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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 

  ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตมากขึ้ น พฤติกรรมของผู้บริโภค 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมเมือง จึงผันแปรไปสู่ความนิยมเลือกซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าสะดวก

ซ้ือเพ่ิมมากขึ้ น ผู้ก่อตั้งร้านมินิมาร์ทเกาหลี Gmarket ได้มองเห็นโอกาสในกิจการร้านค้าสะดวกซ้ือแนว

ใหม่ในพ้ืนที่รัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ยังมีผู้ด าเนินกิจการประเภทเดียวกันไม่มากนัก จึงได้จัดท า

แผนธุรกจิเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขยายกจิการออกไป 

  มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่อาศัยในหอพักที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่ที่ร้านค้าต้ังอยู่ อายุระหว่าง 15-30 ปี 

ที่ช่ืนชอบสินค้าเกาหลี คู่แข่งที่ส าคัญได้แก่ ร้านค้าปลีกในกลุ่ม เซเว่น-อีเลฟเว่น กลุ่มแฟมมิล่ีมาร์ท กลุ่ม

เทสโก้โลตัสเอก็เพรสและร้านมินิมาร์ทท้องถิ่น โดยในการวางแผนส่งเสริมการขาย บริษัทได้ก าหนดกล

ยุทธท์ี่ผสมผสานระหว่างแผนส่งเสริมการขายที่กจิการจัดท าข้ึน 

  ปัจจัยส าคัญของความส าเรจ็ของกิจการ ได้แก่ความได้เปรียบในด้านท าเลที่ต้ัง โดยเลือกขยาย

สาขาในจุดที่มีชุมชนหนาแน่น ด้านการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั่วทั้งองค์กร ด้าน

ผลิตภัณฑ์ บริษัทใช้การบริการกลุ่มสินค้า โดยคัดสรรสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง คุณภาพดี ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า ต้ังราคาขายในระดับราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยค านึงถึงความต้องการและ

ความสะดวกสบายของลูกค้า 

  ด้านการให้บริการ ก าหนดผังข้ันตอนการให้บริการ เพ่ือให้เกิดการรอคอยน้อยที่สุด 

นอกจากน้ียังมีการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยวัดจากจ านวนผู้มาใช้บริการและรายได้จากการ

บริการที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงมีช่องทางการร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงและ

พัฒนาให้บริการที่ดีย่ิงข้ึนไป 

  ด้านการตลาด เน้นการขายสนิค้าและการให้บริการ การท าให้ลูกค้าเกดิความพึงพอใจสงูสดุต่อ

คุณภาพสินค้าและบริการที่ได้รับ ถือเป็นความส าเรจ็ของธุรกิจ โดยน าส่วนประสมของการตลาด 4P’s มา

เป็นกลยุทธใ์นการด าเนินการทางด้านการตลาด 

  ด้านการเงิน กจิการใช้วิธกีารบริหารด้วยเงินสด เพ่ือไม่ให้เกดิความยุ่งยากในการบริหาร 
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**ที่ปรึกษาหลัก 



2.  แนวคิดในการจดัตั้งธุรกิจ 

  ประมาณกว่า 10 ปีที่แล้ว หากถามใครสักคนว่า อาหารเกาหลีมีอะไรบ้าง หรือให้บอกช่ือ

อาหารเกาหลีสกัจานหน่ึง อาจได้รับค าตอบเพียงว่า “ไม่รู้จัก” หรือ “กิมจิ” หรือบางคนอาจตอบแต่เพียง

ว่า “หมูย่างเกาหลี-เน้ือย่างเกาหลี” (ซ่ึงเป็นเพียงรูปแบบการปรุงอาหารป้ิง-ย่างแบบหน่ึง) แต่หลังจาก

การมาของ “แด จัง-กึม” หมอหญิงคนสวยจากราชวงศ์โชซอน ได้เปิดครัวเกาหลีเผยแพร่ให้ผู้ชมทั่วโลก

รวมทั้งชาวไทยได้รู้จักอาหารเกาหลีผ่านทางละคร อาหารเกาหลีกเ็ป็นที่รู้จักแพร่หลายเพ่ิมมากขึ้น 

  ในปี 2562  Itaewon Class  ซีรีส์รีเมคเวบ็ตูน เป็นที่พูดถึงกันอย่างมาก และสร้างสถิติเรตต้ิง

สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งยังได้รับกระแสตอบรับที่มากทั้งในเกาหลีและไทย ท าให้คนไทยสนใจอาหาร

