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บทคัดย่อ
บทความวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและคุณค่าที่ส่งมอบ อันนาไปสู่แนวทางการสร้างกล
ยุท ธ์ก ารแข่งขัน เชิงได้เปรียบของธุรกิจค้าปลีก ผลไม้ โดยท าการศึก ษาจากผู้ป ระกอบการธุรกิจ ค้าปลีก ผลไม้ในพื้น ที่
ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร รวม 43 ร้านค้า เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่คุณค่าและการส่งมอบคุณค่าด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู พบว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งมอบคุณค่าด้านคุณภาพในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และการขนส่งขาออกมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการส่งมอบคุณค่าถึง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ความหลากหลาย การเป็ นพันธมิตร
และตราผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รบั ระหว่าง
ผูใ้ ช้บริการร้านค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิมกับผูใ้ ช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตระดับกลางและไฮเอนด์ในกรุงเทพมหานคร รวม 400 คน
ด้วยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้านความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการทัง้ 2 กลุ่มทีเ่ ป็ น
อิสระต่อกัน พบว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านราคาและความพร้อมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนบุคคลและประเภทร้านค้าด้วย Pearson’s Chi-Square พบว่าระดับการศึกษาและช่วงเวลาใน
การซือ้ มีผลต่อการเลือกประเภทร้านค้าปลีกผลไม้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : ห่วงโซ่คุณค่า, การส่งมอบคุณค่า, กลยุทธ์การแข่งขัน, ธุรกิจค้าปลีก
ABSTRACT
The main objective of this research endeavor is to study value chain and customer value proposition,
which could lead to Porter’s generic competitive strategies of traditional fruit retailing businesses. The current
research study employs 4 3 traditional fruit retailing business owners as samples, by using questionnaires to
collect data. The result of the relationship analysis between value chain and customer value proposition by
using multiple regression analysis reveals that activities in human resource management in value chain is
aligned with the quality of customer value proposition with statistical significance. Furthermore, activities in
outbound logistics in value chain are in line with 4 factors of customer value proposition with statistical
significance, including quality, selection, partnership and brand. Regarding the study on the customers, the
samples are 400 fruit buyers who live or work in Bangkok. The result of the comparison of satisfaction levels
of the two groups of customers by using Independent Sample t Test, indicates that they have different levels of
satisfaction in price and availability, with statistical significance. It is shown in the result of the relationship
analysis of personal factors and business types by using Pearson’s Chi-Square that educational levels and
buying durations have effects on the customers’ decision on traditional fruit retailing business types, with
statistical significance.
Keywords : Value Chain, Customer Value Proposition, Competitive Dtrategies, Retailing Business
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บทนา
ในปั จจุบ นั ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขัน กันสูงมาก
ทัง้ ยังมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในทุก
รูป แบบอย่างต่ อเนื่ อง “เนื่ องจากกาลังซื้อของผู้บ ริโภคมี
แนวโน้มเติบโตสูงตามการเติบโตของผูม้ รี ายได้ระดับปาน
กลางขึน้ ไป มากกว่า ,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
เพิ่มขึ้นจากราวร้อยละ 0 เป็ นร้อยละ 0 ของประชากร
ทัง้ หมดในกรุงเทพ ซึ่งแนวโน้ มของกาลังซื้อที่สูงขึ้นนัน้
เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่”
(SCB economic intelligence centre, 2014) ในมุ ม ธุ ร กิ จ
ค้าปลีกผลไม้ยงั คงมีแนวคิดแบบเก่า ไม่มกี ารวิเคราะห์และ
คาดการณ์ อย่างเป็ น ระบบว่าจะขายได้ห รือไม่ เน้ น กาไร
มาก ไม่มที างเลือกให้ลูกค้า ไม่มกี ารปรับปรุงหรือพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นัน้ ตระหนัก
ถึง การท างานที่ ใ กล้ ชิด กั บ ลู ก ค้ า และตอบสนองความ
ต้อ งการและความคาดหวังของลูก ค้า การศึก ษาห่ ว งโซ่
คุ ณ ค่ า จึง ถือ เป็ นกลยุ ท ธ์ส าคัญ ของหลายธุ ร กิจ เพราะ
หลักการของห่วงโซ่คุณค่านัน้ “กิจกรรมในแต่ละส่วนของ
ห่ ว งโซ่ จ ะสร้า งคุ ณ ค่ า ให้ ก ับ ผู้บ ริโภคโดยตรง” (Walters
and Rainbird, 200
และการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่
ผูบ้ ริโภคนัน้ กระทาได้สามทางคือ การทาสินค้าหรือบริการ
ให้ แ ตกต่ า งจากผู้ อ่ื น การท าต้ น ทุ น ให้ ต่ า ลง และการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซึ่งในแต่ละทางนัน้ ธุรกิจสามารถ
สร้างให้เกิดได้ภายในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจนัน่ เอง ยิง่ ไป
กว่า นั น้ “องค์ป ระกอบที่ส าคัญ ของการวิเคราะห์ ห่ ว งโซ่
คุ ณ ค่า เป็ น ตัวสนับ สนุ น และด าเนิ น การเพื่อการปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพ โดยห่วงโซ่คุณค่าสามารถทาได้ทงั ้ ผูท้ ่อี ยู่ใน
ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของตั ว เองอย่ า งเจ้ า ของธุ ร กิ จ และผู้ ท่ี
เกี่ ย ว ข้ อ ง ” (Macfadyen, Nasr-Alla, Al-Kenawy, Fathi,
Hebicha, Diab, Hussein, Abou-Zeid and El-Naggar,
19การพัฒ นาธุรกิจค้าปลีกผลไม้ ด้วยการปรับปรุง
ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า จึ ง เป็ นแนวทางที่ ผู้ ท าวิ จ ัย เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ ในการอยู่ ร อด ตลอดจนพั ฒ นาเป็ นข้ อ
ได้เปรียบของธุรกิจได้ เพราะการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านัน้
เป็ นการวิเคราะห์กจิ กรรมซึง่ เป็ นสภาพแวดล้อมภายในของ
ธุรกิจ โดยจะเป็ นเรื่องของการขนส่งขาเข้า การป บิ ตั กิ าร
การขนส่งขาออก การตลาดและการขาย การบริการ รวม
ไปถึงกิจกรรมสนับสนุ นอย่างการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์

