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ก่อสร้างสมยัใหม่ 
  การศึกษาคร้ังน้ี ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตอ าเภอเมืองล าพูน
จ านวน 10 ร้าน โดยแบ่งเป็นร้านคา้ขนาดกลางจ านวน 5 ร้านและร้านคา้ขนาดเล็กจ านวน 5 ร้าน ใช้
เคร่ืองมือในการศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิคือ ค าถาม แบบสัมภาษณ์ โดยวิธี Semi-structured 
interview โดยมีกรอบค าถามภายใตท้ฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) 
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Analysis) โดยการจ าแนกและจดัระบบขอ้มูลแบบอา้งอิงทฤษฎี  เพื่อน าไปวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) โดยการจดัระเบียบข้อมูล (Data organizing) การแสดงข้อมูล (Data display) และการหา
ข้อสรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย (Conclusion, 
interpretation and verification)  
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 ผลการศึกษาพบวา่ ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพูนมีการปรับตัวในการแข่งขันภายใต้ทฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s 
Framework) คือ ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) ท่ีร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมให้ความส าคญัเป็นเร่ือง
ของการบริการ ความรวดเร็ว พยายามสร้างความเป็นกนัเอง จดัหาและจ าหน่ายสินคา้ท่ีตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ร้านคา้ปลีกส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์แบบ Differentiate 
Strategy เลือกการพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้ายเพื่อสร้างจุดเด่น
และสร้างความแตกต่างจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ บางร้านคา้ร่วมธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
ยอดขายของร้าน ก าหนดสินคา้ท่ีจ  าหน่ายและกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีชัดเจน ทุกร้านมีความคิดเห็น
ตรงกนัวา่ควรเนน้การใหบ้ริการลูกคา้ ดา้นโครงสร้าง (Structure) ส่วนใหญ่มีเจา้ของกิจการเป็นผูดู้แล
ควบคุมการท างานทั้ งหมดผูเ้ดียว (Sole Proprietorship) ร้านค้าบางส่วนมีการแบ่งแยกแผนกและ
พนักงานสามารถท างานแทนกนัไดแ้มจ้ะไม่ได้อยู่แผนกเดียวกนั ดา้นระบบ (Systems) ร้านคา้ปลีก
ส่วนใหญ่น าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ีจ าเป็นมาช่วย ดา้นทกัษะ (Skills) ทกัษะท่ีร้านคา้ส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญัเป็นพิเศษคือ การบริการ พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ท่ีขายเป็นอย่างดี โดย
พนกังานจะไดรั้บการอบรมผา่นการสอนจากเจา้ของกิจการหรือพนกังานคนอ่ืนๆ หรือผา่นการซึมซบั
รูปแบบพฤติกรรมผา่นวฒันธรรมองคก์รท่ีให้ความส าคญัแก่การบริการ ดา้นบุคลากร (Staff) ร้านคา้
บางส่วนจะรับพนกังานรายวนัเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ ดา้นรูปแบบ (Style) ร้านคา้
ส่วนใหญ่มีระบบบริหารแบบครอบครัว การสั่งงานจะมาจากเจา้ของกิจการเป็นหลกั ร้านคา้บางส่วน
พนกังานมีอ านาจการตดัสินใจเองส่วนหน่ึง  
 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ร้านคา้ ส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่า กลยุทธ์ท่ีสามารถน าไปใช้
แข่งขนักบัร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ได้ คือ กลยุทธ์แบบ Differentiate Strategy การพฒันา
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้ายเพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านคา้ปลีก
วสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ กลยุทธ์แบบ Niche Market โดยการหาความตอ้งการของลูกคา้ท่ียงัไม่ได้รับการ
ตอบสนองและจบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการน้ีโดยเฉพาะ เช่น เนน้จ าหน่ายสินคา้ประเภทเดียวแต่มี
ความหลากหลายให้เลือก และมีบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ชนิดนั้น (Niche Product) หรือเน้น
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีต่างจากลูกคา้ทัว่ไป เช่น กลุ่มลูกคา้ขายส่งหรือลูกคา้ท่ีน าสินคา้ไป
ขายต่อ  หรือกลุ่มลูกคา้ช่างท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการรับสินคา้และตอ้งการเครดิตในการซ้ือสินคา้ 
เพื่อน าสินคา้ไปใช้ก่อนและช าระเงินภายหลงัโดยให้เครดิตแก่ลูกคา้ประจ า (Niche Customer) และ
การแสดงการเคล่ือนไหวเชิงรับโดยหาช่องทางอ่ืนท่ีจะสามารถด าเนินกลยุท ธ์อ่ืนเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน เช่น การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในองค์กร เปล่ียนโครงสร้างองค์กรหรือ
อบรมพนกังานเพิ่มเติม และพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการลูกคา้  
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ABSTRACT 
  

This independent study aimed to explore customer satisfaction towards marketing mix of 
Aukkharaphan Phanit. Questionnaires were used as the tool to collect data. Data obtained were 
analyzed by the descriptive statistics, including frequency, percentage, and means. 

The findings presented that most respondents were female in the age of 15-18 years old and 
earned monthly income at lower than 5,000 Baht. Their education background was undergraduate 
level. Presently they were students. Products that they purchased were A4 paper, cover paper, lined 
paper, and bond paper. In each purchase, the estimated expense for stationaries was 100-300 Baht. 
They learned about the Aukkharaphan Phanit from friends, relatives, and acquaintance. They rarely 
took services from the studied store on uncertain day during 9.01-11.00 hrs.  Person who owned 
authority in purchasing stationaries was the respondents themselves. Reason of purchasing 
stationaries from the Aukkharaphan Phanit was product varieties. 
 According to the study, the respondents satisfied with the overall marketing mix of 
Aukkharaphan Phanit at high level. Their satisfaction was respectively given to the marketing mix 
factors namely place, price, product, and promotion in descending order, with the details as follows. 
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 In an overview, the respondents satisfied with the product factor of Aukkharaphan Phanit at 
high level. The top satisfaction was to have all products as needed and the last satisfaction was the 
beauty of product and its package. 
 In an overview, the respondents satisfied with the price factor of Aukkharaphan Phanit at 
high level. The top satisfaction was the variable product pricing: high, medium, and low product 
prices and the last satisfaction was the negotiable price for large order.  
 In an overview, the respondents satisfied with the place factor of Aukkharaphan Phanit at 
high level. The top satisfaction was the location where was easy to find and the last satisfaction was 
the ease and convenience to make a contact via phone. 
 In an overview, the respondents satisfied with the promotion factor of Aukkharaphan 
Phanit at high level. The top satisfaction was the staff, who was knowledgeable on a certain type of 
product and could introduce products to customers and the last satisfaction was the attractive events 
on special festival such as back-to-school season. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

หลกักำรและเหตุผล 

จงัหวดัล ำพูนเป็นจงัหวดัท่ีอยูท่ำงภำคเหนือตอนบน ปัจจุบนัมีจ ำนวนประชำกร 404,693 คน 
มีอำณำเขตติดต่อกบัจงัหวดัเชียงใหม่และล ำปำง ห่ำงจำกจงัหวดัเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. นอกเหนือจำก
เกษตรกรรมท่ีเป็นอำชีพหลกัของจงัหวดัแล้ว ปี 2553 จงัหวดัล ำพูนมีจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม
ทั้งหมด 923 โรงงำน เงินลงทุน 86,430 ลำ้นบำท กำรจำ้งงำนกวำ่ 68,652 คน มูลค่ำกำรส่งออก (ขอ้มูล 
ณ ปี 2552) 41,730 ลำ้นบำท โรงงำนอุตสำหกรรมส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นเขตอ ำเภอเมืองล ำพูนมำกท่ีสุด 
แมล้ ำพูนจะเป็นจงัหวดัท่ีมีขนำดเล็กท่ีสุดของภำคเหนือ (คิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นท่ีภำคเหนือ
ตอนบน) แต่ก็มีศกัยภำพในกำรพฒันำเป็นศูนยก์ลำงควำมเจริญของภำคเหนือตอนบนร่วมกบัจงัหวดั
เชียงใหม่ (ขอ้มูลจงัหวดัล ำพนู, 2555: ออนไลน์)  

 
สืบเน่ืองจำกกำรเป็นเขตอุตสำหกรรมท ำให้จงัหวดัล ำพนูท่ีมีกำรลงทุนในโรงงำน ร้ำนค้ำและ

กำรจำ้งงำน และมีประชำกรเขำ้มำอำศยัในเขตอ ำเภอเมืองล ำพูนจ ำนวนมำก ส่งผลให้เกิดกำรก่อสร้ำง
โรงงำนและท่ีพกัอำศยัเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับจ ำนวนประชำกรท่ียำ้ยเขำ้มำ นอกจำกนั้น เน่ืองจำกอำณำ
เขตท่ีติดกบัจงัหวดัเชียงใหม่และใชร้ะยะเวลำเดินทำงไม่นำนแต่มีค่ำครองชีพท่ีถูกกวำ่ ท ำให้ผูท่ี้มอง
หำท่ีอยู่อำศยัแห่งใหม่ในภำคเหนือบำงส่วนเลือกมำอยูใ่นจงัหวดัล ำพูนเช่นกนั จำกกำรขยำยตวัตำม
ควำมตอ้งกำรท่ีอยู่อำศยัส่งผลให้เกิดร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำงจ ำนวนมำก เฉพำะในอ ำเภอเมืองล ำพูน มี
จ ำนวนร้ำนคำ้ถึง 34 ร้ำน เป็นร้ำนคำ้ขนำดกลำง 5 ร้ำนซ่ึงจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงแบบคำ้ปลีก หรือทั้งคำ้
ปลีกและคำ้ส่ง หรือจดทะเบียนในรูปแบบห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือมีขนำด
พื้นท่ีประมำณ 6-10 ไร่ หรือจ ำนวนลูกจ้ำงประมำณ 30-100 คน และเป็นร้ำนขนำดเล็ก 29 ร้ำน 
จ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงแบบคำ้ปลีก หรือจดทะเบียนในรูปแบบห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ประกอบธุรกิจแบบครอบครัว หรือมีขนำดพื้นท่ีประมำณ 1-5 ไร่ หรือจ ำนวนลูกจำ้งไม่เกิน 30 
คน (ส ำนกังำนกำรคำ้ภำยในจงัหวดัล ำพนู, 2555: ออนไลน์,  Yellow Pages, 2556: ออนไลน์.) ไม่นำน
มำน้ี ร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่ (Modern Trade) บำงรำยเล็งเห็นกำรเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนไดข้ยำย
กิจกำรใหม้ำลงทุนในเขตจงัหวดัล ำพนู  
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ปัจจุบนัร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่ท่ีไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงและเปิดให้บริกำรกำรใน
เขตอ ำเภอเมืองล ำพูนแล้ว คือ บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์  จ  ำกัด (มหำชน) จำกกำรสัมภำษณ์
ผูป้ระกอบกำรร้ำนวสัดุก่อสร้ำงพบว่ำ กำรเขำ้มำของร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่ท่ีเพิ่งเปิดท ำ
กำรไดไ้ม่นำนมีผลกระทบต่อยอดขำยและจ ำนวนลูกคำ้ลดลงไม่ต ่ำกวำ่ 10% โดยเฉพำะในส่วนของ
สินค้ำปลีกย่อย [วิโรจน์ พรมพฤกษ์ (สัมภำษณ์) 27 พฤศจิกำยน 2555] อีกทั้ งลูกค้ำยงันิยมกำร
เปรียบเทียบรำคำสินคำ้จำกร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่เพื่อต่อรองรำคำกบัร้ำนคำ้ นอกจำกน้ี
จำกกำรไปส ำรวจร้ำนค้ำปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมัยใหม่พบว่ำรำคำสินค้ำหลำยชนิดมีรำคำต ่ำกว่ำท่ี
ผูป้ระกอบกำรจ ำหน่ำยในร้ำนของตนและมีจ ำนวนสินค้ำแต่ละประเภทให้เลือกมำกกว่ำ สินค้ำ
บำงส่วนน ำเข้ำจำกประเทศจีนโดยตรง อีกทั้ งยงัมีสินค้ำหลำยรำยกำรท่ีไม่มีจ  ำหน่ำยท่ีร้ำนของ
ผูป้ระกอบกำร เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋ำเดินทำง เป็นตน้ และมีกำรจดัรำยกำรส่งเสริม
กำรขำย เช่น กำรจบัฉลำกชิงรำงวลั เป็นตวัดึงดูดลูกคำ้ นอกจำกน้ีระยะเวลำท ำกำรของร้ำนคำ้ปลีก
วสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่ท่ีเปิดนำนกว่ำและไม่มีวนัหยุดประจ ำสัปดำห์ก็สร้ำงควำมได้เปรียบเหนือ
ร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำงขนำดเล็กและขนำดกลำงท่ีมีระยะเวลำท ำกำรสั้ นกว่ำและมีวนัหยุด [วรวรรณ 
คุโณประพนัธ์ (สัมภำษณ์) 13 มีนำคม 2556]   ท ำให้ผูป้ระกอบกำรคำ้ขำยวสัดุ ก่อสร้ำงท่ีมีแต่เดิม
โดยเฉพำะร้ำนขนำดเล็กและขนำดกลำงตอ้งหำวิธีกำรปรับตวัเพื่อให้อยู่รอดท่ำมกลำงกำรแข่งขนัท่ี
รุนแรงน้ี ทั้งจำกร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำงท่ีมีอยูแ่ต่เดิมและกำรเขำ้มำของคู่แข่งรำยใหญ่ท่ีมีศกัยภำพและ
เงินทุนเขม้แขง็กวำ่ 

ดงันั้น เพื่อให้สำมำรถทรำบแนวทำงกำรปรับตวัในกำรแข่งขนัของร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำงขนำด
กลำงและขนำดเล็กต่อสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูศึ้กษำจึงสนใจศึกษำกลยุทธ์กำร
ปรับตวัเพื่อกำรแข่งขนัของร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำงท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรเขำ้มำของร้ำนคำ้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้ำงสมยัใหม่ เพื่อหำแนวทำงกลยุทธ์กำรปรับตวัท่ีมำจำกมุมมองของผูป้ระกอบกำรท่ีได้รับ
ผลกระทบ เพื่อให้สำมำรถตั้งรับกำรคุกคำมของคู่แข่งรำยใหม่ท่ีเหนือกว่ำตนเองได ้และสำมำรถอยู่
รอดไดใ้นธุรกิจ  

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษำกำรปรับตวัเพื่อกำรแข่งขนัของร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงแบบดั้งเดิมขนำดเล็กและ
ขนำดกลำงในจงัหวดัล ำพนูต่อธุรกิจคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่ 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท ำใหท้รำบถึงกำรปรับตวัเพื่อกำรแข่งขนัของร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงขนำดเล็กและ
ขนำดกลำงในจงัหวดัล ำพนู 

2. สำมำรถน ำขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทำงปรับปรุงกำรด ำเนินธุรกิจให้ร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำง
ขนำดเล็กและขนำดกลำงในจงัหวดัล ำพนูสำมำรถแข่งขนัได ้

 
นิยำมศัพท์ 

 กำรปรับตัวเพื่อกำรแข่งขัน หมำยถึง กำรแกปั้ญหำเพื่อรับมือกบัสภำวะกำรแข่งขนัในทำง
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำภำยในท่ีเกิดจำกกิจกำรเองหรือปัญหำภำยนอกท่ีเกิดจำก
สภำพแวดลอ้ม โดยกำรปรับปรุง พฒันำ หรือเพิ่มศกัยภำพในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
และสำมำรถแข่งขนัไดใ้นยคุปัจจุบนั 
 ร้ำนค้ำวัสดุก่อสร้ำงขนำดเล็ก (Small Traditional Trade) หมำยถึง ร้ำนค้ำท่ีจ  ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทวสัดุก่อสร้ำงแบบคำ้ปลีก หรือจดทะเบียนในรูปแบบห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ประกอบธุรกิจแบบครอบครัว หรือมีขนำดพื้นท่ีประมำณ 1-5 ไร่ หรือจ ำนวนลูกจำ้งไม่เกิน 20 
คน 
 ร้ำนค้ำวัสดุก่อสร้ำงขนำดกลำง (Medium Traditional Trade) หมำยถึง ร้ำนค้ำท่ีจ  ำหน่ำย
สินคำ้ประเภทวสัดุก่อสร้ำงแบบคำ้ปลีก หรือทั้งคำ้ปลีกและคำ้ส่ง หรือจดทะเบียนในรูปแบบห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือมีขนำดพื้นท่ีประมำณ 6-10 ไร่ หรือจ ำนวนลูกจำ้ง
ประมำณ 20-100 คน 
 ร้ำนค้ำปลีกวัสดุก่อสร้ำงสมัยใหม่ (Modern Trade) หมำยถึง ร้ำนคำ้ท่ีจ  ำหน่ำยสินคำ้ประเภท
วสัดุก่อสร้ำงแบบคำ้ปลีกและคำ้ส่ง ขนำดพื้นท่ีประมำณ 20 ไร่ข้ึนไป หรือมีจ ำนวนลูกจำ้งตั้งแต่ 200 
คนข้ึนไป หรือขยำยกิจกำรแบบสำขำ หรือจดทะเบียนในรูปแบบบริษทัมหำชน มีกำรสั่งซ้ือสินคำ้จำก
ผู ้ผลิตหรือผู ้จ ัดจ ำหน่ำยครำวละจ ำนวนมำก มีอ ำนำจต่อรองสูง มีโครงสร้ำงองค์กรท่ีชัดเจน 
บริหำรงำนอยำ่งเป็นระบบ มีกำรน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่มำใช ้แบ่งแยกประเภทของสินคำ้อยำ่งชดัเจน 
มีโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรขำยอยำ่งต่อเน่ือง 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาเร่ือง การปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาด
เล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ ผูศึ้กษาได้น าแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการศึกษาและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ หา
ประเด็นร่วมเก่ียวกบัแนวทางในการปรับตวัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในจงัหวดัล าพนู ดงัน้ี 
 
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework) 
 กรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) (Steven ten Have and Wouter ten 
Have, 2003: 138-141) แนวคิดน้ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและการวางแผนเพื่อ
การก าหนดกลยุทธ์ในองค์กรโดยการประสานตวัแปรทั้ง 7  ตวัให้สอดคล้องประสานกนั  ให้การ
จดัการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแทนการน ากลยุทธ์ไปใช้โดยไม่เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างกลยุทธ์กับตวัแปรอ่ืนๆ ในองค์กร เร่ิมตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พิจารณาโครงสร้างองค์กร  เป้าหมายขององค์กร  ระบบการด าเนินงาน  ทกัษะท่ีใช้ในการท างาน  
บุคลากร  รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายท่ีต้องการ  เน่ืองจากตัวแปรแต่ละตัวมี
ความส าคญัต่อการบริหารองค์กร ในปัจจุบันได้มีการน ากรอบแนวคิดของแมคคินซีย์มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์องคก์รในส่วนของ SWOT ในดา้นของปัจจยัภายในวา่องคก์รนั้นๆ มีจุดแข็ง
และจุดอ่อนในตวัแปรทั้ง 7 อยา่งไร ตวัแปรในกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์คือ 

1. ค่านิยมร่วม (Shared Values) หมายถึง ค่านิยมหลกั บรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกนัและ
ความคาดหวงัขององค์กร ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นเหตุผลส าคญัของการคงอยู่ของบริษทั 
และกลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวธีิการปฏิบติัของบุคลากรและผูบ้ริหารภายในองคก์ร 
หรืออาจเรียกว่าวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผูก่้อตั้ งหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูง เม่ือค่านิยมและความเช่ือไดถู้กยอมรับทัว่ทั้งองคก์รและบุคลากรกระท าตามค่านิยม
เหล่านั้นแลว้องคก์รก็จะมีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ ค าถามท่ีส าคญัส าหรับการก าหนดค่านิยมร่วม เช่น 
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ภารกิจขององคก์รคืออะไร 
วสิัยทศัน์ท่ีใชเ้พื่อใหบ้รรลุภารกิจคืออะไร 
อะไรคือคุณค่าในอุดมคติและคุณค่าจริงขององคก์ร 
คุณค่าขององคก์รแสดงออกในชีวติประจ าวนัอยา่งไร 
อะไรคือคุณค่าท่ีเป็นรากฐานขององคก์ร 
2. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง เป้าหมายและวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายขององค์กร ช่วย

ให้องคก์รก าหนดและพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและเป็นแนวทางท่ีบุคคลภายในองคก์รรู้ว่า
จะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ รวมไปถึงการวางแผนเพื่อตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งของกิจการ การบริหารเชิงกลยุทธ์
เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารตอบค าถามท่ีส าคญั เช่น องคก์รอยูท่ี่ไหนในขณะน้ี มี
เป้าหมายอยูท่ี่ไหน พนัธกิจคืออะไรและควรจะเป็นอะไร ใครเป็นผูรั้บบริการ ค าถามท่ีส าคญัส าหรับ
การก าหนดกลยทุธ์ เช่น 

องคก์รตอ้งการใชก้ลยทุธ์เพื่อใหเ้กิดผลใด 
องคก์รมีแผนจะใชท้รัพยากรและความสามารถอยา่งไรเพื่อใหเ้กิดผลท่ีคาดหวงั 
องคก์รน้ีแตกต่างจากองคก์รอ่ืนอยา่งไร 
องคก์รจะแข่งขนัอยา่งไร 
องคก์รน้ีปรับตวัใหเ้ขา้กบัตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
3. โครงสร้าง (Structure) หมายถึง โครงสร้างขององคก์รท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงการควบคุม การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจของ
ผูบ้ริหาร การบางโครงสร้างงานตามหน้าท่ี ตามผลิตภณัฑ์ ตามลูกคา้ ตามภูมิภาคไดอ้ย่างเหมาะสม 
หรือ โครงสร้างท่ีไดต้ั้งข้ึนตามกระบวนการ หรือหนา้ท่ีของงานโดยมีการรับบุคลากรใหเ้ขา้มาท างาน
ร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือ การจดัระบบระเบียบให้กบับุคคล ตั้งแต่ 2
คนข้ึนไปเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้การจดัองค์กรท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการ
ปฏิบัติงาน ลดความซ ้ าซ้อนหรือขัดแยง้ในหน้าท่ี ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความ
รับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในการบริหารจดัการ
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ถ้าองค์กรไม่มีความยืดหยุ่นหรือมีความยืดหยุ่นน้อย โอกาสประสบ
ความส าเร็จก็นอ้ยลง ค าถามท่ีส าคญัส าหรับการก าหนดโครงสร้างองคก์ร เช่น 

องคก์รน้ีมีการวางระบบโครงสร้างอยา่งไร 
ระดบัการท างานและการรายงานผลเป็นอยา่งไร (เป็นล าดบัชั้น, ระนาบเดียว ฯลฯ) 
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พนกังานมีการปรับตวัเขา้กบัแผนกลยทุธ์อยา่งไร 
อ านาจการตดัสินใจขององคก์รเป็นอยา่งไร มาจากอ านาจจากส่วนกลาง, สามารถตดัสินใจ
เองได,้ มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ, หรือใชว้ธีิการอ่ืนๆ 
4. ระบบ (Systems) หมายถึง กระบวนการและล าดบัขั้นการปฏิบติังานทุกอย่างท่ีเป็น

ระบบท่ีสอดคล้องประสานกนัทุกระดบั กระบวนการและล าดบัขั้นการปฏิบติังานทุกอย่างท่ีเป็น
ระบบท่ีต่อเน่ืองสอดคล้องประสานกันทุกระดับในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว  ้นอกจากการจัดโครงสร้างท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธ์ท่ีดีแล้ว การ
จัด ระบ บ ก ารท า ง าน  (Working System) ก็ มี ค ว าม ส าคัญ ยิ่ ง  อ า ทิ  ร ะบ บ บัญ ชี /ก าร เงิน 
(Accounting/Financial System) ระบบพัส ดุ  (Supply System) ระบบ เท ค โน โล ยีส ารสน เท ศ 
(Information Technology System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) 
ฯลฯ ค าถามท่ีส าคญัส าหรับการก าหนดระบบองคก์ร เช่น 

อะไรคือธุรกิจหลกัและระบบท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนองคก์ร 
ระบบท่ีใชจ้ะควบคุมอะไรและควบคุมจุดไหนขององคก์ร 
การติดตามการด าเนินงานและการพฒันาท าไดอ้ยา่งไร 
อะไรคือกฎเกณฑภ์ายในและการด าเนินงานท่ีใชเ้พื่อรักษาแนวทางการปฏิบติัขององคก์ร 
5. ทกัษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถท่ีเห็นเด่นชดั ความเช่ียวชาญในการผลิต การ

ขาย การให้บริการ สามารถแยกออกเป็น 2 ดา้นหลกั คือ ทกัษะดา้นงานอาชีพ (Occupational Skills) 
เป็นทกัษะท่ีจะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีไดต้ามหน้าท่ีและลกัษณะงานท่ี
รับผิดชอบเช่น ดา้นการเงิน ด้านบุคคล และทกัษะความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes 
and special talents) เป็นความสามารถท่ีท าให้พนกังานนั้นๆ โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ส่งผลให้มีผลงานท่ี
ดีกวา่และเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไดร้วดเร็ว ค าถามท่ีส าคญัส าหรับการก าหนดทกัษะท่ีจ าเป็น
ต่อองคก์ร เช่น 

ทกัษะใดท่ีจ าเป็นต่อการน าส่งสินคา้และ/หรือบริการท่ีเป็นหวัใจส าคญั ทกัษะเหล่านั้นมีอยู่
อยา่งเพียงพอและใชก้ารไดห้รือไม่ 
มีความแตกต่างหรือช่องวา่งระหวา่งทกัษะของบุคลากรหรือไม่ 
องคก์รเป็นท่ีรู้จกัดว้ยเร่ืองท่ีท าไดดี้เร่ืองใด 
พนกังานมีความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการท างานหรือไม่ 
ทกัษะเหล่านั้นไดรั้บการดูแล ประเมินและพฒันาอยา่งไร 
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6. บุคลากร (Staff) หมายถึง พนักงานในองค์กร รวมถึงการคดัเลือกและการพฒันา
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง การประสบความส าเร็จขององค์กรส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับการจดัการและการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) เพื่อรองรับความตอ้งการทรัพยากรมนุษย์
ในอนาคตตามกลยุทธ์องค์กรซ่ึงก าหนดทิศทางท่ีองค์กรจะด าเนินไปให้ถึง ส่งผลให้ผลให้
กระบวนการก าหนดคุณลกัษณะและการคดัเลือกและจดัวางบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมยิ่งข้ึน ค าถามท่ี
ส าคญัส าหรับการก าหนดบุคลากรองคก์ร เช่น 

องคก์รมีขนาดเท่าใด 
องคก์รตอ้งการพนกังานแบบใด 
มีความแตกต่างระหวา่งความสามารถหรือทรัพยากรท่ีตอ้งการหรือไม่ 
มีแผนการอะไรเพื่อจดัการกบัความตอ้งการบุคลากรท่ีเกิดข้ึนบา้ง 
7. รูปแบบ (Style) หมายถึง การจดัการท่ีมีรูปแบบวิธีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะองค์กร 

เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ ซ่ึงสะทอ้นถึงวฒันธรรมองค์กร นอกจากน้ี รูปแบบลกัษณะ
นิสัยการบริหารและความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรยงัมีบทบาทท่ีส าคัญต่อความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กร ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวฒันธรรมองค์กรด้วยการ
เช่ือมโยงระหวา่งความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน ค าถามท่ีส าคญัส าหรับการ
ก าหนดรูปแบบองคก์ร เช่น 

รูปแบบการจดัการ/ภาวะผูน้ าเป็นอยา่งไร มีรูปแบบการจดัการอยา่งไร 
พนกังานมีปฏิกิริยาต่อการจดัการ/ภาวะผูน้ าอยา่งไร 
พนักงานท างานกันอย่างไร มีการแข่งขันกันภายใน หรือร่วมมือกันท างาน หรือมีความ
ร่วมมือระหวา่งฝ่ายเป็นอยา่งดี 
มีการแบ่งทีมท างานอยา่งจริงจงัหรือเป็นกลุ่มแค่ในนาม 
พฤติกรรม ภารกิจหรือผลของงานแบบใดท่ีจะไดรั้บรางวลัจากการจดัการ/ภาวะผูน้ า 

 
กรอบแนวคิดของแมคคินซียเ์ป็นรายการส าหรับตรวจสอบ วิเคราะห์และนิยามตวัแปรหรือ

มิติขององคก์รท่ีส าคญัท่ีสุด สามารถน าไปใชเ้ป็นวิธีการประเมินค่าความอยูร่อดของแผนกลยุทธ์ตาม
ความสามารถขององคก์รในการท าตามแผนท่ีวางไว ้เน่ืองจากจะท าให้เราไดรู้้สภาพความเป็นจริงว่า
องคก์รของเรามีสมรรถนะอยา่งไร ตวัแปรทั้ง 7 สอดคลอ้งประสานกนัหรือไม่ จึงมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ในการสร้างการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 
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 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
 การวจิยัธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางไดศึ้กษาลกัษณะเฉพาะของธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลาง ซ่ึงรวมไปถึงวฒันธรรมองค์กร ทรัพยากรบุคคล ระบบการด าเนินงานและการ
จดัการ และโครงสร้างองคก์ร (Beijerse, 2000) 
 โครงสร้างการจดัการและความเป็นเจา้ของ เจา้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจ านวน
มากซ่ึงมีต าแน่งเป็นผูจ้ดัการดว้ยมกัเป็นผูว้างแผนกลยุทธ์ของบริษทั ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ี
มีโครงสร้างองคก์รแบบแบนจะมีความยืดหยุน่ในการท างานแต่หนา้ท่ีความรับผิดชอบไม่ชดัเจนนกั
หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบมีจ ากัด พนักงานไม่จ  าเป็นต้องมีความเช่ียวชาญเฉพาะมากนัก มีการ
ส่ือสารในองคก์รรวดเร็ว โครงสร้างแบบน้ีท าใหเ้กิดความร่วมมือและการท างานร่วมกนัในองคก์รสูง 
 ระบบการด าเนินงานและการจดัการ  ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีการวางแผน ระบบ
ควบคุม กฏระเบียบ และการจดัการอย่างง่ายๆ มกัไม่ค่อยมีการท างานท่ีเป็นระบบมาตราฐาน การ
ด าเนินงานไม่ซับซ้อน ล่ืนไหลและสามารถปรับเปล่ียนไดใ้นหลายสถานการณ์ ธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลางมกัมีวิศยัทศัน์แคบและสนใจแต่การจดัการมากกว่าการด าเนินตามกลยุทธ์ และมกัจะ
ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์มากกกว่าการจัดการองค์ความรู้ (Nonaka & Takeuchi, 1995; 
Desouza & Awazu, 2006) 
 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์พนกังานในองคก์รธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบไม่ชัดเจน ไม่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมกัท าอะไรได้หลายๆ อย่าง มีการจดัการ
พฒันาบุคคลากรเม่ือมีความตอ้งการต าแหน่งเฉพาะทางในองค์กร การประเมินผลการท างานไม่มี
ระบบเป็นมาตราฐาน (Huin, 2004) 
 วฒันธรรมองคก์รและความประพฤติ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมกัมีวฒันธรรมองคก์รท่ี
ไม่เป็นทางการ มีความเป็นหน่ึงเดียวกนั ความคิดและความเช่ือของเจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนกังาน วฒันธรรมองคก์รท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานมีอ านาจการจดัการใน
ตวัจะท าให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ๆ และเกิดการแพร่ความรู้ท่ีไดใ้นหมู่ผูพ้นกังานง่ายข้ึน (Islam & 
Kulkarni, 2009) 
 แนวคิดโครงสร้างแบบจกัรกล (Mechanic structure) และโครงสร้างแบบส่ิงมีชีวิต (Organic 
structure) เพื่อหาโอกาสทางการแข่งขนัส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถอธิบายได ้ 
ดงัน้ี (Daft, 2002, Jones, 2001) 
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะของโครงสร้างองคก์รแบบจกัรกลและโครงสร้างองคก์รแบบส่ิงมีชีวติ 
 

ลกัษณะ โครงสร้างแบบจกัรกล โครงสร้างแบบส่ิงมีชีวติ 
อ านาจในการตดัสินใจ รวมศูนยก์ลาง กระจายอ านาจ 
กลไกการท างาน มีมาตรฐาน ปรับใหเ้ขา้กนั 
โครงสร้างล าดบัขั้น โครงสร้างองคก์รแบบแบน โครงสร้างองคก์รแบบสูง 
พฤติกรรมพนกังาน มีอ านาจการตดัสินใจนอ้ย 

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม คือ มี
ความระมดัระวงั เช่ือฟังผูมี้
อ  านาจเหนือกวา่ และยดึถือส่ิงท่ี
ปฏิบติัสืบทอดกนัมา 

มีอิสระท่ีจะเลือกหรือควบคุม
กิจกรรม พฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
คือ มีความคิดสร้างสรรค ์ กลา้
แสดงออกและกลา้เส่ียง  

ความรู้ของพนกังานตาม
หนา้ท่ี 

มีหนา้ท่ีท่ีถูกก าหนด พนกังาน
คนหน่ึงท างานหน่ึงอยา่งและรู้
วา่ตนเองมีหนา้ท่ีอะไร 

มีการเปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์ ไม่มีการก าหนด
หนา้ท่ีแบบตายตวั พนกังาน
ท างานหลายอยา่ง และสามารถ
เรียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อหนา้ท่ี
ใหม่ได ้

สถานการณ์ทางธุรกิจ คงท่ี สามารถคาดการณ์ได ้ ไม่แน่นอน มีการเปล่ียนแปลง 
 
 การจัดการของธุรกจิขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs Management) 
 ขนาดของบริษทัเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ใหม่ บริษทัท่ีมีขนาด
เล็กสร้างรายได้จากผลิตภณัฑ์ใหม่ได้น้อยกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Ha-Brookshire, 
2009) เน่ืองจากธุรกิจขนาดเล็กมกัมีขอ้จ ากดัเร่ืองเงินทุนและทรัพยากรซ่ึงท าให้ธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลางไม่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ (Verhees & Meulenberg, 2004) นอกจากน้ี 
การจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพของธุรกิจขนาดเล็กท าให้เกิดการวางแผนและการประเมินงบการเงิน
ผิดพลาด และเกิดความไม่ต่อเน่ืองของการวางแผนทางบุคคลากร (Freel, 2005 Nooteboom, 1994) 
การขาดแคลนช่างผูมี้ทักษะในธุรกิจขนาดเล็กท าให้การจดัการภายในไม่ดีเท่าธุรกิจขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถจา้งผูเ้ช่ียวชาญจ านวนมากได ้(Freel, 2000) สาเหตุส าคญัท่ีท าให้
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางลม้เหลว คือ การไม่มีแผนธุรกิจระยะยาวหรือไม่มีการคิดแบบกลยทุธ์ 
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(Hodgetts & Kuratko, 2001) และการขาดแคลนทกัษะการจดัการของผูจ้ดัการธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง (Analoui, 1993, 2000)   
 นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีประสบความส าเร็จจะมีลกัษณะ
นิสัย เช่น มีความกระตือรือร้นสูง ชอบสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ รู้จกัยืดหยุน่ ชอบความเส่ียง มีความเป็น
ผูน้ า วางแผนและการจดัการเก่ง รู้จกัใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ท่ีมี มีความรู้เชิงเทคนิค ท างาน
หนัก เร่ิมงานด้วยตนเอง และมีความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล  (Analoui & Karami, 2003) ตาราง
ต่อไปน้ีแสดงขอ้ดีและขอ้เสียของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 2 ขอ้ดีและขอ้เสียของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
มีความยืดหยุ่นสูงและปรับตวัได้เร็ว (Chisnall, 
1987) 

ความก้าวหน้าทางอาชีพหรือรางวลัตอบแทนมี
นอ้ย (Analoui & Karami, 2003) 

การคิดค้นนวฒักรรมได้จากโครงสร้างการ
จัดการท่ียืดหยุ่นเน่ืองจากความสามารถใน
ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในตลาด (Vossen, 
1998) 

ความสามารถในการจดัหาเงินทุนเพื่อสนบัสนุน
การพัฒนาท่ีย ั่งยืนมีน้อย (Analoui & Karami, 
2003) 

 เจ้าของกิจการหรือผู ้จ ัดการเป็นศูนย์กลางการ
จดัการ (Smallbone & Wyer, 1994) 

 ขาดแคลนเวลา ท รัพยากร เทคโนโลยีห รือ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อค้นควา้และพฒันาแนวคิดธุรกิจ
และนวฒักรรมใหม่ๆ (Jone & Craven, 2001) 

 เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการไม่มีความรู้ด้านการ
จั ด ก า ร  ( Marshall, Alderman, Wong, & 
Thwaites, 1995) 

 มีความล าบากในการจดัหาและจดัการทางการเงิน
ท่ีจ าเป็นและเพียงพอ (Jones & Tilley, 2003) 

 มีข้อมูลจ ากัดท าให้ต้องพึ่ งพาองค์กรภายนอก 
(Analoui & Karami, 2003) 

 ไม่สามารถด าเนินการตามระดับเทคโนโลยีท่ี
เห ม าะสมได้ เส มอ  (Bell, Scott, & Kingham, 
1994) 

 
 โครงสร้างองค์กรของธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs and Structure) 
 โครงสร้างขององค์กรมีผลต่อการปฏิบติังานในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง องค์กรท่ีมี
โครงสร้างแบบแบนมีการปฏิบติังานท่ีดีกว่า (Laforet & Tann, 2006) ในองค์กรขนาดเล็ก พนักงาน
หน่ึงคนจะปฏิบติังานมากกวา่หน่ึงอยา่ง เช่น ผูจ้ดัการบริษทัอาจมีหนา้ท่ีตอ้งจดัการบญัชีบริษทั ส่วน
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พนกังานคนอ่ืนๆ ตอ้งเป็นทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซ้ือ คนคิดเงินและคนส่งของ ในขณะเดียวกนั ผูจ้ดัการ
องค์กรก็เป็นผูต้ดัสินใจเร่ืองต่างๆ และพนักงานทุกคนต้องปฏิบติัตาม (Analoui & Karami, 2003) 
องคก์รท่ีมีจุดแข็งท่ีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างองคก์รแบบ
แบนและมีการส่ือสารระหวา่งพนกังานดว้ยกนัเองและระหว่างพนักงานกบัฝ่ายบริหารท่ีสั้ นเพื่อให้
พนักงานสามารถตดัสินใจเร่ืองส าคญัๆ ได้ทุกระดับ (Beijerse, 2000) ตามแนวคิดท่ีว่าพนักงานท่ี
ไดรั้บการฝึกฝนจะสามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแทนการ
รอรับค าสั่งจากเบ้ืองบน โครงสร้างองคก์รแบบแบนสนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ผ่านการกระจายอ านาจ โดยการมอบหน้าท่ีรับผิดชอบแก่พนักงานระดับล่างและตดัขั้นตอนการ
จดัการท่ีไม่จ  าเป็นออก ท าให้พนักงานท่ีมีส่วนร่วมได้รับฟังขอ้คิดเห็นและผลตอบรับทัว่ถึงทุกคน
อยา่งรวดเร็ว (Jones, 2001) 
 การส่ือสารระหวา่งพนกังานและผูจ้ดัการในองคก์รขนาดเล็กมีความเป็นกนัเองและรวดเร็ว 
เน่ืองจากมีการพบเจอและพูดคุยเร่ืองงานอยู่เป็นประจ า นอกจากน้ี พนักงานยงัถูกมอบหมายให้ท า
หน้าท่ีหลายอย่าง ดงันั้น ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง คือ ธุรกิจ
และการตอบสนองต่อตลาดและความคาดหวงัของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว (Gilmore, 
Carson, & Grant, 2001) นอกจากน้ี โครงสร้างของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีลกัษณะแบบแบน 
ไม่เป็นทางการและมีการรวมอ านาจอยู่ท่ีศูนย์กลางเป็นอย่างมาก ดังนั้ นจึงไม่ค่อยมีปัญหาเร่ือง
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีไม่จ  าเป็นเม่ือต้องมีการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเม่ือ
เปรียบเทียบกบัองคก์รขนาดใหญ่ (Hale & Cragg, 1996) 
  
 วฒันธรรมองค์กรของธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs and Culture) 
 เน่ืองด้วยวฒันธรรมองค์กรสามารถบ่งบอกถึงการด าเนินงานของบริษทัได้ จากการศึกษา
เก่ียวกบัผลของวฒันธรรมองคก์รและผลการด าเนินงานของบริษทั พบวา่ วฒันธรรมองคก์รมีผลอยา่ง
มากต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร เน่ืองจาก วฒันธรรมองคก์รท่ีดีจะกระตุน้ใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วมในการท างาน การปรับตวัและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (Denison & Mishra, 1995) ดงันั้น 
วฒันธรรมองคก์รจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนัทางธุรกิจ   

วฒันธรรมองคก์รขององคก์รขนาดเล็กมกัเป็นไปแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้าก
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและทางหน้าท่ีการงานระหว่างทีมงานและองค์กร (Choueke & Armstrong, 
2000) วฒันธรรมองค์กรมีความส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดเล็กเน่ืองจากวฒันธรรมองค์กร
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จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีคู่แข่งคนอ่ืนๆ ไม่สามารถเลียนแบบได ้สืบเน่ืองจากความเช่ือและลกัษณะ
เฉพาะตวัของผูป้ระกอบการเอง (Schell, 1996) 
 เพื่อให้วฒันธรรมองคก์รสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัแบบยัง่ยืน องคก์รตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไข 3 ประการ 1. วฒันธรรมองคก์รตอ้งมีคุณค่าท่ีท าใหบ้ริษทัสามารถประพฤติปฏิบติั
ตามเพื่อรักษาฐานะทางการเงินของบริษทัไว ้2. วฒันธรรมองค์กรตอ้งมีเอกลกัษณ์ มีลกัษณะท่ีไม่
เหมือนวฒันธรรมองค์กรขององค์กรอ่ืนๆ 3. วฒันธรรมองค์กรนั้นตอ้งเลียนแบบไดย้าก เพราะหาก
วฒันธรรมองค์กรถูกเลียนแบบไดง่้ายจะไม่ท าให้องคก์รมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัแบบยัง่ยืน
อีกต่อไป (Barney & Clark, 2007)  
 
 ระบบของธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs and Systems) 
 ในองค์กรขนาดเล็ก แต่ละแผนกจะมีขนาดเล็กและพนักงานแต่ละคนรู้หน้าท่ีของตนและ
ปรับการท างานให้เข้ากบัพนักงานคนอ่ืนๆ อย่างไม่เป็นทางการ (Jaatinen & Lavikka, 2007) การ
ปรับตวัใหเ้ขา้กนัในการท างานเกิดจากการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการระหวา่งพนกังานดว้ยกนัเอง    

การดูแลควบคุมโดยตรงจะเกิดความจ าเป็นเม่ือมีพนักงานมากกว่าห้าหรือหกคนและการ
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการไม่สามารถท าให้การท างานร่วมกนัประสบความส าเร็จได ้และจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดมาตรฐานการท างาน  เม่ือขนาดขององคก์รและหนา้ท่ีการงานเพิ่มมากข้ึน กลไกท่ีช่วยในการ
ท างานร่วมกันอีกอย่างหน่ึงคือกฏระเบียบ โดยเฉพาะเม่ือความเช่ียวชาญขององค์กรและการ
ปฏิบติังานมีความซับซ้อนมากข้ึนจนตอ้งก าหนดทกัษะท่ีใช้ในการท างานให้เป็นมาตรฐาน และ
จ าเป็นตอ้งมีการอบรมทกัษะท่ีใชโ้ดยเฉพาะ   

นอกจากน้ี ผูจ้ดัการควรเขา้ใจถึงความส าคญัของการประเมินผลการท างานซ่ึงสามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการบรรลุเป้าหมายการท างาน พนกังานส่วนใหญ่เห็นวา่ควรไดรั้บรางวลัตอบแทนความ
พยายาม ความเสียสละและผลงานโดยรวมท่ีไดท้  าให้บริษทั ซ่ึงจะส่งผลใหพ้นกังานท่ีมีความสามารถ
ไดรั้บผลตอบแทนและพนกังานท่ีไม่มีผลงานตอ้งปรับปรุงทกัษะและความรู้ในการท างาน (Mondy, 
Noe, & Premeaus, 2002)  อย่างไรก็ตาม จะพบไดบ้่อยคร้ังวา่เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลางมกัจะขาดทกัษะท่ีจ าเป็นในการประเมินผลการท างานและอาจเห็นวา่การประเมิน
การท างานแบบเป็นทางการเป็นการเสียเวลาการท างาน (Macmahon & Murphy, 1999)   และการ
ประเมินผลงานในกิจการขนาดเล็กมกัเป็นไปแบบเร่ือยๆ ไม่เป็นทางการเน่ืองจากเจา้ของกิจการหรือ
ผูจ้ดัการจะจดัการควบคุมการท างานทุกอย่าง (Mintzerg, Quinn, & Voyer, 1995) การประเมินการ
ท างานอาจจดัได้ว่าเป็นการพูดคุยแบบเป็นทางการระหว่างหัวหน้าและพนักงาน ซ่ึงอาจเป็นการ
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สอบถามความคิดเห็นเป็นรายปีหรือรายคร่ึงปีท่ีจะตรวจสอบและสอบถามผลการปฏิบติังานของ
พนักงานแต่ละคนว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงส่วนไหน หรือมีทักษะใดท่ีเห็นควรต้องส่งเสริมหรือ
ปรับปรุง ซ่ึงอาจประเมินผ่านหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั ผ่านผลการด าเนินงาน หรือผ่านความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน 
 
 การเคลือ่นไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเผชิญการแข่งขัน (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ,์ 2549, 88-94, 99-
101 อา้งอิงจาก Michael E Porter) 
 การประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวในกลยุทธ์อยา่งหน่ึงท่ีบริษทัไดด้ าเนินการไปนั้นข้ึนกบั
ปฏิกิริยาและลกัษณะการตอบโตข้องคู่แข่งขนัดว้ยแน่นอน ท าให้บริษทัทั้งหลายตอ้งด าเนินกลยุทธ์
หน่ึงๆ ด้วยความระมัดระวงัและตอ้งเขา้ใจในพื้นฐานของอุตสาหกรรมและคู่แข่งตลอดเวลา หาก
บริษทัหน่ึงให้ความส าคญัต่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมโดยรวมแทนท่ีจะเห็นแก่ผลประโยชน์
ระยะสั้นของตนฝ่ายเดียวแลว้ ปัญหาของปฏิกิริยาการตอบโตก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมนั้นก็จะมี
น้อยลงไปเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมท่ีมีบริษัทซ่ึงสนใจแต่ประโยชน์ส่วนตนและมักเป็นผูริ้เร่ิม
ก่อให้เกิดปัญหาของการแข่งขนัและจะเป็นผูท่ี้ท  าการตอบโตก้ารด าเนินกลยุทธ์ของคู่แข่งรายอ่ืนๆ 
อยา่งรุนแรง 

จากการผูกพนัเชิงกลยุทธ์ของบริษทัต่างๆ ภายในอุตสาหกรรมและความจ าเป็นท่ีบริษัท
จะตอ้งเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการท าสงครามธุรกิจโดยไม่จ  าเป็น  ซ่ึงประกอบทั้งกล
ยทุธ์เชิงรุกและเชิงรับ 

 
 การเคลื่อนไหวเชิงรุกในการแข่งขัน ใชก้  าลงัทรัพยแ์ละก าลงัความสามารถท่ีเหนือกวา่บงัคบั
ให้ผลการด าเนินงานของคู่แข่งขนัตอ้งเบ่ียงเบนไปตามแนวทางท่ีตอ้งการ ทั้งน้ี อาจใชว้ิธีการแข่งขนั
ต่อสู้อยา่งยืดเยื้อและตอบโตจ้นคู่แข่งขนัตอ้งพา่ยแพห้รือเลิกราไปในท่ีสุด เหมาะกบับริษทัท่ีมีอ านาจ
และก าลงัท่ีเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึงอย่างชัดแจง้ แต่มีจุดอ่อนท่ีบริษทัท่ีด าเนินกลยุทธ์น้ีตอ้งแน่ใจว่า
สามารถยืนหยดัความเป็นผูย้ิ่งใหญ่และเหนือกวา่ไดต้ลอดเวลาการแข่งขนั ในดา้นหน่ึง กลยุทธ์เชิงรุก
จะก่อใหเ้กิดความสูญเสียทรัพยากรอยา่งมากทั้งสองฝ่าย  
 วธีิการท่ีดีกวา่อาจกระท าโดยการวเิคราะห์คู่แข่งขนัทั้งดา้นจุดอ่อนและจุดเด่นเพื่อใหม้องเห็น
โอกาสท่ีจะมุ่งโจมตีจุดอ่อนของคู่แข่งและหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนหากตดัสินใจผิดพลาด
ทางการรุก หรือเคล่ือนไหวในการแข่งขนัเชิงรุกท่ีมีลกัษณะของการหลอกล่อเพื่อชกัจูงคู่แข่งขนัให้
คู่แข่งเดินหลงกลมาติดกบัซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั หวัใจของกลยุทธ์ประเภทน้ีอยูท่ี่
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การท าให้คู่แข่งขนัไม่ด าเนินตามกลยุทธ์ท่ีฝ่ายนั้นวางไวแ้ละอยูท่ี่การประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อคู่แข่งรายส าคญัทุกรายจากการเคล่ือนไหวตามแผนท่ีจะให้คู่แข่งหลงกลล่วงหน้ารวมถึงประเมิน
แรงกดดนัท่ีจะเกิดกบัคู่แข่งหากคู่แข่งตอ้งยอมสูญเสียประโยชน์จากการร่วมมือกนัเปรียบเทียบกบั
ผลประโยชน์ท่ีคู่แข่งจะไดจ้ากการด าเนินกลยุทธ์ของตนเอง การประเมินน้ีไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะตอ้งรู้
ความรู้สึกนึกคิดของคู่แข่งแต่ละราย 
 อีกแนวทางหน่ึงส าหรับการด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกคือ การเคล่ือนไหวท่ีคู่แข่งขนัจะไม่ด าเนิน
กลยุทธ์ตาม ยุทธวิธีน้ีจะส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กับความเข้าใจคู่แข่งขนั เป้าหมายและฐานคติของคู่
แข่งขนัอยา่งถ่องแทเ้พื่อหาวธีิการด าเนินกลยทุธ์ท่ีจะไม่กระตุน้ใหคู้่แข่งขนัตอบโตใ้ดๆ วธีิการท่ีจะให้
ไดผ้ลท่ีสุดไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวอยา่งเงียบๆ นุ่มนวลและไม่มีลกัษณะท่ีข่มขู่ อนัจะท าให้คู่แข่งขนัไม่
หนัมาตอบโตแ้ละคิดวา่ไม่มีความจ าเป็นใดๆ ท่ีจะตอ้งตอบโต ้
 การเคล่ือนไหวเชิงรุกในลกัษณะของการประนีประนอมและร่วมมือกบัคู่แข่ง ได้แก่ การ
เคล่ือนไหวท่ีไม่แสดงออกถึงการข่มขู่หรือแสดงออกถึงเจตนาท่ีเป็นอนัตรายต่อคู่แข่งขนั หลงัจากท่ี
พิจารณาแง่มุมต่างๆ ของการวเิคราะห์คู่แข่งขนัแลว้อาจสามารถหาช่องทางท่ีจะด าเนินกลยทุธ์เพื่อเพิ่ม
ก าไรหรือส่วนแบ่งการตลาดได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงการด าเนินงานของคู่แข่งรายส าคญั มี
แนวทางกวา้งๆ คือ 
 การท าตามแผนท่ีจะช่วยปรับปรุงต าแหน่งในตลาดของบริษทัและของคู่แข่งขนัไปพร้อมๆ 
กัน แม้ว่าคู่แข่งขันจะไม่ได้ด าเนินกลยุทธ์ใดท่ีตอบสนองการด าเนินกลยุทธ์ของเรา ซ่ึงเป็นการ
เคล่ือนไหวท่ีมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด เพราะคู่แข่งขนัจะมีความพึงพอใจในสภาวะทัว่ไปของตนเองและ
ไม่มีความรู้สึกถึงความคุกคาม บริษทัท่ีริเร่ิมกลยทุธ์ก็จะไดรั้บผลประโยชน์จากกลยทุธ์ดว้ย แต่ในทาง
ปฏิบติันั้นบางคร้ังจะมีปัญหาไดห้ากกลยุทธ์ท่ีใช้นั้นผิดพลาดไป ซ่ึงจะไม่เพียงท าลายผลประโยชน์
ของบริษทัเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบไปสู่บริษทัคู่แข่งอ่ืนๆ ดว้ย 
 การท าตามแผนท่ีจะช่วยปรับปรุงต าแหน่งในตลาดของบริษทัและของคู่แข่งขนั แต่ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัวา่คู่แข่งขนัจะตอ้งด าเนินการบางประการอนัเป็นการตอบสนองต่อการเคล่ือนไหวริเร่ิมของ
เราเพียงบางส่วน 
 การท าตามแผนท่ีจะช่วยปรับปรุงต าแหน่งในตลาดของบริษทัเหล่านั้น เน่ืองเพราะคู่แข่งขนั
จะไม่ด าเนินการตอบสนองใดๆ ต่อกลยทุธ์ท่ีเราริเร่ิม 
 โดยทัว่ไปแลว้วิธีการท าตามแผนท่ีแมว้า่คู่แข่งจะไม่ร่วมมือดว้ยแต่ก็ไม่หนัมาตอบโตอ้าจท า
ไดโ้ดย 
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1. การเดินตามแผนท่ีคู่แข่งไม่ทนัสังเกตเห็น อาทิ การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ 

ภายในองคก์ร 

2. การเดินตามแผนท่ีคู่แข่งไม่ใส่ใจกบัการเคล่ือนไหว เพราะคิดวา่ตนเองมีความสนใจ

ในเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวเ้รียบร้อยหรือมีขอ้สมมติของอุตสาหกรรมและวธีิการด าเนินกลยุทธ์การแข่งขนั

พร้อมทุกขั้นตอนโดยไม่เปล่ียนแปลงอีก 

3. การเดินตามแผนท่ีแมจ้ะมีผลกระทบต่อคู่แข่งแต่ในสายตาของคู่แข่งแล้วเป็นการ

เสียหายท่ีเล็กน้อยหรือไม่มีนัยส าคญัเม่ือวดัดว้ยเกณฑ์ของคู่แข่งขนัเอง (ซ่ึงอาจเสียหายมากหากวดั

ดว้ยเกณฑข์องผูอ้ยูภ่ายนอก) 

 การด าเนินกลยุทธ์ท่ีจะมีผลในการปรับปรุงฐานะของบริษทัทั้งหลายในอุตสาหกรรมนั้นตอ้ง
อาศยัความคิดหลกัท่ีว่า คู่แข่งขนัทั้งหลายนั้นเขา้ใจและรู้ถึงเจตนาของการเคล่ือนไหวของบริษทัผู ้
ริเร่ิมวา่ไม่ไดเ้ป็นการคุกคาม เพราะหากมีคู่แข่งขนัใดตีความหมายผิดพลาดแลว้ ผลเสียจะเกิดกบัผูท่ี้
ริเร่ิมด าเนินการแน่นอน เพื่อเป็นการป้องกนัและหลีกเล่ียงการตีความผิดของคู่แข่งขนั บริษทัผูริ้เร่ิม
สมควรท่ีจะส่งสัญญาณให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้อย่างชดัเจนเก่ียวกบัเจตนาและแนวการ หรือส่งสัญญาณให้
บริษทัผูน้ าวงการได้รับรู้ถึงสาเหตุและความจ าเป็นรวมทั้งชกัจูงให้บริษทัผูน้ าในวงการเป็นผูริ้เร่ิม
ด าเนินกลยทุธ์ซ่ึงจะมีส่วนช่วยมากในการลดโอกาสท่ีจะถูกเขา้ใจผดิและมีผลดีกวา่จะท าเอง 
 การเคลื่อนไหวเชิงตั้งรับ  กลยุทธ์การตั้งรับมีความส าคญัไม่แพก้ลยุทธ์เชิงรุก หลงัจากท่ีคู่
แข่งขนัท าการวิเคราะห์บริษทัใดบริษทัหน่ึงท่ีเป็นเป้าหมายและไดพ้บว่าบริษทันั้นมีการตั้งรับและ
ป้องกนัไวเ้หนียวแน่นแลว้ คู่แข่งขนัอาจพิจารณาไดว้า่การรุกโจมตีบริษทัแห่งน้ีอาจไม่เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับตวัเองและอาจเลิกลม้ความตั้งใจท่ีจะด าเนินกลยุทธ์การรุก แต่วิธีการตั้งรับท่ีดีท่ีสุดคือ การท่ี
สามารถป้องกนัไม่ให้เกิดสงครามการแข่งขนัทุกรูปแบบได้ จุดส าคญัอยู่ท่ีว่าตอ้งท าให้คู่แข่งขนัมี
ความคิดเสมอวา่เขาจะตอ้งเผชิญกบัการตอบโตอ้ยา่งแน่นอนเม่ือท าการรุกเขา้ไป รวมทั้งท าให้เช่ือวา่
การตอบโตข้องเราจะจริงจงัและเหนียวแน่น ซ่ึงมีวิธีการคือ การด าเนินกลยทุธ์ตอบโตด้ว้ยความเสมอ
ตน้เสมอปลาย หากสามารถท าการตอบโตโ้ดยฉบัพลนัและแน่นอนทุกคร้ังท่ีคู่แข่งขนัท าการรุก ความ
คงเส้นคงวาจะท าใหคู้่แข่งขนัตระหนกัวา่จะตอ้งถูกตอบโตทุ้กคร้ังไม่วา่จะท าการรุกเม่ือใด ยิง่ถา้ฝ่ายผู ้
ตั้งรับสามารถท าการตอบโตย้อ้นกลบัสู่ผูคุ้กคามอย่างเฉพาะเจาะจงโดยไม่กระเทือนต่อคู่แข่งขนัราย
อ่ืนด้วยแล้ว จะยิ่งเป็นการแสดงท่ีเห็นและมั่นใจได้ว่าการตอบโต้คร้ังต่อไปจะมุ่งไปสู่ผูรุ้กราน
โดยเฉพาะอยา่งแน่นอน 
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 การปฏิเสธฐานตั้งมัน่ของคู่แข่งขนั ฝ่ายถูกคุกคามอาจด าเนินการตั้งรับในรูปของการไม่
ยินยอมให้คู่แข่งขนัด าเนินการใดๆ ไดส้ะดวกอยา่งไม่ยอมถอย ฝ่ายรุกอาจเปล่ียนใจและถอนตวัจาก
การรุกได ้วิธีการน้ีมกัเป็นไปในรูปของการแข่งขนัดา้นราคาอยา่งรุนแรง การเพิ่มค่าใชจ่้ายในการวิจยั
และพฒันนา รวมทั้งการโจมตีสินคา้ใหม่ของผูบุ้กรุกในช่วงการทดสอบตลาด การเสนอส่วนลดพิเศษ
ใหลู้กคา้ เป็นตน้ 
 
 Cost Leadership & Differentitation: กลยุทธ์เพือ่การแข่งขัน (จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2549, 
29-36) 
 รูปแบบกลยุทธ์การแข่งขนัของ Poter ถูกน ามาปรับใชใ้นแวดวงธุรกิจอยา่งแพร่หลาย องคก์ร
ชั้นน ายึดถือรูปแบบกลยุทธ์การแข่งขนัของ Poter มาเป็นแม่บทในการก าหนดวิธีการแข่งขนัของ
สินคา้และบริการของตนจนประสบความส าเร็จ โดย  Poter เสนอกลยุทธ์แบบ “Generic Competitive 
Strategies” ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถใช้ไดก้บัองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ทุกลกัษณะ ไม่วา่จะเป็น
องคก์รธุรกิจหรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร วา่แทจ้ริงแลว้ วิธีการแข่งขนัของสินคา้และบริการต่างๆ มี
เพียง 2 วธีิเท่านั้น คือ 

1. กลยุทธ์ราคาต ่า (Lower Cost Strategy) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการ

ออกแบบ ผลิตและวางตลาดสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพยอมรับได ้(Comparable Product) อย่างมี

ประสิทธิภาพเหนือกวา่คู่แข่ง 

2. กลยทุธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) หมายถึง ความสามารถในการจดัหา

คุณค่าท่ีเหนือกวา่และไม่มีผูใ้ดมี (Superior and Unique Value) ในดา้นคุณภาพ คุณสมบติัพิเศษ หรือ

การบริการหลงัการขายใหก้บัลูกคา้  

Poter น าเสนอเพิ่มเติมว่า นอกจากการแข่งขนัดว้ยราคาหรือความแตกต่างแลว้ องค์กรต่างๆ 
ยงัตอ้งตดัสิใจเลือกตลาดเป้าหมายท่ีจะเป็นสมรภูมิของสินคา้หรือบริการของตนดว้ย วา่จะแข่งขนัใน
ตลาดขนาดใหญ่ (Broad Mass Market) หรือตลาดขนาดเล็ก (Niche Market) ดงันั้น ก่อนการน าเสนอ
สินคา้หรือบริการใดๆ สู่ตลาด จะมีค าถามท่ีองคก์รตอ้งตอบใหไ้ด ้คือ 

1. สินคา้หรือบริการนั้นๆ จะแข่งกบัคู่แข่งโดยใชร้าคา (Low Cost) หรือความแตกต่าง

ดา้นอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัราคา (Differentiation) เช่น คุณภาพหรือการบริการเป็นอาวธุ 
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2. องค์กรจะเลือกชนกับคู่แข่งรายใหญ่ในตลาด เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดให้

ไดม้ากท่ีสุด หรือมุ่งจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดขนาดเล็ก (Niche Market) แต่

สามารถสร้างผลก าไรท่ีน่าพอใจใหก้บัองคก์รได ้

ค าตอบท่ีเป็นไปได้มีทั้ งหมด 4 แบบได้แก่ การแข่งขนัท่ี “ราคา” ในตลาดขนาดใหญ่ การ
แข่งขนัท่ี “ความแตกต่าง” ในตลาดขนาดใหญ่ การแข่งขนัท่ี “ราคา” ในตลาดขนาดเล็ก การแข่งขนัท่ี 
“ความแตกต่าง” ในตลาดขนาดเล็ก ซ่ึงก็คือ กลยุทธ์การแข่งขันทั้ ง 4 แบบของ Poter นั่นเอง ซ่ึง
สามารถเรียกตามล าดบั คือ Cost Leadership, Differentiation, Cost Focus และ Differentiation Focus 
ซ่ึงรายละเอียดสามารถน าเสนอในรูปแบบตาราง ดงัน้ี  

 
ตารางท่ี 3   กลยทุธ์การแข่งขนัทั้ง 4 แบบของ Poter 
 

 
ราคา  

(Low Cost) 
ความแตกต่าง  

(Differentiation) 
ตลาดขนาดใหญ่ 
(Broad Target) 

Cost Leadership Differentiation 

ตลาดขนาดเล็ก 
(Narrow Target) 

Cost Focus Differentiation Focus 

 
Cost Leadership หรือกลยุทธ์การแข่งขันทีร่าคาของสินค้า/บริการในตลาดขนาดใหญ่ 
เป็นกลยุทธ์การขายสินคา้/บริการในราคาท่ีต ่ากว่าคู่แข่งให้แก่ผูบ้ริโภคในตลาดขนาดใหญ่ 

ในการด าเนินกลยุทธ์น้ี องค์กรตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้/บริการ เช่น 
ความประหยดัทางขนาด (Economies of Scale) ประสิทธิภาพในการใชก้ าลงัการผลิต (Percentage of 
Capacity Utilization)  ความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์และผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
เช่น ค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาส าหรับการพฒันาสินคา้/บริการใหม่ หรือปรับปรุงสินคา้/บริการ
เดิม อตัราภาษี ราคาเช้ือเพลิงและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขนส่ง เป็นตน้ องคก์รท่ีเลือกกลยุทธ์น้ีตอ้งมุ่ง
ท าให้การปฏิบติังานต่างๆ ของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งลดตน้ทุนตลอดเวลา ให้
ความส าคญักบัการลดการสูญเสีย ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเคร่งครัดและระมดัระวงัการใช้จ่าย
เร่ืองการวิจยัพฒันา การบริการ ค่าจา้งพนกังาน การโฆษณา ฯลฯ ซ่ึงจะท าให้องคก์รสามารถตั้งราคา
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สินคา้/บริการต ่ากวา่คู่แข่ง โดยยงัสามารถท าก าไรไดใ้นระดบัท่ีตนพึงพอใจ และสินคา้/บริการยงัเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบและคุณลกัษณะตามมาตรฐานท่ีองคก์รก าหนดและผลิตข้ึนคร้ังละจ านวนมากๆ 
เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยต ่าท่ีสุด สอดคล้องกับผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคัญกับด้านราคา หรือไม่ใส่
ใจความแตกต่างระหวา่งสินคา้/บริการของแบรนดต่์างๆ  

 
Differentiation หรือกลยุทธ์การแข่งขันที่ความแตกต่างของสินค้า/บริการในตลาดขนาด

ใหญ่ 
เป็นกลยุทธ์การขายสินคา้/บริการท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งให้แก่ผูบ้ริโภคในตลาดขนาด

ใหญ่ ความแตกต่างในท่ีน้ีหมายถึง ความยดืหยุน่ของผลิตภณัฑ/์บริการท่ีดี ความง่ายในการบ ารุงรักษา 
ความคงทน ความง่ายในการใชง้าน อะไหล่ท่ีหาง่าย ความประหยดัเช้ือเพลิง หรือคุณลกัษณะท่ีดีกวา่ 
เป็นตน้ องคก์รท่ีเลือกกลยุทธ์น้ีจะมุ่งไปท่ีการผลิตสินคา้/บริการท่ีท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ไม่เหมือนกบั
สินคา้/บริการของผูป้ระกอบการรายใดในอุตสาหกรรมเดียวกนั ดงันั้นองคก์รดงักล่าวจึงสามารถตั้ง
ราคาสินคา้/บริการได้ค่อนขา้งสูง นอกจากน้ียงัสามารถสร้างความภคัดีต่อตราสินคา้ให้เกิดข้ึนได ้
องค์กรท่ีใช้กลยุทธ์น้ีต้องมีความเช่ียวชาญพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยี การออกแบบหรือการสร้าง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณลักษณะของสินคา้/บริการ การสร้างเครือข่ายผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือการ
บริการลูกคา้ ฯลฯ กลยุทธ์น้ีท าให้องคก์รสามารถสร้างก าไรไดสู้งว่าปกติ เน่ืองจากความภคัดีในตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภคช่วยลดความอ่อนไหวในเร่ืองราคาลงและท าให้คู่แข่งรายใหม่เกิดขคน้ได้ยาก 
เน่ืองจากคู่แข่งเหล่านั้นจ าเป็นตอ้งสร้างสินคา้/บริการของตนให้เกิดความแตกต่างใหไ้ดเ้สียก่อนจึงจะ
สามารถแข่งขนัในตลาดได ้

Cost Focus หรือกลยุทธ์การแข่งขันที่ราคาในตลาดขนาดเลก็ 
เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มหรือในพื้นท่ีหน่ึงๆ 

เท่านั้ น ด้วยการขายสินค้า/บริการในราคาท่ีต ่า โดยท่ีความต้องการของลูกค้าดังกล่าวมักจะถูก
ผูป้ระกอบการอ่ืนมองขา้ม องคก์รท่ีใชก้ลยทุธ์น้ีตอ้งแสวงหาความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนในตลาดขนาด
เล็กดงักล่าวและตอ้งมีความสามารถในการลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยั
และพฒันา รวมทั้งตอ้งมุ่งเนน้การใชท้รัพยากรทั้งหมดไปเพื่อตลาดเป้าหมายเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซ่ึง
มกัเป็นองคก์รขนาดเล็กหรือองคก์รเกิดใหม่ท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากร 

Differentiation Focus หรือกลยุทธ์การแข่งขันทีค่วามแตกต่างในตลาดขนาดเลก็ 
เป็นกลยทุธ์ท่ีเนน้กลุ่มผูบ้ริโภค พื้นท่ี หรือกลุ่มสินคา้หน่ึงๆ เท่านั้น องคก์รท่ีเลือกใชก้ลยุทธ์

น้ีตอ้งพยายามคน้หาความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายดงักล่าวซ่ึงผูป้ระกอบการอ่ืนละเลย
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ไป ซ่ึงมกัเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรเกิดใหม่ท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรในท านองเดียวกบักล
ยทุธ์ Cost Focus  

 
ตลาดเฉพาะกลุ่ม หนทางสู่ความส าเร็จของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม Niche Market: 

The Way to Success of SMEs (ฉตัรชยั อินทสังข,์ 2554, 42-49) 
ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงก็ได ้ตลาด

รูปแบบน้ีจะเกิดข้ึนได้เม่ือความต้องการท่ีมีศักยภาพของผู ้บริโภคส่วนหน่ึงท่ียงัไม่ได้รับการ
ตอบสนอง หรือมีความต้องการเกิดข้ึนมาใหม่ อนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในสังคมตลาดแบบ 
Niche มุ่งเนน้ ภายใตเ้ง่ือนไข 3 ประการคือ 

1. ตอ้งเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีสามารถเขา้ถึงได ้

2. ตอ้งขยายตวัเร็วพอ มีก าลงัซ้ือในปริมาณท่ีธุรกิจจะอยูร่อดและเติบโตได ้

3. ส่วนแบ่งตลาดน้ีตอ้งไม่ถูกครอบครองไปแลว้โดยผูข้ายรายใดรายหน่ึง 

 ลกัษณะของ Niche Market 
1. ตลาดมีกลุ่มผูบ้ริโภคจ านวนไม่มากนกั โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค  

ท่ีมีอยู่ทัว่ไปในทอ้งตลาดไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มน้ีได ้โดยกลุ่มน้ีจะพยายาม
แสวงหาสินคา้บริการท่ีสามารถน าไปใชไ้ดต้รงความตอ้งการ 

2. เป็นกลุ่มตลาดท่ีผูบ้ริโภคมีเงินอยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง และมีอ านาจในการซ้ือ  
ลกัษณะกลุ่มน้ีมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้
แมจ้ะตอ้งจ่ายในราคาท่ีสูงกวา่ปกติ 

3. เป็นกลุ่มท่ีผูน้ าทางการตลาดจะมองขา้มเน่ืองจากเป็นกลุ่มตลาดท่ีมีขนาดเล็กส าหรับผูน้ า 
ทางการตลาดซ่ึงไม่คุม้กบัการลงทุนด้านต่างๆ เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บกลบัมาแต่ในทาง
ตรงกนัขา้มกลุ่มน้ียิง่ใหญ่เพียงพอท่ีจะท าก าไรไดม้ากส าหรับธุรกิจ SMEs 

4.   แนวโนม้ของกลุ่มน้ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในตลาดอนาคต เช่น นโยบายของภาครัฐรณรงค ์
ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึนย่อมส่งผลให้กลุ่มอาหาร - เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพมี
ยอดขายเพิ่มสูงข้ึนตามความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึน หรือวิวฒันาการทางการแพทยเ์จริญกา้วหน้าข้ึน
โอกาสผูสู้งอายุก็เพิ่มข้ึนดงันั้นสินคา้ส าหรับผูสู้งอายุจึงมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะมียอดขายเพิ่มข้ึนใน
อนาคตอยา่งรวดเร็ว 

5.    สินคา้และบริการกลุ่มน้ีตอ้งมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากสินคา้ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปตามทอ้งตลาด
ลกัษณะสินคา้ตอ้งโดดเด่นเหมาะกบักลุ่มน้ีโดยเฉพาะเช่น งาน Handmade งานศิลปะ เป็นตน้ 
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6.     การส่ือสารทางการตลาดส าหรับกลุ่มน้ีมีลักษณะการใช้ส่ือวงแคบ ใช้งบประมาณ
ค่อนข้างต ่ าแต่ได้รับผลตอบกลับท่ี สูง เน่ืองจากกลุ่มลูกค้า Niche มีขนาดเล็กอยู่ในวงจ ากัด 
เพราะฉะนั้นการเลือกรับส่ือจึงเฉพาะเจาะจงกบัส่ือบางประเภทเท่านั้น 

 

ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดกบั Niche Market 
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) การสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือ การคิดคน้ ประดิษฐ ์

สร้างความแปลกแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ ไม่วา่จะเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) 
หรือการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Product) เพื่อไดต้อบสนองลูกคา้แต่ละกลุ่ม หรือเฉพาะกลุ่มให้
ไดต้ามทศันคติ ความเช่ือเก่ียวกบัลูกคา้วา่มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป 

2. ราคา (Price) การก าหนดราคาส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม ตอ้งศึกษาถึงศกัยภาพของ
กลุ่มวา่มีก าลงั มีอ านาจในการซ้ือมากนอ้ยเพียงใด หรือเป็นการก าหนดราคาตามคุณค่าในสายตาของ
ผูบ้ริโภคท่ีสามารถยอมรับได้ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ช้ินๆ หน่ึง เช่น การก าหนดราคาท่ีสูงอย่างเดียว
ส าหรับกลุ่มท่ีมีฐานะและรายไดสู้ง 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) การจดัจ าหน่าย คือ การเลือกช่องทางใดช่องทางหน่ึงท่ีธุรกิจ
มีความเช่ียวชาญช านาญ และเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงถึงลกัษณะโครงสร้างของคนกลางว่า แต่ละกลุ่มจะ
เข้าถึงได้อย่างไร ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของนักการตลาดท่ีจะต้องเจาะจง เลือกคนกลางท่ีเราสาม ารถ
ตอบสนอง อ านวยความสะดวกหรือใหบ้ริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ วิธีการติดต่อส่ือสารเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีธุรกิจตอ้งการน าเสนอในทุกๆดา้น โดยเฉพาะการส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้เฉพาะ
กลุ่มได ้โดยใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในแง่การรับรู้ การเขา้ถึงสร้างความทรงจ า และการ
เปล่ียนแปลง พฤติกรรม เพื่อใหเ้กิดการตอบสนอง 
 

กลยุทธ์ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market strategy) มีดงัน้ี 
1. มุ่งไปท่ีตลาดกลุ่มเล็ก (Niche market) เช่น ร้านขายสินคา้ส าหรับแม่และเด็ก ร้าน

ขายสินคา้ส าหรับคนอว้นและตวัใหญ่เท่านั้น ร้านหญิงลว้น ร้านชายลว้น ร้านขายสินคา้ส าหรับคนตวั
เล็กเท่านั้น 

2. มุ่งไปท่ีกลุ่มลูกคา้พิเศษ (Special group of end users) เช่น ร้านขายสินคา้ส าหรับคน
พิการ ร้านขายสินคา้ใหน้กัเรียน ร้านลูกเสือ 
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3. มุ่งเฉพาะผลิตภณัฑ ์(Niche by product) เป็นการขายสินคา้ประเภทเดียว ไม่ขายอยา่ง
อ่ืนเลย เช่น ร้านขายผา้ลูกไมสี้ขาวลว้นๆ ร้านขายลูกกวาดสีสันสวยงาม ร้าน ขายอมยิม้ ร้านขายเทป
เพลง ร้านขายรองเทา้ ร้านขายขา้วสาร ฯลฯ 

4. มุ่งท่ีการขายสินคา้ราคาเดียว (Niche by price) เป็นร้านท่ีขายสินคา้ในราคาใดราคา
หน่ึงเพียงราคาเดียว เช่น ขายสินคา้ราคาถูกลว้นๆ ขายสินคา้ราคาสูงลว้นๆ หรือ 99 บาททั้งร้าน 

5. มุ่งท่ีเฉพาะขั้นตอนการผลิต (Niche by process) เป็นการท าเพียงบางขั้นตอนของการ
ผลิตเท่านั้นแลว้ สร้างความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ เรียกวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะขั้นตอน 

6. มุ่งท่ีลูกคา้เฉพาะราย (Niche by specific customer) เป็นการท าสินคา้ให้เฉพาะบาง
รายเท่านั้น เช่น อาจรับท างานให้กบัหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ไม่ไดท้  าให้กบัคนทัว่ไป 
ซ่ึงการท าแบบน้ีมกัเกิดข้ึนกบัโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา่การตลาดเพราะเปิดโรงงานมาแลว้รับท า
เฉพาะบางรายเท่านั้น 

 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการท า Niche Market 
หัวใจของความส าเร็จและอยู่รอดได้ คือ การสร้างให้เกิดความแตกต่าง การท าตลาดแบบ 

Niche สินค้าและบริการจะต้องมีความโดดเด่น และความแตกต่างท่ี เห็นได้ชัด  ถึงจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความตอ้งการแตกต่างจากกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปไดรั้บการตอบสนองและหันมาสนใจ
สินคา้และบริการ นอกจากนั้น ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบกนั ไดแ้ก่ 

1. ความเช่ียวชาญ (ต้องเก่งในเร่ืองท่ีท าจริงๆ) ใน Niche Market จะไม่มีค  าว่าทัว่ไป
หรือพอท าไดห้รือปานกลาง ธุรกิจตอ้งเก่งในเร่ืองท่ีท าจริงๆ จึงจะเป็นท่ียอมรับและมีความแตกต่าง
จากคู่แข่งขนั ท่ีส าคญับริการท่ีเสนอขายตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มได้
อยา่งแทจ้ริง 

2. ความเป็นหน่ึง (มีเพียงธุรกิจเดียวท่ีเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มน้ี) หมายถึง ในตลาดทั้งหมด
จะตอ้งมีเพียงรายเดียวท่ีมีสินคา้หรือบริการตรงตามความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่
จะวดักนัโดยพิจารณาวา่ในอาณาเขตท่ีจะท าธุรกิจมีใครเสนอขายสินคา้หรือบริการเหมือนกนัหรือไม่ 
รวมทั้งตอ้งพิจารณาดว้ยวา่มีก าลงัซ้ือมากพอท่ีจะท าใหธุ้รกิจโตข้ึนหรือไม่ 