เกาหลีกันมากข้ึน แต่ช่วงเวลาที่ซีร่ีส์เร่ืองน้ีออกมาดันมาเจอกับปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ที่

ทุกคนต้องท างานที่บ้าน เรียนที่บ้าน ห้างสรรพสินค้าและสถานที่ต่างๆปิดช่ัวคราว และยังท าให้ผู้คนไม่

สามารถที่จะไปน่ังกนิที่ร้าน ซ่ึงการอยู่แต่ในบ้านมันกส็ร้างความน่าเบ่ือไม่ใช่น้อย ถ้าไปกนิร้านไม่ได้กท็  ากิน

เองที่บ้านเลยถึงร้านอาหารจะปิดแต่ซุปเปอร์มาเกต็ไม่ปิด จึงท าให้ซอสโคชูจังได้รับความสนใจมากขึ้นใน

ช่วงเวลาน้ี 

  โดยเมนูที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ Sundubujigae 순두부찌개 หรือ ซุปเต้าหู้อ่อนเกาหลี 

น่ันเอง โดยได้รับความนิยมและสนใจอย่างในโลกโซเซียล เหล่ายูทูปเบอร์ช่ือดังหลายๆคน กไ็ด้น ามาเป็น

คอนเทนท์ในช่องของตัวเอง จึงท าให้กระแสของอาหารเกาหลีดังข้ึนไปอีกในไทย เพราะเป็นเมนูที่ท  าได้

ง่าย ไม่ยุ่งยาก ทุกคนสามารถท าตามได้ และมีรสชาติถูกปากคนไทย ด้วยเหตุน้ีผู้ก่อตั้งจึงได้เหน็โอกาสใน

การท าธุรกิจร้านมินิมาร์ทเกาหลี Gmarket ซ่ึงจะมีซ่ึงส่วนผสมอาหารเกาหลีต่าง ๆ ขนม มาม่า อาหารแห้ง 

อาหารกระป๋อง เคร่ืองด่ืม ของใช้ต่างๆ โดยผู้มาใช้บริการจะรู้สึกเหมือนอยู่ที่ประเทศเกาหลีทนัทีเม่ือเข้า

มาในร้าน 

 

3. สินคา้และบริการ 

  ร้านมินิมาร์ทเกาหลี Gmarket จ าหน่ายสนิค้าอุปโภคบริโภคน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ โดยมี

สนิค้าหลากหลายอาท ิเช่น 

  - กมิจิ เป็นอาหารประจ าชาติของชาวเกาหลีที่คนเกาหลีทุกคนจะต้องทานกนั กมิจิที่อร่อยต้อง

มาจากประเทศต้นต ารับเท่าน้ัน ปัจจุบันมีกิมจิให้เราได้เลือกซ้ือหลากหลายชนิด หลากหลายย่ีห้อ รสชาติ

แตกต่างกันแล้วแต่สูตร ส่วนมากจะออกเผด็ๆ เปร้ียวๆ นอกจากกินกิมจิแกล้มอาหารแล้ว ยังสามารถ

น าไปใส่มาม่าเกาหลีเพ่ิมความอร่อยได้อกีด้วย 

  - โคชูจัง เคร่ืองปรุงเกาหลียอดนิยมของคนไทย ลักษณะจะคล้ายๆ พริกแกง แต่มีความมัน

วาว มีเน้ือเนียนและชุ่มฉ ่ากว่าพริกแกงของบ้านเรา โคชูจังเหมือนเป็นเคร่ืองปรุงสามัญประจ าครัวอาหาร

เกาหลีเช่นกัน รสชาติดั้งเดิมจะมีรสเค็มเผ็ดเล็กน้อย นิยมเอามาใช้ท าเมนู ซุปกิมจิเต้าหู้อ่อน บูเดชิเก

(หม้อไฟเกาหลี) ผัดกิมจิ ผสมในซอสคลุกไก่ทอดเกาหลี หรืออาจจะน ามาใช้เสริมรสชาติในเมนูอื่นๆ ได้

อกีเพียบค่า 

  - มาม่าเกาหลีถือเป็นอีกหน่ึงของที่ข้ึนช่ือ ด้วยมาม่าเกาหลีรสชาติแตกต่างกับมาม่าของไทย 

ลักษณะของเส้นมาม่ากแ็ตกต่างกัน มาม่าเกาหลีจะมีเส้นที่ใหญ่ หนา และเหนียวนุ่มมากกว่า ส าหรับ



