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ปการศึกษา 2554 

 

บทคัดยอ 

 

สารนิพนธน้ีนําเสนอการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางานของพนักงานหนารานใน

เครือ บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด โดยเก็บขอมูลจากพนักงานประจํารานเฉพาะราน

สาขาในกรุงเทพจํานวน 26 สาขา โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษา วิเคราะหแนวปฏิบัติที่ดีในการขาย

และการใหบริการของพนักงานขายหนาราน และเผยแพรแนวปฏิบัติทีดี่ไปยังพนักงานในสาขา

ตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิ่มยอดขายใหกับรานคา 

การศึกษาคร้ังนี้มีการใชเทคนิคการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเครือ่งมือที่ใช

ในการศึกษา คือ (1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนแบบปลายเปด (2) แบบสอบถาม แบบ

ตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปด สถิติที่ใช คือ การหาคาความถี่ของตัวเลือกในแตละขอ และ

แสดงผลขอมูลโดยตารางแสดงจํานวน รอยละ และวิธพีรรณนา  

ผลการศึกษาสามารถสรุปเปนประเด็นตางๆไดดังนี้ (1) แนวปฏิบัติที ่ดีในการเพิ ่ม

ยอดขายของราน คือ การนําสินคาใหมเขามาจําหนาย พรอมจัดวางสินคาใหเต็มชั้นและอยูในระดับ

สายตา และควรจัดวางสนิคาโดยแบงตามกลุมสินคาเพื่อใหสามารถหาสินคาไดงาย (2) บทบาทของ

พนักงานในการขายสินคาและบริการที่มีผลตอยอดขายของราน คือ พนักงานตองรูรายละเอียด

เกี่ยวกับสินคา และสามารถใหคําแนะนําลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน มีความกระตือรือรนในการ

คนหาความรูเกีย่วกับสินคาจากสื่อตางๆ และมีมนุษยสัมพันธทีดี่กับลูกคา มีกิริยาสุภาพ แตงตัว

เรียบรอย และพรอมใหบริการลูกคาเสมอ (3) ปญหาสวนใหญที่เกิดขึน้ของรานคาเกิดจากสินคามา

สงไมตรงตามกําหนดวันวางจําหนาย ทําใหเสียโอกาสทางดานการขายใหกับคูแขง รองลงมาเปน

ปญหาโปรโมชั่นที่มีไมหลากหลาย  หรือโปรโมชัน่ไมดึงดูดใจ โดยแนวทางในการแกปญหา คือ 

พนักงานหนารานควรสั่งสินคาลวงหนา 2-3 สัปดาห เพื่อใหทางออฟฟศไดมีเวลาสัง่สินคาและ

จัดสงสินคาไปยังรานคา  และทางออฟฟศสวนกลางควรออกโปรโมชั่นใหมๆ ที่สอดคลองกับ

เทศกาลตางๆ เชน วันวาเลนไทน วันปดเทอม เปนตน โดยแนวปฏิบัติที ่ดีนี ้สามารถนําไป
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ประยุกตใชกับการทํางานของพนักงานหนารานของรานคาตางๆ ที่มีบริบททีค่ลายคลึงกัน เชน ราน

ขายหนังสือ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze sale representatives’ best practices in 

sales or service providing activities in Media Play International Co., Ltd. and also transmit their 

best practices to their peers in other branches in order to improve work performance and sales. 

Data was collected by investigating sale representatives only in 26 branches in Bangkok.         

Both quantitative and qualitative methods were used in this study. Research 

instruments included (1) Structured interview with open ended questions. (2) Questionnaire, 

checklist and open ended questions. Statistics used in this study were frequency, percentage and 

descriptive statistic.   

Results could be concluded as the following issues: (1) best practices for improving 

sales were introducing new products, arranging a full row of products on the shelf at eye level, 

and arranging similar kinds of products in same area for easy-to find purpose. (2) Major roles in 

sale and service providing activities impacting sales were knowledge of sale representatives about 

product descriptions, their ability to advise customers rightly and clearly, their enthusiasm to seek 

for product-related knowledge via media, and their human relations, politeness, proper dressing 

including their readiness to serve customer’s need. (3) Major problems came from products could 

not be delivered on specified time, leading to lose customers to other competitors, followed by 

limited choices of sale promotion or unattractive promotion. Solutions included sale 

representatives should order products 2-3 weeks in advance so that the central office could have 

time to order and distribute products to desired shops. Moreover, the central office should launch 

new and attractive promotions that fit with special occasions such as Valentine’s Day and Closing 
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period of study semester, etc. These best practices could be applied to enhance work performance 

by sale representatives in different kinds of shops such as in a bookstore. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาของโครงการ 

 โดยทัว่ไปองคกรและหนวยงานตางๆ จะมีการทําแผนงานการปฏิบัติในแตละป  โดย

กอนที่จะทําการตามแผนงานในปตอไปจะตองมีการทบทวนถึงสิ่งที่ทําผานๆ มาและหาขอบกพรอง

เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหดีกวาเดิม การปฏิบัติงานบางสวนที่ยังไมดีพอจึงตองมีการปรับปรุงใหดี

ขึ้น Best Practice หรือแนวปฏิบัติที่ดี จึงเปนสิ่งหนึ่งทีอ่งคกรพิจารณาเพือ่เปนตนแบบในการ

ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นขององคกร เพราะ Best Practice เปนวิธีการทํางานทีดี่ทีสุ่ดในเรือ่งนั้น ๆ ซึ่ง

อาจจะเปนระบบบริหาร เทคนิควิธีการตางๆ ที่ทําใหผลงานบรรลุเปาหมายระดับสูงสุด Best 

Practice จะไมใชเปนแคเพียงวิธีการทํางานที่ดี  แตเปนการทํางานที่ดีกวาหรือดีที่สุด  ซึ่งมีทั้งการ

ทํางานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการตางๆ ทําใหผลงานนั้นบรรลุเปาหมายสูงสุด มีอีกคํา

หนึ่งคําทีม่ีความหมายใกลเคียงกับ Best Practice คือ Good Practice  เปนคําทีม่ีความหมายคอนขาง

กวาง ใชในความหมายเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่มีประสิทธิภาพ  ซึง่สามารถเกิดขึ ้นไดในทุก

หนวยงานจากหลายชองทาง ทั้งตัวผูนํา ผูรวมงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือภาวะปญหาและการ

ริเร่ิมสรางสรรคพัฒนาที่มีขั้นตอน (สมพร เพชรสงค, 2548) 

 แนวคิด Best Practice มีจุดเริม่ตนในวงการแพทยและถูกนําไปใชในภาคธุรกิจโดยได

นําไปใชเปนรางวัล หรือสิ่งจูงใจใหกับฝายหรือแผนกตางๆ ขององคกร เพื่อกระตุนใหเกิดการ

สรางสรรคผลงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ดี สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา อันนํามาสูการ

สรางผลกําไรใหบริษัทหรือองคกร ผลตอบแทนสําหรับฝายหรือแผนกทีจ่ะไดรับรางวัลนั้นใน

ระยะแรกมักจะเปนถวยรางวัล และเงินสดเปนสวนใหญ แตในระยะตอมา หลายองคกรเห็นวาการ

ใหรางวัลดังกลาวไมสามารถกระตุนการทํางานไดเพียงพอและยัง่ยืน จึงไดเปลี ่ยนรางวัลและ

รูปแบบการใหรางวัล โดยเนนรางวัลในสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสได เชน การใหโอกาสการทํางานที่

ยืดหยุนมากขึ้น การผอนคลายกฎระเบียบการทํางาน และการใหโอกาสผูปฏิบัติระดับลางเขาถึง

ผูบริหารระดับสูงไดงาย และไมเปนทางการมากขึ้น 
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 รานมีเดีย เพลย ในเครือบริษัท ที่มีสาขาเฉพาะในกรุงเทพ 26 เปนบริษัททีจั่ดจําหนาย

สินคาประเภทสื่อมัลติมีเดีย เชน แผน Blu-ray, DVD และ VCD  เพื่อความบันเทิงใหแกลูกคา ในแต

ละสาขาทีท่ําการจําหนายสินคาจะมีพนักงานหนารานจํานวน 2-3 คน พนักงานของแตละสาขามี

วิธีการปฏิบัติงานที่แตกตางกันซึ่งสามารถดูไดจากยอดขายของแตละสาขาทีม่ียอดแตกตางกัน และ

ดูจากปจจัยทีม่ีผลตอยอดขาย ปจจัยที่ 1 ดานบุคลากร ประกอบดวย พนักงานขายหนาราน ในสวน

ของพนักงานขายหนาราน ปญหาที่พบเจอในการขายและการแกไขปญหาที่เกิดขึ ้น ขึ้นอยูกับ

ประสบการณและเทคนิคของพนักงานขายหนารานแตละคน รวมทัง้บุคลิกภาพของแตละบุคคล 

ปจจัยที่ 2 ดานสถานทีตั่ง้ของราน สถานทีตั่ง้ของรานคาอยูในที่ทีม่ีกลุมคนสัญจรไปมามากนอยแค

ไหน และในกลุมคนที่สัญจรไปมามีกําลังซื้อมากนอยแคไหน ปจจัยที่ 3 ดานการใหความสําคัญแก

ลูกคา การบริการที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา การเอาใจใส การดูแลใหคําแนะนําแกลูกคา 

 งานคนควาอิสระนีจึ้งไดนําเสนอการศึกษาการประยุกตใชวิธีการ Best Practice ในการ

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ จึงไดนําวิธีการ Best Practice มาประยุกตใชเพื่อใชในการแกปญหา

ที่เกิดขึน้ในราน มีเดีย เพลย ที่แตละสาขามียอดขายในแตละเดือนทีต่างกันคอนขางมาก เนือ่งจาก

พนักงานหนารานแตละสาขามีความรูในเรือ่งของสินคาและวิธีการนําเสนอขายสินคาแกลูกคา

ตางกัน  ประสบการณการทํางานของแตละคนตางกัน  มี รูปแบบวิธีคิดที ่ต างกัน  รวมถึง

บุคลิกลักษณะนิสัยทีแ่ตกตางกัน จึงมีแนวคิดในการศึกษาหา Best Practice วิธีการทํางานทีดี่ที่สุด

และเผยแพรใหกับพนักงานหนารานเพือ่ทีจ่ะทําใหพนักงานมีความคิดและวิธีปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกนั อันจะสงผลใหเกิดการทํางานที่เปนมาตราฐาน ลดปญหาตางๆที่มักจะเกิดขึน้ เพิม่ความพึง

พอใจใหกับลูกคา และเพิ่มยอดขายใหแตละสาขา 

 

1.2  จุดประสงคของโครงการ 

1.  เพื่อศึกษา และวิเคราะหแนวปฏิบัติที่เปนที่ดี ในการขายและการใหบริการของพนักงานขาย

หนารานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2.  เพื่อเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี ในการขายและการใหบริการของพนักงานขายหนารานในเครือ

บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของแตละรานให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  

1.3  ขอบเขตของโครงการ 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาแนวปฏิบัติทีดี่ ในการขายและการใหบริการของพนักงาน

ขายหนารานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย กลุ มพนักงานขายหนาราน มีเดีย เพลย ในเครือบริษัท 
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ทั้งหมด 26 สาขา มีพนักงานทั้งหมด 52 คน และ กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควาและทําวิจัย

คร้ังน้ี คือ กลุมพนักงานขายหนาราน มีเดีย เพลย ทั้งหมดจํานวน 52 คน 

 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

      1.  เพื่อพัฒนาการทํางานในการขายและการใหบริการ ของพนักงานขายหนารานในเครือบริษัท 

มีเดีย เพลย  

      2.  เพื่อเพิ่มจํานวนลูกคาที่มาใชบริการใหมๆ และรักษาฐานของลูกคาเดิมใหมาใชบริการอยาง

ตอเน่ือง 

      3.  เพื่อเพิ่มยอดขาย และความพึงพอใจของลูกคาของรานในเครือ มีเดีย เพลย 

  

1.5  นิยามคําศัพท 

 Best  Practice คือ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ในการทําสิง่ใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ ซึ่งเปนผลมา

จากการนําความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุปความรูและประสบการณนั้น เปนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ

ตนเอง (บูรชัย  ศิริมหาสาคร, 2548) Best  Practice จึงเปนบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เปน Tacit 

Knowledge (ความรูใน     ตัวคน) ซึง่เผยแพรเปน Explicit Knowledge (ความรูที่ปรากฏใหเห็นชัด

แจงในรูปแบบตางๆ) เพื่อใหผูอ่ืนไดนําไปทดลองปฏิบัติ 

 Good Practice คือ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แตอาจจะยังไมมีหลักฐานยืนยันแน

ชัด หรือแสดงความถูกตองอยางชัดเจน อาจจะเปนเพียงคําบอกเลาปากตอปาก ซึ่งจําเปนตองใช

ขอมูลเชิงประจักษมายืนยันผลงาน Best Practice เปนคําเฉพาะหรือศัพททีใ่ชในวงการวิชาชีพ ที่

แสดงถึงผลงานที่มีมาตรฐาน มีการปฏิบัติอยางตอเนือ่งมีหลักฐานสนับสนุนหรือแสดงผลงานหรือ

ความสําเร็จของงาน  

 Lessons Learned คือ รูปแบบการเรียนรูตาม competency ทีบุ่คคลนั้นตองมี เปนการ

นํา explicit knowledge ไปสู tacit knowledge แตจะทําใหเกิดภาวะที่คนจะรูงานทีต่นเองตองรู และ

มีการบูรณาการในการทํางานได เมือ่นําความรูทีไ่ดมาทดลองปฏิบัติแลวไมไดผล ก็จะมีการคนหา

สาเหตุวาเกิดจากอะไร เชน ไมไดผลจากสิง่แวดลอมที่ไมเหมือนกัน ฯลฯ แลวจึงนําสิ่งเหลานัน้มา

ปรับปรุงในการปฏิบัติคร้ังใหมก็อาจจะไดผลดีกวาเดิม หรือนําสิง่ที่ทําใหไมประสบความสําเร็จนัน้

มาเปนบทเรียนสําหรับอนาคต เปนการสะทอนบทเรียนในการจัดการความรูในองคกรจาก “ความ

ผิดพลาด” ในอดีต ใชมันเปนครูเปนความรูที่สอนเรา เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ ตอยอดได 
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บทที ่2 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในบทน้ีจะกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี 

