


คำ�นำ�

	 ธุรกิจร้านค้าปลีกถือว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ใกล้บ้าน	ให้บริการความสะดวกสบาย

ในการซื้อหาสินค้าที่ต้องการ	 โดยไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อสินค้ายังที่ห่างไกลออกไป	

เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน	 การสื่อสารที่ไร้พรมแดน	

และการศึกษาที่สูงขึ้นทำาให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป	ผู้บริโภคต้องการใช้

บริการในร้านค้าที่อำานวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	ต้องการสินค้าที่อยู่ในสภาพที่

ดี	สะอาดและใหม่	ต้องการที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าได้เอง	และยังต้องการ

ความสะดวกจากบริการใหม่ๆเข้ามาเสริมเช่น	การขายบัตรโทรศัพท์	การรับชำาระค่า

สาธารณูปโภคต่างๆ	 หรือการมีตู้สำาหรับกดเงินสดไว้บริการก็จะสามารถตอบโจทย์

ของผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ	 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายแก่ผู้บริหารกิจการร้านค้าปลีก

เป็นอย่างมาก

	 คู่มือ	“การบริหารจัดการร้านค้าปลีก”	จึงเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการร้าน

ค้าปลีกได้นำาไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนากิจการร้านค้าปลีกให้เป็น	

“ร้านซื้อสะดวก	ถูกใจ	 ใกล้บ้าน”	 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปในภาวะ

ที่ร้านค้าสะดวกซื้อเพิ่มจำานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จำาเป็นต้องหาวิธีการให้บริการที่มี

กลยุทธ์ในการแข่งขัน	เพื่อสร้างเสน่ห์ในการให้บริการได้แบบยั่งยืน	ในสภาวะที่ร้าน

ค้าสินค้าอุปโภคบริโภคมีการแข่งขันอย่างสูงในปัจจุบัน	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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บทบาทของรานคา     
คาขายอยางไรใหซ้ือสะดวกถูกใจใกลบาน 
เทคนิคการพูดเพ่ือใหรวย 
ทําความเขาใจกับลูกคา 
แนะนําและสรางความประทับใจ 
การตกแตงรานคาและจัดเรียงสินคา 
การบริหารจัดการสินคา 
การบริการลูกคา 
การจัดการดานหนาราน 
การจัดการดานหลังราน 
การวางแผนงานสําหรับอนาคต 
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บทบาทของรานคาปลกีในปจจุบัน 
ตองเปนผูใหลูกคากอนเสมอ 

1. ใหความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา และบริการ 
2. ใหความรู เรื่องสินคาและขอมูลการใชประโยชน 
3. ใหบริการที่พอใจ ประทับใจ คงไวซึ่งความภักดี 
4. ใหความรูสกึปลอดภัย  เพลิดเพลนิ อยากมาซ้ือสินคาอีก 
5. ใหเปนที่พึ่งยามจําเปน ตองการสินคาแลวไดไมผิดหวัง 
6. ใหความเปนพันธมิตร เปนเพื่อนที่ไวใจของลูกคา   

 

เมื่อใหลูกคาไดมากเทาไร ลูกคากจ็ะใหทานขายไดมากเทาน้ัน 
 

  
 
 
 

อยากซื้อของรานคาใกลบานเรา สวยดี  มีทุกอยางเลย   
เจาของรานกน็ารัก บริการดีเยีย่ม 

 
 

บทบาทของรานคา
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คาขายอยางไร ใหซื้อสะดวก ถูกใจ ใกลบาน 
 

การเร่ิมตนธุรกิจคาปลีกไมยากสําหรับคนไทย ทําดวยหวัใจบวกดวย
หลักวิชาการ ใชจิตวิทยาและการเรียนรูปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการอยู
เสมอ บริหารใหมีกําไรบนความพึงพอใจของลูกคา เร่ิมจากเทคนิคงาย ๆ ดังนี้ 

 

เทคนิคการจัดซื้อสินคาเขาราน 
การแบงประเภทสินคาของรานคาปลีก 
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1. เลือกสินคาใหหลากหลาย 
2. เลือก  ยี่หอ ตรา ท่ีเปนท่ีนิยม 
3. เลือกขนาดบรรจุท่ีขายดี ประมาณ 1 หรือ 2 ขนาด 
4. เลือกสี กล่ิน หรือรส ท่ีเปนท่ีนิยม 
5. เลือกโดยดูจากความตองการของลูกคาเปนหลัก 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แนวทางการเลือกสินคาเพ่ือขายในรานคาปลีก
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1. ระยะเวลาในการส่ังซ้ือแนนอนสมํ่าเสมอ เชนสัปดาหละคร้ัง 
2. ตรวจนับสินคาคงเหลือกอนส่ัง 
3. ตัดสินใจส่ังซ้ือจากขอมูลในอดีต พยากรณยอดขาย 
4. หาขอมูลใหม ๆ เพื่อชวยตัดสินใจเสมอ เชนความนยิมของลูกคา 
5. ส่ังซ้ือตามจํานวนท่ีพอจะขายในชวงเวลาท่ีกําหนด 
6. ไมกักตนุสินคามากเกินไป จะทําใหคณุภาพสินคาตก  หากเก็บ

ไมดี และเปนการเอาเงินไปจมไว 
7. บริหารสตอคอยาใหสินคาขาด เพ่ือไมใหเสียโอกาสการขาย 
8. ส่ังซ้ือจากแหลงท่ีสามารถสงใหถึงหนาราน เพื่อประหยดัเวลา

และลดตนทุนการเดินทาง 
9. ไมซ้ือสินคาจากแหลงไมแนนอน เพราะอาจเปนสินคาไมได

มาตรฐาน หมดอายุ หรือสินคาผิดกฎหมาย อีกท้ังยังไมไดรับการ
สนับสนุน และบริการจากผูผลิตอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

  แนวทางการสั่งซื้อสินคา
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ตรวจเช็คสินคาสม่ําเสมอ ทําใหทราบขอมูลสินคาคงเหลือ
เพ่ือพิจารณาบริหารจัดการคําสั่งซื้อใหเหมาะสมดังนี้

1. ส่ังซ้ือสินคาขายดีไมใหสตอกสินคาขาด จะเสียโอกาสในการขาย
2. สินคาขายไมดคีวรส่ังแตนอย ไมเก็บไวนานจนเกาคางรานหรือ

หมดอายุ
3. นําเสนอสินคาใหม ๆ เพื่อเปนทางเลือกและดึงดดูใจลูกคา
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อระบายสินคาเกา เชนสะสมแตม 

ของแถม
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รานคาจํานวนมากมีความเช่ือวาการท่ีวางสินคาจํานวนมากบนช้ัน

เปนส่ิงท่ีดี โดยไมสนใจถึงยอดขายของสินคาแตละตัว หากสังเกตยอดขายแลว
พบวามีสินคาเพียงไมกี่ชิ้นท่ีขายดี ฉะนั้นการวางสินคาโดยไมคํานึงถึงปริมาณ
การขาย จะทําใหเสียพื้นท่ีการขายไปอยางนาเสียดาย 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
ÇÒ§Êi¹¤ �ÒÃ¡e¡i¹ä» ´ÙæÅäÁ �Êa´Ç¡                  ÇÒ§ÁÕÃaeºÕÂº ´ÙæÅ§ �ÒÂ ÊºÒÂµÒ 
 