การพัฒ นาเทคโนโลยี การจัด หาวัต ถุ ดิบ และโครงสร้าง
พื้น าน “ภายใต้ ก ารวิเคราะห์ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า นี้ จะท าให้
ผู้ประกอบการเข้าใจความสามารถของธุรกิจอย่างแท้จริง
เพราะจะทราบถึง จุ ด แข็ง และจุ ด ด้ อ ยของธุ ร กิจ ตัว เอง”
(Wheelen and Hunger, 20 2 4 เปรีย บเสมือ นเป็ น
แหล่ ง ที่ ม าที่ ม ี ป ระสิท ธิภ าพของข้ อ ได้ เ ปรีย บทางการ
แข่งขันของธุรกิจค้าปลีกผลไม้ท่ตี ้องเผชิญกับการเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ ของธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ได้ ทัง้ นี้ Macfadyen and others (20 2 20 ได้
กล่าวถึงความสาคัญของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าไว้ว่า
“ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานด้วยการลด
ค่ า ใช้จ่ า ย การเพิ่ม ผลผลิต และหรือ การเพิ่ม ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ของตนได้จากการวิเคราะห์หว่ งโซ่คุณค่า”
การท างานที่ ใ กล้ ชิด กับ ลู ก ค้ า และตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าจึงเป็ นสิง่ สาคัญ
ทีท่ าให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ โดย Boonla (2005) กล่าว
ว่า “เป็ นที่ทราบกันดีว่าการรักษาลูกค้าเก่าและเพิม่ ลูกค้า
ใหม่นัน้ เป็ นทางเลือกที่ง่ายและประหยัดกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การสร้างความสัมพันธ์ การรักษา านลูกค้าทีภ่ กั ดี
ด้วยการสร้างคุณค่าให้แก่ตวั ธุรกิจเอง” การส่งมอบคุณค่า
แก่ลูก ค้านับเป็ นองค์ป ระกอบที่สาคัญ ของธุรกิจที่มุ่งเน้ น
ด้า นการมอบคุ ณ ค่ า สอดคล้อ งกับ Kaplan and Norton
(2004 ระบุไว้ว่า “การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าคือ
การสร้างคุ ณ ค่าที่ยิ่งใหญ่ ท่ีสุดสาหรับองค์ก ร ดังนัน้ การ
สร้า งข้ อ เสนอแห่ ง คุ ณ ค่ า Value Proposition) คื อ สิ่ง ที่
สาคัญทีส่ ุดในการสร้างยุทธศาสตร์” ซึ่ง “การมุ่งเน้นคุณค่า
ถื อ เป็ นเครื่อ งมือ ที่ ย ัง่ ยืน ในการได้ ม าซึ่ ง ก าไรและการ
ได้ เ ปรีย บในต าแหน่ งทางการตลาดที่ ปั จจุ บ ั น มี ก าร
แข่งขัน อย่า งรุน แรง รวมถึงต้น ทุ น ในการประกอบธุรกิจ
ที่สูงขึ้นเรื่อย ” (Barnes, Blake and Pinder, 200 3
โดยองค์ ป ระกอบในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า คื อ
“ยุทธศาสตร์ก ารผสมผสานระหว่างราคา คุณ ภาพ ความ
พร้อม การเลือกสรร รูปลักษณ์ สนิ ค้า การบริการ การเป็ น
พันธมิตร และตราสินค้าหรือภาพลักษณ์ ท่อี งค์กรเสนอต่อ
ลูกค้าเฉพาะกลุม่ ” (Kaplan and Norton,
ปั ญ หาและความสาคัญ ดังกล่าวจึงเป็ นที่ม าของ
การการศึ ก ษาครัง้ นี้ โดยมุ่ ง หมายที่ จ ะศึ ก ษา ค้ น คว้า
กิจ กรรมพื้น านและกิจ กรรมสนั บ สนุ น ในระบบห่ ว งโซ่
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คุ ณ ค่าของธุรกิจค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิม ที่สมควรได้รบั
การพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพหรือสร้างเป็ นข้อได้เปรียบ
ด้ว ยการศึก ษาความพึงพอใจในความสามารถด้า นการ
บริหารกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าและการส่งมอบคุณค่า
แก่ ลูก ค้า การศึก ษาหาความสัม พัน ธ์ระหว่างปั จ จัย ด้า น
กิจ กรรมในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ ากับ การส่งมอบคุ ณ ค่า แก่ ลูก ค้า
การศึกษาความแตกต่างกันของความพึงพอใจต่อคุณค่าที่
ได้รบั ระหว่างผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิมและ
ผู้ ใ ช้ บ ริก ารซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต แผนกผลไม้ ส ด ตลอดจน
การศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนบุคคลและประเภท
ร้านค้า อันนาไปสูก่ ารแนะนาแนวทางการสร้างกลยุทธ์การ
ได้เปรีย บทางการแข่งขัน นอกจากนี้ งานวิจ ัย ครัง้ นี้ ไ ด้
ศึกษาข้อมูลทัวไปของร้
่
านค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิม และ
ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คลของผู้ใช้บ ริก ารร้า นค้า ปลีก ผลไม้แ บบ
ดัง้ เดิมและผูใ้ ช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกผลไม้สด

วัต ุ ร สงคของการศก า
1. เพื่ อ ศึ ก ษากิ จ กรรมพื้ น านและกิ จ กรรม
สนับสนุ นของธุรกิจค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิมตามรูปแบบ
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การส่งมอบคุณค่าแก่ลกู ค้า และ
กลยุทธ์การแข่งขันเชิงได้เปรียบ
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมภายใน
ห่วงโซ่คุณ ค่ากับการส่งมอบคุณ ค่าให้ลูกค้า ของธุรกิจค้า
ปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิม
3. เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่างด้านความ
พึงพอใจในคุณค่าที่ได้รบั ของผูใ้ ช้บริการร้านค้าปลีกผลไม้
แบบดัง้ เดิม กับผูใ้ ช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกผลไม้สด
4. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทร้านค้า
ปลีกผลไม้ กับปั จจัยส่วนบุคคล

วิ ธดาเนิ นการวิ จยั
ก ารวิ จ ั ย นี้ เป็ น ก ารวิ จ ั ย เชิ ง ส ารว จ โด ย ใช้
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่
เป็ นผู้ม ีส่ว นได้ส่ว นเสีย 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม ผู้ป ระกอบการ
ร้านค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิม ที่อยู่ในพืน้ ที่ศูนย์กลางธุรกิจ
และมีก ารอยู่รวมตัวกัน เป็ น แหล่ ง แสดงถึงการมีอยู่ข อง
ข้อมูล ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ ป้ อมปราบศัตรูพ่าย บางรัก
และปทุม วัน (Strategy and evaluation department, 2013)
มี ป ระชากรรวมทั ้ง สิ้ น 48 ร้ า นค้ า (National Statistical
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Office Thailand, 2013) ซึ่งได้มาจากการประมาณค่าเฉลีย่
จานวนสถานประกอบการประเภทร้า นขายปลีก ผัก และ
ผลไม้ส ด ปี พุ ท ธศัก ราช 2 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จานวน 03 ร้านค้า หารด้วยจานวน 0 เขตทัง้ หมดใน
กรุ ง เทพมหานคร จึง คู ณ ด้ว ยจ านวนพื้น ที่ท ัง้ 4 เขต ที่
ต้องการศึก ษา ก าหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่า ง จากการ
คานวณด้วยสูตรการกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของ Robert
V. Krejcie and Daryle W. Morgan ได้ก ลุ่ ม ตัวอย่ างทัง้ สิ้น
43 ร้านค้า จากนัน้ จึงสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง Purposive
Sampling) เพื่ อ เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ จ าหน่ า ยผลไม้ ส ด
คุณภาพดี Premium) โดยมีลกั ษณะเป็ นร้านขนาด - 2
คูหา ร้านในอาคารพาณิ ชย์ ตามตลาดนัด ตลาดสด หรือ
แผงลอยที่ม ีข นาดไม่ ต่ า กว่า 2 เมตร แล้ว จึง เลือ กแบบ
บังเอิญหรือตามสะดวก (Convenience Sampling) ผสมผสาน
กับการเลือกแบบตุกตาหิมะ (Snowball Sampling)
ส่วนอีกกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการร้านค้าปลีก
ผลไม้แ บบดัง้ เดิม และซู เปอร์ม าร์เก็ต ระดับ กลางและไฮ
เอนด์ ที่อาศัยหรือทางานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ น
ประชากรที่มจี านวนมากและไม่สามารถนับจานวนได้ จึง
ต้องกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย สูตรของ ทาโร ยา
มาเน่ Taro Yamane) ในกรณีท่ไี ม่ทราบจานวนประชากร
Infinite Population) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั ้ง สิ้ น 400 ค น
จากนั ้ น จึ ง สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ หรื อ ตามสะดวก
(Convenience Sampling) ผสมผสมผสานกับ การเลือ ก
แบบตุ กตาหิ ม ะ (Snowball Sampling) เนื่ อ งจากผู้ ต อบ
แบบสอบถามจะต้องมีประสบการณ์ดา้ นการซือ้ ผลไม้สด