ซึ่งประกอบไปดวย  

 1.  บริษัทในเครือราน มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 2.  วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 3.  การจัดการความรู 

 4.  การปรับปรุงการใหบริการ/การเพิ่มยอดขายรานคาทุกสาขา 

 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  รานมีเดีย เพลย  ในเครือบริษัทจีเอ็มเอส 

 บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด เริม่กอตั้งเมือ่ป พ.ศ.2549 เปนธุรกิจขนาด

กลางดําเนินธุรกิจประเภทรานคาปลีกจําหนายสื่อเพื่อความบันเทิงประเภทแผนบลูเรย ดีวีดี วีซีดี ซึ่ง

มีการจําหนายผานชองทางราน พาวเวอรมอลล โรบินสัน จีเอ็มเอส ทีม่ีสาขาอยูในหางสรรพสินคา

ทั่วกรุงเทพฯ จํานวน 26 สาขา และมีการจําหนายผานทางเว็บไซต มีพนักงานภายในออฟฟศและ

พนักงานหนารานทัง้หมด 92คน  

 

2.2  วิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

 ราศรี แกวนพรัตน (2548) กลาวถึงความเปนมาของวิธีการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศ(Best 

Practices) วาเกิดขึน้ครัง้แรกในวงการแพทยเปนผลงานทีนํ่าไปสูความสําเร็จในการแลกเปลีย่น

วิธีการปฏิบัติงานที่ดีกันระหวางหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกเชนกลุมแพทยเฮนรีฟ่อรดไดรับ

รางวัลโปรแกรมเชิญชวนดูแลผูปวยที่เปนมะเร็งตอมลูกหมากดวยวิธีการดูแลตนเองที่บานรวมกับ

การรักษาทีศู่นยการรักษาผลการศึกษาพบวารอยละ 90 ของผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยสวนใหญเปน

มะเร็งในระยะแรกเทานั้นและผูปวยสวนใหญมีความพึงพอใจที่ไดรับการรักษาดวยโปรแกรม 

ดังกลาวน้ี 

 

DPU



5 

 

 ราศี แกวนพรัตน (2548)  กลาวเพิ่มเติมวาการเกิดวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศเกิดขึน้ได

หลายทาง ดังนี ้

 1. เกิดจากบุคคล ทีเ่รียนรูหรือใชประสบการณจากการปฏิบัติ การริเริม่สรางสรรค 

การแกปญหาการทํางาน การเสนอแนะวิธีการทํางาน การรับรูจากขอแนะนําของผูบริหาร วิทยากร 

เพื่อนรวมงาน หนวยงานอื่นๆ และผูรับบริการ ทําใหเกิดการสรางสรรควิธีการใหมหรือวิธีการที่

ดีกวา 

 2. เกิดจากปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานทีไ่มเปนไปตามเปาหมาย ความกดดัน

ของผูรับบริการ การแขงขัน การขับเคลื่อนนโยบายขององคกร ภาวะขอจํากัดของทรัพยากร ภาวะ

วิกฤติทําใหมีการแสวงหาแนวทาง กระบวนการ วิธีการที่ดีกวา เพื่อใหไดผลสําเร็จสูงสุด 

 3. เกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนา การคนหาวิธีการใหม การสรางความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ การเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร 

 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที ่สามารถวินิจฉัยหรือพิจารณาถึงคุณลักษณะของวิธีการ

ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ไดหลากหลายวิธกีาร ดังน้ี 

 1. พิจารณาจากเรือ่งทีเ่กีย่วของกับภารกิจโดยตรงของหนวยงานทีส่นองตอนโยบาย

การแกปญหาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงาน เชน 

  1.1 ทําใหมีวิธีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันของทุกสาขา 

  1.2 ทําใหยอดขายแตละรานมีความแตกตางกันคอนขางนอย 

 2. พิจารณาตามกระบวนการวงจรเดมมิง่ (Deming Circle) ทีป่ระกอดดวย PDCA 

ไดแก 

  2.1 การวางแผน (Plan) 

  2.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) 

  2.3 การตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผล (Check) 

  2.4 การปรับปรุงและพัฒนา (Act) 

 จะเห็นไดวาวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices) เปนผลงานที่นําไปสู

ความสําเร็จเกิดขึ ้นครั้งแรกในวงการแพทย ซึ ่งเปนการแลกเปลี ่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานที่ดี

ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ที่เกิดขึ้นจากหลายทาง เชน เกิดจากบุคคล ปญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เกิดจากการขับเคลื่อนการพัฒนา และเกิดจากการคนหาวิธีการใหมๆ ที่

นําไปเสริมสรางการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.2.1  ความหมายของวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

 นักวิชาการจากหลายสาขาวิชาไดใหความหมายของวิธีการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศ (Best 

Practices) ดังน้ี  

 บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548) กลาววาวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices)เปนการ

ทําสิ ่งใดสิ ่งหนึง่ใหสําเร็จซึ ่งเปนผลมาจากการนําความรู ไปปฏิบัติจริงแลวสรุปความรู และ

ประสบการณน้ันๆมาเปนแนวปฏิบัติทีดี่ทีสุ่ดของตนเองซึ่งเปนความรูในตัวคน (Tacit Knowledge) 

ที่สามารถเผยแพรใหเปนความรูทีป่รากฏใหเห็นชัดแจง (Explicit Knowledge) ไดในรูปแบบตางๆ

เพื่อใหผูอ่ืนนําไปทดลองปฏิบัติได 

   วิจารณ พานิช (2547) กลาววาวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศเปนการทํางานที่เกิดผลงาน

ในลักษณะที่นาภูมิใจนาชื่นชมเกิดผลสัมฤทธิ์สูงประสิทธิภาพสูงคุณภาพสูงและควรสงเสริมใหเกิด

การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศใหมๆขึ้นมาอยางตอเนือ่งโดยมีเกณฑในการพิจารณาเพื่อ

คัดเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศดังน้ี 

 1. เปนการปฏิบัติงานที่เกิดจากกลุ มและมีเรื่องราวของกระบวนการพัฒนาที ่ผาน

ขั้นตอนตางๆจนประสบความสําเร็จ 

 2. สามารถบอกเลาเร่ืองราวเพื่อสะทอนใหเห็นถึงวิธีคิดวิธีปรึกษาหารือ 

 3. สามารถดึงเอาความรูทีอ่ยูในตัวคน (Tacit Knowledge) มาเผยแพรเปนความรูที่

ปรากฏใหเห็นชัดแจง (Explicit Knowledge) ไดซึ่งอาจใชวิธีการประชุมเพือ่เสนอผลงานการระดม

ความคิดการซักถามและชี ้ประเด็นเพือ่ยกระดับความคิดการใชคําถามการสรางเงื ่อนไขสราง

บรรยากาศเพือ่ใหผูเขารวมประชุมนําความรูมาแลกเปลีย่นเรียนรูเกิดการเพิม่พูนความรูของกลุม

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางตอเน่ือง 

 สถาบันเพิ ่มผลผลิตแหงชาติ (2545) กลาววาวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best 

Practices) เปนแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติในเรื่องตางๆที่นําองคกรไปสูความสําเร็จและบรรลุ

จุดมุ งหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชวยใหสามารถลดเวลาในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพองคกรและสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 สมพร เพชรสงค (2548) กลาววาวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศเปนการทํางานที่ดีทีสุ่ดใน

เรื่องนั้นๆซึง่อาจเปนระบบบริหารเทคนิคหรือวิธีการตางๆที่ทําใหผลงานบรรลุเปาหมายระดับ

สูงสุด 

 ดังนัน้สรุปไดวา วิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices) คือเทคนิคหรือวิธีการ

ปฏิบัติงานที ่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปปฏิบั ติและประยุกตใชงานใหบรรลุผลไดตาม

วัตถุประสงคซึ่งสงผลใหหนวยงานหรือองคกรประสบความสําเร็จ 

DPU



7 

 

2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศและการจัดการความรู 

 ผูเชีย่วชาญจากสาขาวิชาตางๆไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศและ

การจัดการความรู (Best Practices) ดังน้ี 

 บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) กลาววาการจัดการความรูเปนเรือ่งสําคัญทีท่ําใหเกิด

การเรียนรูและประยุกตใชความรูรวมทั้งเปนการเปลี่ยนความรูของคนไปเปนความรูขององคกรการ

พัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูซึ่งจะตองประกอบดวยทักษะสําคัญ5ประการคือ (1) การแกปญหา

อยางเปนระบบ (2) การทดลองศึกษาหาแนวทางใหมๆ (3) การเรียนรูจากประสบการณในอดีต (4) 

การเรียนรูจากวิธีปฏิบัติทีเ่ปนเลิศ (Best Practices) ของผูอ่ืนและ (5) การถายทอดความรูอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งทั้งองคกร 

 ประพนธ ผาสุขยืด (2547) กลาววาวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices) เกิดขึน้

จากประสบการณทํางานของคนในองคกรซึง่บางครั้งคนในองคกรไมทราบวาสิ่งที่เกิดขึ้นเปน

วิธีการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศ (Best Practices) จึงเสียเวลาในการเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหมอยู

ตลอดเวลา ทั้งที่ความจริงสามารถนําความรูทีจ่ากการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จมาจดบันทึก

จัดทําเปนเอกสารหรือคู มือการปฏิบัติงานเพื ่อใช เปนแนวปฏิบั ติที ่ดีในการทํางานให เกิด

ประสิทธิภาพไดสามารถเผยแพรวิธีการปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จผานทางเครือขายภายในองคกร

หรือ Intranetหรือเผยแพรทางเว็บไซตตางๆเพื่อใหหนวยงานหรือองคกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน

และกันและเกิดเปนชุมชนนักปฏิบัติหรือ CoP (Community of Practices) ตอไป 

 วันทนา เมืองจันทร และเต็มจิต จันทคา (2548) กลาววาวิธีการจัดการความรูอยางงาย

คือการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ซึง่องคประกอบที่สําคัญ

คือการมีฐานขอมูลเกีย่วกับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของหนวยงานตางๆและควรเปนผลงานดีเดนเปนที่

ยอมรับในดานตางๆเชนดานแนวคิดกระบวนการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การ

ประเมินผล (Check) และการมีสวนรวมของชุมชนโดยการเผยแพรวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

เพื่อใหหนวยงานอ่ืนๆนําไปปรับใช 

 วิจารณ พานิช (2547) กลาววาการจัดการความรูตองดําเนินการอยางงายที่สุดไมเนนการ

ใชเคร่ืองมือทียุ่งยากโดยเริม่จากกิจกรรมดีๆเชนการคนหาวิธีการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศในกิจกรรมที่

สรางสรรคเปนงานประจําที ่มีอยู แลวในหนวยงานมีการจัดประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู โดยมี

ผูทรงคุณวุฒิชวยกระตุนมีการต้ังประเด็นคําถามที่นาสนใจทําใหเกิดการเรียนรูที่ทรงพลังโดยอาจใช

หลักการจัดการความรู4ประการคือ 

 1. ใหคนหลากหลายทักษะและวิธีคิดทํางานดวยความสรางสรรคและการทีม่ีความ

คิดเห็นที่แตกตางจะเปนพลังทําใหเกิดคุณคาของผลงาน 
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 2. รวมกันพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหมๆเพื่อใหบรรลุประสิทธิผลที่กําหนดไวเชนการ

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

 3. ทดสอบและเรียนรูอยางสรางสรรคเพื่อนําวิธีการทีค่นพบกลับมาสูแนวทางการ

ปฏิบัติซึ่งอาจทดสอบหรือปฏิบัติเพียงเล็กนอยเพื่อไมใหเกิดความเสียหายและถาพบวาเกิดผลดีก็

นํามาขยายผลใหมากขึน้จนเกิดเปนวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ใหมที่สามารถใชได

อยางถูกตองและเหมาะสม 

 4. การนําความรูจากภายนอกมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและพัฒนาความรูอยาง

ตอเน่ืองเพื่อมุงไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 จะเห็นไดวาการแลกเปลีย่นเรียนรูจากวิธีการปฏิบัติทีเ่ปนเลิศ (Best Practices) เปนการ

นําความรูท่ีมีคุณคาไปตอยอดเพื่อใหความรูแตกแขนงไปอยางกวางขวางเปนความรูทีแ่ตละองคกร

นําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จชวยเพิม่ผลผลิตทัง้ในดานปริมาณและคุณภาพอยางตอเนือ่งทําให

องคกรสามารถพัฒนาไปไดอยางกาวกระโดด (Leap Frog) ชวยยนระยะเวลาในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพขององคกร 

2.2.3  วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ  กับทฤษฎีการเรียนรูของ Thorndike 

 Edward Lee Thorndike (2417-2492) เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันผูคนพบทฤษฎีความ

ตอเน่ือง (Connectionism)  ทฤษฎีนี้ มีความเชือ่วา การเรียนรูเกิดจากการลองผิดลองถูก เชน เมือ่ให

ผูเรียนทํากิจกรรมอะไรอยางหนึ่งซึ่งไมมีความรูในเรื่องนั้นมากอน ผูเรียนจะทําแบบลองผิดลองถูก 

เพื่อเลือกที่จริง ทิ้งที่เท็จ จนกระทัง่จับไดวา ควรทําอยางไร จึงจะถูกตองและรวดเร็ว ก็จะเลือกทํา

ดวยวิธีน้ันในคร้ังตอไป 

 นั่นคือ ผูเรียนไดสราง  Best Practice  ในการทํางานของตนเอง ซึง่ Best Practice  ของ

ผูเรียนแตละคน อาจจะเหมือนหรือไมเหมือนกันก็ได เพราะเปนขอสรุปวิธีการทํางานทีต่างคนตาง

คนพบตามแนวทางของตนเอง เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน จึงจะรูวา วิธีการของใครดีที่สุด 
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2.2.4  การนําแนวคิดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศไปใช 

 ความนิยมของ Best Practice เกิดขึน้เมือ่หนวยงานในภาคธุรกิจไดนําไปใชเปนรางวัล

หรือสิ่งจูงใจใหกับฝายหรือแผนกตางๆขององคกรเพื่อกระตุนใหฝายเกิดการสรางสรรคผลงานและ

วิธีการปฏิบัติงานที่ดีสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาอันนํามาสูการสรางผลกําไรใหบริษัท