3. ประสิทธิภาพเหนือกวา่ (ตอ้งคิดไดเ้ร็วกวา่คู่แข่ง) ถา้จะประสบความส าเร็จกบัการท า
ธุรกิจแบบน้ี ตอ้งคิดไดเ้ร็วกว่าคู่แข่งขนัหรือเสนอความสะดวกสบายและความประหยดัเหนือกว่า
คู่แข่ง 
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4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (สินค้าและบริการต้องมีคุณภาพมาตรฐาน)
ประเด็นน้ีเนน้ในเร่ืองคุณภาพของสินคา้หรือบริการ หมายความวา่ สินคา้หรือบริการตอ้งไดม้าตรฐาน
และท าใหลู้กคา้พึงพอใจ ซ่ึงอาจรวมไปถึงการมีบริการหลงัการขายท่ีรวดเร็วและประหยดัดว้ย 

5. ความจงรักภกัดี (ท าให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือสินคา้และบริการอีก) ธุรกิจในรูปแบบน้ีจะ
อยูไ่ดก้็ต่อเม่ือลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ไปแลว้ยงักลบัมาใช้บริการอีก ข้ึนอยูก่บัความพอใจและไวเ้น้ือเช่ือใจ
ในสินคา้และบริการของลูกค้า การสานสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกคา้เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้เกิดความ
เช่ือมโยงระหวา่งลูกคา้กบัสินคา้และบริการ 

หนทางสู่ความส าเร็จของ Niche Market ต่อธุรกิจ SMEs 
1. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) สามารถด าเนินการไดถึ้งแมจ้ะมีทรัพยากร

และทุนจ ากดั การท า Niche Market จะช่วยประหยดัแรงงาน แรงเงิน และแรงใจ เน่ืองจากสามารถ
ทุ่มเททั้งเวลาในการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย คิดวางแผนในการท าตลาด 
รวมไปถึงสามารถจดัสรรงบประมาณในการท าตลาดไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2. ในขณะเดียวกนัความเป็น Niche Market มกัจะท าให้มีคู่แข่งในตลาดน้อยหรืออาจ
ไม่มีเลย เพราะขนาดตลาดเล็กเกินไปไม่ดึงดูดนกัลงทุนรายใหญ่ๆ ให้เขา้มาการท าตลาดแบบ Niche 
Market เกิดข้ึนได ้เพราะยงัมีความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนอง ถา้สามารถ
คน้พบตลาดน้ีและตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วก็จะสามารถกา้วข้ึนเป็นผูน้ าตลาดได ้
 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   
 ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ (2557) ศึกษาเร่ืองการปรับตัวของธุรกิจครอบครัวค้าปลีกวสัดุ
ก่อสร้างในจงัหวดันครราชสีมาพบวา่ แนวทางการปรับตวัของธุรกิจครอบครัววสัดุก่อสร้างเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขนัแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ มีการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพสูงและแตกต่างจากคู่แข่ง เน้นลดตน้ทุนผลิตภณัฑ์ในกลุ่มท่ีไม่มีจ  าหน่ายในร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ ดา้นการบริการ เน้นให้ค  าปรึกษาแนะน าการเลือกใช้เคร่ืองมือและวสัดุก่อสร้าง 
สร้างความเป็นกนัเอง เน้นความสะดวกรวดเร็ว มีบริการจดัส่งสินคา้ ดา้นการส่งเสริมการขาย ส่วน
ใหญ่เลือกใชว้ิธีการลดราคาสินคา้บางรายการเพื่อดึงดูดใจลูกคา้หรือใหส่้วนลดในกรณีท่ีลูกคา้ซ้ือเงิน
สดในปริมาณมาก ด้านการสร้างเครือข่ายโดยเป็นพนัธมิตรหรือตวัแทนจ าหน่ายของผูผ้ลิตวสัดุ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือร้านวสัดุก่อสร้างรายอ่ืนเพื่อจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีร้านตนไม่ไดจ้ดัเก็บไวม้า
จ าหน่ายต่อให้ลูกคา้หรือขายสินคา้บางรายการท่ีร้านจดัซ้ือไวใ้นปริมาณมาก ดา้นการลงทุน มีการ
ลงทุนเพิ่มหรือมีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวสัดุก่อสร้าง นอกจากน้ี ส่ิงท่ีมีผล
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ต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน คือ ความพร้อมของทายาท ท าเลท่ีตั้งร้าน
และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ิน  

ธนาภรณ์ แสวงทอง (2555) ศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่
ต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า ผลกระทบจากการขยายตวั
ของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีผลกระทบต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมดา้นการตลาดมากท่ีสุดในเร่ืองการตั้งราคา
สินคา้ ดา้นการเงิน มีผลกระทบดา้นยอดขาย และดา้นการด าเนินงานมีผลกระทบเร่ืองโอกาสท่ีจะตอ้ง
ลดขนาดกิจการ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมควรปรับตวัเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ด้านการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย ควรมีการวางแผนทางการเงิน จดัท าบญัชี หาแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียต ่า ด้าน
การตลาด ควรเพิ่มความหลากหลายของชนิดของสินคา้  อ านวยความสะดวกดา้นท าเลท่ีตั้ง ปรับราคา
สินคา้ ส่งเสริมการตลาดและบริการลูกคา้ ดา้นการจดัการภายใน ควรบริหารสินคา้ให้เพียงพอต่อการ
จ าหน่าย วางแผนปรับปรุงร้านคา้ ปรับปรุงการจดัการบริการจดัการภายในร้าน ควบคุมการด าเนินการ
ในร้าน แบ่งงานหรือก าหนดหน้าท่ีการท างานในร้าน ด้านสารสนเทศ ควรติดตามวิเคราะห์ขอ้มูล
ข่าวสาร รวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนข่าวสาร น าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มมาใช้เก็บข้อมูลสินค้าและ
เช่ือมโยงเครือข่ายออนไลน์ เก็บขอ้มูลลูกจา้ง ดา้นบริหารงานบุคคล ควรมีลูกจา้งมาช่วยงานในร้าน มี
การอบรมและฝึกงาน จดัสวสัดิการและผลตอบแทนใหแ้ก่ลูกจา้ง นอกจากน้ี ยงัควรปรับตวัใหมี้ความ
ยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจและต่อสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีการปรับตวัตลอดเวลา พฒันาจุดเด่น
ของตนในเร่ืองการบริการท่ีไดเ้ปรียบดา้นความใกลชิ้ดและการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ 

สรวัตร ทิพยมงคลกุล (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแรงกดดนัในการแข่งขนั
ของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตจงัหวดัปทุมธานีพบวา่ มีแรงกดดดนัดา้นการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจ
ในระดบัมาก และมีแรงกดดนัดา้นอุปสรรคจากคู่แข่งขนัท่ีเขา้มาใหม่ ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ทดแทนกนัและ
ดา้นอ านาจต่อรองของผูซ้ื้ออยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านคา้
ปลีกแบบดั้งเดิม การให้บริการ ท าเลท่ีตั้งและการคดัสรรสินคา้มีความส าคญัมาก ส่วนการตั้งราคา 
องคป์ระกอบทางดา้นการส่ือสาร และการตกแต่งร้านและการจดัแสดงสินคา้มีความส าคญัระดบัปาน
กลาง ผูป้ระกอบการควรขยายเวลาเปิด-ปิดร้านให้สอดคลอ้งกบัเวลาท างานของลูกคา้ และควรซ้ือ
สินคา้ลดราคาตามการส่งเสริมการขายของกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่มาขายโดยพิจารณาแลว้วา่เป็น
สินคา้ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ หรือควรจดัให้มีร้านคา้ประเภทอ่ืน เช่น ร้านคา้อาหารแผงลอย
มาตั้งบริเวณหนา้ร้านเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้ให้เขา้มาในพื้นท่ีและเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัร้านค้านั้ นๆ ควรปรับปรุงด้านแสงสว่างและจดัพื้นท่ีหน้าร้านให้มีความสะดวกในการเข้าใช้
บริการ 
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อุมาภา เดโชวิบูลย์ (2554) ศึกษาเร่ืองการจดัท ากลยุทธ์ส าหรับโมเดิร์นเทรดวสัดุก่อสร้างท่ี
เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการอยู่รอดของธุรกิจในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงพบว่า จาก
การวิเคราะห์สถานการณ์ของร้านคา้กรณีศึกษา ร้านคา้กรณีศึกษาไม่สามารถท าการแข่งขนัดา้นราคา
ได ้จากการประชุมเพื่อหาแนวทางแกไ้ข พบวา่ ร้านคา้จ าเป็นตอ้งปรับตวัโดยการสร้างความแตกต่าง
ในการด าเนินธุรกิจ โดยหันไปเน้นจุดแข็งซ่ึงเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีจุดเด่นด้านการออกแบบ 
ร้านคา้กรณีศึกษาเลือกท่ีจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความเป็นธรรมชาติเพื่อใหเ้ขา้กบักระแสวถีิชีวติสีเขียว 
หรือกระแสรักษ์โลก และมีการใช้วสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ เป็นอุปกรณ์ในการประกอบและดูแลรักษา
เฟอร์นิเจอร์ ในขณะเดียวกันก็เสนอทางเลือกให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตหรือผลิต
เฟอร์นิเจอร์ตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของช้ินงาน   
 ศุภมิต โรจนศุภมิตร (2552) ศึกษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อ
ร้านค้าปลีกท้องถ่ินขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองน่านพบว่า ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกท้องถ่ินมี
ความเห็นวา่ เม่ือมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ข้ึนแลว้มีผลท าให้จ  านวนลูกคา้ ยอดขาย และก าไรร้านลดลง 
ร้านคา้ปลีกมีความไดเ้ปรียบดา้นบริการส่งสินคา้ถึงท่ี การใหเ้ครดิตสินเช่ือและความสะดวกในการหา
ของในร้าน แต่มีข้อเสียเปรียบท่ีความหลากหลายของสินค้า ระบบการบริหาร ระบบการจดัการ 
ความสามารถในการแข่งขนั มาตรฐานการบริการ ตน้ทุนสินคา้ จ  านวนร้านคา้ท่ีมีการด าเนินกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีน้อยกว่าจ านวนร้านคา้ท่ีไม่ด าเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาด ร้านคา้ท่ีด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นการด าเนินกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์และราคา โดย
ด าเนินการรักษาความสะอาดของสินคา้และร้านคา้ จดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่และติดป้ายแสดงราคา
สินคา้ ร้านคา้ควรเน้นความหลากหลายของสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค จดัวางสินคา้ให้เป็น
ระเบียบ ดูแลรักษาความสะอาดอยูเ่สมอและเนน้ประชาสัมพนัธ์บริการเสริมของร้านคา้ใหลู้กคา้รู้จกั 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา   

 
 ในการศึกษาเร่ือง การปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาด
เล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ ผูศึ้กษาไดก้ าหนดระเบียบ
วจิยัไว ้ดงัน้ี 
 
ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย การศึกษาเก่ียวกบัการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของ
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน ภายใตท้ฤษฎีกรอบ
แนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบ (Systems) ทักษะ (Skills) บุคลากร (Staff) และ
รูปแบบ (Style) โดยในส่วนของกลยุทธ์ (Strategy) จะใช้ทฤษฎีการเคล่ือนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเผชิญ
การแข่งขันเชิงรุกและเชิงรับ (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2549) และทฤษฎี  Cost Leadership & 
Differentitation: กลยทุธ์เพื่อการแข่งขนั (จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2549) อธิบายเพิ่มเติม  
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการ
ร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตอ าเภอเมืองล าพนูท่ีไดล้งทะเบียนไวก้บัส านกังาน
การคา้ภายในจงัหวดัล าพูนและมีรายช่ืออยูใ่นสมุดโทรศพัท์หน้าเหลืองจ านวน 34 ร้าน ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยร้านขนาดกลาง 5 ร้านและร้านขนาดเล็ก 29 ร้าน โดยคดัเลือกเป็นร้านขนาดกลาง 5 ร้านและ
ร้านขนาดเล็ก 5 ร้าน 
 
วธีิการศึกษา 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการ
ร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตอ าเภอเมืองล าพูนจ านวน 10 ร้าน แบ่งเป็นร้านคา้
ขนาดกลาง จ านวน 5 ร้าน เน่ืองจากเป็นร้านคา้ท่ีประกอบกิจการมานาน ไดส้ร้างช่ือเสียงและความ
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น่าเช่ือถือจนเป็นท่ีไวว้างใจแก่ลูกคา้ให้กลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และร้านคา้ขนาดเล็กจ านวน 5 
ร้าน เน่ืองจากเป็นร้านคา้ท่ีมองเห็นโอกาสทางการแข่งขนั สามารถสร้างจุดแขง็ และด าเนินกิจการใน
ธุรกิจท่ีมีคู่แข่งรายใหญ่จ านวนมากประกอบกิจการอยูก่่อนแลว้ได ้การเก็บขอ้มูลท าโดยการสัมภาษ์์
เจา้ของกิจการหรือพนักงานในต าแหน่งผูจ้ดัการโดยผูว้ิจยั ใช้เคร่ืองมือในการศึกษารวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมิคือ ค าถาม แบบสัมภาษ์์ โดยวิธี Semi-structured interview โดยมีกรอบค าถามภายใตท้ฤษฎี
กรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) ซ่ึงประกอบไปด้วย ค่านิยมร่วม (Shared 
Values) กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบ (Systems) ทกัษะ (Skills) บุคลากร (Staff) 
และรูปแบบ (Style) ซ่ึงการถามค าถามจะไม่เรียงตามล าดับของค าถามแต่จะเปิดโอกาสให้ผูถู้ก
สัมภาษ์์เป็นฝ่ายแสดงข้อคิดเห็น จ านวนคร้ังการสัมภาษ์์ต่อร้านค้าโดยการสัมภาษ์์แบบ
รายบุคคลอย่างน้อยร้านคา้ละ 1 คร้ัง หากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมผูส้ัมภาษ์์จะขออนุญาตติดต่อไปทาง
โทรศัพท์เพื่อนัดหมายขอสัมภาษ์์เพิ่มเติมผ่านทางโทรศพัท์หรือโดยการเดินทางไปสัมภาษ์์
รายบุคคลอีกคร้ังท่ีร้านคา้ ระยะเวลาในการสัมภาษ์์แต่ละคร้ัง ตั้งแต่ 45 นาที ถึง 3 ชัว่โมง 50 นาที 
พยายามก าหนดให้ไม่เกินรายละ 2 ชัว่โมง มีการบนัทึกเสียงตลอดการสัมภาษ์์และท าการจดบนัทึก
ยอ่ความระหวา่งสัมภาษ์์ โดยถอดเน้ือหาจากการเทปบนัทึกเสียงหลงัการสัมภาษ์์ไม่เกิน 2-3 วนั 
 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากรายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ 

การค้นควา้แบบอิสระ เอกสารทางวิชาการ เอกสารต ารา รวมทั้ งบทความท่ีเก่ียวข้องตลอดจน

ฐานขอ้มูลออนไลน์จากอินเตอร์เน็ต 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษารวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิคือ ค าถาม แบบสัมภาษ์์ (รายละเอียดดู
ภาคผนวก ก.) โดยวธีิ Semi-structured interview โดยมีกรอบค าถามดงัน้ี 
 1. ค  าถามเก่ียวกบัค่านิยมร่วม (Shared Values) ส่ิงท่ีทางร้านและพนกังานเห็นวา่เป็นส่ิงส าคญั
ในการด าเนินกิจการคืออะไร อะไรคือคุ์ค่าในอุดมคติและคุ์ค่าจริง 

2. ค  าถามเก่ียวกบักลยุทธ์ (Strategy) ก่อนท่ีร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่จะเขา้มาด าเนิน
กิจการ ทางร้านไดใ้ชก้ลยทุธ์ใดในการบริหาร และหลงัจากท่ีร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ด าเนิน
กิจการแลว้ ทางร้านมีการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์หรือไม่ อยา่งไร 

3. ค  าถามเก่ียวกบัโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างองคก์รของทางร้านเป็นอยา่งไร มีการแบ่ง
แผนกหรือแบ่งหนา้ท่ีอยา่งไร ระดบัการท างานและการรายงานผลเป็นอยา่งไร (เป็นล าดบัชั้น, ระนาบ
เดียว ฯลฯ)พนกังานมีการปรับตวัเขา้กบัแผนกลยทุธ์อยา่งไร 
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4. ค  าถามเก่ียวกับระบบ (Systems) ระบบท่ีใช้ในการขับเคล่ือนองค์กรเป็นระบบอะไร 
ควบคุมอะไรและควบคุมจุดไหนขององค์กร มีวิธีการควบคุมการท างาน การติดตามผล การ
ประเมินผลงานอยา่งไรบา้ง 

5. ค  าถามเก่ียวกบัทกัษะ (Skills) มีทกัษะท่ีทางร้านช านาญเป็นพิเศษหรือไม่ ทกัษะนั้นคือ
อะไร พนกังานมีความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการท างานหรือไม่ ทุกคนไดรั้บการปลูกฝังทกัษะ ประเมิน 
และพฒันาอยา่งไร 

6. ค  าถามเก่ียวกับบุคลากร (Staff) องค์กรของทางร้านมีขนาดเท่าใด มีแผนจะปรับขนาด
หรือไม่ พนกังานอยา่งไรท่ีองคก์รตอ้งการ 

7. ค  าถามเก่ียวกบัรูปแบบ (Style) วิธีการบริหารร้านเป็นอย่างไร ใครเป็นผูค้วบคุมอ านาจ
หรือออกค าสั่ง พนกังานมีปฏิกิริยาอยา่งไร มีการแข่งขนักนัภายใน หรือร่วมมือกนัท างาน หรือมีความ
ร่วมมือระหวา่งฝ่ายหรือไม่ พฤติกรรม ภารกิจหรือผลของงานแบบใดท่ีจะไดรั้บรางวลัจากการจดัการ/
ภาวะผูน้ า 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากค าถาม บทสัมภาษ์์โดยวิธี Semi-structured interview จะน ามา
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุ์ภาพ (Qualitative Analysis) โดยการจ าแนกและ
จดัระบบขอ้มูลแบบอา้งอิงทฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) เพื่อน าไป
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) (ชาย โพธิสิตา, 2552) ซ่ึงมีขั้นตอนหลกัๆ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
 1. การจดัระเบียบขอ้มูล (Data organizing) เป็นกระบวนการจดัการดว้ยกรรมวธีิต่างๆ เพื่อท า
ใหข้อ้มูลเป็นระเบียบ ทั้งในทางกายภาพและในทางเน้ือหา พร้อมท่ีจะแสดงและน าเสนออยา่งเป็น
ระบบได ้ 
 2. การแสดงขอ้มูล (Data display) เป็นกระบวนการน าเสนอขอ้มูล ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของ
การพรร์นา อนัเป็นผลมาจากการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีจดัระเบียบแลว้เขา้ดว้ยกนัตามกรอบแนวคิดท่ีใช้
ในการวเิคราะห์เพื่อบอกเร่ืองราวของส่ิงท่ีศึกษา ตามความหมายท่ีขอ้มูลซ่ึงไดถู้กจดัระเบียบไวดี้แลว้
พดูออกมา 
 3. การหาขอ้สรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจยั 
(Conclusion, interpretation and verification) เป็นกระบวนการหาข้อสรุปและตีความหมายของผล
หรือขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการแสดงขอ้มูล รวมถึงการตรวจสอบวา่ ขอ้สรุป /ความหมายท่ีไดน้ั้นมีความ
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ถูกตอ้งตรงประเด็นและน่าเช่ือถือเพียงใด ขอ้สรุปและส่ิงท่ีตีความออกมานั้นอาจจะอยู่ในรูปของ
ค าอธิบาย กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าการวเิคราะห์นั้น  

เพื่อหาค าตอบจากการสัมภาษ์์ว่าสามารถตอบค าถามภายใต้ทฤษฎีกรอบแนวคิดของ
แมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) อยา่งไรและ พิจาร์าวา่ค าตอบเหล่านั้นมีการเช่ือมโยงกนัจน
น าไปสู่การตดัสินใจในการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็ก
และขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนอยา่งไร โดยในส่วนของกลยุทธ์ (Strategy) ไดอ้า้งอิงการเคล่ือนไหว
เชิงกลยทุธ์เพื่อเผชิญการแข่งขนัของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษเ์พิ่มเติม 

 
สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1.  ค์ะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 2.  ร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตอ าเภอเมืองล าพนู  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็ก

และขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลาง  จ านวน 10 ร้านโดยผูศึ้กษา 
ผูต้อบค าถามด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการร้าน ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจให้การสัมภาษณ์ใน
ระยะเวลาท าการของร้าน (8.00-17.00 น.) ระยะเวลาในการสัมภาษณ์แต่ละร้านใช้เวลามากท่ีสุด
ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที ใช้เวลาน้อยท่ีสุดประมาณ 45 นาที โดยสัมภาษณ์ในเดือน กรกฎาคม-
ตุลาคม 2556 สามารถแสดงผลการศึกษาดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพนู จ านวน 10 ร้าน 
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     ตารางท่ี 4 รายละเอียดของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนู จ านวน 10 ร้าน 

ร้านค้า 
วนัทีเ่ปิด 
ท าการ 

จ านวน
พนักงาน 

ขนาด
กจิการ 

ลกัษณะของร้านค้า ประเภทสินค้า 
ระยะห่างจากร้านค้า

ปลกีสมัยใหม่ 

1 18/1/45 
มากกวา่  
30 คน 

กลาง 
อาคารขนาดใหญ่ มีโกดงัเก็บสินคา้ภายใน
บริเวณร้าน มีสถานท่ีผลิตสินคา้แยกไป

ต่างหาก 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เคร่ืองมือช่าง 

เมลทลัชีท ปูนผสมเสร็จ 
15.3 กม. 

2 10/6/40 60 คน กลาง 
อาคารขนาดใหญ่หลายหลงั มีโกดงัเก็บ

สินคา้ภายในบริเวณร้าน 
วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 

เคร่ืองมือช่าง 
5.6 กม. 

3 
3/4/35 20 คน กลาง 

อาคารขนาดใหญ่ มีโกดงัเก็บสินคา้ภายใน
บริเวณร้าน 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เคร่ืองมือช่าง 

0.45 กม. 

4 22/4/34 15-16 คน กลาง 
อาคารขนาดใหญ่ มีโกดงัเก็บสินคา้และ
สถานท่ีผลิตสินคา้ภายในบริเวณร้าน 

ไม ้ไมแ้ปรรูป วงกบประตู
หนา้ต่าง 

7 กม. 

5 
ประมาณปี 

45 
10 คน กลาง 

อาคารขนาดใหญ่ มีโกดงัเก็บสินคา้ภายใน
บริเวณร้าน 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี เนน้
ท่อประปาและท่อการเกษตร 

8.9 กม. 

6 16/5/37 8-10 คน เล็ก 
อาคารเด่ียว เก็บสินคา้ภายในอาคารและท่ี

วา่งนอกอาคาร 
วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เคร่ืองมือช่าง ศาลพระภูมิ 

2.1 กม. 
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    ตารางท่ี 4 รายละเอียดของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนู จ านวน 10 ร้าน (ต่อ) 

ร้านค้า 
วนัทีเ่ปิด 
ท าการ 

จ านวน
พนักงาน 

ขนาด
กจิการ 

ลกัษณะของร้านค้า ประเภทสินค้า 
ระยะห่างจากร้านค้า

ปลกีสมัยใหม่ 

7 
ประมาณปี 

35 
ประมาณ 18 

คน 
เล็ก 

อาคารห้องแถวสองคูหาและอาคารเด่ียว เก็บ
สินคา้ภายในอาคารและโกดงัขนาดเล็กหลงั

ร้าน 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เนน้เคร่ืองมือช่าง 

6 กม. 

8 26/6/51 
ประมาณ 10 

คน 
เล็ก 

อาคารเด่ียวขนาดกลาง เก็บสินคา้ภายในอาคาร
และท่ีวา่งนอกอาคาร 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เคร่ืองมือช่าง 

9 กม. 

9 11/7/55 2-3 คน เล็ก อาคารเด่ียว เก็บสินคา้ภายในอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า 8.8 กม. 
10 

19/6/24 
ประมาณ 15 

คน 
เล็ก 

อาคารเด่ียวขนาดกลาง เก็บสินคา้ภายในอาคาร
และท่ีวา่งนอกอาคาร 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เคร่ืองมือช่าง ปูนผสมเสร็จ 

2.8 กม. 
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สรุปความคิดเห็นทีม่ีต่อโกลบอลเฮ้าส์ ทางร้านเห็นว่า การเข้ามาท าธุรกจิในจังหวดัล าพูนของโกลบอล
เฮ้าส์มีผลกระทบต่อทางร้านมากน้อยเพยีงใด อย่างไร  

สถานการณ์ของร้านค้าแต่ละร้านได้รับผลกระทบต่างๆกันไป จากการสัมภาษณ์พบว่า 
ร้านคา้ 4 ใน 10 ร้าน เห็นว่าร้านคา้ไดรั้บผลกระทบจากการเขา้มาท าธุรกิจของโกลบอลเฮา้ส์ แมจ้ะ
ไม่ไดท้  าการเก็บขอ้มูลเป็นจ านวนท่ีแน่นอน แต่จากการสังเกตของพนกังานแต่ละร้านท าให้สามารถ
ประเมินไดบ้างส่วน เช่น ยอดขายสินคา้ลดลงประมาณ 10% ปริมาณลูกคา้ต่อวนัลดลง นอกจากน้ี 
ลูกคา้หลายรายยงันิยมซ้ือสินคา้เงินสดกบัทางโกลบอลเฮา้ส์เพื่อให้ไดสิ้นคา้ราคาถูก แต่จะซ้ือสินคา้
เงินเช่ือกบัร้านคา้ปลีกเพื่อขยายระยะเวลาช าระเงิน ท าใหร้้านคา้ปลีกตอ้งแบกรับความเส่ียงเพิ่มข้ึน 
ร้านที่ 1 “เราจะแพท่ี้สินคา้ท่ีโกลบอลเฮา้ส์น าเขา้โดยตรง” เน่ืองจากลูกคา้ของร้านส่วนหน่ึงเป็นลูกคา้
กลุ่มเดียวกบัของโกลบอลเฮา้ส์ ลูกคา้หลายรายใชว้ธีิซ้ือสินคา้เครดิตกบัทางร้าน ในขณะเดียวกนัก็ซ้ือ
สินค้าเป็นเงินสดกับโกลบอลเฮ้าส์ อีกทั้ งกลยุทธ์ด้านราคาท าให้ต้องลดราคาสินค้าเพื่อแข่งขัน 
ประกอบกบัผลกระทบจากค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อสภาพคล่องของร้าน 
ร้านที่ 7 การเขา้มาของโกลบอลเฮา้ส์เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งการเสียเวลาในการหา
ซ้ือสินคา้และชอบการจดัร้านท่ีกวา้งขวางและเป็นระเบียบ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจา้ของบา้น จากการ
สังเกตพบวา่จ านวนลูกคา้ของร้านไม่ไดล้ดลงมากนกั เพราะส่วนใหญ่เป็นช่างและกลุ่มท่ีรับสินคา้ยอ่ย
ไปจ าหน่ายอ าเภอรอบนอก  
ร้านที่ 8 “ผลกระทบก็พอมีอยู่บา้งในเร่ืองการโดนแย่งส่วนแบ่งลูกคา้ไป” ทางร้านมีขอ้ไดเ้ปรียบใน
เร่ืองดา้นบริการหรือความผกูพนักบักลุ่มลูกคา้ประจ าและสินคา้เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีลูกคา้ให้ความ
วางใจซ่ึงไม่มีจ  าหน่ายท่ีโกลบอลเฮา้ส์ ท าใหย้งัสามารถแข่งขนักบัโกลบอลเฮา้ส์และร้านอ่ืนๆ ได ้
ร้านที่ 10 “ตอนน้ีก็พอไปไดเ้ร่ือยๆ แต่ก็ตอ้งมาดูอีกทีวา่จะไปไดถึ้งแค่ไหน” เน่ืองจากร้านคา้ตั้งอยูบ่น
เส้นทางเดียวกบัโกลบอลเฮา้ส์ท าใหลู้กคา้มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึน ลูกคา้หลายรายท่ีตอ้งการ
One Stop Service หรือตอ้งการซ้ือสินคา้ประเภทของตกแต่งมกัจะเลือกไปซ้ือสินคา้ท่ีโกลบอลเฮา้ส์ 
ส่งผลให้ยอดขายของร้านลดลง นอกจากน้ี เน่ืองจากสินคา้หลายรายการเป็นสินคา้ตวัเดียวกนัท าให้
เกิดขอ้เปรียบเทียบดา้นความแตกต่างของตน้ทุนและราคาสินคา้ ลูกคา้หลายรายจึงนิยมซ้ือสินคา้เงิน
สดท่ีโกลบอลเฮา้ส์เพื่อให้ตน้ทุนราคาสินคา้ลดลง หากลูกคา้ยงัไม่มีเงินสดจึงจะมาซ้ือสินคา้เงินเช่ือ 
ท าใหท้างร้านมีความเส่ียงในการติดตามหน้ีเพิ่มข้ึน  
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ร้านคา้ 5 ใน 10 ร้าน เห็นวา่การเขา้มาของโกลบอลเฮา้ส์ไม่ไดส่้งผลต่อธุรกิจของตนมากนกั 
เพราะทางร้านมีจุดแขง็ท่ีโกลบอลเฮา้ส์ไม่มี เช่น มีสินคา้เฉพาะทางท่ีโกลบอลเฮา้ส์ไม่มี ร้านคา้มีความ
ช านาญในผลิตภณัฑ์มากกวา่ และร้านคา้มีความสามารถในการปรับตวัต่อความตอ้งการของลูกคา้ได้
มากกวา่เน่ืองจากอ านาจสั่งการอยูท่ี่เจา้ของกิจการ ท าใหส้ามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ร้านที่ 2 “ถึงโกลบอลเฮา้ส์จะมาหรือไม่เราก็ตอ้งปฏิบติัอยูแ่ลว้” เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มหลกั 70-80% เป็น
ขายส่ง ร้านคา้ช่วง ซ่ึงทางร้านประเมินแลว้วา่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกบัโกลบอลเฮา้ส์โดยตรง ประกอบกบั
ทางร้านมีฐานลูกคา้เดิมอยู่ ดงันั้น จึงเน้นนโยบายให้ปรับปรุงระบบการท างานภายในเพื่อรับมือกบั
สถานการณ์ภายหนา้มากกวา่การวางกลยทุธ์เพื่อรับมือกบัโกลบอลเฮา้ส์โดยตรง 
ร้านที ่3 “น่าจะเหมือนร้านโชวห่์วยท่ีวา่ลูกคา้อยูใ่กลท่ี้ไหนสะดวกท่ีไหนก็ไปท่ีนัน่ ถา้ตอ้งการของถูก
เยอะหรือปริมาณมากก็เขา้ห้าง” ไม่มีการปรับตวัเพื่อรับสถานการณ์มากนกั ยงัเน้นท่ีสินคา้หลกัของ
ร้านซ่ึงเป็นสินคา้ขายดีและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับซ่ึงไม่มีจ  าหน่ายในโกลบอลเฮา้ส์ มีการน ากลยุทธ์
ดา้นราคามาใชก้บัสินคา้บางตวัเพื่อแข่งขนั และเนน้การรักษามาตรฐานบริการใหดี้กวา่  
ร้านที่ 5 “ส่วนมากลูกคา้ของพี่ไม่ไปโกลบอลเฮา้ส์ เคา้ให้เหตุผลวา่ของไม่ครบและไม่มีใครแนะน า
ให้” แมว้า่สินคา้ของโกลบอลเฮา้ส์จะมีหลายชนิด แต่สินคา้บางอยา่งก็ไม่ตรงกบัความตอ้งการเฉพาะ
ของลูกคา้หรือมีจ านวนสินคา้ไม่พอต่อความตอ้งการ จึงเป็นโอกาสของร้านคา้ท่ีมีการจ าหน่ายเฉพาะ
ดา้น โดยเฉพาะสินคา้ท่ีตอ้งมีพนกังานผูเ้ช่ียวชาญคอยแนะน า รวมทั้งการบริการท่ีเป็นกนัเองมากกวา่
ท าใหลู้กคา้พอใจท่ีจะมาใชบ้ริการ 
ร้านที่ 6 “ไม่ใช่คู่แข่ง แต่เราตอ้งมาประยุกต์ใช้ของเรา” จากการสังเกตและสอบถามจากผูใ้ช้บริการ
พบว่า การให้บริการของโกลบอลเฮา้ส์ยงัมีปัญหา ทางร้านมีการโอกาสน้ีในการสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ท่ีผิดหวงัจากโกลบอลเฮา้ส์และเดินทางมาท่ีร้าน ท าให้ลูกคา้รู้สึกว่าไดรั้บการดูแลเอาใจใส่
และจ าหน่ายสินค้าในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การเป็นเจ้าของกิจการโดยตรงยงัท าให้การ
ตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงทางร้านถือวา่เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการท าธุรกิจ   
ร้านที่ 9 “พี่เห็นว่ามนัยงัมีช่องว่างทางการตลาดอยู่มากมาย” เน่ืองจากโกลบอลเฮา้ส์จ าหน่ายสินคา้
หลากหลายจึงไม่มีความเช่ียวชาญดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ ท าให้เกิดโอกาสให้ร้านคา้เฉพาะดา้นท่ี
มีความรู้ความเช่ียวชาญในสินคา้ด าเนินกิจการแข่งขนัได ้ 

ร้านค้า 1 ร้านจาก 10 ร้าน เห็นว่าในปัจจุบันยงัไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่คาดว่าใน
อนาคตผลจะเห็นผลกระทบชดัเจนข้ึน 
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ร้านที่ 4 “มีผลกระทบ ตอนน้ียงัเห็นไม่ชดั แต่ต่อไปพี่ว่าตอ้งเห็นผลชัดแน่นอน” ดว้ยศกัยภาพของ
ร้านคา้สมยัใหม่เช่นโกลบอลเฮา้ส์ท่ีมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายกวา่จึงสามารถดึงดูดลูกคา้ไดม้ากกวา่ 
สินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบชดัเจนคือสินคา้ประเภทเดียวกนัท่ีขายในร้าน เช่น บานประตู วงกบไม ้ลูกต่ิง 
และคาดวา่จะมีสินคา้ตวัอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบตามมาทีหลงั 

สรุป ร้านคา้ส่วนมากยงัไม่มีการปรับตวัเพื่อแข่งขนักบัโกลบอลเฮา้ส์มากนกั และจะเนน้ไปท่ี
การปรับปรุงการบริการซ่ึงเป็นหวัใจส าคญั 
 
1. ค าถามเกีย่วกบัค่านิยมร่วม (Shared Values) ส่ิงที่ทางร้านและพนักงานเห็นว่าเป็นส่ิงส าคัญในการ
ด าเนินกจิการคืออะไร อะไรคือคุณค่าในอุดมคติและคุณค่าจริง  
ค าถาม: ส่ิงทีท่างร้านและพนักงานเห็นว่าเป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินกจิการคืออะไร 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ ร้านคา้ 8 ใน 10 ร้าน มีความคิดเห็นว่า ส่ิงส าคัญในการด าเนิน
กิจการคือการดูแลลูกคา้ การให้บริการโดยค านึกถึงลูกคา้เป็นหลกัให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้สามารถจดัหาสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ เนน้ความรวดเร็ว พยายามสร้างความเป็น
กนัเองใหลู้กคา้สบายใจท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ  
 
ตารางท่ี 5 ค่านิยมร่วมของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพนู จ านวน 10 ร้าน 
 
ร้านคา้ Shared Values 
1 ดูแลลูกคา้ พนกังาน 
2 ปรับปรุงภายในให้เขม้แขง็ 
3 ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
4 มีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท า 
5 มนุษยสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ ความเช่ียวชาญ 
6 มนุษยสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ 
7 เนน้การบริการ 
8 ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
9 มีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท า 
10 บริการดว้ยความรวดเร็ว 
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ร้านที่ 1 เน้นการดูแลลูกค้าให้ได้รับความสะดวกในการซ้ือสินค้าเพื่อให้เกิดความประทบัใจและ
กลบัมาใช้บริการซ ้ า  และเน้นการดูแลรักษาพนักงานให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี ได้รับค่าตอบแทนและ
สวสัดิการตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมไปถึงการดูแลยามเม่ือพนกังานตอ้งการความช่วยเหลืออ่ืนๆ 
ดว้ย  
ร้านที่ 3 ให้ความส าคญักบัลูกคา้เป็นอนัดบัแรก พยายามจดัหาสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ 
ร้านที ่4 เนน้เร่ืองความเช่ียวชาญในสินคา้ท่ีจดัจ าหน่าย พนกังานตอ้งสามารถตอบค าถามของลูกคา้ได ้
เน่ืองจากเป็นสินคา้ประเภทเดียวแต่ก็มีครบทุกชนิดท่ีลูกคา้ตอ้งการ สามารถแปรรูปสินคา้ท่ีมีให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ตอ้งการได้ในระยะเวลาอนัสั้ น พนกังานแต่ละคนมีความเช่ียวชาญในหน้าท่ีของ
ตวัเอง 
ร้านที่ 5 เน้นการสร้างความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ให้ลูกคา้เกิดความสนิทสนมแมว้า่ลูกคา้จะยงัไม่ซ้ือ
สินคา้ก็ตาม นอกจากน้ียงัเนน้เร่ืองความรู้ความเช่ียวชาญในตวัสินคา้ท่ีจ  าหน่าย สามารถตอบค าถาม
ของลูกคา้ได ้ 
ร้านที่ 6 เน้นการสร้างประทบัใจด้วยมนุษยสัมพนัธ์ของผูข้าย สร้างบรรยากาศให้ร้านมีความเป็น
กันเอง ลูกค้ามีโอกาสได้พบเจอพูดคุยกับเจา้ของกิจการโดยตรง ในขณะเดียวกับเจ้าของกิจการ
สามารถตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และรักษา
เครดิตในการท าธุรกิจกบับริษทัผูผ้ลิตสินคา้ 
ร้านที่ 7 เน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกๆ ต้องสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้
ร้านที่ 8 เน้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ จดัหาสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการเขา้มาจ าหน่ายใน
ร้านเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวก ซ่ึงท าให้สามารถสร้างฐานลูกคา้ประจ าท่ีจะกลบัมาซ้ือซ ้ าได ้และ
พยายามรักษาฐานลูกคา้ท่ีมีอยู ่
ร้านที่ 10 เน้นการให้บริการดว้ยความรวดเร็ว การดูแลลูกคา้ตั้งแต่เขา้ร้าน จดัหาสินคา้และช าระเงิน 
ให้ลูกคา้ไดใ้ชเ้วลาในร้านนอ้ยท่ีสุด มีการน าเทคโนโลยี เช่น การใชอี้เมลหรือการติดต่อทางแอฟปริ
เคชัน่มาใชก้บัเอกสารท่ีตอ้งใชติ้ดต่อกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการสอบถามราคาหรือสั่งสินคา้ล่วงหนา้เพื่อช่วย
ใหเ้กิดความสะดวกและความถูกตอ้ง  

ร้านคา้ 1 ร้านท่ีเนน้การปรับปรุงภายในเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตวัในภายหนา้  
ร้านที ่2 เนน้การปรับปรุงรักษาระบบการจดัการภายในเพื่อให้โครงสร้างภายในเกิดความเขม้แขง็และ
พร้อมส าหรับการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ในอนาคต  
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ร้านคา้ 1 ร้านท่ีเห็นวา่ทางร้านควรมีความเช่ียวชาญพิเศษในสินคา้ท่ีขาย 
ร้านที่ 9 เนน้ดา้นความเช่ียวชาญในตวัสินคา้ สามารถให้ค  าแนะน าและตอบขอ้สงสัยของลูกคา้ได้ มี
ความจริงใจในการขาย ไม่เอาเปรียบลูกคา้ ขายสินคา้ในราคาท่ีสมเหตุสมผลเพื่อสร้างสัมพนัธ์ระหวา่ง
ร้านคา้และลูกคา้ใหย้ ัง่ยนื  

สรุป ค่านิยมร่วมท่ีร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัล าพูนให้ความส าคญัเป็นเร่ืองของการ
บริการ การใหค้  าปรึกษาแนะน า การจดัหาและจ าหน่ายสินคา้ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ มีความ
จริงใจต่อลูกคา้  สร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจและกลบัมาซ้ือซ ้ า 
 
2. ค าถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategy) ก่อนที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่จะเข้ามาด าเนินกิจการ 
ทางร้านได้ใช้กลยุทธ์ใดในการบริหาร และหลังจากที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ด าเนินกิจการ
แล้ว ทางร้านมีการเปลีย่นแปลงกลยุทธ์หรือไม่ อย่างไร 
ค าถาม: ก่อนที่ร้านค้าปลกีวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่จะเข้ามาด าเนินกจิการ ทางร้านได้ใช้กลยุทธ์ใดในการ
บริหาร และหลงัจากทีร้่านค้าปลกีวสัดุก่อสร้างสมัยใหม่ด าเนินกจิการแล้ว ทางร้านมีการเปลีย่นแปลง
กลยุทธ์หรือไม่ อย่างไร 

จากการสัมภาษณ์พบว่าร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน มีความคิดเห็นว่า ร้านคา้ควรมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้ายจากท่ีอ่ืน เพื่อสร้างจุดเด่นให้ร้านคา้วา่ถา้ตอ้งการสินคา้
ชนิดน้ีตอ้งมาท่ีร้านน้ีเท่านั้น ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการรับเป็นเอเยน่ตจ์  าหน่ายสินคา้ หรือเนน้จ าหน่าย
สินคา้ประเภทเดียวแต่มีความหลากหลายใหเ้ลือก และมีบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ชนิดนั้น 
ทุกร้านยงัมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรเน้นการให้บริการลูกค้า บริการด้วยความรวดเร็ว สร้าง
ความคุน้เคยและความประทบัใจ ให้ลูกคา้รู้สึกเป็นกนัเอง ดูแลลูกคา้โดยเฉพาะลูกคา้ขาประจ า และ
ตอ้งมีการปรับปรุงภายในร้าน น าสินคา้ท่ีขายไม่ดีหรือลูกคา้ไม่ตอ้งการออกและทดแทนดว้ยสินคา้ท่ี
เป็นท่ีตอ้งการแทน 
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ตารางท่ี 6 กลยุทธ์ของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน 
จ านวน 10 ร้าน 
 

ร้านคา้ Strategy 
1 เป็นเอเยน่ตสิ์นคา้ 
2 มีผลิตภณัฑข์องตวัเอง 
3 ลดราคาสินคา้ 
4 เผยแพร่ความรู้แก่ลูกคา้ 
5 ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า 
6 ปรับปรุงภายใน 
7 เปล่ียนแปลงการท างาน 
8 ดูแลลูกคา้เป้าหมาย 
9 ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า 
10 สินคา้คุณภาพ ลดราคาสินคา้ 

 
ร้านที่ 1 ใช้ประโยชน์จากการเป็นร้านคา้ช่วงเพื่อจ าหน่ายสินคา้ทั้งแบบปลีกและขายส่ง และการมี
สินคา้ท่ีผลิตดว้ยตวัเอง เช่น ปูนคอนกรีตผสมเสร็จ สร้างความไดเ้ปรียบในการเป็นท่ีจดจ าของลูกคา้ 
มีการให้เครดิตแก่ลูกคา้ขาประจ า มีการตรวจสอบรายการสินคา้ จะคดัท่ีไม่ท าก าไรออกไปแต่ยงัคง
ความหลากหลายและคุณภาพของสินคา้ตามเดิม และใชก้ลยุทธ์ดา้นราคาแข่งขนักบัโกลบอลเฮา้ส์ มี
การพยายามให้ความรู้แก่ลูกคา้ โดยเน้นไปท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีการศึกษาหรือมีคู่แต่งงานชาวต่างประเทศ 
และเนน้พนกังานขายเร่ืองการหาลูกคา้โดยมีค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจแทนการใชส่ื้อโฆษณา รวมทั้ง
การหาพนกังานท่ีมีความสามารถเขา้มาร่วมงาน  
ร้านที่ 3 ใชก้ลยุทธ์ดา้นสินคา้ ขายสินคา้แบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไม่มีขายในโกลบอลเฮา้ส์ เนน้ลูกคา้
กลุ่มผูรั้บเหมา ใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้ขาประจ า ไม่มีแผนการจะขยายกิจการเพิ่มเติม 
ร้านที่ 4 ยงัคงใชก้ลยุทธ์เดิมท่ีเนน้ขายสินคา้เฉพาะทางแมว้า่จะมีสินคา้ทดแทนเขา้มาแข่งขนั พยายาม
ให้ความรู้แก่ลูกค้าถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ท่ี เหนือกว่าสินค้าทดแทน และเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มเจา้ของบา้นหรือกลุ่มคนสูงอายุ นอกจากนั้นจะเน้นการบริการดว้ยความรวดเร็ว ทั้ง
เร่ืองการจดัของการขนส่ง มีการท ารายการส่งเสริมการขาย เช่น การโฆษณา การแจกของแถม และมี
พนกังานออกไปติดต่อลูกคา้ 
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ร้านที่ 5 ยงัคงใชก้ลยุทธ์เดิมท่ีเนน้สินคา้เฉพาะทาง ควบคู่กบัสินคา้อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของคนในพื้นท่ีใกลเ้คียงและในพื้นท่ีรอบนอก นอกจากน้ียงัมีการเก็บขอ้มูลและติดตามลูกคา้ 
ใชข้อ้มูลท่ีรู้วา่ลูกคา้ตอ้งเปล่ียนวสัดุท่ีเสียหายทุกปีเสนอสินคา้ใหม่ไปให้ และเพิ่มการขายส่งส าหรับ
ร้านคา้ท่ีตอ้งการน าสินคา้ไปขายต่อและส่วนราชการ นอกจากน้ีพนกังานตอ้งมีความรู้จริงในสินคา้
เฉพาะทางน้ี สามารถตอบค าถามได ้มีการปรับตวัในส่วนการให้บริการเล็กนอ้ยเพื่อให้ลูกคา้ไม่รู้สึก
ยุง่ยากและใชเ้วลานานในการซ้ือหรือคืนสินคา้  
ร้านที่ 6 ทางร้านมีการส ารวจคู่แข่ง พบวา่ประเภทและคุณภาพของสินคา้ท่ีน ามาจดัจ าหน่ายบางอยา่ง
มีคุณภาพดอ้ยกว่าสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในร้านคา้ทอ้งถ่ิน สินคา้หลายชนิดไม่ใช่สินคา้ชนิดเดียวกนั และ
ระบบการให้บริการแบบช าระเงินและรับสินคา้ท่ีจุดให้บริการยงัเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับคนในทอ้งท่ีจึง
ตอ้งใช้เวลาในการปรับตวั ทางร้านคา้ไม่ไดป้รับใช้กลยุทธ์ใดอย่างชัดเจน แต่มุ่งเน้นการให้บริการ 
การส่งสินคา้ภายในวนัเวลาท่ีสั่ง และจดัหาสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการแทน โดยเฉพาะสินคา้ท่ีโกลบอล
เฮา้ส์ไม่น ามาจ าหน่าย เช่น ศาลพระภูมิ เป็นตน้ 
ร้านที่ 7 มีปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์เป็นประจ าไม่ว่าจะมีร้านค้าใหม่เข้ามาหรือไม่ เน้นการ
ให้บริการเป็นหลกั มีการใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาเขา้มาช่วย พร้อมกบัปรับรายการสินคา้เพื่อลดการสั่งซ้ือ
สินค้าท่ีจ  าหน่ายออกได้ช้าและเพิ่มสินค้าขายดี แต่ไม่มีการสั่งซ้ือหรือจ าหน่ายสินค้าประเภท
โครงสร้างเช่นเดียวกบัโกลบอลเฮา้ส์ 
ร้านที่ 8 ยงัคงเน้นกลยุทธ์ด้านสินค้า จ  าหน่ายเฉพาะสินค้าท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากลูกค้าเร่ิมเปล่ียน
พฤติกรรมจากการซ้ือสินคา้ราคาถูกเป็นสินคา้มีคุณภาพ จะเพิ่มสินคา้ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ และยงัคงรักษาการเป็นพนัธมิตรกบัซีเมนต์ไทย และจะเพิ่มความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการและบริการส่งสินคา้ พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน จะใหเ้ครดิต
แก่ลูกคา้ขาประจ า 
ร้านที่ 9 เน่ืองจากเป็นร้านคา้ท่ีเปิดได้ไม่นานจึงยงัคงใช้กลยุทธ์เดิมตามท่ีตั้ งไว ้คือจ าหน่ายสินค้า
เฉพาะทางและลดตน้ทุนการขายโดยเฉพาะดา้นแรงงาน มีการเปล่ียนสินคา้บางรายการเพื่อปรับใหเ้ขา้
กบักลุ่มลูกคา้ระดบัสูงข้ึน และเนน้การให้ความรู้และค าแนะน าแก่ลูกคา้ และบริการหลงัการขาย หาก
สินคา้มีปัญหา ร้านคา้จะเป็นผูแ้กไ้ขปัญหาแทนลูกคา้ โดยใช้ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเจา้ของกิจการเป็นผูข้าย
เองจึงสามารถตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้เลย ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดการบอกต่อ 
นอกจากน้ียงัเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยการหาพนัธมิตรทางการคา้โดยรับส่งสินคา้แก่โครงการ
ใหญ่ๆ ในอนาคตจะมีการเพิ่มพนัธมิตรประเภทช่างเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 
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ร้านที ่10 เนน้ท่ีลูกคา้เฉพาะกลุ่ม เช่น ราชการ ผูรั้บเหมา โรงเรียน วดั และมีบริษทัรับเหมาก่อสร้างอยู่
ในเครือ ส าหรับลูกคา้ใหม่จะมีการคดักรองท่ีเขม้งวดข้ึนเพื่อลดความเส่ียงในการใหเ้ครดิตลูกคา้ และ
เนน้ท่ีความรวดเร็วในการใหบ้ริการทั้งการรับค าสั่งซ้ือและการส่งสินคา้ 

ร้านคา้ 1 ใน 10 ร้าน มีความเห็นวา่ควรปรับปรุงระบบภายในองคก์ร เพื่อเตรียมรับมือกบั
สภาพการแข่งขนัในอนาคต 
ร้านที่ 2 ใช้กลยุทธ์ตั้งรับโดยการปรับปรุงระบบภายในองค์กร และเพิ่มความเขม้งวดในการปล่อย
สินเช่ือ มีการปรับปรุงส่วนสินค้าจดัแสดงหน้าร้าน ในส่วนของกลยุทธ์ในอนาคตจะข้ึนอยู่กับ
นโยบายของบริษทัซ่ึงอาจมีการขยายกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอยูแ่ต่เดิมใหก้วา้งข้ึน 

สรุป กลยทุธ์ท่ีร้านคา้ส่วนใหญ่เลือกใชเ้ป็นกลยุทธ์แบบ Differentiate เพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้แก่ร้านคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ แมว้่าสินคา้หลายตวัจะเป็นสินคา้ประเภทหรือยี่ห้อ
เดียวกนั แต่ก็จะมีสินคา้ท่ีร้านคา้อ่ืนๆ ไม่มีหรือมีจ าหน่ายน้อยราย ในขณะเดียวกนัก็ใช้กลยุทธ์แบบ 
Niche Market เพื่อจบักลุ่มลูกคา้ท่ีชดัเจน นอกจากน้ี ยงัพบวา่ร้านคา้ส่วนมากไม่มีการวางแผนกลยุทธ์
ระยะยาว    
 
3. ค าถามเกี่ยวกับโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างองค์กรของทางร้านเป็นอย่างไร มีการแบ่งแผนก
หรือแบ่งหน้าที่อย่างไร ระดับการท างานและการรายงานผลเป็นอย่างไร (เป็นล าดับช้ัน , ระนาบเดียว 
ฯลฯ) พนักงานมีการปรับตัวเข้ากบัแผนกลยุทธ์อย่างไร 
ค าถาม: โครงสร้างองค์กรของทางร้านเป็นอย่างไร มีการแบ่งแผนกหรือแบ่งหน้าทีอ่ย่างไร 

จากการสัมภาษณ์พบว่าร้านคา้ 9 ใน 10 ร้านเป็นการประกอบกิจการเจา้ของคนเดียว (Sole 
Proprietorship) เจา้ของกิจการเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด ในจ านวนน้ี มีร้านคา้ 3 ร้านไม่มีการแบ่ง
แผนก เจา้ของเป็นผูส้ั่งการแต่เพียงผูเ้ดียว 
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ตารางท่ี 7 โครงสร้างของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพนู จ านวน 10 ร้าน 

 

ร้านคา้ Structure 
1 แบ่งแผนก มีแผนกยอ่ย เจา้ของดูภาพรวม 
2 ปรับองคก์รใหเ้ป็นระบบสากล แบ่งแยกแผนกหนา้ท่ีชดัเจน 
3 แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้เจา้ของดูภาพรวม 
4 แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้เจา้ของดูภาพรวม 
5 แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้เจา้ของดูภาพรวม 
6 ไม่แยกแผนก เจา้ของดูแลทั้งหมด 
7 ไม่แยกแผนก เจา้ของดูแลทั้งหมด 
8 แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้เจา้ของดูภาพรวม 
9 ไม่แยกแผนก เจา้ของดูแลทั้งหมด 
10 แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้เจา้ของดูภาพรวม 

 
ร้านที่ 6 ไม่มีการแยกแผนก มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการเอง พนกังานคนหน่ึง
ตอ้งท าไดห้ลายอยา่ง 
ร้านที ่7 ไม่มีการแบ่งแผนก มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการ รวมทั้งบญัชี การเงิน 
ร้านที่ 9 มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการเอง เนน้การใชโ้ปรแกรมในระบบอ่ืนๆ เช่น 
บญัชี เนน้จา้งพนกังานใหน้อ้ยท่ีสุด 

6 ใน 10 ร้าน มีการแบ่งแผนกงานตามหน้าท่ี (Departmentalization by Function) มีเจา้ของ
ร้านเป็นศูนยก์ลาง คอยควบคุมการท างานในภาพรวม  
ร้านที่ 1 มีการแบ่งแผนกตามหน้าท่ี และแบ่งย่อยเป็นแผนกตามชนิดสินค้า มีเจ้าของกิจการเป็น
ศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการ 
ร้านที่ 3 แบ่งเป็นฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายขาย บญัชี เจา้หน้ี ลูกหน้ี พนักงานแต่ละฝ่ายท าหน้าท่ีแทนกนัได้
บางส่วน มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการเอง 
ร้านที่ 4 บริหารแบบครอบครัว ก็แบ่งการบริหารตามแนวราบ ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ เสมียน และ
พนกังานรายวนั มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการเอง 
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ร้านที่ 5 แบ่งแผนกเป็นหน้าร้าน ฝ่ายขาย บญัชี โกดงั มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่ง
การเอง ผูจ้ดัการสามารถตดัสินใจแทนเจา้ของกิจการไดใ้นบางเร่ือง 
ร้านที่ 8 แบ่งฝ่ายเป็นพนักงานขาย พนักงานจดัซ้ือ พนักงานจดัส่ง พนักงานโกดงั พนักงานบญัชี 
พนกังานคนหน่ึงถูกฝึกใหส้ามารถท างานในส่วนอ่ืนนอกจากของแผนกตวัเองไดด้ว้ย 
ร้านที่ 10 แบ่งเป็นฝ่ายขายหนา้ร้าน โกดงั บญัชี จดัซ้ือ ธุรการ โกดงัหลงัร้าน ขนส่ง พนกังานคนหน่ึง
ท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง ยกเวน้เร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะ มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอย
ควบคุมสั่งการเอง  

มีร้านคา้  1 ใน 10 ร้านท่ีน าระบบสากลเขา้มาใชป้รับปรุงองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม  
ร้านที่ 2 มีการปรับเปล่ียนส่วนขององค์กรให้มีระบบมากข้ึน มีประธานกรรมการบริษทัเป็นผูดู้แล
สูงสุด มีกรรมการผูจ้ดัการ มีรองผูจ้ดัการ มีการแบ่งแยกแผนกท่ีชดัเจน ปรับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่ง
ของพนักงานตามความเหมาะสม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการท างานจากระบบครอบครัวเป็น
ระบบสากล  

สรุป ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัล าพูนส่วนใหญ่มีเจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลควบคุม
การท างานทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการแบ่งแผนกหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ร้านคา้ 5 ร้านจาก 10 ร้าน
ตอบอยา่งชดัเจนวา่พนกังานสามารถท างานแทนกนัไดแ้มจ้ะไม่ไดอ้ยูแ่ผนกเดียวกนั 
 
4. ค าถามเกี่ยวกับระบบ (Systems) ระบบที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นระบบอะไร ควบคุมอะไร
และควบคุมจุดไหนขององค์กร มีวิธีการควบคุมการท างาน การติดตามผล การประเมินผลงาน
อย่างไรบ้าง 
ค าถาม: องค์กรมีวธีิการควบคุมการท างาน การติดตามผล การประเมินผลงานอย่างไรบ้าง 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน เจา้ของกิจการจะเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง
ในการท างานด้วยตนเอง โดยร้านคา้ 7 ใน 9 ร้าน เจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งการพนักงานและควบคุม
ระบบทุกอย่างแต่ผูเ้ดียว นอกจากน้ี ร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน ท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในเร่ือง
ระบบการจดัการดา้นการขาย สตอ๊กสินคา้ บญัชี  
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ตารางท่ี 8 ระบบของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน 
จ านวน 10 ร้าน 
ร้านคา้ System 

1 

จา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาวางระบบ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี  
พนกังานมีอ านาจในการท างานตามหนา้ท่ี 

เจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
มีการติดตามความกา้วหนา้ในการท างาน 

2 

จา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาวางระบบ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี บริหารงานบุคคลากร  
มีการแบ่งแผนกการท างานอยา่งเป็นระเบียบชดัเจน  

มีการประชุมก าหนดนโนบายการบริหาร การแจกจ่ายหนา้ท่ีแก่พนกังาน  
การตรวจสอบการท างานและการประเมินผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 

3 

ระบบคอมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรมของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย มีการฝึกอบรมการใช้
ระบบตามก าหนด พนกังานสามารถท างานแทนกนัได ้ 

พนกังานมีอ านาจในการท างานตามหนา้ท่ีโดยมีเจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลควบคุมทุกอยา่ง
ในร้านและตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 

4 

ใชส้มุดบนัทึก สมุดบญัชี เจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งงานโดยตรงแต่พนกังานทุกคนรู้และ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งปรึกษา
เจา้ของกิจการ มีการสอนและถ่ายทอดงานในกรณีท่ีพนกังานคนใดคนหน่ึงไม่อยู ่ 

มีการตรวจสอบการท างานกนัเองโดยเจา้ของกิจการตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งหมดอีก
คร้ัง 

5 

ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบญัชี พนกังานเก่าเป็นผูส้อนงานพนกังานใหม่  
มีการตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของพนกังานดว้ยกนัเอง  

หวัหนา้งานเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง พนกังานสามารถท างานแทนกนัได ้
พนกังานช่วยกนัท างาน ไม่มีนโยบายใหค้่าคอมมิสชัน่ 

6 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี เนน้การจดัการระบบหลงัร้าน  

มีการสอนขั้นตอนการปฏิบติังานจากเจา้ของกิจการโดยตรง  
พนกังานคนหน่ึงท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง 

7 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี ระบบบาร์โคท้ 

 เจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งการ วางแผนและตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งหมด 
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ตารางท่ี 8 ระบบของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน 
จ านวน 10 ร้าน (ต่อ) 
ร้านคา้ System 

8 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี มีการสอนขั้นตอนการปฏิบติังานจากเจา้ของ
กิจการและจากพนกังานเก่า มีการประเมินการท างานของพนกังานก่อนแจกจ่ายงาน   

พนกังานคนหน่ึงท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง 

9 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี เจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลควบคุมทุกอยา่งในร้าน  
เนน้การลดขั้นตอนการปฏิบติังานใหน้อ้ยเพื่อประหยดัตน้ทุนการบริหารและการมี

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

10 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี คู่กบัสมุดบนัทึก สมุดบญัชี พนกังานทุกคนไดรั้บ
การอบรมใหส้ามารถขายของหนา้ร้านไดทุ้กคน พนกังานคนหน่ึงท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง 

เจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลควบคุมทุกอยา่งในร้านและตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
 
ร้านที่ 1 มีการบริษทัขา้งนอกมาวางระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบบญัชี พนักงาน
ไดรั้บการฝึกจนคุน้เคยกบัระบบ พนักงานเก่าจะเป็นผูส้อนงานแก่พนกังานใหม่ เจา้ของกิจการคอย
เช็คความถูกตอ้งผา่นโปรแกรม 
ร้านที่ 3 มีการใชร้ะบบและโปรแกรมของแฟรนไชน์ ซ่ึงจะมีพนกังานจากส่วนกลางมาดูแลและสอน
งานโปรแกรมใหม่ๆ อยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง พนกังานสามารถท างานแทนกนัได ้พนกังานมีอ านาจใน
การท างานตามหน้าท่ีโดยมีเจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลควบคุมทุกอย่างในร้านและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งอีกคร้ัง 
ร้านที่ 4 ไม่มีการน าระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมต่างๆ มาใช้ เน่ืองจากไม่สามารถระบุเจาะจง
สินคา้ในโปรแกรมได ้แต่จะใช้ระบบสมุดบญัชีเพื่อการควบคุมการท างานแทน เน้นการท างานตาม
ใบก ากับเป็นหลักเพื่อความถูกต้อง เจ้าของกิจการเป็นผูส้ั่งงานโดยตรงแต่พนักงานทุกคนรู้และ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองได ้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งปรึกษาเจา้ของกิจการ 
มีการสอนและถ่ายทอดงานในกรณีท่ีพนักงานคนใดคนหน่ึงไม่อยู่ และจะมีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งทุกคร้ังโดยพนกังานดว้ยกนัเองโดยเจา้ของกิจการตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งหมดอีกคร้ัง มีการ
ใหร้างวลัพนกังานตามสมควรในช่วงเทศกาล  
ร้านที่ 5 มีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้กบังานขายหน้าร้านและระบบบญัชี พนกังานเป็นคนจดัของ
ก่อนจะมีหัวหน้าตรวจสอบอีกที พนักงานสามารถท างานแทนกนัได ้พนักงานช่วยกนัท างาน ไม่มี
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นโยบายของร้านค่าคอมมิชชัน่ เพื่อป้องกนัการแข่งขนัและความแตกแยก แต่จะมีการมอบรางวลัให้
เม่ือส้ินปีแทน  
ร้านที่ 6 มีการน าคอมพิวเตอร์กบัโปรแกรมมาช่วยในการท างาน เนน้การจดัการระบบหลงัร้าน มีการ
สอนขั้นตอนการปฏิบติังานจากเจา้ของกิจการโดยตรงให้คอยสอบถามถึงความตอ้งการของลูกคา้เพื่อ
ขยายผลในการขาย พนกังานคนหน่ึงท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง เจา้ของกิจการคุมการท างานเองทั้งฝ่าย
หนา้ร้านหลงัร้าน  
ร้านที่ 7 มีการใชร้ะบบควบคุมการท างานให้ถูกตอ้ง เช่น ระบบบาร์โคด้ เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งและ
สะดวกต่อการท างานของพนกังาน เจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งการ วางแผนและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ผา่นโปรแกรม 
ร้านที่ 8 มีการน าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เช่น ระบบบญัชี มาใชแ้ทนบญัชีเล่มธรรมดา 
การสอนขั้นตอนการปฏิบติังานจากเจา้ของกิจการและจากพนกังานเก่า มีการประเมินการท างานของ
พนกังานก่อนแจกจ่ายงาน  พนกังานคนหน่ึงท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง เจา้ของกิจการเป็นผูค้วบคุมการ
ท างานทั้งหมด 
ร้านที่ 9 มีการน าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เตรียมไวก่้อนจะเปิดกิจการ ท าให้สามารถ
พร้อมใช้งานเม่ือเปิดกิจการได้พอดี เจา้ของกิจการคุมการท างานเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฝ่าย
หนา้ร้านหลงัร้าน เนน้การลดขั้นตอนการปฏิบติังานให้นอ้ยเพื่อประหยดัตน้ทุนการบริหารและการมี
พนัธมิตรทางธุรกิจ 
ร้านที ่10 มีการน าโปรแกรมบญัชีเขา้มาใชคู้่กบัระบบสมุดบญัชี เช่น สมุดลงเวลาท างานของพนกังาน
รายวนั สมุดคลงัสินคา้ สมุดบญัชีลูกหน้ี เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง พนกังานทุกคนไดรั้บการอบรม
ให้สามารถขายของหน้าร้านไดทุ้กคน พนักงานคนหน่ึงท าหน้าท่ีได้หลายอย่าง เจา้ของกิจการเป็น
ผูดู้แลควบคุมทุกอยา่งในร้านและตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 

อยา่งไรก็ตาม มีเพียง 1 ใน 10 ร้านท่ีมีการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเป็นระบบตามรูปแบบ
ของบริษทั ทั้งมีการประเมินยอ้นหลงั การประชุมเพื่อรายงานและพิจารณาแกไ้ขปัญหา 
ร้านที่  2 มีระบบการตรวจสอบ การประเมิน มีการประชุมหัวหน้าแต่ละแผนก มีการทดลอง
ปรับเปล่ียนผงัส่วนของหวัหนา้แผนกเพื่อติดตามประเมินผล ให้แต่ละแผนกมีความชดัเจนมากข้ึน ทั้ง
ด้านการท างานและด้านเอกสาร มีการตรวจสอบตลอดการท างาน เน้นอบรมพนักงานให้เป็น 
specialist โดยตรง มีการจา้งท่ีปรึกษาจากภายนอกมาช่วยดา้น HR ดา้นระบบบญัชี และมีการประเมิน
เพื่อใหค้่าตอบแทนตามผลงาน  
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สรุป ร้านคา้ปลีกส่วนใหญ่มีเจา้ของกิจการจะเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งในการท างานดว้ย
ตนเอง โดยบางส่วนเจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งการพนักงานและควบคุมระบบทุกอย่างแต่ผูเ้ดียว และ
ร้านคา้ส่วนใหญ่น าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ีจ าเป็นมาช่วยในการท างานเพื่อให้เกิดความ
ถูกตอ้ง ความสะดวกในการท างาน สามารถตรวจสอบได ้
 
5. ค าถามเกี่ยวกับทักษะ (Skills) มีทักษะที่ทางร้านช านาญเป็นพิเศษหรือไม่ ทักษะน้ันคืออะไร 
พนักงานมีความสามารถที่จ าเป็นต่อการท างานหรือไม่ ทุกคนได้รับการปลูกฝังทักษะ ประเมินและ
พฒันาอย่างไร 
ค าถาม: มีทกัษะทีท่างร้านช านาญเป็นพเิศษหรือไม่ ทักษะน้ันคืออะไร พนักงานทุกคนได้รับการ
ปลูกฝังทกัษะน้ันอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์พบว่าร้านคา้ 8 ร้าน ใน 10 ร้าน มีความคิดเห็นว่า การบริการท่ีเน้นความ
เป็นกนัเอง สร้างความรู้สึกให้ลูกคา้ประทบัใจ เป็นทกัษะพิเศษของร้าน พนกังานส่วนมากจะไดรั้บ
สอนอยา่งไม่เป็นทางการ เช่น การบอกต่อ การเรียนรู้จากการท างานของพนกังานรุ่นพี่ เป็นตน้  
 
ตารางท่ี 9 ทกัษะของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน 
จ านวน 10 ร้าน 

 
ร้านคา้ Skills 
1 เนน้บริการ ความเป็นกนัเอง 
2 พนกังานรับมือการเปล่ียนแปลงไดไ้ว สินคา้ สินคา้ราคาถูก มีของครบ 
3 เนน้การบริการ สามารถจดัหาสินคา้ท่ีตอ้งการใหไ้ด ้
4 สินคา้เฉพาะทาง พนกังานมีความเช่ียวชาญในตวัสินคา้ เนน้บริการ 
5 ความเป็นกนัเอง สินคา้เฉพาะทาง พนกังานใหข้อ้มูลสินคา้ได ้
6 สร้างความประทบัใจ หมัน่สอบถามใหข้ายของไดต่้อเน่ือง 
7 เนน้ราคาและบริการ 
8 เนน้บริการ พนกังานรู้ขั้นตอนและส่ิงใหม่ๆไดเ้ร็ว 
9 สินคา้เฉพาะทาง พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ ใชพ้นกังานในร้านนอ้ย 
10 พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ ความเร็วในการบริการ รับสั่งท าสินคา้ 
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ร้านที่ 1 เน้นการขายสินคา้ราคาไม่แพงเพื่อทดแทนการเสียเปรียบดา้นท าเล และเน้นการบริการ การ
แกปั้ญหาตามสถานการณ์ ลูกคา้มีเสียงตอบรับเร่ืองความเป็นกนัเองของพนกังานซ่ึงตรงตามความ
ตั้งใจของร้าน  
ร้านที่ 3 จุดเด่นอยู่ท่ีขนาดของร้าน ท าให้การใช้เวลาในการบริการไม่มาก สามารถบริการลูกคา้ดว้ย
ความรวดเร็วได ้เน่ืองจากทางร้านเนน้การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้มากท่ีสุด หากมีพนกังานใหม่เขา้มา 
พนกังานเก่าจะเป็นผูส้อนงานให ้ 
ร้านที่ 5 เนน้ท่ีบริการ โดยเฉพาะความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ การพูดคุยและจดจ าลูกคา้ได ้พนกังานซึม
ซบัพฤติกรรมการดูแลลูกคา้จากพนกังานเก่าและจากกนัและกนั พนกังานมีการศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ อยูต่ลอดจากการอบรมของบริษทัผูผ้ลิตสินคา้และน ากลบัมาสอนพนกังานคนอ่ืนๆ 
ร้านที่ 6 เนน้การสร้างความประทบัใจ พนกังานตอ้งเรียนรู้ทกัษะการต่อยอดการขาย  เอาใจใส่ หมัน่
ไปเยี่ยมเยียนลูกคา้ และเน้นการจดัการภายในร้านท่ีมีประสิทธิภาพ การบริการก่อนและหลงัการขาย 
และศิลปะการพดู 
ร้านที่ 7 จุดอ่อนของร้านอยู่ท่ีท  าเล เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไม่สามารถขยายกิจการได ้ท าให้เกิดปัญหา
เร่ืองลูกคา้ได้รับความล าบากเวลามาติดต่อซ้ือสินคา้ จึงเน้นเร่ืองราคาสินคา้และการให้บริการเพื่อ
ชดเชยขอ้จ ากดัน้ี 
ร้านที ่8 เนน้การบริการลูกคา้กบัการใส่ใจการบริการ พนกังานถูกฝึกให้รู้ขั้นตอนและสามารถปรับตวั
ต่อส่ิงใหม่ๆ ได้ นอกจากน้ียงัให้ความส าคญัต่อการปรับปรุงร้าน การจดัเรียงสินคา้หน้าร้าน การ
ใหบ้ริการ 
ร้านที่ 10 เน้นท่ีความยืดหยุ่น ความรวดเร็วในการให้บริการ การรับค าสั่งสินคา้พิเศษของลูกคา้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ พนักงานทุกคนตอ้งรู้จกัสินคา้ สามารถให้ค  าแนะน าและตอบค าถามแก่
ลูกคา้ได ้

ร้านค้า 1 ร้าน ใน 10 ร้าน  เห็นว่าความสามารถพิ เศษของร้านอยู่ท่ีการรับมือกับความ
เปล่ียนแปลง เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่วา่จะเป็นวธีิการท างานหรือตวัผลิตภณัฑ ์ 
ร้านที ่2 ทางร้านก าลงัปรับให้แต่ละฝ่ายมีระบบการท างานท่ีแยกเป็นแต่ละแผนกอยา่งชดัเจน เนน้การ
ดูแลระบบภายในใหเ้ขม้แข็ง พนกังานตอ้งสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงได ้นอกจากน้ียงั
มีจุดเด่นอยูท่ี่ราคาสินคา้ขายส่ง  
 นอกจากน้ี ร้านคา้ 2 ร้าน ใน 10 ร้านยงัเห็นวา่พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญในตวัสินคา้ 
สามารถตอบค าถามหรือแนะน าผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้ไดถื้อเป็นจุดเด่นของร้าน 
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ร้านที่  4 จุดเด่นอยู่ ท่ี สินค้าเฉพาะทาง พนักงานมีความรู้ความเช่ียวชาญในตัวสินค้า และมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานคนอ่ืนๆ ให้
สามารถท างานแทนกนัได ้นอกจากน้ียงัเนน้ท่ีความรวดเร็วในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นส าคญั 
ร้านที่ 9 จุดแขง็ของร้านอยูท่ี่การใชพ้นกังานจ านวนนอ้ยราย เน่ืองจากการขายสินคา้เฉพาะอยา่งท าให้
ลูกคา้ตอ้งมาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านและรับกลบัไปเอง นอกจากน้ีพนกังานทุกคนยงัมีความเช่ียวชาญใน
ตวัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายดว้ย  

สรุป ทักษะท่ีร้านค้าให้ความส าคญัเป็นพิเศษคือ การบริการท่ีสร้างความประทบัใจ การ
รับมือกบัการเปล่ียนแปลง และการรู้จกัสินคา้ท่ีขายเป็นอยา่งดี โดยพนกังานจะไดรั้บการอบรมผา่น
การสอนจากเจ้าของกิจการหรือพนักงานคนอ่ืนๆ หรือผ่านการซึมซับรูปแบบพฤติกรรมผ่าน
วฒันธรรมองคก์รท่ีใหค้วามส าคญัแก่การบริการ 
 
6. ค าถามเกีย่วกบับุคลากร (Staff) พนักงานในองค์กรของทางร้านมีจ านวนเท่าใด มีแผนจะปรับขนาด
หรือไม่ พนักงานอย่างไรทีอ่งค์กรต้องการ และมีแผนจะพฒันาพนักงานขององค์กรอย่างไร 
ค าถาม: พนักงานในองค์กรของทางร้านมีจ านวนเท่าใด มีแผนจะปรับขนาดหรือไม่ พนักงานอย่างไร
ทีอ่งค์กรต้องการ และมีแผนจะพฒันาพนักงานขององค์กรอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ 
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ตารางท่ี 10 บุคคลากรของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพนู จ านวน 10 ร้าน 
ร้านคา้ Staff 
1 จ านวนไม่แน่นอน พนกังานประจ า 7-8 คน พนกังานรายวนัเขา้ออกตลอด 
2 พนกังาน 50 คนและฝ่ายบริหารอีก 10 คน รับพนกังานขนส่ง ยกของเพิ่ม 
3 ทั้งหมด 20 คน มีพนกังานขาย 3 คน พนกังานออฟฟิต 3 คน ไม่รับพนกังานเพิ่ม 
4 ประมาณ 15-16 คน ไม่รับพนกังานเพิ่ม 
5 ประมาณ 10 คน รับพนกังานยกของเพิ่ม 
6 ประมาณ 8-10 คน รับพนกังานขบัรถเพิ่ม 
7 ประมาณ 18 คน ไม่มีแผนรับพนกังานเพิ่ม 
8 ประมาณ 10 คน เป็นพนกังานออฟฟิต 5 คน ไม่รับเพิ่ม 
9 2 คน รับคนงานเพิ่ม 
10 ประมาณ 15 คน ไม่รับพนกังานเพิ่ม 

 
มีพนกังานตั้งแต่ 1-5 คน 1 ร้าน 

ร้านที่ 9 มีพนักงาน 3 คน เน่ืองจากพนักงานลาออกจึงตอ้งการรับพนักงานเพิ่ม ไม่จ  ากดัคุณสมบติั
เพราะทางร้านจะมีการฝึกอบรมพนกังานอีกคร้ังหน่ึง 

มีพนกังานตั้งแต่  6-10 คน 1 ร้าน  
ร้านที่ 6 ปัจจุบนัมีพนักงานประมาณ 8-10 คน รวมเจา้ของกิจการ แบ่งเป็นคนขบัรถบรรทุก 2 คน 
คนขบัรถกระบะ 3 คน คนงานอีก 3 คนช่วยกนัยกของ มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลาง พนกังานทุกคน
สามารถท างานไดก้ลายอย่าง ทางร้านมีแผนรับพนกังานขบัรถเพิ่ม เจา้ของกิจการเป็นผูค้ดัเลือกและ
อบรมพนกังานดว้ยตวัเอง 

ร้านคา้มีพนกังานตั้งแต่ 11-15 คน 3 ร้าน  
ร้านที ่5 มีพนกังานอยูป่ระมาณสิบกวา่คน แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบแต่ยงัสามารถท างานแทนกนัได ้ 
ตอ้งการรับพนกังานบรรทุกสินคา้เพศชายเพิ่ม ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษาและอาย ุ
ร้านที่ 8 มี พนกังานประมาณสิบกวา่คน เป็นพนกังานประจ าส านกังาน 5 คน ปัจจุบนัไม่สามารถรับ
พนกังานใหม่เพิ่มไดเ้น่ืองจากจะมีผลต่อตน้ทุนของร้าน เจา้ของกิจการเป็นคนคดัเลือกพนกังานและ
สอนงานในขั้นตน้ก่อนให้พนักงานเก่าแก่สอนงานประจ าหน้าท่ีอีกคร้ัง พนกังานทุกคนตอ้งเรียนรู้
เร่ืองสินคา้ เนน้พนกังานท่ีมีความสามารถมากกวา่พนกังานท่ีเรียบจบตรงสายงาน ยกเวน้บางแผนกท่ี
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จ าเป็นตอ้งมีทกัษะเฉพาะ หากมีปัญหาก็จะจดัให้ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม หากพนกังานมี
ปัญหาส่วนตวัก็จะมีการเรียกเป็นรายบุคคล 
ร้านที่ 10 มีพนกังานประมาณ 15 คน พนกังานประจ าส านกังานหน้าร้านประมาณ 5 คนท่ีเหลือเป็น
ฝ่ายคลงัสินคา้ คาดวา่จะไม่มีการรับพนกังานเพิ่ม ยกเวน้วา่จะมีพนกังานลาออกและตอ้งหาพนกังาน
มาประจ าแทน 

