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´ »´ »¦·o µ¨¸¤¸ªµ¤Á¦· o µª®o µ Á¡¦µ³¤¸o ¼ ¦³°µ¦o µ¨¸¤µ ¹ Ê´·
Ê µ¦ µÁ¨ÈÂ¨³ µ
Ä®n °¸´µ¦
Ê Á·Ã °»¦·o µ¨¸Ä¦³Á«Å¥Á·Ã ¹ Ê°¥nµn°ÁºÉ°ÎµÄ®o £µª³µ¦Â n ´ µ»¦·o µ¨¸¤¸
µ¦Â n ´ Á¡·É¤ ¹ Ê µ®o µ¸ÉÎµ´ °¼o¦³°µ¦»¦·o µ¨¸º°µ¦¦o µ¤¼¨nµÁ¡·É¤ °·o µ®¦º °¦· µ¦Á¡ºÉ°
¦o µ¨ÎµÅ¦Ä®o ´ »¦· ®o µ¸É °¡n°o µ¨¸º°µ¦´º Ê°·o µµ®¨µ®¨µ¥Â®¨n¸É¤µÁ¡ºÉ°Îµ®nµ¥ (Providing
Assortment) µ¦¦· ®µ¦¨´·o µÂ¨³µ¦ ´ÁÈp °·o µ (Holding Inventory) µ¦Â¥¥n°¥·o µ¸Éº Ê°¤µÁ¡ºÉ° µ¥
¨¸Ä®o ´ ¨¼o µÂn¨³¦µ¥ (Breaking Bulk) Â¨³µ¦Ä®o ¦· µ¦Ân¨¼ o µnµÇ (Customer Services) Á¡ºÉ°¦o µªµ¤¡¹
¡°ÄÂ¨³¦o µªµ¤´¤¡´r ¦³¥³¥µª´¨¼o µÂn¨³¦µ¥Äµ¦ÎµÁ·»¦·o µ¨¸ ¼o¦³°µ¦»¦·o µ¨¸³o °
«¹¬µ¹´ ´¥µµ¦¨µ °´Åo Ân ¨¥»r oµ¨¸ (Retail Strategy) °´¦³°o ª¥ (1) ÎµÁ¨¸É´ Ê (Location) (2)
ªµ¤®¨µ®¨µ¥ °¦³Á£·o µ (Merchandise Assortments) (3) Ã¥µ¥¦µµ (Pricing Policy) (4) nª¦³
¤µ¦ºÉ°µ¦µ¦¨µ (Communication Mix) (5) µ¦°°Â¦o µÂ¨³µ¦´ªµ·o µ (Store Design and Display)
Â¨³ (6) µ¦¦· µ¦¨¼o µ (Customer Services) ¹É ´ ´¥´Ê 6 o µ °¨¥»roµ¨¸¸ ÊÁÈ °r¦³°Îµ´¸É
¼o¦³°µ¦»¦· o °ªµÂ´ ÊÂnÁ¦·É ¤o »¦· Á¡ºÉ°¸É³ÎµÄ®o »¦·o µ¨¸µ¤µ¦Â n ´ Â¨³¦³ªµ¤ÎµÁ¦È Ä
¨µÅo (´·¦, 2560)
¼o¦³°µ¦»¦·o µ¨¸o °«¹¬µÂ¨³Á o µÄªµ¤ o °µ¦ °¨µ Á¡ºÉ°µ¦ªµÂ»¦·Á¡ºÉ°°Ã¥r
ªµ¤o °µ¦ °¨¼o µÄµ¦ÎµÁ·»¦·o µ¨¸ ¨¥»rµ¦¨µ Îµ®¦´»¦·o µ¨¸º°ªnµÁÈ ¨¥»r ¸ÉÎµ´Ä
µ¦Â n ´ µ»¦· ¼o¦³°µ¦»¦·o µ¨¸³o °«¹¬µ¹nª¦³¤µµ¦¨µ («·¦·ª¦¦ Â¨³³, 2550,
.340-341) Åo ¨nµª¹ nª¦³¤µµ¦¨µ (Marketing Mix ®¦º° 4Ps) ¹É ®¤µ¥¹ ´ªÂ¦µµ¦¨µ¸Éª»¤
Åo ¹É ¦· ¬´Äo ¦nª¤´Á¡ºÉ°°°ªµ¤¡¹¡°ÄÂn¨»¤n Áoµ®¤µ¥ ¦³°o ª¥
Ä®oพ¡ึง¹พอใจ
¡°Ä
1. ¨·
ผลิต£´ภั
ณrฑ (Product)
(Product) หมายถึ
®¤µ¥¹ง สิ่ง·ทีÉ¸่เสนอขายโดยธุ
ÉÁ° µ¥Ã¥»รกิ¦·จเพืÁ¡º่อÉ°สนองความต
°ªµ¤oอ°งการของลู
µ¦ °¨¼กคoาµให
¨·£´r¸ÉÁ° µ¥°µ¤¸ª´  ®¦º°´o °Åo ¨·£´r ¹É ¦³°o ª¥ ·o µ ¦· µ¦ ªµ¤· µ¸É °rµ¦®¦º °
»¨ ¨·£´ro°¤¸°´ ¦³Ã¥r ¤¸
» nµÄµ¥µ °¨¼o µ ¹³¤¸¨ÎµÄ®o ¨·£´rµ¤µ¦ µ¥Åo
®¤µ¥¹