หรือองคกรผลตอบแทนสําหรับฝายหรือแผนกที่จะไดรับรางวัลนั้นในระยะแรกมักจะเปนถวย

รางวัลและเงินสดเปนสวนใหญแตในระยะตอมาหลายองคกรเห็นวาการใหรางวัลดังกลาวไม

สามารถกระตุนการทํางานไดเพียงพอและยั่งยืน จึงไดเปลีย่นรางวัลและรูปแบบการใหรางวัลโดย

เนนรางวัลในสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดเชนการใหโอกาสการทํางานที่ยืดหยุนมากขึ้นการผอนคลาย

กฎระเบียบการทํางานและการใหโอกาสผูปฏิบัติระดับลางเขาถึงผูบริหารระดับสูงไดงายขึ้นและไม

เปนทางการ(สมพร เพชรสงค, 2548) 

 การเกิดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ในหนวยงานสามารถเกิดขึ้นไดหลายชองทางตัวอยางดังน้ี 

 1. เกิดจากบุคคลอันมาจากการเรียนรูประสบการณภาวะผูนําทางผูบริหารทีค่าดหวัง

ความสําเร็จการคิดเชิงอนาคตการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานหรืออยูใตบังคับบัญชาก็เรียนรูจากการ

ปฏิบัติริเริม่สรางสรรคแกปญหาการทํางานเสนอแนะวิธีการตอผูบริหารและอาจจะเกิดแนวคิดการ

รับรู17 คําปรารภของคณะกรรมการของผูปกครองของประชาชนหรือผูรับบริการกอใหเกิดการ

สรางสรรควิธีการใหมหรือที่ดีกวา 

 2. เกิดจากปญหาอุปสรรค ในการบริหารจัดการทั้งระบบทัง้ปจจัยนําเขากระบวนการ

และผลผลิตไมไดตามเปาหมายความกดดันจากผูรับบริการการขับเคลือ่นนโยบายของผูบริหาร

ระดับสูงภาวะขอจํากัดของทรัพยากรทางการบริหารภาวะวิกฤติทําใหมีการแสวงหาแนวทาง

กระบวนการวิธีการที่ดีกวาเพื่อใหไดผลผลิตความสําเร็จสูงสุด 

 3. เกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนาคนหาวิธีการใหมเพื่อเพิ่มผลผลิตกําไรหรือสราง

ความพึงพอใจของผูรับบริการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคการ 

2.2.5  คุณลักษณะของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 

 สมพร เพชรสงค (2548) การวินิจฉัยวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศควรมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

1. เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับภารกิจโดยตรงของหนวยงานน้ัน 

2. สนองตอนโยบายการแกปญหาการพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงาน 

3. ลดขั้นตอนลดรอบระยะเวลาการทํางาน 

4. ลดทรัพยากรลดคาใชจาย 

5. การนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการทํางาน 

6. วิธีการที่ริเร่ิมสรางสรรค ขึ้นมาใหมหรือประยุกตขึ้นใหม 
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7. สามารถทําแผนผังเชิงเปรียบเทียบวิธีการเกาและใหม 

8. อํานวยความสะดวกในการใช 

9. วางระบบการใหบริการมีชองทางการใหบริการ 

10. สามารถเทียบเคียงวิธีการทํางานลักษณะเดียวกันกับหนวยงานอ่ืนได 

11. ผลผลิตและความสําเร็จเพิ่มขึ้น 

12. ความพึงพอใจของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มขึ้น 

13. สามารถนําไปใชเปนมาตรฐานการทํางานตอไปไดยั่งยืนพอสมควร 

14. การพัฒนาปรับปรุงตอไป 

2.2.6  การคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ(BP) 

 สมพร เพชรสงค (2548) การคนหา Best Practice (BP) เพื่อดูสิง่ทีเ่ราคิดวาเจอแลวใช

แลวและคิดวาเปน Best Practice (BP) ของเราจริงๆ แลวใชหรือไม มีสิ่งทีช่วยในการคนหางายๆ 

ดังน้ี 

1. การวิเคราะหบริบทความคาดหวังของหนวยงาน/สังคม/ผูมีสวนไดเสีย 

2. พิจารณาวา PDCA ไดครบวงจรหรือยงั 

3. ขั้นตอนน้ันเปน “นวัตกรรม” หรือไม 

4. ต้ังคําถามวานวัตกรรมน้ันคืออะไร Whatทําอยางไร Howทาํเพือ่อะไร Why 

5. วิเคราะหปจจัยที่สําเร็จและบทเรียนที่ไดเรียนรู 

2.2.7  เกณฑพิจารณา Best Practice (BP) 

 สมพร เพชรสงค (2548) การพิจารณาวาสิง่ทีผู่เขียนคิดวาเปน Best Practice (BP) น้ัน

ผูอานมีเกณฑงายๆในการพิจารณาวาเปน Best Practice (BP) หรือไม ดังน้ี 

1. สอดคลองกับ “ความคาดหวัง” ของหนวยงาน/โรงเรียน/ชุมชน/ผูปกครอง/

ผูเกี่ยวของ 

2. มี PDCA จนเห็นแนวโนมของตัวชีว้ดั 

3. ผูเขียนบอกเลาไดวา “ทําอะไร What” “ทําอยางไร How” “ทําไมจึงทํา Why” 

4. ผลลัพธเปนไป/สอดคลอง/สะทอนตามมาตรฐานหรือขอกําหนด 

5. เปนสิ่งที่ “ปฏิบัติไดจริงและเห็นผลแลว” ไมใชแนวคิด หรือ ทฤษฎี 
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2.2.8  Best Practice กับองคกรแหงการเรียนรู 

 David Garvin (อางถึงในบุญดี  บุญญากิจ และคณะ 2547) กลาววา การจัดการความรู

เปนเรื่องสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรู และประยุกตใชความรู รวมทั้งแปลงความรูของคนไปเปน

ความรูขององคกร การจะเปนองคกรแหงการเรียนรูน้ัน จะตองมีทักษะใน 5 ดาน ไดแก 

 1.การแกปญหาอยางเปนระบบ 

 2.การทดลองศึกษาหาแนวทางใหมๆ 

 3.การเรียนรูจากประสบการณในอดีต 

 4.การเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของคนอ่ืน 

 5.การถายทอดความรูอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร 

 จะเห็นวา Best Practice  เปนสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะเปน 1 ใน 5 ของทักษะในองคกร

แหงการเรียนรู 

 

2.3  การจัดการความรู 

 วิจารณ พาณิชย (2545) ไดกลาวไววา การจัดการความรูเกีย่วของกับการแบงปนความรู 

(knowledge sharing) ถาไมมีการแบงปนความรู ความพยามยามในการจัดการความรูจะไมประสบ

ผลสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคกรเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติมีผลตอการแบงปนความรู 

ประเด็นดานวัฒนธรรมและสังคมมีความสําคัญยิ่งตอการจัดการความรู 

 ประเวศ วะสี (2545) ไดกลาวไววา การจัดการความรู หมายถึง การเชื่อมตอความรู 

ขอมูลขาวสาร การเรียนรู การปฏิบัติใหเกิดผลดี 

 Senge (1990) ไดใหความหมายวาการจัดการความรูเปนกระบวนการธุรกิจที่องคการใช

ในการสรางและการเผยแพรความรู การที่องคการใหคุณคาแกทรัพยากรความรูและมองหาวิธีการที่

จะจัดการเกีย่วกับทรัพยากรความรูอยางมีประสิทธิภาพ การไดมาซึง่ความรูทีถู่กตองที่เหมาะสม 

เพื ่อบุคคลที ่เหมาะสม ณ เวลาที ่ถูกตอง และชวยใหบุคคลไดแลกเปลี ่ยนและใชขอมูลหรือ

สารสนเทศรวมกันในการปฏิบัติติงาน โดยมุงที่การปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

 จากความหมายขางตนทีก่ลาวมาสรุปไดวา การจัดการความรูเปนกระบวนการที่ใชใน

การจัดการสารนิเทศและความรูทีเ่ปนสิ่งสําคัญหรือทรัพยสินทีเ่ปนนามธรรม (intangible asset) ที่

องคกรตองการใช เปนสวนสําคัญสําหรับสรางความแตกตางใหกับองคกร เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง

เพื่อพัฒนาใหองคกรมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
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2.4  การปรับปรุงการใหบริการ/การเพิ่มยอดขายรานสาขา 

 2.4.1  การจัดวางสินคา 

 การจัดวางสินคาภายในรานควรเปดหนาสินคาใหลูกคาสามารถมองเห็นสินคาได

ชัดเจน จัดวางสินคาไวในจุดที่ลูกคาเดินเขามาและมองเห็นไดชัดเจน มีการจัดดิสเพลยการวาง

สนิคาใหดูโดดเดนนาสนใจ 

 2.4.2  การทําสื่อโปรโมทสินคา 

 การจัดทําสื่อทีใ่ชสําหรับโปรโมทสินคาภายในราน โปรโมทหนังใหม หนังยอดฮิต 

หนังลดราคา หรือทําสือ่โปรโมชัน่เกีย่วกับสินคา และมีการโปรโมทสินคาภายนอกรานโดยการทํา

สื่อไปติดตามจุดประชาสัมพันธภายในหางสรรพสินคา 

2.4.3  การนําเสนอสนิคา 

 วิธีการนําเสนอสินคาใหแกลูกคาควรจะทราบถึงความตองการของลูกคามาเปนอันดับ

แรกและทําการแนะนําสินคาที่ตรงกับความตองการของลูกคา 

2.4.4  มารยาทในการใหบริการลูกคา 

 พนักงานขายหนารานควรกลาวเชิญเมื่อลูกคาเขามาในรานและกลาวขอบคุณเมือ่ลูกคา

ซื้อสินคาเสร็จเรียบรอย พนักงานขายตองพูดจาสุภาพ มีทาทีออนนอม 

2.4.5  ความรูของพนักงานที่มีตอสินคา  

มีการอบรมพนักงานขายหนารานโดยพนักงานในออฟฟตทีม่ีหนาทีรั่บผิดชอบสินคา

ทําหนาที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินคาใหกับพนักงานขายหนาราน 

2.4.6  วิธีการใหบริการลูกคา 

 การขายสินคาที่เนนการบริการลูกคาเปนหลัก การมีมนุษยสัมพันธที่ดีคอยใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับสินคาไดอยางถูกตองชัดเจน การเอาใจใสในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของลูกคา

เพื่อสรางความประทับใจใหลูกคากลับมาใชบริการอีก 

2.4.7 วิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

 การแกปญหาตรงสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดปญหา ปญหาทีเ่กิดขึน้พรอมวิธีการแกปญหา 

มีดังน้ี 

 1. สินคาเกิดการสูญหาย แกไขโดยการติดกลองวรจรปดไวภายในรานคา และมีการ

ปรับคาเสียหายจากพนักงานดูแลรานคา 

 2. สต็อกสินคามีจํานวนมากเกินไปทําใหเกิดสต็อกลนที่เก็บและทําใหพนักงานไมนับ

จํานวนสต็อกสินคาทําใหสินคาสูญหาย แกไขโดยการควบคุมสต็อกหนารานและคํานวณสินคาที่

ตองมีการเก็บสต็อกตอรานสาขา และพนักงานตองนับจํานวนสต็อกสินคาทุกวัน 
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 3. พนักงานไมปฏิบัติตามหนาทีอ่ยางเครงครัด แกไขโดยการติดกลองวงจรปดเพือ่

สอดสองดูพฤติกรรมของพนักงานในการทํางานและดูพฤติกรรมในการใหบริการลูกคา 

 4. มีคูแขงทางการตลาดเยอะทําใหลูกคามีทางเลือกในการซื้อสินคาไดหลายทาง แกไข

โดยการนําคู แขงมาเปรียบเทียบและทําการปรับปรุงใหดีกวาเดิม นําเสนอโปรโมชั่นสินคาที่

แตกตางจากคูแขงเพื่อดึงลูกคาใหเขามาใชบริการของรานเรา 

 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับวิธีการปฏิบัติการที ่เปนเลิศ (Best 

Practices)  ของรานในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย พบวามีงานวิจัยที่สอดคลองกับประเด็นการศึกษา 

ดังน้ี 

พัฐชญาณ กลับกลาง (2552) เปนการศึกษาจากสภาพการปฏิบัติงานของบรรณารักษ

วิเคราะหหมวดหมู และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามเพื ่อหาวิธีการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตางๆของบรรณารักษโดยใชการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศ (Best Practices) โดยมีความมุงหมายเพือ่ศึกษา

การปฏิบัติงานที ่เปนเลิศและปจจัยที ่สงผลตอวิธีการปฏิบัติงานที ่เปนเลิศของบรรณารักษใน

หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดวยการสอบถามและสัมภาษณหัวหนางานหรือ

บรรณารักษวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศเครื่องมือทีใ่ชในการศึกษาคือ 

(1) แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการและแบบปลายเปดสถิติทีใ่ชคือใชวิธีการหาคาความถี่

ของตัวเลือกในแตละขอและแสดงผลขอมูลโดยตารางแสดงจํานวนและรอยละและใชวิธีพรรณนา 

(2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปนแบบปลายเปดสถิติที่ใชคือใชวิธีการ

หาความถีแ่ละเรียงลําดับขอมูลจากทีม่ีความถีม่ากไปหาความถีน่อยและแสดงผลขอมูลโดยตาราง

แสดงความถี่คารอยละและใชวิธีพรรณนา ผลการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศ (Best Practices) 

พบวามีการลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานโดยใชการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตจากเว็บไซตของ

หองสมุดมหาวิทยาลัยอื ่นๆมีการประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการของวงจรเดมมิ่ง(DemingCircle) มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทีก่ําหนดเพือ่เตรียมเขา

รวมสหบรรณานุกรม (Union Catalog) มีการแกปญหาหนังสือคางโดยการวิเคราะหหมวดหมูและ

ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศได 200 ชื่อเรื่อง/คน/วันดวยการระดมบุคลากรนักศึกษาฝกงานและ

นักศึกษาชวยงานประมาณ 15-20 คนมาชวยงานเปนการเฉพาะกิจและใชการสืบคนขอมูลทาง

อินเทอรเน็ตจากเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัยอืน่ๆ และปจจัยที่สงผลตอวิธีการปฏิบัติงานที่
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เปนเลิศพบวาระบบอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพจํานวนของบุคลากรที่เพียงพอความรวมมือของ

บุคลากรความรูความสามารถของบุคลากรจะสงผลตอวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