มีพนกังานตั้งแต่ 16-20 คน 4 ร้าน  
ร้านที่ 1 พนักงานรายวนัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท าให้จ  านวนไม่แน่นอนและมีการรับเพิ่ม
ตลอดเวลา ส่วนพนกังานประจ าในส านกังานไม่มีการเปล่ียนแปลงเท่าไหร่นกั 
ร้านที่ 3 มีพนกังานประมาณ 20 คน เป็นฝ่ายออฟฟิต 3 คน ฝ่ายขาย 3 คน ท่ีเหลือเป็นพนกังานส่งของ 
ประจ าโกดงั มีตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีถึง ม. 3-ป.6 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเก่าแก่ ไม่มีการรับพนักงาน
เพิ่ม แต่จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนกังานแทน  
ร้านที่ 4 มีพนักงานประมาณ 15-16 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานรายวนั ทุกคนรู้หน้าท่ีของตนเอง
สามารถท างานโดยไม่ตอ้งรอค าสั่ง คาดวา่คงไม่มีการรับพนกังานเพิ่มแลว้ 
ร้านที่ 7 มีพนกังานอยู่ประมาณ 18 คน ทุกคนรู้หน้าท่ีของตวัเองท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งคอยออกค าสั่ง 
ไม่มีปัญหาเร่ืองพนักงานโดนดึงตวัไปท างานท่ีโกลบอลเฮา้ส์แต่ปัญหาอยู่ท่ีพฤติกรรมพนกังานท่ีมี
ทกัษะไม่ตรงกบังาน   
 มีพนกังานตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป 1 ร้าน 
ร้านที่ 2 จากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรท าให้แต่ละแผนกมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก เช่น 
การโยกยา้ยพนกังานระดบัสูงไปอยูใ่นต าแหน่งตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และความเหมาะสม 
แต่ละแผนกแบ่งแยกชดัเจน มีการพดูคุยก่อนการเปล่ียนแปลงเพื่อลดแรงต่อตา้น การอบรมของบริษทั
ส่วนใหญ่เป็นการอบรมเร่ืองการขาย และการอบรมเร่ืองสินคา้จากบริษทัผูผ้ลิต อตัราการลาออกของ
พนกังานยงัสูงอยู ่ การรับพนกังานเพิ่มไม่จ  ากดัวุฒการศึกษายกเวน้ต าแหนงท่ีตอ้งใชท้กัษะเฉพาะ ใน
ระดบัพนักงานมีประมาณ 50 คน ระดบัผูบ้ริหารท่ีต่อมาจากระบบครอบครัวเดิมประมาณ 10 คน 
พนกังานทุกคนเป็นพนกังานประจ ารายเดือนแต่คิดค่าตอบแทนเป็นรายวนั เพื่อตอบรับนโยบายเพิ่ม
ค่าแรงของรัฐบาล  

ร้านคา้ 5 ร้านใน 10 ร้าน มีความคิดเห็นว่าตอ้งการรับพนกังานรายวนั หรือพนกังานยกของ
และพนกังานขนส่งเพิ่มโดยไม่จ  ากดัอายุหรือวุฒิการศึกษาเน่ืองจากเป็นต าแหน่งท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
ทกัษะหรือความสามารถพิเศษหรือจ าเป็นตอ้งมีการอบรมเพิ่มเติม 
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สรุป จ านวนพนักงานของร้านค้าข้ึนอยู่กับขนาดของร้านและโครงสร้างขององค์กร ซ่ึง
สามารถแบ่งเป็นพนกังานประจ าส านกังานและพนกังานหลงัร้านหรือพนกังานส่งของซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นพนกังานรายวนั ร้านคา้ยิ่งมีจ  านวนพนกังานมากจะมีการแบ่งแผนกเพื่อกระจายอ านาจการดูแล
การท างาน แต่ต้องมีการรายงานต่อเจ้าของกิจการ ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่มีแผนรับพนักงานประจ า
ส านกังานเพิ่ม แต่จะรับพนกังานรายวนัเพิ่มเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 
 
7. ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบ (Style) วิธีการบริหารร้านเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ควบคุมอ านาจหรือออก
ค าส่ัง พนักงานมีปฏิกิริยาอย่างไร มีการแข่งขันกันภายใน หรือร่วมมือกันท างาน หรือมีความร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายหรือไม่ พฤติกรรม ภารกิจหรือผลของงานแบบใดที่จะได้รับรางวัลจากการจัดการ/ภาวะ
ผู้น า  
ค าถาม: วธีิการบริหารร้านเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ควบคุมอ านาจหรือออกค าส่ัง 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ ร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน มีระบบบริหารแบบครอบครัว ในจ านวนน้ีมี 5 
ร้านท่ีพนกังานมีอ านาจการตดัสินใจเองส่วนหน่ึง โดยเฉพาะเร่ืองการสั่งสินคา้มาขายท่ีร้าน  

 
ตารางท่ี 11 รูปแบบของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน 
จ านวน 10 ร้าน 
ร้านคา้ Style 
1 กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการไดร้ะดบัหน่ึง 
2 นโยบายมาจากท่ีประชุม 
3 กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการไดร้ะดบัหน่ึง 
4 เจา้ของสั่งการคนเดียว 
5 กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการไดร้ะดบัหน่ึง 
6 เจา้ของสั่งการคนเดียว 
7 เจา้ของสั่งการคนเดียว 
8 กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการไดร้ะดบัหน่ึง 
9 เจา้ของสั่งการคนเดียว 
10 กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการไดร้ะดบัหน่ึง 
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ร้านที่ 1 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงานและดูภาพรวมของกิจการ การตรวจสอบจะเน้นท่ีสต๊อ
คสินคา้และราคาสินคา้ พนกังานมีอ านาจสามารถตดัสินใจในเร่ืองระดบัหน่ึงไดโ้ดยไม่ตอ้งปรึกษา 
ร้านที ่3 เจา้ของกิจการเป็นคนคุมทุกอยา่งในร้าน มีการแบ่งแผนก พนกังานมีอ านาจตดัสินใจในระดบั
หน่ึง บริหารแบบครอบครัว  
ร้านที่ 5 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน บริหารแบบครอบครัว มีผูจ้ดัการเป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจ
แทนได ้แต่ตอ้งมีการแจง้ต่อเจา้ของกิจการ  
ร้านที่ 8 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน บริหารงานแบบครอบครัว จ่ายงานผ่านพนักงานเป็น
รายบุคคล มีการบอกวตัถุประสงค์ว่าตอ้งการแบบไหน พนกังานสามารถตดัสินใจภายในขอบเขตท่ี
ถูกวางไวบ้างส่วน  
ร้านที่ 10 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน พนักงานมีอ านาจการตดัสินใจในระดบัหน่ึง เจา้ของ
กิจการเป็นผูดู้แลในภาพรวมและการตรวจสอบการท างาน การตดัสินใจของเจา้ของกิจการถือเป็น
เด็ดขาด   

ร้านคา้ 4 ร้านจาก 9 ร้าน เจา้ของกิจการเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียว โดยพนกังาน
ไม่มีอ านาจในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร 
ร้านที่ 4 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน บริหารแบบครอบครัว กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้อ านาจ
ตดัสินใจสูงสุด จึงกระจายค าสั่งแก่พนกังาน 
ร้านที ่6 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน สั่งลูกนอ้งดว้ยตวัเอง 
ร้านที่ 7 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงานและวางแผน บริหารงานแบบครอบครัว มีการกระตุน้
พนกังานเป็นระยะๆ พนกังานยงัรอรับค าสั่งจากเจา้ของกิจการอยูบ่า้ง การเวลาอบรมพนกังานจะเรียก
มาเป็นรายบุคคล 
ร้านที่ 9 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน บริหารคนเดียว การดูแลและตดัสินใจทุกอย่างอยู่ท่ี
เจา้ของกิจการ มีพนกังานอีกคนสองคนเป็นผูช่้วยธรรมดา 

นอกจากน้ีร้านคา้ 1 ใน 10 ร้าน อ านาจการตดัสินใจมาจากการลงมติของท่ีประชุม มีประธาน
กรรมการบริษทัเป็นผูดู้แลอ านาจสูงสุด มีการกระจายอ านาจไปสู้กรรมการผูจ้ดัการ และกระจาย
อ านาจต่อไปยงัแผนกต่างๆ  
ร้านที่ 2 นโยบายการบริหารมาจากท่ีประชุม จะนดัประชุมพนกังานระดบัหัวหน้างานข้ึนไปจากทุก
สาขาอยา่งน้อยเดือนละคร้ัง จากนั้นหัวหนา้งานจึงกระจายนโยบายจากท่ีประชุมต่อพนกังานตามแต่
ละสาขาอีกที มีประธานกรรมการบริษทัเป็นผูดู้แลนโยบายการบริหารสูงสุด 
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สรุป ร้านค้าส่วนใหญ่มีเจ้าของกิจการเป็นศูนยก์ลาง มีระบบบริหารแบบครอบครัว การ
สั่งงานจะมาจากเจา้ของกิจการเป็นหลกั บางร้านพนกังานสามารถตดัสินใจไดใ้นระดบัหน่ึงแต่ตอ้งมี
การรายงานต่อเจา้ของกิจการทุกคร้ัง ร้านคา้ท่ีมีการจดัตั้งกรรมการบริษทั การสั่งงานและนโยบายจะ
มาจากท่ีประชุมก่อนจะกระจายสู่พนกังานแผนกต่างๆ  
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บทที ่5 
  สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาถึงการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็ก
และขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อใหส้ามารถทราบความสามารถในการแข่งขนัของร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก วา่
แต่ละร้านคา้มีการคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนและเตรียมตวัหรือปรับตวัอยา่งไรให้สามารถตั้ง
รับการคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ท่ีเหนือกว่าตนเองได ้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง
ความสามารถในการแข่งขนั ใหส้ามารถรับมือและแข่งขนักบัธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ โดย
ท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตอ าเภอ
เมืองล าพูนจ านวน 10 ร้าน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ ค าถาม แบบสัมภาษณ์ โดยวิธี Semi-
structured interview ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

เม่ือศึกษาจากผลการศึกษาการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ พบวา่ร้านคา้
ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้ งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่หรือโกลบอลเฮา้ส์ท่ีเข้ามาเปิดกิจการ และมีการ
ปรับตวัเพื่อการแข่งขนักับธุรกิจค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ตามกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์
(McKinsey 7s Framework) ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
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     ตารางท่ี 12 แสดงผลสรุปการสอบถามการปรับตวัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนูตามกรอบแนวคิด   
     ของแมคคินซีย ์(McKinsey 7s Framework) ของแต่ละร้านคา้ 

ร้าน/
แนวคิ
ด 

Shared Values Strategy Structure System Skills Staff Style 

1 
ดูแลลูกคา้ 
พนกังาน 

เป็นเอเยน่ตสิ์นคา้  
มีผลิตภณัฑข์องตวัเอง  

ลดราคาสินคา้ 
เผยแพร่ความรู้แก่ลูกคา้ 
ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า 

แบ่งแผนก มีแผนก
ยอ่ย เจา้ของดูภาพรวม 

ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการ

ตรวจสอบการท างาน
เอง 

เนน้บริการ ความเป็น
กนัเอง 

จ านวนไม่แน่นอน 
พนกังานประจ า 7-8 
คน พนกังานรายวนั

เขา้ออกตลอด 

กระจายอ านาจ 
พนกังานส่ังการได้

ระดบัหน่ึง 

2 

ปรับปรุงภายใน
ใหเ้ขม้แขง็ 

ปรับปรุงภายใน  
เปล่ียนแปลงการท างาน  
ดูแลลูกคา้เป้าหมาย  
ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า 

ปรับองคก์รใหเ้ป็น
ระบบสากล แบ่งแยก
แผนกหนา้ท่ีชดัเจน 

จา้งผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอกมาวางระบบ 

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี มีการ
ประเมิน การประชุม 

ตรวจสอบ 

พนกังานรับมือการ
เปล่ียนแปลงไดไ้ว 
สินคา้ สินคา้ราคาถกู 

มีของครบ 

พนกังาน 50 คนและ
ฝ่ายบริหารอีก 10 คน 
รับพนกังานขนส่ง ยก

ของเพ่ิม 

นโยบายมาจากท่ี
ประชุม 

3 
ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

สินคา้คุณภาพ ลดราคาสินคา้ 
ดูแลลูกคา้เป้าหมาย  
ควบคุมค่าใชจ่้าย  

ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า 

แบ่งแผนก พนกังาน
ท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้
เจา้ของดูภาพรวม 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมของบริษทั
ท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย  

เจา้ของกิจการ
ตรวจสอบการท างาน

เอง 

เนน้การบริการ 
สามารถจดัหาสินคา้ท่ี

ตอ้งการใหไ้ด ้

ทั้งหมด 20 คน มี
พนกังานขาย 3 คน 
พนกังานออฟฟิต 

 3 คน  
ไม่รับพนกังานเพ่ิม 

กระจายอ านาจ 
พนกังานส่ังการได้

ระดบัหน่ึง 

55 
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     ตารางท่ี 12 แสดงผลสรุปการสอบถามการปรับตวัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนูตามกรอบแนวคิด 
     ของแมคคินซีย ์(McKinsey 7s Framework) ของแต่ละร้านคา้ (ต่อ) 

ร้าน/
แนว
คิด 

Shared Values Strategy Structure System Skills Staff Style 

4 
มีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองท่ีท า 

สินคา้เฉพาะทาง เนน้บริการ 
เผยแพร่ความรู้แก่ลูกคา้  
ใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ 

แบ่งแผนก พนกังาน
ท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้
เจา้ของดูภาพรวม 

สมุดบนัทึก  
สมุดบญัชี 

เจา้ของกิจการ
ตรวจสอบการท างาน

เอง 

สินคา้เฉพาะทาง 
พนกังานมีความ

เช่ียวชาญในตวัสินคา้ 
เนน้บริการ 

ประมาณ 15-16 คน 
ไม่รับพนกังานเพ่ิม 

เจา้ของส่ังการคนเดียว 

5 
มนุษยสัมพนัธ์ต่อ

ลูกคา้ ความ
เช่ียวชาญ 

สินคา้เฉพาะทาง ดูแลลูกคา้
เป้าหมาย บริการ 

แบ่งแผนก พนกังาน
ท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้
เจา้ของดูภาพรวม 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี 

พนกังานตรวจสอบ
กนัเอง 

เจา้ของกิจการ
ตรวจสอบการท างาน

อีกคร้ัง 

ความเป็นกนัเอง 
สินคา้เฉพาะทาง 
พนกังานใหข้อ้มลู

สินคา้ได ้

ประมาณ 10 คน รับ
พนกังานยกของเพ่ิม 

กระจายอ านาจ 
พนกังานส่ังการได้

ระดบัหน่ึง 

6 
มนุษยสัมพนัธ์ต่อ

ลูกคา้ 
สินคา้คุณภาพ  

หาท่ีอ่ืนไม่ได ้เนน้บริการ 

ไม่แยกแผนก เจา้ของ
ดูแลทั้งหมด 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการ

ตรวจสอบการท างาน
เอง 

สร้างความประทบัใจ 
หมัน่สอบถามใหข้าย

ของไดต่้อเน่ือง 

ประมาณ 8-10 คน รับ
พนกังานขบัรถเพ่ิม 

เจา้ของส่ังการ 
คนเดียว 
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   ตารางท่ี 12 แสดงผลสรุปการสอบถามการปรับตวัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนูตามกรอบแนวคิด 
   ของแมคคินซีย ์(McKinsey 7s Framework) ของแต่ละร้านคา้ (ต่อ) 

ร้าน/
แนวคิด 

Shared Values Strategy Structure System Skills Staff Style 

7 เนน้การบริการ 
ดูแลลูกคา้เป้าหมาย เนน้สินคา้

เฉพาะทาง  
ราคาถูก 

ไม่แยกแผนก เจา้ของ
ดูแลทั้งหมด 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี  

บาร์โคท้ 
เจา้ของกิจการ

ตรวจสอบการท างาน
เอง 

เนน้ราคาและบริการ 
ประมาณ 18 คน  

ไม่มีแผนรับพนกังาน
เพ่ิม 

เจา้ของสั่งการ 
คนเดียว 

8 

ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

เป็นพนัธมิตรผูผ้ลิต  
สินคา้คุณภาพ เนน้บริการ 
ให้เครดิตลูกคา้ประจ า 

แบ่งแผนก พนกังานท า
หนา้ท่ีแทนกนัได ้
เจา้ของดูภาพรวม 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการ

ตรวจสอบการท างาน
เอง 

เนน้บริการ พนกังานรู้
ขั้นตอนและส่ิงใหม่ๆได้

เร็ว 

ประมาณ 10 คน เป็น
พนกังานออฟฟิต 5 คน 

ไม่รับเพ่ิม 

กระจายอ านาจ 
พนกังานสั่งการได้

ระดบัหน่ึง 

9 
มีความเช่ียวชาญใน

เร่ืองท่ีท า 

สินคา้เฉพาะทาง ดูแลลูกคา้
เป้าหมาย เพ่ิมช่องทางการขาย เป็น

พนัธมิตรกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
ควบคุมค่าใชจ่้าย 

ไม่แยกแผนก เจา้ของ
ดูแลทั้งหมด 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการ

ตรวจสอบการท างาน
เอง 

เนน้ขั้นตอนปฏิบติังาน
นอ้ย 

สินคา้เฉพาะทาง 
พนกังานมีความรู้ในตวั
สินคา้ ใชพ้นกังานใน

ร้านนอ้ย 

2 คน รับคนงานเพ่ิม 
เจา้ของสั่งการ 

คนเดียว 
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      ตารางท่ี 12 แสดงผลสรุปการสอบถามการปรับตวัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนูตามกรอบแนวคิด 
      ของแมคคินซีย ์(McKinsey 7s Framework) ของแต่ละร้านคา้ (ต่อ) 

ร้าน/
แนวคิด 

Shared Values Strategy Structure System Skills Staff Style 

10 
บริการดว้ยความ

รวดเร็ว 

แตกธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง สินคา้เฉพาะ
ทาง ดูแลลูกคา้เป้าหมาย เนน้

บริการ  
ให้เครดิตลูกคา้ประจ า 

แบ่งแผนก พนกังานท า
หนา้ท่ีแทนกนัได ้
เจา้ของดูภาพรวม 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี  
คู่กบัสมุดบนัทึก  

สมุดบญัชี 
เจา้ของกิจการตรวจสอบ

การท างานเอง 

พนกังานมีความรู้ในตวั
สินคา้ ความเร็วในการ
บริการ รับสัง่ท  าสินคา้ 

ประมาณ 15 คน  
ไม่รับพนกังานเพ่ิม 

กระจายอ านาจ 
พนกังานสั่งการได้

ระดบัหน่ึง 
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1. ค่านิยมร่วม (Shared Values) ค่านิยมร่วมท่ีร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดั
ล าพนูใหค้วามส าคญั เป็นจ านวน 8 ร้านใน 10 ร้านเป็นเร่ืองของการบริการ เนน้ความรวดเร็ว พยายาม
สร้างความเป็นกนัเองใหลู้กคา้สบายใจท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ โดยค านึกถึงลูกคา้เป็นหลกั การจดัหาและ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้เพื่อให้เกิด
การกลบัมาซ้ือซ ้ า   

2. กลยุทธ์ (Strategy) ร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างในจังหวดัล าพูนใช้กลยุทธ์ต่างๆ
ด าเนินการ สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 

1. กลยุทธ์แบบ Differentiate Focus Strategy ร้านคา้จ านวน 9 ร้านใน 10 ร้าน เลือกการ
พฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้ายเพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านคา้
ปลีกวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ และสร้างจุดเด่นให้ร้านคา้ว่าถ้าตอ้งการสินคา้ชนิดน้ีตอ้งมาท่ีร้านน้ีเท่านั้น 
แมว้า่สินคา้หลายชนิดจะเป็นสินคา้ประเภทหรือยีห่อ้เดียวกนั แต่ก็จะมีสินคา้ท่ีร้านคา้อ่ืนๆ ไม่มีหรือมี
จ าหน่ายนอ้ยราย  

2. กลยทุธ์แบบ Differentiate Strategy ร้านคา้จ านวน 4 ร้านใน 10 ร้านเลือกสร้างความ
แตกต่างโดยการร่วมธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อยอดขายของร้าน เช่น เป็นพนัธมิตรต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องตนเอง รับเป็นตวัแทนจ าหน่ายจ าหน่ายสินคา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
บริษทัผูผ้ลิต หรือพฒันาสินคา้ประเภทวสัดุก่อสร้างเพื่อจ าหน่ายในร้าน  

3. กลยุทธ์แบบ  Niche Market ร้านค้าจ านวน 6 ร้านใน 10 ร้านก าหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายท่ีชดัเจน เช่น เน้นจ าหน่ายสินคา้ประเภทเดียวแต่มีความหลากหลายให้เลือก และมีบริการ
เสริมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ชนิดนั้น (Niche Product)  

4. กลยุทธ์แบบ Niche Market ร้านคา้จ านวน 5 ร้านใน 10 ร้านเน้นขายส่งลูกคา้กลุ่มท่ี
น าสินคา้ไปขายต่อ หรือกลุ่มลูกคา้ช่างท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการรับสินคา้และตอ้งการเครดิตใน
การซ้ือสินค้าเพื่อน าสินค้าไปใช้ก่อนและช าระเงินภายหลังโดยให้เครดิตแก่ลูกค้าประจ า (Niche 
Customer)  

5. กลยทุธ์ดา้นราคา (Cost Leadership) ร้านคา้จ านวน 3 ร้านใน 10 ร้านยงัคงเลือกใชก้ล
ยุทธ์ดา้นราคาในการแข่งขนัและจูงใจลูกคา้ให้มาเลือกซ้ือของท่ีร้าน โดยจะมีการส ารวจราคาสินคา้
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่เพื่อน ามาปรับราคาสินคา้ในร้านใหร้าคาถูกกวา่หรือเท่ากนั 

6. ทุกร้านมีความคิดเห็นตรงกนัว่าควรเน้นการให้บริการลูกคา้ และบริการด้วยความ
รวดเร็ว สร้างความคุ้นเคยและความประทับใจ ให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเอง ดูแลลูกค้า อาศัยความ
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เช่ียวชาญในตวัสินคา้ให้ความรู้แก่ลูกคา้ สามารถให้ค  าปรึกษาเพื่อเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีจ  าเป็นต่อ
การน าไปใช ้โดยเฉพาะลูกคา้ขาประจ า  

3. โครงสร้าง (Structure) ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัล าพูนส่วนใหญ่มีเจา้ของ
กิจการเป็นผูดู้แลควบคุมการท างานทั้งหมดผูเ้ดียว (Sole Proprietorship) เป็นจ านวนถึง 9 ร้านใน 10 
ร้าน เจา้ของกิจการเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด และมี 7 ร้านใน 10 ร้านท่ีมีการแบ่งแยกแผนก ใน
จ านวนน้ีมีร้านคา้ 5 ร้านตอบอยา่งชดัเจนว่าพนกังานสามารถท างานแทนกนัไดแ้มจ้ะไม่ไดอ้ยูแ่ผนก
เดียวกนั 

4. ระบบ (Systems) ร้านค้า 9 ใน 10 ร้าน เจ้าของกิจการจะเป็นผู ้ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งในการท างานด้วยตนเอง โดยร้านค้า 7 ใน 9 ร้าน เจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งการพนักงานและ
ควบคุมระบบทุกอยา่งแต่ผูเ้ดียว นอกจากน้ี ร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน ท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยใน
เร่ืองระบบการจดัการดา้นการขาย สต๊อกสินคา้ บญัชี เพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง ความสะดวกในการ
ท างาน และสามารถตรวจสอบได ้

5. ทักษะ (Skills) ทกัษะท่ีร้านคา้ 8 ร้านใน 10 ร้าน ให้ความส าคญัเป็นพิเศษคือ การ
บริการท่ีสร้างความประทบัใจ เนน้ความเป็นกนัเอง การรับมือกบัการเปล่ียนแปลง และการรู้จกัสินคา้
ท่ีขายเป็นอย่างดี โดยพนักงานจะได้รับการอบรมผ่านการสอนจากเจา้ของกิจการหรือพนักงานคน
อ่ืนๆ หรือผา่นการซึมซบัรูปแบบพฤติกรรมผา่นวฒันธรรมองคก์รท่ีใหค้วามส าคญัแก่การบริการ 

6. บุคลากร (Staff) จ านวนพนกังานของร้านคา้ข้ึนอยูก่บัขนาดของร้านและโครงสร้าง
ขององคก์ร ร้านคา้แต่ละร้านไม่มีแผนรับพนกังานประจ าส านกังานเพิ่มเน่ืองจากมีพนกังานเพียงพอ
กบัต าแหน่งงาน แต่มีร้านท่ีจะรับพนกังานรายวนัเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้เป็นจ านวน 
5 ร้านใน 10 ร้าน 

7. รูปแบบ (Style) ร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน มีระบบบริหารแบบครอบครัว การสั่งงานจะมา
จากเจา้ของกิจการเป็นหลกั ในจ านวนน้ีมี 5 ร้านท่ีพนักงานมีอ านาจการตดัสินใจเองส่วนหน่ึง เพื่อ
เพิ่มความคล่องตวัในการด าเนินงาน โดยเฉพาะเร่ืองการสั่งสินคา้มาขายท่ีร้าน แต่ตอ้งมีการรายงาน
ต่อเจา้ของกิจการทุกคร้ัง 

จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ร้านคา้ ส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่า กลยุทธ์ท่ีสามารถน าไปใช้
แข่งขนักบัร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ได ้คือ  

1. กลยทุธ์แบบ Differentiate Focus Strategy การพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือ
มีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาได้ง่ายเพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ เพื่อสร้าง
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จุดเด่นใหร้้านคา้วา่ถา้ตอ้งการสินคา้ชนิดน้ีตอ้งมาท่ีร้านน้ีเท่านั้น โดยค านึกถึงความตอ้งการของลูกคา้
เป็นหลกั 

2. การแสดงการเคล่ือนไหวเชิงรับ เช่น การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในองค์กร เปล่ียน
โครงสร้างองคก์รหรืออบรมพนกังานเพิ่มเติม  

3. พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการลูกค้า บริการด้วยความรวดเร็ว สร้าง
ความคุน้เคยและความประทบัใจ ให้ลูกคา้รู้สึกเป็นกนัเอง ดูแลลูกคา้ อาศยัความเช่ียวชาญในตวัสินคา้
ให้ความรู้แก่ลูกคา้ สามารถใหค้  าปรึกษาเพื่อเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีจ  าเป็นต่อการน าไปใช ้โดยเฉพาะ
ลูกคา้ขาประจ า เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้เพื่อใหเ้กิดการกลบัมาซ้ือซ ้ า 
 

อภิปรายผล 

การศึกษาการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอภิปรายผล ซ่ึงสามารถอธิบายผลตามแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งได้
ดงัน้ี 

กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework) 
จากการศึกษาพบวา่ ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั

ล าพนู ใหค้วามส าคญักบั   
กลยุทธ์ (Strategy) จากการศึกษาพบวา่  
1. กลยุทธ์แบบ Niche Market สร้างความแตกต่างจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง  โดย

การพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ (2557) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจครอบครัวคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
ในจงัหวดันครราชสีมาพบว่า แนวทางการปรับตวัของธุรกิจครอบครัววสัดุก่อสร้างเพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นผลิตภณัฑ ์ร้านคา้มีการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงและแตกต่างจาก
คู่แข่ง เนน้ลดตน้ทุนผลิตภณัฑใ์นกลุ่มท่ีไม่มีจ  าหน่ายในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่  

2. กลยุทธ์แบบ Differentiate Strategy สร้างความแตกต่างโดยการร่วมธุรกิจท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อยอดขายของร้าน เช่น เป็นพนัธมิตรต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของตนเอง รับเป็นตวัแทนจ าหน่ายจ าหน่ายสินคา้ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษทัผูผ้ลิต หรือพฒันา
สินคา้ประเภทวสัดุก่อสร้างเพื่อจ าหน่ายในร้านซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุมาภา เดโชวิบูลย ์
(2554) ท่ีศึกษาเร่ืองการจดัท ากลยุทธ์ส าหรับโมเดิร์นเทรดวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและ
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ขนาดยอ่ม เพื่อการอยูร่อดของธุรกิจในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงพบวา่ จากการวเิคราะห์สถานการณ์
ของร้านคา้กรณีศึกษา ร้านคา้กรณีศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับตวัโดยการสร้างความแตกต่างในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยหันไปเน้นจุดแข็งซ่ึงเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีจุดเด่นด้านการออกแบบ เพื่อหลีกเล่ียง
สงครามราคาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท าการตลาดของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ท่ียนิดีให้ลูกคา้
ได้ทดลองสัมผสัสินคา้ก่อนซ้ือและตั้งราคาขายสินค้าบางรายการท่ีราคาต ่าสุดเพื่อดึงดูดลูกคา้ให้
ไดม้ากท่ีสุด ท าให้ธุรกิจวสัดุก่อสร้างมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก ซ่ึงท าให้ร้านคา้กรณีศึกษาจ าเป็นตอ้งหา
กลยทุธ์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการแข่งขนัผา่นการคน้ควา้งานวจิยัและวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั โดยเร่ิม
จากการวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้พบว่า ส่ิงท่ีลูกคา้เห็นว่าส าคญัคือคุณภาพของการบริการ 
ราคา คุณภาพของวสัดุ และลูกคา้มีความเห็นวา่ร้านคา้กรณีศึกษามีสินคา้มีความหลากหลายเพียงพอ
และสถานท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลนกัและช่ืนชอบท่ีจอดรถเป็นพิเศษ การบริการลูกคา้และความรู้ของพนกังาน
เป็นท่ีน่าพึงพอใจ แต่ยงัคงมีลูกคา้หลายรายท่ีเห็นวา่ร้านคา้กรณีศึกษาควรปรับปรุงเร่ืองจ านวนสินคา้
และความสะอาดของร้าน ซ่ึงนอกจากร้านค้ากรณีศึกษาจะขายปลีกวสัดุก่อสร้างทัว่ๆ ไปแล้ว ยงั
จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไมป้ระกอบด้วยมือจากโรงงานของตนเองในส่วนเฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองครัว จากการส ารวจ พบวา่ หากตดัสินคา้ประเภทโครงสร้างออกไปแลว้ สินคา้เฟอร์นิเตอร์ไมมี้
อตัราการจ าหน่ายสูงสุด ซ่ึงเป็นผลงานจากทีมออกแบบของร้านคา้ท่ีรับออกแบบ ให้ค  าปรึกษาและ
ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และเป็นจุดเด่นของร้านคา้กรณีศึกษาท่ีสามารถใช้ในการแข่งขนั เน่ืองจากการ
จ าหน่ายสินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นจุดเด่นของร้านคา้กรณีศึกษาท่ีร้านค้าอ่ืนๆ ไม่มี หรือมี
สินค้าแบบส าเร็จรูปซ่ึงลูกค้าไม่สามารถปรับเปล่ียนตามความต้องการได้ นอกจากน้ี ร้านค้า
กรณีศึกษายงัใส่ใจในเร่ืองคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบและการบริการลูกคา้เป็นส าคญั 
อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากเฟอร์นิเจอร์ไมเ้ป็นสินคา้ท่ีร้านคา้กรณีศึกษาผลิตเองจึงไม่มีตราสินคา้หรือเป็นท่ี
รู้จกัมากนกั อีกทั้งยงัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการผลิตและบางคร้ังสินคา้มีตน้ทุนสูงจึงจ าเป็นตอ้งจ าหน่าย
ในราคาท่ีสูงตาม ท าให้ไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคาได ้ร้านคา้กรณีศึกษาจึงชูจุดเด่นในเร่ืองคุณภาพ
และสร้างความตระหนักรู้ในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ท่ีมีความเป็นธรรมชาติเป็นหลัก แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ (2557) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจ
ครอบครัวค้าปลีกวสัดุก่อสร้างในจังหวดันครราชสีมาท่ีพบว่า แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ
ครอบครัววสัดุก่อสร้างเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นการลงทุน ร้านคา้มีการลงทุนเพิ่ม
หรือมีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับวสัดุก่อสร้าง และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของสรวตัร ทิพยมงคลกุล (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแรงกดดันในการ
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แข่งขนัของร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม ในเขตจงัหวดัปทุมธานีพบว่า ร้านค้าควรควรจดัให้มีร้านค้า
ประเภทอ่ืนมาตั้งบริเวณหนา้ร้าน   
 

ทักษะ (Skills) จากการศึกษาพบว่า ทักษะท่ีร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัล าพูนให้
ความส าคญัเป็นพิเศษคือ การบริการท่ีสร้างความประทบัใจ เนน้ความเป็นกนัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ (2557) ศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจครอบครัวคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างในจงัหวดันครราชสีมาพบวา่ แนวทางการปรับตวัของธุรกิจครอบครัววสัดุก่อสร้างเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นการบริการ ร้านคา้เน้นให้ค  าปรึกษาแนะน าการเลือกใช้เคร่ืองมือ
และวสัดุก่อสร้าง สร้างความเป็นกนัเอง เนน้ความสะดวกรวดเร็ว มีบริการจดัส่งสินคา้  

 
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเผชิญการแข่งขัน (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์, 2549, 88-94, 99-

101 อา้งอิงจาก Michael E Porter) 
 จากการศึกษาพบวา่ ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพูน ไม่แสดงออกถึงการเคล่ือนไหวเชิงรุกรุนแรงในการแข่งขนั เน่ืองจากไม่มีเงินทุนมากพอหรือมี
ก าลงัความสามารถบงัคบัให้ผลการด าเนินงานของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เป็นไปตามแนวทางท่ีตอ้งการ 
แต่มีการแสดงการเคล่ือนไหวเชิงตั้ งรับ เช่น การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในองค์กร โดยการเปล่ียน
โครงสร้างองคก์รหรืออบรมพนกังานเพิ่มเติม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ 
(2557) ท่ีศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจครอบครัวคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดันครราชสีมาพบวา่ 
แนวทางการปรับตวัของธุรกิจครอบครัววสัดุก่อสร้างเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั มีการ
คดัเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงและแตกต่างจากคู่แข่ง เน้นลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มท่ีไม่มี
จ  าหน่ายในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ เนน้ให้ค  าปรึกษาแนะน าการเลือกใชเ้คร่ืองมือและวสัดุ
ก่อสร้าง สร้างความเป็นกนัเอง เนน้ความสะดวกรวดเร็ว มีบริการจดัส่งสินคา้ เลือกใชว้ิธีการลดราคา
สินคา้บางรายการเพื่อดึงดูดใจลูกคา้หรือให้ส่วนลดในกรณีท่ีลูกค้าซ้ือเงินสดในปริมาณมาก เป็น
พนัธมิตรหรือตวัแทนจ าหน่ายของผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือร้านวสัดุก่อสร้างรายอ่ืนเพื่อ
จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีร้านตนไม่ไดจ้ดัเก็บไวม้าจ าหน่ายต่อให้ลูกคา้หรือขายสินคา้บางรายการท่ีร้าน
จดัซ้ือไวใ้นปริมาณมาก และลงทุนเพิ่มหรือมีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวสัดุ
ก่อสร้าง และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนาภรณ์ แสวงทอง (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองผลกระทบจาก
การขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีกดั้ งเดิมในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลพบว่า ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมควรปรับตวัเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ด้านการ
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ควบคุมค่าใช้จ่าย ควรมีการวางแผนทางการเงิน จดัท าบญัชี หาแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียต ่า ด้าน
การตลาด ควรเพิ่มความหลากหลายของชนิดของสินคา้  อ านวยความสะดวกดา้นท าเลท่ีตั้ง ปรับราคา
สินคา้ ส่งเสริมการตลาดและบริการลูกคา้ ดา้นการจดัการภายใน ควรบริหารสินคา้ให้เพียงพอต่อการ
จ าหน่าย วางแผนปรับปรุงร้านคา้ ปรับปรุงการจดัการบริการจดัการภายในร้าน ควบคุมการด าเนินการ
ในร้าน แบ่งงานหรือก าหนดหน้าท่ีการท างานในร้าน ด้านสารสนเทศ ควรติดตามวิเคราะห์ขอ้มูล
ข่าวสาร รวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนข่าวสาร น าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มมาใช้เก็บข้อมูลสินค้าและ
เช่ือมโยงเครือข่ายออนไลน์ เก็บขอ้มูลลูกจา้ง ดา้นบริหารงานบุคคล ควรมีลูกจา้งมาช่วยงานในร้าน มี
การอบรมและฝึกงาน จดัสวสัดิการและผลตอบแทนใหแ้ก่ลูกจา้ง นอกจากน้ี ยงัควรปรับตวัใหมี้ความ
ยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจและต่อสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีการปรับตวัตลอดเวลา พฒันาจุดเด่น
ของตนในเร่ืองการบริการท่ีไดเ้ปรียบดา้นความใกลชิ้ดและการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ และสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของสรวตัร ทิพยมงคลกุล (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแรงกดดนัในการ
แข่งขนัของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตจงัหวดัปทุมธานีพบวา่ ผูป้ระกอบการควรขยายเวลาเปิด-
ปิดร้านให้สอดคลอ้งกบัเวลาท างานของลูกคา้ และควรซ้ือสินคา้ลดราคาตามการส่งเสริมการขายของ
กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่มาขายโดยพิจารณาแลว้วา่เป็นสินคา้ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ หรือ
ควรจดัให้มีร้านคา้ประเภทอ่ืน เช่น ร้านคา้อาหารแผงลอยมาตั้งบริเวณหนา้ร้านเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้ให้
เขา้มาในพื้นท่ีและเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัร้านคา้นั้นๆ ควรปรับปรุงดา้นแสงสวา่ง
และจดัพื้นท่ีหนา้ร้านให้มีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภมิต 
โรจนศุภมิตร (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อร้านคา้ปลีก
ทอ้งถ่ินขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองน่านพบวา่ร้านคา้ท่ีด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นการด าเนินกล
ยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์และราคา โดยด าเนินการรักษาความสะอาดของสินคา้และร้านค้า จดัวางสินคา้เป็น
หมวดหมู่และติดป้ายแสดงราคาสินคา้ นอกจากน้ี ร้านคา้ควรเนน้ความหลากหลายของสินคา้ท่ีเป็นท่ี
ต้องการของผู ้บริโภค จัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ ดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอและเน้น
ประชาสัมพนัธ์บริการเสริมของร้านคา้ใหลู้กคา้รู้จกั 

 
Cost Leadership & Differentitation: กลยุทธ์เพือ่การแข่งขัน (จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2549, 

29-36) 
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มีการเคล่ือนไหวในเชิงตั้งรับ โดยการด าเนิน

กลยุทธ์แบบเสมอตน้เสมอปลาย เช่น ส าหรับร้านคา้ท่ีใชก้ลยทุธ์แบบ Differentiate Strategy เพื่อสร้าง
ความแตกต่างจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง  โดยการพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่
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สามารถหาไดง่้าย ก็จะด าเนินวธีิการน้ีไปตลอดเพื่อสร้างการจดจ าให้แก่ลูกคา้ หรือการออกโปรโมชัน่
หรือการลดราคาสินคา้บางชนิดให้เท่ากบัราคาท่ีร้านคา้สมยัใหม่ตั้งไว ้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่เป็นผลดีต่อ
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กในระยะยาว เน่ืองจากตอ้งแข่งขนัลดราคาไปตลอด แต่ก็
สามารถท าไดเ้พื่อดึงลูกคา้ประจ าท่ีมีอยูใ่ห้ซ้ือสินคา้กบัทางร้านแทนท่ีจะไปร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
สมยัใหม่ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุมาภา เดโชวิบูลย ์(2554) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการจดัท ากลยุทธ์
ส าหรับโมเดิร์นเทรดวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อการอยูร่อดของธุรกิจใน
ภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงพบว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของร้านคา้กรณีศึกษา ร้านคา้จ าเป็นตอ้ง
ปรับตัวโดยการสร้างความแตกต่างในการด าเนินธุรกิจ โดยหันไปเน้นจุดแข็งซ่ึงเป็นการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีจุดเด่นด้านการออกแบบแทนการแข่งขนัด้านราคาโดยตรงกับร้านค้าอ่ืนๆ และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของของศุภมิต โรจนศุภมิตร (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อร้านคา้ปลีกทอ้งถ่ินขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองน่านพบว่า ร้านคา้ควร
เนน้ความหลากหลายของสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 
ตลาดเฉพาะกลุ่ม หนทางสู่ความส าเร็จของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม Niche Market: 

The Way to Success of SMEs (ฉตัรชยั อินทสังข,์ 2554, 42-49) 
จากการศึกษาพบวา่ ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั

ล าพูนมีความพยายามในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในส่วนท่ีมีความตอ้งการและยงั
ไม่ไดรั้บการตอบสนอง เช่น ความตอ้งการอุปกรณ์พิเศษท่ีมีจ าหน่ายในร้านคา้เฉพาะ หรือมีผลิตภณัฑ์
ท่ีร้านคา้อ่ืนๆ ไม่ไดผ้ลิตหรือมีจ าหน่ายนอ้ยราย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุมาภา เดโชวบิูลย ์
(2554) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการจดัท ากลยุทธ์ส าหรับโมเดิร์นเทรดวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อการอยู่รอดของธุรกิจในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงพบว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์
ของร้านคา้กรณีศึกษา ร้านคา้จ าเป็นตอ้งปรับตวัโดยการสร้างความแตกต่างในการด าเนินธุรกิจ โดย
หันไปเน้นจุดแข็งซ่ึงเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีจุดเด่นดา้นการออกแบบแทนการแข่งขนัดา้นราคา
โดยตรงกบัร้านคา้อ่ืนๆ แต่ไม่ตรงกบัผลการศึกษาของสรวตัร ทิพยมงคลกุล (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัต่อแรงกดดนัในการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตจงัหวดัปทุมธานีพบวา่ 
ร้านค้าควรซ้ือสินค้าลดราคาตามการส่งเสริมการขายของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่มาขายโดย
พิจารณาแลว้วา่เป็นสินคา้ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
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ข้อค้นพบจากการศึกษา   
เม่ือน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากค าถาม บทสัมภาษณ์โดยวิธี Semi-structured interview มา

วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยการจ าแนกและ
จัดระบบข้อมูลแบบอ้างอิงทฤษฎี  ตามทฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7  s 
Framework) ผูศึ้กษาสามารถแบ่งการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างต่อธุรกิจคา้
ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. การปรับตวัของร้านคา้ปลีกขนาดกลาง  
2. การปรับตวัของร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก 

พบวา่มีการเช่ือมโยงของขอ้มูล คือ 
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ตารางท่ี  13 การปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาด
กลางต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ 
 

แนวคิด ร้านคา้ขนาดกลาง ร้านคา้ขนาดเล็ก 

Shared 
Values 

ปรับปรุงระบบการท างานและการดูแล
พนกังาน ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ มีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท า 

การบริการ มนุษยสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ 
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
มีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท า 

Strategy 
เนน้การบริการ เผยแพร่ความรู้แก่
ลูกคา้ ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า ดูแลลูกคา้
เป้าหมาย สินคา้เฉพาะทาง 

สินคา้คุณภาพ เนน้บริการ ดูแลลูกคา้
เป้าหมาย เนน้สินคา้เฉพาะทาง ใหเ้ครดิต
ลูกคา้ประจ า เป็นพนัธมิตรกบัธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง 

Structure 
แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนั
ได ้เจา้ของดูภาพรวม 

ไม่แยกแผนก เจา้ของดูแลทั้งหมด 

Systems 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการตรวจสอบการท างานเอง 

ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการตรวจสอบการท างานเอง 

Skills 
สินคา้เฉพาะทาง พนกังานให้ขอ้มูล
สินคา้ได ้พนกังานมีความเช่ียวชาญใน
ตวัสินคา้ เนน้บริการ ความเป็นกนัเอง  

เนน้บริการ สร้างความประทบัใจ  
พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ พนกังานมี
ความสามารถท างานไดห้ลายอยา่ง 

Staff 
จ านวนพนกังานตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 
แต่ไม่เกิน 20 คน รวมพนกังานรายวนั 

จ านวนพนกังานไม่เกิน 8-10 คน  

Style 
กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการได้
ระดบัหน่ึง หรือนโยบายมาจากท่ี
ประชุม 

เจา้ของสั่งการคนเดียว 

 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มีการเช่ือมโยงกนัจนสามารถน าไปสู่แนวคิดเพื่อการตดัสินใจใน

การพฒันาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาด
กลางในจงัหวดัล าพนูต่อร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ คือ 
ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) ตอ้งปรับปรุงระบบการท างานและการดูแลพนกังาน ซ่ึงรวมถึงการ
จดัหาพนกังานและสวสัดิการการท างาน เน้นตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยเฉพาะการจดัหา
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สินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ และมีความเช่ียวชาญในเร่ืองสินคา้เพื่อสามารถให้ขอ้เสนอแนะหรือแนะน า
วธีิการใชง้านแก่ลูกคา้ได ้
ด้านกลยุทธ์ (Strategy) เน้นการบริการให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจ การเผยแพร่ความรู้แก่ลูกค้า
เพื่อให้ลูกคา้ไดรู้้จกัสินคา้และสามารถน าไปใชไ้ด้ การให้เครดิตลูกคา้ประจ าเพื่อรักษาความสัมพนัธ์
ระยะยาว การดูแลกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อให้รู้ว่าลูกคา้หลกัของร้านตอ้งการการบริการแบบใดและ
ตอ้งการสินคา้แบบใดจึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัได้ และการ
จ าหน่ายสินคา้เฉพาะทางเพื่อใหลู้กคา้เกิดความตระหนกัรู้วา่สินคา้ชนิดน้ีสามารถจดัหาไดท่ี้ร้านคา้ 
ด้านโครงสร้าง (Structure) ควรมีการแบ่งแผนกเพื่อพนักงานรู้หน้าท่ีหลักท่ีตนเองต้องท า โดย
พนักงานอาจท าหน้าท่ีแทนกนัได้ในบางกรณี โดยเจา้ของกิจการจะเป็นผูค้วบคุมดูแลภาพรวมของ
การท างาน 
ด้านระบบ (Systems) ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชีเพื่อให้การขายเกิดความคล่องตวัและมี
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โดยเจา้ของกิจการตอ้งมีวธีิการตรวจสอบการท างาน 
ด้านทกัษะ (Skills) พนกังานควรมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นสินคา้เฉพาะทางเพื่อใหส้ามารถให้
ขอ้มูลสินคา้ได ้เนน้บริการเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกนัเองแก่ลูกคา้ 
ด้านบุคลากร (Staff) ร้านคา้ขนาดกลางมีจ านวนพนกังานตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 20 คน รวม
พนกังานรายวนั 
ด้านรูปแบบ (Style) การสั่งการของร้านคา้ขนาดกลางเป็นแบบการกระจายอ านาจ พนกังานมีอ านาจ
ในสั่งการตามหนา้ท่ีไดร้ะดบัหน่ึง หรือนโยบายการท างานควรมาจากท่ีประชุม 
 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มีการเช่ือมโยงกนัจนสามารถน าไปสู่แนวคิดเพื่อการตดัสินใจใน
การพฒันาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาด
เล็กในจงัหวดัล าพนูต่อร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ คือ 
ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) เนน้การบริการ การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ ความสามารถใน
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการสินคา้และบริการต่างๆ กนั มีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองสินคา้เพื่อสามารถใหข้อ้เสนอแนะหรือแนะน าวธีิการใชง้านแก่ลูกคา้ได ้
ด้านกลยุทธ์ (Strategy) เน้นสินคา้คุณภาพ เน้นบริการ การดูแลกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อให้รู้วา่ลูกคา้
หลักของร้านต้องการการบริการแบบใดและต้องการสินค้าแบบใดจึงสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัได ้การเน้นสินคา้เฉพาะทาง ให้เครดิตลูกคา้ประจ าเพื่อรักษา
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ความสัมพนัธ์ในระยะยาว และการเป็นพนัธมิตรกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สามารถขยายช่องทางการ
ท าธุรกิจแบบใหม่ๆ ได ้
ด้านโครงสร้าง (Structure) ร้านคา้ขนาดเล็กจะไม่มีการแบ่งแยกแผนก โดยเจา้ของกิจการเป็นผูดู้แล
สั่งการการท างานทั้งหมด 
ด้านระบบ (Systems) ร้านคา้น าระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชีมาใช้เพื่อช่วยลดภาระการท างาน
ของพนักงานและให้ข้อมูลการขายมีความถูกต้อง โดยเจ้าของกิจการเป็นผูต้รวจสอบการท างาน
ทั้งหมดดว้ยตนเอง 
ด้านทักษะ (Skills) พนกังานเน้นบริการ การสร้างความประทบัใจ  พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ดา้นสินคา้เฉพาะทางเพื่อให้สามารถให้ขอ้มูลสินคา้ได ้และเจา้ของกิจการมีการอบรมพนักงานให้
พนักงานหน่ึงคนสามารถท าหน้าท่ีได้หลายอย่าง เพื่อลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อนมากเกินไปในกิจการ
ขนาดเล็กและลดตน้ทุนการขายของร้าน 
ด้านบุคลากร (Staff) ร้านค้าขนาดเล็กมีจ านวนพนักงานไม่เกิน 8-10 คน เพื่อให้เจ้าของกิจการ
สามารถควบคุมดูแลพนกังานได ้
ด้านรูปแบบ (Style) ร้านคา้ขนาดเล็กจะมีเจา้ของกิจการเป็นผูค้วบคุมสั่งการผูเ้ดียว 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากขอ้คน้พบในการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านคา้ขนาดเล็กและขนาดกลางทั้ง 10 ราย เพื่อ
ศึกษาการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางใน
จงัหวดัล าพูนตามทฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework)  ท าให้ทราบถึง
แนวทางท่ีร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลางใช้ในการปรับตวัเพื่อการแข่งขันกับร้านค้าปลีกวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ โดยเน้นไปท่ีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจในการ
บริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การคัดเลือกสินค้าท่ีจะน ามาจ าหน่าย การอบรม
พนักงานให้มีความรู้ในตวัสินคา้เพื่อให้สามารถให้ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ได ้การลดตน้ทุนการขายให้
เหลือนอ้ยท่ีสุดโดยการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชแ้ละก าหนดจ านวนพนกังานใหเ้พียงพอต่อการ
ด าเนินกิจการ การตรวจสอบการด าเนินการเป็นระยะๆ นอกจากน้ี ยงัมีกลยุทธ์ท่ีเจา้ของกิจการขนาด
เล็กและขนาดกลางสามารถน ามาปรับใชเ้พื่อการแข่งขนั กบักิจการของตนได ้คือ 

1. กลยุทธ์ Differentiation Strategy เป็นกลยุทธ์การขายสินค้าหรือบริการท่ีมีความ
แตกต่างจากคู่แข่งให้แก่ผูบ้ริโภคในตลาดขนาดใหญ่ โดยเน้นไปท่ีผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดี มีความ
ง่ายในการใชง้าน มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงจะท าให้สามารถตั้งราคาสินคา้หรือบริการได้
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ค่อนขา้งสูง และยงัสามารถสร้างความภคัดีต่อตราสินคา้และต่อร้านคา้ให้เกิดข้ึนได ้กลยุทธ์น้ีใชเ้พื่อ
สร้างความแตกต่างจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ สามารถท าไดโ้ดยการพฒันาความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นหรือจดัหาสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้าย นอกจากน้ี ยงัควรฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ใน
ตวัสินคา้อยา่งดีเพื่อใหส้ามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ได ้เป็นสร้างจุดเด่นให้ร้านคา้วา่ถา้ตอ้งการสินคา้
ชนิดน้ีตอ้งมาท่ีร้านน้ีเท่านั้น หรือสร้างความแตกต่างโดยการร่วมธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของร้านคา้ เช่น เป็นพนัธมิตรต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องตนเอง รับ
เป็นตวัแทนจ าหน่ายจ าหน่ายสินคา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัผูผ้ลิต หรือพฒันาสินคา้ประเภทวสัดุ
ก่อสร้างเพื่อจ าหน่ายในร้าน 

2. กลยุทธ์ Niche Market เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้เม่ือผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงมีความตอ้งการท่ียงั
ไม่ได้รับการตอบสนอง หรือมีความต้องการเกิดข้ึนมาใหม่ เช่น ความตอ้งการสินค้าเฉพาะด้านท่ี
ร้านคา้ทัว่ไปไม่มีจ  าหน่าย หรือไม่ทราบวา่ตอ้งไปซ้ือสินคา้ชนิดน้ีท่ีใด หากสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการส่วนน้ีและสามารถใชค้วามรู้แก่ลูกคา้ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์และสถานท่ีจ าหน่ายได ้ก็จะสามารถ
ดึงกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์น้ีมาท่ีร้านคา้ได ้โดยก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ชดัเจนผา่นการ
คดัเลือกสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่าย เช่น เน้นจ าหน่ายสินคา้ประเภทเดียวแต่มีความหลากหลายให้เลือก 
และมีบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ชนิดนั้น (Niche Product) หรือเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการ
สินคา้ท่ีต่างจากลูกคา้ทัว่ไป เช่น กลุ่มลูกคา้ขายส่งหรือลูกคา้ท่ีน าสินคา้ไปขายต่อ หรือกลุ่มลูกคา้ช่าง
ท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการรับสินคา้และตอ้งการเครดิตในการซ้ือสินคา้เพื่อน าสินคา้ไปใช้ก่อน
และช าระเงินภายหลงัโดยใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้ประจ า (Niche Customer) การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ท่ีแน่นอนยงัเป็นการก าหนดกรอบแนวทางว่าองค์กรจะด าเนินธุรกิจอย่างไรต่อไปและเป็นการเพิ่ม
ความเช่ียวชาญในตวัสินคา้และพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เฉพาะแก่พนกังานของร้าน ซ่ึงจะช่วยสร้าง
ความแตกต่างใหก้บัร้านคา้ไดม้ากข้ึน 

3. การเคล่ือนไหวเชิงตั้ งรับ เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้เม่ือไม่ต้องการแสดงท่าทีว่าต้องการ
แข่งขนักับคู่แข่งรายอ่ืน แต่เน้นไปท่ีการปรับปรุงภายในเพื่อให้การท างานเกิดความสะดวกและ
คล่องตวัมากข้ึน เช่น การปรับโครงสร้างขององคก์ร  เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการท างานของพนกังาน
โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหา และเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าของกิจการ โดยอาจพิจารณา
มอบหมายและก าหนดขอบเขตอ านาจของพนกังาน รวมทั้งความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนเม่ือเจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการไม่สามารถท าการอบรมพนกังานได ้การปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างาน ลดขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นหรือท าให้เกิดความล่าช้า การน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
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จดัการคลังสินค้าและการจ าหน่ายสินค้า เพิ่มหรือลดบุคคลากรในส่วนท่ีจ าเป็น ซ่ึงจะส่งผลให้
สามารถลดขั้นตอนการท างานหรือรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นออกไปได ้

 
การน ากลยุทธ์ทั้ง 3 กลยุทธ์มาเป็นกลยทุธ์หลกัเพื่อปรับใชใ้นการแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกวสัดุ

ก่อสร้างสมยัใหม่ จะช่วยให้กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางมีเป้าหมายในการปรับตวั สามารถตั้ง
จุดมุ่งหมายและทิศทางท่ีกิจการควรด าเนินต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สามารถวางแนวทางในการ
ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน ขั้นตอนการท างาน มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เก่ียวกบัตวั
สินคา้ สามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ได ้เนน้การบริการท่ีเป็นกนัเอง ตลอดจนมีมาตรการในการรักษา
พนกังานเพื่อให้มีความผูกพนักบัองคก์ร วางระบบการท างานให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้
ซ่ึงจะช่วยลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น ประหยดัตน้ทุนการท างาน และเพิ่มก าไร ซ่ึงจะสามารถช่วยให้ร้าน
วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถปรับตวัแข่งขนักบัธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่
ได ้ 
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กรอบค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 
 

1. ค ำถำมเก่ียวกบัค่ำนิยมร่วม (Shared Values) ส่ิงที่ทำงร้ำนและพนักงำนเห็น

วำ่เป็นส่ิงส ำคญัในกำรด ำเนินกิจกำรคืออะไร อะไรคือคุณค่ำในอุดมคติและคุณค่ำจริง 

2. ค ำถำมเก่ียวกบักลยทุธ์ (Strategy) ก่อนที่ร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่

จะเขำ้มำด ำเนินกิจกำร ทำงร้ำนไดใ้ชก้ลยทุธใ์ดในกำรบริหำร และหลงัจำกที่ร้ำนคำ้ปลีกวสัดุ

ก่อสร้ำงสมยัใหม่ด ำเนินกิจกำรแลว้ ทำงร้ำนมีกำรเปล่ียนแปลงกลยทุธห์รือไม่ อยำ่งไร 

3. ค ำถำมเก่ียวกับโครงสร้ำง (Structure) โครงสร้ำงองค์กรของทำงร้ำนเป็น

อย่ำงไร มีกำรแบ่งแผนกหรือแบ่งหน้ำที่อยำ่งไร ระดับกำรท ำงำนและกำรรำยงำนผลเป็น

อยำ่งไร (เป็นล ำดบัชั้น, ระนำบเดียว ฯลฯ) พนกังำนมีกำรปรับตวัเขำ้กบัแผนกลยทุธอ์ยำ่งไร 

4. ค ำถำมเก่ียวกับระบบ (Systems) ระบบที่ใช้ในกำรขบัเคล่ือนองค์กรเป็น

ระบบอะไร ควบคุมอะไรและควบคุมจุดไหนขององคก์ร มีวิธีกำรควบคุมกำรท ำงำน กำร

ติดตำมผล กำรประเมินผลงำนอยำ่งไรบำ้ง 

5. ค ำถำมเก่ียวกับทกัษะ (Skills) มีทกัษะที่ทำงร้ำนช ำนำญเป็นพิเศษหรือไม่ 

ทกัษะนั้นคืออะไร พนักงำนมีควำมสำมำรถที่จ  ำเป็นต่อกำรท ำงำนหรือไม่ ทุกคนไดรั้บกำร

ปลูกฝังทกัษะ ประเมินและพฒันำอยำ่งไร 

6. ค ำถำมเก่ียวกบับุคลำกร (Staff) องคก์รของทำงร้ำนมีขนำดเท่ำใด มีแผนจะ

ปรับขนำดหรือไม่ พนกังำนอยำ่งไรที่องคก์รตอ้งกำร 

7. ค ำถำมเก่ียวกับรูปแบบ (Style) วิธีกำรบริหำรร้ำนเป็นอย่ำงไร ใครเป็นผู ้

ควบคุมอ ำนำจหรือออกค ำสั่ง พนักงำนมีปฏิกิริยำอย่ำงไร มีกำรแข่งขันกันภำยใน หรือ

ร่วมมือกนัท ำงำน หรือมีควำมร่วมมือระหว่ำงฝ่ำยหรือไม่ พฤติกรรม ภำรกิจหรือผลของงำน

แบบใดที่จะไดรั้บรำงวลัจำกกำรจดักำร/ภำวะผูน้ ำ 
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รายการถอดเทป 
 

ร้านที่ 1 
วันที่สัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม 2556 
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 1 ช่ัวโมง 5 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
ร้ำนวอีำร์มีกำรเปล่ียนแปลงหลงักำรเขำ้มำของโกลบอลเฮำ้ส์บำ้งไหมคะ 
กำรเข้ำมำของโกบอลเฮ้ำส์ส่งผลกระทบระดับหน่ึงแต่ไม่สำมำรถบอกเป็นจ ำนวนเปอร์เซ็นต์ได ้
โดยเฉพำะเร่ืองผลก ำไร เน่ืองจำกกำรตั้งรำคำของโกบอลเฮำ้ส์เอำก ำไรไม่มำก ท ำใหเ้รำตอ้งลดรำคำ
สินคำ้ตำมไปด้วย นอกจำกน้ีเรำยงัได้รับผลกระทบจำกค่ำจำ้งแรงงำนขึ้นเป็น 300 บำท ค่ำใช้จ่ำย
เพิม่ขึ้น ตน้ทุนเพิ่มขึ้น ก ำไรที่เคยไดจ้ำกสินคำ้ 3-5% ต่อตวัก็เหลือ 1-2% ยอดขำยก็ถูกดึงไปที่โกบอล
เฮำ้ส์บำ้งส่วนหน่ึง พอเปรียบเทียบยอดขำยของปีที่แลว้กบัปีน้ีที่น่ีจะห่ำงทุกเดือนจะห่ำง 10-15% ต่อ
เดือน แต่ที่ยอดมนัหำยน่ีไม่รู้ว่ำเพรำะโกบอลเฮำ้ส์รึเปล่ำ เพรำะร้ำนของพรรคพวกที่อีสำน ภำคเหนือ 
ภำคกลำง ที่เป็นเอเยน่ตข์องโอลิมปิกก็กระทบเหมือนกนั ประมำณ 30 ร้ำนคำ้ เมืองที่ยอดไม่ตกเป็น
เมืองท่องเที่ยวอยำ่งชลบุรี ภูเก็ตที่มียอดโตขึ้นหรือเท่ำเดิม ไดคุ้ยกนัตอนไปญี่ปุ่ นที่เชิญแต่ผูบ้ริหำรไป
ก็มำคุยกันว่ำปัญหำที่ยอดตกเพรำะอะไร ทำงทีโอเอกับโอลิมปิกก็บอกว่ำทำงอีสำนบำงจงัหวดัจะ
หนักกวำ่ล ำพูนกบัเชียงใหม่ เชียงใหม่ตอนน้ีอสงัหำบูมมำกแต่ยอดร้ำนใหญ่ๆ ตกหมดประมำณ 10% 
น่ีเฉพำะยอดสีนะ พวกบริษัทใหญ่ๆ จำกกรุงเทพที่มำสร้ำงคอนโดหรือห้ำงสรรพสินค้ำมีดีลกับ
กรุงเทพโดยตรง เหล็กกบัปูนก็เอำจำกกรุงเทพมำ สีก็เอำมำเป็นโครงกำรมำเลย ท ำให้ยอดบำงร้ำนใน
เชียงใหม่ไม่โต ที่โตในเชียงใหม่จะเป็นปูนมิกซ์ เพรำะมนัเอำจำกที่อ่ืนมำไม่ได ้แพน้ทก์็เกิดขึ้นเยอะ 
ร้ำนของพรรคพวกก็โตขึ้นมำกจำกสองสำมพนัเป็นหกเจด็พนั โตขึ้นเป็นเท่ำตวั ไดย้อดจำกหมู่บำ้น
จดัสรรกับคอนโด แต่ยอดปูนมิกซ์ของวีอำร์ไม่โตตำมเพรำะส่งเฉพำะในล ำพูน และรำคำสินคำ้ขึ้น
ดว้ย เช่น ทรำย ปีที่แลว้คิวละประมำณสองร้อยกวำ่บำท เวลำน้ีคิวละประมำณส่ีร้อยกวำ่บำท ขึ้นมำอีก
เท่ำตวั หินก็ขึ้นมำอีก 100% ปูนมิกซ์ที่ล  ำพูนก็เกิดขึ้นเยอะ ยอดไม่โต ก ำไรนอ้ย คนขบัรถหำยำก เกิด
กำรแยง่ตวัคนขบัดว้ย ตอนน้ีจำ้งกนัที่หม่ืนส่ีหม่ืนหำ้จำกแปดเกำ้พนั เพรำะคนรุ่นใหม่ไม่มำขบัรถ ไป
เขำ้นิคมกนัหมด พอก ำไรร้ำนไม่ดี ยอดสรรพำกรก็ลด ตอนน้ีเขำเขำ้ตรวจทุกร้ำนในล ำพูน ร้ำนเรำก็
ตอ้งจดักำรสินคำ้บำงตวัออกไป ยิง่ค่ำแรงสำมร้อยบำทน่ีมีผลมำกเพรำะท ำให้รำคำสินคำ้ขึ้นทุกตวั แต่
เรำขึ้นรำคำสินคำ้ไม่ได ้มีแต่ลดรำคำสินคำ้ลงเพรำะผลกระทบจำกโกบอลเฮำ้ส์ ร้ำนเล็กๆ จะเหน่ือย 
หลำยร้ำนก็ถอยๆ บำ้งแลว้  
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ดำ้นยอดลูกคำ้ก็ยงัเท่ำกบัปีที่แลว้แต่ยอดซ้ือนอ้ย อำจเป็นกำรต่อเติมแต่ไม่มีกำรก่อสร้ำงใหม่ ลูกคำ้เรำ
ส่วนหน่ึงก็เป็นลูกคำ้กลุ่มเดียวกบัของโกลบอลเฮำ้ส์ ลูกคำ้ที่เคยมีเครดิตกบัเรำเอำเงินสดไปซ้ือของที่
โกลบอลเฮ้ำส์ก็มีแล้วมำซ้ือของใช้เครดิตกบัเรำ อำจเพรำะสินคำ้ที่โกลบอลเฮ้ำส์ถูกกว่ำแต่เรำก็ไม่
สำมำรถเช็คไดทุ้กตวั ถำ้ลูกคำ้ไม่บอกเรำก็ไม่รู้ไม่ไดป้รับตำม ถำ้เป็นสินคำ้แบรนด์เดียวเรำก็จะปรับ
ตำม แต่ตอนน้ีโกลบอลเฮ้ำส์ท ำกลยุทธ์เอำยี่ห้อถูกๆ เขำ้มำขำย แต่ไม่ค่อยค ำนึงถึงคุณภำพ บำงที
ชำวบำ้นไม่รู้วำ่เป็นสินคำ้ไม่มีคุณภำพ บำงคร้ังลูกคำ้ไม่ไดเ้ป็นคนเลือกเพรำะจำ้งผูรั้บเหมำท ำทั้งหลงั 
พอไปซ้ือมำลูกคำ้ก็ไม่รู้ว่ำเป็นคนละยีห่อ้ ดูแค่ลำยเหมือนกนั ผูรั้บเหมำบำงคนอยำกไดก้ ำไรเยอะก็ซ้ือ
ของถูกให้ พนักงำนขำยของเรำก็ไม่มีโอกำสน ำเสนอสินคำ้หรือให้ควำมรู้ลูกค้ำเลย ลูกคำ้ไปซ้ือ
มำแลว้ถึงมำบอกเรำ ส่ือโฆษณำก็มีแต่ลูกคำ้ไม่สนใจ ยิง่พอโกลบอลเฮำ้ส์รวมกบั SCG แลว้ยิง่ท  ำได้
ทุกอยำ่ง ซ่ึงแสดงว่ำ ณ เวลำน้ีจงัหวดัล ำพนูสนใจเร่ืองรำคำมำกกวำ่คุณภำพ แมว้่ำจะมีบำงกลุ่มที่เร่ิม
สนใจเร่ืองคุณภำพแลว้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมีกำรศึกษำและพวกชำวต่ำงประเทศที่ไดแ้ฟนคนไทย ก่อน
ปลูกสร้ำงก็จะศึกษำก่อน ต่ำงกบัคนไทยที่เอำช่ำงวำ่ 
เร่ืองปรับกำรท ำงำนที่ได้รับผลกระทบจำกโกลบอลเฮ้ำส์อย่ำงกำรตลำดก็พยำยำมหำคนเก่งทำง
กำรตลำดเขำ้มำช่วย เพรำะเรำก็มีสินคำ้ครบเคร่ืองเหมือนโกลบอลเฮำ้ส์ แต่ตอ้งยอมรับว่ำโกลบอล
เฮำ้ส์มีกำรตลำดที่เก่ง ทีมงำนดี ค่ำตอบแทนสูง ของเรำถำ้จำ้งใหม่สูงก็กระทบคนเดิม กำรบริหำรก็
ปรับใหอิ้งกบัโกลบอลเฮำ้ส์เร่ืองรำคำสินคำ้ ร้ำนอ่ืนที่มีสินคำ้ฮำร์ดแวร์น่ำจะไดรั้บผลกระทบมำกกว่ำ 
ก่อนโกลบอลเฮำ้ส์จะมำเรำไดก้ ำไรเยอะแต่เขำใชร้ำคำถึงลูกคำ้เรำก็ตอ้งปรับตวัตำมท ำให้ก ำไรลดลง 
เรำจะแพท้ี่สินคำ้ที่โกลบอลเฮำ้ส์น ำเขำ้โดยตรงดว้ย 
กำรดูแลก็จะมีระบบของมันอยู่ เรำจำ้งบริษทัขำ้งนอกมำวำงพวกระบบบญัชี แคชเชียร์ ระบบก็จะ
ท ำงำนของมันไปเรำก็มำเช็คดู พนักงำนก็คุ ้นเคยกับระบบดีเพรำะใช้มำเป็นสิบปีแล้ว ใหม่ๆ ก็
กระท่อนกระแท่นบำ้ง ถ้ำมีพนักงำนใหม่มำก็ให้คนเก่ำดูแลสอนงำน ที่น่ีมีแบ่งแผนกอยำ่ง ถ้ำเป็น
แผนกจดัซ้ือก็แบ่งเป็น ปูน กระเบื้องลอน สุขภณัฑ ์ฯลฯ แบ่งเป็นแผนกยอ่ยไปอีก เรำก็จะดูภำพรวม
วำ่แต่ละแผนกเป็นอยำ่งไร จะเน้นที่สต๊อคกบัรำคำสินคำ้ว่ำรำคำแพงไปรึเปล่ำเพรำะเรำตอ้งแข่งกับ
พวกคำ้ส่งดว้ย ปกติลูกน้องจะสั่งไดเ้ลยแต่ถำ้รำคำมีกำรเปล่ียนแปลงก็ตอ้งมำปรึกษำเรำก่อน เพรำะ
รำคำสินคำ้ปรับเปล่ียนตลอดเวลำ แลว้เรำก็ตอ้งแจง้ลูกคำ้ดว้ยไม่อยำ่งนั้นลูกคำ้จะรับไม่ได ้เพรำะถำ้
สร้ำงไปแลว้ก็ตอ้งท ำให้จบ ยงัไงลูกคำ้ก็ไดรั้บผลกระทบแน่นอน สินคำ้บำงตวัมีควำมตอ้งกำรสูงแต่
กำรผลิตจำกบริษทัแม่เท่ำเดิมท ำให้เรำไม่สำมำรถสั่งสินคำ้เขำ้มำทีละมำกๆ ไดอี้ก รำคำสินคำ้ก็แพง
ขึ้นตำม ลูกคำ้ไม่พอใจก็บ่นใหฟั้งบำ้ง ส่วนมำกอยูท่ี่กำรส่ือสำร เรำก็พยำยำมอบรมลูกน้องบ่อยๆ ให้
ใจเยน็  
สินคำ้ตวัไหนที่ขำยไม่ดีกล็ดยอดสัง่ลงแต่ในร้ำนยงัมีสินคำ้ครบทุกชนิดเหมือนเดิม เรำก็ใหพ้นักงำน
ขำยออกไปหำลูกคำ้ แลว้ก็มีผลตอบแทนใหด้ว้ยระดบัหน่ึง 
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จุดเด่นของวอีำร์อยูท่ี่ขำยสินคำ้ไม่แพง เรำขำยเอำก ำไรไม่เยอะเพรำะท ำเลเรำไม่คอ่ยดี และเนน้กำร
บริกำร เรำก็อยูก่นัสบำยๆ มีปัญหำก็แกไ้ขกนัไป พอเรำขำยทั้งปลีกทั้งส่งท ำใหลู้กคำ้รู้จกัเรำเยอะ 
ลูกคำ้กมี็ทั้งติทั้งชม ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองพนกังำนและควำมเป็นกนัเอง ลูกคำ้ใหค้วำมไวว้ำงใจ  
ปัญหำที่เจอนอกจำกน้ีเป็นเร่ืองลูกคำ้ไม่น ำเงินมำจ่ำยเรำ เรำให้แผนกบญัชีทวงถำมตลอด เรำก็อบรม
พนักงำนเร่ืองวิธีกำรทวงถำม และเร่ืองพนักงำนมีไม่เพียงพอหรือบำงคร้ังพนักงำนที่เป็นญำติพี่น้อง
หยดุงำนพร้อมกนัเน่ืองจำกจะไปงำนประเพณีเดียวกนั ท ำใหไ้ม่สำมำรถจดัส่งสินคำ้ใหลู้กคำ้ไดเ้พรำะ
พนักงำนคนอ่ืนท ำหน้ำที่แทนไม่ได ้กฎระเบียบของเรำไม่สำมำรถบงัคบัพนักงำนไดเ้หมือนโรงงำน
นิคมอุสำหกรรม พนักงำนร้ำนมีเข้ำออกตลอด โดยเฉพำะพวกยกของ แรงงำนรำยวนั ไม่ได้เป็น
ผลกระทบจำกโกลบอลเฮำ้ส์แต่เพรำะลูกนอ้งตอ้งกำรงำนสบำยเยอะขึ้น งำนพวกยกของก็เลยเป็นของ
แรงงำนต่ำงดำ้วหรือคนที่ไม่มีกำรศึกษำหรือเป็นคนรุ่นก่อนๆ นอกจำกน้ีคนงำนรำยวนัส่วนใหญ่ยงัไม่
มีกำรวำงแผนทำงกำรเงิน มีเท่ำไหร่ก็ใชจ้นหมด แม้วำ่ทำงร้ำนจะมีจดัอบรมเป็นประจ ำก็ตำม ท ำให้
เวลำมีปัญหำเร่ืองเงินก็เป็นปัญหำของนำยจำ้งอีก กลำยเป็นภำระที่แยกไม่ออก เรำก็ตอ้งเขำ้ใจวำ่น่ีเป็น
พฤติกรรมของคนบำ้นเรำ อีกอยำ่ง ถำ้พนกังำนเรำมีทำงเลือก มีควำมรู้เขำจะไปท ำงำนที่นิคม จะท ำให้
คนงำนหำยำกเขำ้ไปอีก 
ณ เวลำน้ีเรำปรับตำมโกลบอลเฮำ้ส์อยู ่ ก่อนทีโ่กลบอลเฮำ้ส์จะมำเรำก็เป็นตวัของตวัเองมำก แต่โก
ลบอลเฮำ้ส์มีสินคำ้ครบเคร่ืองมำกกวำ่เรำ ถำ้เรำไม่ปรับตำมลูกคำ้จะไม่อยูก่บัเรำ คิดวำ่ในอนำคตธุรกิจ
วสัดุก่อสร้ำงจะมีกำรแข่งขนัที่สูง ก ำไรนอ้ย แรงงำนหำยำกขึ้น ถำ้ทำยำธเรำไม่สืบทอดกิจกำรต่อก็คิด
วำ่จะท ำธุรกิจที่ใชแ้รงงำนไม่เยอะ เปล่ียนเป็นแนวอ่ืนไปเลย 
 
