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บทคดัย่อ 
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กรุงเทพมหานคร 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษา 1) ความต้องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการของ
ธุรกจิ และ 4) การจดัการเชงิกลยุทธ์ การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกจิ และผูป้ระกอบการหรอื
ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกจิ   

ผลการวิจยั  

1) ความต้องการของตลาดต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของกลุ่มผูบ้รโิภคในขณะนัน้ อย่าง
อตัราการเกิดของเด็กสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการซื้อผลติภณัฑ์ของใช้
ส าหรบัเด็กได้ เช่นหากมกีารเกิดน้อยกลุ่มผู้ปกครองจะมคีวามสนใจ และพรอ้มจ่ายสนิค้าใน
ราคาแพง หากเป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัลกูของตนเอง 

2) ยอดขายผลมาจากมกีารเเข่งขนั และการเตบิโตของการด าเนินธุรกจิรา้นจ าหน่ายสนิคา้ส าหรบั
เด็กค่อนขา้งมคีวามดุเดอืดอนัเนื่องจากมรี้านค้าปลกีเกิดขึ้นจ านวนมาก ดงันัน้ควรมองว่าจะ
ด าเนินธุรกจิอย่างไรให้คงอยู่ต้องมกีารบรหิารการลงทุน โดยการวางแผนกลยุทธ์จนพบว่าผล
ประกอบการเตบิโตขึน้รอ้ยละ 10 ในปีที ่2 และปีถดัไป 

3) การด าเนินงานของธุรกจิในด้านพฤตกิรรมองค์การ ทางรา้นเน้นเรื่องการจดัการทรพัยากร
มนุษย ์มกีารอบรม พฒันาศกัยภาพการบรกิาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถสมัผสัได้ถงึการบรกิารที่
สามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ 

4) ดา้นการเงนิลงทุนมกีารวางแผน มกีารตรวจสอบ วางแผนส ารองโดยการประเมนิจากยอดขาย
ประกอบกบัต้นทุนในแต่ละวนั เพื่อลดความเสี่ยงที่ไม่คาดคดิในอนาคตอย่างราคาของสนิค้า 
หรอืพืน้ทีเ่ช่าทีม่โีอกาสขึน้เรือ่ยๆ 



5)  งบประมาณด าเนินงานธุรกจิรา้นบรบิูรณ์ เบบี้ช้อป ที่จ านวนเงนิ 2,000,000 บาทในการลงทุน
และเงนิส ารองตัง้ไวท้ี ่500,000 บาทเช่นเดยีวกนัในกรณฉุีกเฉิน 

6)  การด าเนินธุรกจิระยะเวลาของโครงการ 5 ปี โดยสามารถก าหนดระยะเวลาคนืทุนได ้1.55 ปี 
7)  ดา้นการปฏบิตักิารไดม้กีารแบ่งหน้าทีต่ามส่วนงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ ตามความสามารถ และ

ความเหมาะสมอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างาน 
8)  การจดัการเชงิกลยุทธิม์กีารเลอืกใช้ตามสถานการณ์ในขณะนัน้ โดยการเลอืกใช้วธิเีจาะตลาด

แบบกลยทุธผ์ลกั เช่น การท าโปรโมชัน่ และ กลยุทธด์งึ เช่น ประชาสมัพนัธ ์สื่อสารการตลาด เน้นการเเชร์
ลงสื่อโซเชยีล เพื่อท าการตลาดอยา่งต่อเนื่อง 
ค าส าคญั : ความต้องการด าเนินงานธรุกิจร้านบริบรูณ์ เบบีช้อ็ป, เบบีช้อ็ป 

 

Abstract 
Business Demand and Operation of Boriboon Baby Shop Khet Bang Khae Bangkok 
 

The research purpose and to study 1) demand of the market, 2) Sale, 3) business operation and 
4) strategic management by collecting data from target customers and entrepreneurs or executive 
as well as the information related to business operations  
Results show that  
 1) Market demand must be consistent with consumer behavior at that time. For example, 
the birth rate of a child can affect parents'purchasing behavior, such as children's supplies. If the 
birth rate is low, parents will be interested. And ready to pay for expensive goods. If this is the best 
for your children. 
 2) Sales results come from competition. In addition, the business growth of children's 
goods stores is quite intense, because there are many stores. Retail trade has sprung up in large 
numbers. Therefore, we should consider how to continue operation and investment management. 
The results of the strategic planning show that the turnover in the second and second years has 
increased by 10%. 
 3) Business operations in organizational behavior Our store pays attention to human 
resources management, provides training and development services potential, so that customers 
can touch. Service can leave a deep impression on customers. 