เครองมอทใชในการวิ จยั
โครงสร้า งแบบสอบถาม แบ่ ง ออกเป็ น 2 ชุ ด
ดังต่อไปนี้
1. แบบสอบ ามกลุ่มตัวอย่าง ู ร กอบการ
รานคา ลก ลไมแบบดังเดิ ม ประกอบด้วย
5 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ทัว่ ไปของกิ จ การ เป็ นค าถาม
ปลายปิ ดแบบให้เลือกตอบ
ส่ ว นที่ 2 ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ด้ า นกิ จ กรรมหลัก ของ
ธุรกิจค้าปลีกผลไม้ แบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ การขนส่งขาเข้า
การป ิบ ตั ิก าร การขนส่งขาออก การตลาดและการขาย
และการบริก ารลู ก ค้ า มี ล ัก ษณะเป็ นแบบมาตราส่ ว น
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ประมาณค่า Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
ส่วนที่ 3 ห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมสนับสนุ นของ
ธุ ร กิจ ค้ า ปลีก ผลไม้ แบ่ ง เป็ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ โครงสร้า ง
พืน้ าน การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี
และการจัดซื้อ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยทีส่ ดุ
ส่วนที่ 4 การส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าประกอบด้วย
ราคา (Price) คุณภาพ Quality) ความพร้อม Availability)
ความหลากหลาย Selection) การบริการ Service) การ
เป็ นพันธมิตร Partnership) แบรนด์ Brand) ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
ส่วนที่ 5 คาถามแบบปลายเปิ ด เกีย่ วกับข้อเสนอแนะ
เพิม่ เติม
ทัง้ นี้ ไ ด้ท าการวิเคราะห์ห าค่า ความเชื่อ มันของ
่
แบบสอบถามที่ไ ด้จ ากการสารวจเบื้อ งต้น (Pretest) กับ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิมจานวน 30 ราย
ได้ค่าสัมประสิทธิอัล าของครอนบัค (Cronbach’s alpha
coefficient) เท่ากับร้อยละ 82.50
2. แบบสอบ ามกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ูใชบริ ก าร
รานคา ลก ลไม ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล เป็ นคาถามปลายปิ ด
แบบให้เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 การรับรูถ้ งึ คุณค่าที่รา้ นค้าปลีกผลไม้ส่ง
มอบให้ ซึ่ ง คุ ณ ค่ า ดัง กล่ า ว ประกอบด้ ว ยราคา (Price)
คุ ณ ภ าพ Quality) ค วาม พ ร้ อ ม Availability) ค วาม
หลากหลาย Selection) การบริก าร Service) การเป็ น
พัน ธมิต ร Partnership) แบรนด์ Brand) มีล กั ษณะเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale) 5 ระดับ คือ
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
ส่ ว น ที่ 3 ค าถ าม แบ บ ป ลาย เปิ ด เกี่ ย วกั บ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ทัง้ นี้ ได้ท าการวิเคราะห์ห าค่าความเชื่อ มันของ
่
แบบสอบถามที่ไ ด้จ ากการสารวจเบื้อ งต้น (Pretest) กับ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า นค้ า ปลี ก ผลไม้ จ านวน 30 ราย ได้ ค่ า
สั ม ป ระสิ ท ธิ อั ล าของครอน บั ค (Cronbach’s alpha
coefficient) เท่ากับร้อยละ 86.66

การเกบรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ู ร กอบการรานคา ลก
ลไมแบบดังเดิ ม
การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ส่วนผูป้ ระกอบการ
เป็ นการลงพื้นที่ออกสนามในพื้นที่กรุงเทพมหานครชัน้ ใน
เขตตะวันออก 4 เขต ได้แก่ เขต สัมพันธวงศ์ ป้ อมปราบ
ศัตรูพ่าย บางรัก และ ปทุมวัน เนื่องจากผู้สารวจจะต้องมี
ความเชี่ยวชาญในการพิจารณากลุ่ม ตัวอย่างให้ตรงตาม
ลักษณะของร้า นค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิมที่ต้องการ และ
คอยอธิบายข้อคาถามที่ผู้ประกอบการบางท่านอาจจะไม่
เข้าใจได้ การเก็บรวบรวมครัง้ นี้ ใช้เวลาทัง้ สิ้น 30 วัน ซึ่ง
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบทัง้ 43 ชุด
2. กลุ่มตัวอย่าง ใชบริ
ู
การรานคา ลก ลไม
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล งานวิจ ยั ส่ว นนี้ มีก ารใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวม เพื่อการเข้าถึง
กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย และตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการ
ซึ่งคือประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทัง้ เพศชาย
และหญิง ที่ม ีอายุ 20- 0 ปี บ ริบูรณ์ และท าการเผยแพร่
แบบสอบถามผ่ า นช่ อ งทางโซเชีย ลมีเดีย ที่ห ลากหลาย
ได้แก่ เ ซบุค ไลน์ และอีเมล์ รวมถึงการลงพื้นที่ร้านค้า
ปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่ซ้อื จริง
โดยใช้ เวลาด าเนิ น การเวลาทัง้ สิ้น 30 วัน นั บ จากวัน ที่
เผยแพร่แบบสอบถาม

การวิ เครา หขอมูล
การวิเคราะห์ ข้อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเด็ น
ดังต่อไปนี้
1. ู ร กอบการรานคา ลก ลไมแบบ
ดังเดิ ม
ข้อ มู ล จากแบบสอบถามที่ร วบรวมได้ จ านวน
43 ชุ ด ได้น ามาวิเคราะห์ผ ลด้วยโปรแกรมสาเร็จ รูป ทาง
สถิติโดยใช้ส ถิติเชิงอนุ ม านด้วยวิธีวิเคราะห์ก ารถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติ านที่ตงั ้ ไว้ และใช้สถิตเิ ชิงพรรณา แจกแจงความถี่
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ค่าเฉลี่ย ค่า ร้อ ยละ และค่าส่วนเบี่ย งเบนมาตร าน เพื่อ
อธิบายลักษณะของข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมา
2. ใชบริ
ู
การรานคา ลก ลไมในเขต
กรุงเทพมหานคร
ข้อ มู ล จากแบบสอบถามที่ร วบรวมได้ จ านวน
400 ชุด ได้นามาวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิ ติ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ มานด้ ว ยวิ ธี ก ารเปรีย บเที ย บ
ความแตกต่ า งระหว่างตัว แปร 2 กลุ่ ม ที่เป็ นอิส ระต่ อ กัน
(Independent – Samples T-test) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ด้ ว ยวิธี Pearson’s Chi-Square เพื่ อ ทดสอบสมมติ าน
ที่ตงั ้ ไว้ และใช้สถิติเชิงพรรณา แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย
ค่ า ร้อ ยละ และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตร าน เพื่อ อธิบ าย
ลักษณะของข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมา
3. การวิ เครา หเนอหาเพอแนวทางสรางกล
ยุทธทางการแข่งขัน (Content Analysis)
การวิเคราะห์ชอ่ งว่างระหว่างความสามารถในการ
ส่งมอบคุณค่าแก่ลกู ค้า และความพึงพอใจในคุณค่าทีไ่ ด้รบั
เป็ นการวิเคราะห์เนื้อหาตามท ษ หี ่วงโซ่คุณค่า คุณค่าที่
ส่งมอบ กลยุทธ์ทางการแข่งขัน และการบริหารการค้าปลีก
โดยใช้ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาจะนาไปสู่แนวทางการสร้าง
กลยุทธ์การได้เปรียบทางการแข่งขัน

สรุ ลการวิ จยั แล การอภิ ราย ล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. ู ร กอบการรานคา ลก ลไมแบบ
ดังเดิ ม
1.1 ลัก
ทัวไ ของกลุ่มตัวอย่าง
ู ร กอบการรานคา ลก ลไมแบบ
ดังเดิ ม
ผ ลจาก ก ารศึ ก ษ าก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ งเป็ น
ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ปลี ก ผลไม้ แ บบดั ง้ เดิ ม ในพื้ น ที่
ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านระยะเวลา
ในการดาเนินธุรกิจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการส่วน
ใหญ่ ม ีร ะยะเวลาในการด าเนิ น ธุ ร กิจ มาแล้ว 16-20 ปี ที่
จานวน 13 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30.23 รองลงมาได้แก่ 6-10 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 20.93 ช่วง 11-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.60
ช่วง 26-30 ปี และ มากกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละเท่ากันที่
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11.63 ช่ ว ง 1-5 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.65 และ 21-25 ปี
จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 2.33 ตามลาดับ
ด้า นจ านวนพนั ก งานในร้า นค้า พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างผู้ประกอบการส่วนใหญ่มจี านวนพนักงานในร้าน
ซึ่งนับรวมตัวผู้ป ระกอบการด้วยที่จานวน 1-3 คน สูงถึง
ร้อ ยละ 65.12 รองลงมาได้ แ ก่ 4-6 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ
30.23 และส่วนน้ อยคือ 7-9 คน และ มากกว่า 12 คน คิด
เป็ นร้อยละทีเ่ ท่ากันเพียง 2.33 เท่านัน้
ด้ า น เวลาท าก ารข อ งร้ า น ค้ า พ บ ว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่เปิ ดทาการในช่วงเช้าจนถึงเย็น สูง
ถึงร้อยละ 79.1 รองลงมาคือเปิ ดตลอด 24 ชัวโมง
่
คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 16.3 และผู้ ป ระกอบการที่ เ ปิ ดในช่ ว งเย็ น ถึ ง
กลางคืน มีเพียงร้อยละ 4.7 เท่านัน้
1.2 ห่วง ่คุ ค่าของรานคา ลกแบบ
ดังเดิ ม
ผลการศึก ษาความพึ ง พอใจในการบริห าร
กิจกรรมในห่วงโซ่ คุ ณ ค่า จาแนกตามกิจ กรรมหลัก และ
กิจกรรมสนับสนุ น พบว่าโดยรวมผู้ประกอบการธุรกิจค้า
ปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิมมีความความพึงพอใจในการจัดการ
กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าทีร่ ะดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 3.18) โดย
มีความพึงพอใจด้านการป บิ ตั กิ าร (𝑥𝑥̅ = 4.08) การบริการ
ลูกค้า (𝑥𝑥̅ = 4.04) การตลาดและการขาย (𝑥𝑥̅ = 3.65) และ
โครงสร้างพืน้ าน (𝑥𝑥̅ = 3.52) ที่ระดับมากตามลาดับ ส่วน
ความพึงพอใจด้านการขนส่งขาเข้า (𝑥𝑥̅ = 3.16) การขนส่ง
ขาออก (𝑥𝑥̅ = 3.10) การจัด หาวัต ถุ ดิบ (𝑥𝑥̅ = 2.85) อยู่ท่ี
ระดับ ปานกลางตามลาดับ ในขณะที่ผู้ป ระกอบการมีพึง
พอใจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (𝑥𝑥̅ = 2.20) และการ
พัฒนาเทคโนโลยี (𝑥𝑥̅ = 1.99) ซึง่ อยูใ่ นระดับน้อย
1.3 คุ ค่าทส่งมอบ
ผลการศึก ษาความพึง พอใจในการส่ ง มอบ
คุ ณ ค่ า จ าแนกตามคุ ณ ค่ า ทั ง้ ด้ า น พบว่ า โดยรวม
ผู้ป ระกอบการธุรกิจค้า ปลีก ผลไม้แ บบดัง้ เดิม มีค วามพึง
พอใจในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลกู ค้า (𝑥𝑥̅ = 4.16) ซึง่ อยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านความพร้อม (𝑥𝑥̅ = 4.57)
ความหลากหลาย (𝑥𝑥̅ = 4.56) คุ ณ ภาพ (𝑥𝑥̅ = 4.23) และ
การบริก าร (𝑥𝑥̅ = 4.21) ในระดั บ มากที่ สุ ด ตามล าดั บ
ส่วนความพึงพอใจด้านตราผลิตภัณฑ์ (𝑥𝑥̅ = 4.16) การเป็ น
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1.4 การวิ เครา หความสัมพันธของ
กิ จกรรมในห่วง ่คุ ค่าแล การส่ง
มอบคุ ค่า