 
 
 
 
 
 

  ความเชื่อทีไ่มถูกตองของรานคา
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 การจัดสรรพื้นท่ีวางสินคา คือ การทําใหพืน้ท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัดเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากยอดขาย และความสะดวกของลูกคาเปนหลัก 
 
 
 

  
 
 
 
หลักการจัดสรรพ้ืนที่วางสินคา 

1. การจัดสรรพื้นท่ีใหสอดคลองกับปริมาณการขาย 
 จัดสินคาใหเหมาะกับปริมาณการขาย ควรมีสินคาขายดีจํานวนมาก

พอที่จะไมขาดเวลาท่ีลูกคาตองการ 
 ในกรณีมีพื้นทีจ่ํากัด ไมสามารถจัดเรียงพอ ควรพิจารณาเลิกจําหนาย

สินคาบางยี่หอ หรือบางขนาดท่ีไมกอใหเกดิรายได 
 จัดเรียงสินคารุนเกา (สินคาส่ังเขามากอน) ไวดานหนาใหลูกคาหยิบ

กอน เพื่อปองกันปญหาสินคาเกาคางสตอก 
 

ภาพการตูนแนวเลมฟาขนาดยอใหเล็กลงก็ได 
 
 
 

  การจัดสรรพ้ืนที่วางสินคา
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2. การวางตําแหนงสินคาใหเหมาะสม 

 ดูแลสินคาใหสินคาทุกสีทุกยี่หอหนัหนาออกชัดเจน 
 

  
 

 จัดวางสินคาใหเปนหมวดหมู เชนผงซักฟอกควรจัดใหอยูในหมวด
เดียวกับน้ํายาปรับผานุมเปนตน 
 

  
 จัดวางสินคาท่ีมีขนาดเล็กไวดานบนขนาดใหญไวดานลาง เพื่อความ

สะดวกในการหยิบซ้ือ 
 จัดวางสินคาท่ีขายดีไวระดับสายตา ลงมาถึงระดับเอว เนือ่งจากเปน

ตําแหนงท่ีโดดเดน สังเกตเห็นไดงาย 
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3. การนําเสนอสนิคา 

 ปายราคา  ควรติดปายราคาใหสามารถเห็นไดชัดเจน เพราะลูกคาจะได
รูสึกสบายใจในการตัดสินใจซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 

 อุปกรณเสริมการขาย ณ จุดขาย ควรดแูลใหอุปกรณสงเสริมการขาย
ตาง ๆ อยูในสภาพดี ทันสมัยอยูตลอดเวลา และไมควรมีจํานวนมาก
เกินไปจนดูรก 
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 การักษาความสะอาด  หมั่นดูแลความสะอาดของราน และสินคาใหดู
ใหม เปนระเบียบนาซ้ืออยูเสมอ 
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สรุปหลักเกณฑในการจัดเรียงสินคาโดยท่ัวไปแบบงาย ๆ 
 เห็นเดนชัด : เม่ือลูกคาเห็นสินคา สินคานั้นยอมไดรับการเลือกซ้ือ 
 เขาถึงสะดวก : ถาลูกคาไมสามารถแตะ หรือหยิบสินคาไดสะดวก 

สินคานั้นยอมไมไดรับการเลือกซ้ือ 
 จัดเรียงนาสนใจ : การตั้งโชวสินคาใหดึงดดูความสนใจ ชวยให

ยอดขายสินคานั้นเพิ่มข้ึน 
 เขากอนออกกอน : รักษาระดับการหมุนเวยีนสต็อกใหเหมาะสม และ

ดูแลใหสินคาบนช้ันใหมสดเสมอ 
 สะอาดนาซ้ือ : สินคาท่ีสะอาด เม่ือดูแลวทําใหลูกคารูสึกวาเปนสินคา

ใหมนาซ้ือ 
 

การสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง 
หลังจากที่ไดปรับปรุงรานคาใหสามารถตอบสนองไดตรงตามความ

ตองการของผูบริโภคแลว จดุแข็งของรานคาปลีกท่ีไมควรมองขาม เพือ่สราง
ความไดเปรยีบเหนือคูแขง คือ 
 ใสใจลูกคาใหมาก รานคาปลีกมีความไดเปรียบเร่ืองความใกลชิดกับ

ลูกคาเปรียบเสมือนเพื่อนบาน รานคาจึงควรใสใจพูดคุยกบัลูกคา ทําความเขาใจ
ในความตองการ สรางความสัมพันธท่ีดี ทําใหลูกคาอยากกลับมาใชบริการของ
รานอีก 
 เปดรานในชวงเวลาที่คูแขงปดราน  ในขณะท่ีคูแขงปดรานแตความ

ตองการของผูบริโภคมีอยูตลอดเวลา การเปดรานรับลูกคาในชวงเวลา หรือวันท่ี
แตกตางยอมสงผลใหยอดขายเพิ่มขึ้น 
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เทคนิคการพูดเพื่อใหรวย 
1. พูดจาใหร่ืนหูคนฟง  พูดกบัลูกคาอยาใหเกิดอาการตดิขัด

แบบใชคําพูดดักคอหรือชอบพูดแยงใหลูกคาเสียความรูสึก ถาพูดไมเปน ยิ้ม
และฟงใหมากจะดีกวา 

2. พูดจามีหลักการ มีสาระประโยชน หากพูดแยงโดยไมมี
เหตุผลสมควรหรืออาจพูดจาขัดผลประโยชนของคนอ่ืน ไมเปนท่ีถูกใจ การ
เจรจาการคากม็ักไมคอยสําเร็จ หรือสําเร็จชา 

3. พยายามปรบัคําพูดท่ีดี หรือ มีปยะวาจา คือพูดจาออนหวาน 
พูดใหเกยีรติคนฟงและไมดถููกคูสนทนา 

4. ควรพูดบอกชองทางท่ีชวยสรางรายไดใหคนอ่ืน ดวยผลบุญ
นี้ จะทําใหเรามีลาภจากการพูด เชน เกี่ยวกับขายสินคา คําพูดท่ีพยามยามใหเขา
คนพบส่ิงดี ๆ พยายามใหลูกคามีชองทางรวย ตวัเองกจ็ะมีผลพลอยไดรวยตาม
ไปดวยเชนกนั 

5. เจตนาของการพูดแมวาจะเปนสินคาเดียวกัน แตเจตนาใน
การพูดเสนอสินคานั้นตางกนั ผลยอมตางกัน เชนคนท่ีรํ่ารวยจากงานท่ีตองใช
คําพูด อยางขายตรง หรือ ขายประกนั นั้น เขาพูดจาเพื่อชีช้องทางใหคนอ่ืน
ไดรับส่ิงท่ีดี จากสินคาหรือบริการของเขา ไมใชพูดเพื่อหวังแตรายไดของเขา
เอง 

6. กฎแหงกรรมของการพูด กรรมของการไมมีความจริงใจใน
การพูด เชน บางคน แรก ๆ เจตนาดี เห็นลูกคาเหมือนญาติสนิท แตผานไปสัก
ระยะก็ออกลาย เห็นลูกคาไมซ้ือมาก ๆ เขาก็ชักทอ   พูดจาไมดีดวย เขาอาจเลิก
ซ้ือไปเลยในทีสุ่ด 