 4) In financial terms, investment plans are reserve plans determined by assessing sales 
and daily costs. In order to reduce future unexpected risks, such as commodity prices. Or the 
chance of leasing area is increasing. 
 5) The operating budget for the business is about 2,000,000 baht in investment and a 
reserve also on 500,000 baht for emergency 
 6) Operations period of 5 years and can determine the payback period is 1.55 years 
 7) Operations are divided into segments served are responsible. By ability Appropriate 
and systematic to achieve the performance. 
 8) Strategic management was chosen according to the situation at that time. Through the 
method of market penetration, we choose "push" marketing strategy by doing a promotion and 
"pull" marketing strategy, such as "public relations" and using social media. To continue the 
market. 
Keyword:  Demand for operations, Boriboon Baby Shop, Baby Shop 

บทน า 
ในปจัจบุนัธุรกจิทีเ่กีย่วกบัเดก็มกีลุ่มลกูคา้เป็นผูป้กครองคุณพ่อคุณแม่เป็นกลุ่มเป้าหมายนัน้ เป็นธรุ

กจิที่มคีวามน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ ยิง่ความรกัที่ผู้ใหญ่มต่ีอเดก็ๆ อนัเป็นที่รกัของตนย่อมท าให้สามารถดูด
เม็ดเงนิออกจากกระเป๋า เพื่อสร้างและส่งเสรมิให้กับลูกๆของตนมคีวามสุขได้โดยง่าย จะสงัเกตได้ว่า
ผลติภณัฑต่์าง ๆ ทีผ่ลติขึน้มาเพื่อเดก็ ๆ จะมรีาคามลูค่าทีสู่งกว่าสนิคา้ประเภทเดยีวกนั นัน่กเ็ป็นเพราะว่า
สนิค้าที่เกี่ยวเนื่องกบัเดก็นัน้ วสัดุหรอืวตัถุดบิที่น ามาผลติ ดไีซน์ ต้องมคีุณสมบตัพิเิศษที่มเีฉพาะส าหรบั
เดก็เท่านัน้ พรอ้มทัง้มกีารยนืยนัถงึพฤตกิรรมการซือ้ของกลุ่มผูป้กครองไดจ้ากการส ารวจถงึปจัจยัการเลอืก
ซือ้สนิคา้ของกลุ่มคุณแมพ่บ 5 ปจัจยัหลกัทีคุ่ณแมใ่หค้วามส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 

ปจัจยัเลอืกซือ้สนิคา้ของแม2่019 
1) 94.5%    ภาพลกัษณ์ ตราสนิคา้ ของผูผ้ลติ ผูใ้หบ้รกิาร 
2) 85.6%    ความหลากหลายของสนิคา้และบรกิาร (One Stop Shopping/Variety) 
3) 75%       ค าแนะน าจากแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื ทัง้ผูเ้ชีย่วชาญและสื่อทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 
4) 73.2%     ราคา ความคุม้ค่า 
5) 68.2%    ส่วนประกอบ คุณสมบตั ิของสนิคา้และบรกิาร 
 
นอกจากนี้ยงัพบว่า เมื่อคุณแม่ได้ใช้สนิค้าและบรกิารแล้ว คุณแม่จะมกีารแชร์และบอกต่อสูงถึง 

62.36% ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบของสนิค้าอกีด้วย ในแง่ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่ม



ผู้บรโิภคในการเลอืกใช้สนิค้าแม่และเด็กได้เป็นอย่างด ีเพื่อสามารถเป็นทางเลอืกในการวางแนวทางการ
เลอืกรายการสนิคา้ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มผุบ้รโิภคนัน้ๆ และเเนวทางวางกลยทุธใ์นการบรหิารธุรกจิ 

ดงันัน้หากพจิารณาให้ด ีสิง่นี้อาจเป็นหนทางที่เจา้ของธุรกิจหรอืผู้ประกอบการสามารถมองเห็น
ช่องทางที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในการเริม่ธุรกิจใหม่ ส าหรบัธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กๆ ซึ่งมโีอกาสเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ขัน้ที่ 1 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัโดยการส ารวจ(Survey) ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูโดย
วธิกีารท าแบบสอบถามทางสื่อออนไลน์ ส่งต่อกลุ่มตวัอย่างที่ได้ท าการคดัเลอืกส าหรบัการเก็บขอ้มูลการ
ส ารวจพฤติกรรม และความต้องการในใช้บริการร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับเเม่และเด็ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 ชุด ช่วงระยะเวลาทีท่ าการเกบ็ขอ้มลู เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มถุินายน พ.ศ.2562 
ถงึ 30 มถุินายน พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 30 วนั โดยมรีปูแบบของแบบสอบถาม(Questionnaire) 
แบ่งคาถามออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 ลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ดก็ 
ส่วนที ่3 ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชผ้ลติภณัฑเ์ดก็ในรา้นเบบีช้อ็ป 
ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะ 

 โดยมีการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมอบให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องท าการวิจารณ์และ 
ตรวจสอบโดยท่านอาจารยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ 2 ท่าน คอื 
          - รองศาสตราจารยส์มจติร ลว้นเจรญิ  
             - รองศาสตรส์ุวณีา ตัง้โพธสิุวรรณ  

ขัน้ที ่ 2 การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ จ านวน 2 ท่าน โดยวธิกีารเลอืกตวัอย่างตรงตามจุดมุ่งหมาย 
เเละมคีุณสมบตัิภายใต้กรอบของการศึกษาวิจยัซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจที่ตรงกับ
งานวจิยัคอื 