µ¨·ตภั£´ณฑrในรู
Ä¦¼ปตั´วªเงิÁ·นราคาเป
¦µµÁÈนo
°¨¼กคoาµผู¼บo ริ¦·โÃภคจะเปรี
£³Á¦¸ย¥บเที
Á¸ย¥บ
2. ¦µµ
ราคา (Price)
(Price) หมายถึ
ง มูล¤¼ค¨าnผลิ
ตนทุ»นของลู
¦³®ªnµ»nµ (Value) ¨·£´r´¦µµ (Price) ¨·£´r´ Ê o µ»nµ¼ªnµ¦µµ Á µ³´·Äº Ê° ´´Ê ¼o
Îµ®¨¥»roµ¦µµo °Îµ¹¹»nµ¸É¦´¦¼o (Perceived Value) Äµ¥µ °¨¼o µ¹É o °¡·µ¦µªnµµ¦¥°¤¦´
°¨¼o µÄ»nµ °¨·£´r¼ ªnµ¦µµ °¨·£´r´ Ê
3. µ¦´
การจำหน
า ยµ¥(Place)
ง โครงสร
า งของช
อ งทาง
ซึ ่ ง¹ประกอบด
Î µ®n
(Place)หมายถึ
®¤µ¥¹
 Ã¦¦o
µ °n
°µ
É¦³°oว ยสถาบั
ª¥µ´นและกิ
Â¨³·จกรรม
¦¦¤ เพื
Á¡º่ อÉ°
Á¨ºÉ °¥o µ¥¨·£´r Â¨³¦·  µ¦µ°r  µ¦Å¥´¨µµ´ ¸ÉÎµ¨· £´r °°¼n¨µÁoµ®¤µ¥Èº° µ´
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µ¦¨µ nª·¦¦¤ÁÈ ·¦¦¤¸Énª¥Äµ¦¦³µ¥´ª·o µ ¦³°o ª¥ µ¦ n µ¦¨´·o µ Â¨³µ¦ÁÈ
¦´¬µ·o µ¨´ nµn°µµ¦´Îµ®nµ¥ Â¨³µ¦¦³µ¥·o µ¼n¨µ
4. µ¦nÁ¦· ¤µ¦¨µ (Promotion) ®¤µ¥¹ ÁÈ µ¦·n°ºÉ°µ¦Á¸É¥ª´ o °¤¼¨¦³®ªnµ¼o µ¥´¼oº Ê° Á¡ºÉ°
¦o µ´«·Â¨³¡§·¦¦¤µ¦º Ê° µ¦·n°ºÉ°µ¦°µÄo ¡´µ µ¥Îµµ¦ µ¥ (Personal Selling) Â¨³µ¦
·n°ºÉ°µ¦Ã¥Å¤nÄo  (Non Personal Selling) Á¦ºÉ °¤º°Äµ¦·n°ºÉ°µ¦¤¸®¨µ¥Â¦³¤¦³µ´ (IMC)
Ã¥¡·µ¦µ¹ªµ¤Á®¤µ³¤´¨¼o µ ¨·£´r ¼Ân n ´ Ã¥¦¦¨»» ¤»n®¤µ¥¦nª¤´
µ¦¦· ®µ¦¨¥»r »¦·o µ¨¸ «µ¦µµ¦¥r ¦.ÅÁ·¦r (Tigert) Â¨³ ¦.Â°¨ ¸ ¦·  (L.B Ring) Åo ÎµÁ° 8
ª·¸Äµ¦Â n ´ Ä»¦·o µ¨¸¦³°o ª¥´ ´¥£µ¥° 5 ´ ´¥ º° µ¸É ·o µ »nµ »¨µ¦ µ¦ºÉ°µ¦´
¨¼o µ ¸É³¦o µªµ¤Ânµ Â¨³´ ´¥£µ¥Ä 3 ´ ´¥ º° µ¦n¤°·o µ ªµ¤´¤¡´r ´¨¼o µ ÁÃÃ¨¥¸
µ¦Á« ³¦o µ¦³··£µ¡µ¦´µ¦o »ÎÉµ (»¡¦¦¸, 2555, . 203)
´ ´¥ªµ¤ÎµÁ¦È  °»¦·o µ¨¸ µ¦Äo ¨¥»r o»ÎÉµ (Low Cost Strategy) Ã¥µ¦ ¥µ¥µ µÁ¡ºÉ°
¦³µ¥o »µ¦ÎµÁ·µnª¨µ Â¨³Á¡·É¤°Îµµn°¦°µ¼o µ¥ (Supplier) Á¡ºÉ°Ä®o Åo o»¸ÉÎÉµ¸É» Ã¥¤¸
Áoµ®¤µ¥Îµ´º° µ¦Îµ®nµ¥·o µÄ¦µµ¼ Å¤nÄn´´¥¸É³ÎµÄ®o »¦·o µ¨¸¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÁ¤°Å ´ ´¥¸É
³nª¥Ä®o »¦·o µ¨¸°¥¼n¦° Á¦· Á·Ã Â¨³µ¤µ¦Â n ´ Åo Ä°µ Ã¥ ´ ´¥¼nªµ¤ÎµÁ¦È  °»¦·o µ¨¸
(Retail Critical Success Factors) ¦³°o ª¥ 8 ¦³µ¦ ®¦º° “8Ps” (ª¸¦³¦´r, 2552)