 เมธาวี ฐานกุล (2551) ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติงานทีม่ีความเปนเลิศของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ทีม่ีการบริหารจัดการที่ดี ไดแก เทศบาลนครนนทบุรี และ เทศบาล

นครยะลา เปนตน โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการเก็บ

รวบรวมขอมูลดานเอกสาร สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลไดแก อัตราสวนรอยละ คาเฉลีย่เลข

คณิต สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะหหาคาทีเทสต(t-test) พบวา แนวทางการสรางความ

เปนเลิศดานการบริหารจัดการที่ดีของทั้ง 2 เทศบาลมีจุดเนนที่แตกตางกัน โดยเทศบาลนครนนทบุรี

เนนที่กระบวนการบริหารจัดการ สวนเทศบาลนครยะลาจะเนนที่ความตองการของประชาชน 

ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมความมีเอกภาพทางการเมืองทองถิน่ บุคลากรมี

ความรู ความสามารถและทักษะ การสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการที่ดีไดแก การสรางภาวะผูนําในทุกระดับ “จิตสํานึกสาธารณะ” 

ในทุกภาคสวน การมีสวนรวมของทุกคนในทองถิน่ การใหอิสระในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

การพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา การบริหาร

ทรัพยากรทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาสภาพแวดลอมองคกรอยางสม่ําเสมอ การคํานึงถึง

ความตองการและความพึงพอใจของประชาชนเปนหลัก และการติดตามและประเมิณผลการบริหาร

จัดการทองถิ่นอยางตอเน่ือง 

 พบสุข ช่ําชอง (2550) ศึกษาวิเคราะหหาปจจัยทีส่งผลใหการนําแนวคิดศูนยบริการรวม 

(service link)มาใชใหประสบผลสําเร็จ โดยผูศึกษาไดเลือกศึกษาในรูปแบบของ “ศูนยบริการรวม

กระทรวง” ในกรณีศึกษาตนแบบอันเปนเลิศ (Best Practice) คือศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน 

และศูนยบริการรวมกระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้นี ้เนือ่งจากศูนยบริการรวมทัง้ 2 แหงไดรับรางวัล

คุณภาพการใหบริการประชาชนในประเภทรางวัลการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ประจําป พ.ศ. 2549 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) สําหรับการศึกษาวิเคราะหหาปจจัยแหงความสําเร็จดังกลาวนั้น ไดใชวิธีการศึกษา คือ 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารสิ ่งพิมพ และใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกบุคลากรที ่

เกี่ยวของกับการดําเนินการของศูนยบริการรวมผลการศึกษาพบวา ปจจัยรวมที่ทําใหศูนยบริการ

รวมกระทรวงทั้ง 2 แหง ประสบความสําเร็จในการดําเนินการ ไดแก 1. การสนับสนนุของผูบริหาร 

2. การมีบุคลากรทีม่ีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการบริการ 3. การประชาสัมพันธของ

หนวยงาน 4. การมีระบบการทํางานที่สอดคลอง และความสามารถในการประสานงานในองคกร 5. 

ความพรอมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. การสนับสนุนดวยงบประมาณ 7. การประเมิณผลการ
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ดําเนินการและพัฒนากระบวนการของศูนยบริการรวมอยางตอเนื่อง และ 8. การทําเลที่ตัง้ของ

ศูนยบริการรวมที่เหมาะสมต้ังอยูในแหลงชุมชน 

 นัฐกานต อัศวแกวฟา (2551) การศึกษารูปแบบการบริหารลักษณะองคการ และ

กระบวนการการทํางานที่สงผลตอความสําเร็จของโรงงานแยกกาซธรรมชาติระยอง มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาวิเคราะหสภาพการดําเนินงานภายในโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตามเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติโดยอาศัยทฤษฎีปจจัยแหงความสําเร็จตามแบบจําลอง 7-S ของ McKinsey ทั้ง 7 

ดาน อันไดแกโครงสรางองคกร ระบบการทํางาน ลักษณะการทํางาน ทักษะบุคลากรและคานิยม

รวม โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากประชากรซึง่เปนผูบริหารและพนักงานของโรงแยกกาซธรรมชาติ

ระยอง โดยเครื่องมือทีใ่ชในการเก็บขอมูลนั้น ไดแก การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง รวมถึงการ

เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยองรวมถึง หนังสือ เอกสาร และ

ระบบสารสนเทศ และไดอาศัยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหอธิบาย

ความสัมพันธเชิงพรรณนา จากการศึกษาพบวา ลักษณะเดนหรือจุดแข็งของโรงแยกกาซธรรมชาติ

ระยองที่สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จนัน้ประกอบไปดวยคุณลักษณะดีเดนตามทฤษฎีปจจัย

แหงความสําเร็จตามแบบจําลอง 7-S ของ McKinsey 

 ธีระพร อายุวัฒน (2552) การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบแนวปฏิบัติที่ดีใน

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานขนาดเล็ก 2) ไดขอสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กและ 3) ทราบผลการตรวจสอบ แนวปฏิบัติ

ที่ดีในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาพืน้ฐานขนาดเล็กสนามวิจัยทีเ่ปนกรณีศึกษา คือ 

สถานศึกษาทีเ่ปนโรงเรียนแกนนําขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐาน จํานวน 3 โรงเรียน 3 ภูมิภาค เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัยประกอบดวยแบบวิเคราะหเอกสาร 

แบบสัมภาษณ แบบสังเกต และ แบบสอบถาม ความเห็นของผูเชีย่วชาญ เก็บขอมูลระหวางเดือน

สิงหาคม 2551 ถึง มีนาคม 2552 ผูใหขอมูลประกอบดวย ครู ผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน การวิเคราะหขอมูลใช การวิเคราะหเน้ือหา การจําแนกประเภท

ขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล และการสรางขอสรุปแบบนิรนัย ขอมูลทีไ่ดจากความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ขนาดเล็ก ใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปความ วิธีการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีดานการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ที่เปน

กรณีศึกษา  3 โรงเรียน ใน 3 ภูมิภาค ขั้นตอนที่ 2 สรางแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็กโดยนําขอมูลจาก 3 สวนไดแก การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ขอมูลที่ไดจากการลงภาคสนาม ไดแก เอกสารของโรงเรียน การสังเกต และการสัมภาษณ 
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นํามาวิเคราะหสังเคราะหโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแลวนํามาสรางรางแนวปฏิบัติที ่ดี 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบแนวปฏิบัติที่ดีดานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาด

เล็ก โดยผูเชี่ยวชาญ 18 ทาน ผลการวิจัยพบวา 1. โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารวิชาการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานทั้ง 17 ดาน 2. ไดขอสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กทั้ง 17 ดาน ซึง่ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) สวนนํากลาวถึงความ

เปนมา ความสําคัญและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด

เลก็ 2) แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก ประกอบดวย 

แนวคิดและหลักการ ยุทธศาสตร และคุณลักษณะของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก แนว

ทางการปฏิบัติทีดี่ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานขนาดเล็ก และ 3) เงื่อนไข

ของการนําแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กไปใช และ  

ผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กมี

ประโยชน และนําไปใชปฏิบัติไดจริง 

 สรุปจากงานวิจัยที ่เกี ่ยวของพบวาแนวทางในการปฏิบัติที ่ดีไดจากการแลกเปลีย่น

เรียนรูจากวิธีการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศและปจจัยที่สงผลกระทบตอแนวทางปฏิบัติทีเ่ปนเลิศมีหลาย

ปจจัยดวยกัน คือ1) ปจจัยดานบุคลากร2) ปจจัยความสําเร็จ ปญหา และอุปสรรคเครื่องมือทีใ่ชเปน

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการและแบบปลายเปดสถิติทีใ่ชคือใชวิธีการหาคาความถี่ของ

ตัวเลือกในแตละขอและแสดงผลขอมูลโดยตารางแสดงจํานวนและรอยละและใชวิธีพรรณนา

นอกจากนี้ยังมีการใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปนแบบปลายเปดสถิติ

ทีใ่ชคือใชวิธีการหาความถีแ่ละเรียงลําดับขอมูลจากทีม่ีความถี่มากไปหาความถีน่อยและแสดงผล

ขอมูลโดยตารางแสดงความถี่คารอยละและใชวิธีพรรณนา และการเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร

สิ ่งพิมพ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การพัฒนาทรัพยากร ดังนั้นจากการศึกษา

งานวิจัยขางตนผูพัฒนาจึงไดนํางานวิจัยขางตนมาเปนแนวทางในการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เปน

เลิศ กรณีศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีของพนักงานขายหนารานในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด 

 ขอแตกตางของการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของพนักงานรานในเครือ บริษทั มเีดีย เพลย 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กับงานวิจัยอ่ืนๆคือ 

1. ดานปจจัยที่ใชในการศึกษามี 3 ปจจัย ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานสภาพแวดลอม  

และปจจัยดานการใหความสําคัญแกลูกคา 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก อัตราสวนรอยละ และดําเนินการทดสอบ

ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบสอดคลองภายในของ  Cronbach’ 
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s Alpha ดวยการหาคาความเที่ยงรายปจจัย โดยใชเกณฑ คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามควรมีคา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพือ่

ทําการศึกษาเกีย่วกับรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีของพนักงานขายหนารานในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย 

ทั้งหมด 26 สาขาในกรุงเทพมหานคร และศึกษาปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน โดยมี

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับดังน้ี 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

2.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.1  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  กลุมพนักงานรานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ทัง้หมด 26 สาขา โดยมีพนักงานทั้งหมดจํานวน 52 คนกลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยเปน กลุมพนักงานรานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ทัง้หมด 26 สาขา 

โดยมีจํานวนไมตํ่ากวา 47 คน โดยอางอิงตามตารางแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง 

ของ Krejcie and Morgan (เชิดศักด์ิ โฆวาสินธ, 2545: 52) 

 

3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 

      วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ประกอบดวยขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยได

สรางเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ และการวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม  

3.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยไดสรางเครื ่องมือเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(Structured Interview) เพื่อใหผูใหขอมูลทราบถึงกรอบการสัมภาษณ และเตรียมขอมูลเพื่อให

ขอมูลแกผูวิจัยไดครบถวน โดยผูวิจัยดําเนินการสงหนังสือขอความอนุเคราะหและขอความรวมมือ

ในการเขาสัมภาษณ ซึ่งออกในนามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พรอมทั้ง นัดหมาย 

วัน เวลา และสถานที่ที่จะสัมภาษณ โดยผูวิจัยใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 20-30 นาที และใน

การสัมภาษณผูวิจัยไดมีการบันทึกเสียงเพื่อใชในการถอดความเน้ือหา ไดครบถวน 
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        3.2.2  การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดสรางเครือ่งมือแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากพนักงาน

หนารานในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลดวย

ตนเอง โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 1-2 สปัดาห 

 

3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 

3.3.1  รูปแบบเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ใชในการวิจัยครัง้นีเ้ปนแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง (Structured Interview) และแบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางขึ้น โดยมีลักษณะและวิธีการ

สราง ดังน้ี 

1.  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  

 ใชสําหรับสัมภาษณหัวหนางาน และผูจัดการสาขาตางๆ จํานวน 5 คน โดยมีคําถามใน

การสัมภาษณ ดังนี้ 1) มีวิธีเพิ่มยอดขายของราน/ลดคาใชจายของรานสาขาอยางไร 2) มีวิธีการ

นําเสนอขายสินคาอยางไร 3) มีวิธีการจัดเรียงสินคาอยางไร 4) มีความรูเกี่ยวกับสินคามากนอยแค

ไหน 5) วิธีใชสื่อประชาสัมพันธโปรโมทสินคาไดอยางไร 6) คุณมีวิธีการใหบริการลูกคาอยางไร 

7) ปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคาใหแกลูกคามีอะไรบาง และมีวิธีแกไขปญหาอยางไร 

2.  แบบสอบถาม  

 ใชสําหรับสอบถามพนักงานรานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย เกีย่วกับแนวทางในการ

ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และวิธีการแกไขปญหา ของบริษัท มีเดีย เพลย ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามภูมิหลังของพนักงาน  ประกอบดวย  คําถาม  4 ขอ คือ  

เพศ อายุประสบการณในการทํางาน  ระดับการศึกษา  มีลักษณะเปนแบบปลายปด 

 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และวิธีการ

แกไขปญหาของบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) โดยใชขอบขายงานวิจัยเกีย่วกับ Best Practice เปนแนวในการสรางแบบสอบถาม มี

วิธีการใหคะแนนและเกณฑในการแปรความหมายคะแนนจากแบบสอบถามที่ใชในการศึกษา

ความคิดของพนักงานรานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด  จํานวน  15  ขอ  

โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale)  ตามแบบของลิเคิรท      

(สุณี  ทรัพยประเสริฐ, 2547) กาํหนดคาเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
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โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี  

ทานมีความคิดเห็นตรงกบัขอความน้ันๆ ในระดับดีมาก ให 5 คะแนน  

ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นๆ ในระดับดี ให 4 คะแนน  

ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นๆ ในระดับปานกลาง ให 3 คะแนน 

ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นๆ ในระดับนอย ให 2 คะแนน 

ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้นๆ ในระดับนอยที่สุด ให 1 คะแนน 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุง,เพิ่มประสิทธิภาพ และ 

วิธีการแกไขหาของบริษัท มีเดีย เพลย มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open Ended Question) 

3.3.2  การสรางเคร่ืองมือและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบกับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา

เพือ่เปนแนวทางในการออกแบบแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสรางเคร่ืองมือและเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

3. สรางเคร่ืองมือจากขอมูลที่ศึกษา 

4. ผู วิจัยดําเนินการสงหนังสือขอความอนุเคราะหและขอความรวมมือในการเขา

สัมภาษณหัวหนางาน บริษัท มีเดีย เพลย เพื่อนําขอมูลจากการสัมภาษณมาปรับปรุงและออกแบบ

แบบสอบถามในปจจัยตางๆ เพื่อมาประเมินผลแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานหนารานในเครือ 

บริษัท มีเดีย เพลย 

5. นําแบบสอบถามที่สรางขึน้เสนอตอผูเชีย่วชาญ และอาจารยทีป่รึกษาเพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ความสอดคลอง และความคลอบคลุมของขอคําถาม และนํามา

ปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  และอาจารยที่ปรึกษา 

6. นําแบบสอบถามทีแ่กไขแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยใหผูเชี่ยวชาญ และอาจารยที่