1.การจดัการและ พฤตกิรรมองคก์ารในอุตสาหกรรม 
2.การจดัการการตลาดในอุตสาหกรรม 
3.การจดัการการเงนิในอุตสาหกรรม 
4.การจดัการการด าเนินงานในอุตสาหกรรม 
5.การจดัการเชงิกลยทุธใ์นอุตสาหกรรม 



 เมื่อรวบรวมบทความที่ต้องการแล้วท าการคดัเลอืก ว่าบทความใดที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยั
แลว้สามารถน ามาสรา้งประโยชน์ รวมกบัขอ้มูลจากการเก็บขอ้มลูแบบสอบถาม เพื่อน ามาวเิคราะหพ์ฒันา 
หรอื เป็นแนวทางในการต่อยอดทางธุรกจิ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1.ท าใหผู้ป้ระกอบการทราบถงึปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัแม่ และเดก็จากกลุ่มตวัอย่าง 

เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินธุรกจิ และตอบสนองความตอ้งของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งตรงจดุ 

2. ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาครัง้นี้  มาใช้เป็นเเนวทางในการก าหนดกลยุทธ ์

แผนการตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. ท าให้ผูป้ระกอบการทราบถงึปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อสรา้งความสามารถในการน าเสนอ

สนิคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้

 
ผลการวิจยั  
 - สรปุผลศกึษาความตอ้งการ และพฤตกิรรมของตลาดตามปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P 

 1. ข้อมูลลกัษณะพฤติกรรมในการตดัสนิใจเลอืกใช้ผลติภณัฑส์ าหรบัเด็กด้านสนิค้า (Product) 
ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้ผา้ออ้มส าเรจ็รปูส าหรบัเดก็มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 47.81 เลอืกซือ้ผา้อ้อมส าเรจ็รปู ตรา / 
ยีห่อ้ เบบี้เลฟิ มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 67.9 เลอืกซือ้ผา้อ้อมส าเรจ็รปูส าหรบัเดก็ทีม่คีุณภาพในระดบัแบบ
มาตรฐาน (ซมึซบัปานกลาง) มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 43.5 สวมใส่ผ้าอ้อมส าเรจ็รูปส าหรบัเดก็ช่วงเวลา 
ตอนกลางคนื มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 61.5เลอืกซือ้ผา้อ้อมส าเรจ็รปูบรรจุภณัฑข์นาดใหญ่ (รุ่นจมัโบ ้บรรจ ุ
30-50 ชิ้น) มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 69.5 ในส่วนของสนิคา้ที่เลอืกซื้อรองลงมาคอื นมส าหรบัเดก็ รอ้ยละ 
29.38 โดยเลอืกซือ้นมผง มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 74 เลอืกซื้อนมส าหรบัเดก็ ตรา / ยีห่อ้ เอน็ฟาโกร มาก
ทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 24.12 และมคีวามถีใ่นการซือ้ผา้อ้อมส าเรจ็รปู และของใชส้ าหรบัเดก็ เดอืนละครัง้ มาก
ทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 66 

 2. ข้อมูลลกัษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ส าหรบัเด็ก และข้อมูลปจัจยัทาง
การตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ส าหรบัเดก็ในรา้นเบบี้ชอ็ปด้านราคา (Price) ผู้บรโิภคมี



ความถี่ในการซือ้ผา้อ้อมส าเรจ็รปู และของใชส้ าหรบัเดก็ เดอืนละครัง้ มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 66 รปูแบบ
การส่งเสรมิการตลาดทีท่ าใหม้คีวามสนใจในตวัสนิคา้มากทีสุ่ด คอืส่วนลด คดิเป็นรอ้ยละ 54.79 

 3. ข้อมูลลกัษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ส าหรบัเด็ก และข้อมูลปจัจยัทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชผ้ลติภณัฑส์ าหรบัเดก็ในรา้นเบบีช้อ็ปดา้นสถานที ่ (Place) ผูบ้รโิภค
ซือ้สนิคา้ส าหรบัเดก็จาก รา้นเบบีช้อ็ป มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 53.88 เลอืกเขา้รา้นเบบีช้อ็ปจากเหตุผลของ
การ มสีนิคา้หลากหลาย ครบครนั มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 53 สถานทีท่ีเ่หมาะสมในการตัง้รา้นเบบีช้อ็ปคอื 
รา้นมบีรเิวณพื้นที่กว้างขวาง มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 62.5 ให้ความสนใจใช้บรกิารสัง่ซื้อสนิค้าทาง line 
หรอื Facebook ของทางรา้น มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 92 

 4. ขอ้มูลปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ส าหรบัเด็กในรา้นเบบี้ชอ็ป
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) สิง่ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ส าหรบัเดก็คอื พนักงาน
ขาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.97 ได้รบัข่าวสารผลิตภัณฑ์หรือสินค้าส าหรบัเด็กจาก สื่อโฆษณา
สาธารณะ มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 45.34 รปูแบบการส่งเสรมิการตลาดทีท่ าใหม้คีวามสนใจในตวัสนิคา้มาก
ทีสุ่ด คอืส่วนลด คดิเป็นรอ้ยละ 54.79 รบัไม่ได้ หากมีค่าจดัส่งตามระยะทางจากการบรกิารสัง่ซื้อทาง line 
หรอื Facebook คดิเป็นรอ้ยละ 64.5 