ร้านที่ 2 
วันที่สัมภาษณ์ 26 กันยายน 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 54 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
ไดย้ินข่ำวโกลบอลเฮำ้ส์ตั้งแต่มีกำรซ้ือที่แลว้ เจำ้อ่ืนอยำ่งบุญถำวรหรือไทวสัดุก็เหมือนกัน แวดวง
ก่อสร้ำงจะคุยกนัอยูแ่ลว้ แต่กลุ่มเป้ำหมำยไม่ไดเ้ป็นกลุ่มเดียวกนัเลย ไม่ใช่ไม่กระทบ แต่กระทบใน
บำงส่วน เพรำะอยำ่งน้อยลูกคำ้ก็อยำกลองของใหม่ ของเรำ 70-80% เป็นขำยส่ง ร้ำนคำ้ ร้ำนช่วง ที่
เหลือเป็นลูกคำ้ที่มำที่ร้ำน หรือเป็นช่ำงผูรั้บเหมำ ดังนั้นลูกคำ้หลกัของเรำจึงไม่เป็นกลุ่มเดียวกบัโก
ลบอลเฮำ้ส์โดยตรง ถึงจะขำยส่งเหมือนกนัแต่กลุ่มลูกคำ้เรำอำจจะมีฐำนลูกคำ้เดิมอยูแ่ลว้ แต่ว่ำดว้ย
เง่ือนไขอะไรหลำยๆ อยำ่ง ลูกคำ้ก็ยงัอยูก่บัเรำ เช่น กำรใหเ้ครดิตลูกคำ้ เรำท ำตวัเองใหแ้ขง็ก่อนแต่ยงั
ไม่ถึงขั้นที่จะไปแข่งขันเชิงรุก เพรำะลูกค้ำยงัเป็นลูกค้ำเดิม ถึงโกลบอลจะมำหรือไม่เรำก็ต้อง
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เปล่ียนแปลงภำยในก่อนอยูแ่ลว้ เรำจะเน้นระบบภำยใน ท ำขำ้งในให้แขง็ก่อน ถำ้ระบบภำยในยงัไม่
แขง็เรำจะยงัไม่ไปขำ้งนอกแต่จะยงัรักษำลูกคำ้กลุ่มเดิมไวอ้ยู ่ถำ้ขำ้งในแขง็ กำรไปขำ้งนอกมนัไม่น่ำ
กลวั ในอีกปีสองปีเรำก็อำจเปล่ียนแปลงอีก อำจจะเพิ่มตวันั้นตวัน้ี ในระยะเวลำอันใกลเ้รำก็ตอ้งรุก
แน่นอน ตอนน้ีมีกำรปรับเปล่ียนส่วนขององค์กรให้มีระบบมำกขึ้น มีประธำนเป็นผูดู้แลสูงสุด มี
กรรมกำรผูจ้ดักำร มีรองผูจ้ดักำร มีกำรแบ่งแยกแผนกชดัเจน กำรท ำงำนที่น่ีเปล่ียนแปลงจำกระบบ
ครอบครัวเป็นระบบสำกล เห็นไดช้ดัเจน 2-3 ปีที่ผำ่นมำ ช่วงแรกก็มีปัญหำบำ้ง ตอนน้ีก็เร่ิมดีขึ้น  
เพื่อให้เขำ้กับกำรปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็นระบบ เรำมีควำมเขม้งวดในกำรปล่อยเครดิตมำกขึ้ น 
ส ำหรับลูกคำ้ใหม่ในช่วงแรกๆ ก็จะให้ซ้ือเงินสดในรำคำพิเศษ ส่วนหน้ำร้ำนก็มีกำรปรับเปล่ียน 
ปรับปรุง จัดใหม่ มำกขึ้น ยงัไม่ท ำอะไรหวือหวำแต่ท ำตวัเองให้แข็งก่อนแต่ยงัไม่ถึงขั้นที่จะไป
แข่งขันเชิงรุก เพรำะลูกคำ้ยงัเป็นลูกคำ้เดิม หลังเปล่ียนแปลงภำยในแล้วก็ตอ้งมำดูต่อว่ำนโยบำย
บริษทัจะรุกต่อขำ้งนอกไหม เพรำะเรำไม่ไดเ้น้นกลุ่มลูกคำ้ผูรั้บเหมำ ในอนำคตเรำอำจมีกำรขยำย
กลุ่มเป้ำหมำยก็ได ้อยำ่งตอนน้ีเรำก็เร่ิมขำยใหก้ลุ่มนิคม เรำจะเนน้ระบบภำยใน ถำ้ระบบภำยในยงัไม่
แขง็เรำจะยงัไม่ไปขำ้งนอกแต่จะยงัรักษำลูกคำ้กลุ่มเดิมไวอ้ยู ่ถำ้ขำ้งในแขง็ กำรไปขำ้งนอกมนัไม่น่ำ
กลวั ตอนน้ีเรำมีระบบกำรตรวจสอบ กำรประเมิน มีกำรประชุมหัวหน้ำแต่ละแผนก ล่ำสุดเรำมีกำร
ปรับเปล่ียนผงัส่วนของหัวหน้ำแผนกไดป้ระมำณ 3 เดือน แล้วเรำก็มำดูผลว่ำมันเป็นอยำ่งไร ช่วงที่
ปรับระบบก็มีที่ปรึกษำจำกภำยนอกมำช่วยดำ้น HR ดำ้นระบบบญัชี แลว้ก็มีประเมินตำมสวสัดิกำร มี
เบี้ยขยนั มีคอมมิสชัน่ ค่ำโอที ค่ำติดรถ แยกต่ำงหำกให ้แต่ละแผนกมีควำมชดัเจนมำกขึ้นไม่มำปนกนั
เหมือนเม่ือก่อน ทั้งเอกสำร ควำมชดัเจน เง่ือนไขก็เยอะขึ้นตำมมำ มีกำรรีเช็คตลอดกำรท ำงำน บนัทึก
ถูกไหม สินคำ้ตรงไหม เม่ือล ำดบักระบวนกำรเยอะขึ้นก็เลยตอ้งขอคนที่ช ำนำญดำ้นนั้นไปเลย อบรม
พนักงำนให้เป็น specialist ช่วงที่ปรับระบบก็มีที่ปรึกษำจำกภำยนอกมำช่วยดำ้น HR ดำ้นระบบบญัชี 
ก่อนเปล่ียนแปลงพนกังำนเคยอยูใ่นต ำแหน่งสูง แต่พอปรับปรุงแลว้ตอ้งดูวฒิุกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
ควำมเหมำะสม ถึงจะท ำมำนำนแต่ควำมเหมำะสมไม่ใช่ก็ตอ้งโยกยำ้ย ไม่ไดโ้ยกยำ้ยแบบเปล่ียนแผนก
แต่เป็นกำรจดัส่วนพนกังำนให้ชดัเจนวำ่อยูต่รงส่วนไหน ที่เคยอยูร่วมๆ กนัในหอ้งเดียวก็ยำ้ยไปแต่ละ
ส่วนแทน บำงทีก็ดูว่ำเคำ้เก่งดำ้นไหนแลว้เสนอให้ไปพฒันำอีกฝ่ำยที่ยงัดอ้ยอยู ่แรงต่อตำ้นไม่รุนแรง
เพรำะก่อนโยกยำ้ยเรำมีกำรพดูคุย กำรละลำยพฤติกรรมใหเ้ตรียมรับกำรเปล่ียนแปลง ที่ต่อตำ้นก็มีบำ้ง 
บำงคนก็ลำออก พนักงำนก็ยงัตอ้งช่วยกนัอยูใ่นบำงเร่ือง อยำ่งกำรท ำควำมสะอำด กำรยกของ มีกำร
อบรมพนักงำนขำย ส่วนมำกเป็นตวัแทนขำยจำกแต่ละบริษทัมำอบรมให้  ขอ้เสียของที่น่ีคือพนักงำน
ยงัเขำ้ๆ ออกๆ ประจ ำก็ตอ้งมำคุยกนัอีกทีว่ำเพรำะอะไร ในระดบัพนักงำนมีประมำณ 50 คน ระดับ
ผูบ้ริหำรที่ต่อมำจำกระบบครอบครัวเดิมประมำณ 10 คน เรำบรรจุพนกังำนทุกคนเป็นพนกังำนประจ ำ
รำยเดือนแต่คิดค่ำตอบแทนเป็นรำยวนั เพรำะเรำตอ้งตอบสนองต่อนโยบำย 300 บำทของรัฐบำล 
เพรำะถำ้ตอ้งจ่ำยเงินรำยเดือนทั้งหมดจะเป็นค่ำใชจ่้ำยที่สูงมำก พนกังำนทุกคนเขำ้ใจ เรำเอำเงินเดือน
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เดิมของพนักงำนมำหำรเป็นรำยวนัให้ คนที่ไดไ้ม่ถึงเรำก็ดีดเป็น 300 บำทให้ สวสัดิกำรของที่น่ีก็ถือ
วำ่สูง มีเบี้ยขยนั มีคอมมิสชัน่ ค่ำโอที ค่ำติดรถ แยกต่ำงหำก พนกังำนที่ตอ้งกำรขอเป็นคนขยนั อดทน 
ซ่ือสัตย ์พร้อมเรียนรู้งำน วุฒิกำรศึกษำก็ขึ้นกบัแผนก ตอนน้ีพนกังำนที่จบปริญญำตรีก็เยอะขึ้น เป็น
พวกมีควำมคิด ไอเดีย ไอที ในขณะที่คนเก่ำมีประสบกำรณ์ อำจมีกระทบกระทัง่กนับำ้งแต่ทำ้ยสุด
แลว้ก็ตอ้งกำรผสมผสำนกนั 
นโยบำยกำรบริหำรมำจำกที่ประชุม จะนัดประชุมจำกทุกสำขำ รวมทั้งสำขำที่ขำยเฟอร์นิเจอร์และ
สำขำที่ขำยอุปกรณ์ก่อสร้ำงดว้ยกนัทั้งหมด เวลำประชุมจะมีเฉพำะหัวเท่ำนั้นที่เขำ้มำคุยกนั ส่วนมำก
จะเดือนละคร้ัง คุยกนัเร่ืองระบบ แลว้จึงกระจำยต่อพนกังำนอีกที มีประธำนเป็นผูดู้แลสูงสุด  
 
ร้านที่ 3 
วันที่สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 45 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
เรำก็ได้ข่ำวว่ำโกลบอลเฮ้ำส์จะมำแลว้ ก็มีนัดประชุมกับเจำ้ของร้ำนคนอ่ืนๆ ถึงกำรรับมือ ก็ไม่ได้
เตรียมกำรอะไรมำก เพรำะเรำไม่ใช่ร้ำนใหญ่และเรำเน้นขำยหลงัคำซีแพคตรำชำ้งอยูแ่ลว้ ของยอ่ยก็มี
นิดๆ หน่อยๆ แต่พวกฮำร์ดแวร์ก็สูเ้คำ้ไม่ไดห้รอกเพรำะโกลบอลเฮำ้ส์ซ้ือไดถู้กกว่ำ ก็จะกระทบตรงน้ี 
แต่อยำ่งสินคำ้ตวัหลกัเรำติดตลำดแลว้ ไม่มีขำยในโกลบอลเฮำ้ส์ และโกลบอลเฮำ้ส์ก็ขำยยีห่อ้อ่ืนดว้ย 
ที่กระทบมำกน่ำจะเป็นร้ำนที่มีของเหมือนโกลบอลเฮำ้ส์มำกกว่ำ แต่เรำก็เคยไปดูเหมือนกนั ถำ้เรำ
สำมำรถปรับรำคำของให้เหมือนๆ กนัไดเ้รำก็ปรับ ปรับไม่ไดก้็ไม่ปรับ อยำ่งโกลบอลเฮำ้ส์ก็โดนติง
มำเร่ืองพนกังำนไม่รู้จกัสินคำ้บำ้ง ชำ้บำ้ง ตอ้งเดินหำของเอง แต่เรำคิดวำ่เร่ืองของเศรษฐกิจ ค่ำแรง ค่ำ
ครองชีพที่เพิ่มขึ้นใผลมำกกว่ำโกลบอลเฮำ้ส์อีก แต่น่ำจะเหมือนร้ำนโชวห่์วยที่ว่ำลูกคำ้อยูใ่กลท้ี่ไหน
สะดวกที่ไหนก็ไปที่นัน่ ถำ้ตอ้งกำรของถูกเยอะหรือปริมำณมำกก็เขำ้หำ้ง 
เรำเน้นให้ควำมส ำคญักบัลูกคำ้อนัดบัแรก ถำ้ลูกคำ้อยำกไดอ้ะไรก็จะหำมำใหไ้ด ้สินคำ้ตวัหลกัเรำก็
เป็นยีห่้อที่ติดตลำดแลว้ และโกลบอลเฮำ้ส์ก็ขำยยีห่้ออ่ืนดว้ย ไม่มีขำยในโกลบอลเฮำ้ส์ และเรำมีกลุ่ม
ลูกคำ้ประจ ำของเรำเป็นกลุ่มผูรั้บเหมำ มีเครดิตใหเ้คำ้ ยอดขำยก็ขึ้นอยูก่บัวำ่งำนของเคำ้มีมำกแค่ไหน
ตำมช่วงกำรก่อสร้ำง เรำไม่ไดป้รับอะไรมำก แต่เศรษฐกิจจะมีผลกระเรำมำกกว่ำ ค่ำใชจ่้ำยสูงขึ้นแต่
ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำเดิมก็ไม่บำลำนซ์กันละ เรำก็ปรับค่ำจำ้งให้เท่ำของกรมแรงงำนแต่คงไม่รับ
พนักงำนเพิ่มแลว้ จะให้เป็นค่ำพิเศษหรืออะไรแทน เพรำะอยำ่งหน้ำฝนหน้ำล ำไยไม่มีกำรสร้ำงบำ้น 
ของไม่ค่อยไดข้ำยอยูแ่ลว้ ก็ปรับตำมสถำนกำรณ์ไป 
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ที่ร้ำนแบ่งเป็นฝ่ำยจดัซ้ือ ฝ่ำยขำย บญัชี เจำ้หน้ี ลูกหน้ี แต่ละฝ่ำยท ำหน้ำที่แทนกนัไดบ้ำงส่วน ช่วยกนั
ท ำงำนไป ตอนน้ีเรำมีพนักงำนประมำณ 20 คน เป็นฝ่ำยออฟฟิต 3 คน ฝ่ำยขำย 3 คน ที่เหลือเป็น
พนักงำนส่งของ ประจ ำโกดงั มีตั้งแต่วฒิุปริญญำตรีถึง ม. 3-ป.6 ส่วนใหญ่เป็นพนักงำนเก่ำแก่ อยูก่บั
เรำมำสิบปีขึ้นไป เรำมีคนเก่ำที่ออกไปบำ้ง แต่คงไม่รับพนกังำนเพิ่มแลว้ เน่ืองจำกตอ้งระวงัค่ำใชจ่้ำย 
จะอำศยัใหพ้ิเศษกบัพนกังำนแทน เป็นโอทีเป็นอะไรไป แต่ละฝ่ำยท ำหนำ้ที่แทนกนัได ้เจำ้ของกิจกำร
เป็นคนคุมทุกอย่ำงในร้ำน มีกำรแบ่งฝ่ำยแบ่งแผนกอีกที พนักงำนมีอ ำนำจตัดสินใจอยู่ แต่จะมำ
ปรึกษำเวลำตอ้งสัง่ของล็อตใหญ่ ก็อยูก่นัแบบครอบครัว มีอะไรก็คุยกนั ไม่ไดม้ำอะไรกนัมำกมำย ถำ้
เฮียไม่อยูก่็จะมีลูกชำยลูกสำวมำสับเปล่ียนดูแลแทน แลว้เรำใชร้ะบบของเครือซีเมนตไ์ทย เคำ้เขำ้มำเท
รน มำดูแล ปีหน่ึงก็จะมำสกัหนสองหน เวลำมีโปรแกรมใหม่ มีปัญหำก็โทรหำเคำ้ได ้เคำ้จะมำทนัที 
ปกติที่ร้ำนก็คุยกนัอยูแ่ลว้ เฉพำะเวลำมีปัญหำถึงจะมีรำยงำน มำขอค ำปรึกษำวำ่ตอ้งท ำยงัไง 
จุดเด่นของเรำอยูท่ี่ร้ำนเล็ก ลูกคำ้ถำมหำอะไรเรำก็ไปหยบิให้ เป็นดำ้นบริกำร ลูกคำ้มำอนัดบัแรก ของ
ที่ลูกคำ้ตอ้งกำรเรำก็จะไปหำใหไ้ด ้ 
 
ร้านที่ 4 
วันที่สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 57 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
พีว่่ำโกลบอลเฮำ้ส์มีผลกระทบ ตอน้ียงัเห็นไม่ชดั แต่ต่อไปพี่ว่ำตอ้งเห็นผลชดัแน่นอน เพรำะขนำดพี่
ถำมเพื่อนๆ ว่ำถำ้จะปลูกบำ้นจะไปซ้ือของที่ไหน เคำ้ยงับอกว่ำจะไปโกลบอลเฮำ้ส์ ไปไทวสัดุ ไปที่
เดียวแลว้ไดค้รบ พอมำถำมตวัเองพีก่็ไป ดงันั้นยงัไงก็กระทบแน่นอน ของเรำจะโดนพวกบำนประตู 
วงกบไม้ ลูกต่ิง ของส ำหรับกำรตกแต่ง ในอนำคตก็คงโดนแย่งลูกคำ้แน่ เวลำคนเคำ้ซ้ือของเคำ้ก็
ตอ้งกำรตวัเลือกเพือ่กำรตดัสินใจที่หลำกหลำย กำรตดัสินใจมนัเปล่ียนแปลงไดต้ลอด 
ร้ำนเรำจะเน้นไมเ้ป็นหลกั เรำเป็นเจำ้แรกๆ และเจำ้เดียวในตลำดที่มีสินคำ้ประเภทไม้ครบ ใครถำม
อะไรเร่ืองไมเ้รำตอบไดห้มด ตอ้งกำรไมแ้บบไหนเรำก็จดัให้ได ้พนักงำนแต่ละคนมีควำมเช่ียวชำญ
ในหน้ำที่ของตวัเอง ถำ้ใครนึกถึงไมใ้นล ำพนูก็ตอ้งนึกถึงเรำ เลยเอำสินคำ้ประเภทเดียวแต่ใหค้รบทุก
ชนิด ช่วงแรกที่เขำ้มำท ำกิจกำรดี ช่วงน้ีก็เงียบๆ ไป เพรำะลูกคำ้ก็อำจมีตวัเลือกทำงอ่ืนดว้ย อยำ่งพวก
ไมเ้ทียม ไมเ้ฌอร่ำ สะดวกส ำหรับช่ำง เจำ้ของบำ้นที่ตอ้งกำรควำมรวดเร็ว ประหยดัทั้งรำคำ ค่ำแรง สี
ก็มีให้เลือก ท ำรำยไดล้ดไปกว่ำ 80 % ผูจ้  ำหน่ำยเคำ้มีกำรโฆษณำ แต่ไมไ้ม่มี ไหนกว่ำจะไส กว่ำจะ
ทำสี ไมต้วัอ่ืนยงัพอไปไดดี้อยู ่แต่ที่เห็นชดัเลยคือไมฝ้ำ เรำคงไม่เอำสินคำ้ตวัอ่ืนเขำ้มำแลว้ อีกอยำ่งโก
ลบอลเฮ้ำส์ก็ไม่มีไม้อยู่แล้ว คงเป็นทำงเลือกให้ลูกค้ำที่จะไปใช้ผลิตภณัฑ์อย่ำงอ่ืนมำกกว่ำ เรำก็
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พยำยำมบอกลูกคำ้ วำ่จริงๆ แลว้ไมจ้ริงดีกวำ่ไมฝ้ำ กำรตดัไมไ้ม่ท ำใหโ้ลกร้อนเท่ำกบักำรผลิตไมฝ้ำแต่
คนไม่ค่อยรู้ และสำมำรถตดัต่อได ้หักก็ยงัมีมูลค่ำ ไมน่ี้ยิง่นำนยิง่มีรำคำ พวกไมฝ้ำอำยกุำรใชง้ำนสั้น
กว่ำไมจ้ริงดว้ย ตอนแรกพีก่็ไม่รู้เร่ืองพวกน้ีจนไดไ้ปท ำวจิยั ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูก่บัควำมชอบของลูกคำ้ดว้ย 
กลุ่มคนมีอำยหุน่อยจะชอบไมม้ำกกวำ่ เจำ้ของบำ้นก็มำดูมำเลือกเองก่อนสร้ำง นอกจำกนั้นเรำจะเน้น
กำรส่ง ควำมรวดเร็ว เพรำะร้ำนใหญ่น่ีเคำ้ส่งของไม่เร็วเท่ำเรำอยูแ่ลว้ กำรบริกำร จดัของให้ไว ขึ้นของ
ใหไ้ว ส่งใหไ้วแลว้ก็เอำใจลูกคำ้ ไม่ใหลู้กคำ้เควง้ มีของแถมให ้เรำท ำโฆษณำทำงวทิย ุติดป้ำยตำมขำ้ง
ทำงและรถขนส่ง ได้ผลดีโดยเฉพำะโฆษณำแมจ้ะมีค่ำใชจ่้ำยสูง เรำมีเซลล์ออกไปขำยถึงเชียงใหม่ 
ล ำปำงดว้ย ถำ้สล่ำล ำพนูไปท ำงำนเชียงใหม่ก็จะแนะน ำลูกคำ้มำซ้ือ  
ร้ำนเรำบริหำรแบบครอบครัว ก็แบ่งกำรบริหำรตำมแนวรำบ ผูจ้ดักำร ผูช่้วยผูจ้ดักำร เสมียน ที่เหลือ
เป็นพนกังำนในโรงงำนไม ้ใชค้นน้อย ไม่ไดน้ ำระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมบญัชีมำใช ้คุณพอ่ก็
ไม่ใชเ้พรำะขอ้มูลไม่ตรง เรำก็กำรตดัไม ้เขำ้ไมป้ระจ ำ บำงทีก็มีตดัไมจ้ำกช้ินใหญ่เป็นช้ินเล็ก เอำตวั
โน้นแทนตวัน้ี เพรำะเรำไม่ไดท้  ำมำตั้งแต่แรกจะท ำตอนน้ีก็ล  ำบำกแลว้ ท ำแลว้ขอ้มูลไม่ตรงก็ไม่รู้จะ
ท ำท ำไม แลว้คนงำนก็ไม่กลำ้ท ำอะไรเอง อยำ่งเอำไมต้วัน้ีไปแทนตวันั้น เคำ้ไม่กลำ้ถำ้ไม่มีค  ำสัง่ ยงัไง
เคำ้ก็ตอ้งมำบอก เรำก็ใชส้มุดบญัชีป่ำไมแ้ละมีส ำนักงำนบญัชีมำช่วยดูเร่ืองกำรรับจ่ำยไม ้ก็ท  ำใหพ้อรู้
คร่ำวๆ เวลำขึ้นไมเ้รำเช็คตำมบิลเป็นหลกัว่ำตรงกนัไหม จะนับสินคำ้ก่อนออกจำกร้ำนทุกคร้ัง ถึงเรำ
จะไม่มีใหร้ำงวลัพนกังำนแต่ก็มีจดัเล้ียงทั้งสงกำรณต ์ปีใหม่และใหโ้บนสัช่วงตรุษจีน 
พี่รับช่วงต่อจำกคุณแม่มำได้สิบปีแล้ว พี่เร่ิมแบบจำกไม่รู้อะไรเลย คุณพ่อให้เรียนรู้เอง ดูเองจำก
เสมียน ทั้งบญัชี ไม ้กำรขำย กำรติดต่อลูกคำ้ คุณพ่อเป็นผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด เคำ้ดูในภำพรวม พี่
ดูแลให้คุณพ่อประมำณ 80-90% แต่กำรตดัสินใจหลำยๆ อยำ่งก็ขึ้นอยูก่ ับพี่ ถ้ำเป็นเร่ืองใหญ่ก็ตอ้ง
ปรึกษำเคำ้ดว้ย ให้เคำ้เป็นคนตดัสินใจ ถำ้ควำมคิดเห็นสวนทำงกนัก็หำจุดตรงกลำง เพรำะเรำตอ้งไม่
เพกิเฉยต่อควำมรู้ของคนในอดีต ส่วนใหญ่ก็หำขอ้สรุปไดไ้ม่มีทะเลำะกนั พนกังำนมีประมำณ 15-16 
คน เวลำสัง่พนกังำนทุกคนจะท ำตำม แต่ถำ้สั่งผำ่นเสมียนจะอิดออดหน่อย อยูก่นัมำเกินสิบปีแลว้ รู้ใจ
กนัดี ง่ำยต่อกำรพูดคุย ทุกคนจะรู้หน้ำที่ เชำ้มำก็เขำ้ประจ ำที่ของตวัเอง มีควำมรู้เฉพำะด้ำนของใคร
ของมนัแบบถำ้ขำดเคำ้ไปเรำก็ล ำบำกเหมือนกนั เคำ้จะแกปั้ญหำกนัเอง แค่บอกขนำดเคำ้ก็ไปค ำนวน
กนัเองแกก้นัเอง ถำ้ใครไม่มำก็จะสอนคนที่อยูว่ำ่ตอ้งท ำแทนยงัไง สอนแบบพี่สอนนอ้ง ก็พอท ำแทน
กนัได ้แต่ยงัไม่มีกำรเก็บขอ้มูลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จ ำนวนพนกังำนขนำดน้ีก ำลงัดี เรำคงไม่รับหรือ
ลดคนเพิ่มแลว้ เม่ือก่อนเคยมีพนักงำนบญัชีแต่เคำ้ทุจริตและไม่ยอมเปล่ียนแปลงตวัเอง พี่มีหลกัฐำน 
ให้ส ำนักงำนบญัชีตรวจสอบด้วย ก็ให้เคำ้ออก แล้วพี่ก็มำท ำแทน เรียนรู้เองใหม่หมด เรำมีเส้ือให้
พนักงำนดว้ยนะ แต่บำงทีเคำ้ก็ไม่ใส่เรำก็ไม่ว่ำอะไร แลว้เรำก็เน้นเร่ืองควำมสะอำด ซ่ือสัตย ์ตรงต่อ
เวลำ เรำจ่ำยเงินตำมค่ำแรงรำยวนัตำมที่รัฐบำลก ำหนด 
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ร้านที่ 5 
วันที่สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 49 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
กรมพำณิชยเ์คำ้ก็โทรมำถำมพี่เหมือนกนัว่ำเป็นยงัไงบำ้งตั้งแต่โกลบอลเฮำ้ส์มำเปิด พี่ก็บอกว่ำมี แต่
ส่วนมำกลูกคำ้ของพีไ่ม่ไปโกลบอลเฮำ้ส์ เคำ้ใหเ้หตุผลวำ่ของไม่ครบและไม่มีใครแนะน ำใหเ้คำ้ มีของ
แต่มีไม่ครบ อุปกรณ์ไม่มีท ำให้ลูกคำ้ตอ้งมำหำซ้ือขำ้งนอก อยำ่งของพีท่่อขำว อุปกรณ์ พี่มีครบหมด 
ลูกคำ้พีย่งับอกเลยวำ่จะกลบัไปบอกพนกังำนโกลบอลเฮำ้ส์ใหม้ำซ้ืออุปกรณ์ที่ร้ำนพี่ ก็คุยกนัข  ำๆ ของ
เคำ้ถูกจริงแต่ของไม่ครบ ลูกคำ้ก็กลบัมำหำพี่อยู่ดี แล้วอุปกรณ์ส ำหรับกำรเกษตรมนัตอ้งมีคนคอย
แนะน ำดว้ย แต่ของอ่ืนก็กระทบ อยำ่งสุขภณัฑ์เคำ้ขำยถูกอยำ่งรำคำทุนเรำยงัไม่ไดเ้ลย สำย PE ของ
งำนเกษตร เคำ้เอำเกรดล่ำงบำงๆ ถูกๆ มำขำย พวกงำนโครงสร้ำงทั้งหลำย เหล็กดว้ย ทำงโนน้มีเยอะ
หลำยขนำด เลยท ำให้เรำที่มีไม่เยอะไม่ก่ีขนำดเหมือนขำยแพง แต่เคำ้คิดค่ำขนส่งนะ เรำไม่คิด แต่
ลูกคำ้ไม่รู้ไม่เขำ้ใจก็นึกวำ่เรำแพง เรำก็บอกลูกคำ้ บำงคนก็เขำ้ใจ บำงคนก็ยนืยนัจะซ้ือกบัเรำน่ีแหละ 
ลูกคำ้เคำ้อยำกคุยกบัเรำอยำกให้เรำเทคแคร์ แต่ที่นัน่น่ีคุณซ้ือก็ซ้ือไป ถึงไม่ซ้ือพนกังำนก็ไดเ้งินเดือน
อยูแ่ลว้ แต่เรำเน้นควำมเป็นกนัเองกบัลูกคำ้ พดูคุยกบัลูกคำ้ ถำมอะไรก็ตอ้งตอบไดถึ้งลูกคำ้จะไม่ซ้ือ
ของเรำก็ตำม ตอ้งรู้จกัของที่ขำยดว้ยจะไดต้อบค ำถำมลูกคำ้ได ้อยูท่ี่ควำมเป็นกนัเอง บำงคนไม่ซ้ือถำม
อะไรเรำก็ตอบได ้บำงคร้ังกว่ำจะไดข้ำยก็นำนเหมือนกนั ตอนยงัไม่ซ้ือมำคุยอยำ่งเดียวเด็กเรำก็ปล่อย
ลูกคำ้เดินดูไปก่อน แต่ตอนหลงัก็กลบัมำซ้ือ เรำก็บอกวำ่ถำ้ซ้ือไปแลว้ใชไ้ม่ได ้ซ้ือไม่ถูกเอำกลบัมำ
เปล่ียนไดค้ืนได ้เรำคุยกบัลูกคำ้ตลอด บำงคนดีใจเวลำเรำจ ำเคำ้ได ้ทกัเคำ้ตั้งแต่หนำ้ร้ำนเร่ืองพวกน้ีทุก
คนจะซึมซบัไปเอง  
ร้ำนพี่มีของครบทั้งท่อทั้งอุปกรณ์ เรำศึกษำอยูต่ลอด ปีหน่ึงทำงบริษทัจะจดัให้พนักงำนหน้ำร้ำนไป
อบรม พอออกของใหม่มำก็ตอ้งอบรม ไปดูโรงงำนดูกำรผลิต เวลำลูกคำ้ถำมเรำจะตอบได ้แลว้เรำก็
มำสอนน้องๆ ต่อ เรำเป็นเอเย่นต์ท่อและอุปกรณ์อยู่แล้วด้วย พวกงำนประปำ งำนเกษตร ที่ไม่ใช่
โครงสร้ำง เป็นตวัที่โกลบอลเฮำ้ส์ไม่เนน้อยูแ่ลว้ แถมเรำอยูห่่ำงจำกเคำ้ดว้ย ลูกคำ้แถบเชียงดำว เวียง
แหง น่ีลูกคำ้ประจ ำเรำเลย ชำวเกษตรกร ถึงหน้ำปลูกผกัพี่ก็โทรขึ้นไปถำมมีใครจะเอำอะไรไหม 
เพรำะมนัตอ้งเปล่ียนอนัที่เสียหำยอยูทุ่กปี หรืออยำ่งประปำหมู่บำ้น โครงกำร SML ที่ตอ้งกำรบิลเพื่อ
ไปตั้งเบิกงบก็ใช่ลูกคำ้พี่หมด ของเรำสตอ๊กเยอะกวำ่ ร้ำนอ่ืนก็มำเอำที่เรำอีกต่อ เวลำไปออกงำนมีคน
มำขอขอ้มูล พี่จะตอบตำมกำรใชง้ำนจริง ให้ลูกคำ้น ำไปใชไ้ด ้เวลำลูกคำ้เขำ้มำคุยก็คุยกบัลูกคำ้ พวก
คนแก่ก็ชอบเขำ้มำคุย ที่น่ีเจอเยอะพวกลูกคำ้แต่งตวัปอนๆ ชอบเขำ้มำถำม บำงทีไม่ซ้ือวนัน้ีก็มำซ้ือวนั
หลัง แต่ซ้ือหนักจ่ำยหนัก เรำลดให้ได้เรำก็ลด เรำคงไม่ปรับอะไรมำกแต่จะสู้ด้วยส่ิงที่เรำมีแต่โก
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ลบอลเฮำ้ส์ไม่มี อยำ่งกำรคืนของที่โกลบอลเฮำ้ส์ยุง่ยำกมำกแต่เรำเอำง่ำยๆ ดูให้ตรงบิลก็พอ ถำ้ลูกคำ้
เจอของที่เรำเคำ้จะไม่ไปโกลบอลเฮำ้ส์แลว้ 
เพื่อควำมสะดวกก็มีแบ่งแผนกเป็นหน้ำร้ำน ฝ่ำยขำย บญัชี โกดงั ถำ้ฝ่ำยบญัชีไม่มำก็มีคนไปท ำแทน 
สมัภำษณ์งำนแทนได ้สัง่ของแทนได ้เหมือนเป็นหวัหนำ้รองจำกพี่อีกที เรำเอำคอมพิวเตอร์เขำ้มำใช้
กบังำนขำยหนำ้ร้ำนและระบบบญัชี จะใหพ้นกังำนเป็นคนจดัของเช็คเองก่อนจะมีหวัหนำ้ไปเช็คอีกที 
ส่วนใหญ่ก็ไม่ผดิพลำด เรำอยูก่นัอยำ่งพีอ่ยำ่งนอ้งและเป็นนโยบำยของร้ำนที่ไม่มีค่ำคอมมิชชัน่ ไม่งั้น
พนกังำนเรำก็แข่งกนัท ำยอดอยูต่วัใครตวัมนั ของเรำจะช่วยกนัขำย ใครมำอยูแ่ลว้ไม่ลุกไม่ขำยไม่ช่วย
ก็แพภ้ัยตัวเองก็ออกไป มีรำงวลัให้ตอนส้ินปี เรำมีพนักงำนอยู่ประมำณสิบกว่ำคน บริหำรแบบ
ครอบครัว อยูก่นัมำสิบกว่ำปีส่ีห้ำคน ที่เหลืออยูม่ำเจด็แปดปี เด็กที่ร้ำนเคยลำไปอยูโ่กลบอลเฮำ้ส์ก็อยู่
ไม่ได ้ตอ้งกลบัมำ เงินเยอะจริงแต่มีให้โดนหักตลอด ก็กลบัมำเรำก็รับ อยูอ่ยำ่งพี่อยำ่งน้อง พี่จะเป็น
คนดูทุกอยำ่งแต่ก็มีคนที่ไวใ้จท ำแทนได ้สัง่ของแทนได ้เหมือนเป็นหวัหนำ้ของนอ้งๆ อีกที แต่ถำ้เป็น
ของหนักก็พี่ก็จะดูเองอีกที หรือบำงทีพี่ไม่อยูเ่คำ้ก็สั่งของแทนได ้ไม่ตอ้งมีลำยเซ็นตอ์นุมติั บิลมนัก็
ตำมมำทีหลงัเอง ถำ้จะรับเพิม่อยำกไดผู้ช้ำยมำเป็นคนยกของไม่จ ำกดัวฒิุไม่จ ำกดัอำย ุ
 
ร้านที่ 6 
วันที่สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2556 
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 3 ช่ัวโมง 50 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
กิจกำรส ำหรับที่ร้ำนน่ีนะ ตั้งแต่โกบอลเฮำ้ส์มำเปิดน่ีนะ ดี ยอดขำยเพิ่ม เพรำะว่ำตลำดของล ำพูนยงั
เล็กอยู ่คนคงไม่ถนัดกบัเร่ืองจ่ำยเงิน ท ำบิล เบิกคนละที่ แลว้ที่ส ำคญั โกบอลเฮำ้ส์ก็มีจุดเสียอยูอ่ยำ่ง
หน่ึง สินคำ้โกบอลเฮำ้ส์ส่วนมำกจะเป็นสินคำ้ประเทศจีน และไม่ค่อยเอำสินคำ้ที่มีเกรดสูงๆ เหมือน
ร้ำนคำ้ทอ้งทอ้งถ่ินมำจ ำหน่ำย ตวัอยำ่งเช่น สีทีโอเอมีหลำยเกรด เขำเอำตวัที่ร้ำนอ่ืนไม่ขำยมำ พอ
ลูกค้ำไปซ้ือแล้วของขำดก็ตอ้งไปหำซ้ือที่ร้ำนอ่ืน แต่ที่ไหนก็ไม่มี ตรงน้ีเป็นจุดบอด และไม่ใช่
ควำมผิดของลูกคำ้เพรำะเขำไปซ้ือมำตอนสินคำ้ลดรำคำแต่เขำไม่ไดค้ิดว่ำสินคำ้มนัมีหลำยเกรด พอ
ของขำดก็เลยหำซ้ือไม่ได ้ถำ้มำที่น่ีจะแนะน ำลูกคำ้แต่แรกให้ซ้ือของที่ทอ้งตลำดมี  นอกจำกน้ี สินคำ้
ของโกบอลเฮำ้ส์ไม่มีเหมือนเรำทุกอยำ่งและที่ร้ำนมันจะได้เปรียบกว่ำที่อ่ืนหน่อยหน่ึงคือเร่ืองตวั
สินคำ้ ที่ร้ำนมีสินคำ้มำกกว่ำหกพนัรำยกำร สินคำ้ที่คนอ่ืนไม่มีแต่ที่น่ีมี อยำ่งศำลพระภูมิหรือเสำปูน 
และจะเน้นซ้ือใจลูกคำ้ดว้ยกำรให้บริกำร สั่งแล้วไดข้องเลย สั่งแลว้ไปส่งของเลย ส่วนมำกทุกวนัน้ี
ลูกคำ้ถำ้เขำไม่มำเองก็โทรศพัท์มำบอกกนั ในกรณีที่ลูกคำ้โทรศพัทม์ำก็เป็นลูกคำ้ขำประจ ำ มีเบอร์
โทรศพัทเ์รำอยูแ่ลว้ ก็สร้ำงควำมประทบัใจดว้ยมนุษยสมัพนัธ์ของคนขำย ที่ส ำคญัคือสร้ำงบรรยำกำศ
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ให้เขำคิดว่ำมีควำมเป็นกนัเอง ควำมรู้สึกที่ดีของลูกคำ้ทุกคนอยำกมำสัมผสักบัเจำ้ของ ไดพู้ดคุยกนัมี
ลดแลกแจกแถม เพรำะนิสัยคนไทยชอบต่อรอง ชอบของแถม  นอกจำกน้ี จุดที่ไม่เหมือนร้ำนอ่ืนที่
ส ำคญั คือที่ร้ำนไม่มีกระจก ไม่มีแอร์ เป็นกำรสร้ำงทศันวิสัยลูกคำ้ถึงควำมเป็นกนัเอง มำถึงก็เจอเรำ
เลย สมพลก่อสร้ำงถึงอยูไ่ดแ้ลว้ก็ดีขึ้นๆ ตลอด จำกที่ไม่มีอะไร จนมีอะไรเยอะขึ้นจำกกำรสร้ำงเครดิต
ในกำรท ำธุรกิจ ดูแลกิจกำรจนเช่ียวชำญรู้ทำงหนีทีไล่กบัธุรกิจ แต่ถำ้ปล่อยให้ลูกจำ้งท ำเองกิจกำรจะ
แยล่งเพรำะลูกจำ้งถือว่ำไดรั้บเงินเดือนอยู่แล้วจึงไม่สนใจดูแล เรำสร้ำงควำมประทบัใจให้เขำเห็น 
สมมติว่ำบำ้นรำคำหน่ึงลำ้นบำท เป็นค่ำแรงก่อสร้ำงสำมแสนบำท เป็นค่ำของวสัดุเจ็ดแสนบำท เรำ
ตอ้งมีวิธีท  ำให้ไดเ้งินเจ็ดแสนจำกลูกคำ้มำ หน่ึง ตอ้งสอนลูกน้องวำ่ตอ้งเอำใจใส่ลูกคำ้ หมัน่ไปเยีย่ม
ไปหำ แลว้ก็บริกำรดีๆ เรียกวำ่บริหำรกำรขำยกำรจดักำรที่ดี แลว้ก็เป็นกำรสร้ำงควำมประทบัใจใหแ้ก่
ลูกคำ้ ใหลู้กคำ้น ำไปบอกต่อ สอง ตอ้งมีหลงัร้ำนดี มีคนที่คุมทุกอยำ่งในร้ำนได ้เอำคอมพวิเตอร์มำใช้
ช่วยท ำงำน หนำ้ร้ำนมีหนำ้ที่เป็นทพัหน้ำ หำเงินหำงำนเขำ้ร้ำน ออกไปพบติดต่อลูกคำ้ ซัพพลำยเออร์ 
เรำถือว่ำคนเอำเงินมำให้คือลูกคำ้ ห้ำมเถียงห้ำมว่ำเด็ดขำด ตอ้งคิดว่ำจะท ำยงัไงให้ได้เงินเขำตลอด 
ส ำคญัที่มนุษยสมัพนัธ ์กำรตอ้นรับขบัสู ้กำรบริกำรหลงักำรขำยและวำจำ รำคำสินคำ้เป็นเร่ืองรอง แต่
ถำ้รำคำสินคำ้แพงจะอยูใ่นวงกำรน้ีไม่ได้เพรำะเมืองล ำพูนไม่เหมือนกับที่อ่ืน ก็ให้เอำพออยูก่นัได ้
ลูกคำ้อยูไ่ดเ้รำอยูไ่ด ้มนัเป็นปิรำมิดหวักลบั เรำอยูต่รงกลำง บนคือลูกคำ้ ล่ำงคือลูกนอ้งลูกจำ้ง มนัอยู่
มนัเช่ือมกนัไดห้มด ส่วนหน่ึงก็เจียดใหส้ังคม ส่วนหน่ึงก็ไวใ้ห้ครอบครัว ส่วนหน่ึงก็เก็บไวใ้หลู้กคำ้
แลว้ก็ลูกจำ้งเรำ เปรียบเทียบว่ำเงินร้อยบำท เอำไวใ้หค้รอบครัวสักหกสิบบำท ยีสิ่บบำทก็ไวใ้ชใ้ห้กบั
สังคม ซองผำ้ป่ำซองกฐินที่ เป็นภำษีสังคม ส่วนหน่ึงก็เอำไวใ้ห้ลูกจำ้งบริวำรแลว้ก็คืนก ำไรให้ลูกคำ้
ลดแลกแจกแถม โปรโมชัน่พวกน้ีตอ้งท ำ ที่จริงกำรซ้ือใจลูกคำ้ไม่ใช่เร่ืองยำก เขำชอบเร่ืองไหนก็คุย
เร่ืองนั้นให้เขำฟัง ถำ้ไปคุยเร่ืองตรงขำ้มให้ฟังมันจะ no อยำ่งเดียว ไม่มี yes ก็ไม่ไดข้ำยของ  กำรคำ้
ขำยพวกน้ีเป็นกำรวดัใจ ใครเข้ำมำจอดรถตรงหน้ำร้ำนหน้ำบ้ำนให้คิดว่ำเขำเอำเงินมำให้เรำใช้
แน่นอนเลย เฮียบอกลูกนอ้งทุกคนใหเ้ขำ้ไปวิ่งไปตอ้นรับมำ สร้ำงควำมประทบัใจ 50% เชิญให้คนนั่ง 
30% ลูกคำ้มีอะไรบอกมำเลย รำยกำรอะไรแฟนเขำสั่งมำสำมีเขำสั่งมำภรรยำเขำสั่งมำ 20% ปิดกำร
ขำยเขำไดน่ี้คือจบ เฮียเอำระบบของ insuranceมำใช ้เพรำะเฮียเคยอยู ่insurance มำก่อน แลว้อีกอยำ่ง
คือเฮียเป็นจิตอำสำ อยูห่ลำยองคก์ร ท ำควำมดีช่วยเหลือคนอ่ืน แลว้เขำก็เมตตำเรำ 
ที่เล่ำมำทั้งหมดน่ีก็ใชป้ระสบกำรณ์ตวัเองมำวำ่เรำกำ้วมำในธุรกิจคำ้ขำย ที่ส ำคญัก็กำรดูแล ก็คือลูกคำ้
ของเรำที่มีอยูแ่ลว้พยำมยำมสร้ำงใหเ้ขำมำใชบ้ริกำรเรำและเรำก็ใชบ้ริกำรเขำ ไม่ใช่ไปแลว้ก็ทีเดียว
หำยไปไม่มำอีกเลย ลูกคำ้เฮียน่ียีสิ่บกวำ่ปีทั้งนั้น 
น่ีก็รับเพิม่พนกังำนใหม่อยู ่ตอนแรกมี 5-6 คน มีเจก๊บัเฮียอีก 2 รับเพิม่มำอีกตอนน้ีก็เป็น 10 คน ก็พอดี
กบัธุรกิจขนำดน้ีแลว้ มีเร่ืองค่ำแรก 300 บำทเพิ่มมำเดือนหน่ึงก็หลำยหม่ืนอยู ่มีคนขบัรถดพัท ์2 คน 
คนขบัรถปิกอพั 3 คน คนงำนอีก 3 คนช่วยกนัยกของ คนขบัรถก็ตอ้งยกของดว้ย คนหน่ึงตอ้งท ำงำน
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ไดห้ลำยอยำ่ง ตอ้งเรียนรู้ ไม่มีกำรแยกแผนก ถำ้บริหำรจดักำรไดก้็ใชค้นน้อยไม่ตอ้งจำ้งคนเยอะ เฮีย
กบัเจ๊ก็เป็นศูนยก์ลำงสั่งงำน จดัของส่งตำมออเดอร์ อำจมีแทรกคิวถำ้ลูกคำ้ไม่รีบ ที่น่ีจะเนน้เร่ืองกำร
ติดต่อพบปะ กำรรักษำค ำพดูเพรำะไม่ตอ้งกำรใหลู้กคำ้ไม่พอใจ และเร่ืองกำรรักษำเวลำ ตอ้งไปก่อน
เวลำนัดหมำย เวลำขำยของได้ก็มีค่ำคอมมิสชั่นเป็นค่ำเหน่ือยให้ลูกน้องได้ไปเล้ียงครอบครัว พอ
ลูกน้องเห็นยอดขำยดีก็ดีใจ แยง่กนัซ้ือแยง่กนัขำย ทุกวนัน้ีก็พอใจกบักำรท ำงำนของพนกังำน เรำตอ้ง
อยูเ่หนือลูกนอ้ง รู้เท่ำทนัเกม และตอ้งอยูเ่หนือลูกคำ้ รู้ใหม้ำกกวำ่ ถำมอะไรตอ้งตอบใหไ้ด ้
จิตอำสำสงัคมก็มีส่วนช่วย พรรคพวกเพือ่นฝงูก็มำช่วยซ้ือของ กำรเขำ้สงัคมเขำ้สมำคมก็ช่วยใหเ้รำ
กลำ้พดูกลำ้เจอคนอ่ืน และโชคดีวำ่เรำหมดหน้ีสินแลว้เลยมีเวลำไปท ำจิตอำสำได ้   
ถำ้อยำ่งนั้น เฮียคิดยงัไงกบัโกบอลเฮำ้ส์คะ 
ไม่ใช่คู่แข่ง แต่เรำต้องมำประยุกต์ใช้ของเรำ ตีตรงที่โกบอลเฮ้ำส์พลำด เอำควำมเร็วเขำ้สู้ บำงที
พนักงำนไม่สนใจ มวัแต่เล่น แต่เรำบริกำร ร้ำนอ่ืนอำจไดเ้ปรียบเพรำะเขำซ้ือเงินสดมำก็ไดสิ้นคำ้ถูก
กวำ่เงินเครดิต แต่เรำไม่จ ำเป็นตอ้งท ำอยำ่งนั้น เรำดูออกน่ีวสัดุก่อสร้ำงไดก่ี้เปอร์เซ็นตเ์พรำะสินคำ้มนั
มำแหล่งเดียวกนั อยูท่ี่ใครจะขำยยงัไง รำคำขำยเรำไม่ไดอ้พัขึ้นมำเอง เรำตั้งเหมือนๆ กนัหมด ปูนถุง
เรำรู้น่ีว่ำขำยยงัไง ที่เคยคุยกนัไวว้่ำ ทุกวนัน้ีเรำไม่ตอ้งสตอ๊กของกนัเยอะไหม เรำซัพกนัไปซัพกนัมำ
ไหม แต่อยำ่งนั้นถำ้เรำยมืจมูกเขำหำยใจอยำ่งเดียวก็ไปไม่รอด ร้ำนอ่ืนอยูต่รงโน้นกินตรงโน้นไม่ว่ำ
กนั แต่พี่โรจน์น่ีใจเขำใหญ่ไง กลำ้ไดก้ลำ้เสีย ถำ้ไม่กลำ้ไดก้ลำ้เสีย ไม่กลำ้ตดัสินใจ มนัเสียตรงน้ี ท  ำ
ธุรกิจ ตดัสินใจไปเลย  
แสดงว่ำถึงโกบอลเฮำ้ส์จะมำกำรท ำงำนก็เหมือนเดิม แต่เรำจะไดย้อดขำยเพิ่มจำกจุดอ่อนของโกบอล
เฮำ้ส์ที่ไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดใ้ช่ไหมคะ 
ใช่ เร่ืองขำยของไม่ยำก ที่ยำกคือกำรพดูกบัลูกคำ้ พยำยำมสร้ำงใหลู้กคำ้คิดวำ่เรำมีใจกบัเขำ เรำดูแล
เขำได ้ ท ำใหเ้รำสำมำรถขยำยกิจกำรไดจ้ำกตึกเดียวเป็นสองตึก รถก็ผอ่นทีละคนัจนตอนน้ีมีสิบคนั
แลว้ ธุรกิจตอนน้ีก็ถือวำ่ไม่ใหญ่มำกไม่เล็กมำก 
 
ร้านที่ 7 
วันที่สัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 51 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
กำรเขำ้มำของโกลบอลเฮำ้ส์ท ำใหเ้รำไดรั้บผลกระทบบำ้ง ยอดขำยโดยรวมยงัไม่กระทบมำกนกั แต่ถำ้
ลองดูเป็นรำยเดือนบำงเดือนก็ต  ่ำกวำ่เกณฑไ์ปหน่อย คิดวำ่น่ำจะเป็นผลจำกพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียน 
อยำกซ้ือสินคำ้ใหเ้สร็จในคร้ังเดียวก็จะไปโกลบอลเฮำ้ส์ โดยเฉพำะกลุ่มเจำ้ของบำ้น เพรำะทำงนั้นเขำ
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มีพื้นที่ร้ำนกวำ้ง ท ำเลดี กำรจดัรูปแบบร้ำนสวย สินคำ้มีควำมหลำกหลำย ผูบ้ริโภคมีทำงเลือกมำกกว่ำ 
กลุ่มลูกคำ้ประจ ำยงัมำทำงเรำอยู ่มีลูกคำ้ขำจรบำ้งนิดหน่อย แต่กลุ่มที่ชอบเดินดูสินคำ้ ของตกแต่ง
หรือของที่ตอ้งเลือกเองจะไปทำงนั้น ลูกคำ้ของเรำไม่ไดล้ดลงเยอะ เพรำะส่วนใหญ่เป็นช่ำงและกลุ่ม
ที่รับสินคำ้ยอ่ยไปขำยต่อแถวอ ำเภอรอบนอก ส่วนยอดขำยเรำเปล่ียนแปลงไปตำมฤดูกำลตำมสภำพ 
ถ้ำลูกค้ำมำหำเรำแล้วไม่เจอของก็จะไปทำงนั้ น แต่เน่ืองจำกเรำไม่เน้นขำยสินค้ำที่ เป็นหมวด
โครงสร้ำงอย่ำงเหล็กเส้นหรือปูนที่โกลบอลเฮ้ำส์ขำยดี เท่ำที่ รู้ร้ำนค้ำในล ำพูนก็เร่ิมอ่อนแรง
โดยเฉพำะร้ำนที่ขำยสินคำ้โครงสร้ำง ร้ำนเรำก็เน้นที่รำคำสินคำ้ ตอ้งซ้ือถูกถึงจะขำยแข่งกับเขำได ้
บำงคนก็อำจมำเช็กรำคำกบัเรำก่อน สินคำ้บำงอยำ่งที่ลูกคำ้ระบุยีห่้อมำเรำไม่มีให้ แต่ลูกคำ้ส่วนใหญ่
ไม่เนน้เร่ืองยีห่อ้มำก  
เรำไม่มีปัญหำเร่ืองพนกังำนโดนดึงตวัไปท ำงำนที่โกลบอลเฮำ้ส์แต่ปัญหำอยูท่ี่พฤติกรรมพนกังำน มี
ทกัษะไม่ตรงกบังำน 
จุดอ่อนของเรำอยูท่ี่ท  ำเลเพรำะเรำขยบัขยำยร้ำนไม่ได ้บำงคร้ังลูกคำ้ไม่สำมำรถน ำรถใหญ่เขำ้มำได ้
เรำก็ตอ้งปรับตวัเร่ืองรำคำและบริกำร แต่ไม่ว่ำจะมีโกลบอลเฮำ้ส์หรือไม่เรำก็ตอ้งปรับกลยทุธ์ของ
ตวัเองอยูแ่ลว้ ก็ปรับไปเร่ือยๆ แต่ยงัเน้นดำ้นบริกำรและรำคำ เรำเป็นคนดูแลควบคุมทุกอยำ่ง เป็นคน
สัง่กำร วำงแผน อยูก่บัพนักงำนแบบครอบครัว เรำก็ตอ้งคอยกระตุน้พนักงำนเป็นระยะๆ อยำ่งคู่แข่ง
มำแลว้นะ ตอ้งช่วยกนั พวกเคำ้ก็รอค ำสัง่จำกเรำเหมือนกนั แต่เวลำอบรมพนกังำนก็จะท ำแบบเรียกมำ
เป็นรำยบุคคล เรำมีระบบที่ใชค้วบคุมกำรท ำงำนให้ถูกตอ้งอย่ำงพวกบำร์โคด้ แต่เร่ืองน้ีไม่ได้เป็น
เพรำะโกลบอลเฮำ้ส์เขำ้มำ แต่เป็นที่เรำที่อยำกท ำให้ถูกตอ้ง ให้ตวัเองสะดวก ตลำดวสัดุก่อสร้ำงโดย
ภำพรวมก็รู้สึกว่ำมีกำรก่อสร้ำงเยอะขึ้นแต่เรำไม่เน้นสินคำ้โครงสร้ำง ของเรำจะเป็นฮำร์ดแวร์เป็น
หลกั หลงัโกลบอลเฮำ้ส์มำก็มีสินคำ้บำงตวัที่ไดรั้บผลกระทบ ลูกคำ้เคำ้มีเงินก็อยำกมีตวัเลือกเยอะขึ้น 
ไม่ใช่แค่ถูกอยำ่งเดียว อยำ่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ สินคำ้ที่ลูกคำ้ไม่ใชแ้ล้วก็จะลดกำรสั่งเขำ้มำแต่ไม่ถึงกับ
ถอดออกไปเลยแลว้สินคำ้ที่มำคู่กนัก็จะลดตำมไปดว้ย  เช่นกระเบื้องปูพื้นเซรำมิกกบัปูนยำแนว แลว้
เรำก็จะมำดูว่ำควรเพิ่มตวัไหนแทน ดูกลยทุธ์ดำ้นรำคำและบริกำร ปรับปรุงส่ิงที่เรำมีให้ดีขึ้น ในแง่
หน่ึงเรำก็เก่งมำกแลว้ดูจำกกำรกลบัมำซ้ือซ ้ ำของลูกคำ้ประจ ำก็ยงัถือวำ่อยูใ่นเกณฑดี์ พนักงำนท ำงำน
เป็นที่น่ำพอใจถึงแมว้่ำนำนๆ เรำจะประชุมอบรมกนัสักที บำงคร้ังเคำ้ก็ให้ค  ำแนะน ำบำงอยำ่งที่เป็น
ประโยชน์ที่น ำปรับใชไ้ด ้บำงคร้ังเรำก็ตอ้งอธิบำยว่ำท ำไมไม่ปรับ ปรับแลว้จะเกิดจุดอ่อนอะไร ทุก
คนรู้หน้ำที่ของตวัเองท ำงำนได้โดยไม่ตอ้งสั่งมำกเพรำะอยู่กันมำนำน บำงคนถึงสำมสิบปีก็มีถึง
บำงคร้ังจะไม่เป็นไปตำมที่เรำตอ้งกำรก็ตำม เรำก็คอยปรับปรุงต่อไปแลว้ก็มีรำงวลัเล็กๆ นอ้ยๆ บำ้ง 
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ร้านที่ 8 
วันที่สัมภาษณ์ 21 สิงหาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 1 ช่ัวโมง 23 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
ผลกระทบก็พอมีอยูบ่ำ้งในเร่ืองกำรโดนแยง่ส่วนแบ่งลูกคำ้ไป เคำ้เป็นยกัษใ์หญ่มีขอ้ต่อรองในกำรซ้ือ
ขำยมำกกวำ่ ถำ้ลูกคำ้ซ้ือเยอะและจ่ำยเงินสดเรำก็สู้เคำ้ไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ แต่ในดำ้นบริกำรหรือควำมผกูพนั
กบัลูกคำ้ที่มีมำแต่เดิมเรำก็ยงัมีอยู ่ถำ้เป็นร้ำนคำ้ใหม่ก็ล ำบำกอยูแ่ต่ที่น่ีเปิดมำนำน มีลูกคำ้เก่ำที่เลือก
เรำอยู่ ลูกคำ้ผูรั้บเหมำก็มีเครดิตกับเรำอยู่แต่ถ้ำเคำ้ไปซ้ือที่โกลบอลเฮ้ำส์ตอ้งซ้ือเงินสด สินคำ้เรำ
เน้นหนักที่สินคำ้กลุ่มซีเมนตไ์ทย ตรงน้ีมีสินคำ้ตวัหลกัที่ซีเมนตไ์ทยไม่ไดเ้อำเขำ้โกลบอลเฮำ้ส์ ก็ยงั
ช่วยให้เรำพออยูใ่นตลำดได ้แต่ถำ้เป็นสินคำ้ตวัอ่ืนที่เอำเขำ้โกลบอลเฮำ้ส์เรำก็กระทบ เรำก็ไม่เคยไป
หรอกนะ แค่ผำ่นๆ ต่อให้ไม่มีโกลบอลเฮำ้ส์ก็ยงัมีร้ำนคำ้อ่ืนที่เกิดขึ้นมำอยูดี่ แลว้ยอดขำยมนัก็ขึ้นกบั
ฤดูกำลดว้ย ถำ้ยอดตกก็ตกเหมือนกนัหมด เรำก็มีกำรปรับตวับำ้ง แต่ไม่เยอะเท่ำไหร่ จะให้เรำเปลียน
ธุรกิจก็ล ำบำกเพรำะมีของมีสตอ๊ก ถำ้เรำยิง่ถอยก็ยิง่กระทบ ท ำใหเ้รำตอ้งสู ้
ร้ำนเรำเร่ิมต้นจำกโชวห่์วย พอดีที่ร้ำนวสัดุก่อสร้ำงในตอนนั้นมีไม่เยอะ แล้วก็มีลูกคำ้แนะน ำมำ 
ท ำไมไม่เอำอนันั้นอนัน้ีมำขำย เรำก็พยำยำมตอบสนอง หำสินคำ้ที่เคำ้ตอ้งกำรที่เคำ้แนะน ำ ก็สำมำรถ
ขยบัขยำยมำไดเ้ร่ือยๆ จนลดสินคำ้โชวห่์วยเหลือแต่วสัดุก่อสร้ำงอยำ่งเดียว ร้ำนเรำขยำยตำมลูกคำ้ พอ
มีฐำนลูกคำ้ระดบัหน่ึงแลว้ก็อยูไ่ด ้แต่จะให้ขยำยมำกกวำ่น้ีก็คงไม่แลว้ ตอนน้ีก็รักษำฐำนลูกคำ้เก่ำๆ 
ไว ้เป็นร้ำนที่เกิดจำกลูกคำ้แลว้ก็อยูเ่พือ่ลูกคำ้  
สินคำ้เรำเน้นหนักที่สินคำ้กลุ่มซีเมนตไ์ทย เพรำะสินคำ้เคำ้มีคุณภำพ ลูกคำ้เคยมำบอกเรำเร่ืองสินคำ้
บำงตวัไม่มีคุณภำพเหมือนกนั ลูกคำ้ก็เร่ิมมีประสบกำรณ์ระหว่ำงสินคำ้รำคำสูงมีคุณภำพกบัสินคำ้
รำคำถูก แล้วเคำ้ก็จะปรับพฤติกรรมในกำรซ้ือ ขอ้ดีของกำรเป็นพนัธมิตรกับซีเมนตไ์ทยคือเรำได้
ส่วนลดเวลำซ้ือสินคำ้หลกัๆ และมีคนเขำ้มำดูแล สินคำ้ที่ไม่ใช่สินคำ้หลกัก็น ำมำขำยได ้สินคำ้ตวัหลกั
ของซีเมนตไ์ทยก็ไม่ไดเ้อำเขำ้โกลบอลเฮำ้ส์ ก็ท  ำให้พออยูไ่ด ้ถำ้เป็นสินคำ้ล็อตใหญ่เรำสูไ้ม่ไดเ้พรำะ
ลูกคำ้จะวิ่งตรงไปที่โน่นเลย ก็จะมำไดต้วัเล็กๆ น้อยๆ แทน เรำเน้นขำยปลีก มีส่งบำ้งนิดๆ หน่อยๆ 
ลูกคำ้มีทั้งคนในพื้นที่และขำจร เป็นผูรั้บเหมำต่ำงถ่ินเยอะ บำงคร้ังเคำ้จะตอ้งกำรควำมรวดเร็วและ
บริกำรส่งถึงที่ เรำก็จะไดต้รงน้ี เรำก็มีกำรปรับตวับำ้ง แต่ไม่เยอะเท่ำไหร่ อยำ่งกำรบริกำร จะเนน้กำร
เพิ่มควำมรวดเร็ว หำสินคำ้ตวัใหม่เขำ้มำ อำจเป็นตวัใหม่เลยหรือเป็นตวัที่อยูใ่นตลำดมำนำนแลว้แต่
เรำไม่เคยขำย บำงตวัลูกคำ้ก็แนะน ำมำ ให้มีหลำกหลำยมำกขึ้น แล้วก็ปรับเร่ืองกำรพูดคุยกับลูกคำ้ 
กำรบริกำร ท ำยงัไงให้ลูกคำ้ประทบัใจและอยำกซ้ือของเรำต่อไป เพรำะเรำปรับรำคำสินคำ้ขึ้นตำม
ตน้ทุนมำกไม่ไดถ้ำ้คู่แข่งไม่ท ำ ตอ้งยอมใหก้ ำไรลดลง 
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เร่ิมแรกมี2 คนคือพีก่บัแฟน แลว้ก็ค่อยๆ รับเพิ่ม เรำขยำยร้ำนมำประมำณ 5 ปีแลว้ ตอนน้ีแบ่งฝ่ำยเป็น
พนักงำนขำย พนักงำนจดัซ้ือ พนักงำนจดัส่ง พนักงำนโกดงั พนักงำนบญัชี ส่วนใหญ่พนักงำนออฟ
ฟิตทุกคนจะท ำไดทุ้กอยำ่ง ก็ช่วยๆ กนั เรำพยำยำมเอำระบบสตอ๊ก เอำนวตักรรมใหม่ๆ เขำ้มำบำ้ง จำก
บญัชีเล่มธรรมดำก็เปล่ียนเป็นคอมพิวเตอร์ ระบบบญัชี แลว้ก็สอนพนกังำนเร่ืองกำรบริกำรลูกคำ้กบั
กำรใส่ใจกำรบริกำร ใหรู้้ขั้นตอนและสำมำรถรับในส่ิงใหม่ๆที่เขำ้มำ พนกังำนก็พยำยำมปรับตวัใหเ้ข้
กบัองคก์ร กบัสภำวะแวดลอ้ม ลูกคำ้ก็ชมเชยเร่ืองกำรปรับปรุงร้ำน กำรจดัเรียงสินคำ้ บริกำรรวดเร็ว 
ปัญหำเร่ืองพนักงำนก็มีบำ้งแต่เป็นเร่ืองเล็กน้อยที่แก้ไขได้ พนักงำนเรำมีประมำณสิบกว่ำคน เป็น
พนักงำนออฟฟิต 5 คน ใชค้นมำกกวำ่น้ีไม่ไหวเพรำะส่วนต่ำงของก ำไรลดลงมำก เรำก็จะเป็นคนเท
รนงำนใหก่้อนและจะใหค้นเก่ำช่วยเทรนให้ดว้ย ถำ้อยำ่งพนกังำนบญัชีเรำรับคนที่จบมำตรงสำยแต่ถำ้
เป็นส่วนอ่ืนอยำ่งพนักงำนหน้ำร้ำนก็ไม่ไดจ้บมำตรงสำย ใชค้วำมถนัดมำกกว่ำ บำงคนรับมำตรงสำย
แต่ท ำงำนไม่ไดก้็มี บำงคนฝึกได ้บำงคนฝึกยำก ทุกคนตอ้งมำเรียนรู้สินคำ้ใหม่ กำรเจรจำกบัลูกคำ้ คน
ที่มีประสบกำรณ์จะไดเ้ปรียบ ถำ้ใครมีปัญหำก็ให้มำคุยกันให้แกไ้ขปัญหำดว้ยกนั ตอนแรกก็คุยทั้ง
กลุ่มก่อน แต่ถำ้เป็นปัญหำรำยบุคคลก็จะเรียกมำคุยเป็นรำยบุคคลไป มีให้รำงวลับำ้งตอนส้ินปี เร่ือง
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ เรำบริหำรงำนแบบครอบครัว ขั้นแรกเรำจะดู
พนกังำนก่อนแลว้จึงจ่ำยงำน บอกวตัถุประสงคว์ำ่เรำตอ้งกำรแบบไหนๆ จำกนั้นก็ใหเ้คำ้จดักำรตำมที่
เรำวำงไว ้พนักงำนสำมำรถตดัสินใจภำยในขอบเขตที่เรำวำงไวบ้ำงส่วน ก็ยงัให้ตอ้งมำถำมบำงเร่ือง
อยู ่เรำก็ใหพ้นกังำนที่อยูม่ำนำนสำมำรถจดักำรงำนไดเ้วลำที่เรำไม่อยู ่แต่เวลำจะสั่งซ้ือสินคำ้เพิม่ตอ้ง
มำถำมเรำก่อน 
 
ร้านที่ 9 
วันที่สัมภาษณ์ 21 สิงหาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 1 ช่ัวโมง 12 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
พี่เห็นว่ำมันยงัมีช่องว่ำงทำงกำรตลำดอยูม่ำกมำย พี่โตมำกับธุรกิจไฟฟ้ำ พี่ก็เห็นว่ำมันมีโอกำส มี
ช่องวำ่ง ควำมเช่ียวชำญของคนขำยต่ำงกนั รำคำก็ต่ำงกนั เคยมีพนกังำนของโกลบอลเฮำ้ส์มำซ้ือของพี่
ทั้งหลังเลย ปัญหำคือเรำไม่สำมำรถเปิดตลำดกวำ้งไดเ้ท่ำเคำ้ เรำงบไม่พอ แต่เร่ืองอยำ่งน้ีตอ้งค่อยๆ 
กิน อยำ่งเคร่ืองมือช่ำงน่ีก็ยงัไม่เต็มตวัเท่ำไหร่ อีกอยำ่งของปลอมในตลำดค่อนขำ้งสูง พี่มีปัญหำกบั
ของปลอมพวกน้ีมำกกวำ่โกลบอลเฮำ้ส์อีก บำงร้ำนหน้ำร้ำนใหญ่แต่ขำยของปลอม ขำยรำคำถูกกว่ำ
ตน้ทุนพี่ซ่ึงพีม่องดูแลว้มนัไม่น่ำได ้ในขณะที่โกลบอลเฮำ้ส์มีไวแ้ต่ไม่ไดข้ำย หรือป๊ัมน ้ ำพีข่ำยชนกบั
โกลบอลเฮำ้ส์แต่ก็ยงัไดข้ำย เพรำะฉะนั้นในสำยงำนที่พี่เติบโตมำมองว่ำยงัมีช่องว่ำงอีกมำก พี่ยงัคิด
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เลยว่ำเศรษฐกิจขำลงอยำ่งน้ีโกลบอลเฮำ้ส์จะรอดรึเปล่ำ เอำก ำไรต่อสำขำมำดูก็ได ้แต่เคำ้อยูใ่นตลำด
หุน้ ไม่ไดเ้ปิดมำเพื่อร ่ ำรวยกบัสำขำ แต่ถำ้เทียบระหว่ำงโฮมโปร โกลบอลเฮำ้ส์ ไทวสัดุ พีว่ำ่โกลบอล
เฮำ้ส์ยติุธรรมกบัลูกคำ้มำกกวำ่ โฮมโปรขำยของแพงมำก ไทวสัดุขำยของไร้เกรด โกลบอลเฮำ้ส์สินคำ้
จีนก็จริงแต่เป็นจีนเกรดเอ ที่ล  ำพนูระส ่ำระสำยอยูต่อนน้ีเพรำะเม่ือก่อนเคยขำยไดก้ ำไรสูงไง แต่พี่มำ
จำกเชียงใหม่ กำรแข่งขนัรุนแรงอยูแ่ล้ว พี่เจอมำแรงกว่ำน้ี พี่จ  ำไม่ได้หรอกว่ำตอนจะมำเปิดน่ีโก
ลบอลเฮำ้ส์เปิดรึยงั รู้แต่ว่ำมนัวุ่นวำยมำก แต่พี่ตั้งใจมำเตม็ร้อยอยูแ่ลว้ ตั้งใจวำ่จะท ำร้ำนต่อจนกว่ำจะ
เบื่อ พี่มีควำมเช่ียวชำญ ควำมจริงใจ ไม่ทิ้งลูกคำ้ เอำก ำไรน้อยให้อยูด่ว้ยกนัได ้ในสำยงำนของพี่ยงัมี
ช่องวำ่ง แต่อยำ่งร้ำนอ่ืนที่ขำยของหนกัแค่ค่ำคนยกของก็ไม่มีก ำไรแลว้ ค่ำใชจ่้ำยของพีต่  ่ำ คนงำนนอ้ย
เม่ือเทียบกับสำยวสัดุ ปกติที่ร้ำนมี 3 คน ตอนน้ีเหลือ 2 พี่ท  ำบญัชีเอง พี่ว่ำพนักงำนบญัชีเด๋ียวน้ีไม่
จ ำเป็นแล้ว โปรแกรมมันท ำให้หมด เด๋ียวน้ีที่ไหนก็เอำระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชีมำใช้
หมดแลว้ ทุกอยำ่งที่ใชค้อมพิวเตอร์พี่จะท ำเอง ตั้งแต่ที่ร้ำนเร่ิมตอกเสำเข็มพี่ก็เล็งโปรแกรมแลว้ พอ
ซ้ือเสร็จพี่ก็เร่ิมป้อนขอ้มูลตั้งแต่ที่ร้ำนเก่ำแล้ว พอของมำพี่ก็ค่อยๆ ป้อนขอ้มูลจนครบเปิดร้ำนพอดี 
ร้ำนพีใ่ชพ้นักงำนน้อย เป็นจุดแขง็ของสำยงำนพี ่พี่รู้อยูแ่ลว้เพรำะเติบโตในธุรกิจน้ี แลว้เรำไม่ตอ้งไป
ส่งของเองดว้ย โดยมำกลูกคำ้จะมำเอำไปเอง อยำ่งสำยก่อสร้ำงให้ลูกคำ้ยกปูนเองไม่ไดแ้น่ ไหนจะค่ำ
รถหกลอ้ ค่ำคนงำนยกของ พีเ่รียนมำดำ้นน้ีโดยตรงดว้ย ควำมเช่ียวชำญทุกอยำ่งมี นอ้งอีกคนก็ท  ำได้
ทกุอยำ่ง สัง่อะไรก็ท  ำได ้ก ำลงัหำเพิ่มอยู ่ก็จะหำแบบทัว่ไปแลว้มำฝึกเอง แต่อยำกไดค้นไทย คุยกนัรู้
เร่ืองมำกกว่ำ พี่บริหำรคนเดียว ดูแลทุกอยำ่งเอง ตดัสินใจทุกอยำ่งเอง มีพนักงำนอีกคนสองคนคอย
ช่วยแค่นั้น 
พี่เจอสงครำมรำคำมำก็เยอะ ก็ไปหวงัเอำเปอร์เซ็นตต์อนส้ินปี สินคำ้ก็มีตวัที่ไดก้  ำไรเยอะก ำไรน้อย
ปนๆ กนั ตอนแรกพีเ่อำพวกโคมไฟรำคำพนัสองพนัมำลง แต่กลบัเป็นวำ่อนัหม่ืนกวำ่ขำยออก อนัพนั
สองพนัเงียบสนิท ดงันั้นในช่วงเศรษฐกิจแยเ่น่ีย ชำวบำ้นไม่มีเงิน แต่คนมีเงินยงัมีเงิน ลูกคำ้เป็นคน
เลือกเอง เรำให้ค  ำแนะน ำสินคำ้ดำ้นเทคนิค พวกสวิตซ์ปลัก๊ ตูโ้หลด ถำ้ลูกคำ้มำที่น่ีก่อนไปโกลบอล
เฮำ้ส์นะพี่ไดย้กหลงัเลย แต่ส่วนใหญ่ลูกคำ้จะตระเวนไปดูมำแลว้ หรือถำ้ไปมำแลว้มำเจอพี่ เคำ้จะไม่
ไปโกลบอลเฮำ้ส์แลว้ พีม่ ัน่ใจวำ่ของพี่ถูกกวำ่ ลูกคำ้ไม่ต่อสักค  ำเลย และมีเร่ืองโกลบอลเฮำ้ส์ทิ้งลูกคำ้
อยู ่อยำ่งถำ้ของแตกน่ีเคำ้ไม่รับรู้แลว้ แต่พี่จะดูแลลูกคำ้ มีของใหม่พี่จะแกะให้เลย แลว้พี่จะไปคุยกบั
เซลล์เอง พี่สำมำรถตดัสินใจเองไดท้นัที เรำชนกบัลูกคำ้เอง น่ีเป็นเสน่ห์ของร้ำนคำ้ยอ่ยด้วย สินคำ้
ของเรำก็เป็นตวับอกมูลค่ำบำ้น ไม่มีใครปลูกบำ้นหลงัสิบลำ้นแต่ใชโ้คมไฟพลำสติกหรอกจริงไหม 
อีกอยำ่งลูกคำ้เคำ้จะบอกต่อๆ ให้เอง และพี่ก็มีโปรเจคขำยของอยูแ่ลว้ มีพำทเนอร์ทำงธุรกิจเพื่อขำย
ของเขำ้โรงงำนโดยตรงดว้ย เคำ้ไปหำลูกคำ้มำ พีซ่ัพพอร์ทของ เก็บเงินแบ่งกนั แต่เสียที่สำยโรงงำนมี
ค่ำใตโ้ตะ๊สูง หรืออยำ่งลูกคำ้เจำ้ของบำ้น ถำ้ไม่มีช่ำงเรำก็ซพัพอร์ทใหไ้ด ้แต่ส่วนใหญ่จะมีอยูแ่ลว้ 
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ร้านที่ 10  
วันที่สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 56 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
มีผลกระทบเหมือนกัน เพรำะอยู่บนถนนเส้นเดียวกันด้วย ลูกคำ้อยำกได้ตวัเลือกเยอะๆ พวกของ
ตกแต่ง อยำกซ้ือของคร้ังเดียวจบก็จะไปที่นัน่ ยอดของเรำบำงส่วนก็หำยไปเหมือนกนั ตอนน้ีก็พอไป
ไดเ้ร่ือยๆ แต่ก็ตอ้งมำดูอีกทีว่ำจะไปไดถึ้งแค่ไหน เอำจริงๆ เพรำะตน้ทุนเรำกบัเคำ้ก็ต่ำงกนัแลว้ ลูกคำ้
ที่มีเงินสดก็จะไปโกลบอลเฮำ้ส์เพรำะถูกกว่ำ ส่วนเงินเช่ือก็มำที่เรำท ำให้เรำมีควำมเส่ียงเพิ่ม เพรำะ
สินคำ้เรำเป็นโครงสร้ำงเหมือนเคำ้ดว้ย ลูกคำ้ถำ้ไม่อะไรมำกก็เลือกของถูก แต่ถำ้เคำ้ติดคุณภำพสินคำ้ 
คุน้เคยกบัสินคำ้ก็มำที่เรำอยูเ่หมือนกนั เรำเน้นกำรบริกำร ดูแลลูกคำ้ตั้งแต่เขำ้ร้ำน รับลูกคำ้ ขำยของ 
ท ำบิล ขึ้นของ ใชค้วำมเร็วเป็นหลกั มีควำมยดืหยุน่ในกำรใหบ้ริกำร หรืออยำ่งสินคำ้ไมแ้ปรรูปสัง่ท  ำ
เรำก็ท  ำให้ได้ อำจมีค่ำบริกำรเพิ่มนิดหน่อยถ้ำเป็นขนำดต่ำงจำกมำตรฐำน พนักงำนเรำรู้จักของ 
สำมำรถให้ค  ำแนะน ำหรือตอบค ำถำมได ้บำงคร้ังช่ำงยงัถำมเรำเลยว่ำถำ้จะท ำอยำ่งน้ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์
ไหน เรำก็จดัใหไ้ด ้ 
เรำโชคดีวำ่มีบริษทัรับเหมำก่อสร้ำงในเครือดว้ย ก็เป็นลูกคำ้หลกัของเรำ แลว้เรำก็ท  ำคอนแทก็กบัทำง
รำชกำร ไดเ้งินชำ้แต่ชวัร์ แลว้ก็มีลูกคำ้ประจ ำที่ให้เครดิตกนัไวอ้ยำ่งบริษทัรับเหมำก่อสร้ำง โรงเรียน 
วดั ช่ำงก่อสร้ำง พวกน้ีเป็นคนเก่ำ ถำ้คนใหม่ๆ ก็อำจตอ้งคดักรองให้เครดิตดว้ย หลำยร้ำนโดนมำเยอะ
แล้ว เรำจ ำหน่ำยไม้แปรรูปด้วย ลูกคำ้ตอ้งกำรขนำดไหนก็ท  ำให้ได้ แล้วก็จะเน้นควำมรวดเร็วเป็น
หลกัตั้งแต่เวลำลูกคำ้มำที่ร้ำน ท ำยงัไงใหลู้กคำ้ไดข้องเร็ว ถำ้เรำไม่มีก็ตอ้งรีบไปหำมำให้ ลูกคำ้นัดส่ง
ของวนัไหนวนันั้น ถ้ำไม่ได้จริงๆ ก็โทรแจง้ตลอด เรำก็โชคดีว่ำคู่คำ้เรำหลำยเจำ้เปิดเครดิตให้ด้วย 
และเป็นเอเยน่ตจ์  ำหนำ้ปูนผสมส ำเร็จก็จะไดลู้กคำ้จำกตรงน้ีดว้ย 
พนกังำนตอนน้ีมีประมำณ 15 คน ประจ ำออฟฟิตหนำ้ร้ำนประมำณ 5 คน ที่เหลือก็อยูห่ลงัร้ำน ประจ ำ
โกดงับำ้ง ส่งของบำ้ง ร้ำนเรำก็ไม่ไดใ้หญ่มำก คงไม่หำคนเพิม่แลว้ ถำ้จะหำก็ตอนมีใครลำออกตอ้งหำ
คนมำแทนมำกกว่ำ มีแบ่งฝ่ำยเหมือนกนั เป็นฝ่ำยขำยหน้ำร้ำน โกดงั บญัชี จดัซ้ือ ธุรกำร โกดงัหลัง
ร้ำน ขนส่ง แต่บำงอยำ่งก็ท  ำแทนกนัได ้ช่วยๆ กนัไดน้ะ อยำ่งขำยของหน้ำร้ำนน่ีทุกคนตอ้งขำยเป็น 
ออกบิลได ้ยกเวน้เร่ืองเฉพำะจริงๆ อยำ่ง ขำยเงินเช่ือ ก็จะเป็นหน้ำที่ของพนักงำนประจ ำคนเดียวไป 
เรำใช้โปรแกรมบญัชีเขำ้มำช่วย ก็พยำยำมบนัทึกให้ตรงกับควำมเป็นจริงที่สุด แล้วก็มีพวกสมุดลง
เวลำท ำงำนของพนักงำนรำยวนั สมุดสต๊อก บญัชีลูกหน้ีที่ยงัใช้อยู่ เหมือนเป็นควำมเคยชิน ใชเ้ช็ค
ควำมถูกตอ้งอีกต่อ เจเ้ป็นคนคุมทั้งหมด ดูในภำพรวมทัว่ๆไป ตรวจเช็คบญัชีวำ่ถูกตอ้งไหม ตรงไหม 
แต่หน้ำที่ไหนที่พนกังำนคนไหนรับผิดชอบอยูเ่คำ้ก็ไม่มำยุง่มำก ปล่อยให้ท  ำ แต่ก็ตำมเช็คตลอด แต่
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เร่ืองบำงอยำ่ง เช่น กำรสั่งของก็ยงัตอ้งถำมกนัอยู ่ส่วนโกจะสั่งกำรอยูห่่ำงๆ ไม่ค่อยมำยุง่ที่ร้ำนแต่ถำ้
แกสัง่อะไรตอ้งเป็นไปตำมนั้น อยำ่งออกกฎระเบียบใหม่ 
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บทคดัย่อ 

 
  การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของ
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ 
  การศึกษาคร้ังน้ี ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตอ าเภอเมืองล าพูน
จ านวน 10 ร้าน โดยแบ่งเป็นร้านคา้ขนาดกลางจ านวน 5 ร้านและร้านคา้ขนาดเล็กจ านวน 5 ร้าน ใช้
เคร่ืองมือในการศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิคือ ค าถาม แบบสัมภาษณ์ โดยวิธี Semi-structured 
interview โดยมีกรอบค าถามภายใตท้ฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) 
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Analysis) โดยการจ าแนกและจดัระบบขอ้มูลแบบอา้งอิงทฤษฎี  เพื่อน าไปวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) โดยการจดัระเบียบข้อมูล (Data organizing) การแสดงข้อมูล (Data display) และการหา
ข้อสรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย (Conclusion, 
interpretation and verification)  
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 ผลการศึกษาพบวา่ ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพูนมีการปรับตัวในการแข่งขันภายใต้ทฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s 
Framework) คือ ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) ท่ีร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมให้ความส าคญัเป็นเร่ือง
ของการบริการ ความรวดเร็ว พยายามสร้างความเป็นกนัเอง จดัหาและจ าหน่ายสินคา้ท่ีตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ร้านคา้ปลีกส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์แบบ Differentiate 
Strategy เลือกการพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้ายเพื่อสร้างจุดเด่น
และสร้างความแตกต่างจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ บางร้านคา้ร่วมธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
ยอดขายของร้าน ก าหนดสินคา้ท่ีจ  าหน่ายและกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีชัดเจน ทุกร้านมีความคิดเห็น
ตรงกนัวา่ควรเนน้การใหบ้ริการลูกคา้ ดา้นโครงสร้าง (Structure) ส่วนใหญ่มีเจา้ของกิจการเป็นผูดู้แล
ควบคุมการท างานทั้ งหมดผูเ้ดียว (Sole Proprietorship) ร้านค้าบางส่วนมีการแบ่งแยกแผนกและ
พนักงานสามารถท างานแทนกนัไดแ้มจ้ะไม่ได้อยู่แผนกเดียวกนั ดา้นระบบ (Systems) ร้านคา้ปลีก
ส่วนใหญ่น าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ีจ าเป็นมาช่วย ดา้นทกัษะ (Skills) ทกัษะท่ีร้านคา้ส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญัเป็นพิเศษคือ การบริการ พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ท่ีขายเป็นอย่างดี โดย
พนกังานจะไดรั้บการอบรมผา่นการสอนจากเจา้ของกิจการหรือพนกังานคนอ่ืนๆ หรือผา่นการซึมซบั
รูปแบบพฤติกรรมผา่นวฒันธรรมองคก์รท่ีให้ความส าคญัแก่การบริการ ดา้นบุคลากร (Staff) ร้านคา้
บางส่วนจะรับพนกังานรายวนัเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ ดา้นรูปแบบ (Style) ร้านคา้
ส่วนใหญ่มีระบบบริหารแบบครอบครัว การสั่งงานจะมาจากเจา้ของกิจการเป็นหลกั ร้านคา้บางส่วน
พนกังานมีอ านาจการตดัสินใจเองส่วนหน่ึง  
 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ร้านคา้ ส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่า กลยุทธ์ท่ีสามารถน าไปใช้
แข่งขนักบัร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ได้ คือ กลยุทธ์แบบ Differentiate Strategy การพฒันา
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้ายเพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านคา้ปลีก
วสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ กลยุทธ์แบบ Niche Market โดยการหาความตอ้งการของลูกคา้ท่ียงัไม่ได้รับการ
ตอบสนองและจบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการน้ีโดยเฉพาะ เช่น เนน้จ าหน่ายสินคา้ประเภทเดียวแต่มี
ความหลากหลายให้เลือก และมีบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ชนิดนั้น (Niche Product) หรือเน้น
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีต่างจากลูกคา้ทัว่ไป เช่น กลุ่มลูกคา้ขายส่งหรือลูกคา้ท่ีน าสินคา้ไป
ขายต่อ  หรือกลุ่มลูกคา้ช่างท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการรับสินคา้และตอ้งการเครดิตในการซ้ือสินคา้ 
เพื่อน าสินคา้ไปใช้ก่อนและช าระเงินภายหลงัโดยให้เครดิตแก่ลูกคา้ประจ า (Niche Customer) และ
การแสดงการเคล่ือนไหวเชิงรับโดยหาช่องทางอ่ืนท่ีจะสามารถด าเนินกลยุท ธ์อ่ืนเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน เช่น การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในองค์กร เปล่ียนโครงสร้างองค์กรหรือ
อบรมพนกังานเพิ่มเติม และพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการลูกคา้  
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ABSTRACT 
  

This independent study aimed to explore customer satisfaction towards marketing mix of 
Aukkharaphan Phanit. Questionnaires were used as the tool to collect data. Data obtained were 
analyzed by the descriptive statistics, including frequency, percentage, and means. 