7. ผลบุญของการพูดดี มีเจตนาดีตอลูกคาม่ันคงเสมอตนเสมอ
ปลาย หวังด ีจริงใจกับลูกคา    ไมวาลูกคาจะซ้ือสินคาหรือไมก็ตาม เวลาผานไป 
กฎแหงกรรมจะตอบสนองความม่ันคงในจิตใจของเขา ใหพบกับความสําเร็จ 
และเปนไปอยางม่ันคงยาวนาน 
 
           การจะพูดใหรวยนั้น ตองมีเจตนาพูดใหคนอื่นไดรับส่ิงดีๆ 

    แลวเราจะร่ํารวยไดอยางยาวนานเลย 
                  __________________ 
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หนาท่ีสําคัญอันดับแรกของรานคา คือการเสนอสินคาใหตรงตาม

ความตองการของลูกคา จึงจําเปนตองทําความเขาใจในความตองการของลูกคา
ใหมากที่สุด ตองเขาใจสาเหตุตาง ๆ ท่ีลูกคาเลือกซ้ือของ เชน สินคาชนดิใด 
ยี่หอใดขายดีเพราะเหตุใด พฤติกรรมการซ้ือของแตละกลุมลูกคาเปนอยางไร
ตองสนใจใหมาก และนําไปพัฒนาปรับปรุงรานใหดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําความเขาใจลูกคา
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แนะนําและสรางความประทับใจ 

 
ลูกคาจํานวนมากท่ีซ้ือสินคาตามคําแนะนําจากเจาของราน ดังนั้น

รานคาควรใชประโยชนจากการบริการที่เปนมิตรนี้ ในการแนะนําสินคาท่ีมี
คุณภาพดีใหกบัลูกคา  ลูกคาจะกลับมาซ้ือของที่รานอีก เม่ือเขาประทับใจใน
บริการที่ดี และประทับใจในความเปนมิตรและจริงใจ 
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  ใชเทคนิค 5 ส. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 จัดแตงรานใหสวยงาม 

ออกแบบหนาราน ใชสีสันในการตกแตงหนารานท่ีสวยสะดุดตา ไมตั้ง
โชวสินคาปดหนารานจนลูกคามองไมเห็นสินคาภายในรานหรือขวางทางเดิน เขา
รานไมสะดวก ของโชวควรเลือกเฉพาะตัวชูโรงก็พอ 

 

  

 
 
 
                                             
 

 

สวย 

การตกแตงรานคาและจัดเรียงสินคา

1. สวย 
   2. สะอาด 

3. สวาง   4. สะดวก 

 5. สบาย
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ออกแบบปายชื่อรานใหสวยงาม ลูกคาจําไดงาย และชวยเสริมภาพลักษณ  ชื่อของ
รานไมควรจะยาวเกินไป และควรจะสะทอนถึงลักษณะธุรกิจของราน เชนคําวา 
มินิมารท  เปนตน หรือส่ือถึงไดทันทีวาเราเปดรานอะไรอยู 

 
 

 
 การออกแบบภายในรานใหสวยงาม ใชสีสันภายในรานท่ีชวยทําใหราน
ดูสะอาดข้ึน สินคาดูโดดเดนข้ึน เชน สีโทนเย็นออนๆ  สีขาวนวลหรือท่ีเรียกวา
สีเทาควันบุหร่ี เปนตน 
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 จัดวางผังรานคา (Layout)ใหสวยงาม 
 ใหลูกคาสามารถเดินไดรอบรานใหมากที่สุด เพ่ือที่สินคาทุกแผนกจะไดมีโอกาส
ขาย แตตองใหใชเวลาสั้นที่สุด เพราะหากลูกคาใชเวลาในรานคานานจนเกินเหตุก็จะทําให
เกิดการติดขัด ลูกคาใหมเขารานไมได 

1. เสนทางเดิน ควรจัดใหยาวที่สุดเทาที่จะทําได ใหลูกคาเดินผานสวนตางๆ ของ
ราน วางผังเพื่อใหลูกคาเดินทางไปยังจุดที่เราตองการใหเดินเขาไป หรือเพื่อใหลูกคาเดินได
รอบทั้งราน ไมใชจุดใดเพียงจุดเดียว เชน บันไดเล่ือนขึ้นลงของหางสรรพสินคา มักจะ
วกวนขึ้นทางลงทาง เพ่ือจะดึงใหลูกคาเดินดูในสวนอื่นๆ ดวย  

2. การจัดวางสินคาที่สรางความประทับใจ สินคาที่ถัดจากประตูทางเขา จะตองให
ความประทับใจและกระตุนลูกคาใหอยากเดินเขาไปชมในราน ผูที่เขาไปในรานดวยความ
ไมต้ังใจ แตเมื่อเกิดความประทับใจที่ไดเห็นหรือสัมผัสกับสินคาในสวนแรก ตัวอยางเชน 
ชั้นลางสุดของหางสรรพสินคามักจะเปนสินคาประเภทเคร่ืองสําอางคหรือนํ้าหอม เพราะมี
กลิ่นที่หอมดึงดูดใจ สวนซุปเปอรมารเก็ตก็มักจะพบผักและผลไมกอน และรานเบเกอรี่ก็
จะไดกลิ่นหอมของขนมดึงดูดใจกอนอยูเสมอ  
 3. ชนิดของการใหบริการ ถารานคาปลีกน้ันเปนลักษณะการเลือกซื้อสินคา แบบ
บริการตนเอง หลักสําคัญก็คือสินคาจะตองถูกนํามาจัดวางบนช้ันวางสินคาหรือโตะที่ลูกคา 
สามารถหยิบดูลองดูได  
 4. การควบคุมดูแลภายในรานคา ตําแหนงแคชเชียร หรือพนักงานเก็บเงิน ควรอยู
ในตําแหนงที่สามารถมองเห็นประตูทางเขาออกไดชัดเจนที่สุด เพราะถาโตะแคชเชียรอยู
ดานในอาจไมสามารถเห็นลูกคาที่เขา-ออกราน โอกาสท่ีสินคาจะสูญหายก็จะเปนไปได
มาก ควรต้ังโชวสินคาวางในแนวขนานของราน เพราะจะไดสามารถสังเกตการเคลื่อนไหว
ของลูกคาภายในรานคาดวย  
 5. อุปนิสัยในการซื้อสินคาของผูซื้อ การจัดผังภายในของรานคายังขึ้นกับอุปนิสัย
ในการซื้อสินคาของผูซื้อดวย เชน ของใชบุรุษมาไวช้ันลางหรือใกล ๆ สวนของสตรีและ
เด็กจัดไวช้ัน 2 หรือลึกเขาไป เพราะคุณสุภาพบุรุษมีนิสัยไมใชเวลานานกับการซื้อสินคา 
สวนคุณสุภาพสตรีนิยมการชอปปง  
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 จัดเรียงและจัดวางสินคาภายในรานใหสวยงาม 
 จัดเรียงสินคาในมุมมองของผูบริโภค เชน สินคาดูเต็มชั้น จัดใหสินคา
อยูในระนาบเดียวกัน (Front Face) หันดานหนาของสินคาออกเสมอ วางสินคา
ใหชิดกันแตอยาเกยกัน จัดเรียงใหสินคาเกาอยูหนาสินคาใหมอยูหลัง 
 
 
 
 
 