รสชาติกมี็ให้เลือกซ้ืออยู่หลายรส ทั้งรสซุปกิมจิ รสซุปถั่วเหลือง รสเน้ือ รสทะเล รสชีส รสไก่ รสแกงกะหร่ี

ไก่ ฯลฯ แถมยังมีระดับความเผด็ให้เลือกหลายระดับอกีด้วย จึงเป็นที่ช่ืนชอบของคนที่เบ่ือรสชาติจ าเจของ

มาม่าไทย  

  - สาหร่ายเกาหลี บางย่ีห้อกเ็ป็นสาหร่ายช้ินหนา บางย่ีห้อกเ็ป็นสาหร่ายช้ินบาง แผ่นเลก็ แผ่น

ใหญ่ มีให้เลือกเพียบตามความชอบ แถมสาหร่ายกเ็ป็นของทานเล่นเพลินๆ ที่ไม่อ้วนด้วย 

  - นมกล้วยเรียกได้ว่าเป็นเคร่ืองด่ืมซิกเนเจอร์ของชาวเกาหลี ด้วยรสชาติที่หอม หวาน อร่อย 

ได้รสกล้วยแบบเตม็ๆ ซ่ึงย่ีห้อที่เป็นออริจินัลต้องยกให้ “Binggrae” เลย บวกกับมีพรีเซนเตอร์เป็นดารา

เกาหลีช่ือดังไม่ว่าจะเป็นลีมินโฮ หรือ SNSD จึงท าให้นมกล้วยได้รับความนิยมไปทั่วประเทศเกาหลี  

  - Market O Real Brownie บราวน่ีช้ินเลก็แสนอร่อยที่เป็นของโปรดของใครหลายคน ขนมน้ี

ดังมานานมาก ใครไปเกาหลีกต้็องหอบห้ิวกลับมา หรือจะเป็น Honey Butter Almond อัลมอนด์เคลือบรส

น า้ผึ้ งและเนย หอมหวาน ทานได้เพลินๆ 

  - โสมเกาหลีเป็นที่ข้ึนช่ือระดับโลกและเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศเกาหลี เพราะว่ากัน

ว่าโสมที่ดีที่สุดในโลกคือโสมเกาหลี มีคุณค่าทั้งในด้านสมุนไพรและยาอายุวัฒนะที่สามารถเพ่ิมพลังให้กับ

ร่างกาย ท าให้ร่างกายแขง็แรงได้ โดยโสมเกาหลีมีให้เลือกซ้ือ มีทั้งรากโสม โสมผง โสมแคปซูล โสมสกัด

เข้มข้น ชาโสม กาแฟโสม ฯลฯ เคร่ืองส าอางเกาหลีบางตัวกผ็สมโสมลงไปด้วย เพราะโสมมีคุณประโยชน์

มากมายจริงๆ 

  - มาสก์บ ารุงผิวหน้า อย่างที่ทราบกนัดีว่าประเทศเกาหลีข้ึนช่ือในเร่ืองความน่ารักอยู่แล้ว แผ่น

มาส์กหน้าต่างๆ จึงมีลวดลายน่ารักๆ เป็นตัวการ์ตูน เป็นรูปสัตว์ให้เราได้เลือกซ้ือกัน ทั้งลายหมีแพนด้า 

เสอื สงิโต แกะ หมาป่า มังกร หมีพูห์ คิตตี้  ฯลฯ ซ่ึงมีขายเป็นแพค็ 

 

 
ภาพที่ 1.1 ตราสญัลักษณ์ร้านค้า 

 

 



4. วิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

  ท่ามกลางก าลังซ้ือของผู้บริโภคที่ ยังไม่ฟ้ืนตัวและกดดันการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกอย่าง

ต่อเน่ือง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ยอดขายของค้าปลีกปี 2563 น่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 

2.7-3.0 เมื่อเทยีบกับปี 2562 ที่น่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.1 โดยค้าปลีกที่เจาะกลุ่มลูกค้าฐานราก

และก าลังซ้ือปานกลางลงล่างอย่างร้านค้าปลีกดั้งเดิมและไฮเปอร์มาร์เกต็ เป็น Segment ที่คาดว่าจะยังคง

เผชิญข้อจ ากัดของการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ค้าปลีกซูเปอร์มาร์เกต็และ E-Commerce ที่เจาะกลุ่ม