The findings presented that most respondents were female in the age of 15-18 years old and 
earned monthly income at lower than 5,000 Baht. Their education background was undergraduate 
level. Presently they were students. Products that they purchased were A4 paper, cover paper, lined 
paper, and bond paper. In each purchase, the estimated expense for stationaries was 100-300 Baht. 
They learned about the Aukkharaphan Phanit from friends, relatives, and acquaintance. They rarely 
took services from the studied store on uncertain day during 9.01-11.00 hrs.  Person who owned 
authority in purchasing stationaries was the respondents themselves. Reason of purchasing 
stationaries from the Aukkharaphan Phanit was product varieties. 
 According to the study, the respondents satisfied with the overall marketing mix of 
Aukkharaphan Phanit at high level. Their satisfaction was respectively given to the marketing mix 
factors namely place, price, product, and promotion in descending order, with the details as follows. 
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 In an overview, the respondents satisfied with the product factor of Aukkharaphan Phanit at 
high level. The top satisfaction was to have all products as needed and the last satisfaction was the 
beauty of product and its package. 
 In an overview, the respondents satisfied with the price factor of Aukkharaphan Phanit at 
high level. The top satisfaction was the variable product pricing: high, medium, and low product 
prices and the last satisfaction was the negotiable price for large order.  
 In an overview, the respondents satisfied with the place factor of Aukkharaphan Phanit at 
high level. The top satisfaction was the location where was easy to find and the last satisfaction was 
the ease and convenience to make a contact via phone. 
 In an overview, the respondents satisfied with the promotion factor of Aukkharaphan 
Phanit at high level. The top satisfaction was the staff, who was knowledgeable on a certain type of 
product and could introduce products to customers and the last satisfaction was the attractive events 
on special festival such as back-to-school season. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

หลกักำรและเหตุผล 

จงัหวดัล ำพูนเป็นจงัหวดัท่ีอยูท่ำงภำคเหนือตอนบน ปัจจุบนัมีจ ำนวนประชำกร 404,693 คน 
มีอำณำเขตติดต่อกบัจงัหวดัเชียงใหม่และล ำปำง ห่ำงจำกจงัหวดัเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. นอกเหนือจำก
เกษตรกรรมท่ีเป็นอำชีพหลกัของจงัหวดัแล้ว ปี 2553 จงัหวดัล ำพูนมีจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม
ทั้งหมด 923 โรงงำน เงินลงทุน 86,430 ลำ้นบำท กำรจำ้งงำนกวำ่ 68,652 คน มูลค่ำกำรส่งออก (ขอ้มูล 
ณ ปี 2552) 41,730 ลำ้นบำท โรงงำนอุตสำหกรรมส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นเขตอ ำเภอเมืองล ำพูนมำกท่ีสุด 
แมล้ ำพูนจะเป็นจงัหวดัท่ีมีขนำดเล็กท่ีสุดของภำคเหนือ (คิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นท่ีภำคเหนือ
ตอนบน) แต่ก็มีศกัยภำพในกำรพฒันำเป็นศูนยก์ลำงควำมเจริญของภำคเหนือตอนบนร่วมกบัจงัหวดั
เชียงใหม่ (ขอ้มูลจงัหวดัล ำพนู, 2555: ออนไลน์)  

 
สืบเน่ืองจำกกำรเป็นเขตอุตสำหกรรมท ำให้จงัหวดัล ำพนูท่ีมีกำรลงทุนในโรงงำน ร้ำนค้ำและ

กำรจำ้งงำน และมีประชำกรเขำ้มำอำศยัในเขตอ ำเภอเมืองล ำพูนจ ำนวนมำก ส่งผลให้เกิดกำรก่อสร้ำง
โรงงำนและท่ีพกัอำศยัเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับจ ำนวนประชำกรท่ียำ้ยเขำ้มำ นอกจำกนั้น เน่ืองจำกอำณำ
เขตท่ีติดกบัจงัหวดัเชียงใหม่และใชร้ะยะเวลำเดินทำงไม่นำนแต่มีค่ำครองชีพท่ีถูกกวำ่ ท ำให้ผูท่ี้มอง
หำท่ีอยู่อำศยัแห่งใหม่ในภำคเหนือบำงส่วนเลือกมำอยูใ่นจงัหวดัล ำพูนเช่นกนั จำกกำรขยำยตวัตำม
ควำมตอ้งกำรท่ีอยู่อำศยัส่งผลให้เกิดร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำงจ ำนวนมำก เฉพำะในอ ำเภอเมืองล ำพูน มี
จ ำนวนร้ำนคำ้ถึง 34 ร้ำน เป็นร้ำนคำ้ขนำดกลำง 5 ร้ำนซ่ึงจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงแบบคำ้ปลีก หรือทั้งคำ้
ปลีกและคำ้ส่ง หรือจดทะเบียนในรูปแบบห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือมีขนำด
พื้นท่ีประมำณ 6-10 ไร่ หรือจ ำนวนลูกจ้ำงประมำณ 30-100 คน และเป็นร้ำนขนำดเล็ก 29 ร้ำน 
จ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงแบบคำ้ปลีก หรือจดทะเบียนในรูปแบบห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ประกอบธุรกิจแบบครอบครัว หรือมีขนำดพื้นท่ีประมำณ 1-5 ไร่ หรือจ ำนวนลูกจำ้งไม่เกิน 30 
คน (ส ำนกังำนกำรคำ้ภำยในจงัหวดัล ำพนู, 2555: ออนไลน์,  Yellow Pages, 2556: ออนไลน์.) ไม่นำน
มำน้ี ร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่ (Modern Trade) บำงรำยเล็งเห็นกำรเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนไดข้ยำย
กิจกำรใหม้ำลงทุนในเขตจงัหวดัล ำพนู  
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ปัจจุบนัร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่ท่ีไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงและเปิดให้บริกำรกำรใน
เขตอ ำเภอเมืองล ำพูนแล้ว คือ บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์  จ  ำกัด (มหำชน) จำกกำรสัมภำษณ์
ผูป้ระกอบกำรร้ำนวสัดุก่อสร้ำงพบว่ำ กำรเขำ้มำของร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่ท่ีเพิ่งเปิดท ำ
กำรไดไ้ม่นำนมีผลกระทบต่อยอดขำยและจ ำนวนลูกคำ้ลดลงไม่ต ่ำกวำ่ 10% โดยเฉพำะในส่วนของ
สินค้ำปลีกย่อย [วิโรจน์ พรมพฤกษ์ (สัมภำษณ์) 27 พฤศจิกำยน 2555] อีกทั้ งลูกค้ำยงันิยมกำร
เปรียบเทียบรำคำสินคำ้จำกร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่เพื่อต่อรองรำคำกบัร้ำนคำ้ นอกจำกน้ี
จำกกำรไปส ำรวจร้ำนค้ำปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมัยใหม่พบว่ำรำคำสินค้ำหลำยชนิดมีรำคำต ่ำกว่ำท่ี
ผูป้ระกอบกำรจ ำหน่ำยในร้ำนของตนและมีจ ำนวนสินค้ำแต่ละประเภทให้เลือกมำกกว่ำ สินค้ำ
บำงส่วนน ำเข้ำจำกประเทศจีนโดยตรง อีกทั้ งยงัมีสินค้ำหลำยรำยกำรท่ีไม่มีจ  ำหน่ำยท่ีร้ำนของ
ผูป้ระกอบกำร เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋ำเดินทำง เป็นตน้ และมีกำรจดัรำยกำรส่งเสริม
กำรขำย เช่น กำรจบัฉลำกชิงรำงวลั เป็นตวัดึงดูดลูกคำ้ นอกจำกน้ีระยะเวลำท ำกำรของร้ำนคำ้ปลีก
วสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่ท่ีเปิดนำนกว่ำและไม่มีวนัหยุดประจ ำสัปดำห์ก็สร้ำงควำมได้เปรียบเหนือ
ร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำงขนำดเล็กและขนำดกลำงท่ีมีระยะเวลำท ำกำรสั้ นกว่ำและมีวนัหยุด [วรวรรณ 
คุโณประพนัธ์ (สัมภำษณ์) 13 มีนำคม 2556]   ท ำให้ผูป้ระกอบกำรคำ้ขำยวสัดุ ก่อสร้ำงท่ีมีแต่เดิม
โดยเฉพำะร้ำนขนำดเล็กและขนำดกลำงตอ้งหำวิธีกำรปรับตวัเพื่อให้อยู่รอดท่ำมกลำงกำรแข่งขนัท่ี
รุนแรงน้ี ทั้งจำกร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำงท่ีมีอยูแ่ต่เดิมและกำรเขำ้มำของคู่แข่งรำยใหญ่ท่ีมีศกัยภำพและ
เงินทุนเขม้แขง็กวำ่ 

ดงันั้น เพื่อให้สำมำรถทรำบแนวทำงกำรปรับตวัในกำรแข่งขนัของร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำงขนำด
กลำงและขนำดเล็กต่อสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูศึ้กษำจึงสนใจศึกษำกลยุทธ์กำร
ปรับตวัเพื่อกำรแข่งขนัของร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำงท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรเขำ้มำของร้ำนคำ้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้ำงสมยัใหม่ เพื่อหำแนวทำงกลยุทธ์กำรปรับตวัท่ีมำจำกมุมมองของผูป้ระกอบกำรท่ีได้รับ
ผลกระทบ เพื่อให้สำมำรถตั้งรับกำรคุกคำมของคู่แข่งรำยใหม่ท่ีเหนือกว่ำตนเองได ้และสำมำรถอยู่
รอดไดใ้นธุรกิจ  

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษำกำรปรับตวัเพื่อกำรแข่งขนัของร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงแบบดั้งเดิมขนำดเล็กและ
ขนำดกลำงในจงัหวดัล ำพนูต่อธุรกิจคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่ 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท ำใหท้รำบถึงกำรปรับตวัเพื่อกำรแข่งขนัของร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงขนำดเล็กและ
ขนำดกลำงในจงัหวดัล ำพนู 

2. สำมำรถน ำขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทำงปรับปรุงกำรด ำเนินธุรกิจให้ร้ำนคำ้วสัดุก่อสร้ำง
ขนำดเล็กและขนำดกลำงในจงัหวดัล ำพนูสำมำรถแข่งขนัได ้

 
นิยำมศัพท์ 

 กำรปรับตัวเพื่อกำรแข่งขัน หมำยถึง กำรแกปั้ญหำเพื่อรับมือกบัสภำวะกำรแข่งขนัในทำง
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำภำยในท่ีเกิดจำกกิจกำรเองหรือปัญหำภำยนอกท่ีเกิดจำก
สภำพแวดลอ้ม โดยกำรปรับปรุง พฒันำ หรือเพิ่มศกัยภำพในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
และสำมำรถแข่งขนัไดใ้นยคุปัจจุบนั 
 ร้ำนค้ำวัสดุก่อสร้ำงขนำดเล็ก (Small Traditional Trade) หมำยถึง ร้ำนค้ำท่ีจ  ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทวสัดุก่อสร้ำงแบบคำ้ปลีก หรือจดทะเบียนในรูปแบบห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ประกอบธุรกิจแบบครอบครัว หรือมีขนำดพื้นท่ีประมำณ 1-5 ไร่ หรือจ ำนวนลูกจำ้งไม่เกิน 20 
คน 
 ร้ำนค้ำวัสดุก่อสร้ำงขนำดกลำง (Medium Traditional Trade) หมำยถึง ร้ำนค้ำท่ีจ  ำหน่ำย
สินคำ้ประเภทวสัดุก่อสร้ำงแบบคำ้ปลีก หรือทั้งคำ้ปลีกและคำ้ส่ง หรือจดทะเบียนในรูปแบบห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือมีขนำดพื้นท่ีประมำณ 6-10 ไร่ หรือจ ำนวนลูกจำ้ง
ประมำณ 20-100 คน 
 ร้ำนค้ำปลีกวัสดุก่อสร้ำงสมัยใหม่ (Modern Trade) หมำยถึง ร้ำนคำ้ท่ีจ  ำหน่ำยสินคำ้ประเภท
วสัดุก่อสร้ำงแบบคำ้ปลีกและคำ้ส่ง ขนำดพื้นท่ีประมำณ 20 ไร่ข้ึนไป หรือมีจ ำนวนลูกจำ้งตั้งแต่ 200 
คนข้ึนไป หรือขยำยกิจกำรแบบสำขำ หรือจดทะเบียนในรูปแบบบริษทัมหำชน มีกำรสั่งซ้ือสินคำ้จำก
ผู ้ผลิตหรือผู ้จ ัดจ ำหน่ำยครำวละจ ำนวนมำก มีอ ำนำจต่อรองสูง มีโครงสร้ำงองค์กรท่ีชัดเจน 
บริหำรงำนอยำ่งเป็นระบบ มีกำรน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่มำใช ้แบ่งแยกประเภทของสินคำ้อยำ่งชดัเจน 
มีโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรขำยอยำ่งต่อเน่ือง 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาเร่ือง การปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาด
เล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ ผูศึ้กษาได้น าแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการศึกษาและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ หา
ประเด็นร่วมเก่ียวกบัแนวทางในการปรับตวัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในจงัหวดัล าพนู ดงัน้ี 
 
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework) 
 กรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) (Steven ten Have and Wouter ten 
Have, 2003: 138-141) แนวคิดน้ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและการวางแผนเพื่อ
การก าหนดกลยุทธ์ในองค์กรโดยการประสานตวัแปรทั้ง 7  ตวัให้สอดคล้องประสานกนั  ให้การ
จดัการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแทนการน ากลยุทธ์ไปใช้โดยไม่เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างกลยุทธ์กับตวัแปรอ่ืนๆ ในองค์กร เร่ิมตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พิจารณาโครงสร้างองค์กร  เป้าหมายขององค์กร  ระบบการด าเนินงาน  ทกัษะท่ีใช้ในการท างาน  
บุคลากร  รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายท่ีต้องการ  เน่ืองจากตัวแปรแต่ละตัวมี
ความส าคญัต่อการบริหารองค์กร ในปัจจุบันได้มีการน ากรอบแนวคิดของแมคคินซีย์มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์องคก์รในส่วนของ SWOT ในดา้นของปัจจยัภายในวา่องคก์รนั้นๆ มีจุดแข็ง
และจุดอ่อนในตวัแปรทั้ง 7 อยา่งไร ตวัแปรในกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์คือ 

1. ค่านิยมร่วม (Shared Values) หมายถึง ค่านิยมหลกั บรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกนัและ
ความคาดหวงัขององค์กร ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นเหตุผลส าคญัของการคงอยู่ของบริษทั 
และกลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวธีิการปฏิบติัของบุคลากรและผูบ้ริหารภายในองคก์ร 
หรืออาจเรียกว่าวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผูก่้อตั้ งหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูง เม่ือค่านิยมและความเช่ือไดถู้กยอมรับทัว่ทั้งองคก์รและบุคลากรกระท าตามค่านิยม
เหล่านั้นแลว้องคก์รก็จะมีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ ค าถามท่ีส าคญัส าหรับการก าหนดค่านิยมร่วม เช่น 
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ภารกิจขององคก์รคืออะไร 
วสิัยทศัน์ท่ีใชเ้พื่อใหบ้รรลุภารกิจคืออะไร 
อะไรคือคุณค่าในอุดมคติและคุณค่าจริงขององคก์ร 
คุณค่าขององคก์รแสดงออกในชีวติประจ าวนัอยา่งไร 
อะไรคือคุณค่าท่ีเป็นรากฐานขององคก์ร 
2. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง เป้าหมายและวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายขององค์กร ช่วย

ให้องคก์รก าหนดและพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและเป็นแนวทางท่ีบุคคลภายในองคก์รรู้ว่า
จะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ รวมไปถึงการวางแผนเพื่อตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งของกิจการ การบริหารเชิงกลยุทธ์
เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารตอบค าถามท่ีส าคญั เช่น องคก์รอยูท่ี่ไหนในขณะน้ี มี
เป้าหมายอยูท่ี่ไหน พนัธกิจคืออะไรและควรจะเป็นอะไร ใครเป็นผูรั้บบริการ ค าถามท่ีส าคญัส าหรับ
การก าหนดกลยทุธ์ เช่น 

องคก์รตอ้งการใชก้ลยทุธ์เพื่อใหเ้กิดผลใด 
องคก์รมีแผนจะใชท้รัพยากรและความสามารถอยา่งไรเพื่อใหเ้กิดผลท่ีคาดหวงั 
องคก์รน้ีแตกต่างจากองคก์รอ่ืนอยา่งไร 
องคก์รจะแข่งขนัอยา่งไร 
องคก์รน้ีปรับตวัใหเ้ขา้กบัตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
3. โครงสร้าง (Structure) หมายถึง โครงสร้างขององคก์รท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงการควบคุม การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจของ
ผูบ้ริหาร การบางโครงสร้างงานตามหน้าท่ี ตามผลิตภณัฑ์ ตามลูกคา้ ตามภูมิภาคไดอ้ย่างเหมาะสม 
หรือ โครงสร้างท่ีไดต้ั้งข้ึนตามกระบวนการ หรือหนา้ท่ีของงานโดยมีการรับบุคลากรใหเ้ขา้มาท างาน
ร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือ การจดัระบบระเบียบให้กบับุคคล ตั้งแต่ 2
คนข้ึนไปเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้การจดัองค์กรท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการ
ปฏิบัติงาน ลดความซ ้ าซ้อนหรือขัดแยง้ในหน้าท่ี ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความ
รับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในการบริหารจดัการ
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ถ้าองค์กรไม่มีความยืดหยุ่นหรือมีความยืดหยุ่นน้อย โอกาสประสบ
ความส าเร็จก็นอ้ยลง ค าถามท่ีส าคญัส าหรับการก าหนดโครงสร้างองคก์ร เช่น 

องคก์รน้ีมีการวางระบบโครงสร้างอยา่งไร 
ระดบัการท างานและการรายงานผลเป็นอยา่งไร (เป็นล าดบัชั้น, ระนาบเดียว ฯลฯ) 
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พนกังานมีการปรับตวัเขา้กบัแผนกลยทุธ์อยา่งไร 
อ านาจการตดัสินใจขององคก์รเป็นอยา่งไร มาจากอ านาจจากส่วนกลาง, สามารถตดัสินใจ
เองได,้ มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ, หรือใชว้ธีิการอ่ืนๆ 
4. ระบบ (Systems) หมายถึง กระบวนการและล าดบัขั้นการปฏิบติังานทุกอย่างท่ีเป็น

ระบบท่ีสอดคล้องประสานกนัทุกระดบั กระบวนการและล าดบัขั้นการปฏิบติังานทุกอย่างท่ีเป็น
ระบบท่ีต่อเน่ืองสอดคล้องประสานกันทุกระดับในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว  ้นอกจากการจัดโครงสร้างท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธ์ท่ีดีแล้ว การ
จัด ระบ บ ก ารท า ง าน  (Working System) ก็ มี ค ว าม ส าคัญ ยิ่ ง  อ า ทิ  ร ะบ บ บัญ ชี /ก าร เงิน 
(Accounting/Financial System) ระบบพัส ดุ  (Supply System) ระบบ เท ค โน โล ยีส ารสน เท ศ 
(Information Technology System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) 
ฯลฯ ค าถามท่ีส าคญัส าหรับการก าหนดระบบองคก์ร เช่น 

อะไรคือธุรกิจหลกัและระบบท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนองคก์ร 
ระบบท่ีใชจ้ะควบคุมอะไรและควบคุมจุดไหนขององคก์ร 
การติดตามการด าเนินงานและการพฒันาท าไดอ้ยา่งไร 
อะไรคือกฎเกณฑภ์ายในและการด าเนินงานท่ีใชเ้พื่อรักษาแนวทางการปฏิบติัขององคก์ร 
5. ทกัษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถท่ีเห็นเด่นชดั ความเช่ียวชาญในการผลิต การ

ขาย การให้บริการ สามารถแยกออกเป็น 2 ดา้นหลกั คือ ทกัษะดา้นงานอาชีพ (Occupational Skills) 
เป็นทกัษะท่ีจะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีไดต้ามหน้าท่ีและลกัษณะงานท่ี
รับผิดชอบเช่น ดา้นการเงิน ด้านบุคคล และทกัษะความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes 
and special talents) เป็นความสามารถท่ีท าให้พนกังานนั้นๆ โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ส่งผลให้มีผลงานท่ี
ดีกวา่และเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไดร้วดเร็ว ค าถามท่ีส าคญัส าหรับการก าหนดทกัษะท่ีจ าเป็น
ต่อองคก์ร เช่น 

ทกัษะใดท่ีจ าเป็นต่อการน าส่งสินคา้และ/หรือบริการท่ีเป็นหวัใจส าคญั ทกัษะเหล่านั้นมีอยู่
อยา่งเพียงพอและใชก้ารไดห้รือไม่ 
มีความแตกต่างหรือช่องวา่งระหวา่งทกัษะของบุคลากรหรือไม่ 
องคก์รเป็นท่ีรู้จกัดว้ยเร่ืองท่ีท าไดดี้เร่ืองใด 
พนกังานมีความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการท างานหรือไม่ 
ทกัษะเหล่านั้นไดรั้บการดูแล ประเมินและพฒันาอยา่งไร 
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6. บุคลากร (Staff) หมายถึง พนักงานในองค์กร รวมถึงการคดัเลือกและการพฒันา
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง การประสบความส าเร็จขององค์กรส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับการจดัการและการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) เพื่อรองรับความตอ้งการทรัพยากรมนุษย์
ในอนาคตตามกลยุทธ์องค์กรซ่ึงก าหนดทิศทางท่ีองค์กรจะด าเนินไปให้ถึง ส่งผลให้ผลให้
กระบวนการก าหนดคุณลกัษณะและการคดัเลือกและจดัวางบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมยิ่งข้ึน ค าถามท่ี
ส าคญัส าหรับการก าหนดบุคลากรองคก์ร เช่น 

องคก์รมีขนาดเท่าใด 
องคก์รตอ้งการพนกังานแบบใด 
มีความแตกต่างระหวา่งความสามารถหรือทรัพยากรท่ีตอ้งการหรือไม่ 
มีแผนการอะไรเพื่อจดัการกบัความตอ้งการบุคลากรท่ีเกิดข้ึนบา้ง 
7. รูปแบบ (Style) หมายถึง การจดัการท่ีมีรูปแบบวิธีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะองค์กร 

เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ ซ่ึงสะทอ้นถึงวฒันธรรมองค์กร นอกจากน้ี รูปแบบลกัษณะ
นิสัยการบริหารและความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารองค์กรยงัมีบทบาทท่ีส าคัญต่อความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กร ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวฒันธรรมองค์กรด้วยการ
เช่ือมโยงระหวา่งความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน ค าถามท่ีส าคญัส าหรับการ
ก าหนดรูปแบบองคก์ร เช่น 

รูปแบบการจดัการ/ภาวะผูน้ าเป็นอยา่งไร มีรูปแบบการจดัการอยา่งไร 
พนกังานมีปฏิกิริยาต่อการจดัการ/ภาวะผูน้ าอยา่งไร 
พนักงานท างานกันอย่างไร มีการแข่งขันกันภายใน หรือร่วมมือกันท างาน หรือมีความ
ร่วมมือระหวา่งฝ่ายเป็นอยา่งดี 
มีการแบ่งทีมท างานอยา่งจริงจงัหรือเป็นกลุ่มแค่ในนาม 
พฤติกรรม ภารกิจหรือผลของงานแบบใดท่ีจะไดรั้บรางวลัจากการจดัการ/ภาวะผูน้ า 

 
กรอบแนวคิดของแมคคินซียเ์ป็นรายการส าหรับตรวจสอบ วิเคราะห์และนิยามตวัแปรหรือ

มิติขององคก์รท่ีส าคญัท่ีสุด สามารถน าไปใชเ้ป็นวิธีการประเมินค่าความอยูร่อดของแผนกลยุทธ์ตาม
ความสามารถขององคก์รในการท าตามแผนท่ีวางไว ้เน่ืองจากจะท าให้เราไดรู้้สภาพความเป็นจริงว่า
องคก์รของเรามีสมรรถนะอยา่งไร ตวัแปรทั้ง 7 สอดคลอ้งประสานกนัหรือไม่ จึงมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ในการสร้างการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 
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 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
 การวจิยัธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางไดศึ้กษาลกัษณะเฉพาะของธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลาง ซ่ึงรวมไปถึงวฒันธรรมองค์กร ทรัพยากรบุคคล ระบบการด าเนินงานและการ
จดัการ และโครงสร้างองคก์ร (Beijerse, 2000) 
 โครงสร้างการจดัการและความเป็นเจา้ของ เจา้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจ านวน
มากซ่ึงมีต าแน่งเป็นผูจ้ดัการดว้ยมกัเป็นผูว้างแผนกลยุทธ์ของบริษทั ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ี
มีโครงสร้างองคก์รแบบแบนจะมีความยืดหยุน่ในการท างานแต่หนา้ท่ีความรับผิดชอบไม่ชดัเจนนกั
หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบมีจ ากัด พนักงานไม่จ  าเป็นต้องมีความเช่ียวชาญเฉพาะมากนัก มีการ
ส่ือสารในองคก์รรวดเร็ว โครงสร้างแบบน้ีท าใหเ้กิดความร่วมมือและการท างานร่วมกนัในองคก์รสูง 
 ระบบการด าเนินงานและการจดัการ  ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีการวางแผน ระบบ
ควบคุม กฏระเบียบ และการจดัการอย่างง่ายๆ มกัไม่ค่อยมีการท างานท่ีเป็นระบบมาตราฐาน การ
ด าเนินงานไม่ซับซ้อน ล่ืนไหลและสามารถปรับเปล่ียนไดใ้นหลายสถานการณ์ ธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลางมกัมีวิศยัทศัน์แคบและสนใจแต่การจดัการมากกว่าการด าเนินตามกลยุทธ์ และมกัจะ
ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์มากกกว่าการจัดการองค์ความรู้ (Nonaka & Takeuchi, 1995; 
Desouza & Awazu, 2006) 
 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์พนกังานในองคก์รธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบไม่ชัดเจน ไม่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมกัท าอะไรได้หลายๆ อย่าง มีการจดัการ
พฒันาบุคคลากรเม่ือมีความตอ้งการต าแหน่งเฉพาะทางในองค์กร การประเมินผลการท างานไม่มี
ระบบเป็นมาตราฐาน (Huin, 2004) 
 วฒันธรรมองคก์รและความประพฤติ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมกัมีวฒันธรรมองคก์รท่ี
ไม่เป็นทางการ มีความเป็นหน่ึงเดียวกนั ความคิดและความเช่ือของเจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนกังาน วฒันธรรมองคก์รท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานมีอ านาจการจดัการใน
ตวัจะท าให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ๆ และเกิดการแพร่ความรู้ท่ีไดใ้นหมู่ผูพ้นกังานง่ายข้ึน (Islam & 
Kulkarni, 2009) 
 แนวคิดโครงสร้างแบบจกัรกล (Mechanic structure) และโครงสร้างแบบส่ิงมีชีวิต (Organic 
structure) เพื่อหาโอกาสทางการแข่งขนัส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถอธิบายได ้ 
ดงัน้ี (Daft, 2002, Jones, 2001) 
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะของโครงสร้างองคก์รแบบจกัรกลและโครงสร้างองคก์รแบบส่ิงมีชีวติ 
 

ลกัษณะ โครงสร้างแบบจกัรกล โครงสร้างแบบส่ิงมีชีวติ 
อ านาจในการตดัสินใจ รวมศูนยก์ลาง กระจายอ านาจ 
กลไกการท างาน มีมาตรฐาน ปรับใหเ้ขา้กนั 
โครงสร้างล าดบัขั้น โครงสร้างองคก์รแบบแบน โครงสร้างองคก์รแบบสูง 
พฤติกรรมพนกังาน มีอ านาจการตดัสินใจนอ้ย 

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม คือ มี
ความระมดัระวงั เช่ือฟังผูมี้
อ  านาจเหนือกวา่ และยดึถือส่ิงท่ี
ปฏิบติัสืบทอดกนัมา 

มีอิสระท่ีจะเลือกหรือควบคุม
กิจกรรม พฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
คือ มีความคิดสร้างสรรค ์ กลา้
แสดงออกและกลา้เส่ียง  

ความรู้ของพนกังานตาม
หนา้ท่ี 

มีหนา้ท่ีท่ีถูกก าหนด พนกังาน
คนหน่ึงท างานหน่ึงอยา่งและรู้
วา่ตนเองมีหนา้ท่ีอะไร 

มีการเปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์ ไม่มีการก าหนด
หนา้ท่ีแบบตายตวั พนกังาน
ท างานหลายอยา่ง และสามารถ
เรียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อหนา้ท่ี
ใหม่ได ้

สถานการณ์ทางธุรกิจ คงท่ี สามารถคาดการณ์ได ้ ไม่แน่นอน มีการเปล่ียนแปลง 
 
 การจัดการของธุรกจิขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs Management) 
 ขนาดของบริษทัเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ใหม่ บริษทัท่ีมีขนาด
เล็กสร้างรายได้จากผลิตภณัฑ์ใหม่ได้น้อยกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Ha-Brookshire, 
2009) เน่ืองจากธุรกิจขนาดเล็กมกัมีขอ้จ ากดัเร่ืองเงินทุนและทรัพยากรซ่ึงท าให้ธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลางไม่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ (Verhees & Meulenberg, 2004) นอกจากน้ี 
การจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพของธุรกิจขนาดเล็กท าให้เกิดการวางแผนและการประเมินงบการเงิน
ผิดพลาด และเกิดความไม่ต่อเน่ืองของการวางแผนทางบุคคลากร (Freel, 2005 Nooteboom, 1994) 
การขาดแคลนช่างผูมี้ทักษะในธุรกิจขนาดเล็กท าให้การจดัการภายในไม่ดีเท่าธุรกิจขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถจา้งผูเ้ช่ียวชาญจ านวนมากได ้(Freel, 2000) สาเหตุส าคญัท่ีท าให้
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางลม้เหลว คือ การไม่มีแผนธุรกิจระยะยาวหรือไม่มีการคิดแบบกลยทุธ์ 
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(Hodgetts & Kuratko, 2001) และการขาดแคลนทกัษะการจดัการของผูจ้ดัการธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง (Analoui, 1993, 2000)   
 นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีประสบความส าเร็จจะมีลกัษณะ
นิสัย เช่น มีความกระตือรือร้นสูง ชอบสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ รู้จกัยืดหยุน่ ชอบความเส่ียง มีความเป็น
ผูน้ า วางแผนและการจดัการเก่ง รู้จกัใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ท่ีมี มีความรู้เชิงเทคนิค ท างาน
หนัก เร่ิมงานด้วยตนเอง และมีความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล  (Analoui & Karami, 2003) ตาราง
ต่อไปน้ีแสดงขอ้ดีและขอ้เสียของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 2 ขอ้ดีและขอ้เสียของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
มีความยืดหยุ่นสูงและปรับตวัได้เร็ว (Chisnall, 
1987) 

ความก้าวหน้าทางอาชีพหรือรางวลัตอบแทนมี
นอ้ย (Analoui & Karami, 2003) 

การคิดค้นนวฒักรรมได้จากโครงสร้างการ
จัดการท่ียืดหยุ่นเน่ืองจากความสามารถใน
ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในตลาด (Vossen, 
1998) 

ความสามารถในการจดัหาเงินทุนเพื่อสนบัสนุน
การพัฒนาท่ีย ั่งยืนมีน้อย (Analoui & Karami, 
2003) 

 เจ้าของกิจการหรือผู ้จ ัดการเป็นศูนย์กลางการ
จดัการ (Smallbone & Wyer, 1994) 

 ขาดแคลนเวลา ท รัพยากร เทคโนโลยีห รือ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อค้นควา้และพฒันาแนวคิดธุรกิจ
และนวฒักรรมใหม่ๆ (Jone & Craven, 2001) 

 เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการไม่มีความรู้ด้านการ
จั ด ก า ร  ( Marshall, Alderman, Wong, & 
Thwaites, 1995) 

 มีความล าบากในการจดัหาและจดัการทางการเงิน
ท่ีจ าเป็นและเพียงพอ (Jones & Tilley, 2003) 

 มีข้อมูลจ ากัดท าให้ต้องพึ่ งพาองค์กรภายนอก 
(Analoui & Karami, 2003) 

 ไม่สามารถด าเนินการตามระดับเทคโนโลยีท่ี
เห ม าะสมได้ เส มอ  (Bell, Scott, & Kingham, 
1994) 

 
 โครงสร้างองค์กรของธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs and Structure) 
 โครงสร้างขององค์กรมีผลต่อการปฏิบติังานในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง องค์กรท่ีมี
โครงสร้างแบบแบนมีการปฏิบติังานท่ีดีกว่า (Laforet & Tann, 2006) ในองค์กรขนาดเล็ก พนักงาน
หน่ึงคนจะปฏิบติังานมากกวา่หน่ึงอยา่ง เช่น ผูจ้ดัการบริษทัอาจมีหนา้ท่ีตอ้งจดัการบญัชีบริษทั ส่วน



 
 

 

12 
 

พนกังานคนอ่ืนๆ ตอ้งเป็นทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซ้ือ คนคิดเงินและคนส่งของ ในขณะเดียวกนั ผูจ้ดัการ
องค์กรก็เป็นผูต้ดัสินใจเร่ืองต่างๆ และพนักงานทุกคนต้องปฏิบติัตาม (Analoui & Karami, 2003) 
องคก์รท่ีมีจุดแข็งท่ีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างองคก์รแบบ
แบนและมีการส่ือสารระหวา่งพนกังานดว้ยกนัเองและระหว่างพนักงานกบัฝ่ายบริหารท่ีสั้ นเพื่อให้
พนักงานสามารถตดัสินใจเร่ืองส าคญัๆ ได้ทุกระดับ (Beijerse, 2000) ตามแนวคิดท่ีว่าพนักงานท่ี
ไดรั้บการฝึกฝนจะสามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแทนการ
รอรับค าสั่งจากเบ้ืองบน โครงสร้างองคก์รแบบแบนสนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ผ่านการกระจายอ านาจ โดยการมอบหน้าท่ีรับผิดชอบแก่พนักงานระดับล่างและตดัขั้นตอนการ
จดัการท่ีไม่จ  าเป็นออก ท าให้พนักงานท่ีมีส่วนร่วมได้รับฟังขอ้คิดเห็นและผลตอบรับทัว่ถึงทุกคน
อยา่งรวดเร็ว (Jones, 2001) 
 การส่ือสารระหวา่งพนกังานและผูจ้ดัการในองคก์รขนาดเล็กมีความเป็นกนัเองและรวดเร็ว 
เน่ืองจากมีการพบเจอและพูดคุยเร่ืองงานอยู่เป็นประจ า นอกจากน้ี พนักงานยงัถูกมอบหมายให้ท า
หน้าท่ีหลายอย่าง ดงันั้น ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง คือ ธุรกิจ
และการตอบสนองต่อตลาดและความคาดหวงัของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว (Gilmore, 
Carson, & Grant, 2001) นอกจากน้ี โครงสร้างของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีลกัษณะแบบแบน 
ไม่เป็นทางการและมีการรวมอ านาจอยู่ท่ีศูนย์กลางเป็นอย่างมาก ดังนั้ นจึงไม่ค่อยมีปัญหาเร่ือง
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีไม่จ  าเป็นเม่ือต้องมีการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเม่ือ
เปรียบเทียบกบัองคก์รขนาดใหญ่ (Hale & Cragg, 1996) 
  
 วฒันธรรมองค์กรของธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs and Culture) 
 เน่ืองด้วยวฒันธรรมองค์กรสามารถบ่งบอกถึงการด าเนินงานของบริษทัได้ จากการศึกษา
เก่ียวกบัผลของวฒันธรรมองคก์รและผลการด าเนินงานของบริษทั พบวา่ วฒันธรรมองคก์รมีผลอยา่ง
มากต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร เน่ืองจาก วฒันธรรมองคก์รท่ีดีจะกระตุน้ใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วมในการท างาน การปรับตวัและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (Denison & Mishra, 1995) ดงันั้น 
วฒันธรรมองคก์รจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนัทางธุรกิจ   

วฒันธรรมองคก์รขององคก์รขนาดเล็กมกัเป็นไปแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้าก
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและทางหน้าท่ีการงานระหว่างทีมงานและองค์กร (Choueke & Armstrong, 
2000) วฒันธรรมองค์กรมีความส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดเล็กเน่ืองจากวฒันธรรมองค์กร
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จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีคู่แข่งคนอ่ืนๆ ไม่สามารถเลียนแบบได ้สืบเน่ืองจากความเช่ือและลกัษณะ
เฉพาะตวัของผูป้ระกอบการเอง (Schell, 1996) 
 เพื่อให้วฒันธรรมองคก์รสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัแบบยัง่ยืน องคก์รตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไข 3 ประการ 1. วฒันธรรมองคก์รตอ้งมีคุณค่าท่ีท าใหบ้ริษทัสามารถประพฤติปฏิบติั
ตามเพื่อรักษาฐานะทางการเงินของบริษทัไว ้2. วฒันธรรมองค์กรตอ้งมีเอกลกัษณ์ มีลกัษณะท่ีไม่
เหมือนวฒันธรรมองค์กรขององค์กรอ่ืนๆ 3. วฒันธรรมองค์กรนั้นตอ้งเลียนแบบไดย้าก เพราะหาก
วฒันธรรมองค์กรถูกเลียนแบบไดง่้ายจะไม่ท าให้องคก์รมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัแบบยัง่ยืน
อีกต่อไป (Barney & Clark, 2007)  
 
 ระบบของธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs and Systems) 
 ในองค์กรขนาดเล็ก แต่ละแผนกจะมีขนาดเล็กและพนักงานแต่ละคนรู้หน้าท่ีของตนและ
ปรับการท างานให้เข้ากบัพนักงานคนอ่ืนๆ อย่างไม่เป็นทางการ (Jaatinen & Lavikka, 2007) การ
ปรับตวัใหเ้ขา้กนัในการท างานเกิดจากการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการระหวา่งพนกังานดว้ยกนัเอง    

การดูแลควบคุมโดยตรงจะเกิดความจ าเป็นเม่ือมีพนักงานมากกว่าห้าหรือหกคนและการ
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการไม่สามารถท าให้การท างานร่วมกนัประสบความส าเร็จได ้และจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดมาตรฐานการท างาน  เม่ือขนาดขององคก์รและหนา้ท่ีการงานเพิ่มมากข้ึน กลไกท่ีช่วยในการ
ท างานร่วมกันอีกอย่างหน่ึงคือกฏระเบียบ โดยเฉพาะเม่ือความเช่ียวชาญขององค์กรและการ
ปฏิบติังานมีความซับซ้อนมากข้ึนจนตอ้งก าหนดทกัษะท่ีใช้ในการท างานให้เป็นมาตรฐาน และ
จ าเป็นตอ้งมีการอบรมทกัษะท่ีใชโ้ดยเฉพาะ   

นอกจากน้ี ผูจ้ดัการควรเขา้ใจถึงความส าคญัของการประเมินผลการท างานซ่ึงสามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการบรรลุเป้าหมายการท างาน พนกังานส่วนใหญ่เห็นวา่ควรไดรั้บรางวลัตอบแทนความ
พยายาม ความเสียสละและผลงานโดยรวมท่ีไดท้  าให้บริษทั ซ่ึงจะส่งผลใหพ้นกังานท่ีมีความสามารถ
ไดรั้บผลตอบแทนและพนกังานท่ีไม่มีผลงานตอ้งปรับปรุงทกัษะและความรู้ในการท างาน (Mondy, 
Noe, & Premeaus, 2002)  อย่างไรก็ตาม จะพบไดบ้่อยคร้ังวา่เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลางมกัจะขาดทกัษะท่ีจ าเป็นในการประเมินผลการท างานและอาจเห็นวา่การประเมิน
การท างานแบบเป็นทางการเป็นการเสียเวลาการท างาน (Macmahon & Murphy, 1999)   และการ
ประเมินผลงานในกิจการขนาดเล็กมกัเป็นไปแบบเร่ือยๆ ไม่เป็นทางการเน่ืองจากเจา้ของกิจการหรือ
ผูจ้ดัการจะจดัการควบคุมการท างานทุกอย่าง (Mintzerg, Quinn, & Voyer, 1995) การประเมินการ
ท างานอาจจดัได้ว่าเป็นการพูดคุยแบบเป็นทางการระหว่างหัวหน้าและพนักงาน ซ่ึงอาจเป็นการ
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สอบถามความคิดเห็นเป็นรายปีหรือรายคร่ึงปีท่ีจะตรวจสอบและสอบถามผลการปฏิบติังานของ
พนักงานแต่ละคนว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงส่วนไหน หรือมีทักษะใดท่ีเห็นควรต้องส่งเสริมหรือ
ปรับปรุง ซ่ึงอาจประเมินผ่านหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั ผ่านผลการด าเนินงาน หรือผ่านความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน 
 
 การเคลือ่นไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเผชิญการแข่งขัน (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ,์ 2549, 88-94, 99-
101 อา้งอิงจาก Michael E Porter) 
 การประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวในกลยุทธ์อยา่งหน่ึงท่ีบริษทัไดด้ าเนินการไปนั้นข้ึนกบั
ปฏิกิริยาและลกัษณะการตอบโตข้องคู่แข่งขนัดว้ยแน่นอน ท าให้บริษทัทั้งหลายตอ้งด าเนินกลยุทธ์
หน่ึงๆ ด้วยความระมัดระวงัและตอ้งเขา้ใจในพื้นฐานของอุตสาหกรรมและคู่แข่งตลอดเวลา หาก
บริษทัหน่ึงให้ความส าคญัต่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมโดยรวมแทนท่ีจะเห็นแก่ผลประโยชน์
ระยะสั้นของตนฝ่ายเดียวแลว้ ปัญหาของปฏิกิริยาการตอบโตก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมนั้นก็จะมี
น้อยลงไปเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมท่ีมีบริษัทซ่ึงสนใจแต่ประโยชน์ส่วนตนและมักเป็นผูริ้เร่ิม
ก่อให้เกิดปัญหาของการแข่งขนัและจะเป็นผูท่ี้ท  าการตอบโตก้ารด าเนินกลยุทธ์ของคู่แข่งรายอ่ืนๆ 
อยา่งรุนแรง 

จากการผูกพนัเชิงกลยุทธ์ของบริษทัต่างๆ ภายในอุตสาหกรรมและความจ าเป็นท่ีบริษัท
จะตอ้งเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการท าสงครามธุรกิจโดยไม่จ  าเป็น  ซ่ึงประกอบทั้งกล
ยทุธ์เชิงรุกและเชิงรับ 

 
 การเคลื่อนไหวเชิงรุกในการแข่งขัน ใชก้  าลงัทรัพยแ์ละก าลงัความสามารถท่ีเหนือกวา่บงัคบั
ให้ผลการด าเนินงานของคู่แข่งขนัตอ้งเบ่ียงเบนไปตามแนวทางท่ีตอ้งการ ทั้งน้ี อาจใชว้ิธีการแข่งขนั
ต่อสู้อยา่งยืดเยื้อและตอบโตจ้นคู่แข่งขนัตอ้งพา่ยแพห้รือเลิกราไปในท่ีสุด เหมาะกบับริษทัท่ีมีอ านาจ
และก าลงัท่ีเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึงอย่างชัดแจง้ แต่มีจุดอ่อนท่ีบริษทัท่ีด าเนินกลยุทธ์น้ีตอ้งแน่ใจว่า
สามารถยืนหยดัความเป็นผูย้ิ่งใหญ่และเหนือกวา่ไดต้ลอดเวลาการแข่งขนั ในดา้นหน่ึง กลยุทธ์เชิงรุก
จะก่อใหเ้กิดความสูญเสียทรัพยากรอยา่งมากทั้งสองฝ่าย  
 วธีิการท่ีดีกวา่อาจกระท าโดยการวเิคราะห์คู่แข่งขนัทั้งดา้นจุดอ่อนและจุดเด่นเพื่อใหม้องเห็น
โอกาสท่ีจะมุ่งโจมตีจุดอ่อนของคู่แข่งและหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนหากตดัสินใจผิดพลาด
ทางการรุก หรือเคล่ือนไหวในการแข่งขนัเชิงรุกท่ีมีลกัษณะของการหลอกล่อเพื่อชกัจูงคู่แข่งขนัให้
คู่แข่งเดินหลงกลมาติดกบัซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั หวัใจของกลยุทธ์ประเภทน้ีอยูท่ี่
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การท าให้คู่แข่งขนัไม่ด าเนินตามกลยุทธ์ท่ีฝ่ายนั้นวางไวแ้ละอยูท่ี่การประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อคู่แข่งรายส าคญัทุกรายจากการเคล่ือนไหวตามแผนท่ีจะให้คู่แข่งหลงกลล่วงหน้ารวมถึงประเมิน
แรงกดดนัท่ีจะเกิดกบัคู่แข่งหากคู่แข่งตอ้งยอมสูญเสียประโยชน์จากการร่วมมือกนัเปรียบเทียบกบั
ผลประโยชน์ท่ีคู่แข่งจะไดจ้ากการด าเนินกลยุทธ์ของตนเอง การประเมินน้ีไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะตอ้งรู้
ความรู้สึกนึกคิดของคู่แข่งแต่ละราย 
 อีกแนวทางหน่ึงส าหรับการด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกคือ การเคล่ือนไหวท่ีคู่แข่งขนัจะไม่ด าเนิน
กลยุทธ์ตาม ยุทธวิธีน้ีจะส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กับความเข้าใจคู่แข่งขนั เป้าหมายและฐานคติของคู่
แข่งขนัอยา่งถ่องแทเ้พื่อหาวธีิการด าเนินกลยทุธ์ท่ีจะไม่กระตุน้ใหคู้่แข่งขนัตอบโตใ้ดๆ วธีิการท่ีจะให้
ไดผ้ลท่ีสุดไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวอยา่งเงียบๆ นุ่มนวลและไม่มีลกัษณะท่ีข่มขู่ อนัจะท าให้คู่แข่งขนัไม่
หนัมาตอบโตแ้ละคิดวา่ไม่มีความจ าเป็นใดๆ ท่ีจะตอ้งตอบโต ้
 การเคล่ือนไหวเชิงรุกในลกัษณะของการประนีประนอมและร่วมมือกบัคู่แข่ง ได้แก่ การ
เคล่ือนไหวท่ีไม่แสดงออกถึงการข่มขู่หรือแสดงออกถึงเจตนาท่ีเป็นอนัตรายต่อคู่แข่งขนั หลงัจากท่ี
พิจารณาแง่มุมต่างๆ ของการวเิคราะห์คู่แข่งขนัแลว้อาจสามารถหาช่องทางท่ีจะด าเนินกลยทุธ์เพื่อเพิ่ม
ก าไรหรือส่วนแบ่งการตลาดได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงการด าเนินงานของคู่แข่งรายส าคญั มี
แนวทางกวา้งๆ คือ 
 การท าตามแผนท่ีจะช่วยปรับปรุงต าแหน่งในตลาดของบริษทัและของคู่แข่งขนัไปพร้อมๆ 
กัน แม้ว่าคู่แข่งขันจะไม่ได้ด าเนินกลยุทธ์ใดท่ีตอบสนองการด าเนินกลยุทธ์ของเรา ซ่ึงเป็นการ
เคล่ือนไหวท่ีมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด เพราะคู่แข่งขนัจะมีความพึงพอใจในสภาวะทัว่ไปของตนเองและ
ไม่มีความรู้สึกถึงความคุกคาม บริษทัท่ีริเร่ิมกลยทุธ์ก็จะไดรั้บผลประโยชน์จากกลยทุธ์ดว้ย แต่ในทาง
ปฏิบติันั้นบางคร้ังจะมีปัญหาไดห้ากกลยุทธ์ท่ีใช้นั้นผิดพลาดไป ซ่ึงจะไม่เพียงท าลายผลประโยชน์
ของบริษทัเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบไปสู่บริษทัคู่แข่งอ่ืนๆ ดว้ย 
 การท าตามแผนท่ีจะช่วยปรับปรุงต าแหน่งในตลาดของบริษทัและของคู่แข่งขนั แต่ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัวา่คู่แข่งขนัจะตอ้งด าเนินการบางประการอนัเป็นการตอบสนองต่อการเคล่ือนไหวริเร่ิมของ
เราเพียงบางส่วน 
 การท าตามแผนท่ีจะช่วยปรับปรุงต าแหน่งในตลาดของบริษทัเหล่านั้น เน่ืองเพราะคู่แข่งขนั
จะไม่ด าเนินการตอบสนองใดๆ ต่อกลยทุธ์ท่ีเราริเร่ิม 
 โดยทัว่ไปแลว้วิธีการท าตามแผนท่ีแมว้า่คู่แข่งจะไม่ร่วมมือดว้ยแต่ก็ไม่หนัมาตอบโตอ้าจท า
ไดโ้ดย 
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1. การเดินตามแผนท่ีคู่แข่งไม่ทนัสังเกตเห็น อาทิ การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ 

ภายในองคก์ร 

2. การเดินตามแผนท่ีคู่แข่งไม่ใส่ใจกบัการเคล่ือนไหว เพราะคิดวา่ตนเองมีความสนใจ

ในเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวเ้รียบร้อยหรือมีขอ้สมมติของอุตสาหกรรมและวธีิการด าเนินกลยุทธ์การแข่งขนั

พร้อมทุกขั้นตอนโดยไม่เปล่ียนแปลงอีก 

3. การเดินตามแผนท่ีแมจ้ะมีผลกระทบต่อคู่แข่งแต่ในสายตาของคู่แข่งแล้วเป็นการ

เสียหายท่ีเล็กน้อยหรือไม่มีนัยส าคญัเม่ือวดัดว้ยเกณฑ์ของคู่แข่งขนัเอง (ซ่ึงอาจเสียหายมากหากวดั

ดว้ยเกณฑข์องผูอ้ยูภ่ายนอก) 

 การด าเนินกลยุทธ์ท่ีจะมีผลในการปรับปรุงฐานะของบริษทัทั้งหลายในอุตสาหกรรมนั้นตอ้ง
อาศยัความคิดหลกัท่ีว่า คู่แข่งขนัทั้งหลายนั้นเขา้ใจและรู้ถึงเจตนาของการเคล่ือนไหวของบริษทัผู ้
ริเร่ิมวา่ไม่ไดเ้ป็นการคุกคาม เพราะหากมีคู่แข่งขนัใดตีความหมายผิดพลาดแลว้ ผลเสียจะเกิดกบัผูท่ี้
ริเร่ิมด าเนินการแน่นอน เพื่อเป็นการป้องกนัและหลีกเล่ียงการตีความผิดของคู่แข่งขนั บริษทัผูริ้เร่ิม
สมควรท่ีจะส่งสัญญาณให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้อย่างชดัเจนเก่ียวกบัเจตนาและแนวการ หรือส่งสัญญาณให้
บริษทัผูน้ าวงการได้รับรู้ถึงสาเหตุและความจ าเป็นรวมทั้งชกัจูงให้บริษทัผูน้ าในวงการเป็นผูริ้เร่ิม
ด าเนินกลยทุธ์ซ่ึงจะมีส่วนช่วยมากในการลดโอกาสท่ีจะถูกเขา้ใจผดิและมีผลดีกวา่จะท าเอง 
 การเคลื่อนไหวเชิงตั้งรับ  กลยุทธ์การตั้งรับมีความส าคญัไม่แพก้ลยุทธ์เชิงรุก หลงัจากท่ีคู่
แข่งขนัท าการวิเคราะห์บริษทัใดบริษทัหน่ึงท่ีเป็นเป้าหมายและไดพ้บว่าบริษทันั้นมีการตั้งรับและ
ป้องกนัไวเ้หนียวแน่นแลว้ คู่แข่งขนัอาจพิจารณาไดว้า่การรุกโจมตีบริษทัแห่งน้ีอาจไม่เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับตวัเองและอาจเลิกลม้ความตั้งใจท่ีจะด าเนินกลยุทธ์การรุก แต่วิธีการตั้งรับท่ีดีท่ีสุดคือ การท่ี
สามารถป้องกนัไม่ให้เกิดสงครามการแข่งขนัทุกรูปแบบได้ จุดส าคญัอยู่ท่ีว่าตอ้งท าให้คู่แข่งขนัมี
ความคิดเสมอวา่เขาจะตอ้งเผชิญกบัการตอบโตอ้ยา่งแน่นอนเม่ือท าการรุกเขา้ไป รวมทั้งท าให้เช่ือวา่
การตอบโตข้องเราจะจริงจงัและเหนียวแน่น ซ่ึงมีวิธีการคือ การด าเนินกลยทุธ์ตอบโตด้ว้ยความเสมอ
ตน้เสมอปลาย หากสามารถท าการตอบโตโ้ดยฉบัพลนัและแน่นอนทุกคร้ังท่ีคู่แข่งขนัท าการรุก ความ
คงเส้นคงวาจะท าใหคู้่แข่งขนัตระหนกัวา่จะตอ้งถูกตอบโตทุ้กคร้ังไม่วา่จะท าการรุกเม่ือใด ยิง่ถา้ฝ่ายผู ้
ตั้งรับสามารถท าการตอบโตย้อ้นกลบัสู่ผูคุ้กคามอย่างเฉพาะเจาะจงโดยไม่กระเทือนต่อคู่แข่งขนัราย
อ่ืนด้วยแล้ว จะยิ่งเป็นการแสดงท่ีเห็นและมั่นใจได้ว่าการตอบโต้คร้ังต่อไปจะมุ่งไปสู่ผูรุ้กราน
โดยเฉพาะอยา่งแน่นอน 
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 การปฏิเสธฐานตั้งมัน่ของคู่แข่งขนั ฝ่ายถูกคุกคามอาจด าเนินการตั้งรับในรูปของการไม่
ยินยอมให้คู่แข่งขนัด าเนินการใดๆ ไดส้ะดวกอยา่งไม่ยอมถอย ฝ่ายรุกอาจเปล่ียนใจและถอนตวัจาก
การรุกได ้วิธีการน้ีมกัเป็นไปในรูปของการแข่งขนัดา้นราคาอยา่งรุนแรง การเพิ่มค่าใชจ่้ายในการวิจยั
และพฒันนา รวมทั้งการโจมตีสินคา้ใหม่ของผูบุ้กรุกในช่วงการทดสอบตลาด การเสนอส่วนลดพิเศษ
ใหลู้กคา้ เป็นตน้ 
 
 Cost Leadership & Differentitation: กลยุทธ์เพือ่การแข่งขัน (จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2549, 
29-36) 
 รูปแบบกลยุทธ์การแข่งขนัของ Poter ถูกน ามาปรับใชใ้นแวดวงธุรกิจอยา่งแพร่หลาย องคก์ร
ชั้นน ายึดถือรูปแบบกลยุทธ์การแข่งขนัของ Poter มาเป็นแม่บทในการก าหนดวิธีการแข่งขนัของ
สินคา้และบริการของตนจนประสบความส าเร็จ โดย  Poter เสนอกลยุทธ์แบบ “Generic Competitive 
Strategies” ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถใช้ไดก้บัองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ทุกลกัษณะ ไม่วา่จะเป็น
องคก์รธุรกิจหรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร วา่แทจ้ริงแลว้ วิธีการแข่งขนัของสินคา้และบริการต่างๆ มี
เพียง 2 วธีิเท่านั้น คือ 

1. กลยุทธ์ราคาต ่า (Lower Cost Strategy) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการ

ออกแบบ ผลิตและวางตลาดสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพยอมรับได ้(Comparable Product) อย่างมี

ประสิทธิภาพเหนือกวา่คู่แข่ง 

2. กลยทุธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) หมายถึง ความสามารถในการจดัหา

คุณค่าท่ีเหนือกวา่และไม่มีผูใ้ดมี (Superior and Unique Value) ในดา้นคุณภาพ คุณสมบติัพิเศษ หรือ

การบริการหลงัการขายใหก้บัลูกคา้  

Poter น าเสนอเพิ่มเติมว่า นอกจากการแข่งขนัดว้ยราคาหรือความแตกต่างแลว้ องค์กรต่างๆ 
ยงัตอ้งตดัสิใจเลือกตลาดเป้าหมายท่ีจะเป็นสมรภูมิของสินคา้หรือบริการของตนดว้ย วา่จะแข่งขนัใน
ตลาดขนาดใหญ่ (Broad Mass Market) หรือตลาดขนาดเล็ก (Niche Market) ดงันั้น ก่อนการน าเสนอ
สินคา้หรือบริการใดๆ สู่ตลาด จะมีค าถามท่ีองคก์รตอ้งตอบใหไ้ด ้คือ 

1. สินคา้หรือบริการนั้นๆ จะแข่งกบัคู่แข่งโดยใชร้าคา (Low Cost) หรือความแตกต่าง

ดา้นอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัราคา (Differentiation) เช่น คุณภาพหรือการบริการเป็นอาวธุ 
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2. องค์กรจะเลือกชนกับคู่แข่งรายใหญ่ในตลาด เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดให้

ไดม้ากท่ีสุด หรือมุ่งจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดขนาดเล็ก (Niche Market) แต่

สามารถสร้างผลก าไรท่ีน่าพอใจใหก้บัองคก์รได ้

ค าตอบท่ีเป็นไปได้มีทั้ งหมด 4 แบบได้แก่ การแข่งขนัท่ี “ราคา” ในตลาดขนาดใหญ่ การ
แข่งขนัท่ี “ความแตกต่าง” ในตลาดขนาดใหญ่ การแข่งขนัท่ี “ราคา” ในตลาดขนาดเล็ก การแข่งขนัท่ี 
“ความแตกต่าง” ในตลาดขนาดเล็ก ซ่ึงก็คือ กลยุทธ์การแข่งขันทั้ ง 4 แบบของ Poter นั่นเอง ซ่ึง
สามารถเรียกตามล าดบั คือ Cost Leadership, Differentiation, Cost Focus และ Differentiation Focus 
ซ่ึงรายละเอียดสามารถน าเสนอในรูปแบบตาราง ดงัน้ี  

 
ตารางท่ี 3   กลยทุธ์การแข่งขนัทั้ง 4 แบบของ Poter 
 

 
ราคา  

(Low Cost) 
ความแตกต่าง  

(Differentiation) 
ตลาดขนาดใหญ่ 
(Broad Target) 

Cost Leadership Differentiation 

ตลาดขนาดเล็ก 
(Narrow Target) 

Cost Focus Differentiation Focus 

 
Cost Leadership หรือกลยุทธ์การแข่งขันทีร่าคาของสินค้า/บริการในตลาดขนาดใหญ่ 
เป็นกลยุทธ์การขายสินคา้/บริการในราคาท่ีต ่ากว่าคู่แข่งให้แก่ผูบ้ริโภคในตลาดขนาดใหญ่ 

ในการด าเนินกลยุทธ์น้ี องค์กรตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้/บริการ เช่น 
ความประหยดัทางขนาด (Economies of Scale) ประสิทธิภาพในการใชก้ าลงัการผลิต (Percentage of 
Capacity Utilization)  ความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์และผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
เช่น ค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยัและพฒันาส าหรับการพฒันาสินคา้/บริการใหม่ หรือปรับปรุงสินคา้/บริการ
เดิม อตัราภาษี ราคาเช้ือเพลิงและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขนส่ง เป็นตน้ องคก์รท่ีเลือกกลยุทธ์น้ีตอ้งมุ่ง
ท าให้การปฏิบติังานต่างๆ ของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งลดตน้ทุนตลอดเวลา ให้
ความส าคญักบัการลดการสูญเสีย ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเคร่งครัดและระมดัระวงัการใช้จ่าย
เร่ืองการวิจยัพฒันา การบริการ ค่าจา้งพนกังาน การโฆษณา ฯลฯ ซ่ึงจะท าให้องคก์รสามารถตั้งราคา
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สินคา้/บริการต ่ากวา่คู่แข่ง โดยยงัสามารถท าก าไรไดใ้นระดบัท่ีตนพึงพอใจ และสินคา้/บริการยงัเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบและคุณลกัษณะตามมาตรฐานท่ีองคก์รก าหนดและผลิตข้ึนคร้ังละจ านวนมากๆ 
เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยต ่าท่ีสุด สอดคล้องกับผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคัญกับด้านราคา หรือไม่ใส่
ใจความแตกต่างระหวา่งสินคา้/บริการของแบรนดต่์างๆ  

 
Differentiation หรือกลยุทธ์การแข่งขันที่ความแตกต่างของสินค้า/บริการในตลาดขนาด

ใหญ่ 
เป็นกลยุทธ์การขายสินคา้/บริการท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งให้แก่ผูบ้ริโภคในตลาดขนาด

ใหญ่ ความแตกต่างในท่ีน้ีหมายถึง ความยดืหยุน่ของผลิตภณัฑ/์บริการท่ีดี ความง่ายในการบ ารุงรักษา 
ความคงทน ความง่ายในการใชง้าน อะไหล่ท่ีหาง่าย ความประหยดัเช้ือเพลิง หรือคุณลกัษณะท่ีดีกวา่ 
เป็นตน้ องคก์รท่ีเลือกกลยุทธ์น้ีจะมุ่งไปท่ีการผลิตสินคา้/บริการท่ีท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ไม่เหมือนกบั
สินคา้/บริการของผูป้ระกอบการรายใดในอุตสาหกรรมเดียวกนั ดงันั้นองคก์รดงักล่าวจึงสามารถตั้ง
ราคาสินคา้/บริการได้ค่อนขา้งสูง นอกจากน้ียงัสามารถสร้างความภคัดีต่อตราสินคา้ให้เกิดข้ึนได ้
องค์กรท่ีใช้กลยุทธ์น้ีต้องมีความเช่ียวชาญพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยี การออกแบบหรือการสร้าง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณลักษณะของสินคา้/บริการ การสร้างเครือข่ายผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือการ
บริการลูกคา้ ฯลฯ กลยุทธ์น้ีท าให้องคก์รสามารถสร้างก าไรไดสู้งว่าปกติ เน่ืองจากความภคัดีในตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภคช่วยลดความอ่อนไหวในเร่ืองราคาลงและท าให้คู่แข่งรายใหม่เกิดขคน้ได้ยาก 
เน่ืองจากคู่แข่งเหล่านั้นจ าเป็นตอ้งสร้างสินคา้/บริการของตนให้เกิดความแตกต่างใหไ้ดเ้สียก่อนจึงจะ
สามารถแข่งขนัในตลาดได ้

Cost Focus หรือกลยุทธ์การแข่งขันที่ราคาในตลาดขนาดเลก็ 
เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มหรือในพื้นท่ีหน่ึงๆ 

เท่านั้ น ด้วยการขายสินค้า/บริการในราคาท่ีต ่า โดยท่ีความต้องการของลูกค้าดังกล่าวมักจะถูก
ผูป้ระกอบการอ่ืนมองขา้ม องคก์รท่ีใชก้ลยทุธ์น้ีตอ้งแสวงหาความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนในตลาดขนาด
เล็กดงักล่าวและตอ้งมีความสามารถในการลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยั
และพฒันา รวมทั้งตอ้งมุ่งเนน้การใชท้รัพยากรทั้งหมดไปเพื่อตลาดเป้าหมายเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซ่ึง
มกัเป็นองคก์รขนาดเล็กหรือองคก์รเกิดใหม่ท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากร 

Differentiation Focus หรือกลยุทธ์การแข่งขันทีค่วามแตกต่างในตลาดขนาดเลก็ 
เป็นกลยทุธ์ท่ีเนน้กลุ่มผูบ้ริโภค พื้นท่ี หรือกลุ่มสินคา้หน่ึงๆ เท่านั้น องคก์รท่ีเลือกใชก้ลยุทธ์

น้ีตอ้งพยายามคน้หาความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายดงักล่าวซ่ึงผูป้ระกอบการอ่ืนละเลย
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ไป ซ่ึงมกัเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรเกิดใหม่ท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรในท านองเดียวกบักล
ยทุธ์ Cost Focus  

 
ตลาดเฉพาะกลุ่ม หนทางสู่ความส าเร็จของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม Niche Market: 

The Way to Success of SMEs (ฉตัรชยั อินทสังข,์ 2554, 42-49) 
ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงก็ได ้ตลาด

รูปแบบน้ีจะเกิดข้ึนได้เม่ือความต้องการท่ีมีศักยภาพของผู ้บริโภคส่วนหน่ึงท่ียงัไม่ได้รับการ
ตอบสนอง หรือมีความต้องการเกิดข้ึนมาใหม่ อนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในสังคมตลาดแบบ 
Niche มุ่งเนน้ ภายใตเ้ง่ือนไข 3 ประการคือ 

1. ตอ้งเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีสามารถเขา้ถึงได ้

2. ตอ้งขยายตวัเร็วพอ มีก าลงัซ้ือในปริมาณท่ีธุรกิจจะอยูร่อดและเติบโตได ้

3. ส่วนแบ่งตลาดน้ีตอ้งไม่ถูกครอบครองไปแลว้โดยผูข้ายรายใดรายหน่ึง 

 ลกัษณะของ Niche Market 
1. ตลาดมีกลุ่มผูบ้ริโภคจ านวนไม่มากนกั โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค  

ท่ีมีอยู่ทัว่ไปในทอ้งตลาดไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มน้ีได ้โดยกลุ่มน้ีจะพยายาม
แสวงหาสินคา้บริการท่ีสามารถน าไปใชไ้ดต้รงความตอ้งการ 

2. เป็นกลุ่มตลาดท่ีผูบ้ริโภคมีเงินอยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง และมีอ านาจในการซ้ือ  
ลกัษณะกลุ่มน้ีมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้
แมจ้ะตอ้งจ่ายในราคาท่ีสูงกวา่ปกติ 

3. เป็นกลุ่มท่ีผูน้ าทางการตลาดจะมองขา้มเน่ืองจากเป็นกลุ่มตลาดท่ีมีขนาดเล็กส าหรับผูน้ า 
ทางการตลาดซ่ึงไม่คุม้กบัการลงทุนด้านต่างๆ เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บกลบัมาแต่ในทาง
ตรงกนัขา้มกลุ่มน้ียิง่ใหญ่เพียงพอท่ีจะท าก าไรไดม้ากส าหรับธุรกิจ SMEs 

4.   แนวโนม้ของกลุ่มน้ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในตลาดอนาคต เช่น นโยบายของภาครัฐรณรงค ์
ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึนย่อมส่งผลให้กลุ่มอาหาร - เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพมี
ยอดขายเพิ่มสูงข้ึนตามความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึน หรือวิวฒันาการทางการแพทยเ์จริญกา้วหน้าข้ึน
โอกาสผูสู้งอายุก็เพิ่มข้ึนดงันั้นสินคา้ส าหรับผูสู้งอายุจึงมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะมียอดขายเพิ่มข้ึนใน
อนาคตอยา่งรวดเร็ว 

5.    สินคา้และบริการกลุ่มน้ีตอ้งมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากสินคา้ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปตามทอ้งตลาด
ลกัษณะสินคา้ตอ้งโดดเด่นเหมาะกบักลุ่มน้ีโดยเฉพาะเช่น งาน Handmade งานศิลปะ เป็นตน้ 
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6.     การส่ือสารทางการตลาดส าหรับกลุ่มน้ีมีลักษณะการใช้ส่ือวงแคบ ใช้งบประมาณ
ค่อนข้างต ่ าแต่ได้รับผลตอบกลับท่ี สูง เน่ืองจากกลุ่มลูกค้า Niche มีขนาดเล็กอยู่ในวงจ ากัด 
เพราะฉะนั้นการเลือกรับส่ือจึงเฉพาะเจาะจงกบัส่ือบางประเภทเท่านั้น 

 

ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดกบั Niche Market 
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) การสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือ การคิดคน้ ประดิษฐ ์

สร้างความแปลกแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ ไม่วา่จะเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) 
หรือการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Product) เพื่อไดต้อบสนองลูกคา้แต่ละกลุ่ม หรือเฉพาะกลุ่มให้
ไดต้ามทศันคติ ความเช่ือเก่ียวกบัลูกคา้วา่มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป 

2. ราคา (Price) การก าหนดราคาส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม ตอ้งศึกษาถึงศกัยภาพของ
กลุ่มวา่มีก าลงั มีอ านาจในการซ้ือมากนอ้ยเพียงใด หรือเป็นการก าหนดราคาตามคุณค่าในสายตาของ
ผูบ้ริโภคท่ีสามารถยอมรับได้ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ช้ินๆ หน่ึง เช่น การก าหนดราคาท่ีสูงอย่างเดียว
ส าหรับกลุ่มท่ีมีฐานะและรายไดสู้ง 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) การจดัจ าหน่าย คือ การเลือกช่องทางใดช่องทางหน่ึงท่ีธุรกิจ
มีความเช่ียวชาญช านาญ และเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงถึงลกัษณะโครงสร้างของคนกลางว่า แต่ละกลุ่มจะ
เข้าถึงได้อย่างไร ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของนักการตลาดท่ีจะต้องเจาะจง เลือกคนกลางท่ีเราสาม ารถ
ตอบสนอง อ านวยความสะดวกหรือใหบ้ริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ วิธีการติดต่อส่ือสารเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีธุรกิจตอ้งการน าเสนอในทุกๆดา้น โดยเฉพาะการส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้เฉพาะ
กลุ่มได ้โดยใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในแง่การรับรู้ การเขา้ถึงสร้างความทรงจ า และการ
เปล่ียนแปลง พฤติกรรม เพื่อใหเ้กิดการตอบสนอง 
 

กลยุทธ์ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market strategy) มีดงัน้ี 
1. มุ่งไปท่ีตลาดกลุ่มเล็ก (Niche market) เช่น ร้านขายสินคา้ส าหรับแม่และเด็ก ร้าน

ขายสินคา้ส าหรับคนอว้นและตวัใหญ่เท่านั้น ร้านหญิงลว้น ร้านชายลว้น ร้านขายสินคา้ส าหรับคนตวั
เล็กเท่านั้น 

2. มุ่งไปท่ีกลุ่มลูกคา้พิเศษ (Special group of end users) เช่น ร้านขายสินคา้ส าหรับคน
พิการ ร้านขายสินคา้ใหน้กัเรียน ร้านลูกเสือ 
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3. มุ่งเฉพาะผลิตภณัฑ ์(Niche by product) เป็นการขายสินคา้ประเภทเดียว ไม่ขายอยา่ง
อ่ืนเลย เช่น ร้านขายผา้ลูกไมสี้ขาวลว้นๆ ร้านขายลูกกวาดสีสันสวยงาม ร้าน ขายอมยิม้ ร้านขายเทป
เพลง ร้านขายรองเทา้ ร้านขายขา้วสาร ฯลฯ 

4. มุ่งท่ีการขายสินคา้ราคาเดียว (Niche by price) เป็นร้านท่ีขายสินคา้ในราคาใดราคา
หน่ึงเพียงราคาเดียว เช่น ขายสินคา้ราคาถูกลว้นๆ ขายสินคา้ราคาสูงลว้นๆ หรือ 99 บาททั้งร้าน 

5. มุ่งท่ีเฉพาะขั้นตอนการผลิต (Niche by process) เป็นการท าเพียงบางขั้นตอนของการ
ผลิตเท่านั้นแลว้ สร้างความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ เรียกวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะขั้นตอน 

6. มุ่งท่ีลูกคา้เฉพาะราย (Niche by specific customer) เป็นการท าสินคา้ให้เฉพาะบาง
รายเท่านั้น เช่น อาจรับท างานให้กบัหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ไม่ไดท้  าให้กบัคนทัว่ไป 
ซ่ึงการท าแบบน้ีมกัเกิดข้ึนกบัโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา่การตลาดเพราะเปิดโรงงานมาแลว้รับท า
เฉพาะบางรายเท่านั้น 

 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการท า Niche Market 
หัวใจของความส าเร็จและอยู่รอดได้ คือ การสร้างให้เกิดความแตกต่าง การท าตลาดแบบ 

Niche สินค้าและบริการจะต้องมีความโดดเด่น และความแตกต่างท่ี เห็นได้ชัด  ถึงจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความตอ้งการแตกต่างจากกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปไดรั้บการตอบสนองและหันมาสนใจ
สินคา้และบริการ นอกจากนั้น ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบกนั ไดแ้ก่ 

1. ความเช่ียวชาญ (ต้องเก่งในเร่ืองท่ีท าจริงๆ) ใน Niche Market จะไม่มีค  าว่าทัว่ไป
หรือพอท าไดห้รือปานกลาง ธุรกิจตอ้งเก่งในเร่ืองท่ีท าจริงๆ จึงจะเป็นท่ียอมรับและมีความแตกต่าง
จากคู่แข่งขนั ท่ีส าคญับริการท่ีเสนอขายตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มได้
อยา่งแทจ้ริง 

2. ความเป็นหน่ึง (มีเพียงธุรกิจเดียวท่ีเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มน้ี) หมายถึง ในตลาดทั้งหมด
จะตอ้งมีเพียงรายเดียวท่ีมีสินคา้หรือบริการตรงตามความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่
จะวดักนัโดยพิจารณาวา่ในอาณาเขตท่ีจะท าธุรกิจมีใครเสนอขายสินคา้หรือบริการเหมือนกนัหรือไม่ 
รวมทั้งตอ้งพิจารณาดว้ยวา่มีก าลงัซ้ือมากพอท่ีจะท าใหธุ้รกิจโตข้ึนหรือไม่ 

3. ประสิทธิภาพเหนือกวา่ (ตอ้งคิดไดเ้ร็วกวา่คู่แข่ง) ถา้จะประสบความส าเร็จกบัการท า
ธุรกิจแบบน้ี ตอ้งคิดไดเ้ร็วกว่าคู่แข่งขนัหรือเสนอความสะดวกสบายและความประหยดัเหนือกว่า
คู่แข่ง 
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4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (สินค้าและบริการต้องมีคุณภาพมาตรฐาน)
ประเด็นน้ีเนน้ในเร่ืองคุณภาพของสินคา้หรือบริการ หมายความวา่ สินคา้หรือบริการตอ้งไดม้าตรฐาน
และท าใหลู้กคา้พึงพอใจ ซ่ึงอาจรวมไปถึงการมีบริการหลงัการขายท่ีรวดเร็วและประหยดัดว้ย 