ปรึกษา อยางนอย 3 ทาน เปนผูตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคา

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม และวัตถุประสงค (Index of Item – Objective Congruence: 

IOC) ตามวิธีการของ  Rovinlli and Hambleton  (1996) รวมทัง้ตรวจสอบความเหมาะสมของ

เนื้อหา ภาษาที่ใช ความสอดคลองและความคลอบคลุมโดยใชเกณฑ ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  เกณฑการใหคะแนนความตรงของเน้ือหา 

 

คะแนน หมายถึง 

+1 แนใจวาถูกตอง สอดคลองกับวัตถุประสงค 

0 ไมแนใจวามีความสอดคลอง 

-1 ยังไมถูกตอง ไมสอดคลอง ไมตรงกับวัตถุประสงค 

 

 หากคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคทีค่ํานวณไดมากกวา

หรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคสามารถนําขอคําถามไปใชได 

หากวาคาดัชนีมีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคที่คํานวณไดนอยกวา 0.5 ขอ 

คําถามนั้นควรถูกตัดออกหรือตองนําไปปรับปรุงใหมใหดีขึ้น แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถาม

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และอาจารยที่ปรึกษา 

 ผลการตรวจสอบคาดัชนี  IOC  พบวาไมมีขอคําถามใดมีคา  IOC  นอยกวา 0.5 ดัง

ตารางที่ 3.2 

7. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาฉบับสมบูรณดําเนินการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์

ความเที่ยงแบบสอดคลองภายในของ Cronbach’ s Alpha ดวยการหาคาความเทีย่งรายปจจัย โดยใช

เกณฑ คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามควรมีคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อมั่น .70 ขึ้นไป เพื่อหา

ขอบกพรองของเครื่องมือกอนไปใชจริง และวัดคาความเชือ่มัน่และความเทีย่งตรง เพือ่ยืนยันความ

ถูกตองและคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ชในการเก็บขอมูล ดังตารางที่ 3.2 พบวาความเที่ยงของ

แบบสอบถามในแตละปจจัยมีความเทีย่งอยูระหวาง .701-.806 แสดงวาแบบสอบถาม มีความ

เหมาะสมที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไปได 
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ตารางที่ 3.2  ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถาม 

 

ปจจัยในดานตางๆ คาความเท่ียง 

1.วิธีการเพิ่มยอดขายของรานในเครือ .701 

2.บทบาทของพนักงานในการขายสินคาและ

บริการที่มีผลตอยอดขาย 

.806 

3.วิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคา .767 

 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 3.4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ กระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Analyzing 

Qualitative Data) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การจัดระเบียบขอมูล การแสดงและเสนอผล การ

อภิปรายผลสรุป  

 3.4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สถิติทีใ่ชในการ

วิเคราะหไดแก รอยละ (Percentage) ในสวนของขอมูลที่ใชแบบประเมินคา (Rating Scale) คือ 

ขอมูลความคิดเห็นตางๆในแบบสอบถามใชคาเฉลีย่ (Mean) ในการวิเคราะห โดยผูวิจัยใชมาตรวัด

แบบประเมินคา 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) สําหรับการแปรผลคาเฉลีย่จะ

ใชเกณฑที่แสดงดังตารางที่ 3.4 

  

ตารางที่ 3.4 เกณฑคะแนนในการแปลผลคาเฉลี่ย 

 

ระดับคะแนน 

ระดับคาเฉลี่ย ความหมาย 

4.50 – 5.00 ดีมาก 

3.50 – 4.49 ดี 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

1.50 – 2.49 นอย 

1.00 – 1.49 นอยที่สุด 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะห 

 

การศึกษาคนควา (Best Practices) แนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศกรณีศึกษา แนวทาง

ปฏิบัติงานของพนักงานรานในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผูศึกษาคนควาได

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.  การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

4.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

เพือ่ใหผูใหขอมูลทราบถึงกรอบการสัมภาษณ และเตรียมขอมูลเพือ่ใหขอมูลแกผูวิจัยไดครบถวน 

โดยผูวิจัยดําเนินการสงหนังสือขอความอนุเคราะหและขอความรวมมือในการเขาสัมภาษณ ซึ่งออก

ในนามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พรอมทั้ง นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ที่จะ

สัมภาษณ โดยผูวิจัยใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 20-30 นาที และในการสัมภาษณผูวิจัยไดมี

การบันทึกเสียงเพื่อใชในการถอดความเนื้อหา ไดครบถวนโดยแบบสัมภาษณนี้ใชสําหรับสัมภาษณ

หัวหนางาน และผูจัดการสาขาตางๆ จํานวน 5 คน โดยมีคําถามในการสัมภาษณ ดังน้ี 1.มีวิธีเพิ่ม

ยอดขายของราน/ลดคาใชจายของรานสาขาอยางไร 2.มีวิธีการนําเสนอขายสินคาอยางไร 3.มีวิธีการ

จัดเรียงสินคาอยางไร 4.มีความรูเกี่ยวกับสินคามากนอยแคไหน 5.วิธีใชสื่อประชาสัมพันธโปรโมท

สินคาไดอยางไร 6.คุณมีวิธีการใหบริการลูกคาอยางไร7.ปญหาทีเ่กิดขึน้ในการขายสินคาใหแก

ลูกคามีอะไรบาง และมีวิธีแกไขปญหาอยางไรเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 

4.2  การวิจัยเชิงปริมาณ 

ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาคนควาไดสรางเครื่องมือแบบสอบถาม แบบปลายเปด 

และแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  เพือ่ใหพนักงานตอบแบบสอบถาม และมีแบบประเมิน

แนวปฏิบัติของพนักงานแตละสาขา ทั้งหมด 26 สาขา โดยมีผูจัดการสาขาตางๆ เปนผูประเมิน ซึง่มี

รายละเอียด ดังน้ี 
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1.  แบบสอบถาม: ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาคนควาไดทําการเก็บแบบสอบถามได

จํานวน  47  ชุด จากจํานวนประชากรทัง้หมด 52 ชุด เพื ่อนํามาวิเคราะหขอมูลดวยเครื ่อง

คอมพิวเตอรผลการศึกษาคนควานําเสนอตามลําดับขอมูลในแบบสอบถาม ซึ่งมี 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามภูมิหลังของพนักงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ คือ เพศ 

อายุประสบการณในการทํางาน ระดับการศึกษา มีลักษณะคําถามแบบปลายปดวิเคราะหขอมูลโดย

การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และวิธีการ

แกไขปญหาของบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพ และ

วิธีการแกไขหาของบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open 

Ended Question) วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีพรรณนาวิเคราะห 

เพือ่ใหเกิดความเขาใจตรงกันการสือ่ความหมายผูศึกษาคนควาไดกําหนดความหมาย

ของสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลคือ N แทนจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 

2.  แบบประเมิน: ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาคนควาวิจัยไดทําการเก็บแบบสอบถาม

การประเมินจํานวน 26 ชุดจากสาขาทัง้หมด 26 สาขา โดยมีผู จัดการสาขาตางๆ เปนผูประเมิน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในปจจุบันของพนักงานในแตละสาขาตามแนวทางการปฏิบัติทีดี่ทีไ่ด

จากผลการศึกษาในขอ 1 เพื่อนํามาใชในการเปรียบเทียบ และพัฒนา โดยการเก็บขอมูลมีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ และวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

4.2.1  ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ตอนที่ 1 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามภูมิหลังของพนักงาน ประกอบดวย คําถาม 4 ขอ คือเพศ 

อายุประสบการณในการทํางาน  ระดับการศึกษา  มีลักษณะเปนแบบปลายปดวิเคราะหขอมูลโดย

การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



25 

ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จาํนวน รอยละ (%) 

1.ชาย 17 36.17 

2.หญิง 30 63.83 

รวม 47 100 

 

จากตารางที ่4.1 พบวา  ผู ตอบแบบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากทีสุ่ด (รอยละ 

63.83%) รองลงมาเปนเพศชาย (รอยละ 36.17%) 

 

ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

 

อายุ จาํนวน รอยละ (%) 

1. 20-25 ป 10 21.28 

2.26-31 ป 29 61.70 

3.32 ปขึ้นไป 8 17.02 

รวม 47 100 

 

จากตารางที ่ 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 26-31ปมากที่สุด 

(รอยละ 71.70%) รองลงมาคือ อายุระหวาง 20-25 ป (รอยละ 21.28%) และนอยที่สุดคือ อายุ

ระหวาง 32 ปขึ้นไป (รอยละ 17.02%)  
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ตารางที่ 4.3 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ 

 

ประสบการณการทํางาน จาํนวน รอยละ (%) 

1.ตํ่ากวา 1 ป 5 10.64 

2.1-2 ป 25 53.19 

3.3 ปขึ้นไป 17 36.17 

รวม 47 100 

 

จากตารางที่  4.3 พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทํางานอยู

ในชวง 1-2 ปมากที่สุด (รอยละ 53.19%) รองลงมาคือ ในชวง 3 ปขึ้นไป (รอยละ 36.17%) และนอย

ที่สุดคือ ในชวง ตํ่ากวา 1 ป (รอยละ 10.64%) 

 

ตารางที่ 4.4 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา จาํนวน รอยละ (%) 

1. ตํ่ากวา ม.3 4 8.51 

2. ปวช. หรือ เทียบเทา 30 63.83 

3. ปวส. 3 6.83 

4. ปริญญาตรีขึ้นไป 10 21.28 

รวม 47 100 

 

จากตารางที ่ 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.มาก

ที่สุด (รอยละ 63.83%) รองลงมาคือระดับ ปริญญาตรี (รอยละ 21.28%) และนอยที่สุดคือระดับ 

ปวส. (รอยละ 6.83%) 
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4.2.2  ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ตอนที่ 2 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกีย่วกับการพัฒนาปรับปรุง,เพิ่มประสิทธิภาพ และวิธีการ

แกไขปญหาของบริษัท มีเดีย  เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง

ความถี่และหาคารอยละ (Percentage) ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.5 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 

และการแกไขปญหาของบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 

วิธีการเพิ่มยอดขายของรานในเครือ 
N=47 (รอยละ %) 

1 2 3 4 5 

1. นําสินคาใหมเขามาจําหนาย พรอมจัดวาง

สินคาเต็มชั้นใหอยูในระดับสายตาของลูกคา 

   4.3 95.7 

2.จัดวางสินคาโดยแบงตามกลุ มสินคาเพื ่อให

ลูกคาสามารถหาสินคาไดงาย 

  2.1 12.8 85.1 

3.ทํ า สื อ่ โ ป ร โ ม ท สิ น ค า ใ ห ม แ ล ะ สิ น ค า

โปรโมชั่นอ่ืนๆและติดตัง้ในจุดที่ลูกคาเห็น

ไดชัดเจนเพื่อดึงดูดลูกคา 

  4.3 27.7 68.1 

4. ดูจากยอดจําหนายสินคาของเดือนที่แลววา

สินคาใดที่มียอดจําหนายเปนจํานวนมาก และ

ทําการเลือกสินคาประเภทนั้นเขามาจําหนายใน

เดือนน้ี 

 4.3 12.8 29.8 53.2 

5. ดูชวงวันหยุดเทศกาลตางๆ แลวทําโปรโมชั่น

สินคาใหสอดคลองกับชวงเทศกาลนั้นๆ 

  4.3 46.8 48.9 

6.เปรียบเทียบรานคูแขงแลวนํามาปรับปรุงราน

และสื่อโปรโมชั่นใหดีขึ้น 

  4.3 44.7 51.1 
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จากตารางที ่4.5 พบวาวิธีการเพิ่มยอดขายทีดี่ที่สุดคือการนําสินคาใหมเขามาจําหนาย 

พรอมจัดวางสินคาเต็มชั้นใหอยูในระดับสายตาของลูกคา (รอยละ 95.7%) วิธีตอมาคือการจัดวาง

สินคาโดยแบงตามกลุมสินคาเพือ่ใหลูกคาสามารถหาสินคาไดงาย (รอยละ 85.1%) วิธีตอมาคือทํา

สือ่โปรโมทสินคาใหมและสินคาโปรโมชั่นอื่นๆ และติดตั้งในจุดที่ลูกคาเห็นไดชัดเจนเพื่อดึงดูด

ลูกคา (รอยละ 68.1%) วิธีตอมาคือดูจากยอดจําหนายสินคาของเดือนที่แลววาสินคาใดที่มียอด

จําหนายเปนจํานวนมาก และทําการเลือกสินคาประเภทนัน้เขามาจําหนายในเดือนนี ้(รอยละ 

53.2%) วิธีตอมาคือเปรียบเทียบรานคูแขงแลวนํามาปรับปรุงรานและสื่อโปรโมชั่นใหดีขึ้น (รอยละ 

51.1%) และสุดทายคือดูชวงวันหยุดเทศกาลตางๆ แลวทําโปรโมชั่นสินคาใหสอดคลองกับชวง

เทศกาลนั้นๆ (รอยละ 48.9%) 

 

ตารางที่ 4.6 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม แนวทางการพัฒนาปรับปรุง เพิ่ม 

 ประสทิธิภาพ และการแกไขปญหาของบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

 

บทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการท่ีมีผล

ตอยอดขาย 

N=47 (รอยละ) 

1 2 3 4 5 

1. พนักงานรู รายละเอียดเกีย่วกับสินคา สามารถให

คําแนะนําสินคากับลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน 

  2.1 10.6 87.2 

2. พนักงานมีความกระตือรือรนในการคนหาความรูจาก

สื่อตางๆ เกี่ยวกับสินคาเพื่อนํามาแนะนําลูกคาได 

  2.1 10.6 87.2 

3. พนักงานเอาใจใสรายละเอียดของลูกคา จดจําชือ่และ

ประเภทสินคาที ่ลูกคาชอบไดและแนะนําสินคาได

เหมาะสมกับลูกคา 

  4.3 40.4 55.3 

4. พนักงานมีมนุษยสัมพันธทีดีกับลูกคา มีกิริยาสุภาพ 

แตงตัวเรียบรอย และพรอมใหบริการลูกคา 

  2.1 12.8 85.1 

5.พนักงานเขาไปสอบถามความตองการและแนะนํา

สินคาโปรโมชั่นใหกับลูกคา 

  2.1 34 63.8 

 

จากตารางที ่4.6 พบวาบทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการทีม่ีผลตอ