 

 - สรปุผลศกึษายอดขาย และแนวโน้มยอดขายใน 5 ปี 

 จากการส ารวจความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เลอืกซื้อผ้าอ้อมเด็ก 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.81 รองลงมาคือ นมส าหรบัเด็ก ร้อยละ 29.38 มคีวามถี่ในการซื้อผ้าอ้อม
ส าเรจ็รปู และของใชส้ าหรบัเดก็ เดอืนละครัง้ มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 66 เลอืกซื้อผา้อ้อมส าเรจ็รปูส าหรบั
เดก็ที่มคีุณภาพในระดบัแบบมาตรฐาน (ซมึซบัปานกลาง) มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 เลอืกซื้อผ้าอ้อม
ส าเรจ็รูปบรรจุภณัฑข์นาดใหญ่ (รุ่นจมัโบ้ บรรจุ 30-50 ชิ้น) มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 69.5 เลอืกซือ้นมผง 
มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 74 จากขอ้มูลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคขา้งต้น จะเหน็ว่ายอดขายหลกัของรา้นเบบี้ชอ็ป
ประมาณร้อยละ 80 เกิดจากผ้าอ้อมส าเรจ็รูปและนมผงส าหรบัเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะเลอืกซื้อผ้าอ้อมบรรจุ
ภณัฑข์นาดให่ ทีม่คีุณภาพอยใูนระดบัมาตรฐาน ราคาสนิคา้เฉลีย่อยู่ที ่400 บาทต่อห่อ ส่วนนมส าหรบัเดก็ 
จะมรีาคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 500 บาท ต่อกล่อง จากพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผู้บรโิภค ส่วนใหญ่จะซื้อ
สนิค้าส าหรบัเด็กเดือนละครัง้ เฉลี่ยค่าสินค้าส าหรบัเด็กรวมประมาณ 1,000 บาท ต่อคนต่อเดอืน การ
ประมาณการยอดขายในปีแรกของการด าเนินงาน จากกลุ่มลูกค้าทีม่บีุตรช่วงอายุระหว่างแรกเกดิถงึ5ปี ที่
อยู่บรเิวณเขตพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัรา้น ประกอบไปดว้ย เขตภาษเีจรญิ 5,984 คน เขตบางแค 9,299 คน เขต



บางบอน 5,770 คน เขตตลิง่ชนั 4,621 คน เขตบางกอกน้อย 3,540 คน และเขตบางขุนเทยีน 11,833 คน 
ตามขอ้มูลจากระบบสถติทิางการทะเบยีน ปี2561 ผู้วจิยัคาดหวงัผู้ทีม่าใช้บรกิารกบัทางรา้นประมาณ 2% 
จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทัง้หมด 41,247 คน โดยประมาณการยอดขายเดอืนแรก 5 แสนบาท และมอีตัรา
การเตบิโตขึน้ทุกเดอืน เดอืนละ 10% ในปีแรกกจิการจะมรีายไดจ้ากการด าเนินงาน 10,692,000 หรอืเฉลีย่
เดอืนละ 891,000 บาท ในส่วนของปีที่ 2 – 5 นัน้ ผู้วจิยัเหน็ถงึโอกาสใสการเตบิโตของกจิการอยู่ทีปี่ละ 
10% เนื่องจากการทีร่า้นเป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่แลว้ อตัราการเตบิโตจงึไม่มากเหมอืนในช่วงปีแรก 
โดยน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาพจิารณาประกอบ 

 การด าเนินงานธุรกจิรา้นบรบิูรณ์ เบบีช้อ็ป ใช้เงนิลงทุนขัน้ต้น 2 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น ค่าตกแต่ง
รา้นคา้ เฟอรน์ิเจอร ์และอุปกรณ์ส านักงาน 9 แสนบาท ค่าสตอ็กสนิคา้เริม่ต้น 5 แสนบาท ส่วนทีเ่หลอือกี 6 
แสนบาท เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนที่ใช้ในการซื้อสตอ็กสนิคา้เพิม่เตมิ โดยสนิค้ารอ้ยละ 85 ได้รบัเครดติทาง
การคา้ 45 วนั จ านวนวนัทีส่ตอ็กสนิคา้เพื่อขาย 30 วนั ค านวนหาจุดคุม้ทุนของการด าเนินงาน 5 ปีจะอยู่ที ่
1.55 ปี หรอืประมาณ 1 ปี 6 เดอืน และมอีตัราผลตอบแทนเมือ่ครบ 5 ปีอยูท่ีร่อ้ย 211 ของเงนิลงทุน 

 

 - สรปุผลศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ 

 การด าเนินงานของความต้องการและการด าเนินงานรา้นเบบี้ชอ็ป โดยพื้นที่ที่ต้องการด าเนินงาน
ธุรกจิ ร้านบริบูรณ์ เบบี้ช็อป ตัง้อยู่พื้นที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ใช้อาคารพาณิชย์ในการ
ด าเนินงาน 2 คูหา เปิดบรกิารวนัจนัทร ์- เสาร ์เวลา 08.00 – 20.00 บรกิารสนิคา้แม่และเดก็อย่างครบัครนั 
การออกแบบและการวางผงัภายในรา้น ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการพืน้ทีข่ายใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 
โดยค านึงถงึความสวยงาม การแสดงสนิคา้ทีม่จี าหน่ายครบทุกรายการอย่างโดดเด่น การจดัเรยีงสนิคา้เป็น
หมวดหมู ่งา่ยต่อการเลอืกหา และตรวจสอบคุณภาพของสนิคา้ใหม้คีุณภาพพรอ้มส าหรบัการจดัจ าหน่ายอยู่
เสมอ การดูแลเอาใจใส่จดจ าพฤตกิรรมการใช้บรกิารของลูกค้าแต่ละราย เพื่อสรา้งความประทบัใจให้กบั
ลกูคา้ และกลบัมาใชบ้รกิาร ทัง้ยงัมบีรกิารจดัส่งสนิคา้เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่สะดวกมาใช้
บรกิารดว้ยตนเอง ผ่านทางบรษิทัจดัส่งสนิคา้เช่นเคอรร์ี ่เอก็ซเ์พรส 

 - สรปุผลศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธข์องธุรกจิ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 การด าเนินธุรกิจจะใช้กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CLICK” เพื่อให้สามารถตอบสนอง
พฤตกิรรมความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปในปจัจบุนัอย่างเหมาะสม ดงัน้ี 



     C = channel มชี่องทางทีส่รา้งความรบัรูท้ีค่รบถ้วน และทราบว่าแต่ละช่องทางมบีทบาท
อย่างไรทีจ่ะท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภครบัรู้ ทัง้ในส่วนของหน้ารา้น และช่องทางออนไลน์ เช่น face book และ 
line@ ของรา้น 

     L = Long tail key word เพื่อใหช้ื่อรา้น และสนิคา้ในรา้นสามารถถูกคน้พบในช่วงทีก่ลุ่ม
ผูบ้รโิภคก าลงัคน้หาขอ้มลู เช่น ท าเลทีต่ ัง้และการตดิตัง้ป้ายรา้นใหโ้ดเด่น การซือ้โฆษณาใน face book 
และ line@ ทัง้นี้ long tail เป็นอกีเทคนิคหน่ึงทีเ่หมาะสมกบัการตลาดกลุ่มคุณแม่ เพราะในปจัจุบนั 
ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการหาขอ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ 

     I = Insight หากต้องการเขา้ไปอยู่ในใจคุณแม่ ต้องคน้ขอ้มลูเชงิลกึใหเ้จอ และสรา้งคอนเทนต์
ใหต้รงกบัขอ้มลูทีท่างลูกค้าต้องการ 

      C = completed data ในช่วงเวลาทีคุ่ณแม่จะตดัสนิใจซือ้สนิคา้ เขาต้องการขอ้มลูของสนิคา้ที่
ครบถ้วน เพื่อใชเ้ป็นส่วนประกอบในการเลอืกสิง่ทีด่ทีีสุ่ด 

     K = Keep in touch ในส่วนสุดทา้ยทีจ่ะท าใหคุ้ณแม่บอกต่อ หรอืแนะน าสนิคา้ใหก้บัคนอื่นๆ 
เราต้องใส่ใจเขา ดูแลเขาอย่างด ีตัง้แต่การเลอืกสนิคา้ที่ไดคุ้ณภาพและ การใหบ้รกิารทีต่รงใจ 

 หากทางรา้นบรบิูรณ์เบบี้ ชอ็ปมกีารใชก้ลยุทธไ์ดอ้ย่างตรงจุด และเหมาะสม กจิการของทางรา้น
ย่อมมโีอกาสเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

การวิจารณ์ 

 - สรปุผลศกึษาความตอ้งการ และพฤตกิรรมของตลาดตามปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P   
  1. ผลการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใชผ้ลติภณัฑส์ าหรบัเดก็ดา้น
สนิคา้ (Product) ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้ผา้อ้อมส าเรจ็รปูส าหรบัเดก็มากทีสุ่ด เนื่องจากพฤตกิรรมการเลีย้งดูบุตร
เปลี่ยนไป จากอดตีทีผู่ช้ายออกไปท างานเพื่อเลีย้งดูครอบครบั ผูห้ญิงจะอยู่บ้านเลี้ยงลูก เปลีย่นเป็นการที่
ทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิท างานเท่าเทยีมกนั ผูบ้รโิภคในปจัจุบนัจงึมตี้องการความสะดวกสบายในการใชง้านจาก
การใชผ้า้ออ้มส าเรจ็รปู โดยสวมใส่ผา้ออ้มใหล้กูมากทีสุ่ดในช่วงเวลากลางคนื เพื่อป้องกนัการขบัถ่ายเป้ือนที่
นอน และเลอืกซือ้สนิคา้บรรจภุณัฑข์นาดใหญ่ ลดความถี่ในการซือ้สนิคา้เป็นเดอืนละครัง้ ส่วนสนิคา้ทีเ่ลอืก
ซือ้รองลงมาคอื นมส าหรบัเดก็ เนื่องจากการที่คุณแม่ต้องท างานนอกบ้าน ไม่มเีวลาในการให้นมบุตร และ
ตอ้งการตอ้งการใหบุ้ตรไดร้บัสารอาหารทีค่รบถว้น เพื่อพฒันาการทีด่ทีีสุ่ด 