5. ความจงรักภกัดี (ท าให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือสินคา้และบริการอีก) ธุรกิจในรูปแบบน้ีจะ
อยูไ่ดก้็ต่อเม่ือลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ไปแลว้ยงักลบัมาใช้บริการอีก ข้ึนอยูก่บัความพอใจและไวเ้น้ือเช่ือใจ
ในสินคา้และบริการของลูกค้า การสานสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกคา้เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้เกิดความ
เช่ือมโยงระหวา่งลูกคา้กบัสินคา้และบริการ 

หนทางสู่ความส าเร็จของ Niche Market ต่อธุรกิจ SMEs 
1. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) สามารถด าเนินการไดถึ้งแมจ้ะมีทรัพยากร

และทุนจ ากดั การท า Niche Market จะช่วยประหยดัแรงงาน แรงเงิน และแรงใจ เน่ืองจากสามารถ
ทุ่มเททั้งเวลาในการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย คิดวางแผนในการท าตลาด 
รวมไปถึงสามารถจดัสรรงบประมาณในการท าตลาดไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2. ในขณะเดียวกนัความเป็น Niche Market มกัจะท าให้มีคู่แข่งในตลาดน้อยหรืออาจ
ไม่มีเลย เพราะขนาดตลาดเล็กเกินไปไม่ดึงดูดนกัลงทุนรายใหญ่ๆ ให้เขา้มาการท าตลาดแบบ Niche 
Market เกิดข้ึนได ้เพราะยงัมีความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนอง ถา้สามารถ
คน้พบตลาดน้ีและตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วก็จะสามารถกา้วข้ึนเป็นผูน้ าตลาดได ้
 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   
 ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ (2557) ศึกษาเร่ืองการปรับตัวของธุรกิจครอบครัวค้าปลีกวสัดุ
ก่อสร้างในจงัหวดันครราชสีมาพบวา่ แนวทางการปรับตวัของธุรกิจครอบครัววสัดุก่อสร้างเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขนัแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ มีการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพสูงและแตกต่างจากคู่แข่ง เน้นลดตน้ทุนผลิตภณัฑ์ในกลุ่มท่ีไม่มีจ  าหน่ายในร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ ดา้นการบริการ เน้นให้ค  าปรึกษาแนะน าการเลือกใช้เคร่ืองมือและวสัดุก่อสร้าง 
สร้างความเป็นกนัเอง เน้นความสะดวกรวดเร็ว มีบริการจดัส่งสินคา้ ดา้นการส่งเสริมการขาย ส่วน
ใหญ่เลือกใชว้ิธีการลดราคาสินคา้บางรายการเพื่อดึงดูดใจลูกคา้หรือใหส่้วนลดในกรณีท่ีลูกคา้ซ้ือเงิน
สดในปริมาณมาก ด้านการสร้างเครือข่ายโดยเป็นพนัธมิตรหรือตวัแทนจ าหน่ายของผูผ้ลิตวสัดุ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือร้านวสัดุก่อสร้างรายอ่ืนเพื่อจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีร้านตนไม่ไดจ้ดัเก็บไวม้า
จ าหน่ายต่อให้ลูกคา้หรือขายสินคา้บางรายการท่ีร้านจดัซ้ือไวใ้นปริมาณมาก ดา้นการลงทุน มีการ
ลงทุนเพิ่มหรือมีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวสัดุก่อสร้าง นอกจากน้ี ส่ิงท่ีมีผล
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ต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน คือ ความพร้อมของทายาท ท าเลท่ีตั้งร้าน
และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ิน  

ธนาภรณ์ แสวงทอง (2555) ศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่
ต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า ผลกระทบจากการขยายตวั
ของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีผลกระทบต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมดา้นการตลาดมากท่ีสุดในเร่ืองการตั้งราคา
สินคา้ ดา้นการเงิน มีผลกระทบดา้นยอดขาย และดา้นการด าเนินงานมีผลกระทบเร่ืองโอกาสท่ีจะตอ้ง
ลดขนาดกิจการ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมควรปรับตวัเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ด้านการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย ควรมีการวางแผนทางการเงิน จดัท าบญัชี หาแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียต ่า ด้าน
การตลาด ควรเพิ่มความหลากหลายของชนิดของสินคา้  อ านวยความสะดวกดา้นท าเลท่ีตั้ง ปรับราคา
สินคา้ ส่งเสริมการตลาดและบริการลูกคา้ ดา้นการจดัการภายใน ควรบริหารสินคา้ให้เพียงพอต่อการ
จ าหน่าย วางแผนปรับปรุงร้านคา้ ปรับปรุงการจดัการบริการจดัการภายในร้าน ควบคุมการด าเนินการ
ในร้าน แบ่งงานหรือก าหนดหน้าท่ีการท างานในร้าน ด้านสารสนเทศ ควรติดตามวิเคราะห์ขอ้มูล
ข่าวสาร รวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนข่าวสาร น าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มมาใช้เก็บข้อมูลสินค้าและ
เช่ือมโยงเครือข่ายออนไลน์ เก็บขอ้มูลลูกจา้ง ดา้นบริหารงานบุคคล ควรมีลูกจา้งมาช่วยงานในร้าน มี
การอบรมและฝึกงาน จดัสวสัดิการและผลตอบแทนใหแ้ก่ลูกจา้ง นอกจากน้ี ยงัควรปรับตวัใหมี้ความ
ยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจและต่อสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีการปรับตวัตลอดเวลา พฒันาจุดเด่น
ของตนในเร่ืองการบริการท่ีไดเ้ปรียบดา้นความใกลชิ้ดและการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ 

สรวัตร ทิพยมงคลกุล (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแรงกดดนัในการแข่งขนั
ของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตจงัหวดัปทุมธานีพบวา่ มีแรงกดดดนัดา้นการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจ
ในระดบัมาก และมีแรงกดดนัดา้นอุปสรรคจากคู่แข่งขนัท่ีเขา้มาใหม่ ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ทดแทนกนัและ
ดา้นอ านาจต่อรองของผูซ้ื้ออยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมการคา้ปลีกของร้านคา้
ปลีกแบบดั้งเดิม การให้บริการ ท าเลท่ีตั้งและการคดัสรรสินคา้มีความส าคญัมาก ส่วนการตั้งราคา 
องคป์ระกอบทางดา้นการส่ือสาร และการตกแต่งร้านและการจดัแสดงสินคา้มีความส าคญัระดบัปาน
กลาง ผูป้ระกอบการควรขยายเวลาเปิด-ปิดร้านให้สอดคลอ้งกบัเวลาท างานของลูกคา้ และควรซ้ือ
สินคา้ลดราคาตามการส่งเสริมการขายของกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่มาขายโดยพิจารณาแลว้วา่เป็น
สินคา้ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ หรือควรจดัให้มีร้านคา้ประเภทอ่ืน เช่น ร้านคา้อาหารแผงลอย
มาตั้งบริเวณหนา้ร้านเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้ให้เขา้มาในพื้นท่ีและเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัร้านค้านั้ นๆ ควรปรับปรุงด้านแสงสว่างและจดัพื้นท่ีหน้าร้านให้มีความสะดวกในการเข้าใช้
บริการ 
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อุมาภา เดโชวิบูลย์ (2554) ศึกษาเร่ืองการจดัท ากลยุทธ์ส าหรับโมเดิร์นเทรดวสัดุก่อสร้างท่ี
เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการอยู่รอดของธุรกิจในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงพบว่า จาก
การวิเคราะห์สถานการณ์ของร้านคา้กรณีศึกษา ร้านคา้กรณีศึกษาไม่สามารถท าการแข่งขนัดา้นราคา
ได ้จากการประชุมเพื่อหาแนวทางแกไ้ข พบวา่ ร้านคา้จ าเป็นตอ้งปรับตวัโดยการสร้างความแตกต่าง
ในการด าเนินธุรกิจ โดยหันไปเน้นจุดแข็งซ่ึงเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีจุดเด่นด้านการออกแบบ 
ร้านคา้กรณีศึกษาเลือกท่ีจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความเป็นธรรมชาติเพื่อใหเ้ขา้กบักระแสวถีิชีวติสีเขียว 
หรือกระแสรักษ์โลก และมีการใช้วสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ เป็นอุปกรณ์ในการประกอบและดูแลรักษา
เฟอร์นิเจอร์ ในขณะเดียวกันก็เสนอทางเลือกให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตหรือผลิต
เฟอร์นิเจอร์ตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของช้ินงาน   
 ศุภมิต โรจนศุภมิตร (2552) ศึกษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อ
ร้านค้าปลีกท้องถ่ินขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองน่านพบว่า ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกท้องถ่ินมี
ความเห็นวา่ เม่ือมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ข้ึนแลว้มีผลท าให้จ  านวนลูกคา้ ยอดขาย และก าไรร้านลดลง 
ร้านคา้ปลีกมีความไดเ้ปรียบดา้นบริการส่งสินคา้ถึงท่ี การใหเ้ครดิตสินเช่ือและความสะดวกในการหา
ของในร้าน แต่มีข้อเสียเปรียบท่ีความหลากหลายของสินค้า ระบบการบริหาร ระบบการจดัการ 
ความสามารถในการแข่งขนั มาตรฐานการบริการ ตน้ทุนสินคา้ จ  านวนร้านคา้ท่ีมีการด าเนินกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีน้อยกว่าจ านวนร้านคา้ท่ีไม่ด าเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาด ร้านคา้ท่ีด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นการด าเนินกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์และราคา โดย
ด าเนินการรักษาความสะอาดของสินคา้และร้านคา้ จดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่และติดป้ายแสดงราคา
สินคา้ ร้านคา้ควรเน้นความหลากหลายของสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค จดัวางสินคา้ให้เป็น
ระเบียบ ดูแลรักษาความสะอาดอยูเ่สมอและเนน้ประชาสัมพนัธ์บริการเสริมของร้านคา้ใหลู้กคา้รู้จกั 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา   

 
 ในการศึกษาเร่ือง การปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาด
เล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ ผูศึ้กษาไดก้ าหนดระเบียบ
วจิยัไว ้ดงัน้ี 
 
ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย การศึกษาเก่ียวกบัการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของ
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน ภายใตท้ฤษฎีกรอบ
แนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบ (Systems) ทักษะ (Skills) บุคลากร (Staff) และ
รูปแบบ (Style) โดยในส่วนของกลยุทธ์ (Strategy) จะใช้ทฤษฎีการเคล่ือนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเผชิญ
การแข่งขันเชิงรุกและเชิงรับ (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2549) และทฤษฎี  Cost Leadership & 
Differentitation: กลยทุธ์เพื่อการแข่งขนั (จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2549) อธิบายเพิ่มเติม  
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการ
ร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตอ าเภอเมืองล าพนูท่ีไดล้งทะเบียนไวก้บัส านกังาน
การคา้ภายในจงัหวดัล าพูนและมีรายช่ืออยูใ่นสมุดโทรศพัท์หน้าเหลืองจ านวน 34 ร้าน ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยร้านขนาดกลาง 5 ร้านและร้านขนาดเล็ก 29 ร้าน โดยคดัเลือกเป็นร้านขนาดกลาง 5 ร้านและ
ร้านขนาดเล็ก 5 ร้าน 
 
วธีิการศึกษา 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการ
ร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตอ าเภอเมืองล าพูนจ านวน 10 ร้าน แบ่งเป็นร้านคา้
ขนาดกลาง จ านวน 5 ร้าน เน่ืองจากเป็นร้านคา้ท่ีประกอบกิจการมานาน ไดส้ร้างช่ือเสียงและความ
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น่าเช่ือถือจนเป็นท่ีไวว้างใจแก่ลูกคา้ให้กลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และร้านคา้ขนาดเล็กจ านวน 5 
ร้าน เน่ืองจากเป็นร้านคา้ท่ีมองเห็นโอกาสทางการแข่งขนั สามารถสร้างจุดแขง็ และด าเนินกิจการใน
ธุรกิจท่ีมีคู่แข่งรายใหญ่จ านวนมากประกอบกิจการอยูก่่อนแลว้ได ้การเก็บขอ้มูลท าโดยการสัมภาษ์์
เจา้ของกิจการหรือพนักงานในต าแหน่งผูจ้ดัการโดยผูว้ิจยั ใช้เคร่ืองมือในการศึกษารวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมิคือ ค าถาม แบบสัมภาษ์์ โดยวิธี Semi-structured interview โดยมีกรอบค าถามภายใตท้ฤษฎี
กรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) ซ่ึงประกอบไปด้วย ค่านิยมร่วม (Shared 
Values) กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบ (Systems) ทกัษะ (Skills) บุคลากร (Staff) 
และรูปแบบ (Style) ซ่ึงการถามค าถามจะไม่เรียงตามล าดับของค าถามแต่จะเปิดโอกาสให้ผูถู้ก
สัมภาษ์์เป็นฝ่ายแสดงข้อคิดเห็น จ านวนคร้ังการสัมภาษ์์ต่อร้านค้าโดยการสัมภาษ์์แบบ
รายบุคคลอย่างน้อยร้านคา้ละ 1 คร้ัง หากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมผูส้ัมภาษ์์จะขออนุญาตติดต่อไปทาง
โทรศัพท์เพื่อนัดหมายขอสัมภาษ์์เพิ่มเติมผ่านทางโทรศพัท์หรือโดยการเดินทางไปสัมภาษ์์
รายบุคคลอีกคร้ังท่ีร้านคา้ ระยะเวลาในการสัมภาษ์์แต่ละคร้ัง ตั้งแต่ 45 นาที ถึง 3 ชัว่โมง 50 นาที 
พยายามก าหนดให้ไม่เกินรายละ 2 ชัว่โมง มีการบนัทึกเสียงตลอดการสัมภาษ์์และท าการจดบนัทึก
ยอ่ความระหวา่งสัมภาษ์์ โดยถอดเน้ือหาจากการเทปบนัทึกเสียงหลงัการสัมภาษ์์ไม่เกิน 2-3 วนั 
 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากรายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ 

การค้นควา้แบบอิสระ เอกสารทางวิชาการ เอกสารต ารา รวมทั้ งบทความท่ีเก่ียวข้องตลอดจน

ฐานขอ้มูลออนไลน์จากอินเตอร์เน็ต 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษารวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิคือ ค าถาม แบบสัมภาษ์์ (รายละเอียดดู
ภาคผนวก ก.) โดยวธีิ Semi-structured interview โดยมีกรอบค าถามดงัน้ี 
 1. ค  าถามเก่ียวกบัค่านิยมร่วม (Shared Values) ส่ิงท่ีทางร้านและพนกังานเห็นวา่เป็นส่ิงส าคญั
ในการด าเนินกิจการคืออะไร อะไรคือคุ์ค่าในอุดมคติและคุ์ค่าจริง 

2. ค  าถามเก่ียวกบักลยุทธ์ (Strategy) ก่อนท่ีร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่จะเขา้มาด าเนิน
กิจการ ทางร้านไดใ้ชก้ลยทุธ์ใดในการบริหาร และหลงัจากท่ีร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ด าเนิน
กิจการแลว้ ทางร้านมีการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์หรือไม่ อยา่งไร 

3. ค  าถามเก่ียวกบัโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างองคก์รของทางร้านเป็นอยา่งไร มีการแบ่ง
แผนกหรือแบ่งหนา้ท่ีอยา่งไร ระดบัการท างานและการรายงานผลเป็นอยา่งไร (เป็นล าดบัชั้น, ระนาบ
เดียว ฯลฯ)พนกังานมีการปรับตวัเขา้กบัแผนกลยทุธ์อยา่งไร 
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4. ค  าถามเก่ียวกับระบบ (Systems) ระบบท่ีใช้ในการขับเคล่ือนองค์กรเป็นระบบอะไร 
ควบคุมอะไรและควบคุมจุดไหนขององค์กร มีวิธีการควบคุมการท างาน การติดตามผล การ
ประเมินผลงานอยา่งไรบา้ง 

5. ค  าถามเก่ียวกบัทกัษะ (Skills) มีทกัษะท่ีทางร้านช านาญเป็นพิเศษหรือไม่ ทกัษะนั้นคือ
อะไร พนกังานมีความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการท างานหรือไม่ ทุกคนไดรั้บการปลูกฝังทกัษะ ประเมิน 
และพฒันาอยา่งไร 

6. ค  าถามเก่ียวกับบุคลากร (Staff) องค์กรของทางร้านมีขนาดเท่าใด มีแผนจะปรับขนาด
หรือไม่ พนกังานอยา่งไรท่ีองคก์รตอ้งการ 

7. ค  าถามเก่ียวกบัรูปแบบ (Style) วิธีการบริหารร้านเป็นอย่างไร ใครเป็นผูค้วบคุมอ านาจ
หรือออกค าสั่ง พนกังานมีปฏิกิริยาอยา่งไร มีการแข่งขนักนัภายใน หรือร่วมมือกนัท างาน หรือมีความ
ร่วมมือระหวา่งฝ่ายหรือไม่ พฤติกรรม ภารกิจหรือผลของงานแบบใดท่ีจะไดรั้บรางวลัจากการจดัการ/
ภาวะผูน้ า 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากค าถาม บทสัมภาษ์์โดยวิธี Semi-structured interview จะน ามา
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุ์ภาพ (Qualitative Analysis) โดยการจ าแนกและ
จดัระบบขอ้มูลแบบอา้งอิงทฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) เพื่อน าไป
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) (ชาย โพธิสิตา, 2552) ซ่ึงมีขั้นตอนหลกัๆ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
 1. การจดัระเบียบขอ้มูล (Data organizing) เป็นกระบวนการจดัการดว้ยกรรมวธีิต่างๆ เพื่อท า
ใหข้อ้มูลเป็นระเบียบ ทั้งในทางกายภาพและในทางเน้ือหา พร้อมท่ีจะแสดงและน าเสนออยา่งเป็น
ระบบได ้ 
 2. การแสดงขอ้มูล (Data display) เป็นกระบวนการน าเสนอขอ้มูล ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของ
การพรร์นา อนัเป็นผลมาจากการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีจดัระเบียบแลว้เขา้ดว้ยกนัตามกรอบแนวคิดท่ีใช้
ในการวเิคราะห์เพื่อบอกเร่ืองราวของส่ิงท่ีศึกษา ตามความหมายท่ีขอ้มูลซ่ึงไดถู้กจดัระเบียบไวดี้แลว้
พดูออกมา 
 3. การหาขอ้สรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจยั 
(Conclusion, interpretation and verification) เป็นกระบวนการหาข้อสรุปและตีความหมายของผล
หรือขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการแสดงขอ้มูล รวมถึงการตรวจสอบวา่ ขอ้สรุป /ความหมายท่ีไดน้ั้นมีความ
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ถูกตอ้งตรงประเด็นและน่าเช่ือถือเพียงใด ขอ้สรุปและส่ิงท่ีตีความออกมานั้นอาจจะอยู่ในรูปของ
ค าอธิบาย กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าการวเิคราะห์นั้น  

เพื่อหาค าตอบจากการสัมภาษ์์ว่าสามารถตอบค าถามภายใต้ทฤษฎีกรอบแนวคิดของ
แมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework) อยา่งไรและ พิจาร์าวา่ค าตอบเหล่านั้นมีการเช่ือมโยงกนัจน
น าไปสู่การตดัสินใจในการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็ก
และขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนอยา่งไร โดยในส่วนของกลยุทธ์ (Strategy) ไดอ้า้งอิงการเคล่ือนไหว
เชิงกลยทุธ์เพื่อเผชิญการแข่งขนัของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษเ์พิ่มเติม 

 
สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1.  ค์ะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 2.  ร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตอ าเภอเมืองล าพนู  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็ก

และขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลาง  จ านวน 10 ร้านโดยผูศึ้กษา 
ผูต้อบค าถามด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการร้าน ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจให้การสัมภาษณ์ใน
ระยะเวลาท าการของร้าน (8.00-17.00 น.) ระยะเวลาในการสัมภาษณ์แต่ละร้านใช้เวลามากท่ีสุด
ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที ใช้เวลาน้อยท่ีสุดประมาณ 45 นาที โดยสัมภาษณ์ในเดือน กรกฎาคม-
ตุลาคม 2556 สามารถแสดงผลการศึกษาดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพนู จ านวน 10 ร้าน 
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     ตารางท่ี 4 รายละเอียดของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนู จ านวน 10 ร้าน 

ร้านค้า 
วนัทีเ่ปิด 
ท าการ 

จ านวน
พนักงาน 

ขนาด
กจิการ 

ลกัษณะของร้านค้า ประเภทสินค้า 
ระยะห่างจากร้านค้า

ปลกีสมัยใหม่ 

1 18/1/45 
มากกวา่  
30 คน 

กลาง 
อาคารขนาดใหญ่ มีโกดงัเก็บสินคา้ภายใน
บริเวณร้าน มีสถานท่ีผลิตสินคา้แยกไป

ต่างหาก 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เคร่ืองมือช่าง 

เมลทลัชีท ปูนผสมเสร็จ 
15.3 กม. 

2 10/6/40 60 คน กลาง 
อาคารขนาดใหญ่หลายหลงั มีโกดงัเก็บ

สินคา้ภายในบริเวณร้าน 
วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 

เคร่ืองมือช่าง 
5.6 กม. 

3 
3/4/35 20 คน กลาง 

อาคารขนาดใหญ่ มีโกดงัเก็บสินคา้ภายใน
บริเวณร้าน 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เคร่ืองมือช่าง 

0.45 กม. 

4 22/4/34 15-16 คน กลาง 
อาคารขนาดใหญ่ มีโกดงัเก็บสินคา้และ
สถานท่ีผลิตสินคา้ภายในบริเวณร้าน 

ไม ้ไมแ้ปรรูป วงกบประตู
หนา้ต่าง 

7 กม. 

5 
ประมาณปี 

45 
10 คน กลาง 

อาคารขนาดใหญ่ มีโกดงัเก็บสินคา้ภายใน
บริเวณร้าน 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี เนน้
ท่อประปาและท่อการเกษตร 

8.9 กม. 

6 16/5/37 8-10 คน เล็ก 
อาคารเด่ียว เก็บสินคา้ภายในอาคารและท่ี

วา่งนอกอาคาร 
วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เคร่ืองมือช่าง ศาลพระภูมิ 

2.1 กม. 
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    ตารางท่ี 4 รายละเอียดของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนู จ านวน 10 ร้าน (ต่อ) 

ร้านค้า 
วนัทีเ่ปิด 
ท าการ 

จ านวน
พนักงาน 

ขนาด
กจิการ 

ลกัษณะของร้านค้า ประเภทสินค้า 
ระยะห่างจากร้านค้า

ปลกีสมัยใหม่ 

7 
ประมาณปี 

35 
ประมาณ 18 

คน 
เล็ก 

อาคารห้องแถวสองคูหาและอาคารเด่ียว เก็บ
สินคา้ภายในอาคารและโกดงัขนาดเล็กหลงั

ร้าน 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เนน้เคร่ืองมือช่าง 

6 กม. 

8 26/6/51 
ประมาณ 10 

คน 
เล็ก 

อาคารเด่ียวขนาดกลาง เก็บสินคา้ภายในอาคาร
และท่ีวา่งนอกอาคาร 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เคร่ืองมือช่าง 

9 กม. 

9 11/7/55 2-3 คน เล็ก อาคารเด่ียว เก็บสินคา้ภายในอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า 8.8 กม. 
10 

19/6/24 
ประมาณ 15 

คน 
เล็ก 

อาคารเด่ียวขนาดกลาง เก็บสินคา้ภายในอาคาร
และท่ีวา่งนอกอาคาร 

วสัดุก่อสร้างโครงสร้าง สี 
เคร่ืองมือช่าง ปูนผสมเสร็จ 

2.8 กม. 
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สรุปความคิดเห็นทีม่ีต่อโกลบอลเฮ้าส์ ทางร้านเห็นว่า การเข้ามาท าธุรกจิในจังหวดัล าพูนของโกลบอล
เฮ้าส์มีผลกระทบต่อทางร้านมากน้อยเพยีงใด อย่างไร  

สถานการณ์ของร้านค้าแต่ละร้านได้รับผลกระทบต่างๆกันไป จากการสัมภาษณ์พบว่า 
ร้านคา้ 4 ใน 10 ร้าน เห็นว่าร้านคา้ไดรั้บผลกระทบจากการเขา้มาท าธุรกิจของโกลบอลเฮา้ส์ แมจ้ะ
ไม่ไดท้  าการเก็บขอ้มูลเป็นจ านวนท่ีแน่นอน แต่จากการสังเกตของพนกังานแต่ละร้านท าให้สามารถ
ประเมินไดบ้างส่วน เช่น ยอดขายสินคา้ลดลงประมาณ 10% ปริมาณลูกคา้ต่อวนัลดลง นอกจากน้ี 
ลูกคา้หลายรายยงันิยมซ้ือสินคา้เงินสดกบัทางโกลบอลเฮา้ส์เพื่อให้ไดสิ้นคา้ราคาถูก แต่จะซ้ือสินคา้
เงินเช่ือกบัร้านคา้ปลีกเพื่อขยายระยะเวลาช าระเงิน ท าใหร้้านคา้ปลีกตอ้งแบกรับความเส่ียงเพิ่มข้ึน 
ร้านที่ 1 “เราจะแพท่ี้สินคา้ท่ีโกลบอลเฮา้ส์น าเขา้โดยตรง” เน่ืองจากลูกคา้ของร้านส่วนหน่ึงเป็นลูกคา้
กลุ่มเดียวกบัของโกลบอลเฮา้ส์ ลูกคา้หลายรายใชว้ธีิซ้ือสินคา้เครดิตกบัทางร้าน ในขณะเดียวกนัก็ซ้ือ
สินค้าเป็นเงินสดกับโกลบอลเฮ้าส์ อีกทั้ งกลยุทธ์ด้านราคาท าให้ต้องลดราคาสินค้าเพื่อแข่งขัน 
ประกอบกบัผลกระทบจากค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อสภาพคล่องของร้าน 
ร้านที่ 7 การเขา้มาของโกลบอลเฮา้ส์เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งการเสียเวลาในการหา
ซ้ือสินคา้และชอบการจดัร้านท่ีกวา้งขวางและเป็นระเบียบ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจา้ของบา้น จากการ
สังเกตพบวา่จ านวนลูกคา้ของร้านไม่ไดล้ดลงมากนกั เพราะส่วนใหญ่เป็นช่างและกลุ่มท่ีรับสินคา้ยอ่ย
ไปจ าหน่ายอ าเภอรอบนอก  
ร้านที่ 8 “ผลกระทบก็พอมีอยู่บา้งในเร่ืองการโดนแย่งส่วนแบ่งลูกคา้ไป” ทางร้านมีขอ้ไดเ้ปรียบใน
เร่ืองดา้นบริการหรือความผกูพนักบักลุ่มลูกคา้ประจ าและสินคา้เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีลูกคา้ให้ความ
วางใจซ่ึงไม่มีจ  าหน่ายท่ีโกลบอลเฮา้ส์ ท าใหย้งัสามารถแข่งขนักบัโกลบอลเฮา้ส์และร้านอ่ืนๆ ได ้
ร้านที่ 10 “ตอนน้ีก็พอไปไดเ้ร่ือยๆ แต่ก็ตอ้งมาดูอีกทีวา่จะไปไดถึ้งแค่ไหน” เน่ืองจากร้านคา้ตั้งอยูบ่น
เส้นทางเดียวกบัโกลบอลเฮา้ส์ท าใหลู้กคา้มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึน ลูกคา้หลายรายท่ีตอ้งการ
One Stop Service หรือตอ้งการซ้ือสินคา้ประเภทของตกแต่งมกัจะเลือกไปซ้ือสินคา้ท่ีโกลบอลเฮา้ส์ 
ส่งผลให้ยอดขายของร้านลดลง นอกจากน้ี เน่ืองจากสินคา้หลายรายการเป็นสินคา้ตวัเดียวกนัท าให้
เกิดขอ้เปรียบเทียบดา้นความแตกต่างของตน้ทุนและราคาสินคา้ ลูกคา้หลายรายจึงนิยมซ้ือสินคา้เงิน
สดท่ีโกลบอลเฮา้ส์เพื่อให้ตน้ทุนราคาสินคา้ลดลง หากลูกคา้ยงัไม่มีเงินสดจึงจะมาซ้ือสินคา้เงินเช่ือ 
ท าใหท้างร้านมีความเส่ียงในการติดตามหน้ีเพิ่มข้ึน  
 
 
 



 
 
 

 

34 
 

ร้านคา้ 5 ใน 10 ร้าน เห็นวา่การเขา้มาของโกลบอลเฮา้ส์ไม่ไดส่้งผลต่อธุรกิจของตนมากนกั 
เพราะทางร้านมีจุดแขง็ท่ีโกลบอลเฮา้ส์ไม่มี เช่น มีสินคา้เฉพาะทางท่ีโกลบอลเฮา้ส์ไม่มี ร้านคา้มีความ
ช านาญในผลิตภณัฑ์มากกวา่ และร้านคา้มีความสามารถในการปรับตวัต่อความตอ้งการของลูกคา้ได้
มากกวา่เน่ืองจากอ านาจสั่งการอยูท่ี่เจา้ของกิจการ ท าใหส้ามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ร้านที่ 2 “ถึงโกลบอลเฮา้ส์จะมาหรือไม่เราก็ตอ้งปฏิบติัอยูแ่ลว้” เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มหลกั 70-80% เป็น
ขายส่ง ร้านคา้ช่วง ซ่ึงทางร้านประเมินแลว้วา่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกบัโกลบอลเฮา้ส์โดยตรง ประกอบกบั
ทางร้านมีฐานลูกคา้เดิมอยู่ ดงันั้น จึงเน้นนโยบายให้ปรับปรุงระบบการท างานภายในเพื่อรับมือกบั
สถานการณ์ภายหนา้มากกวา่การวางกลยทุธ์เพื่อรับมือกบัโกลบอลเฮา้ส์โดยตรง 
ร้านที ่3 “น่าจะเหมือนร้านโชวห่์วยท่ีวา่ลูกคา้อยูใ่กลท่ี้ไหนสะดวกท่ีไหนก็ไปท่ีนัน่ ถา้ตอ้งการของถูก
เยอะหรือปริมาณมากก็เขา้ห้าง” ไม่มีการปรับตวัเพื่อรับสถานการณ์มากนกั ยงัเน้นท่ีสินคา้หลกัของ
ร้านซ่ึงเป็นสินคา้ขายดีและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับซ่ึงไม่มีจ  าหน่ายในโกลบอลเฮา้ส์ มีการน ากลยุทธ์
ดา้นราคามาใชก้บัสินคา้บางตวัเพื่อแข่งขนั และเนน้การรักษามาตรฐานบริการใหดี้กวา่  
ร้านที่ 5 “ส่วนมากลูกคา้ของพี่ไม่ไปโกลบอลเฮา้ส์ เคา้ให้เหตุผลวา่ของไม่ครบและไม่มีใครแนะน า
ให้” แมว้า่สินคา้ของโกลบอลเฮา้ส์จะมีหลายชนิด แต่สินคา้บางอยา่งก็ไม่ตรงกบัความตอ้งการเฉพาะ
ของลูกคา้หรือมีจ านวนสินคา้ไม่พอต่อความตอ้งการ จึงเป็นโอกาสของร้านคา้ท่ีมีการจ าหน่ายเฉพาะ
ดา้น โดยเฉพาะสินคา้ท่ีตอ้งมีพนกังานผูเ้ช่ียวชาญคอยแนะน า รวมทั้งการบริการท่ีเป็นกนัเองมากกวา่
ท าใหลู้กคา้พอใจท่ีจะมาใชบ้ริการ 
ร้านที่ 6 “ไม่ใช่คู่แข่ง แต่เราตอ้งมาประยุกต์ใช้ของเรา” จากการสังเกตและสอบถามจากผูใ้ช้บริการ
พบว่า การให้บริการของโกลบอลเฮา้ส์ยงัมีปัญหา ทางร้านมีการโอกาสน้ีในการสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ท่ีผิดหวงัจากโกลบอลเฮา้ส์และเดินทางมาท่ีร้าน ท าให้ลูกคา้รู้สึกว่าไดรั้บการดูแลเอาใจใส่
และจ าหน่ายสินค้าในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การเป็นเจ้าของกิจการโดยตรงยงัท าให้การ
ตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงทางร้านถือวา่เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการท าธุรกิจ   
ร้านที่ 9 “พี่เห็นว่ามนัยงัมีช่องว่างทางการตลาดอยู่มากมาย” เน่ืองจากโกลบอลเฮา้ส์จ าหน่ายสินคา้
หลากหลายจึงไม่มีความเช่ียวชาญดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ ท าให้เกิดโอกาสให้ร้านคา้เฉพาะดา้นท่ี
มีความรู้ความเช่ียวชาญในสินคา้ด าเนินกิจการแข่งขนัได ้ 

ร้านค้า 1 ร้านจาก 10 ร้าน เห็นว่าในปัจจุบันยงัไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่คาดว่าใน
อนาคตผลจะเห็นผลกระทบชดัเจนข้ึน 
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ร้านที่ 4 “มีผลกระทบ ตอนน้ียงัเห็นไม่ชดั แต่ต่อไปพี่ว่าตอ้งเห็นผลชัดแน่นอน” ดว้ยศกัยภาพของ
ร้านคา้สมยัใหม่เช่นโกลบอลเฮา้ส์ท่ีมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายกวา่จึงสามารถดึงดูดลูกคา้ไดม้ากกวา่ 
สินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบชดัเจนคือสินคา้ประเภทเดียวกนัท่ีขายในร้าน เช่น บานประตู วงกบไม ้ลูกต่ิง 
และคาดวา่จะมีสินคา้ตวัอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบตามมาทีหลงั 

สรุป ร้านคา้ส่วนมากยงัไม่มีการปรับตวัเพื่อแข่งขนักบัโกลบอลเฮา้ส์มากนกั และจะเนน้ไปท่ี
การปรับปรุงการบริการซ่ึงเป็นหวัใจส าคญั 
 
1. ค าถามเกีย่วกบัค่านิยมร่วม (Shared Values) ส่ิงที่ทางร้านและพนักงานเห็นว่าเป็นส่ิงส าคัญในการ
ด าเนินกจิการคืออะไร อะไรคือคุณค่าในอุดมคติและคุณค่าจริง  
ค าถาม: ส่ิงทีท่างร้านและพนักงานเห็นว่าเป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินกจิการคืออะไร 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ ร้านคา้ 8 ใน 10 ร้าน มีความคิดเห็นว่า ส่ิงส าคัญในการด าเนิน
กิจการคือการดูแลลูกคา้ การให้บริการโดยค านึกถึงลูกคา้เป็นหลกัให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้สามารถจดัหาสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ เนน้ความรวดเร็ว พยายามสร้างความเป็น
กนัเองใหลู้กคา้สบายใจท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ  
 
ตารางท่ี 5 ค่านิยมร่วมของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพนู จ านวน 10 ร้าน 
 
ร้านคา้ Shared Values 
1 ดูแลลูกคา้ พนกังาน 
2 ปรับปรุงภายในให้เขม้แขง็ 
3 ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
4 มีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท า 
5 มนุษยสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ ความเช่ียวชาญ 
6 มนุษยสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ 
7 เนน้การบริการ 
8 ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
9 มีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท า 
10 บริการดว้ยความรวดเร็ว 
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ร้านที่ 1 เน้นการดูแลลูกค้าให้ได้รับความสะดวกในการซ้ือสินค้าเพื่อให้เกิดความประทบัใจและ
กลบัมาใช้บริการซ ้ า  และเน้นการดูแลรักษาพนักงานให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี ได้รับค่าตอบแทนและ
สวสัดิการตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมไปถึงการดูแลยามเม่ือพนกังานตอ้งการความช่วยเหลืออ่ืนๆ 
ดว้ย  
ร้านที่ 3 ให้ความส าคญักบัลูกคา้เป็นอนัดบัแรก พยายามจดัหาสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ 
ร้านที ่4 เนน้เร่ืองความเช่ียวชาญในสินคา้ท่ีจดัจ าหน่าย พนกังานตอ้งสามารถตอบค าถามของลูกคา้ได ้
เน่ืองจากเป็นสินคา้ประเภทเดียวแต่ก็มีครบทุกชนิดท่ีลูกคา้ตอ้งการ สามารถแปรรูปสินคา้ท่ีมีให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ตอ้งการได้ในระยะเวลาอนัสั้ น พนกังานแต่ละคนมีความเช่ียวชาญในหน้าท่ีของ
ตวัเอง 
ร้านที่ 5 เน้นการสร้างความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ให้ลูกคา้เกิดความสนิทสนมแมว้า่ลูกคา้จะยงัไม่ซ้ือ
สินคา้ก็ตาม นอกจากน้ียงัเนน้เร่ืองความรู้ความเช่ียวชาญในตวัสินคา้ท่ีจ  าหน่าย สามารถตอบค าถาม
ของลูกคา้ได ้ 
ร้านที่ 6 เน้นการสร้างประทบัใจด้วยมนุษยสัมพนัธ์ของผูข้าย สร้างบรรยากาศให้ร้านมีความเป็น
กันเอง ลูกค้ามีโอกาสได้พบเจอพูดคุยกับเจา้ของกิจการโดยตรง ในขณะเดียวกับเจ้าของกิจการ
สามารถตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และรักษา
เครดิตในการท าธุรกิจกบับริษทัผูผ้ลิตสินคา้ 
ร้านที่ 7 เน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกๆ ต้องสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้
ร้านที่ 8 เน้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ จดัหาสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการเขา้มาจ าหน่ายใน
ร้านเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวก ซ่ึงท าให้สามารถสร้างฐานลูกคา้ประจ าท่ีจะกลบัมาซ้ือซ ้ าได ้และ
พยายามรักษาฐานลูกคา้ท่ีมีอยู ่
ร้านที่ 10 เน้นการให้บริการดว้ยความรวดเร็ว การดูแลลูกคา้ตั้งแต่เขา้ร้าน จดัหาสินคา้และช าระเงิน 
ให้ลูกคา้ไดใ้ชเ้วลาในร้านนอ้ยท่ีสุด มีการน าเทคโนโลยี เช่น การใชอี้เมลหรือการติดต่อทางแอฟปริ
เคชัน่มาใชก้บัเอกสารท่ีตอ้งใชติ้ดต่อกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการสอบถามราคาหรือสั่งสินคา้ล่วงหนา้เพื่อช่วย
ใหเ้กิดความสะดวกและความถูกตอ้ง  

ร้านคา้ 1 ร้านท่ีเนน้การปรับปรุงภายในเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตวัในภายหนา้  
ร้านที ่2 เนน้การปรับปรุงรักษาระบบการจดัการภายในเพื่อให้โครงสร้างภายในเกิดความเขม้แขง็และ
พร้อมส าหรับการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ในอนาคต  
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ร้านคา้ 1 ร้านท่ีเห็นวา่ทางร้านควรมีความเช่ียวชาญพิเศษในสินคา้ท่ีขาย 
ร้านที่ 9 เนน้ดา้นความเช่ียวชาญในตวัสินคา้ สามารถให้ค  าแนะน าและตอบขอ้สงสัยของลูกคา้ได้ มี
ความจริงใจในการขาย ไม่เอาเปรียบลูกคา้ ขายสินคา้ในราคาท่ีสมเหตุสมผลเพื่อสร้างสัมพนัธ์ระหวา่ง
ร้านคา้และลูกคา้ใหย้ ัง่ยนื  

สรุป ค่านิยมร่วมท่ีร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัล าพูนให้ความส าคญัเป็นเร่ืองของการ
บริการ การใหค้  าปรึกษาแนะน า การจดัหาและจ าหน่ายสินคา้ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ มีความ
จริงใจต่อลูกคา้  สร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจและกลบัมาซ้ือซ ้ า 
 
2. ค าถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategy) ก่อนที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่จะเข้ามาด าเนินกิจการ 
ทางร้านได้ใช้กลยุทธ์ใดในการบริหาร และหลังจากที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ด าเนินกิจการ
แล้ว ทางร้านมีการเปลีย่นแปลงกลยุทธ์หรือไม่ อย่างไร 
ค าถาม: ก่อนที่ร้านค้าปลกีวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่จะเข้ามาด าเนินกจิการ ทางร้านได้ใช้กลยุทธ์ใดในการ
บริหาร และหลงัจากทีร้่านค้าปลกีวสัดุก่อสร้างสมัยใหม่ด าเนินกจิการแล้ว ทางร้านมีการเปลีย่นแปลง
กลยุทธ์หรือไม่ อย่างไร 

จากการสัมภาษณ์พบว่าร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน มีความคิดเห็นว่า ร้านคา้ควรมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้ายจากท่ีอ่ืน เพื่อสร้างจุดเด่นให้ร้านคา้วา่ถา้ตอ้งการสินคา้
ชนิดน้ีตอ้งมาท่ีร้านน้ีเท่านั้น ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการรับเป็นเอเยน่ตจ์  าหน่ายสินคา้ หรือเนน้จ าหน่าย
สินคา้ประเภทเดียวแต่มีความหลากหลายใหเ้ลือก และมีบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ชนิดนั้น 
ทุกร้านยงัมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรเน้นการให้บริการลูกค้า บริการด้วยความรวดเร็ว สร้าง
ความคุน้เคยและความประทบัใจ ให้ลูกคา้รู้สึกเป็นกนัเอง ดูแลลูกคา้โดยเฉพาะลูกคา้ขาประจ า และ
ตอ้งมีการปรับปรุงภายในร้าน น าสินคา้ท่ีขายไม่ดีหรือลูกคา้ไม่ตอ้งการออกและทดแทนดว้ยสินคา้ท่ี
เป็นท่ีตอ้งการแทน 
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ตารางท่ี 6 กลยุทธ์ของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน 
จ านวน 10 ร้าน 
 

ร้านคา้ Strategy 
1 เป็นเอเยน่ตสิ์นคา้ 
2 มีผลิตภณัฑข์องตวัเอง 
3 ลดราคาสินคา้ 
4 เผยแพร่ความรู้แก่ลูกคา้ 
5 ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า 
6 ปรับปรุงภายใน 
7 เปล่ียนแปลงการท างาน 
8 ดูแลลูกคา้เป้าหมาย 
9 ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า 
10 สินคา้คุณภาพ ลดราคาสินคา้ 

 
ร้านที่ 1 ใช้ประโยชน์จากการเป็นร้านคา้ช่วงเพื่อจ าหน่ายสินคา้ทั้งแบบปลีกและขายส่ง และการมี
สินคา้ท่ีผลิตดว้ยตวัเอง เช่น ปูนคอนกรีตผสมเสร็จ สร้างความไดเ้ปรียบในการเป็นท่ีจดจ าของลูกคา้ 
มีการให้เครดิตแก่ลูกคา้ขาประจ า มีการตรวจสอบรายการสินคา้ จะคดัท่ีไม่ท าก าไรออกไปแต่ยงัคง
ความหลากหลายและคุณภาพของสินคา้ตามเดิม และใชก้ลยุทธ์ดา้นราคาแข่งขนักบัโกลบอลเฮา้ส์ มี
การพยายามให้ความรู้แก่ลูกคา้ โดยเน้นไปท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีการศึกษาหรือมีคู่แต่งงานชาวต่างประเทศ 
และเนน้พนกังานขายเร่ืองการหาลูกคา้โดยมีค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจแทนการใชส่ื้อโฆษณา รวมทั้ง
การหาพนกังานท่ีมีความสามารถเขา้มาร่วมงาน  
ร้านที่ 3 ใชก้ลยุทธ์ดา้นสินคา้ ขายสินคา้แบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไม่มีขายในโกลบอลเฮา้ส์ เนน้ลูกคา้
กลุ่มผูรั้บเหมา ใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้ขาประจ า ไม่มีแผนการจะขยายกิจการเพิ่มเติม 
ร้านที่ 4 ยงัคงใชก้ลยุทธ์เดิมท่ีเนน้ขายสินคา้เฉพาะทางแมว้า่จะมีสินคา้ทดแทนเขา้มาแข่งขนั พยายาม
ให้ความรู้แก่ลูกค้าถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ท่ี เหนือกว่าสินค้าทดแทน และเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มเจา้ของบา้นหรือกลุ่มคนสูงอายุ นอกจากนั้นจะเน้นการบริการดว้ยความรวดเร็ว ทั้ง
เร่ืองการจดัของการขนส่ง มีการท ารายการส่งเสริมการขาย เช่น การโฆษณา การแจกของแถม และมี
พนกังานออกไปติดต่อลูกคา้ 
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ร้านที่ 5 ยงัคงใชก้ลยุทธ์เดิมท่ีเนน้สินคา้เฉพาะทาง ควบคู่กบัสินคา้อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของคนในพื้นท่ีใกลเ้คียงและในพื้นท่ีรอบนอก นอกจากน้ียงัมีการเก็บขอ้มูลและติดตามลูกคา้ 
ใชข้อ้มูลท่ีรู้วา่ลูกคา้ตอ้งเปล่ียนวสัดุท่ีเสียหายทุกปีเสนอสินคา้ใหม่ไปให้ และเพิ่มการขายส่งส าหรับ
ร้านคา้ท่ีตอ้งการน าสินคา้ไปขายต่อและส่วนราชการ นอกจากน้ีพนกังานตอ้งมีความรู้จริงในสินคา้
เฉพาะทางน้ี สามารถตอบค าถามได ้มีการปรับตวัในส่วนการให้บริการเล็กนอ้ยเพื่อให้ลูกคา้ไม่รู้สึก
ยุง่ยากและใชเ้วลานานในการซ้ือหรือคืนสินคา้  
ร้านที่ 6 ทางร้านมีการส ารวจคู่แข่ง พบวา่ประเภทและคุณภาพของสินคา้ท่ีน ามาจดัจ าหน่ายบางอยา่ง
มีคุณภาพดอ้ยกว่าสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในร้านคา้ทอ้งถ่ิน สินคา้หลายชนิดไม่ใช่สินคา้ชนิดเดียวกนั และ
ระบบการให้บริการแบบช าระเงินและรับสินคา้ท่ีจุดให้บริการยงัเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับคนในทอ้งท่ีจึง
ตอ้งใช้เวลาในการปรับตวั ทางร้านคา้ไม่ไดป้รับใช้กลยุทธ์ใดอย่างชัดเจน แต่มุ่งเน้นการให้บริการ 
การส่งสินคา้ภายในวนัเวลาท่ีสั่ง และจดัหาสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการแทน โดยเฉพาะสินคา้ท่ีโกลบอล
เฮา้ส์ไม่น ามาจ าหน่าย เช่น ศาลพระภูมิ เป็นตน้ 
ร้านที่ 7 มีปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์เป็นประจ าไม่ว่าจะมีร้านค้าใหม่เข้ามาหรือไม่ เน้นการ
ให้บริการเป็นหลกั มีการใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาเขา้มาช่วย พร้อมกบัปรับรายการสินคา้เพื่อลดการสั่งซ้ือ
สินค้าท่ีจ  าหน่ายออกได้ช้าและเพิ่มสินค้าขายดี แต่ไม่มีการสั่งซ้ือหรือจ าหน่ายสินค้าประเภท
โครงสร้างเช่นเดียวกบัโกลบอลเฮา้ส์ 
ร้านที่ 8 ยงัคงเน้นกลยุทธ์ด้านสินค้า จ  าหน่ายเฉพาะสินค้าท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากลูกค้าเร่ิมเปล่ียน
พฤติกรรมจากการซ้ือสินคา้ราคาถูกเป็นสินคา้มีคุณภาพ จะเพิ่มสินคา้ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ และยงัคงรักษาการเป็นพนัธมิตรกบัซีเมนต์ไทย และจะเพิ่มความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการและบริการส่งสินคา้ พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน จะใหเ้ครดิต
แก่ลูกคา้ขาประจ า 
ร้านที่ 9 เน่ืองจากเป็นร้านคา้ท่ีเปิดได้ไม่นานจึงยงัคงใช้กลยุทธ์เดิมตามท่ีตั้ งไว ้คือจ าหน่ายสินค้า
เฉพาะทางและลดตน้ทุนการขายโดยเฉพาะดา้นแรงงาน มีการเปล่ียนสินคา้บางรายการเพื่อปรับใหเ้ขา้
กบักลุ่มลูกคา้ระดบัสูงข้ึน และเนน้การให้ความรู้และค าแนะน าแก่ลูกคา้ และบริการหลงัการขาย หาก
สินคา้มีปัญหา ร้านคา้จะเป็นผูแ้กไ้ขปัญหาแทนลูกคา้ โดยใช้ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเจา้ของกิจการเป็นผูข้าย
เองจึงสามารถตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้เลย ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดการบอกต่อ 
นอกจากน้ียงัเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยการหาพนัธมิตรทางการคา้โดยรับส่งสินคา้แก่โครงการ
ใหญ่ๆ ในอนาคตจะมีการเพิ่มพนัธมิตรประเภทช่างเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 
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ร้านที ่10 เนน้ท่ีลูกคา้เฉพาะกลุ่ม เช่น ราชการ ผูรั้บเหมา โรงเรียน วดั และมีบริษทัรับเหมาก่อสร้างอยู่
ในเครือ ส าหรับลูกคา้ใหม่จะมีการคดักรองท่ีเขม้งวดข้ึนเพื่อลดความเส่ียงในการใหเ้ครดิตลูกคา้ และ
เนน้ท่ีความรวดเร็วในการใหบ้ริการทั้งการรับค าสั่งซ้ือและการส่งสินคา้ 

ร้านคา้ 1 ใน 10 ร้าน มีความเห็นวา่ควรปรับปรุงระบบภายในองคก์ร เพื่อเตรียมรับมือกบั
สภาพการแข่งขนัในอนาคต 
ร้านที่ 2 ใช้กลยุทธ์ตั้งรับโดยการปรับปรุงระบบภายในองค์กร และเพิ่มความเขม้งวดในการปล่อย
สินเช่ือ มีการปรับปรุงส่วนสินค้าจดัแสดงหน้าร้าน ในส่วนของกลยุทธ์ในอนาคตจะข้ึนอยู่กับ
นโยบายของบริษทัซ่ึงอาจมีการขยายกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอยูแ่ต่เดิมใหก้วา้งข้ึน 

สรุป กลยทุธ์ท่ีร้านคา้ส่วนใหญ่เลือกใชเ้ป็นกลยุทธ์แบบ Differentiate เพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้แก่ร้านคา้จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ แมว้่าสินคา้หลายตวัจะเป็นสินคา้ประเภทหรือยี่ห้อ
เดียวกนั แต่ก็จะมีสินคา้ท่ีร้านคา้อ่ืนๆ ไม่มีหรือมีจ าหน่ายน้อยราย ในขณะเดียวกนัก็ใช้กลยุทธ์แบบ 
Niche Market เพื่อจบักลุ่มลูกคา้ท่ีชดัเจน นอกจากน้ี ยงัพบวา่ร้านคา้ส่วนมากไม่มีการวางแผนกลยุทธ์
ระยะยาว    
 
3. ค าถามเกี่ยวกับโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างองค์กรของทางร้านเป็นอย่างไร มีการแบ่งแผนก
หรือแบ่งหน้าที่อย่างไร ระดับการท างานและการรายงานผลเป็นอย่างไร (เป็นล าดับช้ัน , ระนาบเดียว 
ฯลฯ) พนักงานมีการปรับตัวเข้ากบัแผนกลยุทธ์อย่างไร 
ค าถาม: โครงสร้างองค์กรของทางร้านเป็นอย่างไร มีการแบ่งแผนกหรือแบ่งหน้าทีอ่ย่างไร 

จากการสัมภาษณ์พบว่าร้านคา้ 9 ใน 10 ร้านเป็นการประกอบกิจการเจา้ของคนเดียว (Sole 
Proprietorship) เจา้ของกิจการเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด ในจ านวนน้ี มีร้านคา้ 3 ร้านไม่มีการแบ่ง
แผนก เจา้ของเป็นผูส้ั่งการแต่เพียงผูเ้ดียว 
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ตารางท่ี 7 โครงสร้างของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพนู จ านวน 10 ร้าน 

 

ร้านคา้ Structure 
1 แบ่งแผนก มีแผนกยอ่ย เจา้ของดูภาพรวม 
2 ปรับองคก์รใหเ้ป็นระบบสากล แบ่งแยกแผนกหนา้ท่ีชดัเจน 
3 แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้เจา้ของดูภาพรวม 
4 แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้เจา้ของดูภาพรวม 
5 แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้เจา้ของดูภาพรวม 
6 ไม่แยกแผนก เจา้ของดูแลทั้งหมด 
7 ไม่แยกแผนก เจา้ของดูแลทั้งหมด 
8 แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้เจา้ของดูภาพรวม 
9 ไม่แยกแผนก เจา้ของดูแลทั้งหมด 
10 แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้เจา้ของดูภาพรวม 

 
ร้านที่ 6 ไม่มีการแยกแผนก มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการเอง พนกังานคนหน่ึง
ตอ้งท าไดห้ลายอยา่ง 
ร้านที ่7 ไม่มีการแบ่งแผนก มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการ รวมทั้งบญัชี การเงิน 
ร้านที่ 9 มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการเอง เนน้การใชโ้ปรแกรมในระบบอ่ืนๆ เช่น 
บญัชี เนน้จา้งพนกังานใหน้อ้ยท่ีสุด 

6 ใน 10 ร้าน มีการแบ่งแผนกงานตามหน้าท่ี (Departmentalization by Function) มีเจา้ของ
ร้านเป็นศูนยก์ลาง คอยควบคุมการท างานในภาพรวม  
ร้านที่ 1 มีการแบ่งแผนกตามหน้าท่ี และแบ่งย่อยเป็นแผนกตามชนิดสินค้า มีเจ้าของกิจการเป็น
ศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการ 
ร้านที่ 3 แบ่งเป็นฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายขาย บญัชี เจา้หน้ี ลูกหน้ี พนักงานแต่ละฝ่ายท าหน้าท่ีแทนกนัได้
บางส่วน มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการเอง 
ร้านที่ 4 บริหารแบบครอบครัว ก็แบ่งการบริหารตามแนวราบ ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ เสมียน และ
พนกังานรายวนั มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่งการเอง 
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ร้านที่ 5 แบ่งแผนกเป็นหน้าร้าน ฝ่ายขาย บญัชี โกดงั มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอยควบคุมสั่ง
การเอง ผูจ้ดัการสามารถตดัสินใจแทนเจา้ของกิจการไดใ้นบางเร่ือง 
ร้านที่ 8 แบ่งฝ่ายเป็นพนักงานขาย พนักงานจดัซ้ือ พนักงานจดัส่ง พนักงานโกดงั พนักงานบญัชี 
พนกังานคนหน่ึงถูกฝึกใหส้ามารถท างานในส่วนอ่ืนนอกจากของแผนกตวัเองไดด้ว้ย 
ร้านที่ 10 แบ่งเป็นฝ่ายขายหนา้ร้าน โกดงั บญัชี จดัซ้ือ ธุรการ โกดงัหลงัร้าน ขนส่ง พนกังานคนหน่ึง
ท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง ยกเวน้เร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะ มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางคอย
ควบคุมสั่งการเอง  

มีร้านคา้  1 ใน 10 ร้านท่ีน าระบบสากลเขา้มาใชป้รับปรุงองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม  
ร้านที่ 2 มีการปรับเปล่ียนส่วนขององค์กรให้มีระบบมากข้ึน มีประธานกรรมการบริษทัเป็นผูดู้แล
สูงสุด มีกรรมการผูจ้ดัการ มีรองผูจ้ดัการ มีการแบ่งแยกแผนกท่ีชดัเจน ปรับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่ง
ของพนักงานตามความเหมาะสม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการท างานจากระบบครอบครัวเป็น
ระบบสากล  

สรุป ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัล าพูนส่วนใหญ่มีเจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลควบคุม
การท างานทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการแบ่งแผนกหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ร้านคา้ 5 ร้านจาก 10 ร้าน
ตอบอยา่งชดัเจนวา่พนกังานสามารถท างานแทนกนัไดแ้มจ้ะไม่ไดอ้ยูแ่ผนกเดียวกนั 
 
4. ค าถามเกี่ยวกับระบบ (Systems) ระบบที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นระบบอะไร ควบคุมอะไร
และควบคุมจุดไหนขององค์กร มีวิธีการควบคุมการท างาน การติดตามผล การประเมินผลงาน
อย่างไรบ้าง 
ค าถาม: องค์กรมีวธีิการควบคุมการท างาน การติดตามผล การประเมินผลงานอย่างไรบ้าง 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน เจา้ของกิจการจะเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง
ในการท างานด้วยตนเอง โดยร้านคา้ 7 ใน 9 ร้าน เจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งการพนักงานและควบคุม
ระบบทุกอย่างแต่ผูเ้ดียว นอกจากน้ี ร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน ท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในเร่ือง
ระบบการจดัการดา้นการขาย สตอ๊กสินคา้ บญัชี  
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ตารางท่ี 8 ระบบของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน 
จ านวน 10 ร้าน 
ร้านคา้ System 

1 

จา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาวางระบบ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี  
พนกังานมีอ านาจในการท างานตามหนา้ท่ี 

เจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
มีการติดตามความกา้วหนา้ในการท างาน 

2 

จา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาวางระบบ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี บริหารงานบุคคลากร  
มีการแบ่งแผนกการท างานอยา่งเป็นระเบียบชดัเจน  

มีการประชุมก าหนดนโนบายการบริหาร การแจกจ่ายหนา้ท่ีแก่พนกังาน  
การตรวจสอบการท างานและการประเมินผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 

3 

ระบบคอมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรมของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย มีการฝึกอบรมการใช้
ระบบตามก าหนด พนกังานสามารถท างานแทนกนัได ้ 

พนกังานมีอ านาจในการท างานตามหนา้ท่ีโดยมีเจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลควบคุมทุกอยา่ง
ในร้านและตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 

4 

ใชส้มุดบนัทึก สมุดบญัชี เจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งงานโดยตรงแต่พนกังานทุกคนรู้และ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งปรึกษา
เจา้ของกิจการ มีการสอนและถ่ายทอดงานในกรณีท่ีพนกังานคนใดคนหน่ึงไม่อยู ่ 

มีการตรวจสอบการท างานกนัเองโดยเจา้ของกิจการตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งหมดอีก
คร้ัง 

5 

ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบญัชี พนกังานเก่าเป็นผูส้อนงานพนกังานใหม่  
มีการตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของพนกังานดว้ยกนัเอง  

หวัหนา้งานเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง พนกังานสามารถท างานแทนกนัได ้
พนกังานช่วยกนัท างาน ไม่มีนโยบายใหค้่าคอมมิสชัน่ 

6 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี เนน้การจดัการระบบหลงัร้าน  

มีการสอนขั้นตอนการปฏิบติังานจากเจา้ของกิจการโดยตรง  
พนกังานคนหน่ึงท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง 

7 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี ระบบบาร์โคท้ 

 เจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งการ วางแผนและตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งหมด 
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ตารางท่ี 8 ระบบของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน 
จ านวน 10 ร้าน (ต่อ) 
ร้านคา้ System 

8 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี มีการสอนขั้นตอนการปฏิบติังานจากเจา้ของ
กิจการและจากพนกังานเก่า มีการประเมินการท างานของพนกังานก่อนแจกจ่ายงาน   

พนกังานคนหน่ึงท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง 

9 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี เจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลควบคุมทุกอยา่งในร้าน  
เนน้การลดขั้นตอนการปฏิบติังานใหน้อ้ยเพื่อประหยดัตน้ทุนการบริหารและการมี

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

10 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี คู่กบัสมุดบนัทึก สมุดบญัชี พนกังานทุกคนไดรั้บ
การอบรมใหส้ามารถขายของหนา้ร้านไดทุ้กคน พนกังานคนหน่ึงท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง 

เจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลควบคุมทุกอยา่งในร้านและตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
 
ร้านที่ 1 มีการบริษทัขา้งนอกมาวางระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบบญัชี พนักงาน
ไดรั้บการฝึกจนคุน้เคยกบัระบบ พนักงานเก่าจะเป็นผูส้อนงานแก่พนกังานใหม่ เจา้ของกิจการคอย
เช็คความถูกตอ้งผา่นโปรแกรม 
ร้านที่ 3 มีการใชร้ะบบและโปรแกรมของแฟรนไชน์ ซ่ึงจะมีพนกังานจากส่วนกลางมาดูแลและสอน
งานโปรแกรมใหม่ๆ อยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง พนกังานสามารถท างานแทนกนัได ้พนกังานมีอ านาจใน
การท างานตามหน้าท่ีโดยมีเจา้ของกิจการเป็นผูดู้แลควบคุมทุกอย่างในร้านและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งอีกคร้ัง 
ร้านที่ 4 ไม่มีการน าระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมต่างๆ มาใช้ เน่ืองจากไม่สามารถระบุเจาะจง
สินคา้ในโปรแกรมได ้แต่จะใช้ระบบสมุดบญัชีเพื่อการควบคุมการท างานแทน เน้นการท างานตาม
ใบก ากับเป็นหลักเพื่อความถูกต้อง เจ้าของกิจการเป็นผูส้ั่งงานโดยตรงแต่พนักงานทุกคนรู้และ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองได ้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งปรึกษาเจา้ของกิจการ 
มีการสอนและถ่ายทอดงานในกรณีท่ีพนักงานคนใดคนหน่ึงไม่อยู่ และจะมีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งทุกคร้ังโดยพนกังานดว้ยกนัเองโดยเจา้ของกิจการตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งหมดอีกคร้ัง มีการ
ใหร้างวลัพนกังานตามสมควรในช่วงเทศกาล  
ร้านที่ 5 มีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้กบังานขายหน้าร้านและระบบบญัชี พนกังานเป็นคนจดัของ
ก่อนจะมีหัวหน้าตรวจสอบอีกที พนักงานสามารถท างานแทนกนัได ้พนักงานช่วยกนัท างาน ไม่มี
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นโยบายของร้านค่าคอมมิชชัน่ เพื่อป้องกนัการแข่งขนัและความแตกแยก แต่จะมีการมอบรางวลัให้
เม่ือส้ินปีแทน  
ร้านที่ 6 มีการน าคอมพิวเตอร์กบัโปรแกรมมาช่วยในการท างาน เนน้การจดัการระบบหลงัร้าน มีการ
สอนขั้นตอนการปฏิบติังานจากเจา้ของกิจการโดยตรงให้คอยสอบถามถึงความตอ้งการของลูกคา้เพื่อ
ขยายผลในการขาย พนกังานคนหน่ึงท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง เจา้ของกิจการคุมการท างานเองทั้งฝ่าย
หนา้ร้านหลงัร้าน  
ร้านที่ 7 มีการใชร้ะบบควบคุมการท างานให้ถูกตอ้ง เช่น ระบบบาร์โคด้ เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งและ
สะดวกต่อการท างานของพนกังาน เจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งการ วางแผนและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ผา่นโปรแกรม 
ร้านที่ 8 มีการน าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เช่น ระบบบญัชี มาใชแ้ทนบญัชีเล่มธรรมดา 
การสอนขั้นตอนการปฏิบติังานจากเจา้ของกิจการและจากพนกังานเก่า มีการประเมินการท างานของ
พนกังานก่อนแจกจ่ายงาน  พนกังานคนหน่ึงท าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง เจา้ของกิจการเป็นผูค้วบคุมการ
ท างานทั้งหมด 
ร้านที่ 9 มีการน าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เตรียมไวก่้อนจะเปิดกิจการ ท าให้สามารถ
พร้อมใช้งานเม่ือเปิดกิจการได้พอดี เจา้ของกิจการคุมการท างานเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฝ่าย
หนา้ร้านหลงัร้าน เนน้การลดขั้นตอนการปฏิบติังานให้นอ้ยเพื่อประหยดัตน้ทุนการบริหารและการมี
พนัธมิตรทางธุรกิจ 
ร้านที ่10 มีการน าโปรแกรมบญัชีเขา้มาใชคู้่กบัระบบสมุดบญัชี เช่น สมุดลงเวลาท างานของพนกังาน
รายวนั สมุดคลงัสินคา้ สมุดบญัชีลูกหน้ี เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง พนกังานทุกคนไดรั้บการอบรม
ให้สามารถขายของหน้าร้านไดทุ้กคน พนักงานคนหน่ึงท าหน้าท่ีได้หลายอย่าง เจา้ของกิจการเป็น
ผูดู้แลควบคุมทุกอยา่งในร้านและตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 

อยา่งไรก็ตาม มีเพียง 1 ใน 10 ร้านท่ีมีการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเป็นระบบตามรูปแบบ
ของบริษทั ทั้งมีการประเมินยอ้นหลงั การประชุมเพื่อรายงานและพิจารณาแกไ้ขปัญหา 
ร้านที่  2 มีระบบการตรวจสอบ การประเมิน มีการประชุมหัวหน้าแต่ละแผนก มีการทดลอง
ปรับเปล่ียนผงัส่วนของหวัหนา้แผนกเพื่อติดตามประเมินผล ให้แต่ละแผนกมีความชดัเจนมากข้ึน ทั้ง
ด้านการท างานและด้านเอกสาร มีการตรวจสอบตลอดการท างาน เน้นอบรมพนักงานให้เป็น 
specialist โดยตรง มีการจา้งท่ีปรึกษาจากภายนอกมาช่วยดา้น HR ดา้นระบบบญัชี และมีการประเมิน
เพื่อใหค้่าตอบแทนตามผลงาน  
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สรุป ร้านคา้ปลีกส่วนใหญ่มีเจา้ของกิจการจะเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งในการท างานดว้ย
ตนเอง โดยบางส่วนเจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งการพนักงานและควบคุมระบบทุกอย่างแต่ผูเ้ดียว และ
ร้านคา้ส่วนใหญ่น าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ีจ าเป็นมาช่วยในการท างานเพื่อให้เกิดความ
ถูกตอ้ง ความสะดวกในการท างาน สามารถตรวจสอบได ้
 
5. ค าถามเกี่ยวกับทักษะ (Skills) มีทักษะที่ทางร้านช านาญเป็นพิเศษหรือไม่ ทักษะน้ันคืออะไร 
พนักงานมีความสามารถที่จ าเป็นต่อการท างานหรือไม่ ทุกคนได้รับการปลูกฝังทักษะ ประเมินและ
พฒันาอย่างไร 
ค าถาม: มีทกัษะทีท่างร้านช านาญเป็นพเิศษหรือไม่ ทักษะน้ันคืออะไร พนักงานทุกคนได้รับการ
ปลูกฝังทกัษะน้ันอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์พบว่าร้านคา้ 8 ร้าน ใน 10 ร้าน มีความคิดเห็นว่า การบริการท่ีเน้นความ
เป็นกนัเอง สร้างความรู้สึกให้ลูกคา้ประทบัใจ เป็นทกัษะพิเศษของร้าน พนกังานส่วนมากจะไดรั้บ
สอนอยา่งไม่เป็นทางการ เช่น การบอกต่อ การเรียนรู้จากการท างานของพนกังานรุ่นพี่ เป็นตน้  
 
ตารางท่ี 9 ทกัษะของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน 
จ านวน 10 ร้าน 

 
ร้านคา้ Skills 
1 เนน้บริการ ความเป็นกนัเอง 
2 พนกังานรับมือการเปล่ียนแปลงไดไ้ว สินคา้ สินคา้ราคาถูก มีของครบ 
3 เนน้การบริการ สามารถจดัหาสินคา้ท่ีตอ้งการใหไ้ด ้
4 สินคา้เฉพาะทาง พนกังานมีความเช่ียวชาญในตวัสินคา้ เนน้บริการ 
5 ความเป็นกนัเอง สินคา้เฉพาะทาง พนกังานใหข้อ้มูลสินคา้ได ้
6 สร้างความประทบัใจ หมัน่สอบถามใหข้ายของไดต่้อเน่ือง 
7 เนน้ราคาและบริการ 
8 เนน้บริการ พนกังานรู้ขั้นตอนและส่ิงใหม่ๆไดเ้ร็ว 
9 สินคา้เฉพาะทาง พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ ใชพ้นกังานในร้านนอ้ย 
10 พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ ความเร็วในการบริการ รับสั่งท าสินคา้ 
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ร้านที่ 1 เน้นการขายสินคา้ราคาไม่แพงเพื่อทดแทนการเสียเปรียบดา้นท าเล และเน้นการบริการ การ
แกปั้ญหาตามสถานการณ์ ลูกคา้มีเสียงตอบรับเร่ืองความเป็นกนัเองของพนกังานซ่ึงตรงตามความ
ตั้งใจของร้าน  
ร้านที่ 3 จุดเด่นอยู่ท่ีขนาดของร้าน ท าให้การใช้เวลาในการบริการไม่มาก สามารถบริการลูกคา้ดว้ย
ความรวดเร็วได ้เน่ืองจากทางร้านเนน้การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้มากท่ีสุด หากมีพนกังานใหม่เขา้มา 
พนกังานเก่าจะเป็นผูส้อนงานให ้ 
ร้านที่ 5 เนน้ท่ีบริการ โดยเฉพาะความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ การพูดคุยและจดจ าลูกคา้ได ้พนกังานซึม
ซบัพฤติกรรมการดูแลลูกคา้จากพนกังานเก่าและจากกนัและกนั พนกังานมีการศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ อยูต่ลอดจากการอบรมของบริษทัผูผ้ลิตสินคา้และน ากลบัมาสอนพนกังานคนอ่ืนๆ 
ร้านที่ 6 เนน้การสร้างความประทบัใจ พนกังานตอ้งเรียนรู้ทกัษะการต่อยอดการขาย  เอาใจใส่ หมัน่
ไปเยี่ยมเยียนลูกคา้ และเน้นการจดัการภายในร้านท่ีมีประสิทธิภาพ การบริการก่อนและหลงัการขาย 
และศิลปะการพดู 
ร้านที่ 7 จุดอ่อนของร้านอยู่ท่ีท  าเล เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไม่สามารถขยายกิจการได ้ท าให้เกิดปัญหา
เร่ืองลูกคา้ได้รับความล าบากเวลามาติดต่อซ้ือสินคา้ จึงเน้นเร่ืองราคาสินคา้และการให้บริการเพื่อ
ชดเชยขอ้จ ากดัน้ี 
ร้านที ่8 เนน้การบริการลูกคา้กบัการใส่ใจการบริการ พนกังานถูกฝึกให้รู้ขั้นตอนและสามารถปรับตวั
ต่อส่ิงใหม่ๆ ได้ นอกจากน้ียงัให้ความส าคญัต่อการปรับปรุงร้าน การจดัเรียงสินคา้หน้าร้าน การ
ใหบ้ริการ 
ร้านที่ 10 เน้นท่ีความยืดหยุ่น ความรวดเร็วในการให้บริการ การรับค าสั่งสินคา้พิเศษของลูกคา้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ พนักงานทุกคนตอ้งรู้จกัสินคา้ สามารถให้ค  าแนะน าและตอบค าถามแก่
ลูกคา้ได ้

ร้านค้า 1 ร้าน ใน 10 ร้าน  เห็นว่าความสามารถพิ เศษของร้านอยู่ท่ีการรับมือกับความ
เปล่ียนแปลง เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่วา่จะเป็นวธีิการท างานหรือตวัผลิตภณัฑ ์ 
ร้านที ่2 ทางร้านก าลงัปรับให้แต่ละฝ่ายมีระบบการท างานท่ีแยกเป็นแต่ละแผนกอยา่งชดัเจน เนน้การ
ดูแลระบบภายในใหเ้ขม้แข็ง พนกังานตอ้งสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงได ้นอกจากน้ียงั
มีจุดเด่นอยูท่ี่ราคาสินคา้ขายส่ง  
 นอกจากน้ี ร้านคา้ 2 ร้าน ใน 10 ร้านยงัเห็นวา่พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญในตวัสินคา้ 
สามารถตอบค าถามหรือแนะน าผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้ไดถื้อเป็นจุดเด่นของร้าน 
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ร้านที่  4 จุดเด่นอยู่ ท่ี สินค้าเฉพาะทาง พนักงานมีความรู้ความเช่ียวชาญในตัวสินค้า และมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานคนอ่ืนๆ ให้
สามารถท างานแทนกนัได ้นอกจากน้ียงัเนน้ท่ีความรวดเร็วในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นส าคญั 
ร้านที่ 9 จุดแขง็ของร้านอยูท่ี่การใชพ้นกังานจ านวนนอ้ยราย เน่ืองจากการขายสินคา้เฉพาะอยา่งท าให้
ลูกคา้ตอ้งมาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านและรับกลบัไปเอง นอกจากน้ีพนกังานทุกคนยงัมีความเช่ียวชาญใน
ตวัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายดว้ย  

สรุป ทักษะท่ีร้านค้าให้ความส าคญัเป็นพิเศษคือ การบริการท่ีสร้างความประทบัใจ การ
รับมือกบัการเปล่ียนแปลง และการรู้จกัสินคา้ท่ีขายเป็นอยา่งดี โดยพนกังานจะไดรั้บการอบรมผา่น
การสอนจากเจ้าของกิจการหรือพนักงานคนอ่ืนๆ หรือผ่านการซึมซับรูปแบบพฤติกรรมผ่าน
วฒันธรรมองคก์รท่ีใหค้วามส าคญัแก่การบริการ 
 
6. ค าถามเกีย่วกบับุคลากร (Staff) พนักงานในองค์กรของทางร้านมีจ านวนเท่าใด มีแผนจะปรับขนาด
หรือไม่ พนักงานอย่างไรทีอ่งค์กรต้องการ และมีแผนจะพฒันาพนักงานขององค์กรอย่างไร 
ค าถาม: พนักงานในองค์กรของทางร้านมีจ านวนเท่าใด มีแผนจะปรับขนาดหรือไม่ พนักงานอย่างไร
ทีอ่งค์กรต้องการ และมีแผนจะพฒันาพนักงานขององค์กรอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ 
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ตารางท่ี 10 บุคคลากรของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพนู จ านวน 10 ร้าน 
ร้านคา้ Staff 
1 จ านวนไม่แน่นอน พนกังานประจ า 7-8 คน พนกังานรายวนัเขา้ออกตลอด 
2 พนกังาน 50 คนและฝ่ายบริหารอีก 10 คน รับพนกังานขนส่ง ยกของเพิ่ม 
3 ทั้งหมด 20 คน มีพนกังานขาย 3 คน พนกังานออฟฟิต 3 คน ไม่รับพนกังานเพิ่ม 
4 ประมาณ 15-16 คน ไม่รับพนกังานเพิ่ม 
5 ประมาณ 10 คน รับพนกังานยกของเพิ่ม 
6 ประมาณ 8-10 คน รับพนกังานขบัรถเพิ่ม 
7 ประมาณ 18 คน ไม่มีแผนรับพนกังานเพิ่ม 
8 ประมาณ 10 คน เป็นพนกังานออฟฟิต 5 คน ไม่รับเพิ่ม 
9 2 คน รับคนงานเพิ่ม 
10 ประมาณ 15 คน ไม่รับพนกังานเพิ่ม 

 
มีพนกังานตั้งแต่ 1-5 คน 1 ร้าน 

ร้านที่ 9 มีพนักงาน 3 คน เน่ืองจากพนักงานลาออกจึงตอ้งการรับพนักงานเพิ่ม ไม่จ  ากดัคุณสมบติั
เพราะทางร้านจะมีการฝึกอบรมพนกังานอีกคร้ังหน่ึง 

มีพนกังานตั้งแต่  6-10 คน 1 ร้าน  
ร้านที่ 6 ปัจจุบนัมีพนักงานประมาณ 8-10 คน รวมเจา้ของกิจการ แบ่งเป็นคนขบัรถบรรทุก 2 คน 
คนขบัรถกระบะ 3 คน คนงานอีก 3 คนช่วยกนัยกของ มีเจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลาง พนกังานทุกคน
สามารถท างานไดก้ลายอย่าง ทางร้านมีแผนรับพนกังานขบัรถเพิ่ม เจา้ของกิจการเป็นผูค้ดัเลือกและ
อบรมพนกังานดว้ยตวัเอง 

ร้านคา้มีพนกังานตั้งแต่ 11-15 คน 3 ร้าน  
ร้านที ่5 มีพนกังานอยูป่ระมาณสิบกวา่คน แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบแต่ยงัสามารถท างานแทนกนัได ้ 
ตอ้งการรับพนกังานบรรทุกสินคา้เพศชายเพิ่ม ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษาและอาย ุ
ร้านที่ 8 มี พนกังานประมาณสิบกวา่คน เป็นพนกังานประจ าส านกังาน 5 คน ปัจจุบนัไม่สามารถรับ
พนกังานใหม่เพิ่มไดเ้น่ืองจากจะมีผลต่อตน้ทุนของร้าน เจา้ของกิจการเป็นคนคดัเลือกพนกังานและ
สอนงานในขั้นตน้ก่อนให้พนักงานเก่าแก่สอนงานประจ าหน้าท่ีอีกคร้ัง พนกังานทุกคนตอ้งเรียนรู้
เร่ืองสินคา้ เนน้พนกังานท่ีมีความสามารถมากกวา่พนกังานท่ีเรียบจบตรงสายงาน ยกเวน้บางแผนกท่ี
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จ าเป็นตอ้งมีทกัษะเฉพาะ หากมีปัญหาก็จะจดัให้ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม หากพนกังานมี
ปัญหาส่วนตวัก็จะมีการเรียกเป็นรายบุคคล 
ร้านที่ 10 มีพนกังานประมาณ 15 คน พนกังานประจ าส านกังานหน้าร้านประมาณ 5 คนท่ีเหลือเป็น
ฝ่ายคลงัสินคา้ คาดวา่จะไม่มีการรับพนกังานเพิ่ม ยกเวน้วา่จะมีพนกังานลาออกและตอ้งหาพนกังาน
มาประจ าแทน 