ยอดขายทีดี่ทีสุ่ดคือพนักงานตองรูรายละเอียดเกีย่วกับสินคา และสามารถใหคําแนะนําลูกคาได
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อยางถูกตองชัดเจน และพนักงานตองมีความกระตือรือรนในการคนหาความรูจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับ

สินคาเพื่อนํามาแนะนําลูกคาได (รอยละ 87.2%) บทบาทของพนักงานรองลงมาคือพนักงานมี

มนุษยสัมพันธทีดีกับลูกคา มีกิริยาสุภาพ แตงตัวเรียบรอย และพรอมใหบริการลูกคา (รอยละ 

85.1%) รองลงมาคือพนักงานเขาไปสอบถามความตองการและแนะนําสินคาโปรโมชั่นใหกับลูกคา 

(รอยละ 63.8%) และสุดทายคือพนักงานเอาใจใสรายละเอียดของลูกคา จดจําชือ่และประเภทสินคา

ที่ลูกคาชอบไดและแนะนําสินคาไดเหมาะสมกับลูกคา (รอยละ 55.3%) 

 

ตารางที่ 4.7 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม แนวทางการพัฒนาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ    

และการแกไขปญหาของบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 

วิธีแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการขายสินคา 
N=47 (รอยละ) 

1 2 3 4 5 

1. มีการจัดอบรมใหกับพนักงานเดือนละครัง้เกีย่วกับ

ขอมูลรายละเอียดสินคาใหมและปญหาตางๆ ที ่

เกิดขึ้น 

 2.1 8.5 40.4 48.9 

2. มีการแชรขอมูลรายละเอียดสินคาใหมใหกับพนักงาน

โดยผานทางอีเมล 

  2.1 12.8 85.1 

3. หัวหนางานคอยใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาผาน

ทางโทรศัพท 

 4.3 2.1 14.9 78.7 

4. มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการติดตอสื่อสาร

ระหวางพนักงานกับเจาหนาที ่ฝายสนับสนุนการ

ทํางานสวนกลาง 

  6.4 46.8 46.8 

 

จากตารางที่ 4.7 พบวาวิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคาที่ดีที่สุดคือมีการแชร

ขอมูลรายละเอียดสินคาใหมใหกับพนักงานโดยผานทางอีเมล (รอยละ 85.1%) วิธีรองลงมาคือ

หัวหนางานคอยใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาผานทางโทรศัพท (รอยละ 78.7%) วิธีรองลงมาคือ

มีการจัดอบรมใหกับพนักงานเดือนละครัง้เกี่ยวกับขอมูลรายละเอียดสินคาใหม และปญหาตางๆ ที่

เกิดขึ้น (รอยละ 48.9%) และวิธีสุดทายคือมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการติดตอสื่อสาร

ระหวางพนักงานกับเจาหนาที่ฝายสนับสนุนการทํางานสวนกลาง (รอยละ 46.8 %) 
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4.2.3  ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ตอนที่ 3 

 แบบสอบถามตอนที ่ 3 เปนแบบสอบถามเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และวิธีการแกไขปญหาของบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยมี

ลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Question) ใชวิธีพรรณนาวิเคราะห 

จากการวิเคราะหแบบสอบถามพบวา ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบเปน

ปญหาที่เกิดจากสินคามาสงไมตรงตามวันทีก่ําหนดวางจําหนายทําใหสูญเสียโอกาสทางดานการ

ขายใหกับคูแขง รองลงมาเปนเรื่องของโปรโมชั่นที่มีไมหลากหลาย  ไมคอยมีโปรโมชั่นใหมๆ ที่

ดึงดูดใจลูกคาในการซื้อสินคาทําใหลูกคาไมสนใจที่จะซือ้สินคากับทางรานและตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคาของรานคูแขงแทน ในเรือ่งของราคาสินคาทางรานมีการปรับราคาชากวารานคูแขงเนื่องจาก

ไดรับขอมูลเร่ืองของราคาจากทางบริษัทลาชาทําใหคูแขงมีการปรับราคาไดเร็วกวาจึงทําใหทางราน

สูญเสียโอกาสในการขายสินคาเนือ่งจากสินคามีราคาแพงกวารานคูแขง ในเรื่องบุคลากรพนักงาน

หนารานที่มีประสบการณนอยจะมีความรูเกีย่วกับสินคานอย ไมมีความรูจริงในตัวสินคาทําใหไม

สามารถใหขอมูลกับลูกคาไดอยางถูกตองและไมสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคาไดทําใหลูกคา

ขาดความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินคาของที่ราน เพราะพนักงานไมรูจริงเกี่ยวกับสินคา ในเรื่องของ

สถานที่ต้ัง ทําเลที่รานต้ังหลายแหงอยูในมุมที่มีคนเดินผานไปมานอย และกอนที่ลูกคาจะเดินมาเจอ

รานคาของเรา ลูกคาจะเจอรานคาของคูแขงกอนทําใหลูกคาเลือกที่จะเขาไปซื้อสินคาของรานคูแขง

กอนนอกจากนีย้ังเกิดปญหาการสูญหายของสินคาภายในรานเนือ่งจากพนักงานดูแลไมทัว่ถึง และ

ไมนับจํานวนสตอกสินคาเปนประจําทุกวัน 

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงที่ไดจากแบบสอบถามสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. พนักงานหนารานควรสัง่สนิคาลวงหนา 2-3 สัปดาห เพื่อใหทางออฟฟศไดมีเวลาสั่ง

สินคาจากทางบริษัทแม และเผื่อเวลาในการรับสินคา การจัดเตรียมสินคาเพื่อไปสงรานคาในเครือ

ทุกสาขา  

2. ทางออฟฟศและหัวหนางานทําการคิดสื่อโปรโมชัน่ใหมๆ ที่ดูจากสื่อโรงภาพยนตร 

ดูจากเทศกาลตางๆ อยางเชน โรงเรียนปดเทอม จะคิดสือ่เกีย่วกับสินคากลุมเด็กและทําสื่อโปรโมท

สินคาไปติดตามจุดตางๆ ที่ลูกคาสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

3. เรือ่งการปรับราคาสินคาทางออฟฟศประสานงานไปทางบริษัทแมเพื่อขอขอมูลที่มี

การอัพเดตในเรื่องของราคาทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนราคาสงมาใหกับทางบริษัทของเรา เพือ่ที่จะ

ไดทําการปรับราคาไดทันทีไมปรับราคาชากวาคูแขงทําใหมีโอกาสในการขายสินคาไดเทาเทียมกับ

คูแขง 
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4. ในเร่ืองของพนักงานหนารานที่มีความรูเกี่ยวกับตัวสินคานอย ทางออฟฟศไดทําการ

จัดอบรมเกี่ยวกับขอมูลสินคาเดือนละ 1 ครั้ง ใหกับพนักงานหนาราน และมีการสงรายละเอียด

ขอมูลเกีย่วกับสินคาใหมๆ ที ่กําลังจะออกวางจําหนายใหทางอีเมล เพื ่อใหพนักงานไดศึกษา

รายละเอียดขอมูลเกีย่วกับตัวสินคา  และมีการอบรมหัวหนางานเกี่ยวกับเรือ่งรายละเอียดสินคา

ใหมๆ เพื่อที่หัวหนางานจะนําขอมูลที่ไดอบรมไปแชรใหกับพนักงานหนาราน ทําใหพนักงานมี

ขอมูลที่สามารถใหคําแนะนํากับลูกคาได 

5. ในเรือ่งของสถานทีตั่้งรานบางสาขาอยูในจุดที่มีกลุมคนสัญจรผานไปมานอยทําให

รานคาไมเปนที่รูจัก ควรมีการจัดทําสื่อโปรโมทรานคาและตัวสินคา อาทิเชน แจกใบปลิวตามจุดที่

มีคนสัญจรผานไปมาเยอะๆ  และทําสื่อโปรโมทขนาดใหญไปติดตามจุดที่ลูกคาสามารถมองเห็น

ไดเดนชดั 

6. สินคาสูญหาย ทางบริษัทไดนําเทคโนโลยีเขามาชวย โดยการติดกลองวงจรปดไว

ตามจุดตางๆ ภายในรานคาเพื่อปองกันและตรวจสอบการสูญหายของสินคา 

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพ 

1. ทางออฟฟศสงสินคาไปใหหนารานตรงตามกําหนดวันวางจําหนาย 

2. นําสินคาใหมๆ เขามาจําหนาย พรอมทั้งจัดวางสินคาใหอยูในระดับทีลู่กคามองเห็น

ไดเดนชดั 

3. จัดเรียงสินคาใหเปนหมวดหมูตามประเภทสินคา ทําใหลูกคาสามารถเลือกสินคาได

งายๆ 

4. พนักงานมีการนับสตอกสินคาทุกวัน 

5. พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ใหการตอนรับลูกคา  มีความรูเกี่ยวกับตัวสินคาสามารถ

แนะนําสินคาใหกับลูกคาได 

6. ตองหมั่นตรวจตลาดการเคลื่อนไหวของสินคา และรานคาคูแขงทางการตลาด และ 

ตองเรียนรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตนเองที่รับผิดชอบใหมากที่สุดเพื่อเปนแนวทางในการแนะนําตัว

สินคาน่ันๆ กับลูกคา เพื่อจะทําใหลูกคาพึงพอใจและกลับมาใชบริการอีก 

7. มีการปรับเปลี่ยนสื่อโปรโมทสินคาทุกๆ เดือนตามสินคาใหมๆ ที่ออกวางจําหนาย มี

การจัด display สนิคาใหดูนาสนใจ 

8.  มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการติดตอสื่อสารระหวางพนักงานหนารานและ

ออฟฟศ เพื่อความรวดเร็วในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
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จากปญหาที่พบสวนใหญเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากภายในออฟฟศเปนหลักคือปญหา

เกี่ยวกับตัวสินคาไปวางจําหนายที่รานลาชากวากําหนดทําใหเกิดการสูญเสียโอกาสทางดานการขาย

ใหแกคูแขงเกิดขึ้นซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นไมใชปญหาที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางพนักงานหนารานแตเปน 

ปญหาที่สามารถสงผลกระทบตอแนวปฏิบัติหนารานไดโดยตรงทําใหมีผลตอแนวทางการปฏิบัติที่

ดีของพนักงานหนารานไดเพราะการที่จะทําใหเกิดแนวทางปฏิบัติของพนักงานหนารานที่ดีตอง

ไดรับการสนับสนุนที่ดีจากภายในออฟฟศกอนถึงจะสงผลไปสูแนวทางปฏิบัติทีดี่ของพนักงาน

หนารานได  และแนวทางในการเพิม่ประสิทธิภาพใหกับรานคาทีเ่ปนวิธีทีดี่ทีสุ่ด คือ นําสินคาใหม

เขามาจําหนาย พรอมจัดวางสินคาเต็มชัน้ใหอยูในระดับสายตาของลูกคา 95.7 %   บทบาทของ

พนักงานในการขายสินคาและบริการที่มีผลตอยอดขาย ของรานในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย ที่ดีที่สุด

คือพนักงานตองรูรายละเอียดเกีย่วกับสินคา และสามารถใหคําแนะนําลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน 

และพนักงานตองมีความกระตือรือรนในการคนหาความรูจากสือ่ตางๆ เกี ่ยวกับสินคาเพื่อนํามา

แนะนําลูกคาได รอยละ 87.2%  และวิธีแกปญหาทีเ่กิดขึน้ในการขายสินคาที่ดีทีสุ่ดคือมีการแชร

ขอมูลรายละเอียดสินคาใหมใหกับพนักงานโดยผานทางอีเมล รอยละ 85.1% 

4.2.4 ผลการวิเคราะหแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในปจจุบันของพนักงานใน

แตละสาขาตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในปจจุบันของพนักงานในแตละสาขาตาม

แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ศึกษาได ซึ่งทําการประเมินโดยผูจัดการสาขาตางๆ เพื่อนํามาใชในการ

เปรียบเทียบ และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานใหดีขึ้นตามแนวปฏิบัติทีดี่ทีศ่ึกษาได 

โดยแบบประเมินมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และวิเคราะหขอมูลโดยการ

แจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
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ตารางที ่4.8 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในดานการเพิ่ม

ยอดขาย ดวยการนําสินคาใหมเขามาจําหนาย  พรอมจัดวางสินคาเต็มชั้นใหอยูในระดับ

สายตาของลูกคา  

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 3 20 3 26 

รอยละ 0 0 11.54 76.92 11.54 100 

คาเฉลี่ย - - - - - 4.00 

 

จากตารางที่ 4.8 วิธีการนําสินคาใหมเขามาจําหนาย พรอมจัดวางสินคาเต็มชัน้ใหอยูใน

ระดับสายตาของลูกคา พบวาพนักงานในสาขาตางๆมีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 20 สาขา (76.92%) 

รองลงมาอยูในระดับดีมากและระดับปานกลาง 6 สาขา (11.54%) โดยสามารถคํานวณคะแนนเฉลี่ย

ของแนวปฏิบัติน้ี ไดที่คะแนน 4.00 คือ อยูในระดับดี 

 

ตารางที ่4.9 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใน 

 ดานการเพิม่ยอดขาย ดวยการจัดวางสินคาโดยแบงตามกลุมสินคา 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 3 20 3 26 

รอยละ 0 0 11.54% 76.92% 11.54% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 4.00 

 

จากตารางที่ 4.9 วิธีการนําสินคาใหมเขามาจําหนาย พรอมจัดวางสินคาโดยแบงตาม

กลุมสินคาเพื่อใหลูกคาสามารถหาสินคาไดงาย พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 20 สาขา (76.92%) 

รองลงมาอยูในระดับดีมากและระดับปานกลาง 6 สาขา (11.54%) โดยสามารถคํานวณคะแนนเฉลีย่

ของแนวปฏิบัติน้ี ไดที่คะแนน 4.00 คือ อยูในระดับดี 
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ตารางที ่4.10 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใน 

ดานการเพิ่มยอดขายดวยการทําสื่อโปรโมทสินคาใหมและสินคาโปรโมชั่นอ่ืนๆ 

 และติดต้ังในจุดที่ลูกคาเห็นไดชัดเจนเพื่อดึงดูดลูกคา 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 7 10 8 1 26 

รอยละ 0 26.92% 38.46% 30.77% 3.85% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 2.58 

 

จากตารางที่ 4.10 การทําสื่อโปรโมทสินคาใหมและสินคาโปรโมชั่นอ่ืนๆ และติดต้ังใน

จุดที่ลูกคาเห็นไดชัดเจนเพื่อดึงดูดลูกคา พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 10 สาขา(38.46%) 