พัน ธมิต ร (𝑥𝑥̅ = 3.91) และด้ า นราคา (𝑥𝑥̅ = 3.50) อยู่ ใ น
ระดับมากตามลาดับ

ตาราง 1 สรุป ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมในห่วงโซ่คุณ ค่าและการส่งมอบคุณ ค่า ด้วยวิธีวเิ คราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคณ
ู Multiple Regression Analysis)
(n = 43)
ตัวแ รตาม
(Y)

R

Adjusted R
Square

Sig. F
Change

DurbinWatson

ไม่มคี วามสัมพันธ์

.113

-.037

.772

2.303

Y= 3.248 + 0.217 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
+ 0.163 การขนส่งขาออก

.546

.263

.022*

1.714

ไม่มคี วามสัมพันธ์

.317

.055

.121

1.816

Y= 3.256 + 0.421 การขนส่งขาออก

.507

.238

.001*

1.989

ไม่มคี วามสัมพันธ์

.176

-.017

.533

1.863

คุ ค่าดานการเ นพันธมิ ตร

Y= 3.005 + .291 การขนส่งขาออก

.319

.080

.037*

1.787

คุ ค่าดานแบรนด

Y= 2.601 + .504 การขนส่งขาออก

.445

.178

.003*

1.813

คุ ค่าดานราคา
คุ ค่าดานคุ ภาพ
คุ ค่าดานความพรอม
คุ ค่าดานความหลากหลาย
คุ ค่าดานการบริ การ

สมการความ ด อยเชิ ง อน
=

+

+

+

+

+

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 05

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ภายในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ากับ การส่งมอบคุ ณ ค่า แก่ ลูก ค้าของ
ธุรกิจค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิม ด้วยวิธวี เิ คราะห์การถดถอย
แบบพหุคณ
ู Multiple Regression Analysis) พบข้อค้นพบที่
น่าสนใจอยู่ 4 ประการซึง่ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ร การท 1: การส่งมอบคุณค่าด้านคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์กบั กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าด้านการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ใ นทิ ศ ทาง
เดีย วกัน สอดคล้อ งกับ บทความวิช าการของ Buck and
Minvielle (
26) ศึ ก ษ าเรื่ อ ง ค วาม ส ด เป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกอาหารสด ระบุว่า “ผู้ประกอบการ
จะต้อ งอบรบพนัก งานเกี่ย วกับ การค านวณปริม าณการ
สังซื
่ ้อในแต่ละวันให้เหมาะสม เพื่อเป็ นการป้ องกันให้ไม่ให้
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจถดถอยลง และเพื่อเพิม่
ความสามารถของธุรกิจ รวมไปถึงสิง่ สาคัญของธุรกิจคือ
การมีส ิน ค้ า ที่ ส ดเสมออยู่ ใ นร้า น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ผล
การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผูซ้ ้อื ผลไม้สดของผูว้ จิ ยั ซึ่งพบว่า
สิ น ค้ า ที่ ม ี คุ ณ ภ าพ สู ง คื อ ไม่ เ น่ า ไม่ เ สี ย และไม่ ช้ า