 
   จัดเรียงสินคาใหสมดุลระหวางพื้นท่ีขายและกําไร เชน สินคาสดตอง
จัดเรียงสินคาใหลูกคาหาซื้อไดงาย สินคาขายดีควรใหพื้นที่จัดเรียงมากกวา
สินคาท่ีขายรองลงมา สินคาราคาสูงหรือสินคาหายไดงายควรจัดเรียงให
พนักงานเก็บเงินดูแลไดทั่วถึง 
 จัดเรียงสินคาใหเปนหมวดหมู เชน สินคาอุปโภค สินคาบริโภค สินคา
สําหรับเด็ก สินคาสด 
 จัดเรียงจัดวางสินคาท่ีใชดวยกันไวใกลกัน เชน กาแฟ น้ําตาล ครีมเทียม 
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 จัดวางสินคาใหนาสนใจเพื่อดึงลูกคาใหอยูในรานไดนานท่ีสุด เชน 
จัดเรียงสินคาใหมีสีสันสวยงาม สินคาที่จูงใจใหซ้ือเชน สินคาลดราคาก็ใชปาย
ราคาสงเสริมการขายท่ีโดดเดน หรือสินคาท่ีจัดรายการสงเสริมการขายก็ตั้งอยู
ในบริเวณท่ีลูกคามองเห็นไดงาย จัดหาสินคาใหตรงตามเทศกาลหรือฤดูกาล 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีตองตระหนัก :  
 รานตองมีชีวิตชีวา ดูอบอุนแตทันสมัยเหมาะสมกับกลุมลูกคา

เปาหมาย 
 การจัดแตงรานหรือจัดเรียงสินคาตองมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

เพราะธรรมชาติของคนเราจะเบ่ือความซํ้าซากจําเจ แตควรเปล่ียน
แบบคอยเปนคอยไป 

 รานท่ีจัดเรียงสินคาไมเปนระเบียบ จะทําใหเกิดการลอตาลอใจให
หยิบฉวย ความสูญเสียจากยอดของหายจะสูง 
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   ความสะอาดของรานมีผลตอภาพลักษณและความรูสึกของลูกคา 
ดังนั้น 
 หนารานและปายช่ือรานตองสะอาด  
 กระจกหนารานตองใส ไมควรมีโปสเตอรท่ีเกาหมดอายุติดอยู เพราะ

จะทําใหรานดูเกาไมทันสมัย 
 พื้นภายในรานตองสะอาด แมแตใตชั้นวางสินคาก็ตองหม่ันตรวจดูเช็ดถูให

สะอาดไมใหมีของเหลวตางๆหกลงไปซึ่งอาจจะสงกล่ินอันไมพึงประสงคได 
 ชั้นวางสินคาและตัวสินคาตองสะอาด สินคาท่ีสะอาดจะทําใหรูสึกวา

เปนสินคาใหม 
 ตูแชเคร่ืองดื่มตองสะอาดไมมีกล่ิน มือจับตูเย็นตองไมมีคราบสกปรก 
 ตูไอศครีมตองสะอาดไมมีคราบสกปรกทั้งจากฝุนและจากไอศครีมท่ี

หกเลอะเทอะ 
 ถังขยะตองเก็บท้ิงทุกวันและทําความสะอาดไมใหมีกล่ิน 

 
 
 ความสวางท่ีพอดีมีผลตอยอดขายของรานคาเพราะทําใหลูกคา 
 รูสึกปลอดภัย 
 รูสึกวารานคาสะอาด 
 รูสึกวาตัวสินคาสวยงามข้ึน นาซ้ือมากข้ึน มองเห็นสินคาไดงาย 
 สามารถมองเห็นรายละเอียดของสินคาได 

 
 

สะอาด 

สวาง 
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 ถาไฟดวงไหนดับตองเปล่ียนใหมทันที เพราะถามีมุมมืดโอกาสขายสินคา 

ท่ีอยูในบริเวณนั้นก็จะลดลงและอาจจะทําใหมีการลักเล็กขโมยนอยเกิดข้ึนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหความสะดวกกับลูกคาจะทําใหลูกคาอยากกลับมาใชบริการอีก 
 ทางเดินโลง ไมมีสินคาวางกีดขวางทางเดิน ใหลูกคาสามารถเลือกหยิบ

สินคาไดอยางสะดวก 
 มีปายราคาชัดเจน ลูกคาสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือไดอยางสบายใจ 
 เม่ือลูกคาตองการก็ควรมีตะกราขนาดพอเหมาะใหลูกคาไดใชใสสินคา

ขณะเลือกซ้ือสินคา ซ่ึงจะทําใหลูกคาซ้ือสินคาไดมากข้ึน 
 มีถุงใสสินคาขนาดพอเหมาะเพื่อไวใสสินคาใหลูกคา 
 มีเงินทอนเพียงพอเพื่อใชทอนใหกับลูกคา 

 
 

สะดวก 
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เม่ือลูกคาเขามาในรานแลวรูสึกสบายก็จะใชเวลาเลือกซ้ือสินคาไดนาน
ขึ้นทําใหมีโอกาสขายสินคาไดมากขึ้น ดังนั้น 
 อากาศภายในรานตองปลอดโปรงโลงสบายไมอุดอู ถาใชพัดลมตัว

ใบพัดตองไมมีฝุนเพราะจะทําใหเกิดมลภาวะเม่ือเปดเคร่ือง หรือถาใช
เคร่ืองปรับอากาศก็ตองทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศไมใหสงกล่ิน
อับหรือเปนท่ีแพรเช้ือโรค 

 สินคาตองไมซอนกันสูงหลายชั้นจนนาจะเปนอันตรายตอลูกคาเม่ือ
เลือกหยิบซ้ือสินคา 

 สรางบรรยากาศภายในรานใหขโมยของไดยาก โดยท่ีไมตองเดินตาม
ลูกคาตลอดเวลา เชน ติดกลองวงจรปด หรือติดกระจกไวคอยสังเกต 
หรือทําปายติดประกาศถึงบทลงโทษท่ีชัดเจนไมมีการยกเวน 

 ในยุคของการส่ือสารท่ีไรพรมแดนการตั้งราคาขายสําหรับรานคาปลีก
ในปจจุบัน จึงตองคํานึงถึงราคาตลาดเปนอยางมาก การตั้งราคาที่สูง
กวาราคาตลาดท่ีลูกคาสวนใหญรับรูยอมสงผลเสียตอภาพลักษณของ
รานคาวาเปนรานท่ีขายสินคาแพง ดังนั้นการต้ังราคาขายของรานซ้ือ
สะดวกจึงควรจะตั้งราคาใหลูกคาสามารถหาซื้อสินคาไดอยางสบาย
พอเหมาะ ไมสูงจนเกินไป จะสามารถสรางภาพลักษณของรานคาไดดี        

 
 
 
 

สบาย 
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       การบริหารจัดการสินคา 
 

การบริหารจัดการสินคาประกอบไปดวย 
 การส่ังซ้ือสินคา 
 การบริหารสินคาคงคลัง 

 
 
 

การส่ังซ้ือสินคาเปนงานที่สําคัญมากของรานคาปลีก ยอดขายของรานคาจะ
มากหรือนอยขึ้นอยูกับการซื้อสินคาเขามาขายไดตรงตามความตองการของ
ลูกคามากนอยเพียงใด   