1. ´ ´¥o µµ¸É (Place)
ÁÈ ´ ´¥¸ÉÎµ´¸É» Äµ¦¦³°·µ¦o µ¨¸ Ã¥´ ´¥o µµ¸É³Á¸É¥ª o °´
1.1 µ¦Á¨º°ÎµÁ¨¸É´ Ê (Location Management) ÁÈ µ¦´·Ä¸ÉÎµ´¸É» Äµ¦ÎµÁ·µ
°¦o µo µ¨¸ ÁºÉ°µ 1) ¡§·¦¦¤¼o¦· Ã£°®µ·o µµ¦o µo µ¸ÉÁ°·ªnµ³ª¸É» 2) ÎµÁ¨¸ÉÁÈ
´ Ê ·É
Îµ´Äµ¦¦o µªµ¤Åo Á¦¸ ¥µµ¦Â n ´ Á¡¦µ³µ¦¦´¦»Á¨¸É¥Â¨o µÎµÁ¨¸É´ Ê´Î
Ê µÅo ¥µ ¹¥µ¸É³
¨°Á¨¸¥ÂÅo 3) ÎµÁ¨¸É¸
´ Ê É¸µ¤µ¦Á¥µ¦¦· ®µ¦µ¸ÉÅ¤n¸Åo ÎµÁ¨¸É¸
´ Ê ÉÁ®¤µ³¤n°µ¦¦³°»¦·o µ
¨¸¤¸¨´ ¬³¸ÉÎµ´ ´¸ Ê
ทำเลที
่มีถÉ¤นนตั
ดผาnนµอยู°¥¼บnริเ¦·วณทางแยกเพราะเป
ที่รÉ¦วมของ
1.1.1 การคมนาคมสะดวก
µ¦¤µ¤³ª
ÎµÁ¨¸
¸´
ÁªµÂ¥Á¡¦µ³ÁÈน¸
ª¤ °
¼o¦·Ã£¸ÉÁ·µÅ¤µ
1.1.2 Å¤n¤¸°» ¦¦Äµ¦Á o µ¹ ÎµÁ¨¸ÉÁ®¤µ³Ânµ¦ÎµÁ··µ¦o µ¨¸ o °ÁÈ ÎµÁ¨¸ÉÅ¤n¤¸
°»¦¦¸ÉÎµÄ®o ¨¼ o µÅ¤n³ªÄµ¦Á o µ¤µÄo ¦·µ¦
1.1.3 ¤¸ªµ¤ÃÁn ÎµÁ¨¸É¸
´ Ê É¸¨¼ o µo °µ¤µ¦¤°Á®ÈÅo °¥nµ´Á ·Ä®n Å¤n¤¸
¹¼´
1.1.4 ¤¸¥µ¡µ®³´¦ÁÈ Îµª¤µ ÎµÁ¨¸É¸ª¦¤¸¦nµÅ¤µÄ¦· ¤µ¸ÉÁ®¤µ³¤Å¤n
¤µÂ¨³Å¤no°¥Á·Å
1.1.5 µ¸É°¦Á¡¸¥¡° µ¸É°¦ÁÈ °¸´ ´¥¸ÉÎµ´ o µÎµÁ¨¸É®µ¸
´ Ê É°¦¥µ
¤¸¸É°¦o °¥ ®¦º °¸É°¦Å¤n¨°£´¥ ¨¼o µ¥n°¤Å¤no°µ¦Á o µ¤µÄo ¦·µ¦
1.1.6 °´¦µnµÁnµ¸ÉÁ®¤µ³¤ ÎµÁ¨¸É¸
´ Ê É¸ ³¤µ¡¦o °¤´nµÁnµ ®¦º °¦µµ¸É·¸É¼ ´´Ê
¼o¦³°µ¦o µ¨¸o °ªµÂ¥° µ¥Â¨³nµÄo nµ¥°¥nµ¦°° Á¡ºÉ°´·Äªnµ¦o µ °¤¸ªµ¤µ¤µ¦
Á¡¸¥¡°Äµ¦¦´nµÁnµ ®¦º °nµ¸É·Åo ®¦º °Å¤n
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1.1.7 ±ª»o¥ ¼o °µ¤Îµ¦µ ®¤µ¥¹ µ¦°¥¼n°µ«´¥Ä®o °¨o °´£µ¡Âª¨o °¤
1.1.8 ¤¸ ¦o µo µ ¦° o µ ¸É Á ®¤µ³¤ µ¦Á¨º ° ¸É ´Ê ¦o µo µ o ° ¡·  µ¦µ¹  ¦o µo µ ¦° o µ 
ÁºÉ°µ¤¸ªn Äµ¦´»µ¦o µ °Á¦µ ®¦º°µ¦´Ê °µ³Îµ¨µ¥Á¦µÈÁÈ Åo
1.2 µ¦°°Â¦o µo µ Â¨³µ¦ªµ´¦o µ ¼o¦³°µ¦o µ¨¸o °°°ÂÂ¨³ªµ´¦o µo µÄ®o
³o °¹£µ¡¨´¬r °¦o µ °¸´Ê o °Îµ¹¹ªµ¤³ªµ¥ °¨¼o µ Â¨³¦³»oÄ®o ¨¼ o µÁ·µ¦º Ê° ´ »´
µ¦°°Â Â¨³µ¦Ân£µ¥Ä£µ¥°ÁÈ Á¦ºÉ°Îµ´¸Éo°Îµµ¦«¹¬µ
1.3 µ¦ªµÂ¡º Ê¸É µ¥ ®¨´µ¸ÉÅo °°Â¦o µo µ£µ¥Ä£µ¥°Á¦¸ ¥¦o °¥Â¨o ª ¼ooµ¨¸o °
´·Ä´¦¦¡º Ê¸É µ¥Ä®o ´ ·o µÂn¨³¨»n¤ µ¡º Ê¸É µ¥³°¨o °´«´¥£µ¡Äµ¦ µ¥Â¨³«´¥£µ¡Äµ¦
ÎµÎµÅ¦ °·o µÂn¨³¨»n¤