ลูกค้าก าลังซ้ือปานกลางข้ึนบนยังคงมีแนวโน้มเติบโตดีกว่าค้าปลีกใน Segment อื่นๆ 

  ทั้งน้ี จากผลส ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเกี่ยวกับสถานการณ์และมุมมองของผู้ประกอบการ

ค้าปลีกในกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า กว่าร้อยละ 60.0 ของผู้ประกอบการค้าปลีก มียอดขายที่แย่ลง

เมื่อเทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ส่วนใหญ่ท าธุรกิจค้าปลีกสินค้าแฟช่ัน เคร่ืองส าอาง/น า้มัน อุปโภค

บริโภค อาหารและเคร่ืองดื่ม) และในจ านวนดังกล่าวมีผู้ประกอบการค้าปลีกถึงร้อยละ 65.0 ที่ยังไม่ม่ันใจ

กับผลประกอบการของตนเองว่าจะกลับมาฟ้ืนตัวหรือดีข้ึนเม่ือไร และที่เหลือราวร้อยละ 35.0 ส่วนใหญ่

มองว่า ธุรกิจของตนเองน่าจะใช้ระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 3 ปีที่ธุรกิจจะกลับมาฟ้ืนตัวหรือดีข้ึน ซ่ึงสะท้อนให้

เหน็ถึงความกงัวลของผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีต่อภาวะเศรษฐกจิและก าลังซ้ือในระยะข้างหน้า 

  ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจบริโภคอาหารเกาหลีมากข้ึน ท าให้สัดส่วนลูกค้าคนไทยที่เข้าไป

ใช้บริการในร้านอาหารเกาหลีปรับเพ่ิมขึ้ นเป็น 80-90% ซ่ึงจากแนวโน้มที่ดีดังกล่าว ส่งผลให้คนไทยหัน

มาสนใจอาหารเกาหลีมากขึ้น 

  ทวิตเตอร์เปิดเผยว่า จากข้อมูลของ Crimson Hexagon ในเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562 

พบว่าอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นหัวข้อหลัก 1 ใน 3ของการสนทนาบนทวิตเตอร์มากที่สุด และจากข้อมูล

การส ารวจไตรมาสที่ 4/2562 จาก Global Web Index มีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทยมากถึง 88% ที่

มีความหลงใหลในเร่ืองของอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นอย่างมาก 

  ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการอยู่บ้าน กลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยม 

บทสนทนาเกี่ยวกับอาหารเพ่ิมมากข้ึนอย่างเหน็ได้ชัด ข้อมูลจาก Brandwatch บริษัทรีเสิร์ชข้อมูลออนไลน์

ระดับโลก ระบุว่า ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2563 บทสนทนาเกี่ยวกับอาหารบนทวิต

เตอร์ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนถึง 56% 

 

5. แผนการบริหารจดัการองคก์ร 

  แผนผังองค์การของร้านมินิมาร์ทเกาหลี Gmarket มีโครงสร้างองค์กรดังน้ี  

 
ภาพที่ 1.2 แผนผังองค์กร 



 5.1.1 วิสยัทศัน์ 

  เรามุ่งมั่นเป็นผู้น าเร่ืองสนิค้าเกาหลี นึกถึงสนิค้าเกาหลีต้องนึกถึงเรา 

 

 5.1.2 พันธกจิ 

  มุ่งม่ันอย่างไม่หยุดย้ังในการสรรหาผลิตภัณฑแ์ละบริการที่ลูกค้าต้องการ 

 

 5.1.3 เป้าหมายทางธุรกจิ 

  เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) ผลักดันให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากข้ึนและรักษามาตรฐานตามที่

ได้ก าหนดไว้ 

  เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 1-3 ปี) ขยายสาขาไปยังเมืองใหญ่ต่างๆเพ่ือให้เข้าถึงลูกค้าได้

ง่าย น าเข้าสนิค้าหลากหลายประเภทมากขึ้น  

  เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 3-5 ปี) ขยายกิจการเพ่ือรองรับปริมาณลูกค้าที่มากข้ึนในอนาคต 

และมีการน าบริการสั่งสนิค้าผ่านแอพพลิเคช่ันเข้ามา 

 