 2. ผลการตดัสนิใจซื้อสนิค้าจากลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใช้ผลติภณัฑส์ าหรบัเดก็ 
และขอ้มลูปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชผ้ลติภณัฑส์ าหรบัเดก็ในรา้นเบบีช้อ็ปดา้นราคา 
(Price) ผู้บรโิภคมคีวามถี่ในการซื้อผ้าอ้อมส าเรจ็รูป และของใช้ส าหรบัเดก็ เดอืนละครัง้มากที่สุด จะเลอืก
ซือ้สนิคา้ทีม่บีรรจภุณัฑข์นาดใหญ่ เพื่อใหม้เีวลากบัครอบครวัมากขึน้ และรปูแบบการส่งเสรมิการตลาดทีท่ า
ให้มคีวามสนใจในตัวสนิค้ามากที่สุด คือส่วนลด เน่ืองจากเป็นสินค้าจ าเป็นที่มปีรมิาณการใช้ฟุ่มเฟือย 
กล่าวคอื ใชแ้ลว้ทิง้ การมสี่วนลดจงึเหมาะสมที่สุดส าหรบัลกูคา้กลุ่มนี้ 

 3. ผลการตดัสนิใจซื้อสนิค้าจากลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใช้ผลติภณัฑส์ าหรบัเดก็ 
และข้อมูลปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้ผลติภณัฑ์ส าหรบัเด็กในร้านเบบี้ช็อปด้าน
สถานที่ (Place) ผูบ้รโิภคซื้อสนิคา้ส าหรบัเดก็จากรา้นเบบี้ชอ็ป มากทีสุ่ด นอกจากเหตุผลของการ มสีนิค้า
หลากหลาย ครบครนัแล้ว อีกหนึ่งเหตุผลที่ส าคัญคือ พนักงานของร้านเบบี้ช็อปมคีวามเชี่ยวชาญใน
ผลิตภณัฑ์ สามารถให้ค าแนะน าสินค้าได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ท าให้ได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการ
มากกว่าการซือ้สนิคา้จากช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่นทีเ่ป็นลกัษณะพนักงานทัว่ไป ไม่สามารถแนะน าสนิคา้
ได ้สถานทีท่ีเ่หมาะสมในการตัง้รา้นเบบีช้อ็ปคอื รา้นมบีรเิวณพืน้ทีก่วา้งขวาง เพราะผู้บรโิภคมัน่ใจว่าจะมี
สนิคา้ครบตามทีต่้องการเลอืกซือ้ และมคีวามสนใจใชบ้รกิารสัง่ซือ้สนิคา้ทาง line หรอื Facebook ของทาง
รา้น เพราะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปจัจบุนัมตีน้ทุนทางดา้นเวลาน้อยลง 

 4. ขอ้มูลปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ส าหรบัเด็กในรา้นเบบี้ชอ็ป
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) สิง่ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ าหรบัเดก็คอื พนักงาน
ขายมากทีสุ่ด เนื่องจากสนิคา้แมแ่ละเดก็มคีวามละเอยีดอ่อน สนิคา้แต่ละประเภทเหมาะส าหรบัเดก็แต่ละคน
ที่ต่างกัน เช่น เด็กที่แพ้นมววั ต้องเปลี่ยนไปบรโิภคนมแพะ เด็กขบัถ่ายยากต้องดื่มนมชนิดใดเพื่อให
สามารถขบัถ่ายง่ายขึ้น พนักงานขายจึงมสี่วนในการสร้างความมัน่ใจให้กับผู้บ ริโภคมากที่สุด ดังนัน้ 
พนักงานขายต้องมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในตวัสนิค้า สามารถแนะน าลูกค้าได้ ในกรณีที่ไม่มพีนักงาน
แนะน าสนิค้า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ได้รบัข่าวสารผลติภณัฑห์รอืสนิค้าส าหรบัเดก็จาก สื่อโฆษณาสาธารณะ 
เช่น สื่อส่งเสรมิการขายทีต่ดิบรเิวณชัน้วางสนิคา้มากทีสุ่ด รปูแบบการส่งเสรมิการตลาดทีท่ าใหม้คีวามสนใจ
ในตวัสนิค้ามากที่สุด คอืส่วนลด เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ลดน้อยลง และผู้บรโิภคส่วนใหญ่รบั
ไมไ่ดห้ากมคี่าจดัส่งตามระยะทางจากการบรกิารสัง่ซือ้ทาง line หรอื Facebook ทัง้นี้ ทางรา้นต้องเสรมิการ
สื่อสารกบัผูบ้รโิภคใหเ้ลง็เหน็ถงึตน้ทุนสนิคา้ทีร่วมค่าจดัส่งแลว้ว่าไมไ่ดม้รีาคาสงูอย่างทีเ่ขา้ใจ และค่าบรกิาร
ส่งสนิคา้ทีเ่กดิขึน้น้อยกว่า ตน้ทุนดา้นค่าใชจ้า่ยและตน้ทุนดา้นเวลาทีผู่บ้รโิภคตอ้งออกมาเลอืกซือ้สนิคา้ดว้ย
ตนเอง 