1.4 µ¦´Â·o µ o °°µ«´¥´¬³Â¨³·µµ¦ °¼o´ ¦ª¤¹µ¦Á¨º°Äo °» ¦rnµ Ç Ä®o
°¨o °´£µ¡¨´¬r °¦o µ oµ¥ Â¨³´¨´¬rµn  Ç µ¦Äo Â ¸ Á¸¥ Ã¥Á¡µ³Á¸¥¦¸ ¸ÉÁ· £µ¥Ä¦o µ È
¤¸ªn Á¦·¤£µ¡¨´¬r °¦o µ
2. ´ ´¥o µ¨·£´r (Product)
µ¦´µ¦o µ¨·£´r Ä»¦·o µ¨¸ ÁÈ Á¦ºÉ °Á¸É¥ª´¼ooµ¨¸o °°Îµµ¤Ä®o Åo ªnµ “³ µ¥°³Å¦”
Â¨³ “ µ¥Ä®o ÂnÄ¦” ®¦º° µ¦Á¨º°·o µ´®¤¸
Ê
É³ µ¥Ä¦o µÄ®o °¨o °´ªµ¤o °µ¦ °¨»¤n ¨¼o µÁoµ®¤µ¥
3. ´ ´¥o µ¡´µ µ¥ (People)
¡´µ µ¥ÁÈ ¸ÉÄ¨o ·¨¼o µ¤µ¸É» ¹É »¨µ¦Á®¨nµ¸ Ê¤¸nªÎµ´°¥nµ¥·Én°ªµ¤ÎµÁ¦È  °»¦·o µ
¨¸ Îµ®¦´´ ´¥o µ¡´µ µ¥¤¸¦³ÁÈ¸Éo°Ä®o ªµ¤Îµ´ ´¸ Ê
3.1 ¦¼¨´¬r£µ¥° ¡´µo °¤¸¦¼¨´¬r£µ¥°¸É¼ ¸ Å¤nªnµ³ÁÈ µ¦Ânµ¥ ªµ¤³°µ
Â¨³®o µµ¸É¸ ÄÁ¦ºÉ °®o µµ¤¸ªµ¤Îµ´°¥nµ¥·ÉÄ¦¸¸É µ¥·o µÁ¸É¥ª´·Éª¥µ¤ Å¤nªnµ³ÁÈ  Á¦ºÉ °Îµ°µ
Á¦ºÉ°¦³´ ®¦º °Áº Ê°o µ
3.2 ªµ¤¦³º°¦º °¦o  ¡´µ µ¥¸É¸o°¤¸ªµ¤¦³º°¦º °¦o  Â¨³¡¥µ¥µ¤Ä®o ¦· µ¦¨¼o µ°¥nµ
รวดเร็ว ¦ªÁ¦Èª
3.3 ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ °´ª·o µ ¡´µ µ¥o °¤¸ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ °´ª·o µÁÈ °¥nµ¸
3.4 ªµ¤Á°º Ê°°µ¦ ®¤µ¥¹ ¡´µ µ¥¸É¤¸Ä®o µ¥·¤Ê Â¥o ¤ ¤¸ªµ¤¡¦o °¤¸É³o °¦´¨¼o µ ¤¸ªµ¤
»£µ¡°n°o °¤Äµ¦Ä®o ¦· µ¦Ân¨¼ o µ
4. ´ ´¥o µ£µ¡¨´¬r (Positioning)
´ »´µ¦¦o µªµ¤Ânµ ®¦º °µ¦°¥ÎµÊ » µ¥ ¦ª¤¹µ¦¦o µªµ¤ÁºÉ°º ° µ¦¦o µªµ¤»oÁ¥
Ä®o ´¨¼o µ ÁÈ ·ÉÎµÁÈ °¥nµ¤µ o µ¨¼o µµ¤µ¦°Åo ªnµ®o µ¸®Ê ¦º °¦o µ¸ Ê º°®o µ®¦º °¦o µÎµ®¦´¡ªÁ µ ¨¸É
µ¤¤µº°ªµ¤¦´£´¸ ¸É¨¼ o µ¤¸°n ¦o µo µ¨¸
5. ´ ´¥o µµ¦ºÉ°µ¦µ¦¨µ (Promotion)
µ¦ºÉ°µ¦µµ¦¨µÄo ¦o µ£µ¡¡r¸É¸Ân»¦· o µ¨¸ Ânn°¥¦´Ê ´ ´¥¸¤Ê ´¼Äo Á¡ºÉ°Îµ¨µ¥ ªµ¤
£´¸¸É¨¼ o µ¤¸n°¦o µo µ¸ÉÁÈ ¼nÂ n ´ o ª¥ ´´®o
Ê µ¦¦¡·o µ¦µ¥Ä®n ´·¦¦¤nÁ¦· ¤µ¦ µ¥°¥nµ¦» Â¦ Án
®o µ¦¦¡·o µÁÈ¦´¨ nÁ¦· ¤µ¦ µ¥ Midnight Sale, Central let’s Celebrate ®¦º ° ®o µ¦¦¡·o µÁ°³¤°¨¨r
nÁ¦·¤µ¦ µ¥ Á°³¤°¨¨r¨¦³®ÎÉµ °¥nµn°ÁºÉ°ÁÈ ¦³¥³ Ç
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6. ระบบการบริหารงานภายใน (Process)