รองลงมาอยูในระดับดี 8 สาขา (30.77%) รองลงมาอยูในระดับนอย 7 สาขา (26.92%) และสุดทาย

อยูในระดับดีมาก (3.85%) โดยสามารถคํานวณคะแนนเฉลีย่ของแนวปฏบิติันี้ ไดที่คะแนน 2.58 คือ 

อยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางที ่4.11 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใน 

ดานการเพิ่มยอดขาย ดวยการดูจากยอดจําหนายสินคาของเดือนที่แลววาสินคาใดที่มี

ยอดจําหนายเปนจํานวนมาก และทําการเลือกสินคาประเภทนั้นเขามาจําหนายใน

เดือนน้ี 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 15 9 2 26 

รอยละ 0 0 57.69% 34.62% 7.69% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 3.50 

 

จากตารางที่ 4.11 ดูจากยอดจําหนายสินคาของเดือนทีแ่ลววาสินคาใดทีม่ียอดจําหนาย

เปนจํานวนมาก และทําการเลือกสินคาประเภทนั้นเขามาจําหนายในเดือนนี้ พบวา มีแนวปฏิบัติอยู

ในระดับปานกลาง 15 สาขา (57.69%) รองลงมาอยูในระดับดี 9 สาขา (34.62%) และสุดทายอยูใน
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ระดับดีมาก 2 สาขา (7.69%) โดยสามารถคํานวณคะแนนเฉลีย่ของแนวปฏิบัตินี้ ไดทีค่ะแนน 3.50 

คือ อยูในระดับดี 

 

ตารางที ่4.12 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 

 ในดานการเพิ่มยอดขาย ดวยการดูชวงวันหยุดเทศกาลตางๆ แลวทําโปรโมชั่นสินคา

ใหสอดคลองกับชวงเทศกาลนั้นๆ 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 17 7 2 26 

รอยละ 0 0 65.38% 26.92% 7.69% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 3.42 

 

จากตารางที ่4.12 ดูชวงวันหยุดเทศกาลตางๆ แลวทําโปรโมชัน่สินคาใหสอดคลองกับ

ชวงเทศกาลนั้นๆ พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 17 สาขา (65.38%) รองลงมาอยูในระดับ

ดี 7 สาขา (26.92%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก 2 สาขา (7.69%) โดยสามารถคํานวณคะแนน

เฉลี่ยของแนวปฏิบัติน้ี ไดที่คะแนน 3.42 คือ อยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางที ่4.13 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในดานการ 

 เพิ่มยอดขาย ดวยการเปรียบเทียบรานคูแขงแลวนํามาปรับปรุงรานและสื่อโปรโมชั่น 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 3 14 8 1 26 

รอยละ 0 11.54% 53.85% 30.77% 3.85% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 3.04 

 

จากตารางที ่4.13 เปรียบเทียบรานคูแขงแลวนํามาปรับปรุงรานและสื่อโปรโมชั่นใหดี

ขึ้น พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 14 สาขา (53.85%) รองลงมาอยูในระดับดี 8 สาขา 

(30.77%) รองลงมาอยู ในระดับนอย 3 สาขา (11.54%) และสุดทายอยู ในระดับดีมาก 1 สาขา 
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(3.85%)โดยสามารถคํานวณคะแนนเฉลีย่ของแนวปฏิบัตินี ้ไดที่คะแนน 3.04 คือ อยูในระดับปาน

กลาง 

สรุปคาเฉลี่ยรวมของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในดานการ

เพิ่มยอดขาย แนวปฏิบัติงาน คือ 3.42 คือ อยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางที ่4.14 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในดาน

บทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการทีม่ีผลตอยอดขาย โดยพนักงานรู

รายละเอียดเกี่ยวกับสินคา สามารถใหคําแนะนําสินคากับลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 4 14 8 26 

รอยละ 0 0 15.38% 53.85% 30.77% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 4.15 

 

จากตารางที ่4.14 พนักงานรูรายละเอียดเกีย่วกับสินคา สามารถใหคําแนะนําสินคากับ

ลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 14 สาขา (53.85%) รองลงมาอยูใน

ระดับดีมาก 8 สาขา (30.77%) และสุดทายอยูในระดับปานกลาง 4 สาขา (15.38%) โดยสามารถ

คํานวณคะแนนเฉลีย่ของแนวปฏบิติัน้ี ไดที่คะแนน 4.15 คือ อยูในระดับดี 

 

ตารางที ่4.15 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 

 ในดานบทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการที่มีผลตอยอดขาย โดย

พนักงานมีความกระตือรือรนในการคนหาความรูจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับสินคาเพื่อ

นํามาแนะนําลูกคาได 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 10 13 3 26 

รอยละ 0 0 38.46% 50.00% 11.54% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 3.73 
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จากตารางที ่ 4.15 พนักงานมีความกระตือรือรนในการคนหาความรูจากสือ่ตางๆ

เกีย่วกับสินคาเพือ่นํามาแนะนําลูกคาได พบวามีแนวปฏิบัติอยู ในระดับดี 13 สาขา (50.00%) 

รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 10 สาขา (38.46%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก 3 สาขา (11.54%) 

โดยสามารถคํานวณคะแนนเฉลีย่ของแนวปฏบิติัน้ี ไดที่คะแนน 3.73 คือ อยูในระดับดี 

 

ตารางที ่4.16 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในดานบทบาท 

ของพนักงานในการขายสินคาและบริการที่มีผลตอยอดขาย โดยพนักงานเอาใจใส  

รายละเอียดของลูกคา จดจําชื่อและประเภทสินคาที่ลูกคาชอบไดและแนะนําสินคาได  

เหมาะสมกับลูกคา 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 3 18 5 0 26 

รอยละ 0 11.54% 69.23% 19.23% 0 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 2.85 

 

จากตารางที่ 4.16 พนักงานเอาใจใสรายละเอียดของลูกคา จดจําชือ่และประเภทสินคาที่

ลูกคาชอบไดและแนะนําสินคาไดเหมาะสมกับลูกคาพบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 18 

สาขา (69.23%) รองลงมาอยูในระดับดี 5 สาขา (19.23%) และสุดทายอยูในระดับนอย 3 สาขา

(11.54%) โดยสามารถคํานวณคะแนนเฉลีย่ของแนวปฏบิติัน้ี ไดที่คะแนน 2.85 คือ อยูในระดับปาน

กลาง 

 

  

DPU



38 

ตารางที ่4.17 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในดาน

บทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการทีม่ีผลตอยอดขาย โดยพนักงานมี

มนุษยสัมพันธทีดีกับลูกคา มีกิริยาสุภาพ แตงตัวเรียบรอย และพรอมใหบริการลูกคา 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 3 17 6 26 

รอยละ 0 0 11.54% 65.38% 23.08% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 4.12 

 

จากตารางที่ 4.17 พนักงานมีมนุษยสัมพันธทีดีกับลูกคา มีกิริยาสุภาพ แตงตัวเรียบรอย

และพรอมใหบริการลูกคา พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 17 สาขา (65.38%) รองลงมาอยูใน

ระดับดีมาก 6 สาขา (23.08%) และสุดทายอยูในระดับปานกลาง 3 สาขา (11.54%) โดยสามารถ

คํานวณคะแนนเฉลีย่ของแนวปฏบิติัน้ี ไดที่คะแนน 4.12 คือ อยูในระดับดี 

 

ตารางที ่4.18 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 

  ในดานบทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการที่มีผลตอยอดขาย  

  โดยพนักงานเขาไปสอบถามความตองการและแนะนําสินคาโปรโมชั่นใหกับลูกคา 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 8 12 6 26 

รอยละ 0 0 30.77% 46.15% 23.08% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 3.92 

  

 จากตารางที่ 4.18 พนักงานเขาไปสอบถามความตองการและแนะนําสินคาโปรโมชั่น 

ใหกับลูกคา พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 12 สาขา (46.15%) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 8 

สาขา (30.77%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก 6 สาขา (23.08%) โดยสามารถคํานวณคะแนนเฉลีย่ 

ของแนวปฏิบัติน้ี ไดที่คะแนน 3.92 คือ อยูในระดับดี 

 สรุปคาเฉลี ่ยรวมของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในดาน

บทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการที่มีผลตอยอดขาย คอื 3.75 คือ อยูในระดับดี 
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ตารางที ่4.19 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในดานการ 

แกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคา โดยมีการจัดอบรมใหกับพนักงานเดือนละคร้ัง 

เกี่ยวกับขอมูลรายละเอียดสินคาใหม 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 14 10 2 26 

รอยละ 0 0 53.85% 38.46% 7.69% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 3.54 

  

 จากตารางที่ 4.19 มีการจัดอบรมใหกับพนักงานเดือนละคร้ังเกี่ยวกับขอมูลรายละเอียด 

สินคาใหม พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 14 สาขา (53.85%) รองลงมาอยูในระดับดี 10 

สาขา (38.46%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก 2 สาขา (7.69%) โดยสามารถคํานวณคะแนนเฉลีย่ 

ของแนวปฏิบัติน้ี ไดที่คะแนน 3.54 คือ อยูในระดับดี 

 

ตารางที ่4.20 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  

ในดานการ  แกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคา โดยมีการแชรขอมูลรายละเอียด 

สินคาใหมใหกับพนักงานโดยผานทางอีเมล 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 8 13 5 26 

รอยละ 0 0 30.77% 50.00% 19.23% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 3.88 

  

 จากตารางที่ 4.20 มีการแชรขอมูลรายละเอียดสินคาใหมใหกับพนักงานโดยผานทาง 

อีเมล พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 13 สาขา (50.00%) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 8 สาขา  

(30.77%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก 5 สาขา (19.23%) โดยสามารถคํานวณคะแนนเฉลีย่ของ 

แนวปฏบิติัน้ี ไดที่คะแนน 3.88 คือ อยูในระดับดี 
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ตารางที ่4.21 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 

ในดานการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคา โดยซปุเปอรไวเซอรคอยให

คําปรึกษาในการแกไขปญหาผานทางโทรศัพท 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 7 15 4 26 

รอยละ 0 0 26.92% 57.69% 15.38% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 3.88 

  

จากตารางที ่ 4.21 ซุปเปอรไวเซอรคอยใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาผานทาง

โทรศัพท พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 15 สาขา (57.69%) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 7

สาขา (26.92%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก 4 สาขา (15.38%) โดยสามารถคํานวณคะแนนเฉลี่ย

ของแนวปฏิบัติน้ี ไดที่คะแนน 3.88 คือ อยูในระดับดี 

 

ตารางที ่4.22 จํานวนรอยละของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  

ในดานการ แกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคา โดยมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวย

ในการติดตอสื ่อสารระหวางพนักงานกับเจาหนาทีฝ่ายสนับสนุนการทํางาน

สวนกลาง 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 รวม 

จํานวนสาขา 0 0 17 8 1 26 

รอยละ 0 0 65.38% 30.77% 3.85% 100% 

คาเฉลี่ย - - - - - 3.38 

   

จากตารางที่ 4.22 มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการติดตอสื่อสารระหวางพนักงาน

กับเจาหนาที่ฝายสนับสนุนการทํางานสวนกลาง พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 17 สาขา 
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(65.38%) รองลงมาอยูในระดับดี 8 สาขา (30.77%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก 1 สาขา  (3.85%) 

โดยสามารถคาํนวณคะแนนเฉลีย่ของแนวปฏบิติันี ้ไดทีค่ะแนน 3.38 คือ อยูในระดับปานกลาง 

สรุปคาเฉลีย่รวมของระดับคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในดาน การ

แกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคา คอื 3.67 คือ อยูในระดับดี 

 กลาวโดยสรุปผลคะแนนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในดานตางๆ พบวา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานหนารานมีวิธีการเพิ่มยอดขายของรานในเครืออยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลีย่อยูที่ 3.42 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบทบาทของพนักงานในการขายสินคา

และบริการที่มีผลตอยอดขายอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.75 และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สําหรับวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคาอยูในระดับดี มีคาเฉลีย่อยูที ่3.67 จากผลการ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานหนารานบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ใน

ปจจุบันยังไมอยู ในระดับดีมากจึงควรปรับปรุง เพิม่ประสิทธิภาพแนวทางการปฏิบัติงานของ

พนักงานหนารานใหอยูในระดับทีดี่มากทีสุ่ด และจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสิ่งที่ผูจัดการ

สาขาตางๆ แนะนําวาควรปรับปรุงใหอยูในระดับทีดี่มากที่สุดคือ บทบาทของพนักงานในการขาย

สินคาและบริการที่มีผลตอยอดขาย ซึ่งพนักงานเปนสวนสําคัญตองานบริการดานการขายเปนอยาง

มากที่สุดที่ชวยใหการขายประสบผลสําเร็จ และสรางรายไดใหกับรานคา 

การศึกษาจากวิธีการปฏิบัติทีเ่ปนเลิศ (Best Practices) ของแนวทางปฏิบัติทีดี่ของ

พนักงานหนารานในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อทํา

ใหการปรับปรุงพัฒนาการทํางานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ี 

1. หัวหนาควรใหการสนับสนุน ผลกัดัน ใหเกิดการปฏิบัติที่ดีแกพนักงานหนารานโดย

การจัดกจิกรรมชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติที่ดี โดยการจัดใหมีการแจกรางวัลแกพนักงานดีเดน ที่

เปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน 

2. บริษัทควรใหการสนับสนุนดานของพรีเมี่ยม ในการจัดโปรโมชั่นใหมๆ เชน บัตร

ทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ และควรจัดโปรโมชั่นใหมๆ อยางสม่ําเสมอเพื่อดึงดูดใจลูกคา 
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บทที5่ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาครัง้นีเ้ปนการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานทีดี่ (Best Practices) ของพนักงานหนา

รานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งมีขั ้นตอนในการศึกษาและผลของ

การศึกษาสรุปไดตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1.  ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

2.  สรุปผล 

3.  อภิปรายผล 

4.  ขอเสนอแนะ 

 

5.1  ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

การศึกษาคร้ังนี้เพื่อศึกษา และวิเคราะหแนวปฏิบัติที่ดีในการขายและการใหบริการของ

พนักงานขายหนารานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และนําผลที่ไดจาก

การศึกษามาเผยแพรตอไป เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของแตละรานใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกนั และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเปนการเพิ่มยอดขายใหกับรานคาตอไป 