 - สรปุผลศกึษายอดขาย และแนวโน้มยอดขายใน 5 ปี  

 จากการศกึษาและสรุปการวางแผนยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี มคีวามเสีย่งเรื่องการลงทุน
เนื่องจากเงนิลงทุน 2,000,000 บาท พอสมควร ถงึแมจ้ะเลอืกการเช่าอาคารพาณิชยแ์ทนการสรา้งรา้น
ขึน้มาใหม่ ท าให้เงนิลงทุนน้อยลง แต่การตกแต่รา้นค้า เฟอรน์ิเจอร ์อุปกรณ์ส านักงาน และสต็อกสนิค้า
ส าหรบัเริม่กจิการที่ใช้เงนิลงทุนประมาณ 1,400,000 บาท และเงนิเดอืน ค่าเช่ารา้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ประมาณ 125,800 บาท รวม 1,525,80 บาทในเดอืนแรก คดิเป็นเงนิลงทุนกว่ารอ้ยละ 76.29 ของเงนิทุน
ทัง้หมด ซึ่งการลงทุนในช่วงแรก ร้านยงัไม่เป็นที่รู้จกัของผู้บรโิภคมากนัก รายได้จากการขายสินค้าหกั
ต้นทุนขายในช่วง 3 เดอืนแรกอาจไม่มกี าไร แต่ธุรกจิมโีอกาสทีจ่ะหมุนเวยีนเงนิทุนจากการไดเ้ครดติทาง
การค้าจากบรษิทัผู้ผลติและจ าหน่ายสนิค้า ท าให้กจิการมสีภาพคล่องทางการเงนิมากขึน้ หลงัจากช่วง 3 
เดอืนแรก รา้นคา้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ คาดการณ์ว่าจะมยีอดขายทีส่งูขึน้อย่างน้อย 10% ในทุกเดอืน และตัง้แต่
ปีที ่2 เป็นตน้ไป จะมอีตัราเตบิโตอยู่ทีปี่ละ 10% ทัง้นี้อตัราการเตบิโตของธุรกจิขึน้อยู่กบัแนวโน้มอตัราการ
เกดิและความหนาแน่นของประชากรในพืน้ที ่ทางรา้นจงึจะเน้นใชช้่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมอืหลกัในการ
ขยายฐานลกูคา้ใหมใ่หก้วา้งขึน้อกีดว้ย 

 

 - สรปุผลศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ 

  จากสรปุผลการศกึษา ‚ความต้องการและการด าเนินงานธุรกจิรา้นบรบิูรณ์ เบบีช้อ็ป เขตภาษเีจรญิ 
กรงุเทพมหานคร‛ การด าเนินงานของธุรกจิ ผูว้จิยัจะท าการวจิารณ์ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  

 การเลอืกใชพ้ืน้ทีอ่าคารพาณิชยต์ดิถนนเพชรเกษมในการด าเนินงาน 2 คูหา เพื่อสามารถออกแบบ
ผงัรา้นและการจดัเรยีงสนิคา้ไดอ้ย่างครบถ้วน สวยงาม ใหบ้รกิารสนิคา้ตรงตามความต้องการของผูบ้รโิภค
ทุกราย การทีร่า้นเปิดบรกิารวนัจนัทร ์- เสาร ์เวลา 08.00 – 20.00 เนื่องจากผูบ้รโิภคแต่ละรายมคีวาม
สะดวกในด้านเวลาที่ต่างกัน ทางผู้วิจยัให้ความส าคญัในด้านการบรกิารเพื่อให้เกิดประทบัใจมากที่สุด 
เนื่องจากเชื่อว่าหากผูบ้รโิภคเกดิความประทบัในในการบรกิารของทางรา้น จะเกดิการพฤตกิรรมการซือ้ซ ้า 
ซึง่เป็นการสรา้งฐานลูกคา้ประจ า อกีทัง้จะเกดิการบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภครายอื่น ท าใหไ้ดลู้กคา้ใหม่เพิม่ขึน้
ดว้ย ทัง้นี้ความประทบัใจจะเกดิจากพนกังานเป็นหลกั ดงันัน้ จะมกีารเพิม่ศกัยภาพดา้นความรูใ้นผลติภณัฑ์
อยูเ่สมอ และเสรมิใหพ้นกังานมคีวามตอ้งการบรกิารดว้ยใจ 

- สรปุผลศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธข์องธุรกจิ เป็นระยะเวลา 5 ปี 