6.  แผนการตลาด 

 6.1 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 

  จากการแบ่งส่วนตลาดโดยการใช้เกณฑ์ต่างๆแล้วท าให้สามารถจ าแนกกลุ่มเป้าหมายหลัก

ได้แก่ 2 กลุ่ม คือ  

  -  กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ช่ืนชอบอาหารเกาหลี 

   เป็นกลุ่มคนที่ช่ืนชอบอาหารเกาหลี และวัฒนธรรมเกาหลี อายุระหว่าง 15-30 ปี 

  -  กลุ่มชาวเกาหลีที่อาศัยในประเทศไทย 

   เป็นกลุ่มชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จากการท างาน หรือมาศึกษาต่อ ซ่ึง

ต้องการวัตถุดิบในการท าอาหารในชีวิตประจ าวัน 

 6.2  กลยุทธท์างการตลาด 

  6.2.1 ด้านสินค้าและบริการ  (Product) ทางร้านจะใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการกลุ่มสินค้า 

จากการคัดเลือกสินค้าที่เน้นถึงความต้องการและความนิยมของลุกค้าเป็นหลัก โดยจะท าการก าหนด

ข้ันตอนการจัดหา และคัดเลือกสนิค้าในแต่ละกลุ่มที่มีความหลากหลายและสามารถที่จะท าก าไรให้กับทาง

ร้าน  

  6.2.2 ด้านราคา (Price ) ในการก าหนดราคาสินค้าในแต่ละกลุ่มของทางร้าน ยังคงยึดถือกล

ยุทธ์ราคาที่แข่งขันได้ของแต่ละกลุ่มเม่ือเปรียบเทยีบกับคู่แข่งและเป็นราคาสินค้าที่ลูกค้าสามารถที่จะจ่าย

ได้ โดยทางร้านยึดหลัก การน าเสนอสนิค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่ราคา และไม่ค้าก าไรเกนิควร 

  6.2.3 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) ช่องทางการจัดจ าหน่ายน้ันทางร้านจะเปิดบริการลูกค้า

บริเวณริมถนนรัชดา พระราม 9 ซ่ึงจะเปิดให้บริการลุกค้าตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. โดยกิจการตั้งอยู่

ในย่านกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีการเดินทางที่สะดวก มีการออกแบบและตกแต่งร้านภายในและภายนอกมี

ความสวยงาม ปลอดภัยและสามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 



  6.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ทางร้านมุ่งเน้นการจัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย

เพ่ือกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเน่ือง และหลากหลายรูปแบบ เพ่ือครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค

ให้มากที่สดุ โดยมีกจิกรรมหลักในการส่งเสริมการขายดังน้ี 

  - การโฆษณาแจกใบปลิว เพ่ือกระตุ้นลูกค้าเป้าหมายให้มาใช้บริการ 

  - การบริการที่เป็นเลิศ ต้ังแต่การแต่งกายที่สภุาพ และการเอาใจใส่ลูกค้าด้วยความจริงใจ 

  - การติดป้ายหน้าร้านให้โดเด่น จดจ าง่าย และสะดุดตาแก่ผู้พบเหน็ 

  - จัดโปรโมช่ันส าหรับสินค้าใหม่ โดยทางร้านจะน าสินค้ามาวางไว้บริเวณหน้าร้าน เพ่ือให้

ลูกค้ารู้ ว่าทางร้านมีสนิค้าจ าหน่าย และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเข้าร้าน 

 

7.  แผนการผลิตและการด าเนนิงาน 

 7.1  สถานประกอบการในการผลิตสนิค้าหรือบริการ 

  ช่ือธุรกจิ                       ร้านมินิมาร์ทเกาหลี Gmarket 

  ที่อยู่    99/26-28 Ratchadaphisek Rd. Dindaeng Dindaeng 

      Bangkok, Thailand 10400 

  หมายเลขโทรศัพท ์     0896587421                                                                                                                          

  E-mail Address   625151170004@dpu.ac.th    

 

 7.2  สถานที่ต้ังของร้าน 

  ร้านมินิมาร์ทเกาหลี Gmarket สถานที่ต้ังลูกค้าสามารถสังเกตเหน็ได้ง่าย เพราะร้านต้ังอยู่ริม

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหาคร ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. ของทุกวัน  พ้ืนที่ภายใน

จะมีการจัดจ าหน่ายสินค้าโดยมีให้เลือกหลายอย่าง พ้ืนที่บริเวณหน้าร้านสามารถใช้เป็นที่ส าหรับจอด

รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ 

 7.3  ขั้นตอนการใช้บริการ 

  ร้านมินิมาร์ทเกาหลี Gmarket จะค านึงถึงการให้บริการด้วยความรวดเร็วและสุภาพ การ

ตอบสนองความต้องการ การเข้าถึงได้ การเข้าใจลูกค้า โดยท าการก าหนดขั้นตอนการจัดหาและเลือก