มีพนกังานตั้งแต่ 16-20 คน 4 ร้าน  
ร้านที่ 1 พนักงานรายวนัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท าให้จ  านวนไม่แน่นอนและมีการรับเพิ่ม
ตลอดเวลา ส่วนพนกังานประจ าในส านกังานไม่มีการเปล่ียนแปลงเท่าไหร่นกั 
ร้านที่ 3 มีพนกังานประมาณ 20 คน เป็นฝ่ายออฟฟิต 3 คน ฝ่ายขาย 3 คน ท่ีเหลือเป็นพนกังานส่งของ 
ประจ าโกดงั มีตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีถึง ม. 3-ป.6 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเก่าแก่ ไม่มีการรับพนักงาน
เพิ่ม แต่จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนกังานแทน  
ร้านที่ 4 มีพนักงานประมาณ 15-16 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานรายวนั ทุกคนรู้หน้าท่ีของตนเอง
สามารถท างานโดยไม่ตอ้งรอค าสั่ง คาดวา่คงไม่มีการรับพนกังานเพิ่มแลว้ 
ร้านที่ 7 มีพนกังานอยู่ประมาณ 18 คน ทุกคนรู้หน้าท่ีของตวัเองท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งคอยออกค าสั่ง 
ไม่มีปัญหาเร่ืองพนักงานโดนดึงตวัไปท างานท่ีโกลบอลเฮา้ส์แต่ปัญหาอยู่ท่ีพฤติกรรมพนกังานท่ีมี
ทกัษะไม่ตรงกบังาน   
 มีพนกังานตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป 1 ร้าน 
ร้านที่ 2 จากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรท าให้แต่ละแผนกมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก เช่น 
การโยกยา้ยพนกังานระดบัสูงไปอยูใ่นต าแหน่งตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และความเหมาะสม 
แต่ละแผนกแบ่งแยกชดัเจน มีการพดูคุยก่อนการเปล่ียนแปลงเพื่อลดแรงต่อตา้น การอบรมของบริษทั
ส่วนใหญ่เป็นการอบรมเร่ืองการขาย และการอบรมเร่ืองสินคา้จากบริษทัผูผ้ลิต อตัราการลาออกของ
พนกังานยงัสูงอยู ่ การรับพนกังานเพิ่มไม่จ  ากดัวุฒการศึกษายกเวน้ต าแหนงท่ีตอ้งใชท้กัษะเฉพาะ ใน
ระดบัพนักงานมีประมาณ 50 คน ระดบัผูบ้ริหารท่ีต่อมาจากระบบครอบครัวเดิมประมาณ 10 คน 
พนกังานทุกคนเป็นพนกังานประจ ารายเดือนแต่คิดค่าตอบแทนเป็นรายวนั เพื่อตอบรับนโยบายเพิ่ม
ค่าแรงของรัฐบาล  

ร้านคา้ 5 ร้านใน 10 ร้าน มีความคิดเห็นว่าตอ้งการรับพนกังานรายวนั หรือพนกังานยกของ
และพนกังานขนส่งเพิ่มโดยไม่จ  ากดัอายุหรือวุฒิการศึกษาเน่ืองจากเป็นต าแหน่งท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
ทกัษะหรือความสามารถพิเศษหรือจ าเป็นตอ้งมีการอบรมเพิ่มเติม 
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สรุป จ านวนพนักงานของร้านค้าข้ึนอยู่กับขนาดของร้านและโครงสร้างขององค์กร ซ่ึง
สามารถแบ่งเป็นพนกังานประจ าส านกังานและพนกังานหลงัร้านหรือพนกังานส่งของซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นพนกังานรายวนั ร้านคา้ยิ่งมีจ  านวนพนกังานมากจะมีการแบ่งแผนกเพื่อกระจายอ านาจการดูแล
การท างาน แต่ต้องมีการรายงานต่อเจ้าของกิจการ ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่มีแผนรับพนักงานประจ า
ส านกังานเพิ่ม แต่จะรับพนกังานรายวนัเพิ่มเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 
 
7. ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบ (Style) วิธีการบริหารร้านเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ควบคุมอ านาจหรือออก
ค าส่ัง พนักงานมีปฏิกิริยาอย่างไร มีการแข่งขันกันภายใน หรือร่วมมือกันท างาน หรือมีความร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายหรือไม่ พฤติกรรม ภารกิจหรือผลของงานแบบใดที่จะได้รับรางวัลจากการจัดการ/ภาวะ
ผู้น า  
ค าถาม: วธีิการบริหารร้านเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ควบคุมอ านาจหรือออกค าส่ัง 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ ร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน มีระบบบริหารแบบครอบครัว ในจ านวนน้ีมี 5 
ร้านท่ีพนกังานมีอ านาจการตดัสินใจเองส่วนหน่ึง โดยเฉพาะเร่ืองการสั่งสินคา้มาขายท่ีร้าน  

 
ตารางท่ี 11 รูปแบบของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูน 
จ านวน 10 ร้าน 
ร้านคา้ Style 
1 กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการไดร้ะดบัหน่ึง 
2 นโยบายมาจากท่ีประชุม 
3 กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการไดร้ะดบัหน่ึง 
4 เจา้ของสั่งการคนเดียว 
5 กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการไดร้ะดบัหน่ึง 
6 เจา้ของสั่งการคนเดียว 
7 เจา้ของสั่งการคนเดียว 
8 กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการไดร้ะดบัหน่ึง 
9 เจา้ของสั่งการคนเดียว 
10 กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการไดร้ะดบัหน่ึง 
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ร้านที่ 1 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงานและดูภาพรวมของกิจการ การตรวจสอบจะเน้นท่ีสต๊อ
คสินคา้และราคาสินคา้ พนกังานมีอ านาจสามารถตดัสินใจในเร่ืองระดบัหน่ึงไดโ้ดยไม่ตอ้งปรึกษา 
ร้านที ่3 เจา้ของกิจการเป็นคนคุมทุกอยา่งในร้าน มีการแบ่งแผนก พนกังานมีอ านาจตดัสินใจในระดบั
หน่ึง บริหารแบบครอบครัว  
ร้านที่ 5 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน บริหารแบบครอบครัว มีผูจ้ดัการเป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจ
แทนได ้แต่ตอ้งมีการแจง้ต่อเจา้ของกิจการ  
ร้านที่ 8 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน บริหารงานแบบครอบครัว จ่ายงานผ่านพนักงานเป็น
รายบุคคล มีการบอกวตัถุประสงค์ว่าตอ้งการแบบไหน พนกังานสามารถตดัสินใจภายในขอบเขตท่ี
ถูกวางไวบ้างส่วน  
ร้านที่ 10 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน พนักงานมีอ านาจการตดัสินใจในระดบัหน่ึง เจา้ของ
กิจการเป็นผูดู้แลในภาพรวมและการตรวจสอบการท างาน การตดัสินใจของเจา้ของกิจการถือเป็น
เด็ดขาด   

ร้านคา้ 4 ร้านจาก 9 ร้าน เจา้ของกิจการเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียว โดยพนกังาน
ไม่มีอ านาจในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร 
ร้านที่ 4 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน บริหารแบบครอบครัว กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้อ านาจ
ตดัสินใจสูงสุด จึงกระจายค าสั่งแก่พนกังาน 
ร้านที ่6 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน สั่งลูกนอ้งดว้ยตวัเอง 
ร้านที่ 7 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงานและวางแผน บริหารงานแบบครอบครัว มีการกระตุน้
พนกังานเป็นระยะๆ พนกังานยงัรอรับค าสั่งจากเจา้ของกิจการอยูบ่า้ง การเวลาอบรมพนกังานจะเรียก
มาเป็นรายบุคคล 
ร้านที่ 9 เจา้ของกิจการเป็นศูนยก์ลางสั่งงาน บริหารคนเดียว การดูแลและตดัสินใจทุกอย่างอยู่ท่ี
เจา้ของกิจการ มีพนกังานอีกคนสองคนเป็นผูช่้วยธรรมดา 

นอกจากน้ีร้านคา้ 1 ใน 10 ร้าน อ านาจการตดัสินใจมาจากการลงมติของท่ีประชุม มีประธาน
กรรมการบริษทัเป็นผูดู้แลอ านาจสูงสุด มีการกระจายอ านาจไปสู้กรรมการผูจ้ดัการ และกระจาย
อ านาจต่อไปยงัแผนกต่างๆ  
ร้านที่ 2 นโยบายการบริหารมาจากท่ีประชุม จะนดัประชุมพนกังานระดบัหัวหน้างานข้ึนไปจากทุก
สาขาอยา่งน้อยเดือนละคร้ัง จากนั้นหัวหนา้งานจึงกระจายนโยบายจากท่ีประชุมต่อพนกังานตามแต่
ละสาขาอีกที มีประธานกรรมการบริษทัเป็นผูดู้แลนโยบายการบริหารสูงสุด 
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สรุป ร้านค้าส่วนใหญ่มีเจ้าของกิจการเป็นศูนยก์ลาง มีระบบบริหารแบบครอบครัว การ
สั่งงานจะมาจากเจา้ของกิจการเป็นหลกั บางร้านพนกังานสามารถตดัสินใจไดใ้นระดบัหน่ึงแต่ตอ้งมี
การรายงานต่อเจา้ของกิจการทุกคร้ัง ร้านคา้ท่ีมีการจดัตั้งกรรมการบริษทั การสั่งงานและนโยบายจะ
มาจากท่ีประชุมก่อนจะกระจายสู่พนกังานแผนกต่างๆ  
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บทที ่5 
  สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาถึงการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็ก
และขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อใหส้ามารถทราบความสามารถในการแข่งขนัของร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก วา่
แต่ละร้านคา้มีการคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนและเตรียมตวัหรือปรับตวัอยา่งไรให้สามารถตั้ง
รับการคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ท่ีเหนือกว่าตนเองได ้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง
ความสามารถในการแข่งขนั ใหส้ามารถรับมือและแข่งขนักบัธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ โดย
ท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตอ าเภอ
เมืองล าพูนจ านวน 10 ร้าน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ ค าถาม แบบสัมภาษณ์ โดยวิธี Semi-
structured interview ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

เม่ือศึกษาจากผลการศึกษาการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ พบวา่ร้านคา้
ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้ งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่หรือโกลบอลเฮา้ส์ท่ีเข้ามาเปิดกิจการ และมีการ
ปรับตวัเพื่อการแข่งขนักับธุรกิจค้าปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ตามกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์
(McKinsey 7s Framework) ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
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     ตารางท่ี 12 แสดงผลสรุปการสอบถามการปรับตวัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนูตามกรอบแนวคิด   
     ของแมคคินซีย ์(McKinsey 7s Framework) ของแต่ละร้านคา้ 

ร้าน/
แนวคิ
ด 

Shared Values Strategy Structure System Skills Staff Style 

1 
ดูแลลูกคา้ 
พนกังาน 

เป็นเอเยน่ตสิ์นคา้  
มีผลิตภณัฑข์องตวัเอง  

ลดราคาสินคา้ 
เผยแพร่ความรู้แก่ลูกคา้ 
ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า 

แบ่งแผนก มีแผนก
ยอ่ย เจา้ของดูภาพรวม 

ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการ

ตรวจสอบการท างาน
เอง 

เนน้บริการ ความเป็น
กนัเอง 

จ านวนไม่แน่นอน 
พนกังานประจ า 7-8 
คน พนกังานรายวนั

เขา้ออกตลอด 

กระจายอ านาจ 
พนกังานส่ังการได้

ระดบัหน่ึง 

2 

ปรับปรุงภายใน
ใหเ้ขม้แขง็ 

ปรับปรุงภายใน  
เปล่ียนแปลงการท างาน  
ดูแลลูกคา้เป้าหมาย  
ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า 

ปรับองคก์รใหเ้ป็น
ระบบสากล แบ่งแยก
แผนกหนา้ท่ีชดัเจน 

จา้งผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอกมาวางระบบ 

คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี มีการ
ประเมิน การประชุม 

ตรวจสอบ 

พนกังานรับมือการ
เปล่ียนแปลงไดไ้ว 
สินคา้ สินคา้ราคาถกู 

มีของครบ 

พนกังาน 50 คนและ
ฝ่ายบริหารอีก 10 คน 
รับพนกังานขนส่ง ยก

ของเพ่ิม 

นโยบายมาจากท่ี
ประชุม 

3 
ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

สินคา้คุณภาพ ลดราคาสินคา้ 
ดูแลลูกคา้เป้าหมาย  
ควบคุมค่าใชจ่้าย  

ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า 

แบ่งแผนก พนกังาน
ท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้
เจา้ของดูภาพรวม 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมของบริษทั
ท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย  

เจา้ของกิจการ
ตรวจสอบการท างาน

เอง 

เนน้การบริการ 
สามารถจดัหาสินคา้ท่ี

ตอ้งการใหไ้ด ้

ทั้งหมด 20 คน มี
พนกังานขาย 3 คน 
พนกังานออฟฟิต 

 3 คน  
ไม่รับพนกังานเพ่ิม 

กระจายอ านาจ 
พนกังานส่ังการได้

ระดบัหน่ึง 

55 
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     ตารางท่ี 12 แสดงผลสรุปการสอบถามการปรับตวัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนูตามกรอบแนวคิด 
     ของแมคคินซีย ์(McKinsey 7s Framework) ของแต่ละร้านคา้ (ต่อ) 

ร้าน/
แนว
คิด 

Shared Values Strategy Structure System Skills Staff Style 

4 
มีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองท่ีท า 

สินคา้เฉพาะทาง เนน้บริการ 
เผยแพร่ความรู้แก่ลูกคา้  
ใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ 

แบ่งแผนก พนกังาน
ท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้
เจา้ของดูภาพรวม 

สมุดบนัทึก  
สมุดบญัชี 

เจา้ของกิจการ
ตรวจสอบการท างาน

เอง 

สินคา้เฉพาะทาง 
พนกังานมีความ

เช่ียวชาญในตวัสินคา้ 
เนน้บริการ 

ประมาณ 15-16 คน 
ไม่รับพนกังานเพ่ิม 

เจา้ของส่ังการคนเดียว 

5 
มนุษยสัมพนัธ์ต่อ

ลูกคา้ ความ
เช่ียวชาญ 

สินคา้เฉพาะทาง ดูแลลูกคา้
เป้าหมาย บริการ 

แบ่งแผนก พนกังาน
ท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้
เจา้ของดูภาพรวม 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี 

พนกังานตรวจสอบ
กนัเอง 

เจา้ของกิจการ
ตรวจสอบการท างาน

อีกคร้ัง 

ความเป็นกนัเอง 
สินคา้เฉพาะทาง 
พนกังานใหข้อ้มลู

สินคา้ได ้

ประมาณ 10 คน รับ
พนกังานยกของเพ่ิม 

กระจายอ านาจ 
พนกังานส่ังการได้

ระดบัหน่ึง 

6 
มนุษยสัมพนัธ์ต่อ

ลูกคา้ 
สินคา้คุณภาพ  

หาท่ีอ่ืนไม่ได ้เนน้บริการ 

ไม่แยกแผนก เจา้ของ
ดูแลทั้งหมด 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการ

ตรวจสอบการท างาน
เอง 

สร้างความประทบัใจ 
หมัน่สอบถามใหข้าย

ของไดต่้อเน่ือง 

ประมาณ 8-10 คน รับ
พนกังานขบัรถเพ่ิม 

เจา้ของส่ังการ 
คนเดียว 
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   ตารางท่ี 12 แสดงผลสรุปการสอบถามการปรับตวัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนูตามกรอบแนวคิด 
   ของแมคคินซีย ์(McKinsey 7s Framework) ของแต่ละร้านคา้ (ต่อ) 

ร้าน/
แนวคิด 

Shared Values Strategy Structure System Skills Staff Style 

7 เนน้การบริการ 
ดูแลลูกคา้เป้าหมาย เนน้สินคา้

เฉพาะทาง  
ราคาถูก 

ไม่แยกแผนก เจา้ของ
ดูแลทั้งหมด 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี  

บาร์โคท้ 
เจา้ของกิจการ

ตรวจสอบการท างาน
เอง 

เนน้ราคาและบริการ 
ประมาณ 18 คน  

ไม่มีแผนรับพนกังาน
เพ่ิม 

เจา้ของสั่งการ 
คนเดียว 

8 

ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

เป็นพนัธมิตรผูผ้ลิต  
สินคา้คุณภาพ เนน้บริการ 
ให้เครดิตลูกคา้ประจ า 

แบ่งแผนก พนกังานท า
หนา้ท่ีแทนกนัได ้
เจา้ของดูภาพรวม 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการ

ตรวจสอบการท างาน
เอง 

เนน้บริการ พนกังานรู้
ขั้นตอนและส่ิงใหม่ๆได้

เร็ว 

ประมาณ 10 คน เป็น
พนกังานออฟฟิต 5 คน 

ไม่รับเพ่ิม 

กระจายอ านาจ 
พนกังานสั่งการได้

ระดบัหน่ึง 

9 
มีความเช่ียวชาญใน

เร่ืองท่ีท า 

สินคา้เฉพาะทาง ดูแลลูกคา้
เป้าหมาย เพ่ิมช่องทางการขาย เป็น

พนัธมิตรกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
ควบคุมค่าใชจ่้าย 

ไม่แยกแผนก เจา้ของ
ดูแลทั้งหมด 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการ

ตรวจสอบการท างาน
เอง 

เนน้ขั้นตอนปฏิบติังาน
นอ้ย 

สินคา้เฉพาะทาง 
พนกังานมีความรู้ในตวั
สินคา้ ใชพ้นกังานใน

ร้านนอ้ย 

2 คน รับคนงานเพ่ิม 
เจา้ของสั่งการ 

คนเดียว 
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      ตารางท่ี 12 แสดงผลสรุปการสอบถามการปรับตวัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดัล าพนูตามกรอบแนวคิด 
      ของแมคคินซีย ์(McKinsey 7s Framework) ของแต่ละร้านคา้ (ต่อ) 

ร้าน/
แนวคิด 

Shared Values Strategy Structure System Skills Staff Style 

10 
บริการดว้ยความ

รวดเร็ว 

แตกธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง สินคา้เฉพาะ
ทาง ดูแลลูกคา้เป้าหมาย เนน้

บริการ  
ให้เครดิตลูกคา้ประจ า 

แบ่งแผนก พนกังานท า
หนา้ท่ีแทนกนัได ้
เจา้ของดูภาพรวม 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมบญัชี  
คู่กบัสมุดบนัทึก  

สมุดบญัชี 
เจา้ของกิจการตรวจสอบ

การท างานเอง 

พนกังานมีความรู้ในตวั
สินคา้ ความเร็วในการ
บริการ รับสัง่ท  าสินคา้ 

ประมาณ 15 คน  
ไม่รับพนกังานเพ่ิม 

กระจายอ านาจ 
พนกังานสั่งการได้

ระดบัหน่ึง 
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1. ค่านิยมร่วม (Shared Values) ค่านิยมร่วมท่ีร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดั
ล าพนูใหค้วามส าคญั เป็นจ านวน 8 ร้านใน 10 ร้านเป็นเร่ืองของการบริการ เนน้ความรวดเร็ว พยายาม
สร้างความเป็นกนัเองใหลู้กคา้สบายใจท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ โดยค านึกถึงลูกคา้เป็นหลกั การจดัหาและ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้เพื่อให้เกิด
การกลบัมาซ้ือซ ้ า   

2. กลยุทธ์ (Strategy) ร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างในจังหวดัล าพูนใช้กลยุทธ์ต่างๆ
ด าเนินการ สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 

1. กลยุทธ์แบบ Differentiate Focus Strategy ร้านคา้จ านวน 9 ร้านใน 10 ร้าน เลือกการ
พฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้ายเพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านคา้
ปลีกวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ และสร้างจุดเด่นให้ร้านคา้ว่าถ้าตอ้งการสินคา้ชนิดน้ีตอ้งมาท่ีร้านน้ีเท่านั้น 
แมว้า่สินคา้หลายชนิดจะเป็นสินคา้ประเภทหรือยีห่อ้เดียวกนั แต่ก็จะมีสินคา้ท่ีร้านคา้อ่ืนๆ ไม่มีหรือมี
จ าหน่ายนอ้ยราย  

2. กลยทุธ์แบบ Differentiate Strategy ร้านคา้จ านวน 4 ร้านใน 10 ร้านเลือกสร้างความ
แตกต่างโดยการร่วมธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อยอดขายของร้าน เช่น เป็นพนัธมิตรต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องตนเอง รับเป็นตวัแทนจ าหน่ายจ าหน่ายสินคา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
บริษทัผูผ้ลิต หรือพฒันาสินคา้ประเภทวสัดุก่อสร้างเพื่อจ าหน่ายในร้าน  

3. กลยุทธ์แบบ  Niche Market ร้านค้าจ านวน 6 ร้านใน 10 ร้านก าหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายท่ีชดัเจน เช่น เน้นจ าหน่ายสินคา้ประเภทเดียวแต่มีความหลากหลายให้เลือก และมีบริการ
เสริมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ชนิดนั้น (Niche Product)  

4. กลยุทธ์แบบ Niche Market ร้านคา้จ านวน 5 ร้านใน 10 ร้านเน้นขายส่งลูกคา้กลุ่มท่ี
น าสินคา้ไปขายต่อ หรือกลุ่มลูกคา้ช่างท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการรับสินคา้และตอ้งการเครดิตใน
การซ้ือสินค้าเพื่อน าสินค้าไปใช้ก่อนและช าระเงินภายหลังโดยให้เครดิตแก่ลูกค้าประจ า (Niche 
Customer)  

5. กลยทุธ์ดา้นราคา (Cost Leadership) ร้านคา้จ านวน 3 ร้านใน 10 ร้านยงัคงเลือกใชก้ล
ยุทธ์ดา้นราคาในการแข่งขนัและจูงใจลูกคา้ให้มาเลือกซ้ือของท่ีร้าน โดยจะมีการส ารวจราคาสินคา้
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่เพื่อน ามาปรับราคาสินคา้ในร้านใหร้าคาถูกกวา่หรือเท่ากนั 

6. ทุกร้านมีความคิดเห็นตรงกนัว่าควรเน้นการให้บริการลูกคา้ และบริการด้วยความ
รวดเร็ว สร้างความคุ้นเคยและความประทับใจ ให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเอง ดูแลลูกค้า อาศัยความ
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เช่ียวชาญในตวัสินคา้ให้ความรู้แก่ลูกคา้ สามารถให้ค  าปรึกษาเพื่อเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีจ  าเป็นต่อ
การน าไปใช ้โดยเฉพาะลูกคา้ขาประจ า  

3. โครงสร้าง (Structure) ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัล าพูนส่วนใหญ่มีเจา้ของ
กิจการเป็นผูดู้แลควบคุมการท างานทั้งหมดผูเ้ดียว (Sole Proprietorship) เป็นจ านวนถึง 9 ร้านใน 10 
ร้าน เจา้ของกิจการเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด และมี 7 ร้านใน 10 ร้านท่ีมีการแบ่งแยกแผนก ใน
จ านวนน้ีมีร้านคา้ 5 ร้านตอบอยา่งชดัเจนว่าพนกังานสามารถท างานแทนกนัไดแ้มจ้ะไม่ไดอ้ยูแ่ผนก
เดียวกนั 

4. ระบบ (Systems) ร้านค้า 9 ใน 10 ร้าน เจ้าของกิจการจะเป็นผู ้ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งในการท างานด้วยตนเอง โดยร้านค้า 7 ใน 9 ร้าน เจา้ของกิจการเป็นผูส้ั่งการพนักงานและ
ควบคุมระบบทุกอยา่งแต่ผูเ้ดียว นอกจากน้ี ร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน ท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยใน
เร่ืองระบบการจดัการดา้นการขาย สต๊อกสินคา้ บญัชี เพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง ความสะดวกในการ
ท างาน และสามารถตรวจสอบได ้

5. ทักษะ (Skills) ทกัษะท่ีร้านคา้ 8 ร้านใน 10 ร้าน ให้ความส าคญัเป็นพิเศษคือ การ
บริการท่ีสร้างความประทบัใจ เนน้ความเป็นกนัเอง การรับมือกบัการเปล่ียนแปลง และการรู้จกัสินคา้
ท่ีขายเป็นอย่างดี โดยพนักงานจะได้รับการอบรมผ่านการสอนจากเจา้ของกิจการหรือพนักงานคน
อ่ืนๆ หรือผา่นการซึมซบัรูปแบบพฤติกรรมผา่นวฒันธรรมองคก์รท่ีใหค้วามส าคญัแก่การบริการ 

6. บุคลากร (Staff) จ านวนพนกังานของร้านคา้ข้ึนอยูก่บัขนาดของร้านและโครงสร้าง
ขององคก์ร ร้านคา้แต่ละร้านไม่มีแผนรับพนกังานประจ าส านกังานเพิ่มเน่ืองจากมีพนกังานเพียงพอ
กบัต าแหน่งงาน แต่มีร้านท่ีจะรับพนกังานรายวนัเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้เป็นจ านวน 
5 ร้านใน 10 ร้าน 

7. รูปแบบ (Style) ร้านคา้ 9 ใน 10 ร้าน มีระบบบริหารแบบครอบครัว การสั่งงานจะมา
จากเจา้ของกิจการเป็นหลกั ในจ านวนน้ีมี 5 ร้านท่ีพนักงานมีอ านาจการตดัสินใจเองส่วนหน่ึง เพื่อ
เพิ่มความคล่องตวัในการด าเนินงาน โดยเฉพาะเร่ืองการสั่งสินคา้มาขายท่ีร้าน แต่ตอ้งมีการรายงาน
ต่อเจา้ของกิจการทุกคร้ัง 

จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ร้านคา้ ส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่า กลยุทธ์ท่ีสามารถน าไปใช้
แข่งขนักบัร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ได ้คือ  

1. กลยทุธ์แบบ Differentiate Focus Strategy การพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือ
มีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาได้ง่ายเพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ เพื่อสร้าง
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จุดเด่นใหร้้านคา้วา่ถา้ตอ้งการสินคา้ชนิดน้ีตอ้งมาท่ีร้านน้ีเท่านั้น โดยค านึกถึงความตอ้งการของลูกคา้
เป็นหลกั 

2. การแสดงการเคล่ือนไหวเชิงรับ เช่น การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในองค์กร เปล่ียน
โครงสร้างองคก์รหรืออบรมพนกังานเพิ่มเติม  

3. พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการลูกค้า บริการด้วยความรวดเร็ว สร้าง
ความคุน้เคยและความประทบัใจ ให้ลูกคา้รู้สึกเป็นกนัเอง ดูแลลูกคา้ อาศยัความเช่ียวชาญในตวัสินคา้
ให้ความรู้แก่ลูกคา้ สามารถใหค้  าปรึกษาเพื่อเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีจ  าเป็นต่อการน าไปใช ้โดยเฉพาะ
ลูกคา้ขาประจ า เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้เพื่อใหเ้กิดการกลบัมาซ้ือซ ้ า 
 

อภิปรายผล 

การศึกษาการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในจงัหวดัล าพูนต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอภิปรายผล ซ่ึงสามารถอธิบายผลตามแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งได้
ดงัน้ี 

กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework) 
จากการศึกษาพบวา่ ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั

ล าพนู ใหค้วามส าคญักบั   
กลยุทธ์ (Strategy) จากการศึกษาพบวา่  
1. กลยุทธ์แบบ Niche Market สร้างความแตกต่างจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง  โดย

การพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ (2557) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจครอบครัวคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
ในจงัหวดันครราชสีมาพบว่า แนวทางการปรับตวัของธุรกิจครอบครัววสัดุก่อสร้างเพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นผลิตภณัฑ ์ร้านคา้มีการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงและแตกต่างจาก
คู่แข่ง เนน้ลดตน้ทุนผลิตภณัฑใ์นกลุ่มท่ีไม่มีจ  าหน่ายในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่  

2. กลยุทธ์แบบ Differentiate Strategy สร้างความแตกต่างโดยการร่วมธุรกิจท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อยอดขายของร้าน เช่น เป็นพนัธมิตรต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของตนเอง รับเป็นตวัแทนจ าหน่ายจ าหน่ายสินคา้ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษทัผูผ้ลิต หรือพฒันา
สินคา้ประเภทวสัดุก่อสร้างเพื่อจ าหน่ายในร้านซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุมาภา เดโชวิบูลย ์
(2554) ท่ีศึกษาเร่ืองการจดัท ากลยุทธ์ส าหรับโมเดิร์นเทรดวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและ
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ขนาดยอ่ม เพื่อการอยูร่อดของธุรกิจในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงพบวา่ จากการวเิคราะห์สถานการณ์
ของร้านคา้กรณีศึกษา ร้านคา้กรณีศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับตวัโดยการสร้างความแตกต่างในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยหันไปเน้นจุดแข็งซ่ึงเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีจุดเด่นด้านการออกแบบ เพื่อหลีกเล่ียง
สงครามราคาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท าการตลาดของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ท่ียนิดีให้ลูกคา้
ได้ทดลองสัมผสัสินคา้ก่อนซ้ือและตั้งราคาขายสินค้าบางรายการท่ีราคาต ่าสุดเพื่อดึงดูดลูกคา้ให้
ไดม้ากท่ีสุด ท าให้ธุรกิจวสัดุก่อสร้างมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก ซ่ึงท าให้ร้านคา้กรณีศึกษาจ าเป็นตอ้งหา
กลยทุธ์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการแข่งขนัผา่นการคน้ควา้งานวจิยัและวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั โดยเร่ิม
จากการวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้พบว่า ส่ิงท่ีลูกคา้เห็นว่าส าคญัคือคุณภาพของการบริการ 
ราคา คุณภาพของวสัดุ และลูกคา้มีความเห็นวา่ร้านคา้กรณีศึกษามีสินคา้มีความหลากหลายเพียงพอ
และสถานท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลนกัและช่ืนชอบท่ีจอดรถเป็นพิเศษ การบริการลูกคา้และความรู้ของพนกังาน
เป็นท่ีน่าพึงพอใจ แต่ยงัคงมีลูกคา้หลายรายท่ีเห็นวา่ร้านคา้กรณีศึกษาควรปรับปรุงเร่ืองจ านวนสินคา้
และความสะอาดของร้าน ซ่ึงนอกจากร้านค้ากรณีศึกษาจะขายปลีกวสัดุก่อสร้างทัว่ๆ ไปแล้ว ยงั
จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไมป้ระกอบด้วยมือจากโรงงานของตนเองในส่วนเฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองครัว จากการส ารวจ พบวา่ หากตดัสินคา้ประเภทโครงสร้างออกไปแลว้ สินคา้เฟอร์นิเตอร์ไมมี้
อตัราการจ าหน่ายสูงสุด ซ่ึงเป็นผลงานจากทีมออกแบบของร้านคา้ท่ีรับออกแบบ ให้ค  าปรึกษาและ
ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และเป็นจุดเด่นของร้านคา้กรณีศึกษาท่ีสามารถใช้ในการแข่งขนั เน่ืองจากการ
จ าหน่ายสินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นจุดเด่นของร้านคา้กรณีศึกษาท่ีร้านค้าอ่ืนๆ ไม่มี หรือมี
สินค้าแบบส าเร็จรูปซ่ึงลูกค้าไม่สามารถปรับเปล่ียนตามความต้องการได้ นอกจากน้ี ร้านค้า
กรณีศึกษายงัใส่ใจในเร่ืองคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบและการบริการลูกคา้เป็นส าคญั 
อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากเฟอร์นิเจอร์ไมเ้ป็นสินคา้ท่ีร้านคา้กรณีศึกษาผลิตเองจึงไม่มีตราสินคา้หรือเป็นท่ี
รู้จกัมากนกั อีกทั้งยงัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการผลิตและบางคร้ังสินคา้มีตน้ทุนสูงจึงจ าเป็นตอ้งจ าหน่าย
ในราคาท่ีสูงตาม ท าให้ไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคาได ้ร้านคา้กรณีศึกษาจึงชูจุดเด่นในเร่ืองคุณภาพ
และสร้างความตระหนักรู้ในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ท่ีมีความเป็นธรรมชาติเป็นหลัก แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ (2557) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจ
ครอบครัวค้าปลีกวสัดุก่อสร้างในจังหวดันครราชสีมาท่ีพบว่า แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ
ครอบครัววสัดุก่อสร้างเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นการลงทุน ร้านคา้มีการลงทุนเพิ่ม
หรือมีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับวสัดุก่อสร้าง และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของสรวตัร ทิพยมงคลกุล (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแรงกดดันในการ
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แข่งขนัของร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม ในเขตจงัหวดัปทุมธานีพบว่า ร้านค้าควรควรจดัให้มีร้านค้า
ประเภทอ่ืนมาตั้งบริเวณหนา้ร้าน   
 

ทักษะ (Skills) จากการศึกษาพบว่า ทักษะท่ีร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัล าพูนให้
ความส าคญัเป็นพิเศษคือ การบริการท่ีสร้างความประทบัใจ เนน้ความเป็นกนัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ (2557) ศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจครอบครัวคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างในจงัหวดันครราชสีมาพบวา่ แนวทางการปรับตวัของธุรกิจครอบครัววสัดุก่อสร้างเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นการบริการ ร้านคา้เน้นให้ค  าปรึกษาแนะน าการเลือกใช้เคร่ืองมือ
และวสัดุก่อสร้าง สร้างความเป็นกนัเอง เนน้ความสะดวกรวดเร็ว มีบริการจดัส่งสินคา้  

 
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเผชิญการแข่งขัน (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์, 2549, 88-94, 99-

101 อา้งอิงจาก Michael E Porter) 
 จากการศึกษาพบวา่ ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั
ล าพูน ไม่แสดงออกถึงการเคล่ือนไหวเชิงรุกรุนแรงในการแข่งขนั เน่ืองจากไม่มีเงินทุนมากพอหรือมี
ก าลงัความสามารถบงัคบัให้ผลการด าเนินงานของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เป็นไปตามแนวทางท่ีตอ้งการ 
แต่มีการแสดงการเคล่ือนไหวเชิงตั้ งรับ เช่น การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในองค์กร โดยการเปล่ียน
โครงสร้างองคก์รหรืออบรมพนกังานเพิ่มเติม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ 
(2557) ท่ีศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจครอบครัวคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างในจงัหวดันครราชสีมาพบวา่ 
แนวทางการปรับตวัของธุรกิจครอบครัววสัดุก่อสร้างเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั มีการ
คดัเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงและแตกต่างจากคู่แข่ง เน้นลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มท่ีไม่มี
จ  าหน่ายในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ เนน้ให้ค  าปรึกษาแนะน าการเลือกใชเ้คร่ืองมือและวสัดุ
ก่อสร้าง สร้างความเป็นกนัเอง เนน้ความสะดวกรวดเร็ว มีบริการจดัส่งสินคา้ เลือกใชว้ิธีการลดราคา
สินคา้บางรายการเพื่อดึงดูดใจลูกคา้หรือให้ส่วนลดในกรณีท่ีลูกค้าซ้ือเงินสดในปริมาณมาก เป็น
พนัธมิตรหรือตวัแทนจ าหน่ายของผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือร้านวสัดุก่อสร้างรายอ่ืนเพื่อ
จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีร้านตนไม่ไดจ้ดัเก็บไวม้าจ าหน่ายต่อให้ลูกคา้หรือขายสินคา้บางรายการท่ีร้าน
จดัซ้ือไวใ้นปริมาณมาก และลงทุนเพิ่มหรือมีแผนท่ีจะลงทุนเพิ่มในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวสัดุ
ก่อสร้าง และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนาภรณ์ แสวงทอง (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองผลกระทบจาก
การขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีกดั้ งเดิมในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลพบว่า ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมควรปรับตวัเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ด้านการ



 
 

 

64 
 

ควบคุมค่าใช้จ่าย ควรมีการวางแผนทางการเงิน จดัท าบญัชี หาแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียต ่า ด้าน
การตลาด ควรเพิ่มความหลากหลายของชนิดของสินคา้  อ านวยความสะดวกดา้นท าเลท่ีตั้ง ปรับราคา
สินคา้ ส่งเสริมการตลาดและบริการลูกคา้ ดา้นการจดัการภายใน ควรบริหารสินคา้ให้เพียงพอต่อการ
จ าหน่าย วางแผนปรับปรุงร้านคา้ ปรับปรุงการจดัการบริการจดัการภายในร้าน ควบคุมการด าเนินการ
ในร้าน แบ่งงานหรือก าหนดหน้าท่ีการท างานในร้าน ด้านสารสนเทศ ควรติดตามวิเคราะห์ขอ้มูล
ข่าวสาร รวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนข่าวสาร น าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มมาใช้เก็บข้อมูลสินค้าและ
เช่ือมโยงเครือข่ายออนไลน์ เก็บขอ้มูลลูกจา้ง ดา้นบริหารงานบุคคล ควรมีลูกจา้งมาช่วยงานในร้าน มี
การอบรมและฝึกงาน จดัสวสัดิการและผลตอบแทนใหแ้ก่ลูกจา้ง นอกจากน้ี ยงัควรปรับตวัใหมี้ความ
ยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจและต่อสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีการปรับตวัตลอดเวลา พฒันาจุดเด่น
ของตนในเร่ืองการบริการท่ีไดเ้ปรียบดา้นความใกลชิ้ดและการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ และสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของสรวตัร ทิพยมงคลกุล (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแรงกดดนัในการ
แข่งขนัของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตจงัหวดัปทุมธานีพบวา่ ผูป้ระกอบการควรขยายเวลาเปิด-
ปิดร้านให้สอดคลอ้งกบัเวลาท างานของลูกคา้ และควรซ้ือสินคา้ลดราคาตามการส่งเสริมการขายของ
กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่มาขายโดยพิจารณาแลว้วา่เป็นสินคา้ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ หรือ
ควรจดัให้มีร้านคา้ประเภทอ่ืน เช่น ร้านคา้อาหารแผงลอยมาตั้งบริเวณหนา้ร้านเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้ให้
เขา้มาในพื้นท่ีและเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัร้านคา้นั้นๆ ควรปรับปรุงดา้นแสงสวา่ง
และจดัพื้นท่ีหนา้ร้านให้มีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภมิต 
โรจนศุภมิตร (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อร้านคา้ปลีก
ทอ้งถ่ินขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองน่านพบวา่ร้านคา้ท่ีด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นการด าเนินกล
ยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์และราคา โดยด าเนินการรักษาความสะอาดของสินคา้และร้านค้า จดัวางสินคา้เป็น
หมวดหมู่และติดป้ายแสดงราคาสินคา้ นอกจากน้ี ร้านคา้ควรเนน้ความหลากหลายของสินคา้ท่ีเป็นท่ี
ต้องการของผู ้บริโภค จัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ ดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอและเน้น
ประชาสัมพนัธ์บริการเสริมของร้านคา้ใหลู้กคา้รู้จกั 

 
Cost Leadership & Differentitation: กลยุทธ์เพือ่การแข่งขัน (จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2549, 

29-36) 
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มีการเคล่ือนไหวในเชิงตั้งรับ โดยการด าเนิน

กลยุทธ์แบบเสมอตน้เสมอปลาย เช่น ส าหรับร้านคา้ท่ีใชก้ลยทุธ์แบบ Differentiate Strategy เพื่อสร้าง
ความแตกต่างจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง  โดยการพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือมีสินคา้ท่ีไม่
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สามารถหาไดง่้าย ก็จะด าเนินวธีิการน้ีไปตลอดเพื่อสร้างการจดจ าให้แก่ลูกคา้ หรือการออกโปรโมชัน่
หรือการลดราคาสินคา้บางชนิดให้เท่ากบัราคาท่ีร้านคา้สมยัใหม่ตั้งไว ้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่เป็นผลดีต่อ
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กในระยะยาว เน่ืองจากตอ้งแข่งขนัลดราคาไปตลอด แต่ก็
สามารถท าไดเ้พื่อดึงลูกคา้ประจ าท่ีมีอยูใ่ห้ซ้ือสินคา้กบัทางร้านแทนท่ีจะไปร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
สมยัใหม่ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุมาภา เดโชวิบูลย ์(2554) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการจดัท ากลยุทธ์
ส าหรับโมเดิร์นเทรดวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อการอยูร่อดของธุรกิจใน
ภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงพบว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของร้านคา้กรณีศึกษา ร้านคา้จ าเป็นตอ้ง
ปรับตัวโดยการสร้างความแตกต่างในการด าเนินธุรกิจ โดยหันไปเน้นจุดแข็งซ่ึงเป็นการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีจุดเด่นด้านการออกแบบแทนการแข่งขนัด้านราคาโดยตรงกับร้านค้าอ่ืนๆ และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของของศุภมิต โรจนศุภมิตร (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อร้านคา้ปลีกทอ้งถ่ินขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองน่านพบว่า ร้านคา้ควร
เนน้ความหลากหลายของสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 
ตลาดเฉพาะกลุ่ม หนทางสู่ความส าเร็จของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม Niche Market: 

The Way to Success of SMEs (ฉตัรชยั อินทสังข,์ 2554, 42-49) 
จากการศึกษาพบวา่ ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจงัหวดั

ล าพูนมีความพยายามในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในส่วนท่ีมีความตอ้งการและยงั
ไม่ไดรั้บการตอบสนอง เช่น ความตอ้งการอุปกรณ์พิเศษท่ีมีจ าหน่ายในร้านคา้เฉพาะ หรือมีผลิตภณัฑ์
ท่ีร้านคา้อ่ืนๆ ไม่ไดผ้ลิตหรือมีจ าหน่ายนอ้ยราย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุมาภา เดโชวบิูลย ์
(2554) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการจดัท ากลยุทธ์ส าหรับโมเดิร์นเทรดวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อการอยู่รอดของธุรกิจในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูงพบว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์
ของร้านคา้กรณีศึกษา ร้านคา้จ าเป็นตอ้งปรับตวัโดยการสร้างความแตกต่างในการด าเนินธุรกิจ โดย
หันไปเน้นจุดแข็งซ่ึงเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีจุดเด่นดา้นการออกแบบแทนการแข่งขนัดา้นราคา
โดยตรงกบัร้านคา้อ่ืนๆ แต่ไม่ตรงกบัผลการศึกษาของสรวตัร ทิพยมงคลกุล (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัต่อแรงกดดนัในการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตจงัหวดัปทุมธานีพบวา่ 
ร้านค้าควรซ้ือสินค้าลดราคาตามการส่งเสริมการขายของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่มาขายโดย
พิจารณาแลว้วา่เป็นสินคา้ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
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ข้อค้นพบจากการศึกษา   
เม่ือน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากค าถาม บทสัมภาษณ์โดยวิธี Semi-structured interview มา

วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยการจ าแนกและ
จัดระบบข้อมูลแบบอ้างอิงทฤษฎี  ตามทฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7  s 
Framework) ผูศึ้กษาสามารถแบ่งการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างต่อธุรกิจคา้
ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. การปรับตวัของร้านคา้ปลีกขนาดกลาง  
2. การปรับตวัของร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก 

พบวา่มีการเช่ือมโยงของขอ้มูล คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

67 
 

ตารางท่ี  13 การปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาด
กลางต่อธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ 
 

แนวคิด ร้านคา้ขนาดกลาง ร้านคา้ขนาดเล็ก 

Shared 
Values 

ปรับปรุงระบบการท างานและการดูแล
พนกังาน ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ มีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท า 

การบริการ มนุษยสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ 
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
มีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท า 

Strategy 
เนน้การบริการ เผยแพร่ความรู้แก่
ลูกคา้ ใหเ้ครดิตลูกคา้ประจ า ดูแลลูกคา้
เป้าหมาย สินคา้เฉพาะทาง 

สินคา้คุณภาพ เนน้บริการ ดูแลลูกคา้
เป้าหมาย เนน้สินคา้เฉพาะทาง ใหเ้ครดิต
ลูกคา้ประจ า เป็นพนัธมิตรกบัธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง 

Structure 
แบ่งแผนก พนกังานท าหนา้ท่ีแทนกนั
ได ้เจา้ของดูภาพรวม 

ไม่แยกแผนก เจา้ของดูแลทั้งหมด 

Systems 
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการตรวจสอบการท างานเอง 

ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชี 
เจา้ของกิจการตรวจสอบการท างานเอง 

Skills 
สินคา้เฉพาะทาง พนกังานให้ขอ้มูล
สินคา้ได ้พนกังานมีความเช่ียวชาญใน
ตวัสินคา้ เนน้บริการ ความเป็นกนัเอง  

เนน้บริการ สร้างความประทบัใจ  
พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ พนกังานมี
ความสามารถท างานไดห้ลายอยา่ง 

Staff 
จ านวนพนกังานตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 
แต่ไม่เกิน 20 คน รวมพนกังานรายวนั 

จ านวนพนกังานไม่เกิน 8-10 คน  

Style 
กระจายอ านาจ พนกังานสั่งการได้
ระดบัหน่ึง หรือนโยบายมาจากท่ี
ประชุม 

เจา้ของสั่งการคนเดียว 

 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มีการเช่ือมโยงกนัจนสามารถน าไปสู่แนวคิดเพื่อการตดัสินใจใน

การพฒันาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาด
กลางในจงัหวดัล าพนูต่อร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ คือ 
ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) ตอ้งปรับปรุงระบบการท างานและการดูแลพนกังาน ซ่ึงรวมถึงการ
จดัหาพนกังานและสวสัดิการการท างาน เน้นตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยเฉพาะการจดัหา
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สินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ และมีความเช่ียวชาญในเร่ืองสินคา้เพื่อสามารถให้ขอ้เสนอแนะหรือแนะน า
วธีิการใชง้านแก่ลูกคา้ได ้
ด้านกลยุทธ์ (Strategy) เน้นการบริการให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจ การเผยแพร่ความรู้แก่ลูกค้า
เพื่อให้ลูกคา้ไดรู้้จกัสินคา้และสามารถน าไปใชไ้ด้ การให้เครดิตลูกคา้ประจ าเพื่อรักษาความสัมพนัธ์
ระยะยาว การดูแลกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อให้รู้ว่าลูกคา้หลกัของร้านตอ้งการการบริการแบบใดและ
ตอ้งการสินคา้แบบใดจึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัได้ และการ
จ าหน่ายสินคา้เฉพาะทางเพื่อใหลู้กคา้เกิดความตระหนกัรู้วา่สินคา้ชนิดน้ีสามารถจดัหาไดท่ี้ร้านคา้ 
ด้านโครงสร้าง (Structure) ควรมีการแบ่งแผนกเพื่อพนักงานรู้หน้าท่ีหลักท่ีตนเองต้องท า โดย
พนักงานอาจท าหน้าท่ีแทนกนัได้ในบางกรณี โดยเจา้ของกิจการจะเป็นผูค้วบคุมดูแลภาพรวมของ
การท างาน 
ด้านระบบ (Systems) ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชีเพื่อให้การขายเกิดความคล่องตวัและมี
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โดยเจา้ของกิจการตอ้งมีวธีิการตรวจสอบการท างาน 
ด้านทกัษะ (Skills) พนกังานควรมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นสินคา้เฉพาะทางเพื่อใหส้ามารถให้
ขอ้มูลสินคา้ได ้เนน้บริการเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกนัเองแก่ลูกคา้ 
ด้านบุคลากร (Staff) ร้านคา้ขนาดกลางมีจ านวนพนกังานตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 20 คน รวม
พนกังานรายวนั 
ด้านรูปแบบ (Style) การสั่งการของร้านคา้ขนาดกลางเป็นแบบการกระจายอ านาจ พนกังานมีอ านาจ
ในสั่งการตามหนา้ท่ีไดร้ะดบัหน่ึง หรือนโยบายการท างานควรมาจากท่ีประชุม 
 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มีการเช่ือมโยงกนัจนสามารถน าไปสู่แนวคิดเพื่อการตดัสินใจใน
การพฒันาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาด
เล็กในจงัหวดัล าพนูต่อร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ คือ 
ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) เนน้การบริการ การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ ความสามารถใน
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการสินคา้และบริการต่างๆ กนั มีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองสินคา้เพื่อสามารถใหข้อ้เสนอแนะหรือแนะน าวธีิการใชง้านแก่ลูกคา้ได ้
ด้านกลยุทธ์ (Strategy) เน้นสินคา้คุณภาพ เน้นบริการ การดูแลกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อให้รู้วา่ลูกคา้
หลักของร้านต้องการการบริการแบบใดและต้องการสินค้าแบบใดจึงสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัได ้การเน้นสินคา้เฉพาะทาง ให้เครดิตลูกคา้ประจ าเพื่อรักษา
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ความสัมพนัธ์ในระยะยาว และการเป็นพนัธมิตรกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สามารถขยายช่องทางการ
ท าธุรกิจแบบใหม่ๆ ได ้
ด้านโครงสร้าง (Structure) ร้านคา้ขนาดเล็กจะไม่มีการแบ่งแยกแผนก โดยเจา้ของกิจการเป็นผูดู้แล
สั่งการการท างานทั้งหมด 
ด้านระบบ (Systems) ร้านคา้น าระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบญัชีมาใช้เพื่อช่วยลดภาระการท างาน
ของพนักงานและให้ข้อมูลการขายมีความถูกต้อง โดยเจ้าของกิจการเป็นผูต้รวจสอบการท างาน
ทั้งหมดดว้ยตนเอง 
ด้านทักษะ (Skills) พนกังานเน้นบริการ การสร้างความประทบัใจ  พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ดา้นสินคา้เฉพาะทางเพื่อให้สามารถให้ขอ้มูลสินคา้ได ้และเจา้ของกิจการมีการอบรมพนักงานให้
พนักงานหน่ึงคนสามารถท าหน้าท่ีได้หลายอย่าง เพื่อลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อนมากเกินไปในกิจการ
ขนาดเล็กและลดตน้ทุนการขายของร้าน 
ด้านบุคลากร (Staff) ร้านค้าขนาดเล็กมีจ านวนพนักงานไม่เกิน 8-10 คน เพื่อให้เจ้าของกิจการ
สามารถควบคุมดูแลพนกังานได ้
ด้านรูปแบบ (Style) ร้านคา้ขนาดเล็กจะมีเจา้ของกิจการเป็นผูค้วบคุมสั่งการผูเ้ดียว 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากขอ้คน้พบในการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านคา้ขนาดเล็กและขนาดกลางทั้ง 10 ราย เพื่อ
ศึกษาการปรับตวัเพื่อการแข่งขนัของร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางใน
จงัหวดัล าพูนตามทฤษฎีกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7 s Framework)  ท าให้ทราบถึง
แนวทางท่ีร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลางใช้ในการปรับตวัเพื่อการแข่งขันกับร้านค้าปลีกวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ โดยเน้นไปท่ีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจในการ
บริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การคัดเลือกสินค้าท่ีจะน ามาจ าหน่าย การอบรม
พนักงานให้มีความรู้ในตวัสินคา้เพื่อให้สามารถให้ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ได ้การลดตน้ทุนการขายให้
เหลือนอ้ยท่ีสุดโดยการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชแ้ละก าหนดจ านวนพนกังานใหเ้พียงพอต่อการ
ด าเนินกิจการ การตรวจสอบการด าเนินการเป็นระยะๆ นอกจากน้ี ยงัมีกลยุทธ์ท่ีเจา้ของกิจการขนาด
เล็กและขนาดกลางสามารถน ามาปรับใชเ้พื่อการแข่งขนั กบักิจการของตนได ้คือ 

1. กลยุทธ์ Differentiation Strategy เป็นกลยุทธ์การขายสินค้าหรือบริการท่ีมีความ
แตกต่างจากคู่แข่งให้แก่ผูบ้ริโภคในตลาดขนาดใหญ่ โดยเน้นไปท่ีผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดี มีความ
ง่ายในการใชง้าน มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงจะท าให้สามารถตั้งราคาสินคา้หรือบริการได้
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ค่อนขา้งสูง และยงัสามารถสร้างความภคัดีต่อตราสินคา้และต่อร้านคา้ให้เกิดข้ึนได ้กลยุทธ์น้ีใชเ้พื่อ
สร้างความแตกต่างจากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ สามารถท าไดโ้ดยการพฒันาความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นหรือจดัหาสินคา้ท่ีไม่สามารถหาไดง่้าย นอกจากน้ี ยงัควรฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ใน
ตวัสินคา้อยา่งดีเพื่อใหส้ามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ได ้เป็นสร้างจุดเด่นให้ร้านคา้วา่ถา้ตอ้งการสินคา้
ชนิดน้ีตอ้งมาท่ีร้านน้ีเท่านั้น หรือสร้างความแตกต่างโดยการร่วมธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของร้านคา้ เช่น เป็นพนัธมิตรต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องตนเอง รับ
เป็นตวัแทนจ าหน่ายจ าหน่ายสินคา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัผูผ้ลิต หรือพฒันาสินคา้ประเภทวสัดุ
ก่อสร้างเพื่อจ าหน่ายในร้าน 

2. กลยุทธ์ Niche Market เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้เม่ือผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงมีความตอ้งการท่ียงั
ไม่ได้รับการตอบสนอง หรือมีความต้องการเกิดข้ึนมาใหม่ เช่น ความตอ้งการสินค้าเฉพาะด้านท่ี
ร้านคา้ทัว่ไปไม่มีจ  าหน่าย หรือไม่ทราบวา่ตอ้งไปซ้ือสินคา้ชนิดน้ีท่ีใด หากสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการส่วนน้ีและสามารถใชค้วามรู้แก่ลูกคา้ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์และสถานท่ีจ าหน่ายได ้ก็จะสามารถ
ดึงกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์น้ีมาท่ีร้านคา้ได ้โดยก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ชดัเจนผา่นการ
คดัเลือกสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่าย เช่น เน้นจ าหน่ายสินคา้ประเภทเดียวแต่มีความหลากหลายให้เลือก 
และมีบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ชนิดนั้น (Niche Product) หรือเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการ
สินคา้ท่ีต่างจากลูกคา้ทัว่ไป เช่น กลุ่มลูกคา้ขายส่งหรือลูกคา้ท่ีน าสินคา้ไปขายต่อ หรือกลุ่มลูกคา้ช่าง
ท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการรับสินคา้และตอ้งการเครดิตในการซ้ือสินคา้เพื่อน าสินคา้ไปใช้ก่อน
และช าระเงินภายหลงัโดยใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้ประจ า (Niche Customer) การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ท่ีแน่นอนยงัเป็นการก าหนดกรอบแนวทางว่าองค์กรจะด าเนินธุรกิจอย่างไรต่อไปและเป็นการเพิ่ม
ความเช่ียวชาญในตวัสินคา้และพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เฉพาะแก่พนกังานของร้าน ซ่ึงจะช่วยสร้าง
ความแตกต่างใหก้บัร้านคา้ไดม้ากข้ึน 

3. การเคล่ือนไหวเชิงตั้ งรับ เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้เม่ือไม่ต้องการแสดงท่าทีว่าต้องการ
แข่งขนักับคู่แข่งรายอ่ืน แต่เน้นไปท่ีการปรับปรุงภายในเพื่อให้การท างานเกิดความสะดวกและ
คล่องตวัมากข้ึน เช่น การปรับโครงสร้างขององคก์ร  เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการท างานของพนกังาน
โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหา และเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าของกิจการ โดยอาจพิจารณา
มอบหมายและก าหนดขอบเขตอ านาจของพนกังาน รวมทั้งความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนเม่ือเจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการไม่สามารถท าการอบรมพนกังานได ้การปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างาน ลดขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นหรือท าให้เกิดความล่าช้า การน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ



 
 

 

71 
 

จดัการคลังสินค้าและการจ าหน่ายสินค้า เพิ่มหรือลดบุคคลากรในส่วนท่ีจ าเป็น ซ่ึงจะส่งผลให้
สามารถลดขั้นตอนการท างานหรือรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นออกไปได ้

 
การน ากลยุทธ์ทั้ง 3 กลยุทธ์มาเป็นกลยทุธ์หลกัเพื่อปรับใชใ้นการแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกวสัดุ

ก่อสร้างสมยัใหม่ จะช่วยให้กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางมีเป้าหมายในการปรับตวั สามารถตั้ง
จุดมุ่งหมายและทิศทางท่ีกิจการควรด าเนินต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สามารถวางแนวทางในการ
ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน ขั้นตอนการท างาน มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เก่ียวกบัตวั
สินคา้ สามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ได ้เนน้การบริการท่ีเป็นกนัเอง ตลอดจนมีมาตรการในการรักษา
พนกังานเพื่อให้มีความผูกพนักบัองคก์ร วางระบบการท างานให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้
ซ่ึงจะช่วยลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น ประหยดัตน้ทุนการท างาน และเพิ่มก าไร ซ่ึงจะสามารถช่วยให้ร้าน
วสัดุก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถปรับตวัแข่งขนักบัธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่
ได ้ 
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กรอบค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 
 

1. ค ำถำมเก่ียวกบัค่ำนิยมร่วม (Shared Values) ส่ิงที่ทำงร้ำนและพนักงำนเห็น

วำ่เป็นส่ิงส ำคญัในกำรด ำเนินกิจกำรคืออะไร อะไรคือคุณค่ำในอุดมคติและคุณค่ำจริง 

2. ค ำถำมเก่ียวกบักลยทุธ์ (Strategy) ก่อนที่ร้ำนคำ้ปลีกวสัดุก่อสร้ำงสมยัใหม่

จะเขำ้มำด ำเนินกิจกำร ทำงร้ำนไดใ้ชก้ลยทุธใ์ดในกำรบริหำร และหลงัจำกที่ร้ำนคำ้ปลีกวสัดุ

ก่อสร้ำงสมยัใหม่ด ำเนินกิจกำรแลว้ ทำงร้ำนมีกำรเปล่ียนแปลงกลยทุธห์รือไม่ อยำ่งไร 

3. ค ำถำมเก่ียวกับโครงสร้ำง (Structure) โครงสร้ำงองค์กรของทำงร้ำนเป็น

อย่ำงไร มีกำรแบ่งแผนกหรือแบ่งหน้ำที่อยำ่งไร ระดับกำรท ำงำนและกำรรำยงำนผลเป็น

อยำ่งไร (เป็นล ำดบัชั้น, ระนำบเดียว ฯลฯ) พนกังำนมีกำรปรับตวัเขำ้กบัแผนกลยทุธอ์ยำ่งไร 

4. ค ำถำมเก่ียวกับระบบ (Systems) ระบบที่ใช้ในกำรขบัเคล่ือนองค์กรเป็น

ระบบอะไร ควบคุมอะไรและควบคุมจุดไหนขององคก์ร มีวิธีกำรควบคุมกำรท ำงำน กำร

ติดตำมผล กำรประเมินผลงำนอยำ่งไรบำ้ง 

5. ค ำถำมเก่ียวกับทกัษะ (Skills) มีทกัษะที่ทำงร้ำนช ำนำญเป็นพิเศษหรือไม่ 

ทกัษะนั้นคืออะไร พนักงำนมีควำมสำมำรถที่จ  ำเป็นต่อกำรท ำงำนหรือไม่ ทุกคนไดรั้บกำร

ปลูกฝังทกัษะ ประเมินและพฒันำอยำ่งไร 

6. ค ำถำมเก่ียวกบับุคลำกร (Staff) องคก์รของทำงร้ำนมีขนำดเท่ำใด มีแผนจะ

ปรับขนำดหรือไม่ พนกังำนอยำ่งไรที่องคก์รตอ้งกำร 

7. ค ำถำมเก่ียวกับรูปแบบ (Style) วิธีกำรบริหำรร้ำนเป็นอย่ำงไร ใครเป็นผู ้

ควบคุมอ ำนำจหรือออกค ำสั่ง พนักงำนมีปฏิกิริยำอย่ำงไร มีกำรแข่งขันกันภำยใน หรือ

ร่วมมือกนัท ำงำน หรือมีควำมร่วมมือระหว่ำงฝ่ำยหรือไม่ พฤติกรรม ภำรกิจหรือผลของงำน

แบบใดที่จะไดรั้บรำงวลัจำกกำรจดักำร/ภำวะผูน้ ำ 
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รายการถอดเทป 
 

ร้านที่ 1 
วันที่สัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม 2556 
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 1 ช่ัวโมง 5 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
ร้ำนวอีำร์มีกำรเปล่ียนแปลงหลงักำรเขำ้มำของโกลบอลเฮำ้ส์บำ้งไหมคะ 
กำรเข้ำมำของโกบอลเฮ้ำส์ส่งผลกระทบระดับหน่ึงแต่ไม่สำมำรถบอกเป็นจ ำนวนเปอร์เซ็นต์ได ้
โดยเฉพำะเร่ืองผลก ำไร เน่ืองจำกกำรตั้งรำคำของโกบอลเฮำ้ส์เอำก ำไรไม่มำก ท ำใหเ้รำตอ้งลดรำคำ
สินคำ้ตำมไปด้วย นอกจำกน้ีเรำยงัได้รับผลกระทบจำกค่ำจำ้งแรงงำนขึ้นเป็น 300 บำท ค่ำใช้จ่ำย
เพิม่ขึ้น ตน้ทุนเพิ่มขึ้น ก ำไรที่เคยไดจ้ำกสินคำ้ 3-5% ต่อตวัก็เหลือ 1-2% ยอดขำยก็ถูกดึงไปที่โกบอล
เฮำ้ส์บำ้งส่วนหน่ึง พอเปรียบเทียบยอดขำยของปีที่แลว้กบัปีน้ีที่น่ีจะห่ำงทุกเดือนจะห่ำง 10-15% ต่อ
เดือน แต่ที่ยอดมนัหำยน่ีไม่รู้ว่ำเพรำะโกบอลเฮำ้ส์รึเปล่ำ เพรำะร้ำนของพรรคพวกที่อีสำน ภำคเหนือ 
ภำคกลำง ที่เป็นเอเยน่ตข์องโอลิมปิกก็กระทบเหมือนกนั ประมำณ 30 ร้ำนคำ้ เมืองที่ยอดไม่ตกเป็น
เมืองท่องเที่ยวอยำ่งชลบุรี ภูเก็ตที่มียอดโตขึ้นหรือเท่ำเดิม ไดคุ้ยกนัตอนไปญี่ปุ่ นที่เชิญแต่ผูบ้ริหำรไป
ก็มำคุยกันว่ำปัญหำที่ยอดตกเพรำะอะไร ทำงทีโอเอกับโอลิมปิกก็บอกว่ำทำงอีสำนบำงจงัหวดัจะ
หนักกวำ่ล ำพูนกบัเชียงใหม่ เชียงใหม่ตอนน้ีอสงัหำบูมมำกแต่ยอดร้ำนใหญ่ๆ ตกหมดประมำณ 10% 
น่ีเฉพำะยอดสีนะ พวกบริษัทใหญ่ๆ จำกกรุงเทพที่มำสร้ำงคอนโดหรือห้ำงสรรพสินค้ำมีดีลกับ
กรุงเทพโดยตรง เหล็กกบัปูนก็เอำจำกกรุงเทพมำ สีก็เอำมำเป็นโครงกำรมำเลย ท ำให้ยอดบำงร้ำนใน
เชียงใหม่ไม่โต ที่โตในเชียงใหม่จะเป็นปูนมิกซ์ เพรำะมนัเอำจำกที่อ่ืนมำไม่ได ้แพน้ทก์็เกิดขึ้นเยอะ 
ร้ำนของพรรคพวกก็โตขึ้นมำกจำกสองสำมพนัเป็นหกเจด็พนั โตขึ้นเป็นเท่ำตวั ไดย้อดจำกหมู่บำ้น
จดัสรรกับคอนโด แต่ยอดปูนมิกซ์ของวีอำร์ไม่โตตำมเพรำะส่งเฉพำะในล ำพูน และรำคำสินคำ้ขึ้น
ดว้ย เช่น ทรำย ปีที่แลว้คิวละประมำณสองร้อยกวำ่บำท เวลำน้ีคิวละประมำณส่ีร้อยกวำ่บำท ขึ้นมำอีก
เท่ำตวั หินก็ขึ้นมำอีก 100% ปูนมิกซ์ที่ล  ำพูนก็เกิดขึ้นเยอะ ยอดไม่โต ก ำไรนอ้ย คนขบัรถหำยำก เกิด
กำรแยง่ตวัคนขบัดว้ย ตอนน้ีจำ้งกนัที่หม่ืนส่ีหม่ืนหำ้จำกแปดเกำ้พนั เพรำะคนรุ่นใหม่ไม่มำขบัรถ ไป
เขำ้นิคมกนัหมด พอก ำไรร้ำนไม่ดี ยอดสรรพำกรก็ลด ตอนน้ีเขำเขำ้ตรวจทุกร้ำนในล ำพูน ร้ำนเรำก็
ตอ้งจดักำรสินคำ้บำงตวัออกไป ยิง่ค่ำแรงสำมร้อยบำทน่ีมีผลมำกเพรำะท ำให้รำคำสินคำ้ขึ้นทุกตวั แต่
เรำขึ้นรำคำสินคำ้ไม่ได ้มีแต่ลดรำคำสินคำ้ลงเพรำะผลกระทบจำกโกบอลเฮำ้ส์ ร้ำนเล็กๆ จะเหน่ือย 
หลำยร้ำนก็ถอยๆ บำ้งแลว้  



 

81 
 

ดำ้นยอดลูกคำ้ก็ยงัเท่ำกบัปีที่แลว้แต่ยอดซ้ือนอ้ย อำจเป็นกำรต่อเติมแต่ไม่มีกำรก่อสร้ำงใหม่ ลูกคำ้เรำ
ส่วนหน่ึงก็เป็นลูกคำ้กลุ่มเดียวกบัของโกลบอลเฮำ้ส์ ลูกคำ้ที่เคยมีเครดิตกบัเรำเอำเงินสดไปซ้ือของที่
โกลบอลเฮ้ำส์ก็มีแล้วมำซ้ือของใช้เครดิตกบัเรำ อำจเพรำะสินคำ้ที่โกลบอลเฮ้ำส์ถูกกว่ำแต่เรำก็ไม่
สำมำรถเช็คไดทุ้กตวั ถำ้ลูกคำ้ไม่บอกเรำก็ไม่รู้ไม่ไดป้รับตำม ถำ้เป็นสินคำ้แบรนด์เดียวเรำก็จะปรับ
ตำม แต่ตอนน้ีโกลบอลเฮ้ำส์ท ำกลยุทธ์เอำยี่ห้อถูกๆ เขำ้มำขำย แต่ไม่ค่อยค ำนึงถึงคุณภำพ บำงที
ชำวบำ้นไม่รู้วำ่เป็นสินคำ้ไม่มีคุณภำพ บำงคร้ังลูกคำ้ไม่ไดเ้ป็นคนเลือกเพรำะจำ้งผูรั้บเหมำท ำทั้งหลงั 
พอไปซ้ือมำลูกคำ้ก็ไม่รู้ว่ำเป็นคนละยีห่อ้ ดูแค่ลำยเหมือนกนั ผูรั้บเหมำบำงคนอยำกไดก้ ำไรเยอะก็ซ้ือ
ของถูกให้ พนักงำนขำยของเรำก็ไม่มีโอกำสน ำเสนอสินคำ้หรือให้ควำมรู้ลูกค้ำเลย ลูกคำ้ไปซ้ือ
มำแลว้ถึงมำบอกเรำ ส่ือโฆษณำก็มีแต่ลูกคำ้ไม่สนใจ ยิง่พอโกลบอลเฮำ้ส์รวมกบั SCG แลว้ยิง่ท  ำได้
ทุกอยำ่ง ซ่ึงแสดงว่ำ ณ เวลำน้ีจงัหวดัล ำพนูสนใจเร่ืองรำคำมำกกวำ่คุณภำพ แมว้่ำจะมีบำงกลุ่มที่เร่ิม
สนใจเร่ืองคุณภำพแลว้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมีกำรศึกษำและพวกชำวต่ำงประเทศที่ไดแ้ฟนคนไทย ก่อน
ปลูกสร้ำงก็จะศึกษำก่อน ต่ำงกบัคนไทยที่เอำช่ำงวำ่ 
เร่ืองปรับกำรท ำงำนที่ได้รับผลกระทบจำกโกลบอลเฮ้ำส์อย่ำงกำรตลำดก็พยำยำมหำคนเก่งทำง
กำรตลำดเขำ้มำช่วย เพรำะเรำก็มีสินคำ้ครบเคร่ืองเหมือนโกลบอลเฮำ้ส์ แต่ตอ้งยอมรับว่ำโกลบอล
เฮำ้ส์มีกำรตลำดที่เก่ง ทีมงำนดี ค่ำตอบแทนสูง ของเรำถำ้จำ้งใหม่สูงก็กระทบคนเดิม กำรบริหำรก็
ปรับใหอิ้งกบัโกลบอลเฮำ้ส์เร่ืองรำคำสินคำ้ ร้ำนอ่ืนที่มีสินคำ้ฮำร์ดแวร์น่ำจะไดรั้บผลกระทบมำกกว่ำ 
ก่อนโกลบอลเฮำ้ส์จะมำเรำไดก้ ำไรเยอะแต่เขำใชร้ำคำถึงลูกคำ้เรำก็ตอ้งปรับตวัตำมท ำให้ก ำไรลดลง 
เรำจะแพท้ี่สินคำ้ที่โกลบอลเฮำ้ส์น ำเขำ้โดยตรงดว้ย 
กำรดูแลก็จะมีระบบของมันอยู่ เรำจำ้งบริษทัขำ้งนอกมำวำงพวกระบบบญัชี แคชเชียร์ ระบบก็จะ
ท ำงำนของมันไปเรำก็มำเช็คดู พนักงำนก็คุ ้นเคยกับระบบดีเพรำะใช้มำเป็นสิบปีแล้ว ใหม่ๆ ก็
กระท่อนกระแท่นบำ้ง ถ้ำมีพนักงำนใหม่มำก็ให้คนเก่ำดูแลสอนงำน ที่น่ีมีแบ่งแผนกอยำ่ง ถ้ำเป็น
แผนกจดัซ้ือก็แบ่งเป็น ปูน กระเบื้องลอน สุขภณัฑ ์ฯลฯ แบ่งเป็นแผนกยอ่ยไปอีก เรำก็จะดูภำพรวม
วำ่แต่ละแผนกเป็นอยำ่งไร จะเน้นที่สต๊อคกบัรำคำสินคำ้ว่ำรำคำแพงไปรึเปล่ำเพรำะเรำตอ้งแข่งกับ
พวกคำ้ส่งดว้ย ปกติลูกน้องจะสั่งไดเ้ลยแต่ถำ้รำคำมีกำรเปล่ียนแปลงก็ตอ้งมำปรึกษำเรำก่อน เพรำะ
รำคำสินคำ้ปรับเปล่ียนตลอดเวลำ แลว้เรำก็ตอ้งแจง้ลูกคำ้ดว้ยไม่อยำ่งนั้นลูกคำ้จะรับไม่ได ้เพรำะถำ้
สร้ำงไปแลว้ก็ตอ้งท ำให้จบ ยงัไงลูกคำ้ก็ไดรั้บผลกระทบแน่นอน สินคำ้บำงตวัมีควำมตอ้งกำรสูงแต่
กำรผลิตจำกบริษทัแม่เท่ำเดิมท ำให้เรำไม่สำมำรถสั่งสินคำ้เขำ้มำทีละมำกๆ ไดอี้ก รำคำสินคำ้ก็แพง
ขึ้นตำม ลูกคำ้ไม่พอใจก็บ่นใหฟั้งบำ้ง ส่วนมำกอยูท่ี่กำรส่ือสำร เรำก็พยำยำมอบรมลูกน้องบ่อยๆ ให้
ใจเยน็  
สินคำ้ตวัไหนที่ขำยไม่ดีกล็ดยอดสัง่ลงแต่ในร้ำนยงัมีสินคำ้ครบทุกชนิดเหมือนเดิม เรำก็ใหพ้นักงำน
ขำยออกไปหำลูกคำ้ แลว้ก็มีผลตอบแทนใหด้ว้ยระดบัหน่ึง 
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จุดเด่นของวอีำร์อยูท่ี่ขำยสินคำ้ไม่แพง เรำขำยเอำก ำไรไม่เยอะเพรำะท ำเลเรำไม่คอ่ยดี และเนน้กำร
บริกำร เรำก็อยูก่นัสบำยๆ มีปัญหำก็แกไ้ขกนัไป พอเรำขำยทั้งปลีกทั้งส่งท ำใหลู้กคำ้รู้จกัเรำเยอะ 
ลูกคำ้กมี็ทั้งติทั้งชม ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองพนกังำนและควำมเป็นกนัเอง ลูกคำ้ใหค้วำมไวว้ำงใจ  
ปัญหำที่เจอนอกจำกน้ีเป็นเร่ืองลูกคำ้ไม่น ำเงินมำจ่ำยเรำ เรำให้แผนกบญัชีทวงถำมตลอด เรำก็อบรม
พนักงำนเร่ืองวิธีกำรทวงถำม และเร่ืองพนักงำนมีไม่เพียงพอหรือบำงคร้ังพนักงำนที่เป็นญำติพี่น้อง
หยดุงำนพร้อมกนัเน่ืองจำกจะไปงำนประเพณีเดียวกนั ท ำใหไ้ม่สำมำรถจดัส่งสินคำ้ใหลู้กคำ้ไดเ้พรำะ
พนักงำนคนอ่ืนท ำหน้ำที่แทนไม่ได ้กฎระเบียบของเรำไม่สำมำรถบงัคบัพนักงำนไดเ้หมือนโรงงำน
นิคมอุสำหกรรม พนักงำนร้ำนมีเข้ำออกตลอด โดยเฉพำะพวกยกของ แรงงำนรำยวนั ไม่ได้เป็น
ผลกระทบจำกโกลบอลเฮำ้ส์แต่เพรำะลูกนอ้งตอ้งกำรงำนสบำยเยอะขึ้น งำนพวกยกของก็เลยเป็นของ
แรงงำนต่ำงดำ้วหรือคนที่ไม่มีกำรศึกษำหรือเป็นคนรุ่นก่อนๆ นอกจำกน้ีคนงำนรำยวนัส่วนใหญ่ยงัไม่
มีกำรวำงแผนทำงกำรเงิน มีเท่ำไหร่ก็ใชจ้นหมด แม้วำ่ทำงร้ำนจะมีจดัอบรมเป็นประจ ำก็ตำม ท ำให้
เวลำมีปัญหำเร่ืองเงินก็เป็นปัญหำของนำยจำ้งอีก กลำยเป็นภำระที่แยกไม่ออก เรำก็ตอ้งเขำ้ใจวำ่น่ีเป็น
พฤติกรรมของคนบำ้นเรำ อีกอยำ่ง ถำ้พนกังำนเรำมีทำงเลือก มีควำมรู้เขำจะไปท ำงำนที่นิคม จะท ำให้
คนงำนหำยำกเขำ้ไปอีก 
ณ เวลำน้ีเรำปรับตำมโกลบอลเฮำ้ส์อยู ่ ก่อนทีโ่กลบอลเฮำ้ส์จะมำเรำก็เป็นตวัของตวัเองมำก แต่โก
ลบอลเฮำ้ส์มีสินคำ้ครบเคร่ืองมำกกวำ่เรำ ถำ้เรำไม่ปรับตำมลูกคำ้จะไม่อยูก่บัเรำ คิดวำ่ในอนำคตธุรกิจ
วสัดุก่อสร้ำงจะมีกำรแข่งขนัที่สูง ก ำไรนอ้ย แรงงำนหำยำกขึ้น ถำ้ทำยำธเรำไม่สืบทอดกิจกำรต่อก็คิด
วำ่จะท ำธุรกิจที่ใชแ้รงงำนไม่เยอะ เปล่ียนเป็นแนวอ่ืนไปเลย 
 