เป็ นคุ ณ ภาพที่ลูก ค้า ส่ว นมากมีค วามพึงพอใจมากที่สุด
ด้ ว ยค่ า เฉลี่ย 4.17 ยิ่ง ไปกว่ า นั ้น ความส าคัญ ของการ
บริหารทรัพยากรมนุ ษย์และการส่งมอบคุณค่าด้านคุณภาพ
ยัง ได้ ส อดคล้ อ งกับ ค าแนะน าของ Buck and Minvielle
(2013: 27) ทีเ่ สนอว่า “พนักงานมีความจาเป็ นจะต้องได้รบั
การอบรมเรื่องการสุกของสินค้าทีม่ รี ะยะเวลาทีแ่ ตกต่างกัน
สิน ค้า ที่สุก เร็วเนื้ อจะนุ่ ม จึงไม่ค วรวางอยู่บ นชัน้ เดีย วกัน
หรือวางใกล้กบั สินค้าทีส่ กุ ช้าทีส่ ว่ นมากแล้วเนื้อจะค่อนข้าง
แน่นและแข็ง เช่น ลูกพีชและแครรอท เป็ นต้น”
นอกจากนี้ การส่งมอบคุณ ค่าด้านคุณภาพ ยังมี
ความสัมพันธ์กบั กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าด้านการขนส่งขา
ออกอย่า งมีนัยสาคัญ ทางสถิติในทิศทางเดียวกันอีก ด้วย
กล่าวคือ หากผูป้ ระกอบการเพิม่ ความสามารถในกิจกรรม
การขนส่งขาออก จะท าให้ค วามสามารถในการส่ง มอบ
คุณค่าด้านคุณภาพของสินค้าและบริการเพิม่ ขึน้ ด้วย โดย
การเลือกชนิดสินค้าที่เหมาะสมในปริมาณที่สมควร ไม่ให้
ปริมาณสินค้าคงคลังมากเกิน หรือน้อยเกินจนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า การเตรียมสินค้าให้อยูใ่ นสภาพ
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พร้อมขาย มีหลักการบริหารสินค้าคงคลัง คือ การจัดการ
สินค้าคงคลัง และการควบคุมสินค้าคงคลัง (Polpanadham,
n.d.:
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์
กิจ กรรมหลัก ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ าของสิน ค้าหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับ ดาว กรณีศกึ ษาผู้ประกอบการสินค้า
ประเภทผ้าในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ที่แสดงให้
เห็นว่า ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับการวางแผนการ
สังซื
่ ้อให้พอดีกบั ปริมาณการผลิต การแสดงสินค้าหน้าร้าน
และตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนวางจาหน่ าย รวมถึงการ
ให้ความสนใจในการควบคุมปริมาณและคุณภาพของสินค้า
ค ง ค ลั ง (Noknoi, Lungtae, Suwitphanwong, Boomid, &
Rattanasri, 2015) เช่นเดียวกับ Buck and Minvielle (
article) ศึกษาเรื่องความสดเป็ นตัวขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีก
อาหารสด ชีใ้ ห้เห็นว่า การส่งมอบคุณค่า และกระบวนการ
จัด เก็ บ สิน ค้ า และวัต ถุ ดิบ เป็ นสองในห้ า มิติ ท่ีน ามาซึ่ ง
ความสาเร็จสาหรับผูค้ า้ ปลีกอาหารสดมากทีส่ ดุ นอกจากนี้
ยังศึก ษาพบว่า การประมาณการสูญ เสีย ของวัน และวัน
ถัดไป คลังสินค้าที่จาเป็ นต้องจัดเรียงหรือแสดงเพื่อไม่ให้
ชัน้ วางสิน ค้า ดูว่า งเปล่ า และการเตรีย มสิน ค้าในคลังให้
พร้อมหากขายดีอย่างไม่คาดคิดเป็ นการลดการหดตัวของ
ธุ ร กิ จ ได้ ยิ่ ง ไปกว่ า นั ้น การจัด สรรชั น้ วางสิ น ค้ า เพื่ อ
ขับเคลื่อนความต้องการซื้อให้เพิม่ มากขึน้ ก็เป็ นสิง่ จาเป็ น
เช่นกัน
ร การท 2: การส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ด้ า นความ
หลากหลายมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ กิจกรรมในห่ วงโซ่ คุ ณ ค่า
ด้านการขนส่งขาออกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในทิศทาง
เดีย วกัน สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ Kaplan and Norton
(20 3 0 ที่ เ ห็ น ว่ า “องค์ ก รที่ ต ระหนั ก ดี ว่ า ตนไม่
สามารถให้บริการในทุกสิง่ ทุกอย่างได้ครบครัน แต่องค์กร
สามารถเพิม่ การขายสินค้าในหมวดหมู่ต่าง ได้ด้วยการ
ขยายด้านความลึกและความกว้างของสินค้าเพื่อเป็ นการ
สร้า งมู ล ค่ า และคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และยัง ท าให้ ลู ก ค้ า
ตระหนัก ว่าการไปเลือ กสิน ค้าและบริก ารจากองค์ก รอื่น
ย่อมจะมีตน้ ทุนสูงขึน้ ”
ร การท 3: การส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ด้ า นการเป็ น
พันธมิตรมีความสัมพันธ์กบั กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าด้าน
การขนส่ ง ขาออกอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ในทิศ ทาง
เดี ย วกั น สอด ค ล้ อ งกั บ Buck and Minvielle (
article) ศึกษาเรื่องความสดเป็ นตัวขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีก
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อาหารสด ผลการศึก ษาชี้ ใ ห้ เห็น ว่ า การจัด การห่ ว งโซ่
อุ ป ทานและแหล่ ง ที่ม าของวัต ถุ ดิบ เป็ นหนึ่ ง ในห้า มิติท่ี
นามาซึ่งความสาเร็จสาหรับผู้ค้าปลีกอาหารสดมากที่สุด
โดยผู้ป ระกอบการต้องพัฒ นาความเข้าใจในทุกส่วนของ
ห่วงโซ่คุณค่าด้านซัพพลายเออร์และเศรษ ศาสตร์ ซึ่งคือ
ต้ น ทุ น และก าไร ผู้ ป ระกอบการสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ย
โดยรวมของบริษทั และพัฒนาความสามรถด้านการเจรจา
ต่อรอง สิง่ เหล่านี้ทาได้โดยการตัดตัวกลางทีไ่ ม่ได้ช่วยเพิม่
คุณ ค่าออกไป รวมไปถึงการจัดสรรกิจกรรมต่าง ไปยัง
ผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละแผนกในบริษทั นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการ
ควรตัดสินใจเกี่ยวกับจานวนของซัพพลายเออร์ ตลอดจน
ชนิ ดของความสัมพันธ์ท่ีควรจะมีกบั ซัพพลายเออร์แต่ละ
รายโดยพิจารณาบน านของความผันผวนของคุณภาพและ
จานวนในการสังสิ
่ นค้า และให้ความสาคัญต่อการรับรูข้ อง
ลูกค้า สาหรับสินค้าประเภทผลไม้และผักสด การรวมตัว
ของพันธมิตรที่มนคงกั
ั่
บการวางแผนการผลิตและการซื้อ
จากบางแหล่งมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นประโยชน์มากทีส่ ดุ
ร ก ารท 4: ก ารส่ ง ม อบ คุ ณ ค่ า ด้ า น ต รา
ผลิตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์กบั กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าด้าน
การขนส่ ง ขาออกอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ในทิศ ทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับการศึก ษาของ Rieple and Singh
(2010: abstract) เรื่อ ง การวิเคราะห์ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของ
อุต สาหกรรมผ้า ้ ายอินทรีย์ กรณี ศึก ษาร้านค้าปลีกในส
หราชอาณาจักรและซัพพลายเออร์จากประเทศอินเดีย ซึ่ง
ผลการศึก ษาด้านการค้าปลีก พบว่าเสื้อ ผ้า ้ ายอิน ทรีย์
ประสบความสาเร็จในขัน้ ตอนการค้าปลีกนี้ “โดยมีวงจร
ของการสร้างตราสินค้า หรือ กิจกรรมการสร้างชื่อเสียงของ
ร้านค้าปลีก จากประสิท ธิภ าพหรือผลกระทบของผ้า ้ าย
อินทรีย์ การสร้างชื่อเสียงอย่างเป็ นประโยชน์ ขึน้ อยูก่ บั การ
ใช้วสั ดุอินทรีย์เป็ นวัตถุดิบพื้น าน เพื่อให้ได้สนิ ค้าพร้อม
ออกจาหน่ ายตามวัต ถุ ป ระสงค์ ” จากการศึก ษายังพบว่า
“การเพิ่ม ราคาสิน ค้ า ในร้า นค้า ปลีก ในประเทศทุ น นิ ย ม
ตะวัน ตกที่เข้าใจอ านาจของการสร้างตราสิน ค้าและการ
ส่งเสริม การขายถือ เป็ น การประสบความส าเร็จด้านการ
สร้างคุณค่าทางหนึ่ง” ทัง้ นี้ ชื่อตราผลิตภัณฑ์สามารถระบุ
ผลิตภัณฑ์ท่จี ะมีประโยชน์ ต่อผู้บริโภคได้ คุณประโยชน์ น้ี
ทาให้ผบู้ ริโภคทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์ตราเดิมซ้าบ่อย มันใจได้
่
วา่
เขาจะได้ร บั ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีม ีรูป ลัก ษณ์ ผลประโยชน์ แ ละ
คุ ณ ภาพเหมือ นเดิม จนท าให้ ต ราผลิต ภัณ ฑ์ ก ลายเป็ น
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พื้น านในการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับ คุ ณ ภาพพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การกาหนดตราผลิตภัณฑ์ยงั สามารถ
เพิ่ ม คุ ณ ค่ า แก่ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ไ ด้ ด้ ว ย Kaplan and Norton,
2013)
2. ใชบริ
ู
การรานคา ลก ลไมในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.1 ลัก
ทัวไ ของกลุ่มตัวอย่าง ู อ
ลไมสด
ผลการศึก ษากลุ่ม ผู้ซ้ือ ผลไม้ส ด พบว่า ส่ว น
ใหญ่มอี ายุ 18 - 29 ปี ร้อยละ 51.00) เป็ นเพศหญิง ร้อย
ละ 71.25 ระดับ การศึก ษาปริญ ญาตรี ร้อ ยละ 72.00)
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 43.80) มีรายได้
เฉลี่ย 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 32.00) ซื้อ
ผลไม้เดือนละ 1 – 2 ครัง้ ร้อยละ 39.00) ด้วยจานวนเงิน
เฉลี่ย ในการซื้อ ต่ า กว่ า 1,000 บาท ร้อ ยละ 77.50) ซื้ อ
ในช่วงเวลา 18.00 – 21.59 นา ิกา ร้อยละ 55.30) เลือก
ซื้ อ จากร้า นค้ า ปลี ก ผลไม้ แ บบดัง้ เดิ ม ร้อ ยละ 56.50)
มากกว่าซูเปอร์ม าร์เก็ต ระดับ กลางและไฮเอนด์ ร้อยละ
43.50) ซึ่งผู้ซ้อื กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการท็อปส์ มาร์
เก็ต ร้อ ยละ 63.79) ส่ว นผู้ซ้ือ ในกลุ่ ม ร้า นค้า ปลีก ผลไม้
แบบดัง้ เดิม ส่ ว นมากเลือ กซื้อ ในย่ า นเยาวราช ร้อ ยละ
40.91) ผู้ ใ ช้ บ ริก ารส่ ว นมากเดิ น ทางโดยรถยนต์ แ ละ