ธุรกิจค้ าปลีกที่ประสบความสําเร็ จส่วนใหญ่ ต่างก็มีระบบการสัง่ ซื ้อสินค้ า ระบบการบริ หารสินค้ าคงคลัง และ
ระบบการขายที่มีประสิทธิ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นร้ านคอนวีเนี่ยนสโตร์ หรื อศูนย์ การค้ าขนาดใหญ่ ก็จําเป็ นต้ องมีระบบการ
ทํางานที่ดี ครอบคลุมทุกปั ญหาในการดําเนินงาน สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ อย่างรวดเร็ ว มีฐานข้ อมูลที่ถกู ต้ องและ
เชื่อถื อได้ การทํา ธุรกิ จค้ าปลีก ให้ ประสบความสําเร็ จผู้ประกอบการจําเป็ นต้ องปรั บตัวเข้ าสู่ยุคเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อให้ ธุรกิจสามารถแข่งขันกับค้ าปลีกขนาดใหญ่ข้ามชาติได้ ระบบการบริ หารงานในธุรกิจค้ าปลีกที่สําคัญ ประกอบด้ วย
6.1 ระบบการสัง่ ซื ้อ (Purchasing System) ระบบนี ้จะมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับระบบการบริ หารสินค้ า
คงคลัง ในอดีต การสัง่ ซื ้อสินค้ าจะอาศัยประสบการณ์ ของผู้สงั่ ซื ้อ แต่ปัจจุบนั ประสบการณ์ไม่เพียงพอเนื่องจากสินค้ ามี
จํานวนมาก และพฤติกรรมผู้บริ โภคมีความสลับซับซ้ อนยิ่งขึ ้นส่งผลให้ ระบบการสัง่ ซื ้อมีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้นตามไป
ด้ วย ด้ วยความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีธุรกิจค้ าปลีกยุคใหม่ ต่างนําระบบคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วยในการสัง่ ซื ้อสินค้ า ซึ่ง
ช่วยให้ การสัง่ ซื ้อง่ายและมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น และระบบหนึง่ ซึง่ เป็ นที่ร้ ู จกั กันดี คือ “OPL : Order Proposals List” ซึง่ เป็ น
การสัง่ ซื ้อที่ออกใบสัง่ ซื ้อโดยระบบคอมพิวเตอร์ ตามวันเวลาที่ผ้ ซู ื ้อกําหนดไว้ ซึง่ คอมพิวเตอร์ จะคํานวณจํานวนสัง่ ซื ้อ
6.2 ระบบบริหารสินค้ าคงคลัง (Inventory System) เป็ นระบบการบริ หารภายในธุรกิจค้ าปลีกอีกระบบ
หนึ่งที่ต้องอาศัยข้ อมูลเกี่ยวกับการขาย และการจัดซื ้อมาพิจารณาร่วมด้ วย ร้ านค้ าปลีกจําเป็ นต้ องมีสินค้ าให้ เพียงพอต่อ