สนิค้าในแต่ละกลุ่ม และข้ันตอนให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกนัอย่างชัดเจน ภายใต้การฝึกอบรมพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ซ่ึงทางร้านจะมีการสร้างธรรมเนียมปฏิบัติและ

มาตรญานต่อการให้บริการดังน้ี 

  - พนักงานจะกล่าวค าทกัทายทุกคร้ังเมื่อลุกค้าเข้ามาภายในร้าน 

  - ในการเกบ็เงินลูกค้าจะมีการบอกจ านวนเงินที่รับ ราคาสินค้า และจ านวนเงินทอนให้ลูกค้า

ทราบ 

  - เมื่อลูกค้าเดินออกจากร้านจะมีการกล่าวค าขอบคุณลูกค้าทุกคร้ัง 

 

 

 



 
 

ภาพที่ 1.3 ขั้นตอนการให้บริการ 

 

8. แผนการเงิน 

 งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร หรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการบริหาร

ทรัพยากรของกิจการ ผู้ประกอบการสามารถใช้งบการเงินมาประเมินผลการบริหารงานหรือความ

รับผิดชอบของฝ่ายบริหาร เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงการตัดสินใจน้ีอาจรวมถึงการตัดสินใจ

ขายหรือเงินลงทุนในกจิการต่อไป โดยกจิการมีเงินลงทุนเร่ิมต้น 748,000 บาท 

 

9. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 

  ถ้ากิจการด าเนินงานไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ กิจการจะมีแผนส ารองฉุกเฉินคือ ก าหนด

มาตรการส ารองส าหรับการขาดแคลนสิ่งจ าเป็น เพ่ือไม่หุ้รกจิต้องหยุดชะงักลง ทั้งน้ีอาจเป็นการขาดแคลน

วัตถุดิบ การขัดข้องของบริการสาธารณะ เป็นต้น กิจการได้เตรียมแผนส ารองเพ่ือให้การประกอบกิจการ

สามารถด าเนินต่อไปได้ ดังน้ี 

  -น าข้อมูลของลูกค้าที่ได้ รวบรวมและจัดเป็นบานข้อมูล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร

ความสมัพันธก์บัลูกค้า เพ่ือสร้างฐานลูกค้าเก่าและใหม่ให้กลับมาใช้บริการ 

  - ให้ความส าคัญกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยการแก้ไขทันทีในข้อที่บกพร่อง 

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กจิการ 

  - จัดโปรโมช่ันส่งเสริมการขายเพ่ือดึงดูดลูกค้า เช่น มีการลดราคาสินค้าที่ต้องการล้างสต๊อก 

การจัดเรียงสนิค้าโปรโมช่ันตามฤดูกาลบริเวณหน้าร้าน เพ่ือสร้างจุดเด่นให้แก่ลูกค้าที่สญัจรไปมา 

  - ท าการวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งขัน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน พัฒนาธุรกิจให้มี

ประสทิธภิาพ ทั้งด้านการขายและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง 

  - ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เทคโนโลยี เพ่ือน ามาปรับปรุงใช้กับกิจการให้มี

ความทันสมัย สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลุกค้าที่ เปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา 



  - หากมีกรณีที่กิจการขาดสภาพคล่องทางเงินสด กิจการได้เตรียมแผนส ารองโดยที่ติดต่อกับ

ธนาคารเพ่ือกู้ยืมเงิน ส าหรับธุรกจิขนาดย่อมในการน าเงินมาใช้ในกจิการ 

 9.2  แผนในอนาคต 

  - มีการปรับปรุงระบบสนิค้าคงคลังให้รัดกุมมากข้ึนกว่าเดิมเพ่ือให้เกดิข้อผิดพลาดน้อยที่สดุ 

  - พัฒนาระบบการเงินที่มีความละเอยีดถูกต้องตามมาตรฐาน 

  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท าให้

ลูกค้ารู้ จักเรามากขึ้น 

  - การเพ่ิมจ านวนพนักงานที่ให้บริการเพ่ือสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้มากข้ึน 

 

บรรณานุกรม 

ศูนย์วิจัยกสกิรไทย (2562). ค้าปลีกปี 2563 : คาดโต 2.8%. สบืค้นเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2563, จาก 

https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z3052.aspx 

 