จั ก ร ย า น ย น ต์ ส่ ว น บุ ค ค ล ร้ อ ย ล ะ 68.00) แ ล ะ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ ซื้ อ เพื่ อ รับ ประทาน ซึ่ ง คิด เป็ นร้อ ยละ
87.50
2.2 คุ ค่าทลูกคาไดรับ
ผลการศึกษาความพึงพอใจในคุณค่าที่ได้รบั
จาแนกตามคุณ ค่าทัง้ ด้าน พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากสูงถึง 3.79 ซึ่งผู้ใช้บริการมีค วามพึงพอใจด้าน
คุณภาพมากทีส่ ดุ ด้วยค่าเฉลีย่ 4.00 รองลงมาได้แก่ ความ
พร้อ ม (𝑥𝑥̅ = 3.93) ราคา (𝑥𝑥̅ = 3.78) ความหลากหลาย
(𝑥𝑥̅ = 3.75) การบริ ก าร (𝑥𝑥̅ = 3.73) การเป็ นพั น ธมิ ต ร
(𝑥𝑥̅ = 3.69) และ แบรนด์โดยมีคา่ เฉลีย่ 3.62 ตามลาดับ
2.3 การวิ เครา หเ รยบเทยบความพง
พอใจของ ใชบริ
ู
การรานคา ลก ลไมทม
ต่อคุ ค่าทไดรับ
ผลการศึ ก ษาความแตกต่ า งด้ า นความพึ ง
พอใจในคุ ณ ค่ า ที่ไ ด้รบั ของผู้ใช้บ ริก ารร้า นค้า ปลีก ผลไม้
แบบดัง้ เดิมและซูเปอร์มาร์เก็ต ด้วยวิธเี ปรียบเทียบความ
แตกต่ า งระห ว่ า งตั ว แป ร 2 กลุ่ ม ที่ เ ป็ นอิ ส ระต่ อ กั น
Independent – Samples T-test) มีข้อ ค้น พบที่น่ า สนใจ
อยู่ 2 ประการซึง่ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้

ตาราง 2 ผลการศึกษาความแตกต่างด้านความพึงพอใจในคุณค่าทีไ่ ด้รบั ของผูใ้ ช้บริการร้านค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิมและ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ด้วยวิธเี ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน Independent –
Samples T-test)
(n= 400)
ค แนนความพงพอใจในคุ ค่าทไดรับ ดยเ ลย จาแนกตาม ร เภทรานคา
รานคา ลก ลไม
ูเ อรมารเกตร ดับกลาง
คุ ค่าทลูกคาไดรับ
Sig.
แบบดังเดิ ม
แล ไ เอนด
x
x
1.ด้านราคา
0.003*
3.67
3.87
2.ด้านคุณภาพ
0.387
3.97
4.02
3.ด้านความพร้อม
0.040*
3.85
3.99
3.79
3.71
4.ด้านความหลากหลาย
0.239
3.71
3.73
5.ด้านบริการ
0.768
3.66
3.72
6.ด้านการเป็ นพันธมิตร
0.471
3.63
3.60
7.ด้านตราผลิตภัณฑ์
0.697

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ร การท : ผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกผลไม้แบบ
ดัง้ เดิ ม มีค วามพึ ง พอใจด้ า นราคามากกว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริก าร

ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับกลางและไฮเอนด์อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จึงอธิบ ายได้ว่า ร้า นค้า ปลีก ผลไม้แ บบ

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

บทความวิจัย

ดัง้ เดิมเสนอราคาสินค้าได้ตรงใจผู้บริโภคมากกว่า สาเหตุ
มาจากการกาหนดต้นทุนได้ต่ ากว่า สอดคล้องกับผลที่ได้
จากผลการวิ เ คราะห์ กิ จ กรรมในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของ
ผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
ผลไม้แบบดัง้ เดิมมีความสามารถโดยรวมในการบริหารที่
ระดับปานกลางเท่ านัน้ ยิง่ ในกิจกรรมของการพัฒ นาทาง
เทคโนโลยีทต่ี อ้ งใช้ตน้ ทุนในการลงทุนสูงก็อยู่ในระดับน้อย
ด้ ว ยค่ า เฉลี่ย ที่น้ อ ยที่สุ ด ไม่ ต่ า งจากแนวความคิด ของ
Kaplan and Norton (2013: 128) ทิ่อธิบายว่า “ธุรกิจใดก็
ตามที่ส ามารถก าหนดต้น ทุ น ได้ต่ ากว่า ก็ส ามารถเสนอ
ราคาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าด้วยราคาที่ต่ ากว่าได้
เพราะในการซื้อแต่ละครัง้ ลูกค้าต้องคานวณต้นทุนทุก

0.00

รายการ ซึ่งรวมถึงต้น ทุ น ทางด้านการรับ และจัด ส่งด้ว ย
ดังนัน้ ถ้า “ธุรกิจ ใดก็ต ามสามารถท าให้ต้น ทุ น ของลูก ค้า
ด้านต่าง ถูกลง องค์กรนัน้ จะได้เปรียบด้านราคาเหนือ
คู่แข่งอื่น (Kaplan and Norton, 2013: 128 นอกจากนี้
ยังมีงานวิจยั ของสานักวิจยั เศรษ กิจการเกษตร ศึกษาเรือ่ ง
พ ติกรรมการบริโภคผลไม้ของคนไทย ด้านความคิดเห็น
ต่อราคาผลไม้ไทย พบว่าประชากรทีม่ รี ายได้ค่อนข้างน้อย
จะเลือกซือ้ ผลไม้ทร่ี าคาไม่แพงนัก (Bereau of agricultural
economic research, 2007: 22 ซึ่ ง ก็ ส อดคล้ อ งกั บ ผล
การศึ ก ษา เรื่อ งรายได้ ท่ี ม ีค่ า เฉลี่ย ต่ า ที่ สุ ด คือ ต่ า กว่ า
20,000 บาท ของผู้ ใ ช้ บ ริก ารร้า นค้ า ปลีก แบบดัง้ เดิม มี
สัด ส่ว นที่สูง กว่า ผู้ใช้บ ริก ารซู เปอร์ม าร์เก็ต ดัง ภาพที่ 1

เปรียบเทียบความแตกต่ างด้ านรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน จาแนกตามประเภทร้ านค้ า
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1.251.25

0.500.50
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< 20,000 บาท 20,000-30,000 30,001-40,000 40,001-50,000 50,001-60,000 60,001-70,000 70,001-80,000 > 80,000 บาท
ร้านค้าปลีกผลไม้แบบดั้งเดิม

ซูเปอร์มาเก็ตระดับกลางและสู ง

ภาพท 1 เปรียบเทียบร้อยละความแตกต่างด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จาแนกตามประเภทร้านค้า
ร การท : ด้านความพร้อม ผูใ้ ช้บริการร้านค้า
ปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิมมีความพึงพอใจมากกว่าผูใ้ ช้บริการ
ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับกลางและไฮเอนด์อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งอธิบายได้ว่าร้านค้าปลีกผลไม้แบบ
ดัง้ เดิมสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและทันเวลากว่า
ความพร้อ มเป็ นหนึ่ ง ในปั จจัย ที่ ม ีคุ ณ ค่ า สู ง สุ ด ที่ ลู ก ค้ า
ต้ อ ง ก า ร (Macintyre, Parry and Angelis, 2011: 67)
เพราะลูกค้าจะให้คุณค่าต่อความรวดเร็ว ต่อความไว้ใจได้
ของสินค้าและบริการ กล่าวคือลูกค้าสามารถได้รบั สินค้า

ทันเวลาตามที่ลูกค้าได้คาดการณ์ ไว้ล่วงหน้ าแล้ว “การที่
ลูกค้าสังสิ
่ นค้า และสามารถรับสินค้าได้เร็วเท่าใดต่างหาก
คื อ การสร้า งความพึ ง พอใจให้ ก ั บ ลู ก ค้ า อย่ า งแท้ จ ริง ”
(Kaplan and Norton, 20 3 0 ทัง้ นี้ ผลยังสอดคล้อง
กับ ผลการศึก ษาห่วงโซ่ คุณ ค่าในส่วนของผู้ป ระกอบการ
ร้านค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิม ด้านการบริการ ภาพที่ 2
แสดงถึงระดับความสามารถในเรื่องความรวดเร็วในการ
ให้บริการลูกค้า ด้วยค่าเฉลีย่ ทีส่ งู ทีส่ ุด 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ
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ระดบความ ามาร นการบร ารกจกรรม น ่ วง ่ ค ค่ า ด้ านการบรการลกค้ า
ระบบการ บ้ ริ การทีอาน ค ามสะด ก แ้ กลูกค้า
การ ค้ าแนะนา