ความสําคัญของประเภทสินคาท่ีตองทําการส่ังซ้ือ 
 สินคาสด จะเปนสินคาท่ีมีอายุส้ัน เชน ขนมปง ขนมสด  นมสด โยเกร์ิต 

การสั่งซ้ือสินคาเหลานี้ตองมีความแมนยํามากเพราะอายุของสินคาจะส้ัน 
สินคาสดจะขายไดดีและเร็ว กําไรก็ดี  แตตองระวังถาสินคามีเหลือมาก
แลวคืนไมไดก็จะทําใหขาดทุนไดงาย  

 สินคาหมุนเวียนเร็ว หรือ สินคาขายดีตองไมใหขาด เพราะสินคาเหลานี้
จะทําใหลูกคาเขามาซ้ือสินคาในรานและสรางกําไรใหแกรานคา 

 สินคาใหม การส่ังซ้ือสินคาใหมเขามาขายในรานเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก
เพราะลูกคาจะรูสึกไมจาํเจกับสินคาเกาๆและจะทําใหรานมีภาพลักษณ
ท่ีทันสมัยตลอดเวลา แตการสั่งสินคาใหมเขามาขายก็มีความเส่ียง
ดังน้ันผูประกอบการจะตองรูพฤติกรรมของลูกคาของตนคอนขางดี 
 

การสั่งซื้อสินคา
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 สินคาหมุนเวียนชา ซ่ึงอาจจะตองมีเพราะมีความสัมพันธกับสินคาขายดี
เชน แปรงขัด ตางๆ เปนตน ซ่ึงสินคาเหลานี้จะใชเวลานานกวาจะมีการ
ส่ังซ้ือซํ้าอีก 
 

เทคนิคการเลือกซ้ือสินคา 
 เลือกสินคาใหหลากหลาย 
 เลือกสินคาเฉพาะยี่หอ สี กลิ่น หรือ รส ที่เปนที่นิยมของกลุมลูกคา

เปาหมาย 
 เลือกแค 1 หรือ 2 ขนาดตามกําลังซ้ือของกลุมลูกคาเปาหมาย 

 

ขอควรปฏิบัติในการสั่งซ้ือสินคา 
 ควรกําหนดระยะเวลาในการส่ังซ้ือ หรือรอบการส่ังซ้ือสินคาเพื่อการ

บริหารจัดการสินคาไดอยางเปนระบบ 
 พยายามส่ังซ้ือสินคาจากผูจัดจําหนายท่ีมีบริการสงสินคาเพื่อลดตนทุน

และภาระในการจัดซ้ือสินคาแตท้ังนี้ตองเปรียบเทียบราคาท่ีเพิ่มข้ึน
และคาใชจายของการขนสงสินคาดวย 

 ส่ังซ้ือสินคาในจํานวนที่พอเหมาะ ควรตรวจนับสินคาคงเหลือกอนส่ัง 
เพราะถาสินคามีนอยเกินไปลูกคาก็จะรูสึกวาไมนาซ้ือ ถาสินคามีมาก
เกินไปลูกคาก็อาจจะรูสึกวาเปนสินคาของเกาหรือไมเปนท่ีนิยมจึงขาย
ไมออก  

 ส่ังซ้ือสินคาใหเพียงพอกับรอบการส่ังซ้ือ เพื่อลดความเส่ียงในการที่
สินคาจะหมดอายุ หรือลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
บรรจุภัณฑเพราะจะทําใหสินคาดูเกาทันที อีกทั้งลดภาระทางดาน
ตนทุนของสินคาและเปนการใชเงินทุนหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ 
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 อยาส่ังซ้ือสินคาแบบเฉล่ียส่ัง เชน ไมควรส่ังซ้ือสินคาในปริมาณเทากัน
ทุกสีทุกขนาด ควรตรวจดูประวัติการขายสินคาและส่ังตามปริมาณการขาย 
ไมเช นนั ้นจะทําใหม ีส ินคาที ่ขายไมออกคางอยู ในร านหรือใน
คลังสินคามากข้ึนเร่ือยๆ 

 พื้นท่ีขายภายในรานมีจํากัดดังนั้นในการนําสินคาใหมเขามา จึงตองมี
สินคาเกาออกไป ท้ังนี้เปนโอกาสท่ีจะไดประเมินเพื่อถอดสินคาท่ีขาย
ไมดีออกจากพื้นที่ขาย 

 การตรวจรับสินคาตองตรวจรับดวยความรอบคอบ ตองดูวามีสินคาเกา
ท่ีจวนหมดอายุ หรือ บรรจุภัณฑบุบสลายหรือไม 

 ควรมีขอตกลงกับผูจัดจําหนายในเง่ือนไขของการคืนสินคา 
 

 

ตองหม่ันตรวจนับสินคาในคลังสินคาหรือในพ้ืนท่ีขายเพื่อดูวา 
 มีสินคาพอขายหรือไม 
 มีสินคาท่ีกําลังจะหมดอายุหรือไม 
 มีสินคาอะไรมากเกินไปหรือไม 
 มีสินคาที่ออกมานานมีโอกาสที่ผูผลิตกําลังจะเปลี่ยนรูปแบบของ

บรรจุภัณฑหรือไม 
 มีสินคาท่ีไมตรงกับความตองการของลูกคาหรือไม 

 
 
 

การบริหารสินคาคงคลัง
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ถามีส่ิงเหลานี้อยูในคลังสินคาหรือในพ้ืนท่ีขายตองทําการจัดการกับปญหา
เหลานี้เนื่องจากเหตุเหลานี้จะสงผลทําให 
 เสียโอกาสในการทํายอดขายและกําไร 
 มีโอกาสที่จะเสียลูกคาใหคูแขง 
 ตนทุนขายสูง 
 ตนทุนทางการเงินสูง 

 
 

การบริการลูกคา 
 

การบริการแบบเอาใจลูกคามาใสใจเราจะสามารถดึงดูดลูกคา 
ใหเขามาซื้อสินคาหรือใชบริการได 

 
 มีความรอบรูในเร่ืองของสินคาและบริการ 
 มีจิตสํานึกในการตอนรับและบริการเสมอ 
 ชอบชวยเหลือผูอ่ืน มีไมตรีจิต 
 มีบุคลิกดี สุภาพออนโยน ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ แตงกาย

สะอาด สุภาพ 
 มีศิลปะในการพูด มีปฏิภาณไหวพริบด ี

คุณสมบัตขิองผูใหบริการท่ีด ี
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 มีทาทีเปนมิตร ยินดีตอนรับลูกคา ยิ้มแยม มีน้ําใจ เปนกันเอง เมื่อลูกคา

เขารานก็ควรทักทายลูกคาดวยคําวา “สวัสดีคะ” หรือ “สวัสดีครับ” 
หรือ “สวัสดีครับ มีอะไรใหชวยบอกไดนะครับ” ซ่ึงการทักทายนี้จะให
ประโยชน 2 ทางคือ ลูกคาจะรูสึกวาเปนคนสําคัญไดรับการเอาใจใส 
และในขณะเดียวกันก็สามารถสงผลใหกับผูไมหวังดีซ่ึงอาจจะเขามา
เพื่อขโมยสินคาก็จะรูสึกตัววาไมสามารถทําไดเพราะมีคนใสใจใน
พฤติกรรมของตนอยู 