ร้านที่ 2 
วันที่สัมภาษณ์ 26 กันยายน 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 54 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
ไดย้ินข่ำวโกลบอลเฮำ้ส์ตั้งแต่มีกำรซ้ือที่แลว้ เจำ้อ่ืนอยำ่งบุญถำวรหรือไทวสัดุก็เหมือนกัน แวดวง
ก่อสร้ำงจะคุยกนัอยูแ่ลว้ แต่กลุ่มเป้ำหมำยไม่ไดเ้ป็นกลุ่มเดียวกนัเลย ไม่ใช่ไม่กระทบ แต่กระทบใน
บำงส่วน เพรำะอยำ่งน้อยลูกคำ้ก็อยำกลองของใหม่ ของเรำ 70-80% เป็นขำยส่ง ร้ำนคำ้ ร้ำนช่วง ที่
เหลือเป็นลูกคำ้ที่มำที่ร้ำน หรือเป็นช่ำงผูรั้บเหมำ ดังนั้นลูกคำ้หลกัของเรำจึงไม่เป็นกลุ่มเดียวกบัโก
ลบอลเฮำ้ส์โดยตรง ถึงจะขำยส่งเหมือนกนัแต่กลุ่มลูกคำ้เรำอำจจะมีฐำนลูกคำ้เดิมอยูแ่ลว้ แต่ว่ำดว้ย
เง่ือนไขอะไรหลำยๆ อยำ่ง ลูกคำ้ก็ยงัอยูก่บัเรำ เช่น กำรใหเ้ครดิตลูกคำ้ เรำท ำตวัเองใหแ้ขง็ก่อนแต่ยงั
ไม่ถึงขั้นที่จะไปแข่งขันเชิงรุก เพรำะลูกค้ำยงัเป็นลูกค้ำเดิม ถึงโกลบอลจะมำหรือไม่เรำก็ต้อง
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เปล่ียนแปลงภำยในก่อนอยูแ่ลว้ เรำจะเน้นระบบภำยใน ท ำขำ้งในให้แขง็ก่อน ถำ้ระบบภำยในยงัไม่
แขง็เรำจะยงัไม่ไปขำ้งนอกแต่จะยงัรักษำลูกคำ้กลุ่มเดิมไวอ้ยู ่ถำ้ขำ้งในแขง็ กำรไปขำ้งนอกมนัไม่น่ำ
กลวั ในอีกปีสองปีเรำก็อำจเปล่ียนแปลงอีก อำจจะเพิ่มตวันั้นตวัน้ี ในระยะเวลำอันใกลเ้รำก็ตอ้งรุก
แน่นอน ตอนน้ีมีกำรปรับเปล่ียนส่วนขององค์กรให้มีระบบมำกขึ้น มีประธำนเป็นผูดู้แลสูงสุด มี
กรรมกำรผูจ้ดักำร มีรองผูจ้ดักำร มีกำรแบ่งแยกแผนกชดัเจน กำรท ำงำนที่น่ีเปล่ียนแปลงจำกระบบ
ครอบครัวเป็นระบบสำกล เห็นไดช้ดัเจน 2-3 ปีที่ผำ่นมำ ช่วงแรกก็มีปัญหำบำ้ง ตอนน้ีก็เร่ิมดีขึ้น  
เพื่อให้เขำ้กับกำรปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็นระบบ เรำมีควำมเขม้งวดในกำรปล่อยเครดิตมำกขึ้ น 
ส ำหรับลูกคำ้ใหม่ในช่วงแรกๆ ก็จะให้ซ้ือเงินสดในรำคำพิเศษ ส่วนหน้ำร้ำนก็มีกำรปรับเปล่ียน 
ปรับปรุง จัดใหม่ มำกขึ้น ยงัไม่ท ำอะไรหวือหวำแต่ท ำตวัเองให้แข็งก่อนแต่ยงัไม่ถึงขั้นที่จะไป
แข่งขันเชิงรุก เพรำะลูกคำ้ยงัเป็นลูกคำ้เดิม หลังเปล่ียนแปลงภำยในแล้วก็ตอ้งมำดูต่อว่ำนโยบำย
บริษทัจะรุกต่อขำ้งนอกไหม เพรำะเรำไม่ไดเ้น้นกลุ่มลูกคำ้ผูรั้บเหมำ ในอนำคตเรำอำจมีกำรขยำย
กลุ่มเป้ำหมำยก็ได ้อยำ่งตอนน้ีเรำก็เร่ิมขำยใหก้ลุ่มนิคม เรำจะเนน้ระบบภำยใน ถำ้ระบบภำยในยงัไม่
แขง็เรำจะยงัไม่ไปขำ้งนอกแต่จะยงัรักษำลูกคำ้กลุ่มเดิมไวอ้ยู ่ถำ้ขำ้งในแขง็ กำรไปขำ้งนอกมนัไม่น่ำ
กลวั ตอนน้ีเรำมีระบบกำรตรวจสอบ กำรประเมิน มีกำรประชุมหัวหน้ำแต่ละแผนก ล่ำสุดเรำมีกำร
ปรับเปล่ียนผงัส่วนของหัวหน้ำแผนกไดป้ระมำณ 3 เดือน แล้วเรำก็มำดูผลว่ำมันเป็นอยำ่งไร ช่วงที่
ปรับระบบก็มีที่ปรึกษำจำกภำยนอกมำช่วยดำ้น HR ดำ้นระบบบญัชี แลว้ก็มีประเมินตำมสวสัดิกำร มี
เบี้ยขยนั มีคอมมิสชัน่ ค่ำโอที ค่ำติดรถ แยกต่ำงหำกให ้แต่ละแผนกมีควำมชดัเจนมำกขึ้นไม่มำปนกนั
เหมือนเม่ือก่อน ทั้งเอกสำร ควำมชดัเจน เง่ือนไขก็เยอะขึ้นตำมมำ มีกำรรีเช็คตลอดกำรท ำงำน บนัทึก
ถูกไหม สินคำ้ตรงไหม เม่ือล ำดบักระบวนกำรเยอะขึ้นก็เลยตอ้งขอคนที่ช ำนำญดำ้นนั้นไปเลย อบรม
พนักงำนให้เป็น specialist ช่วงที่ปรับระบบก็มีที่ปรึกษำจำกภำยนอกมำช่วยดำ้น HR ดำ้นระบบบญัชี 
ก่อนเปล่ียนแปลงพนกังำนเคยอยูใ่นต ำแหน่งสูง แต่พอปรับปรุงแลว้ตอ้งดูวฒิุกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
ควำมเหมำะสม ถึงจะท ำมำนำนแต่ควำมเหมำะสมไม่ใช่ก็ตอ้งโยกยำ้ย ไม่ไดโ้ยกยำ้ยแบบเปล่ียนแผนก
แต่เป็นกำรจดัส่วนพนกังำนให้ชดัเจนวำ่อยูต่รงส่วนไหน ที่เคยอยูร่วมๆ กนัในหอ้งเดียวก็ยำ้ยไปแต่ละ
ส่วนแทน บำงทีก็ดูว่ำเคำ้เก่งดำ้นไหนแลว้เสนอให้ไปพฒันำอีกฝ่ำยที่ยงัดอ้ยอยู ่แรงต่อตำ้นไม่รุนแรง
เพรำะก่อนโยกยำ้ยเรำมีกำรพดูคุย กำรละลำยพฤติกรรมใหเ้ตรียมรับกำรเปล่ียนแปลง ที่ต่อตำ้นก็มีบำ้ง 
บำงคนก็ลำออก พนักงำนก็ยงัตอ้งช่วยกนัอยูใ่นบำงเร่ือง อยำ่งกำรท ำควำมสะอำด กำรยกของ มีกำร
อบรมพนักงำนขำย ส่วนมำกเป็นตวัแทนขำยจำกแต่ละบริษทัมำอบรมให้  ขอ้เสียของที่น่ีคือพนักงำน
ยงัเขำ้ๆ ออกๆ ประจ ำก็ตอ้งมำคุยกนัอีกทีว่ำเพรำะอะไร ในระดบัพนักงำนมีประมำณ 50 คน ระดับ
ผูบ้ริหำรที่ต่อมำจำกระบบครอบครัวเดิมประมำณ 10 คน เรำบรรจุพนกังำนทุกคนเป็นพนกังำนประจ ำ
รำยเดือนแต่คิดค่ำตอบแทนเป็นรำยวนั เพรำะเรำตอ้งตอบสนองต่อนโยบำย 300 บำทของรัฐบำล 
เพรำะถำ้ตอ้งจ่ำยเงินรำยเดือนทั้งหมดจะเป็นค่ำใชจ่้ำยที่สูงมำก พนกังำนทุกคนเขำ้ใจ เรำเอำเงินเดือน
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เดิมของพนักงำนมำหำรเป็นรำยวนัให้ คนที่ไดไ้ม่ถึงเรำก็ดีดเป็น 300 บำทให้ สวสัดิกำรของที่น่ีก็ถือ
วำ่สูง มีเบี้ยขยนั มีคอมมิสชัน่ ค่ำโอที ค่ำติดรถ แยกต่ำงหำก พนกังำนที่ตอ้งกำรขอเป็นคนขยนั อดทน 
ซ่ือสัตย ์พร้อมเรียนรู้งำน วุฒิกำรศึกษำก็ขึ้นกบัแผนก ตอนน้ีพนกังำนที่จบปริญญำตรีก็เยอะขึ้น เป็น
พวกมีควำมคิด ไอเดีย ไอที ในขณะที่คนเก่ำมีประสบกำรณ์ อำจมีกระทบกระทัง่กนับำ้งแต่ทำ้ยสุด
แลว้ก็ตอ้งกำรผสมผสำนกนั 
นโยบำยกำรบริหำรมำจำกที่ประชุม จะนัดประชุมจำกทุกสำขำ รวมทั้งสำขำที่ขำยเฟอร์นิเจอร์และ
สำขำที่ขำยอุปกรณ์ก่อสร้ำงดว้ยกนัทั้งหมด เวลำประชุมจะมีเฉพำะหัวเท่ำนั้นที่เขำ้มำคุยกนั ส่วนมำก
จะเดือนละคร้ัง คุยกนัเร่ืองระบบ แลว้จึงกระจำยต่อพนกังำนอีกที มีประธำนเป็นผูดู้แลสูงสุด  
 
ร้านที่ 3 
วันที่สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 45 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
เรำก็ได้ข่ำวว่ำโกลบอลเฮ้ำส์จะมำแลว้ ก็มีนัดประชุมกับเจำ้ของร้ำนคนอ่ืนๆ ถึงกำรรับมือ ก็ไม่ได้
เตรียมกำรอะไรมำก เพรำะเรำไม่ใช่ร้ำนใหญ่และเรำเน้นขำยหลงัคำซีแพคตรำชำ้งอยูแ่ลว้ ของยอ่ยก็มี
นิดๆ หน่อยๆ แต่พวกฮำร์ดแวร์ก็สูเ้คำ้ไม่ไดห้รอกเพรำะโกลบอลเฮำ้ส์ซ้ือไดถู้กกว่ำ ก็จะกระทบตรงน้ี 
แต่อยำ่งสินคำ้ตวัหลกัเรำติดตลำดแลว้ ไม่มีขำยในโกลบอลเฮำ้ส์ และโกลบอลเฮำ้ส์ก็ขำยยีห่อ้อ่ืนดว้ย 
ที่กระทบมำกน่ำจะเป็นร้ำนที่มีของเหมือนโกลบอลเฮำ้ส์มำกกว่ำ แต่เรำก็เคยไปดูเหมือนกนั ถำ้เรำ
สำมำรถปรับรำคำของให้เหมือนๆ กนัไดเ้รำก็ปรับ ปรับไม่ไดก้็ไม่ปรับ อยำ่งโกลบอลเฮำ้ส์ก็โดนติง
มำเร่ืองพนกังำนไม่รู้จกัสินคำ้บำ้ง ชำ้บำ้ง ตอ้งเดินหำของเอง แต่เรำคิดวำ่เร่ืองของเศรษฐกิจ ค่ำแรง ค่ำ
ครองชีพที่เพิ่มขึ้นใผลมำกกว่ำโกลบอลเฮำ้ส์อีก แต่น่ำจะเหมือนร้ำนโชวห่์วยที่ว่ำลูกคำ้อยูใ่กลท้ี่ไหน
สะดวกที่ไหนก็ไปที่นัน่ ถำ้ตอ้งกำรของถูกเยอะหรือปริมำณมำกก็เขำ้หำ้ง 
เรำเน้นให้ควำมส ำคญักบัลูกคำ้อนัดบัแรก ถำ้ลูกคำ้อยำกไดอ้ะไรก็จะหำมำใหไ้ด ้สินคำ้ตวัหลกัเรำก็
เป็นยีห่้อที่ติดตลำดแลว้ และโกลบอลเฮำ้ส์ก็ขำยยีห่้ออ่ืนดว้ย ไม่มีขำยในโกลบอลเฮำ้ส์ และเรำมีกลุ่ม
ลูกคำ้ประจ ำของเรำเป็นกลุ่มผูรั้บเหมำ มีเครดิตใหเ้คำ้ ยอดขำยก็ขึ้นอยูก่บัวำ่งำนของเคำ้มีมำกแค่ไหน
ตำมช่วงกำรก่อสร้ำง เรำไม่ไดป้รับอะไรมำก แต่เศรษฐกิจจะมีผลกระเรำมำกกว่ำ ค่ำใชจ่้ำยสูงขึ้นแต่
ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำเดิมก็ไม่บำลำนซ์กันละ เรำก็ปรับค่ำจำ้งให้เท่ำของกรมแรงงำนแต่คงไม่รับ
พนักงำนเพิ่มแลว้ จะให้เป็นค่ำพิเศษหรืออะไรแทน เพรำะอยำ่งหน้ำฝนหน้ำล ำไยไม่มีกำรสร้ำงบำ้น 
ของไม่ค่อยไดข้ำยอยูแ่ลว้ ก็ปรับตำมสถำนกำรณ์ไป 
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ที่ร้ำนแบ่งเป็นฝ่ำยจดัซ้ือ ฝ่ำยขำย บญัชี เจำ้หน้ี ลูกหน้ี แต่ละฝ่ำยท ำหน้ำที่แทนกนัไดบ้ำงส่วน ช่วยกนั
ท ำงำนไป ตอนน้ีเรำมีพนักงำนประมำณ 20 คน เป็นฝ่ำยออฟฟิต 3 คน ฝ่ำยขำย 3 คน ที่เหลือเป็น
พนักงำนส่งของ ประจ ำโกดงั มีตั้งแต่วฒิุปริญญำตรีถึง ม. 3-ป.6 ส่วนใหญ่เป็นพนักงำนเก่ำแก่ อยูก่บั
เรำมำสิบปีขึ้นไป เรำมีคนเก่ำที่ออกไปบำ้ง แต่คงไม่รับพนกังำนเพิ่มแลว้ เน่ืองจำกตอ้งระวงัค่ำใชจ่้ำย 
จะอำศยัใหพ้ิเศษกบัพนกังำนแทน เป็นโอทีเป็นอะไรไป แต่ละฝ่ำยท ำหนำ้ที่แทนกนัได ้เจำ้ของกิจกำร
เป็นคนคุมทุกอย่ำงในร้ำน มีกำรแบ่งฝ่ำยแบ่งแผนกอีกที พนักงำนมีอ ำนำจตัดสินใจอยู่ แต่จะมำ
ปรึกษำเวลำตอ้งสัง่ของล็อตใหญ่ ก็อยูก่นัแบบครอบครัว มีอะไรก็คุยกนั ไม่ไดม้ำอะไรกนัมำกมำย ถำ้
เฮียไม่อยูก่็จะมีลูกชำยลูกสำวมำสับเปล่ียนดูแลแทน แลว้เรำใชร้ะบบของเครือซีเมนตไ์ทย เคำ้เขำ้มำเท
รน มำดูแล ปีหน่ึงก็จะมำสกัหนสองหน เวลำมีโปรแกรมใหม่ มีปัญหำก็โทรหำเคำ้ได ้เคำ้จะมำทนัที 
ปกติที่ร้ำนก็คุยกนัอยูแ่ลว้ เฉพำะเวลำมีปัญหำถึงจะมีรำยงำน มำขอค ำปรึกษำวำ่ตอ้งท ำยงัไง 
จุดเด่นของเรำอยูท่ี่ร้ำนเล็ก ลูกคำ้ถำมหำอะไรเรำก็ไปหยบิให้ เป็นดำ้นบริกำร ลูกคำ้มำอนัดบัแรก ของ
ที่ลูกคำ้ตอ้งกำรเรำก็จะไปหำใหไ้ด ้ 
 
ร้านที่ 4 
วันที่สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 57 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
พีว่่ำโกลบอลเฮำ้ส์มีผลกระทบ ตอน้ียงัเห็นไม่ชดั แต่ต่อไปพี่ว่ำตอ้งเห็นผลชดัแน่นอน เพรำะขนำดพี่
ถำมเพื่อนๆ ว่ำถำ้จะปลูกบำ้นจะไปซ้ือของที่ไหน เคำ้ยงับอกว่ำจะไปโกลบอลเฮำ้ส์ ไปไทวสัดุ ไปที่
เดียวแลว้ไดค้รบ พอมำถำมตวัเองพีก่็ไป ดงันั้นยงัไงก็กระทบแน่นอน ของเรำจะโดนพวกบำนประตู 
วงกบไม้ ลูกต่ิง ของส ำหรับกำรตกแต่ง ในอนำคตก็คงโดนแย่งลูกคำ้แน่ เวลำคนเคำ้ซ้ือของเคำ้ก็
ตอ้งกำรตวัเลือกเพือ่กำรตดัสินใจที่หลำกหลำย กำรตดัสินใจมนัเปล่ียนแปลงไดต้ลอด 
ร้ำนเรำจะเน้นไมเ้ป็นหลกั เรำเป็นเจำ้แรกๆ และเจำ้เดียวในตลำดที่มีสินคำ้ประเภทไม้ครบ ใครถำม
อะไรเร่ืองไมเ้รำตอบไดห้มด ตอ้งกำรไมแ้บบไหนเรำก็จดัให้ได ้พนักงำนแต่ละคนมีควำมเช่ียวชำญ
ในหน้ำที่ของตวัเอง ถำ้ใครนึกถึงไมใ้นล ำพนูก็ตอ้งนึกถึงเรำ เลยเอำสินคำ้ประเภทเดียวแต่ใหค้รบทุก
ชนิด ช่วงแรกที่เขำ้มำท ำกิจกำรดี ช่วงน้ีก็เงียบๆ ไป เพรำะลูกคำ้ก็อำจมีตวัเลือกทำงอ่ืนดว้ย อยำ่งพวก
ไมเ้ทียม ไมเ้ฌอร่ำ สะดวกส ำหรับช่ำง เจำ้ของบำ้นที่ตอ้งกำรควำมรวดเร็ว ประหยดัทั้งรำคำ ค่ำแรง สี
ก็มีให้เลือก ท ำรำยไดล้ดไปกว่ำ 80 % ผูจ้  ำหน่ำยเคำ้มีกำรโฆษณำ แต่ไมไ้ม่มี ไหนกว่ำจะไส กว่ำจะ
ทำสี ไมต้วัอ่ืนยงัพอไปไดดี้อยู ่แต่ที่เห็นชดัเลยคือไมฝ้ำ เรำคงไม่เอำสินคำ้ตวัอ่ืนเขำ้มำแลว้ อีกอยำ่งโก
ลบอลเฮ้ำส์ก็ไม่มีไม้อยู่แล้ว คงเป็นทำงเลือกให้ลูกค้ำที่จะไปใช้ผลิตภณัฑ์อย่ำงอ่ืนมำกกว่ำ เรำก็
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พยำยำมบอกลูกคำ้ วำ่จริงๆ แลว้ไมจ้ริงดีกวำ่ไมฝ้ำ กำรตดัไมไ้ม่ท ำใหโ้ลกร้อนเท่ำกบักำรผลิตไมฝ้ำแต่
คนไม่ค่อยรู้ และสำมำรถตดัต่อได ้หักก็ยงัมีมูลค่ำ ไมน่ี้ยิง่นำนยิง่มีรำคำ พวกไมฝ้ำอำยกุำรใชง้ำนสั้น
กว่ำไมจ้ริงดว้ย ตอนแรกพีก่็ไม่รู้เร่ืองพวกน้ีจนไดไ้ปท ำวจิยั ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูก่บัควำมชอบของลูกคำ้ดว้ย 
กลุ่มคนมีอำยหุน่อยจะชอบไมม้ำกกวำ่ เจำ้ของบำ้นก็มำดูมำเลือกเองก่อนสร้ำง นอกจำกนั้นเรำจะเน้น
กำรส่ง ควำมรวดเร็ว เพรำะร้ำนใหญ่น่ีเคำ้ส่งของไม่เร็วเท่ำเรำอยูแ่ลว้ กำรบริกำร จดัของให้ไว ขึ้นของ
ใหไ้ว ส่งใหไ้วแลว้ก็เอำใจลูกคำ้ ไม่ใหลู้กคำ้เควง้ มีของแถมให ้เรำท ำโฆษณำทำงวทิย ุติดป้ำยตำมขำ้ง
ทำงและรถขนส่ง ได้ผลดีโดยเฉพำะโฆษณำแมจ้ะมีค่ำใชจ่้ำยสูง เรำมีเซลล์ออกไปขำยถึงเชียงใหม่ 
ล ำปำงดว้ย ถำ้สล่ำล ำพนูไปท ำงำนเชียงใหม่ก็จะแนะน ำลูกคำ้มำซ้ือ  
ร้ำนเรำบริหำรแบบครอบครัว ก็แบ่งกำรบริหำรตำมแนวรำบ ผูจ้ดักำร ผูช่้วยผูจ้ดักำร เสมียน ที่เหลือ
เป็นพนกังำนในโรงงำนไม ้ใชค้นน้อย ไม่ไดน้ ำระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมบญัชีมำใช ้คุณพอ่ก็
ไม่ใชเ้พรำะขอ้มูลไม่ตรง เรำก็กำรตดัไม ้เขำ้ไมป้ระจ ำ บำงทีก็มีตดัไมจ้ำกช้ินใหญ่เป็นช้ินเล็ก เอำตวั
โน้นแทนตวัน้ี เพรำะเรำไม่ไดท้  ำมำตั้งแต่แรกจะท ำตอนน้ีก็ล  ำบำกแลว้ ท ำแลว้ขอ้มูลไม่ตรงก็ไม่รู้จะ
ท ำท ำไม แลว้คนงำนก็ไม่กลำ้ท ำอะไรเอง อยำ่งเอำไมต้วัน้ีไปแทนตวันั้น เคำ้ไม่กลำ้ถำ้ไม่มีค  ำสัง่ ยงัไง
เคำ้ก็ตอ้งมำบอก เรำก็ใชส้มุดบญัชีป่ำไมแ้ละมีส ำนักงำนบญัชีมำช่วยดูเร่ืองกำรรับจ่ำยไม ้ก็ท  ำใหพ้อรู้
คร่ำวๆ เวลำขึ้นไมเ้รำเช็คตำมบิลเป็นหลกัว่ำตรงกนัไหม จะนับสินคำ้ก่อนออกจำกร้ำนทุกคร้ัง ถึงเรำ
จะไม่มีใหร้ำงวลัพนกังำนแต่ก็มีจดัเล้ียงทั้งสงกำรณต ์ปีใหม่และใหโ้บนสัช่วงตรุษจีน 
พี่รับช่วงต่อจำกคุณแม่มำได้สิบปีแล้ว พี่เร่ิมแบบจำกไม่รู้อะไรเลย คุณพ่อให้เรียนรู้เอง ดูเองจำก
เสมียน ทั้งบญัชี ไม ้กำรขำย กำรติดต่อลูกคำ้ คุณพ่อเป็นผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด เคำ้ดูในภำพรวม พี่
ดูแลให้คุณพ่อประมำณ 80-90% แต่กำรตดัสินใจหลำยๆ อยำ่งก็ขึ้นอยูก่ ับพี่ ถ้ำเป็นเร่ืองใหญ่ก็ตอ้ง
ปรึกษำเคำ้ดว้ย ให้เคำ้เป็นคนตดัสินใจ ถำ้ควำมคิดเห็นสวนทำงกนัก็หำจุดตรงกลำง เพรำะเรำตอ้งไม่
เพกิเฉยต่อควำมรู้ของคนในอดีต ส่วนใหญ่ก็หำขอ้สรุปไดไ้ม่มีทะเลำะกนั พนกังำนมีประมำณ 15-16 
คน เวลำสัง่พนกังำนทุกคนจะท ำตำม แต่ถำ้สั่งผำ่นเสมียนจะอิดออดหน่อย อยูก่นัมำเกินสิบปีแลว้ รู้ใจ
กนัดี ง่ำยต่อกำรพูดคุย ทุกคนจะรู้หน้ำที่ เชำ้มำก็เขำ้ประจ ำที่ของตวัเอง มีควำมรู้เฉพำะด้ำนของใคร
ของมนัแบบถำ้ขำดเคำ้ไปเรำก็ล ำบำกเหมือนกนั เคำ้จะแกปั้ญหำกนัเอง แค่บอกขนำดเคำ้ก็ไปค ำนวน
กนัเองแกก้นัเอง ถำ้ใครไม่มำก็จะสอนคนที่อยูว่ำ่ตอ้งท ำแทนยงัไง สอนแบบพี่สอนนอ้ง ก็พอท ำแทน
กนัได ้แต่ยงัไม่มีกำรเก็บขอ้มูลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จ ำนวนพนกังำนขนำดน้ีก ำลงัดี เรำคงไม่รับหรือ
ลดคนเพิ่มแลว้ เม่ือก่อนเคยมีพนักงำนบญัชีแต่เคำ้ทุจริตและไม่ยอมเปล่ียนแปลงตวัเอง พี่มีหลกัฐำน 
ให้ส ำนักงำนบญัชีตรวจสอบด้วย ก็ให้เคำ้ออก แล้วพี่ก็มำท ำแทน เรียนรู้เองใหม่หมด เรำมีเส้ือให้
พนักงำนดว้ยนะ แต่บำงทีเคำ้ก็ไม่ใส่เรำก็ไม่ว่ำอะไร แลว้เรำก็เน้นเร่ืองควำมสะอำด ซ่ือสัตย ์ตรงต่อ
เวลำ เรำจ่ำยเงินตำมค่ำแรงรำยวนัตำมที่รัฐบำลก ำหนด 
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ร้านที่ 5 
วันที่สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 49 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
กรมพำณิชยเ์คำ้ก็โทรมำถำมพี่เหมือนกนัว่ำเป็นยงัไงบำ้งตั้งแต่โกลบอลเฮำ้ส์มำเปิด พี่ก็บอกว่ำมี แต่
ส่วนมำกลูกคำ้ของพีไ่ม่ไปโกลบอลเฮำ้ส์ เคำ้ใหเ้หตุผลวำ่ของไม่ครบและไม่มีใครแนะน ำใหเ้คำ้ มีของ
แต่มีไม่ครบ อุปกรณ์ไม่มีท ำให้ลูกคำ้ตอ้งมำหำซ้ือขำ้งนอก อยำ่งของพีท่่อขำว อุปกรณ์ พี่มีครบหมด 
ลูกคำ้พีย่งับอกเลยวำ่จะกลบัไปบอกพนกังำนโกลบอลเฮำ้ส์ใหม้ำซ้ืออุปกรณ์ที่ร้ำนพี่ ก็คุยกนัข  ำๆ ของ
เคำ้ถูกจริงแต่ของไม่ครบ ลูกคำ้ก็กลบัมำหำพี่อยู่ดี แล้วอุปกรณ์ส ำหรับกำรเกษตรมนัตอ้งมีคนคอย
แนะน ำดว้ย แต่ของอ่ืนก็กระทบ อยำ่งสุขภณัฑ์เคำ้ขำยถูกอยำ่งรำคำทุนเรำยงัไม่ไดเ้ลย สำย PE ของ
งำนเกษตร เคำ้เอำเกรดล่ำงบำงๆ ถูกๆ มำขำย พวกงำนโครงสร้ำงทั้งหลำย เหล็กดว้ย ทำงโนน้มีเยอะ
หลำยขนำด เลยท ำให้เรำที่มีไม่เยอะไม่ก่ีขนำดเหมือนขำยแพง แต่เคำ้คิดค่ำขนส่งนะ เรำไม่คิด แต่
ลูกคำ้ไม่รู้ไม่เขำ้ใจก็นึกวำ่เรำแพง เรำก็บอกลูกคำ้ บำงคนก็เขำ้ใจ บำงคนก็ยนืยนัจะซ้ือกบัเรำน่ีแหละ 
ลูกคำ้เคำ้อยำกคุยกบัเรำอยำกให้เรำเทคแคร์ แต่ที่นัน่น่ีคุณซ้ือก็ซ้ือไป ถึงไม่ซ้ือพนกังำนก็ไดเ้งินเดือน
อยูแ่ลว้ แต่เรำเน้นควำมเป็นกนัเองกบัลูกคำ้ พดูคุยกบัลูกคำ้ ถำมอะไรก็ตอ้งตอบไดถึ้งลูกคำ้จะไม่ซ้ือ
ของเรำก็ตำม ตอ้งรู้จกัของที่ขำยดว้ยจะไดต้อบค ำถำมลูกคำ้ได ้อยูท่ี่ควำมเป็นกนัเอง บำงคนไม่ซ้ือถำม
อะไรเรำก็ตอบได ้บำงคร้ังกว่ำจะไดข้ำยก็นำนเหมือนกนั ตอนยงัไม่ซ้ือมำคุยอยำ่งเดียวเด็กเรำก็ปล่อย
ลูกคำ้เดินดูไปก่อน แต่ตอนหลงัก็กลบัมำซ้ือ เรำก็บอกวำ่ถำ้ซ้ือไปแลว้ใชไ้ม่ได ้ซ้ือไม่ถูกเอำกลบัมำ
เปล่ียนไดค้ืนได ้เรำคุยกบัลูกคำ้ตลอด บำงคนดีใจเวลำเรำจ ำเคำ้ได ้ทกัเคำ้ตั้งแต่หนำ้ร้ำนเร่ืองพวกน้ีทุก
คนจะซึมซบัไปเอง  
ร้ำนพี่มีของครบทั้งท่อทั้งอุปกรณ์ เรำศึกษำอยูต่ลอด ปีหน่ึงทำงบริษทัจะจดัให้พนักงำนหน้ำร้ำนไป
อบรม พอออกของใหม่มำก็ตอ้งอบรม ไปดูโรงงำนดูกำรผลิต เวลำลูกคำ้ถำมเรำจะตอบได ้แลว้เรำก็
มำสอนน้องๆ ต่อ เรำเป็นเอเย่นต์ท่อและอุปกรณ์อยู่แล้วด้วย พวกงำนประปำ งำนเกษตร ที่ไม่ใช่
โครงสร้ำง เป็นตวัที่โกลบอลเฮำ้ส์ไม่เนน้อยูแ่ลว้ แถมเรำอยูห่่ำงจำกเคำ้ดว้ย ลูกคำ้แถบเชียงดำว เวียง
แหง น่ีลูกคำ้ประจ ำเรำเลย ชำวเกษตรกร ถึงหน้ำปลูกผกัพี่ก็โทรขึ้นไปถำมมีใครจะเอำอะไรไหม 
เพรำะมนัตอ้งเปล่ียนอนัที่เสียหำยอยูทุ่กปี หรืออยำ่งประปำหมู่บำ้น โครงกำร SML ที่ตอ้งกำรบิลเพื่อ
ไปตั้งเบิกงบก็ใช่ลูกคำ้พี่หมด ของเรำสตอ๊กเยอะกวำ่ ร้ำนอ่ืนก็มำเอำที่เรำอีกต่อ เวลำไปออกงำนมีคน
มำขอขอ้มูล พี่จะตอบตำมกำรใชง้ำนจริง ให้ลูกคำ้น ำไปใชไ้ด ้เวลำลูกคำ้เขำ้มำคุยก็คุยกบัลูกคำ้ พวก
คนแก่ก็ชอบเขำ้มำคุย ที่น่ีเจอเยอะพวกลูกคำ้แต่งตวัปอนๆ ชอบเขำ้มำถำม บำงทีไม่ซ้ือวนัน้ีก็มำซ้ือวนั
หลัง แต่ซ้ือหนักจ่ำยหนัก เรำลดให้ได้เรำก็ลด เรำคงไม่ปรับอะไรมำกแต่จะสู้ด้วยส่ิงที่เรำมีแต่โก
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ลบอลเฮำ้ส์ไม่มี อยำ่งกำรคืนของที่โกลบอลเฮำ้ส์ยุง่ยำกมำกแต่เรำเอำง่ำยๆ ดูให้ตรงบิลก็พอ ถำ้ลูกคำ้
เจอของที่เรำเคำ้จะไม่ไปโกลบอลเฮำ้ส์แลว้ 
เพื่อควำมสะดวกก็มีแบ่งแผนกเป็นหน้ำร้ำน ฝ่ำยขำย บญัชี โกดงั ถำ้ฝ่ำยบญัชีไม่มำก็มีคนไปท ำแทน 
สมัภำษณ์งำนแทนได ้สัง่ของแทนได ้เหมือนเป็นหวัหนำ้รองจำกพี่อีกที เรำเอำคอมพิวเตอร์เขำ้มำใช้
กบังำนขำยหนำ้ร้ำนและระบบบญัชี จะใหพ้นกังำนเป็นคนจดัของเช็คเองก่อนจะมีหวัหนำ้ไปเช็คอีกที 
ส่วนใหญ่ก็ไม่ผดิพลำด เรำอยูก่นัอยำ่งพีอ่ยำ่งนอ้งและเป็นนโยบำยของร้ำนที่ไม่มีค่ำคอมมิชชัน่ ไม่งั้น
พนกังำนเรำก็แข่งกนัท ำยอดอยูต่วัใครตวัมนั ของเรำจะช่วยกนัขำย ใครมำอยูแ่ลว้ไม่ลุกไม่ขำยไม่ช่วย
ก็แพภ้ัยตัวเองก็ออกไป มีรำงวลัให้ตอนส้ินปี เรำมีพนักงำนอยู่ประมำณสิบกว่ำคน บริหำรแบบ
ครอบครัว อยูก่นัมำสิบกว่ำปีส่ีห้ำคน ที่เหลืออยูม่ำเจด็แปดปี เด็กที่ร้ำนเคยลำไปอยูโ่กลบอลเฮำ้ส์ก็อยู่
ไม่ได ้ตอ้งกลบัมำ เงินเยอะจริงแต่มีให้โดนหักตลอด ก็กลบัมำเรำก็รับ อยูอ่ยำ่งพี่อยำ่งน้อง พี่จะเป็น
คนดูทุกอยำ่งแต่ก็มีคนที่ไวใ้จท ำแทนได ้สัง่ของแทนได ้เหมือนเป็นหวัหนำ้ของนอ้งๆ อีกที แต่ถำ้เป็น
ของหนักก็พี่ก็จะดูเองอีกที หรือบำงทีพี่ไม่อยูเ่คำ้ก็สั่งของแทนได ้ไม่ตอ้งมีลำยเซ็นตอ์นุมติั บิลมนัก็
ตำมมำทีหลงัเอง ถำ้จะรับเพิม่อยำกไดผู้ช้ำยมำเป็นคนยกของไม่จ ำกดัวฒิุไม่จ ำกดัอำย ุ
 
ร้านที่ 6 
วันที่สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2556 
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 3 ช่ัวโมง 50 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
กิจกำรส ำหรับที่ร้ำนน่ีนะ ตั้งแต่โกบอลเฮำ้ส์มำเปิดน่ีนะ ดี ยอดขำยเพิ่ม เพรำะว่ำตลำดของล ำพูนยงั
เล็กอยู ่คนคงไม่ถนัดกบัเร่ืองจ่ำยเงิน ท ำบิล เบิกคนละที่ แลว้ที่ส ำคญั โกบอลเฮำ้ส์ก็มีจุดเสียอยูอ่ยำ่ง
หน่ึง สินคำ้โกบอลเฮำ้ส์ส่วนมำกจะเป็นสินคำ้ประเทศจีน และไม่ค่อยเอำสินคำ้ที่มีเกรดสูงๆ เหมือน
ร้ำนคำ้ทอ้งทอ้งถ่ินมำจ ำหน่ำย ตวัอยำ่งเช่น สีทีโอเอมีหลำยเกรด เขำเอำตวัที่ร้ำนอ่ืนไม่ขำยมำ พอ
ลูกค้ำไปซ้ือแล้วของขำดก็ตอ้งไปหำซ้ือที่ร้ำนอ่ืน แต่ที่ไหนก็ไม่มี ตรงน้ีเป็นจุดบอด และไม่ใช่
ควำมผิดของลูกคำ้เพรำะเขำไปซ้ือมำตอนสินคำ้ลดรำคำแต่เขำไม่ไดค้ิดว่ำสินคำ้มนัมีหลำยเกรด พอ
ของขำดก็เลยหำซ้ือไม่ได ้ถำ้มำที่น่ีจะแนะน ำลูกคำ้แต่แรกให้ซ้ือของที่ทอ้งตลำดมี  นอกจำกน้ี สินคำ้
ของโกบอลเฮำ้ส์ไม่มีเหมือนเรำทุกอยำ่งและที่ร้ำนมันจะได้เปรียบกว่ำที่อ่ืนหน่อยหน่ึงคือเร่ืองตวั
สินคำ้ ที่ร้ำนมีสินคำ้มำกกว่ำหกพนัรำยกำร สินคำ้ที่คนอ่ืนไม่มีแต่ที่น่ีมี อยำ่งศำลพระภูมิหรือเสำปูน 
และจะเน้นซ้ือใจลูกคำ้ดว้ยกำรให้บริกำร สั่งแล้วไดข้องเลย สั่งแลว้ไปส่งของเลย ส่วนมำกทุกวนัน้ี
ลูกคำ้ถำ้เขำไม่มำเองก็โทรศพัท์มำบอกกนั ในกรณีที่ลูกคำ้โทรศพัทม์ำก็เป็นลูกคำ้ขำประจ ำ มีเบอร์
โทรศพัทเ์รำอยูแ่ลว้ ก็สร้ำงควำมประทบัใจดว้ยมนุษยสมัพนัธ์ของคนขำย ที่ส ำคญัคือสร้ำงบรรยำกำศ
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ให้เขำคิดว่ำมีควำมเป็นกนัเอง ควำมรู้สึกที่ดีของลูกคำ้ทุกคนอยำกมำสัมผสักบัเจำ้ของ ไดพู้ดคุยกนัมี
ลดแลกแจกแถม เพรำะนิสัยคนไทยชอบต่อรอง ชอบของแถม  นอกจำกน้ี จุดที่ไม่เหมือนร้ำนอ่ืนที่
ส ำคญั คือที่ร้ำนไม่มีกระจก ไม่มีแอร์ เป็นกำรสร้ำงทศันวิสัยลูกคำ้ถึงควำมเป็นกนัเอง มำถึงก็เจอเรำ
เลย สมพลก่อสร้ำงถึงอยูไ่ดแ้ลว้ก็ดีขึ้นๆ ตลอด จำกที่ไม่มีอะไร จนมีอะไรเยอะขึ้นจำกกำรสร้ำงเครดิต
ในกำรท ำธุรกิจ ดูแลกิจกำรจนเช่ียวชำญรู้ทำงหนีทีไล่กบัธุรกิจ แต่ถำ้ปล่อยให้ลูกจำ้งท ำเองกิจกำรจะ
แยล่งเพรำะลูกจำ้งถือว่ำไดรั้บเงินเดือนอยู่แล้วจึงไม่สนใจดูแล เรำสร้ำงควำมประทบัใจให้เขำเห็น 
สมมติว่ำบำ้นรำคำหน่ึงลำ้นบำท เป็นค่ำแรงก่อสร้ำงสำมแสนบำท เป็นค่ำของวสัดุเจ็ดแสนบำท เรำ
ตอ้งมีวิธีท  ำให้ไดเ้งินเจ็ดแสนจำกลูกคำ้มำ หน่ึง ตอ้งสอนลูกน้องวำ่ตอ้งเอำใจใส่ลูกคำ้ หมัน่ไปเยีย่ม
ไปหำ แลว้ก็บริกำรดีๆ เรียกวำ่บริหำรกำรขำยกำรจดักำรที่ดี แลว้ก็เป็นกำรสร้ำงควำมประทบัใจใหแ้ก่
ลูกคำ้ ใหลู้กคำ้น ำไปบอกต่อ สอง ตอ้งมีหลงัร้ำนดี มีคนที่คุมทุกอยำ่งในร้ำนได ้เอำคอมพวิเตอร์มำใช้
ช่วยท ำงำน หนำ้ร้ำนมีหนำ้ที่เป็นทพัหน้ำ หำเงินหำงำนเขำ้ร้ำน ออกไปพบติดต่อลูกคำ้ ซัพพลำยเออร์ 
เรำถือว่ำคนเอำเงินมำให้คือลูกคำ้ ห้ำมเถียงห้ำมว่ำเด็ดขำด ตอ้งคิดว่ำจะท ำยงัไงให้ได้เงินเขำตลอด 
ส ำคญัที่มนุษยสมัพนัธ ์กำรตอ้นรับขบัสู ้กำรบริกำรหลงักำรขำยและวำจำ รำคำสินคำ้เป็นเร่ืองรอง แต่
ถำ้รำคำสินคำ้แพงจะอยูใ่นวงกำรน้ีไม่ได้เพรำะเมืองล ำพูนไม่เหมือนกับที่อ่ืน ก็ให้เอำพออยูก่นัได ้
ลูกคำ้อยูไ่ดเ้รำอยูไ่ด ้มนัเป็นปิรำมิดหวักลบั เรำอยูต่รงกลำง บนคือลูกคำ้ ล่ำงคือลูกนอ้งลูกจำ้ง มนัอยู่
มนัเช่ือมกนัไดห้มด ส่วนหน่ึงก็เจียดใหส้ังคม ส่วนหน่ึงก็ไวใ้ห้ครอบครัว ส่วนหน่ึงก็เก็บไวใ้หลู้กคำ้
แลว้ก็ลูกจำ้งเรำ เปรียบเทียบว่ำเงินร้อยบำท เอำไวใ้หค้รอบครัวสักหกสิบบำท ยีสิ่บบำทก็ไวใ้ชใ้ห้กบั
สังคม ซองผำ้ป่ำซองกฐินที่ เป็นภำษีสังคม ส่วนหน่ึงก็เอำไวใ้ห้ลูกจำ้งบริวำรแลว้ก็คืนก ำไรให้ลูกคำ้
ลดแลกแจกแถม โปรโมชัน่พวกน้ีตอ้งท ำ ที่จริงกำรซ้ือใจลูกคำ้ไม่ใช่เร่ืองยำก เขำชอบเร่ืองไหนก็คุย
เร่ืองนั้นให้เขำฟัง ถำ้ไปคุยเร่ืองตรงขำ้มให้ฟังมันจะ no อยำ่งเดียว ไม่มี yes ก็ไม่ไดข้ำยของ  กำรคำ้
ขำยพวกน้ีเป็นกำรวดัใจ ใครเข้ำมำจอดรถตรงหน้ำร้ำนหน้ำบ้ำนให้คิดว่ำเขำเอำเงินมำให้เรำใช้
แน่นอนเลย เฮียบอกลูกนอ้งทุกคนใหเ้ขำ้ไปวิ่งไปตอ้นรับมำ สร้ำงควำมประทบัใจ 50% เชิญให้คนนั่ง 
30% ลูกคำ้มีอะไรบอกมำเลย รำยกำรอะไรแฟนเขำสั่งมำสำมีเขำสั่งมำภรรยำเขำสั่งมำ 20% ปิดกำร
ขำยเขำไดน่ี้คือจบ เฮียเอำระบบของ insuranceมำใช ้เพรำะเฮียเคยอยู ่insurance มำก่อน แลว้อีกอยำ่ง
คือเฮียเป็นจิตอำสำ อยูห่ลำยองคก์ร ท ำควำมดีช่วยเหลือคนอ่ืน แลว้เขำก็เมตตำเรำ 
ที่เล่ำมำทั้งหมดน่ีก็ใชป้ระสบกำรณ์ตวัเองมำวำ่เรำกำ้วมำในธุรกิจคำ้ขำย ที่ส ำคญัก็กำรดูแล ก็คือลูกคำ้
ของเรำที่มีอยูแ่ลว้พยำมยำมสร้ำงใหเ้ขำมำใชบ้ริกำรเรำและเรำก็ใชบ้ริกำรเขำ ไม่ใช่ไปแลว้ก็ทีเดียว
หำยไปไม่มำอีกเลย ลูกคำ้เฮียน่ียีสิ่บกวำ่ปีทั้งนั้น 
น่ีก็รับเพิม่พนกังำนใหม่อยู ่ตอนแรกมี 5-6 คน มีเจก๊บัเฮียอีก 2 รับเพิม่มำอีกตอนน้ีก็เป็น 10 คน ก็พอดี
กบัธุรกิจขนำดน้ีแลว้ มีเร่ืองค่ำแรก 300 บำทเพิ่มมำเดือนหน่ึงก็หลำยหม่ืนอยู ่มีคนขบัรถดพัท ์2 คน 
คนขบัรถปิกอพั 3 คน คนงำนอีก 3 คนช่วยกนัยกของ คนขบัรถก็ตอ้งยกของดว้ย คนหน่ึงตอ้งท ำงำน
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ไดห้ลำยอยำ่ง ตอ้งเรียนรู้ ไม่มีกำรแยกแผนก ถำ้บริหำรจดักำรไดก้็ใชค้นน้อยไม่ตอ้งจำ้งคนเยอะ เฮีย
กบัเจ๊ก็เป็นศูนยก์ลำงสั่งงำน จดัของส่งตำมออเดอร์ อำจมีแทรกคิวถำ้ลูกคำ้ไม่รีบ ที่น่ีจะเนน้เร่ืองกำร
ติดต่อพบปะ กำรรักษำค ำพดูเพรำะไม่ตอ้งกำรใหลู้กคำ้ไม่พอใจ และเร่ืองกำรรักษำเวลำ ตอ้งไปก่อน
เวลำนัดหมำย เวลำขำยของได้ก็มีค่ำคอมมิสชั่นเป็นค่ำเหน่ือยให้ลูกน้องได้ไปเล้ียงครอบครัว พอ
ลูกน้องเห็นยอดขำยดีก็ดีใจ แยง่กนัซ้ือแยง่กนัขำย ทุกวนัน้ีก็พอใจกบักำรท ำงำนของพนกังำน เรำตอ้ง
อยูเ่หนือลูกนอ้ง รู้เท่ำทนัเกม และตอ้งอยูเ่หนือลูกคำ้ รู้ใหม้ำกกวำ่ ถำมอะไรตอ้งตอบใหไ้ด ้
จิตอำสำสงัคมก็มีส่วนช่วย พรรคพวกเพือ่นฝงูก็มำช่วยซ้ือของ กำรเขำ้สงัคมเขำ้สมำคมก็ช่วยใหเ้รำ
กลำ้พดูกลำ้เจอคนอ่ืน และโชคดีวำ่เรำหมดหน้ีสินแลว้เลยมีเวลำไปท ำจิตอำสำได ้   
ถำ้อยำ่งนั้น เฮียคิดยงัไงกบัโกบอลเฮำ้ส์คะ 
ไม่ใช่คู่แข่ง แต่เรำต้องมำประยุกต์ใช้ของเรำ ตีตรงที่โกบอลเฮ้ำส์พลำด เอำควำมเร็วเขำ้สู้ บำงที
พนักงำนไม่สนใจ มวัแต่เล่น แต่เรำบริกำร ร้ำนอ่ืนอำจไดเ้ปรียบเพรำะเขำซ้ือเงินสดมำก็ไดสิ้นคำ้ถูก
กวำ่เงินเครดิต แต่เรำไม่จ ำเป็นตอ้งท ำอยำ่งนั้น เรำดูออกน่ีวสัดุก่อสร้ำงไดก่ี้เปอร์เซ็นตเ์พรำะสินคำ้มนั
มำแหล่งเดียวกนั อยูท่ี่ใครจะขำยยงัไง รำคำขำยเรำไม่ไดอ้พัขึ้นมำเอง เรำตั้งเหมือนๆ กนัหมด ปูนถุง
เรำรู้น่ีว่ำขำยยงัไง ที่เคยคุยกนัไวว้่ำ ทุกวนัน้ีเรำไม่ตอ้งสตอ๊กของกนัเยอะไหม เรำซัพกนัไปซัพกนัมำ
ไหม แต่อยำ่งนั้นถำ้เรำยมืจมูกเขำหำยใจอยำ่งเดียวก็ไปไม่รอด ร้ำนอ่ืนอยูต่รงโน้นกินตรงโน้นไม่ว่ำ
กนั แต่พี่โรจน์น่ีใจเขำใหญ่ไง กลำ้ไดก้ลำ้เสีย ถำ้ไม่กลำ้ไดก้ลำ้เสีย ไม่กลำ้ตดัสินใจ มนัเสียตรงน้ี ท  ำ
ธุรกิจ ตดัสินใจไปเลย  
แสดงว่ำถึงโกบอลเฮำ้ส์จะมำกำรท ำงำนก็เหมือนเดิม แต่เรำจะไดย้อดขำยเพิ่มจำกจุดอ่อนของโกบอล
เฮำ้ส์ที่ไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดใ้ช่ไหมคะ 
ใช่ เร่ืองขำยของไม่ยำก ที่ยำกคือกำรพดูกบัลูกคำ้ พยำยำมสร้ำงใหลู้กคำ้คิดวำ่เรำมีใจกบัเขำ เรำดูแล
เขำได ้ ท ำใหเ้รำสำมำรถขยำยกิจกำรไดจ้ำกตึกเดียวเป็นสองตึก รถก็ผอ่นทีละคนัจนตอนน้ีมีสิบคนั
แลว้ ธุรกิจตอนน้ีก็ถือวำ่ไม่ใหญ่มำกไม่เล็กมำก 
 
ร้านที่ 7 
วันที่สัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 51 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
กำรเขำ้มำของโกลบอลเฮำ้ส์ท ำใหเ้รำไดรั้บผลกระทบบำ้ง ยอดขำยโดยรวมยงัไม่กระทบมำกนกั แต่ถำ้
ลองดูเป็นรำยเดือนบำงเดือนก็ต  ่ำกวำ่เกณฑไ์ปหน่อย คิดวำ่น่ำจะเป็นผลจำกพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียน 
อยำกซ้ือสินคำ้ใหเ้สร็จในคร้ังเดียวก็จะไปโกลบอลเฮำ้ส์ โดยเฉพำะกลุ่มเจำ้ของบำ้น เพรำะทำงนั้นเขำ
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มีพื้นที่ร้ำนกวำ้ง ท ำเลดี กำรจดัรูปแบบร้ำนสวย สินคำ้มีควำมหลำกหลำย ผูบ้ริโภคมีทำงเลือกมำกกว่ำ 
กลุ่มลูกคำ้ประจ ำยงัมำทำงเรำอยู ่มีลูกคำ้ขำจรบำ้งนิดหน่อย แต่กลุ่มที่ชอบเดินดูสินคำ้ ของตกแต่ง
หรือของที่ตอ้งเลือกเองจะไปทำงนั้น ลูกคำ้ของเรำไม่ไดล้ดลงเยอะ เพรำะส่วนใหญ่เป็นช่ำงและกลุ่ม
ที่รับสินคำ้ยอ่ยไปขำยต่อแถวอ ำเภอรอบนอก ส่วนยอดขำยเรำเปล่ียนแปลงไปตำมฤดูกำลตำมสภำพ 
ถ้ำลูกค้ำมำหำเรำแล้วไม่เจอของก็จะไปทำงนั้ น แต่เน่ืองจำกเรำไม่เน้นขำยสินค้ำที่ เป็นหมวด
โครงสร้ำงอย่ำงเหล็กเส้นหรือปูนที่โกลบอลเฮ้ำส์ขำยดี เท่ำที่ รู้ร้ำนค้ำในล ำพูนก็เร่ิมอ่อนแรง
โดยเฉพำะร้ำนที่ขำยสินคำ้โครงสร้ำง ร้ำนเรำก็เน้นที่รำคำสินคำ้ ตอ้งซ้ือถูกถึงจะขำยแข่งกับเขำได ้
บำงคนก็อำจมำเช็กรำคำกบัเรำก่อน สินคำ้บำงอยำ่งที่ลูกคำ้ระบุยีห่้อมำเรำไม่มีให้ แต่ลูกคำ้ส่วนใหญ่
ไม่เนน้เร่ืองยีห่อ้มำก  
เรำไม่มีปัญหำเร่ืองพนกังำนโดนดึงตวัไปท ำงำนที่โกลบอลเฮำ้ส์แต่ปัญหำอยูท่ี่พฤติกรรมพนกังำน มี
ทกัษะไม่ตรงกบังำน 
จุดอ่อนของเรำอยูท่ี่ท  ำเลเพรำะเรำขยบัขยำยร้ำนไม่ได ้บำงคร้ังลูกคำ้ไม่สำมำรถน ำรถใหญ่เขำ้มำได ้
เรำก็ตอ้งปรับตวัเร่ืองรำคำและบริกำร แต่ไม่ว่ำจะมีโกลบอลเฮำ้ส์หรือไม่เรำก็ตอ้งปรับกลยทุธ์ของ
ตวัเองอยูแ่ลว้ ก็ปรับไปเร่ือยๆ แต่ยงัเน้นดำ้นบริกำรและรำคำ เรำเป็นคนดูแลควบคุมทุกอยำ่ง เป็นคน
สัง่กำร วำงแผน อยูก่บัพนักงำนแบบครอบครัว เรำก็ตอ้งคอยกระตุน้พนักงำนเป็นระยะๆ อยำ่งคู่แข่ง
มำแลว้นะ ตอ้งช่วยกนั พวกเคำ้ก็รอค ำสัง่จำกเรำเหมือนกนั แต่เวลำอบรมพนกังำนก็จะท ำแบบเรียกมำ
เป็นรำยบุคคล เรำมีระบบที่ใชค้วบคุมกำรท ำงำนให้ถูกตอ้งอย่ำงพวกบำร์โคด้ แต่เร่ืองน้ีไม่ได้เป็น
เพรำะโกลบอลเฮำ้ส์เขำ้มำ แต่เป็นที่เรำที่อยำกท ำให้ถูกตอ้ง ให้ตวัเองสะดวก ตลำดวสัดุก่อสร้ำงโดย
ภำพรวมก็รู้สึกว่ำมีกำรก่อสร้ำงเยอะขึ้นแต่เรำไม่เน้นสินคำ้โครงสร้ำง ของเรำจะเป็นฮำร์ดแวร์เป็น
หลกั หลงัโกลบอลเฮำ้ส์มำก็มีสินคำ้บำงตวัที่ไดรั้บผลกระทบ ลูกคำ้เคำ้มีเงินก็อยำกมีตวัเลือกเยอะขึ้น 
ไม่ใช่แค่ถูกอยำ่งเดียว อยำ่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ สินคำ้ที่ลูกคำ้ไม่ใชแ้ล้วก็จะลดกำรสั่งเขำ้มำแต่ไม่ถึงกับ
ถอดออกไปเลยแลว้สินคำ้ที่มำคู่กนัก็จะลดตำมไปดว้ย  เช่นกระเบื้องปูพื้นเซรำมิกกบัปูนยำแนว แลว้
เรำก็จะมำดูว่ำควรเพิ่มตวัไหนแทน ดูกลยทุธ์ดำ้นรำคำและบริกำร ปรับปรุงส่ิงที่เรำมีให้ดีขึ้น ในแง่
หน่ึงเรำก็เก่งมำกแลว้ดูจำกกำรกลบัมำซ้ือซ ้ ำของลูกคำ้ประจ ำก็ยงัถือวำ่อยูใ่นเกณฑดี์ พนักงำนท ำงำน
เป็นที่น่ำพอใจถึงแมว้่ำนำนๆ เรำจะประชุมอบรมกนัสักที บำงคร้ังเคำ้ก็ให้ค  ำแนะน ำบำงอยำ่งที่เป็น
ประโยชน์ที่น ำปรับใชไ้ด ้บำงคร้ังเรำก็ตอ้งอธิบำยว่ำท ำไมไม่ปรับ ปรับแลว้จะเกิดจุดอ่อนอะไร ทุก
คนรู้หน้ำที่ของตวัเองท ำงำนได้โดยไม่ตอ้งสั่งมำกเพรำะอยู่กันมำนำน บำงคนถึงสำมสิบปีก็มีถึง
บำงคร้ังจะไม่เป็นไปตำมที่เรำตอ้งกำรก็ตำม เรำก็คอยปรับปรุงต่อไปแลว้ก็มีรำงวลัเล็กๆ นอ้ยๆ บำ้ง 
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ร้านที่ 8 
วันที่สัมภาษณ์ 21 สิงหาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 1 ช่ัวโมง 23 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
ผลกระทบก็พอมีอยูบ่ำ้งในเร่ืองกำรโดนแยง่ส่วนแบ่งลูกคำ้ไป เคำ้เป็นยกัษใ์หญ่มีขอ้ต่อรองในกำรซ้ือ
ขำยมำกกวำ่ ถำ้ลูกคำ้ซ้ือเยอะและจ่ำยเงินสดเรำก็สู้เคำ้ไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ แต่ในดำ้นบริกำรหรือควำมผกูพนั
กบัลูกคำ้ที่มีมำแต่เดิมเรำก็ยงัมีอยู ่ถำ้เป็นร้ำนคำ้ใหม่ก็ล ำบำกอยูแ่ต่ที่น่ีเปิดมำนำน มีลูกคำ้เก่ำที่เลือก
เรำอยู่ ลูกคำ้ผูรั้บเหมำก็มีเครดิตกับเรำอยู่แต่ถ้ำเคำ้ไปซ้ือที่โกลบอลเฮ้ำส์ตอ้งซ้ือเงินสด สินคำ้เรำ
เน้นหนักที่สินคำ้กลุ่มซีเมนตไ์ทย ตรงน้ีมีสินคำ้ตวัหลกัที่ซีเมนตไ์ทยไม่ไดเ้อำเขำ้โกลบอลเฮำ้ส์ ก็ยงั
ช่วยให้เรำพออยูใ่นตลำดได ้แต่ถำ้เป็นสินคำ้ตวัอ่ืนที่เอำเขำ้โกลบอลเฮำ้ส์เรำก็กระทบ เรำก็ไม่เคยไป
หรอกนะ แค่ผำ่นๆ ต่อให้ไม่มีโกลบอลเฮำ้ส์ก็ยงัมีร้ำนคำ้อ่ืนที่เกิดขึ้นมำอยูดี่ แลว้ยอดขำยมนัก็ขึ้นกบั
ฤดูกำลดว้ย ถำ้ยอดตกก็ตกเหมือนกนัหมด เรำก็มีกำรปรับตวับำ้ง แต่ไม่เยอะเท่ำไหร่ จะให้เรำเปลียน
ธุรกิจก็ล ำบำกเพรำะมีของมีสตอ๊ก ถำ้เรำยิง่ถอยก็ยิง่กระทบ ท ำใหเ้รำตอ้งสู ้
ร้ำนเรำเร่ิมต้นจำกโชวห่์วย พอดีที่ร้ำนวสัดุก่อสร้ำงในตอนนั้นมีไม่เยอะ แล้วก็มีลูกคำ้แนะน ำมำ 
ท ำไมไม่เอำอนันั้นอนัน้ีมำขำย เรำก็พยำยำมตอบสนอง หำสินคำ้ที่เคำ้ตอ้งกำรที่เคำ้แนะน ำ ก็สำมำรถ
ขยบัขยำยมำไดเ้ร่ือยๆ จนลดสินคำ้โชวห่์วยเหลือแต่วสัดุก่อสร้ำงอยำ่งเดียว ร้ำนเรำขยำยตำมลูกคำ้ พอ
มีฐำนลูกคำ้ระดบัหน่ึงแลว้ก็อยูไ่ด ้แต่จะให้ขยำยมำกกวำ่น้ีก็คงไม่แลว้ ตอนน้ีก็รักษำฐำนลูกคำ้เก่ำๆ 
ไว ้เป็นร้ำนที่เกิดจำกลูกคำ้แลว้ก็อยูเ่พือ่ลูกคำ้  
สินคำ้เรำเน้นหนักที่สินคำ้กลุ่มซีเมนตไ์ทย เพรำะสินคำ้เคำ้มีคุณภำพ ลูกคำ้เคยมำบอกเรำเร่ืองสินคำ้
บำงตวัไม่มีคุณภำพเหมือนกนั ลูกคำ้ก็เร่ิมมีประสบกำรณ์ระหว่ำงสินคำ้รำคำสูงมีคุณภำพกบัสินคำ้
รำคำถูก แล้วเคำ้ก็จะปรับพฤติกรรมในกำรซ้ือ ขอ้ดีของกำรเป็นพนัธมิตรกับซีเมนตไ์ทยคือเรำได้
ส่วนลดเวลำซ้ือสินคำ้หลกัๆ และมีคนเขำ้มำดูแล สินคำ้ที่ไม่ใช่สินคำ้หลกัก็น ำมำขำยได ้สินคำ้ตวัหลกั
ของซีเมนตไ์ทยก็ไม่ไดเ้อำเขำ้โกลบอลเฮำ้ส์ ก็ท  ำให้พออยูไ่ด ้ถำ้เป็นสินคำ้ล็อตใหญ่เรำสูไ้ม่ไดเ้พรำะ
ลูกคำ้จะวิ่งตรงไปที่โน่นเลย ก็จะมำไดต้วัเล็กๆ น้อยๆ แทน เรำเน้นขำยปลีก มีส่งบำ้งนิดๆ หน่อยๆ 
ลูกคำ้มีทั้งคนในพื้นที่และขำจร เป็นผูรั้บเหมำต่ำงถ่ินเยอะ บำงคร้ังเคำ้จะตอ้งกำรควำมรวดเร็วและ
บริกำรส่งถึงที่ เรำก็จะไดต้รงน้ี เรำก็มีกำรปรับตวับำ้ง แต่ไม่เยอะเท่ำไหร่ อยำ่งกำรบริกำร จะเนน้กำร
เพิ่มควำมรวดเร็ว หำสินคำ้ตวัใหม่เขำ้มำ อำจเป็นตวัใหม่เลยหรือเป็นตวัที่อยูใ่นตลำดมำนำนแลว้แต่
เรำไม่เคยขำย บำงตวัลูกคำ้ก็แนะน ำมำ ให้มีหลำกหลำยมำกขึ้น แล้วก็ปรับเร่ืองกำรพูดคุยกับลูกคำ้ 
กำรบริกำร ท ำยงัไงให้ลูกคำ้ประทบัใจและอยำกซ้ือของเรำต่อไป เพรำะเรำปรับรำคำสินคำ้ขึ้นตำม
ตน้ทุนมำกไม่ไดถ้ำ้คู่แข่งไม่ท ำ ตอ้งยอมใหก้ ำไรลดลง 
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เร่ิมแรกมี2 คนคือพีก่บัแฟน แลว้ก็ค่อยๆ รับเพิ่ม เรำขยำยร้ำนมำประมำณ 5 ปีแลว้ ตอนน้ีแบ่งฝ่ำยเป็น
พนักงำนขำย พนักงำนจดัซ้ือ พนักงำนจดัส่ง พนักงำนโกดงั พนักงำนบญัชี ส่วนใหญ่พนักงำนออฟ
ฟิตทุกคนจะท ำไดทุ้กอยำ่ง ก็ช่วยๆ กนั เรำพยำยำมเอำระบบสตอ๊ก เอำนวตักรรมใหม่ๆ เขำ้มำบำ้ง จำก
บญัชีเล่มธรรมดำก็เปล่ียนเป็นคอมพิวเตอร์ ระบบบญัชี แลว้ก็สอนพนกังำนเร่ืองกำรบริกำรลูกคำ้กบั
กำรใส่ใจกำรบริกำร ใหรู้้ขั้นตอนและสำมำรถรับในส่ิงใหม่ๆที่เขำ้มำ พนกังำนก็พยำยำมปรับตวัใหเ้ข้
กบัองคก์ร กบัสภำวะแวดลอ้ม ลูกคำ้ก็ชมเชยเร่ืองกำรปรับปรุงร้ำน กำรจดัเรียงสินคำ้ บริกำรรวดเร็ว 
ปัญหำเร่ืองพนักงำนก็มีบำ้งแต่เป็นเร่ืองเล็กน้อยที่แก้ไขได้ พนักงำนเรำมีประมำณสิบกว่ำคน เป็น
พนักงำนออฟฟิต 5 คน ใชค้นมำกกวำ่น้ีไม่ไหวเพรำะส่วนต่ำงของก ำไรลดลงมำก เรำก็จะเป็นคนเท
รนงำนใหก่้อนและจะใหค้นเก่ำช่วยเทรนให้ดว้ย ถำ้อยำ่งพนกังำนบญัชีเรำรับคนที่จบมำตรงสำยแต่ถำ้
เป็นส่วนอ่ืนอยำ่งพนักงำนหน้ำร้ำนก็ไม่ไดจ้บมำตรงสำย ใชค้วำมถนัดมำกกว่ำ บำงคนรับมำตรงสำย
แต่ท ำงำนไม่ไดก้็มี บำงคนฝึกได ้บำงคนฝึกยำก ทุกคนตอ้งมำเรียนรู้สินคำ้ใหม่ กำรเจรจำกบัลูกคำ้ คน
ที่มีประสบกำรณ์จะไดเ้ปรียบ ถำ้ใครมีปัญหำก็ให้มำคุยกันให้แกไ้ขปัญหำดว้ยกนั ตอนแรกก็คุยทั้ง
กลุ่มก่อน แต่ถำ้เป็นปัญหำรำยบุคคลก็จะเรียกมำคุยเป็นรำยบุคคลไป มีให้รำงวลับำ้งตอนส้ินปี เร่ือง
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ เรำบริหำรงำนแบบครอบครัว ขั้นแรกเรำจะดู
พนกังำนก่อนแลว้จึงจ่ำยงำน บอกวตัถุประสงคว์ำ่เรำตอ้งกำรแบบไหนๆ จำกนั้นก็ใหเ้คำ้จดักำรตำมที่
เรำวำงไว ้พนักงำนสำมำรถตดัสินใจภำยในขอบเขตที่เรำวำงไวบ้ำงส่วน ก็ยงัให้ตอ้งมำถำมบำงเร่ือง
อยู ่เรำก็ใหพ้นกังำนที่อยูม่ำนำนสำมำรถจดักำรงำนไดเ้วลำที่เรำไม่อยู ่แต่เวลำจะสั่งซ้ือสินคำ้เพิม่ตอ้ง
มำถำมเรำก่อน 
 
ร้านที่ 9 
วันที่สัมภาษณ์ 21 สิงหาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 1 ช่ัวโมง 12 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
พี่เห็นว่ำมันยงัมีช่องว่ำงทำงกำรตลำดอยูม่ำกมำย พี่โตมำกับธุรกิจไฟฟ้ำ พี่ก็เห็นว่ำมันมีโอกำส มี
ช่องวำ่ง ควำมเช่ียวชำญของคนขำยต่ำงกนั รำคำก็ต่ำงกนั เคยมีพนกังำนของโกลบอลเฮำ้ส์มำซ้ือของพี่
ทั้งหลังเลย ปัญหำคือเรำไม่สำมำรถเปิดตลำดกวำ้งไดเ้ท่ำเคำ้ เรำงบไม่พอ แต่เร่ืองอยำ่งน้ีตอ้งค่อยๆ 
กิน อยำ่งเคร่ืองมือช่ำงน่ีก็ยงัไม่เต็มตวัเท่ำไหร่ อีกอยำ่งของปลอมในตลำดค่อนขำ้งสูง พี่มีปัญหำกบั
ของปลอมพวกน้ีมำกกวำ่โกลบอลเฮำ้ส์อีก บำงร้ำนหน้ำร้ำนใหญ่แต่ขำยของปลอม ขำยรำคำถูกกว่ำ
ตน้ทุนพี่ซ่ึงพีม่องดูแลว้มนัไม่น่ำได ้ในขณะที่โกลบอลเฮำ้ส์มีไวแ้ต่ไม่ไดข้ำย หรือป๊ัมน ้ ำพีข่ำยชนกบั
โกลบอลเฮำ้ส์แต่ก็ยงัไดข้ำย เพรำะฉะนั้นในสำยงำนที่พี่เติบโตมำมองว่ำยงัมีช่องว่ำงอีกมำก พี่ยงัคิด
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เลยว่ำเศรษฐกิจขำลงอยำ่งน้ีโกลบอลเฮำ้ส์จะรอดรึเปล่ำ เอำก ำไรต่อสำขำมำดูก็ได ้แต่เคำ้อยูใ่นตลำด
หุน้ ไม่ไดเ้ปิดมำเพื่อร ่ ำรวยกบัสำขำ แต่ถำ้เทียบระหว่ำงโฮมโปร โกลบอลเฮำ้ส์ ไทวสัดุ พีว่ำ่โกลบอล
เฮำ้ส์ยติุธรรมกบัลูกคำ้มำกกวำ่ โฮมโปรขำยของแพงมำก ไทวสัดุขำยของไร้เกรด โกลบอลเฮำ้ส์สินคำ้
จีนก็จริงแต่เป็นจีนเกรดเอ ที่ล  ำพนูระส ่ำระสำยอยูต่อนน้ีเพรำะเม่ือก่อนเคยขำยไดก้ ำไรสูงไง แต่พี่มำ
จำกเชียงใหม่ กำรแข่งขนัรุนแรงอยูแ่ล้ว พี่เจอมำแรงกว่ำน้ี พี่จ  ำไม่ได้หรอกว่ำตอนจะมำเปิดน่ีโก
ลบอลเฮำ้ส์เปิดรึยงั รู้แต่ว่ำมนัวุ่นวำยมำก แต่พี่ตั้งใจมำเตม็ร้อยอยูแ่ลว้ ตั้งใจวำ่จะท ำร้ำนต่อจนกว่ำจะ
เบื่อ พี่มีควำมเช่ียวชำญ ควำมจริงใจ ไม่ทิ้งลูกคำ้ เอำก ำไรน้อยให้อยูด่ว้ยกนัได ้ในสำยงำนของพี่ยงัมี
ช่องวำ่ง แต่อยำ่งร้ำนอ่ืนที่ขำยของหนกัแค่ค่ำคนยกของก็ไม่มีก ำไรแลว้ ค่ำใชจ่้ำยของพีต่  ่ำ คนงำนนอ้ย
เม่ือเทียบกับสำยวสัดุ ปกติที่ร้ำนมี 3 คน ตอนน้ีเหลือ 2 พี่ท  ำบญัชีเอง พี่ว่ำพนักงำนบญัชีเด๋ียวน้ีไม่
จ ำเป็นแล้ว โปรแกรมมันท ำให้หมด เด๋ียวน้ีที่ไหนก็เอำระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชีมำใช้
หมดแลว้ ทุกอยำ่งที่ใชค้อมพิวเตอร์พี่จะท ำเอง ตั้งแต่ที่ร้ำนเร่ิมตอกเสำเข็มพี่ก็เล็งโปรแกรมแลว้ พอ
ซ้ือเสร็จพี่ก็เร่ิมป้อนขอ้มูลตั้งแต่ที่ร้ำนเก่ำแล้ว พอของมำพี่ก็ค่อยๆ ป้อนขอ้มูลจนครบเปิดร้ำนพอดี 
ร้ำนพีใ่ชพ้นักงำนน้อย เป็นจุดแขง็ของสำยงำนพี ่พี่รู้อยูแ่ลว้เพรำะเติบโตในธุรกิจน้ี แลว้เรำไม่ตอ้งไป
ส่งของเองดว้ย โดยมำกลูกคำ้จะมำเอำไปเอง อยำ่งสำยก่อสร้ำงให้ลูกคำ้ยกปูนเองไม่ไดแ้น่ ไหนจะค่ำ
รถหกลอ้ ค่ำคนงำนยกของ พีเ่รียนมำดำ้นน้ีโดยตรงดว้ย ควำมเช่ียวชำญทุกอยำ่งมี นอ้งอีกคนก็ท  ำได้
ทกุอยำ่ง สัง่อะไรก็ท  ำได ้ก ำลงัหำเพิ่มอยู ่ก็จะหำแบบทัว่ไปแลว้มำฝึกเอง แต่อยำกไดค้นไทย คุยกนัรู้
เร่ืองมำกกว่ำ พี่บริหำรคนเดียว ดูแลทุกอยำ่งเอง ตดัสินใจทุกอยำ่งเอง มีพนักงำนอีกคนสองคนคอย
ช่วยแค่นั้น 
พี่เจอสงครำมรำคำมำก็เยอะ ก็ไปหวงัเอำเปอร์เซ็นตต์อนส้ินปี สินคำ้ก็มีตวัที่ไดก้  ำไรเยอะก ำไรน้อย
ปนๆ กนั ตอนแรกพีเ่อำพวกโคมไฟรำคำพนัสองพนัมำลง แต่กลบัเป็นวำ่อนัหม่ืนกวำ่ขำยออก อนัพนั
สองพนัเงียบสนิท ดงันั้นในช่วงเศรษฐกิจแยเ่น่ีย ชำวบำ้นไม่มีเงิน แต่คนมีเงินยงัมีเงิน ลูกคำ้เป็นคน
เลือกเอง เรำให้ค  ำแนะน ำสินคำ้ดำ้นเทคนิค พวกสวิตซ์ปลัก๊ ตูโ้หลด ถำ้ลูกคำ้มำที่น่ีก่อนไปโกลบอล
เฮำ้ส์นะพี่ไดย้กหลงัเลย แต่ส่วนใหญ่ลูกคำ้จะตระเวนไปดูมำแลว้ หรือถำ้ไปมำแลว้มำเจอพี่ เคำ้จะไม่
ไปโกลบอลเฮำ้ส์แลว้ พีม่ ัน่ใจวำ่ของพี่ถูกกวำ่ ลูกคำ้ไม่ต่อสักค  ำเลย และมีเร่ืองโกลบอลเฮำ้ส์ทิ้งลูกคำ้
อยู ่อยำ่งถำ้ของแตกน่ีเคำ้ไม่รับรู้แลว้ แต่พี่จะดูแลลูกคำ้ มีของใหม่พี่จะแกะให้เลย แลว้พี่จะไปคุยกบั
เซลล์เอง พี่สำมำรถตดัสินใจเองไดท้นัที เรำชนกบัลูกคำ้เอง น่ีเป็นเสน่ห์ของร้ำนคำ้ยอ่ยด้วย สินคำ้
ของเรำก็เป็นตวับอกมูลค่ำบำ้น ไม่มีใครปลูกบำ้นหลงัสิบลำ้นแต่ใชโ้คมไฟพลำสติกหรอกจริงไหม 
อีกอยำ่งลูกคำ้เคำ้จะบอกต่อๆ ให้เอง และพี่ก็มีโปรเจคขำยของอยูแ่ลว้ มีพำทเนอร์ทำงธุรกิจเพื่อขำย
ของเขำ้โรงงำนโดยตรงดว้ย เคำ้ไปหำลูกคำ้มำ พีซ่ัพพอร์ทของ เก็บเงินแบ่งกนั แต่เสียที่สำยโรงงำนมี
ค่ำใตโ้ตะ๊สูง หรืออยำ่งลูกคำ้เจำ้ของบำ้น ถำ้ไม่มีช่ำงเรำก็ซพัพอร์ทใหไ้ด ้แต่ส่วนใหญ่จะมีอยูแ่ลว้ 
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ร้านที่ 10  
วันที่สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2556  
ระยะเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ 56 นาที 
สัมภาษณ์โดย นางสาว เอกกมล ด่านไพบูลย์ 
มีผลกระทบเหมือนกัน เพรำะอยู่บนถนนเส้นเดียวกันด้วย ลูกคำ้อยำกได้ตวัเลือกเยอะๆ พวกของ
ตกแต่ง อยำกซ้ือของคร้ังเดียวจบก็จะไปที่นัน่ ยอดของเรำบำงส่วนก็หำยไปเหมือนกนั ตอนน้ีก็พอไป
ไดเ้ร่ือยๆ แต่ก็ตอ้งมำดูอีกทีว่ำจะไปไดถึ้งแค่ไหน เอำจริงๆ เพรำะตน้ทุนเรำกบัเคำ้ก็ต่ำงกนัแลว้ ลูกคำ้
ที่มีเงินสดก็จะไปโกลบอลเฮำ้ส์เพรำะถูกกว่ำ ส่วนเงินเช่ือก็มำที่เรำท ำให้เรำมีควำมเส่ียงเพิ่ม เพรำะ
สินคำ้เรำเป็นโครงสร้ำงเหมือนเคำ้ดว้ย ลูกคำ้ถำ้ไม่อะไรมำกก็เลือกของถูก แต่ถำ้เคำ้ติดคุณภำพสินคำ้ 
คุน้เคยกบัสินคำ้ก็มำที่เรำอยูเ่หมือนกนั เรำเน้นกำรบริกำร ดูแลลูกคำ้ตั้งแต่เขำ้ร้ำน รับลูกคำ้ ขำยของ 
ท ำบิล ขึ้นของ ใชค้วำมเร็วเป็นหลกั มีควำมยดืหยุน่ในกำรใหบ้ริกำร หรืออยำ่งสินคำ้ไมแ้ปรรูปสัง่ท  ำ
เรำก็ท  ำให้ได้ อำจมีค่ำบริกำรเพิ่มนิดหน่อยถ้ำเป็นขนำดต่ำงจำกมำตรฐำน พนักงำนเรำรู้จักของ 
สำมำรถให้ค  ำแนะน ำหรือตอบค ำถำมได ้บำงคร้ังช่ำงยงัถำมเรำเลยว่ำถำ้จะท ำอยำ่งน้ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์
ไหน เรำก็จดัใหไ้ด ้ 
เรำโชคดีวำ่มีบริษทัรับเหมำก่อสร้ำงในเครือดว้ย ก็เป็นลูกคำ้หลกัของเรำ แลว้เรำก็ท  ำคอนแทก็กบัทำง
รำชกำร ไดเ้งินชำ้แต่ชวัร์ แลว้ก็มีลูกคำ้ประจ ำที่ให้เครดิตกนัไวอ้ยำ่งบริษทัรับเหมำก่อสร้ำง โรงเรียน 
วดั ช่ำงก่อสร้ำง พวกน้ีเป็นคนเก่ำ ถำ้คนใหม่ๆ ก็อำจตอ้งคดักรองให้เครดิตดว้ย หลำยร้ำนโดนมำเยอะ
แล้ว เรำจ ำหน่ำยไม้แปรรูปด้วย ลูกคำ้ตอ้งกำรขนำดไหนก็ท  ำให้ได้ แล้วก็จะเน้นควำมรวดเร็วเป็น
หลกัตั้งแต่เวลำลูกคำ้มำที่ร้ำน ท ำยงัไงใหลู้กคำ้ไดข้องเร็ว ถำ้เรำไม่มีก็ตอ้งรีบไปหำมำให้ ลูกคำ้นัดส่ง
ของวนัไหนวนันั้น ถ้ำไม่ได้จริงๆ ก็โทรแจง้ตลอด เรำก็โชคดีว่ำคู่คำ้เรำหลำยเจำ้เปิดเครดิตให้ด้วย 
และเป็นเอเยน่ตจ์  ำหนำ้ปูนผสมส ำเร็จก็จะไดลู้กคำ้จำกตรงน้ีดว้ย 
พนกังำนตอนน้ีมีประมำณ 15 คน ประจ ำออฟฟิตหนำ้ร้ำนประมำณ 5 คน ที่เหลือก็อยูห่ลงัร้ำน ประจ ำ
โกดงับำ้ง ส่งของบำ้ง ร้ำนเรำก็ไม่ไดใ้หญ่มำก คงไม่หำคนเพิม่แลว้ ถำ้จะหำก็ตอนมีใครลำออกตอ้งหำ
คนมำแทนมำกกว่ำ มีแบ่งฝ่ำยเหมือนกนั เป็นฝ่ำยขำยหน้ำร้ำน โกดงั บญัชี จดัซ้ือ ธุรกำร โกดงัหลัง
ร้ำน ขนส่ง แต่บำงอยำ่งก็ท  ำแทนกนัได ้ช่วยๆ กนัไดน้ะ อยำ่งขำยของหน้ำร้ำนน่ีทุกคนตอ้งขำยเป็น 
ออกบิลได ้ยกเวน้เร่ืองเฉพำะจริงๆ อยำ่ง ขำยเงินเช่ือ ก็จะเป็นหน้ำที่ของพนักงำนประจ ำคนเดียวไป 
เรำใช้โปรแกรมบญัชีเขำ้มำช่วย ก็พยำยำมบนัทึกให้ตรงกับควำมเป็นจริงที่สุด แล้วก็มีพวกสมุดลง
เวลำท ำงำนของพนักงำนรำยวนั สมุดสต๊อก บญัชีลูกหน้ีที่ยงัใช้อยู่ เหมือนเป็นควำมเคยชิน ใชเ้ช็ค
ควำมถูกตอ้งอีกต่อ เจเ้ป็นคนคุมทั้งหมด ดูในภำพรวมทัว่ๆไป ตรวจเช็คบญัชีวำ่ถูกตอ้งไหม ตรงไหม 
แต่หน้ำที่ไหนที่พนกังำนคนไหนรับผิดชอบอยูเ่คำ้ก็ไม่มำยุง่มำก ปล่อยให้ท  ำ แต่ก็ตำมเช็คตลอด แต่
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เร่ืองบำงอยำ่ง เช่น กำรสั่งของก็ยงัตอ้งถำมกนัอยู ่ส่วนโกจะสั่งกำรอยูห่่ำงๆ ไม่ค่อยมำยุง่ที่ร้ำนแต่ถำ้
แกสัง่อะไรตอ้งเป็นไปตำมนั้น อยำ่งออกกฎระเบียบใหม่ 
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