ความต้ องการของลูกค้ า บ่อยครัง้ ที่ร้านค้ าปลีกมีสินค้ ามากหรื อน้ อยเกินไป เนื่องจากผู้ทําหน้ าที่จดั ซื ้อทํางานผิดพลาด
เพราะไม่มีระบบบริ หารสินค้ าคงคลังที่ดีพอ ดังนัน้ ถ้ าธุรกิจค้ าปลีกนําระบบบริ หารสินค้ าคงคลังเข้ ามาใช้ ผ้ ูสงั่ ซื ้อสามารถ
จัดซื ้อได้ อย่างถูกต้ อง
6.3 ระบบขาย (Selling System) ในปั จจุบนั ระบบขายของร้ านค้ าปลีกส่วนใหญ่มีการใช้ บาร์ โค้ ดกัน
อย่างแพร่ หลาย ซึง่ บาร์ โค้ ดช่วยให้ สามารถระบุตวั สินค้ าแต่ละรายการได้ อย่างชัดเจน และนํามาใช้ ร่วมกับระบบการขาย
แบบ POS : Point of Sale ที่มีเครื่ องอ่านบาร์ โค้ ด และโปรแกรมการบันทึกข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
จะช่วยให้ ผ้ บู ริหารร้ านค้ าปลีกสามารถสรุปข้ อมูลการขาย และการหมุนเวียนของสินค้ าได้ แบบปั จจุบนั ทันด่วน
7. การกระจายสินค้ า (Physical Distribution) จากความสําเร็จของห้ างสรรพสินค้ า และร้ านสะดวกซื ้อ ส่วนหนึ่ง
เกิ ด ขึ น้ เนื่ อ งจากมี ร ะบบการจัด เก็ บ และการกระจายสิ น ค้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปั จ จุ บัน ผู้ผ ลิ ต และผู้ ค้ า ปลี ก มี ก ารใช้
ระบบดิสทริ บิวชัน่ เซ็นเตอร์ เป็ นศูนย์กลางในการกระจายสินค้ า โดยมีคลังสินค้ าขนาดใหญ่ และมีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ
เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ออนไลน์มาใช้ เพิ่มประสิทธิ ภาพในการจัดจําหน่ายกันอย่างแพร่หลาย ระบบ DC มีส่วนช่วยให้
ผู้ค้าปลีกและผู้ขายสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น และที่สําคัญที่สดุ คือ ลูกค้ าได้ รับความพึงพอใจมากขึ ้น
เนื่องจากสามารถหาซื ้อสินค้ าได้ ในเวลาที่ต้องการ โดยร้ านค้ าปลีกมีสินค้ าที่เพียงพอไว้ เพียงพอเสมอ
8. สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ขาย (Partners) ในปั จจุบนั กระแสอํานาจต่อรองได้ โน้ มเอียงไปยังผู้ค้าปลีกรายใหญ่
มากกว่าผู้ขาย (Suppliers) ธุรกิจค้ าปลีกกับผู้ขาย ต้ องอาศัยการร่ วมมือและทํางานร่ วมกัน โดยผู้ขายจะต้ องใช้ กลยุทธ์