 บริการดวยความกระตือรือรน รวดเร็ว ทันตอความตองการของลูกคา และ
มีการตรวจนับสินคาและเงินทอนอยางรอบคอบถูกตอง  ซ่ึงอาจจะชวย
ขอใหลูกคาตรวจดูดวยคําพูดวา  “ถูกตองไหมคะ”  หรือ “ครบถวน
เรียบรอยนะครับ” เปนตน 

 ไมวางตัวเปนทางการเกินไป ไมทําตัววากําลังยุง หรือกําลังเบื่องาน 
 ยินดีตอบคําถามลูกคาอยางละเอียดกระชับถูกตองไมยืดเยื้อเขาใจยาก 
 ยกยองใหเกยีรติลูกคา ตอนรับลูกคาดวยความเสมอภาค 
 อยาปลอยใหลูกคารอ ถาลูกคาตองรอตองแจงใหทราบเชน “กรุณารอ

สักครูนะคะ” หรือ “ขอโทษท่ีทําใหคอยนะคะ” เปนตน 
 พยายามจําลูกคาและความตองการของลูกคาใหได 
 คําขอบคุณควรจะเปนคําพูดท่ีติดปากเมื่อสงเงินทอนใหลูกคาเสมอ 

 
 

เทคนิคการใหบริการท่ีดี
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ส่ิงสําคัญสําหรับรานคาปลีกคือลูกคา  ซ่ึงนอกจากการหาฐานลูกคา
ใหมแลวการรักษาฐานลูกคาเดิมไวไดก็จะทําใหการบริหารจัดการรานคาและ
สินคาทําไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากทราบขอมูลและพฤติกรรมของลูกคา
อยูแลว การคาดคะเนยอดขายของสินคาแตละชนิดและขนาดจะสามารถทําได
แมนยํามากข้ึน  ดังน้ันการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก 
และสามารถทําไดหลายวิธี เชน การจดจําขอมูลลูกคาทั้งชื่อ ชนิดของสินคาท่ี
ลูกคาตองการ จะทําใหลูกคารูสึกอบอุน คุนเคย  หรือคอยถามสารทุกขสุกดิบ
ของลูกคาหรือสมาชิกในครอบครัวก็จะทําใหลูกคารูสึกถึงความใสใจท่ีทางราน
มีให  เชน “สวัสดีคะ วันนี้เหนื่อยไหมคะ” หรือแมแตความใสใจท่ีทางรานมี
ใหแกลูกคา เชน ในวันที่ฝนตก การทักทายเม่ือลูกคาเขารานก็อาจจะเปนใน
รูปแบบท่ีเปล่ียนไปเชน “สวัสดีคะ ระวังล่ืนนะคะ” หรือเม่ือลูกคาชําระเงินแลว
ก็อาจจะกลาวลาดวยคําพูดแสดงความหวงใยวา “ขอบคุณคะ รักษาสุขภาพดวย
นะคะ” เปนตน 
 ถามีสินคาบางอยางท่ีเปนสินคาตัวอยางซ่ึงผูผลิต/ผูจัดจําหนายไดใหไว 
ก็อาจจะแถมใหลูกคา หรือ อาจจะฝากขนมเล็กๆนอยๆไปใหเด็กๆสมาชิกใน
ครอบครัวของลูกคาก็จะทําใหลูกคารูสึกดี หรือแมแตในเทศกาลขึ้นปใหม ถามี
ของขวัญหรือของแถมเล็กๆนอยๆมอบใหกับลูกคาประจําก็จะทําใหลูกคารูสึกดี
และไมอยากไปซื้อสินคาท่ีรานอื่นถาไมจําเปนจริงๆ  
 สิ ่งต า งๆ เหลานี ้แม แตจะ เปน สิ ่ง เล ็กนอยแตก ็ส ามารถสรา ง
ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาและจะสงผลท่ีดีใหแกรานคาในระยะยาวได 
 

การสรางความสัมพันธท่ีดกัีบลูกคา
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ความรับผดิชอบตอสังคม 

 

 
 
 

 

การตอบแทนใหแกสังคมหรือชุมชนท่ีรานคาตั้งอยู เชน การใหความ
รวมมือในเทศกาลงานบุญตางๆ งานโรงเรียน หรืองานอะไรก็แลวแตที่ทาง
ชุมชนจัดขึ้น โดยอาจจะสงเครื่องดื่มไปชวยงานบาง นําขนมไปชวยงานบาง 
ส่ิงเหลานี้ จะสรางความยอมรับใหแกคนในชุมชนในฐานะท่ีเปนสมาชิกคนหน่ึง
ของชุมชนและอาจจะนํามาซ่ึงยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนเพราะคนในชุมชนรูจักรานมากข้ึน 
หรือแมแตการยอมใหติดสติ๊กเกอรของโรงเรียนหรือหนวยงานการกุศลของ
ชุมชน ก็จะทําใหภาพลักษณของรานคาดีข้ึนวามีความเอ้ืออาทรตอสังคมและ
ชุมชนท่ีอาศัย 
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                            การจัดการดานหนาราน 
 
  ดานหนารานเปนบริเวณท่ีลูกคามาใชบริการดังนั้นการเตรียมหนาราน
ใหพรอมท่ีจะตอนรับไมใหลูกคาผิดหวังจงึเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่ง 

 

รานคาจึงตองมีกําหนดเวลา เปด – ปด ที่แนนอน 
 

การจัดการดานหนารานสามารถแบงเปน  
 การดําเนินงานประจําวัน 
 การดําเนินงานประจําเดือน 

 
 

ผูประกอบการหรือพนักงานตองมาถึงรานกอนรานเปดอยางนอย
ประมาณ 1 ช่ัวโมงเพื่อเตรียมรานใหพรอมสําหรับการตอนรับลูกคาในวันใหม  

เม่ือลูกคาเร่ิมเบาบางลงก็ดําเนินการจัดรานใหดูสวยงามเรียบรอยเพื่อ
รอตอนรับลูกคาในรอบตอไป ซ่ึงอาจจะเปนชวงเท่ียง หรือชวงเย็น 

ซ่ึงการจัดเรียงสินคาอีกครั้งในระหวางวันจะชวยใหทราบถึงชนิดและ
ปริมาณสินคาท่ีขายดี หรือ สินคาท่ีมีการสูญหายไดในชวงเวลาตางๆ  

การทําความสะอาดชั้นวางสินคาตามท่ีไดกําหนดวาช้ันไหนทําวันไหน
เวลาใดเปนการทํางานท่ีคอยเปนคอยไปซ่ึงจะชวยใหชั้นวางสินคาและตัวสินคา
สะอาดและดูใหมสวยอยูเสมอ 
 ในเวลาที่ปดรานก็ควรตรวจตราความเรียบรอยของรานเพ่ือดูวาสินคา
ชนิดใดขายดี มีอะไรสูญหายและเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในวันรุงข้ึน 

การดําเนินงานประจําวัน
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                              ตารางการทํางานประจําวันของพนักงานหนาราน                     หนา ½ 

วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ………….. 
เวลา งานท่ีตองทํา ทําแลว   