4.28

เ ลอ นการเลอกซ้ อและเก็บรัก า

4.37

ระบบการรับ าระเงิน ลา องทาง

3.09

เงอนไ การรับเปลี นสิ นค้า

3.84

ค ามร ดเร็ นการ บ้ ริ การลูกค้า

4.51

บริ การ ลังการ า

4.12
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ภาพท 2 ระดับความสามารถในการบริหารกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าด้านการบริการลูกค้า ของร้านค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิม
2.4 การวิ เครา หหาความสัมพันธร หว่าง ัจจัยส่วนบุคคลกับ ร เภทรานคา ลก ลไม
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทร้านค้าปลีกผลไม้ กับปั จจัยส่วนบุคคล
ด้วยวิธี Pearson’s Chi-Square
(n = 400)

ตัวแ รตน

Pearson’s Chi Square

อายุ
เพศ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ความถีใ่ นการซือ้
ช่วงเวลาในการซือ้
จานวนเงินเฉลีย่ ต่อครัง้ ในการซือ้

0.107
0.370
0.005*
0.600
0.624
0.132
0.000*
0.589

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

จาก ต ารางที่ 3 แ ส ด งผ ลก ารวิ เ ค ราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทร้านค้าปลีกผลไม้ กับปั จจัย
ส่วนบุคคลในด้านอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ และ
จ านวนเงิน เฉลี่ ย ต่ อ ครัง้ ในการซื้ อ ผลไม้ ส ด ด้ ว ยวิ ธี
Pearson’s Chi-Square พบว่ า การเลื อ กประเภทของ
ร้านค้าขึน้ อยู่กบั ปั จจัยด้านระดับการศึกษาและช่วงเวลาใน
การซื้ อ โดยผลในด้ า นระดับ การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ
การศึก ษาเรื่อ ง พ ติก รรมผู้บ ริโภคที่ม ีผ ลต่ อ ปั จ จัย ทาง
การตลาดของร้า นค้า ปลีก สมัย ใหม่ในกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีผลต่อระดับ
การเลื อ กปั จจัย การตลาดในทุ ก ด้ า นของร้ า นค้ า ปลี ก
สมัยใหม่ในกรุงเทพมหานคร (Preedasak, Trimetsoontorn,
และ Kanchanapiboon, 200 ไม่แตกต่างจากข้อมูลป ม

ภู ม ิท่ีไ ด้ จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ ใ ช้ บ ริก ารร้า นค้ า ปลีก ผลไม้
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มรี ะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีม ี
แนวโน้ ม ที่จะเลือ กใช้บ ริก ารจากซู เปอร์ม าร์เก็ต ซึ่งเป็ น
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่มากกว่า
ส่ว นช่วงเวลาในการซื้อผลไม้ส ด สอดคล้อ งกับ
การศึกษาเรื่อง การศึกษาพ ติกรรมผูบ้ ริโภคและปั จจัยทีม่ ี
ผลต่ อ การเลือ กซื้อ สิน ค้า และบริก ารในห้า งสรรพสิน ค้า
เปรียบเทียบกับดิสเคาท์สโตร์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริโภคนิยมเลือกซื้อสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง ขนมขบ
เคี้ยว และเครื่องดื่มจากดิสเคาท์สโตร์มากที่สุด และนิยม
เลื อ กซื้ อ ในช่ ว งเวลา 18.01 – 22.00 น (Pimol, 2004)
เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ มู ล ป มิ ภู มิ ท่ี ไ ด้ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกผลไม้ พบว่า ผู้ซ้อื ผลไม้ท่เี ลือกซื้อ
จากซูเปอร์มาร์เก็ตระดับกลางและไฮเอนด์ส่วนใหญ่เลือก
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ซื้อผลไม้ในช่วงเวลา 18.00 - 21.59 น เป็ นอันดับแรก อีก
ทัง้ เวลาในช่วงดังกล่าวผูซ้ ้อื ผลไม้สด ก็เลือ กที่จะใช้บริการ
ซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า
3. การวิ เครา หเนอหาเพอแนวทางสรางกล
ยุทธทางการแข่งขัน (Content Analysis)
จากแนวคิด ท ษ ีเกี่ย วกับ กลยุท ธ์ก ารแข่งขัน
ของ Porter (1990) ได้ก าหนดเป็ น “กลยุ ท ธ์ก ารแข่ง ขัน
โดยทัวไป
่ ซึ่งมี 3 วิธี ประกอบด้วย กลยุทธ์ความเป็ นผูน้ า
ด้านต้นทุนต่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และ กลยุทธ์
การมุ่ ง เน้ น ตลาดเป้ าหมายเฉพาะ โดยทัง้ 3 กลยุ ท ธ์ น้ี
สามารถน าไปใช้ ไ ด้ ท ั ้ง ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ขนาดกลาง
ครอบคลุมไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่”
จากผลการศึก ษาความแตกต่ า งด้า นความพึง
พอใจในคุ ณ ค่ า ที่ไ ด้รบั ของผู้ใช้บ ริก ารร้า นค้าปลีก ผลไม้
แบบดัง้ เดิม กับ ซูเปอร์ม าร์เก็ต พบว่า ผู้ใช้บ ริก ารร้านค้า
ปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิมมีความพึงพอใจในคุณค่าทีไ่ ด้รบั ด้าน
ราคา และความพร้อม มากกว่าผู้ใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ต
ระดับกลางและไฮเอนด์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยตัว
แปรด้านความพร้อม เป็ นปั จจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดกล
ยุ ท ธ์ก ารสร้า งความแตกต่ า ง ซึ่ง Wheelen and Hunger
(2012: 234) ระบุว่า เป็ นความสามารถขององค์กรที่จะทา
ให้ผู้ซ้อื ได้รบั คุณค่าที่เป็ นเอกลักษณ์ และเหนือกว่าในรูป
ของคุ ณ ภาพสิน ค้าหรือ บริก าร และ ลัก ษณะพิเศษของ
สิน ค้ า หรือ บริก าร ไม่ ต่ า งจาก Naveekarn (2008: 425)
อธิบายว่ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เป็ นอีกวิธหี นึ่งใน
การสร้า งความได้ เปรีย บทางการแข่ ง ขัน “ซึ่ ง สามารถ
กระทาได้หลายวิธี โดยยึดถือประโยชน์ หรือคุณค่าที่ลูกค้า
ต้องการเป็ นหลัก เช่น การตอบสนองคาสังซื
่ ้อของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว แต่ทงั ้ นี้ผู้ประกอบการสามารถผสมผสานกล
ยุ ท ธ์ใ ห้ เหมาะสมกับ ธุ ร กิจ ของตนเองได้ ” เช่ น เดีย วกับ
Buck and Minvielle (2013: article) ศึก ษาเรื่อ งความสด
เป็ นตัวขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกอาหารสดราคา ชี้ให้เห็นว่า
“ร้านค้าปลีกที่มคี วามรอบคอบมากที่สุดจะไม่ได้คานึงแต่
ด้านราคา แต่ยงั คานึงถึงด้านคุณภาพ การส่งของตรงเวลา
และความถู ก ต้อ งในการจัด ส่ง ของทุ ก ค าสังซื
่ ้ อ ” ส่ว น
แนวทางการสร้างกลยุทธ์ตน้ ทุนต่าเพื่อสร้างความพึงพอใจ
แก่ ลู ก ค้ า ทางด้ า น Gertner (2013: abstract) ได้ ศึ ก ษา
เรื่องห่วงโซ่คุณค่าและการสร้างคุณค่า ชี้ให้เห็นว่า “ธุรกิจ
สามารถปรับปรุงการได้เปรียบทางการแข่งขันของตนเอง
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ได้จากการลดต้นทุนในกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้ลูกค้า
เกิด ความพึงพอใจด้านราคาที่ต่ าลงและให้แ ข่งขัน ได้ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ” โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษา
ข อ ง Buck and Läubli (2016: article) เ รื่ อ ง ค ว า ม
พยายามในการหาคุณ ภาพสาหรับร้านค้าปลีกอาหารสด
ชี้ใ ห้ เห็น ถึง การส ารวจในหลายประเทศแถบยุ โ รป โดย
ผูบ้ ริโภคเชื่อว่าสินค้าประเภทของสดจากร้านดิสเคาท์สโตร์
ก็ ม ีคุ ณ ภาพดี และบางครัง้ ก็ ดีก ว่ า ซู เปอร์ม าร์เก็ ต ด้ ว ย
เพราะราคาถูกกว่าแต่ได้ประโยชน์เหมือนกัน
ด้านผลจากข้อมูลป มภูม ิท่ีเก็บรวบรวมมาจาก
ผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกผลไม้แบบดัง้ เดิม พบว่า 3 อันดับ
แรกที่ผู้ใช้บริก ารมีความพึงพอใจด้านคุ ณ ค่าที่ได้รบั มาก
ที่ สุ ด เรีย งตามล าดับ ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ภาพ (𝑥𝑥̅ = 4.02)
ความพร้อม (𝑥𝑥̅ = 3.99) และราคา (𝑥𝑥̅ = 3.87) ทัง้ นี้ผลจาก
การศึก ษาความพึงพอใจของผู้บ ริโภคด้านคุ ณ ภาพ และ
ราคา เป็ น ไปอย่างสอดคล้องกับ การใช้ก ลยุท ธ์ก ารสร้า ง
ความแตกต่างโดยเน้นคุณภาพและความพร้อม รวมทัง้ การ
คานึ งถึงการใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ าเข้ามาผสมผสานเพื่อให้
เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน

ขอเสนอแน
ขอเสนอแน จากการศก า
1. ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุงกิจกรรมในห่วงโซ่
คุณค่าด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เนื่ อ งจากมีค วามพึงพอใจในความสามารถอยู่ใน
ระดับน้ อย โดยเทคโนโลยีมสี ่วนสาคัญในการสร้างคุณค่า
เพิม่ ให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนี้ยงั สาคัญกับ
ด้านการพัฒ นากระบวนการ เช่น การพัฒ นาและการใช้
วิธกี ารใหม่ หรือใช้อุปกรณ์เครือ่ งมือใหม่ จุดมุง่ หมายของ
การพัฒ นากระบวนการก็เพื่อปรับปรุงวิธกี ารทางานแบบ
เก่าเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิม่
ให้สงู ขึน้ ส่วนการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ น
สิง่ จาเป็ นเช่นกัน รวมไปถึงการปรับปรุงระดับทักษะ และ
รัก ษาความสัม พัน ธ์ก ับ พนั ก งาน เป็ นการสร้า งคุ ณ ค่ า ที่
สาคัญด้วยต้นทุนทีต่ ่า และยังป้ องกันปั ญหาการขาดแคลน
แรงงาน ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสิง่ ทีม่ คี ่ามีความยืดหยุน่ และ
พัฒ นาได้ม ากที่สุด ในขณะเดีย วกัน ผู้ป ระกอบการควร
พัฒนากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าในอีก 3 กิจกรรมควบคู่ไป
ด้วย ได้แ ก่ การขนส่งขาเข้า การขนส่งขาออก และการ
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จั ด ห าวั ต ถุ ดิ บ ซึ่ งเป็ น กิ จ ก รรม ที่ ผู้ ป ระก อบ ก ารมี
ความสามารถเพียงระดับปานกลาง
2. ผูป้ ระกอบการควรเพิม่ ขีดความสามารถในกิจ
กรรมการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เนื่ อ งจากกิ จ กรรม
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการส่งมอบคุณค่าด้าน
คุณภาพ รวมไปถึงการพัฒนาในกิจกรรมด้านการขนส่งขา
ออก ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกกับการส่งมอบคุ ณ ค่าถึง 4 ด้าน
ประกอบด้ว ย ด้า นคุ ณ ภาพ ความหลากหลาย การเป็ น
พันธมิตร และตราสินค้าหรือชื่อร้านค้า
3. เพื่อความยังยื
่ นทางธุรกิจและเพื่อรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาดไว้ ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกผลไม้แบบ
ดัง้ เดิม ควรให้ค วามส าคัญ ด้า นราคาและความพร้อ มแก่
ลูกค้ามากทีส่ ุด เนื่องจากผูใ้ ช้บริการร้านค้าปลีกผลไม้แบบ
ดั ง้ เดิ ม มี ค วามพึ ง พอใจที่ แ ตกต่ า งกั น กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริก าร
ซู เปอร์ม าร์เก็ ต ระดับ กลางและไฮเอนด์ โดยผู้ใช้บ ริก าร
ร้า นค้ า ปลีก ผลไม้ แ บบดัง้ เดิม มีค วามพึ ง พอใจในทัง้ 2
ปั จจัยมากกว่า
4. ผูป้ ระกอบการควรพยายามพัฒนาองค์ความรู้
ต่าง ในทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อกระตุ้นความสนใจ
ของผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป ที่
ส่วนใหญ่เลือกซือ้ ผลไม้จากซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะเป็ นผูท้ ม่ี ี
ความรูค้ วามสามารถสูง จึงต้องการข้อมูลทีน่ ่ าสนใจ ดึงดูด
และเชื่อถือได้ต่าง ประกอบการตัดสินใจ ในขณะเดียวกัน
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมอาจจะขยายหรือปรับเปลีย่ นเวลาใน
การให้ บ ริก าร โดยให้ เวลาท าการครอบคลุ ม ช่ ว งเวลา
18.00 – 22.00 น เพราะจากภาพรวมแล้วเป็ นช่วงเวลาทีม่ ี
ผูซ้ อ้ื ผลไม้มากทีส่ ดุ
5. ร้านค้าปลีก ผลไม้แบบดัง้ เดิม ควรใช้ก ลยุท ธ์
การสร้างความแตกต่าง เพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน
และความยัง่ ยืน ของธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง ให้ ค วามส าคัญ ด้ า น

คุณภาพของสินค้า และความพร้อมของสินค้าและบริการ
เป็ นสองประเด็นแรก เนื่องจากเป็ น สองปั จจัยทีผ่ ปู้ ระกอบการ
มีความพึงพอใจต่อสามารถในการส่งมอบคุณค่าในระดับสูง
อีก ทัง้ ทัง้ สองปั จ จัย ดัง กล่ า ว ยัง เป็ นปั จ จัย ที่ผู้บ ริโ ภคมี
ความพึงพอใจและให้ความสาคัญ สูงสุดด้วย นับเป็ นเป็ น
การเลือกใช้กลยุทธ์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ขอเสนอแน ในการศก าวิ จยั ครังต่อไ
เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาในช่ว
งะยะเวลาทีม่ จี ากัด ดังนัน้ จึงขอเสนอแนะแนวทางทีค่ าดว่า
จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ท่ตี ้องการศึกษาวิจยั ในโอกาสต่อไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ศึก ษากลุ่ ม ตัว อย่ า งด้า นผู้ป ระกอบการให้ม ี
ความหลากหลายมากขึน้ เช่น ผูค้ า้ ทีเ่ ป็ น หาบเร่ แผงลอย
ที่ม ีข นาดเล็ก กว่า 2 เมตร หรือ ร้า นค้า ที่จ าหน่ า ยผลไม้
คุณ ภาพกลาง และขยายพื้นที่การศึกษาให้กว้างขึ้น เช่น
ศึกษาทัวทั
่ ง้ กรุงเทพมหานคร
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูซ้ ้อื ผลไม้ เพื่อให้
ได้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ห ลากหลาย ควรลงพื้ น ที่ เก็ บ จริง ใน
สัดส่วนร้อยละ 50 เนื่ องจากการเก็บออนไลน์ ไม่สามารถ
เข้า ถึ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งบางกลุ่ ม เช่ น ผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม ผู้ ท่ี ม ี
ความสามารถทางเทคโนโลยีต่ า และกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช้ ง าน
อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
3. ควรศึกษากิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าในแต่
ละกิจกรรม โดยจาแนกเป็ น 1 กิจกรรม ต่อ 1 งานวิจยั เพื่อ
ศึกษาแต่ละกิจกรรมได้อย่างละเอียดและครบถ้วนมากทีส่ ดุ
4. ผลจากการศึกษาในแต่ละข้อ ควรนาไปศึกษา
เชิงคุณภาพต่อไป
5. พั ฒ นาแบบสอบถามให้ ม ี ค วามละเอี ย ด
ครบถ้วนมากขึน้
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