 ผูว้จิยัเหน็ว่าการด าเนินกลยทุธใ์นระยะเวลา 5 ปี ต้องมกีารรวบรวมขอ้มลูเพื่อมาใชใ้นช่วยวเิคราะห์
และวดัผลของการด าเนินกลยุทธ ์โดยต้องอาศยัการเกบ็ขอ้มลูจากพนักงานเป็นหลกัเช่น ความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ยอดขาย ปญัหาในการด าเนินงาน หรอืค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และต้องมกีารประเมณิความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภคควบคู่ไปดว้ย ว่าผลการด าเนินกลยุทธน์ัน้เป็นอย่างไร และควรปรบัแผนกลยุทธต์ามสถานการณ์ที่
เกิดจากปจัจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เทคโนโลย ีอตัราการเกิดใหม่ของประชากร อย่าง
เหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ ๆ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยั 

 จากการศึกษาวจิยัเรื่อง ‚ความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจร้านบรบิูรณ์ เบบี้ช็อป เขตภาษี
เจรญิ กรงุเทพมหานคร‛ ท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการเลอืกซือ้สนิคา้
ส าหรบัเดก็ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้   

 1. ด้านความต้องการและพฤติกรรมของตลาด ผู้บรโิภคสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
ตลอดเวลาด้วยปจัจยัหลายด้าน เช่น การเพิ่มมากขึ้นของผู้ค้ารายใหม่ การที่คู่แข่งปรบักลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างทนัท่วงท ีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภคทัง้สิ้น เพราะฉะนัน้ผู้ประกอบการต้องหมัน่ศึกษาและติดตามสภาน
การณ์ปจัจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปรบัรปูแบบธุรกจิใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปจัจบุนั 

 2. ดา้นยอดขายและแนวโน้ม เนื่องจากสนิค้าส าหรบัเดก็ เป็นสนิคา้ที่มปีรมิาณการใช้ผนัแปรตาม

อตัราการเกดิใหมข่องเดก็และความหนาแน่นของประชากร ดงันัน้จงึเป็นธุกจิทีม่คีวามเสีย่งสูงหากอตัราการ

เกดิใหมข่องเดก็ลดลง โอกาสทีธุ่รกจิจะไมเ่ตบิโตหรอืถดถอยกม็สีงูขึน้เช่นกนั  

 3. ดา้นการด าเนินงานของธุรกจิ อาจมคี่าด าเนินงานทีสู่งขึน้ทุกปี เช่น ค่าเช่าอาคารพาณิชย ์ส่งผล

ใหต้น้ทุนขายสงูขึน้ ดงันัน้กจิการต้องมอีตัราการเตบิโตที่สูงขึน้ดว้ยเช่นกนั อกีทัง้ในปจัจุบนัการแข่งขนัดา้น

ราคามคีวามรนุแรง ธุรกจิตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์อยา่งทนัท่วงทเีพื่อความอยู่รอด 

 4. ด้านการวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธ์ การด าเนินงานธุรกิจร้านเบบี้ช็อป ต้องหมัน่ศึกษา

พฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยู่เสมอ โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น ผลติภณัฑใ์หม่ ช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ทางออนไลน์ทีเ่พิม่สูงขึน้ ทัง้นี้ผูป้ระกอบการรา้นเบบีช้อ็บควรเพิม่ช่องทางการจดั



จ าหน่ายทางออนไลน์ใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกทีม่ากขึน้ และปรบักลยทุธใ์นการด าเนินงานใหเ้หมาะกบัยุคสมยั

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูเ่สมอ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิยัความต้องการและการด าเนินงานของธุรกิจร้านบรบิูรณ์ เบบี้ช็อป  บรเิวณเขตบางแค 
กรงุเทพมหานคร ฉบบัน้ีส าเรจ็ไดด้ว้ยดจีากความรูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอดจากคณาจารย ์หลกัสูตรบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยัรามค าแหงทุกท่าน และดว้ยความกรณุาของ รองศาสตราจารย ์
ศริชิยั พงษ์วชิยั ในฐานะอาจารย์ที่ปรกึษาที่ได้ให้ค าแนะน า ร่วมทัง้ค าปรกึษาที่ดตีลอดจนสามารถน ามา
แกไ้ขในขอ้บกพรอ่งต่างๆ และทัง้ท่านอาจารยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ 2 ท่าน คอื รองศาสตราจารยส์มจติร ลว้น
เจรญิ และรองศาสตราจารยส์ุวณีา ตัง้โพธสิุวรรณ ซึง่ไดใ้หค้ าแนะน าเพิม่เตมิ เพื่อท าการปรบัปรุงงานวจิยัให้
มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น ผู้จดัท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ พร้อมกนันี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณผู้ประกอบการทีใ่ห้ความร่วมมอืในการใหส้มัภาษณ์ให้ขอ้มูลด้วยความเตม็ใจ และแสดงความ
คดิเหน็ใหม่ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ในการน าไปวเิคราะหแ์ละวางแผนธุรกจินี้ 

ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิทุกท่าน ที่
ใหค้วามช่วยเหลอื และประสานงานจนสามารถท าให้งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วง หากมขีอ้ผดิพลาดประการ
ใดผูจ้ดัท าขอน้อมรบัและ ยนิดรีบัฟงัความคดิเหน็และค าชีแ้นะทุกประการ 

 
 
 

วุฒพิงษ์ บรบิรูณ์สุขศร ี
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