กอนเปดราน เก็บกวาดเช็ดถูและจัดสินคาบริเวณเคานเตอรรับชําระเงิน  
 เก็บกวาดเช็ดถูพื้นและทางเดินภายในราน  
 เปดไฟ , พัดลม, เครื่องปรับอากาศ (ถามี)  
 เติมนํ้ารอนในหมอตมนํ้าไฟฟา (ถามี)  
 เตรียมถวย หลอด ชอน ถุง และ เงินทอนใหเรียบรอย  
 เก็บสินคาหมดอายุลงจากช้ัน  
 เติมและจัดเรียงสินคาใหอยูในระนาบเดียวกัน  
 ปลดโปสเตอรหรือใบปลิวรายการสงเสริมการขายที่หมดอายุลง  
 นําสินคาที่จบรายการสงเสริมการขายวางกลับคืนที่ช้ัน  
 ติดโปสเตอรหรือใบปลิวรายการสงเสริมการขายตัวใหม  
 นําสินคาจัดรายการสงเสริมการขายมาจัดเรียง  
 เก็บสินคาที่จะถอดออกจากพื้นที่ขาย  
 นําสินคาใหมจัดเรียงขึ้นช้ัน พรอมปายแนะนําสินคาใหม  
 ทําความสะอาดบริเวณหนารานและกระจก (ถามี)  
 เปดรานรับลูกคา  
ชวงสาย กวาดพื้นและทางเดินภายในราน  

 เติมนํ้ารอนในหมอตมนํ้าไฟฟา (ถามี)  
 เตรียมถวย หลอด ชอน ถุง และ เงินทอนใหเรียบรอย  
 ทําความสะอาดชั้นวางสินคา  
 เติมสินคาที่ช้ันวางสินคาและจัดเรียงสินคาใหสวยงาม  
 ตรวจรับสินคาที่มาสงวามี อะไร จํานวนเทาใด มีสินคาชํารุดไหม  
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                                ตารางการทํางานประจําวันของพนักงานหนาราน                   หนา 2/2 
                       วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ………….. 

เวลา งานท่ีตองทํา ทําแลว   
ชวงบาย กวาดพื้นและทางเดินภายในราน  

 เติมนํ้ารอนในหมอตมนํ้าไฟฟา (ถามี)  
 เตรียมถวย หลอด ชอน ถุง และ เงินทอนใหเรียบรอย  
 ทําความสะอาดชั้นวางสินคา  
 เติมสินคาที่ช้ันวางสินคาและจัดเรียงสินคาใหสวยงาม  
 ตรวจรับสินคาที่มาสงวามี อะไร จํานวนเทาใด มีสินคาชํารุดไหม  
    
   
เมื่อปดราน ปดรานใสกลอน ปดไฟ ปดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ (ถามี)  

 ลางทําความสะอาดหมอตมนํ้าไฟฟา (ถามี)  
 ตรวจดูตามช้ันวางสินคาตางๆวาตองเตรียมจัดเรียงสินคาอะไร  
 ตรวจดูวามีสินคาอะไรสูญหาย  
 จดบันทึกยอดขายประจําวัน  
 จดบันทึกยอดคาใชจายประจําวัน  
 เตรียมนําเงินเขาฝากบัญชีธนาคาร  
 เตรียมเงินสําหรับคาใชจายในวันรุงขึ้น  
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งานประจําเดือนเปนงานที่ตองการทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงของราน

เพื่อดึงความสนใจและสรางความแปลกใหมใหลูกคาไมรูสึกจําเจ ทําใหรานเปน
ท่ีนาคนหา ลูกคาจะใชเวลาอยูในรานไดนานข้ึน โอกาสขายสินคาไดมากข้ึน 
งานหลักคือการปรับเปล่ียนการจัดเรียงสินคา เชน อาจจะยายหรือสลับการวาง
ยี่หอสินคาประเภทเดียวกันก็ได  หรือถาเปนในชวงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ก็นาที่จะมีการปรับการจัดเรียงหมวดหมูสินคาใหมถาทําได ผลการปรับเปลี่ยน
ถาไมดีไมเหมาะสมตองปรับเปล่ียนแกไขทันที 
 

ตารางการทํางานประจําเดือนของพนักงานหนาราน 
วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ………….. 

เวลา งานท่ีตองทํา ทําแลว   
ชวงสาย เก็บกวาดเช็ดถูช้ันวางสินคาที่ตองการปรับเปล่ียน  

 จัดเรียงและเติมสินคาใหดูสวยงาม  
 ตรวจดูตามช้ันวางสินคาตางๆวาควรจะปรับเปลี่ยนช้ันไหนบาง  

 วางแผนการปรับเปลี่ยนช้ันวางสินคาวาช้ันไหนควรจะ   
เปลี่ยนเปนสินคาชนิดใด เพ่ือคงความสวยงามและเปน 
หมวดหมูที่ถูกตอง 

 

กอนปดราน ตรวจดูผลการปรับเปลี่ยนการจัดเรียงสินคาใหมวา  
        O    ดี          O ควรปรับปรุง          Oไมดี  
 หรือควรแกไขอยางไร  
   
 

การดําเนินงานประจําเดือน
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การจัดการดานหลังราน 
 

การส่ังซ้ือสินคา  การจัดเก็บสินคาในคลังสินคา รวมถึงการวางแผน
ปรับเปล่ียนผังรานหรือการวางแผนการดําเนินงานสงเสริมการขาย การจัดทํา
บัญชี เหลานี้เปนงานดานหลังรานท่ีตองทําดวยความรอบคอบเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานดานหนารานใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ันการดําเนินงานดานหลังรานจึงมีความสําคัญอยางมากตอยอดขาย 
การรักษากลุมลูกคาเดิมหรือการหาฐานลูกคาใหมใหแกรานคา 
 

 
 

การตรวจนับปริมาณสินคาคงคลังวาเพียงพอตอการขายหรือไมเปนส่ิง
ท่ีสําคัญยิ่ง เพราะถาสินคามีไมพอขายจะทําใหพลาดโอกาสในการทํากําไร และ
อาจจะเสียลูกคาใหคูแขงได  

การส่ังซ้ือสินคาตองทําดวยความระมัดระวังเพราะถามีความผิดพลาด
เกิดข้ึนก็หมายถึงความสูญเสียท่ีอาจจะตองใชเวลาคอนขางนานในการแกไข  

การตรวจสอบตลาดวาสินคาใหมชนิดใดเปนที่ตองการก็เปนส่ิงสําคัญ
ท่ีจะทําใหการจัดซ้ือสินคาใหมมีความแมนยํามากข้ึน สินคาใหมๆมีเกิดข้ึน
ตลอดเวลา ถาไมมีการนําสินคาใหมเขามาจําหนายเลยหรือมีนอยเกินไป กลุมลูกคา
เปาหมายก็อาจจะไปอุดหนุนรานอื่นท่ีมีสินคาตรงตามความตองการของเขาท่ี
เปล่ียนไปได 

 

การดําเนินงานประจําวัน
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การจัดทําบัญชีก็มีความสําคัญเพราะสถานะทางการเงินของกิจการจะ

กําหนดทิศทางการพัฒนารานไดเปนอยางดีวามีความสามารถในการหาซื้อ
สินคาใหมเขามาจําหนายหรือปรับปรุงพัฒนาชั้นวางสินคาหรืออุปกรณอ่ืนๆ 

ตารางการทํางานประจําวันของการดําเนินงานดานหลังราน 
วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ………….. 