การบริ หารลูกค้ ารายสําคัญ และร่ วมมือร่ วมใจ วางแผนร่ วมกับร้ านค้ าล่วงหน้ า โดยการกําหนดเป้าหมายการขายและมี
การประเมินผลเป็ นระยะ ๆ ในทางกลับกันร้ านค้ าปลีกก็ต้องไม่เอาเปรี ยบผู้ขาย ต้ องให้ ความเชื่อใจ และสร้ างความสัมพันธ์
กับผู้ขาย
จากงานวิจยั เรื่ องกลยุทธ์ การจัดการและการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม
เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร (พัชราภรณ์, 2558) ผลการศึกษาด้ านข้ อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ การสร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันของร้ านค้ าปลีกแบบดั ้งเดิม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
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ด้ านผลิตภัณฑ์ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้ าที่นํามาวางจําหน่าย ดําเนินการจัดวางสินค้ าให้ เป็ น
หมวดหมู่ รักษาความสะอาดทางร้ านและสินค้ า นําสินค้ าที่มีความหลากหลายมาจําหน่ายในร้ าน นําสินค้ าที่ออกใหม่และ
อยู่ในความต้ องการของลูกค้ ามาจําหน่ายอย่างสมํ่าเสมอ ตามลําดับ
ด้ านราคา พบว่า ร้ านค้ าให้ ความสําคัญกับการติดป้ายราคาที่ชัดเจน ร้ านค้ ากําหนดราคาสินค้ าใกล้ เคียงกับ
ธุรกิจค้ าปลีกทัว่ ไป ร้ านค้ ากําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ า ราคาถูกกว่าร้ านค้ าอืน่ ตามลําดับ
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ร้ านค้ าตังอยู
้ ่ใกล้ แหล่งที่พกั ลูกค้ าเดินทางสะดวก ร้ านค้ าจัดป้ายชื่อร้ านให้ มี
ความโดดเด่น จดจําง่าย ร้ านค้ ามีบริ การสัง่ ซื ้อสินค้ าทางอินเตอร์ เน็ตได้ ตามลําดับ
ด้ านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ร้ านค้ าสามารถปรับลดราคาสินค้ าได้ ร้ านค้ ามีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
ร้ านค้ ามีการให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าขายสินค้ าเป็ นเงินเชื่อ ตามลําดับ
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