เวลา งานท่ีตองทํา ทําแลว   
ชวงเชา ตรวจนับสินคาคงคลังวามีสินคาพอขายหรือไม  

 จดบันทึกสินคาและปริมาณที่ตองสั่ง  
 จัดเรียงสินคาในคลังสินคาใหเปนระเบียบ  
 เตรียมการชําระเงินใหผูจัดจําหนายในรอบบัญชีน้ัน  
   
   
ผูแทนขาย สอบถามถึงสินคาใหมและการตอบรับในตลาด  
มาเสนอขาย สอบถามการจัดรายการสงเสริมการขายของผูผลิต/ผูจัดจําหนาย  
 ถามถึงสินคาคูแขงวามีสินคาใหมและการตอบรับของลูกคา  
 สอบถามถึงการสงเสริมการขายของสินคาคูแขง  
 สั่งซื้อสินคาหรือถาตองไปซื้อสินคาเองตองแนใจวามีบุคลากร 

เพียงพอตอการใหบริการระหวางที่ไปทําการซื้อสินคา 
 

 ชําระเงินคาสินคาพรอมทั้งตรวจใบเสร็จรับเงินใหถูกตอง  
   
   
หมายเหตุ :  
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การตรวจตลาดเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูประกอบการรานคาปลีก

เชนกันเพราะจะทําใหทราบถึงความเปนไปและความเปล่ียนแปลงของสินคา
และความตองการของกลุมลูกคาได เพราะบางคร้ังผูแทนขายก็ไมไดบอกความ
จริงแกเราท้ังหมดเพราะตองการขายสินคาของตน การตรวจตลาดนี้มิไดจํากัด
เฉพาะตัวสินคาแตรวมไปถึงการใหบริการ ซ่ึงอาจจะไดขอมูลจากการสอบถาม
พูดคุยกับลูกคาหรือประชาชนที่อยูในละแวกนั้น หรือพอคาแมคาในตลาดก็ได
หรือแมแตการไปเดินในหางสรรพสินคาตางๆก็สามารถตรวจดูความ
เปล่ียนแปลงและนําไปปรับปรุงกิจการของตนได 
 การเตรียมท่ีสําหรับวางสินคาใหมมีความจําเปนมากเพราะสินคาใหม
ตองวางใหโดดเดน เพื่อจะไดทดสอบความตองการของตลาดท่ีแทจริง  อีกท้ัง
ตองถอดสินคาบางชนิดที่ยอดขายไมดีออกจากพื้นที่ขาย การเตรียมที่สําหรับ
สินคาใหมจึงตองใชเวลาไตรตรองใหดีในแตละอาทิตยจนกวาสินคาใหมจะ
มาถึง ขณะเดียวกันก็ควรงดส่ังสินคาท่ีคาดวาจะถูกถอดออกจากพ้ืนท่ีขายมาเพ่ิม 
 รานคาควรมีผังรานและหมายเลขประจําชั้นเพื่องายตอการวางแผน
ปรับปรุงหรืองายตอการส่ือสารในการปรับเปล่ียนหรือทําความสะอาด  
 

 
 

 
 
 

การดําเนินงานประจําอาทิตย
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ตารางการทํางานประจําอาทิตยของการดําเนินงานดานหลังราน 
วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ………….. 

ลําดับงาน งานท่ีตองทํา 
ตรวจตลาด ตรวจดูสินคาใหมในทองตลาด 

 ทํารายการสินคาที่นาสนใจนําเขามาขาย 
 วิธีบริการท่ีนาจะนํามาปรับใช 
  
สินคาใหม ทําบันทึกรายการสินคาใหมที่จะเขาอาทิตยหนา 
 เตรียมปายเพ่ือสื่อสารใหลูกคาทราบวาเปนสินคาใหม (ถามี) 
  
สินคาออก ทําบันทึกรายการสินคาที่ควรถอดออกจากพ้ืนที่ขาย 
  
  
ปรับผังช้ัน เตรียมช้ันวางสําหรับสินคาใหม 
 วางแผนการปรับเปลี่ยนสินคาบนช้ันวางสินคาเดิม 
  
หมายเหตุ :  
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 การจัดรายการสงเสริมการขายหากท่ีรานจัดเองจะตองใชเวลาในการ
ดําเนินงานจึงควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหการจัดรายการสงเสริมการ
ขายมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถาเปนไปไดควรมีแผนลวงหนาประมาณ 1 เดือน 

กําหนดการปรับเปล่ียนช้ันวางสินคาใหพนักงานหนารานดําเนินงาน
ตามแผนเพ่ือปรับผังรานใหดูใหมสดสวยอยูเสมอ หรือเพ่ือรับสินคาใหมหรือ
เพื่อจัดรายการสงเสริมการขายสินคา 

 
ตารางการจัดรายการสงเสริมการขายประจําเดือน     สินคา…………………………….. 

ต้ังแตวันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ………….. 
เวลา งานท่ีตองทํา ทําแลว   

1 เดือนกอน เจรจากับผูผลิต/ผูแทนจําหนายขอการสนับสนุน  
เริ่มรายการ รูปแบบการจัดรายการ  
 การสั่งซื้อสินคา  

 โปสเตอร  ปายราคาที่โดดเดน สําหรับสื่อสารกับลูกคา  
 การเตรียมพ้ืนที่ขาย  
 บันทึกยอดขายของสินคาที่คาดวาจะไดจากการจัดรายการ  
 บันทึกคาใชจายในการจัดรายการ  
 บันทึกสิ่งที่คาดวาจะไดัรับจากการจัดรายการ  
   
3 วันกอน ตรวจความพรอมของทุกสิ่งที่จะใชในการจัดรายการ  
เริ่มรายการ บันทึกสิ่งที่ตองติดตามแกไข   
   

การดําเนินงานประจําเดือน
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การวางแผนงานสําหรับอนาคต 

 
การดําเนินงานของรานคาปลีกควรมีแผนงานสําหรับอนาคตเพ่ือจะได

ตระเตรียมส่ิงท่ีจําเปนในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนดานการเงิน ดานบุคลากร 
ดานพื้นท่ีขายหรือคลังสินคาเปนตน การขยายเวลา เปด – ปด ของราน หรือการ
ปรับเปล่ียนช้ันวางสินคาใหทันสมัยข้ึนหรือใหมข้ึนก็ตาม ควรตองไดรับการ
วางแผนเปนอยางดีเพ่ือไมใหการดําเนินงานดานหนึ่งสงผลกระทบในทางลบ
กับอีกดานหน่ึง เชน การลงทุนขยายราน จะมีปจจัยท่ีเกี่ยวของมากมาย ตั้งแต
การหาพื้นที่รานที่ติดกันจะดวยวิธีการเชาหรือซื้อก็ตาม การตกแตงราน 
การเช่ือมตอของรานเกาและรานใหม ยอมสงผลถึงเงินทุนหมุนเวียนภายในราน 
การดําเนินงานของรานและความสะดวกของลูกคาท่ีเขามาใชบริการ 

ดังนั้นควรมีการวางแผนอยางละเอียดในดานตางๆเพื่อใหผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนมีนอยที่สุดโดยเฉพาะกับลูกคา แตท้ังนี้ส่ิงท่ีตองคงไวใหดีท่ีสุด คือ 

 

 
 
 
 
 

“รานซื้อสะดวก ถูกใจ ใกลบาน” 
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บันทึกชวยจํา
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 



บันทึกชวยจํา
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………



 


	a ปกหน้า + ปกหลัง
	Book_Inside