 

5.2  สรุปผล 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพือ่

ทําการศึกษาเกีย่วกับรูปแบบแนวปฏิบัติที ่ดีของพนักงานหนารานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ทัง้หมด 26 สาขาในกรุงเทพมหานคร โดยเปนการศึกษาปญหา อุปสรรค 

ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และวิธีการแกปญหาตางๆ โดยสามารถสรุปผลได ดังน้ี 

1. ขอมูลทัว่ไปเกีย่วกับสภาพการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม พนักงานรานใน

เครือ บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง (รอยละ 

63.83 %) และชาย (รอยละ36.17 %) มีอายุระหวาง 26-31 ป (รอยละ 61.70 %) และมีอายุระหวาง

20-25 ป (รอยละ21.28 %) และมีอายุ 32 ปขึ้นไป (รอยละ 17.02 %) สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปวช.และเทียบเทา มากทีสุ่ด (รอยละ63.83 %) รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
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(รอยละ21.28 %) รองลงมา คือ วุฒิการศึกษาระดับต่ํากวา ม.3 (รอยละ 8.51 %) และมีวุฒิการศึกษา

ระดับ ปวส. (รอยละ 6.83%) สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 1-2 ป (รอยละ53.19 %)

รองลงมา คือ มีประสบการณในการทํางาน 3 ปขึ้นไป (รอยละ36.17 %) และต่ํากวา 1 ป (รอยละ

10.64 %) 

2. แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  การเพิ ่มประสิทธิภาพ และการแกไขปญหาของ

พนักงานรานในเครือบริษัท มีเดีย เพลยอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศใน

รายละเอียดของขัน้ตอน/วิธีการ ปรากฏผลดังน้ี 

 2.1 วิธีการเพิ่มยอดขายของรานในเครือ 

 จากการศึกษาพบวาวิธีการเพิ่มยอดขายของรานในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย ที่ดีที่สุดคือ

การนําสินคาใหมเขามาจําหนาย พรอมจัดวางสินคาเต็มชัน้ใหอยูในระดับสายตาของลูกคา (รอยละ 

95.7%) วิธีตอมาคือการจัดวางสินคาโดยแบงตามกลุมสินคาเพื่อใหลูกคาสามารถหาสินคาไดงาย 

(รอยละ 85.1%) วิธีตอมาคือทําสือ่โปรโมทสินคาใหมและสินคาโปรโมชั่นอืน่ๆ และติดตัง้ในจุดที่

ลูกคาเห็นไดชัดเจนเพื่อดึงดูดลูกคา (รอยละ 68.1%) วิธีตอมาคือดูจากยอดจําหนายสินคาของเดือนที่

แลววาสินคาใดที่มียอดจําหนายเปนจํานวนมาก และทําการเลือกสินคาประเภทนั้นเขามาจําหนายใน

เดือนน้ี (รอยละ 53.2%) วิธีตอมาคือเปรียบเทียบรานคูแขงแลวนํามาปรับปรุงรานและสือ่โปรโมชัน่

ใหดีขึ้น (รอยละ 51.1%) และสุดทายคือดูชวงวันหยุดเทศกาลตางๆ แลวทําโปรโมชัน่สินคาให

สอดคลองกับชวงเทศกาลนั้นๆ (รอยละ 48.9%) 

 2.2 บทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการที่มีผลตอยอดขาย 

 บทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการทีม่ีผลตอยอดขาย ของรานในเครือ 

บริษัท มีเดีย เพลย ที่ดีที่สุดคือพนักงานตองรูรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา และสามารถใหคําแนะนํา

ลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน และพนักงานตองมีความกระตือรือรนในการคนหาความรูจากสื่อตางๆ 

เกี ่ยวกับสินคาเพื ่อนํามาแนะนําลูกคาได (รอยละ 87.2%) บทบาทของพนักงานรองลงมาคือ

พนักงานมีมนุษยสัมพันธทีดี่กับลูกคา มีกิริยาสุภาพ แตงตัวเรียบรอย และพรอมใหบริการลูกคา 

(รอยละ 85.1%) รองลงมาคือพนักงานเขาไปสอบถามความตองการและแนะนําสินคาโปรโมชัน่

ใหกับลูกคา (รอยละ 63.8%) และสุดทายคือพนักงานเอาใจใสรายละเอียดของลูกคา จดจําชื่อและ

ประเภทสินคาที่ลูกคาชอบไดและแนะนําสินคาไดเหมาะสมกับลูกคา (รอยละ 55.3%) 

 2.3 วิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคา 

 วิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคาทีดี่ทีสุ่ดคือมีการแชรขอมูลรายละเอียดสินคา

ใหมใหกับพนักงานโดยผานทางอีเมล (รอยละ 85.1%) วิธีรองลงมาคือหัวหนางานคอยใหคําปรึกษา

ในการแกไขปญหาผานทางโทรศัพท (รอยละ 78.7%) วิธีรองลงมาคือมีการจัดอบรมใหกับพนักงาน
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เดือนละครั้งเกี่ยวกับขอมูลรายละเอียดสินคาใหม และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น (รอยละ 48.9%) และ

วิธีสุดทายคือมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการติดตอสือ่สารระหวางพนักงานกับเจาหนาที่ฝาย

สนับสนุนการทํางานสวนกลาง (รอยละ 46.8 %) 

3.  การประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  

     3.1  แนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการเพิม่ยอดขาย บทบาทของพนักงานรานในเครือ

บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พนักงานในการขายสินคา 1) วิธีการนําสินคาใหมเขา

มาจําหนาย พรอมจัดวางสินคาเต็มชั้นใหอยูในระดับสายตาของลูกคา พบวามีแนวปฏิบัติอยูใน

ระดับดี 20 สาขา (76.92%) รองลงมาอยูในระดับดีมากและระดับปานกลาง 6 สาขา (11.54%) 2) 

การจัดวางสินคาโดยแบงตามกลุมสินคาเพื่อใหลูกคาสามารถหาสินคาไดงาย พบวามีแนวปฏิบัติอยู

ในระดับดี 20 สาขา (76.92%) รองลงมาอยูในระดับดีมากและระดับปานกลาง 6 สาขา (11.54%) 3) 

การทําสื่อโปรโมทสินคาใหมและสินคาโปรโมชัน่อื่นๆ และติดตั้งในจุดที่ลูกคาเห็นไดชัดเจนเพื่อ

ดึงดูดลูกคา พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 10 สาขา (38.46%) รองลงมาอยูในระดับดี 8 

สาขา (30.77%) รองลงมาอยูในระดับนอย 7 สาขา (26.92%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก (3.85%) 

4) ดูจากยอดจําหนายสินคาของเดือนที่แลววาสินคาใดที่มียอดจําหนายเปนจํานวนมาก และทําการ

เลือกสินคาประเภทน้ันเขามาจําหนายในเดือนน้ี พบวา มีแนวปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 15 สาขา 

(57.69%) รองลงมาอยูในระดับดี 9 สาขา (34.62%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก 2 สาขา (7.69%) 

5) ดูชวงวันหยุดเทศกาลตางๆ แลวทําโปรโมชัน่ใหสอดคลองกับชวงเทศกาลนั้นๆ พบวามีแนว

ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 17 สาขา (65.38%) รองลงมา อยูในระดับดี 7 สาขา (26.92%) และ

สุดทายอยูในระดับดีมาก 2 สาขา (7.69%) 6) เปรียบเทียบรานคูแขงแลวนํามาปรับปรุงรานและสื่อ

โปรโมชั่นใหดีขึ้น พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 14 สาขา (53.85%) รองลงมาอยูใน

ระดับดี 8 สาขา (30.77%) รองลงมาอยูในระดับนอย 3 สาขา (11.54%) และสุดทายอยูในระดับดี

มาก 1 สาขา (3.85%) 

 สรุปคาเฉลีย่รวมของแนวปฏิบัติงาน วิธีการเพิ่มยอดขายของพนักงานรานในเครือ

บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด คือ 3.42 คือ อยูในระดับปานกลาง 

 3.2  แนวทางการปฏิบัติงาน บริการที่มีผลตอยอดขายของพนักงานรานในเครือบริษัท

มีเดีย เพลย อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 1) พนักงานรูรายละเอียดเกีย่วกับสินคา สามารถใหคําแนะนํา

สินคากับลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 14 สาขา (53.85%) รองลงมา

อยูในระดับดีมาก 8 สาขา (30.77%) และสุดทายอยูในระดับปานกลาง 4 สาขา  (15.38%) พนักงานมี

ความกระตือรือรนในการคนหาความรูจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับสินคาเพือ่นํามาแนะนําลูกคาได พบวา

มีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 13 สาขา (50.00%) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 10 สาขา (38.46%) 
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และสุดทายอยูในระดับดีมาก 3 สาขา (11.54%) 3) พนักงานเอาใจใสรายละเอียดของลูกคา จดจําชือ่

และประเภทสินคาที่ลูกคาชอบไดและแนะนําสินคาไดเหมาะสมกับลูกคา พบวามีแนวปฏิบัติอยูใน

ระดับปานกลาง 18 สาขา (69.23%) รองลงมาอยูในระดับดี 5 สาขา (19.23%) และสุดทายอยูใน

ระดับนอย 3 สาขา (11.54%) 4) พนักงานมีมนุษยสัมพันธทีดีกับลูกคา มีกิริยาสุภาพ แตงตัว

เรียบรอย และพรอมใหบริการลูกคา พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 17 สาขา (65.38%) รองลงมา

อยู ในระดับดีมาก 6 สาขา (23.08%) และสุดทายอยู ในระดับปานกลาง 3 สาขา (11.54%) 5) 

พนักงานเขาไปสอบถามความตองการและแนะนําสินคาโปรโมชัน่ใหกับลูกคา พบวามีแนวปฏิบัติ

อยูในระดับดี 12 สาขา (46.15%) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 8 สาขา (30.77%) และสุดทายอยู

ในระดับดีมาก 6 สาขา (23.08%) 

สรุปคาเฉลี่ยรวมของแนวปฏิบัติงาน บทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการ

ที่มีผลตอยอดขายของพนักงานรานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด คือ 3.75 คือ

อยูในระดับดี 

3.3  แนวทางการปฏิบัติงาน วิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคาของพนักงานรานใน

เครือบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1) มีการจัดอบรมใหกับพนักงานเดือนละครั้ง

เกี่ยวกับขอมูลรายละเอียดสินคาใหม พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 14 สาขา (53.85%) 

รองลงมาอยูในระดับดี 10 สาขา (38.46%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก 2 สาขา (7.69%) 2) มีการ

แชรขอมูลรายละเอียดสินคาใหมใหกับพนักงานโดยผานทางอีเมล พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 

13 สาขา (50.00%) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 8 สาขา (30.77%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก 

5 สาขา (19.23%) (19.23%) 3) ซุปเปอรไวเซอรคอยใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาผานทาง

โทรศัพท พบวามีแนวปฏิบัติอยูในระดับดี 15 สาขา (57.69%) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 7 

สาขา (26.92%) และสุดทายอยูในระดับดีมาก 4 สาขา (15.38%) 4) มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยใน

การติดตอสื่อสารระหวางพนักงานกับเจาหนาที่ฝายสนับสนุนการทํางานสวนกลาง พบวามีแนว

ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 17 สาขา (65.38%) รองลงมาอยูในระดับดี 8 สาขา (30.77%) และ

สุดทายอยูในระดับดีมากท 1 สาขา (3.85%) 

สรุปคาเฉลี ่ยรวมของแนวปฏิบัติงาน วิธีแกปญหาที ่เกิดขึ ้นในการขายสินคาของ

พนักงานรานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด คือ 3.67 คืออยูในระดับดี 

 

 

 

5.3  อภิปรายผล 
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วิธีการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศ (Best Practices) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุง เพิ่ม

ประสิทธิภาพ และการแกไขปญหาของพนักงานรานในเครือบริษัท มีเดีย เพลยอินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด มีรายละเอียดที่ควรนํามาอภิปรายผลเปนรายดาน ดังตอไปน้ี 

1.  วิธีการเพิ่มยอดขายของรานในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 

พบวาการทํางานทั้งในสวนของพนักงานหนาราน และออฟฟศสวนกลางมีหนาที่สําคัญในการ

สงเสริมยอดขาย กลาวคือ พนักงานหนารานตองมีการดูแลสินคาและชั้นวางสินคาโดยการนําสินคา

ใหมเขามาจําหนาย พรอมจัดวางสินคาเต็มชั้นใหอยูในระดับสายตาของลูกคาและจัดวางสินคาโดย

แบงตามกลุมสินคาเพื่อใหลูกคาสามารถหาสินคาไดงาย นอกจากนี้ควรมีการทําสื่อโฆษณาสินคา

ใหมและสินคาโปรโมชั่นอื่นๆ และติดตั้งในจุดที่ลูกคาเห็นไดชัดเจนเพื่อดึงดูดลูกคา และในสวน

ของออฟฟศตองมีการวางแผนกลยุทธการขาย โดยการทําโปรโมชัน่สินคาใหสอดคลองกับชวง

เทศกาลตางๆ  

2. บทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการที่มีผลตอยอดขายบทบาทของ

พนักงานในการขายสินคาและบริการที่มีผลตอยอดขาย นอกจากการจัดชัน้วางและสือ่โปรโมชัน่ที่

กลาวในขอทีผ่านมาแลว พนักงานขายหนารานจะตองมีความรู และมีใจรักการบริการ กลาวคือ 

พนักงานจะตองรูรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา และสามารถใหคําแนะนําลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน  

มีความกระตือรือรนในการคนหาความรูจากสือ่ตางๆ เกีย่วกับสินคาเพื่อนํามาแนะนําลูกคาได เชน 

การศึกษาจากขอมูลที่ทางบริษัทฯ สงอีเมลมาให ศึกษาดวยตัวเองโดยหาขอมูลจากทางอินเตอรเน็ต 

หรือโทรสอบถามหัวหนางาน และทางบริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานหนารานทุกเดือนๆ ละครัง้ 

และพนักงานตองมีมนุษยสัมพันธทีดีกับลูกคา มีกิริยาสุภาพ แตงตัวเรียบรอย และพรอมใหบริการ

ลูกคา  และเมื ่อมีลูกคาเขารานพนักงานตองเขาไปสอบถามความตองการและแนะนําสินคา

โปรโมชัน่ที่มีใหกับลูกคา และสุดทายคือพนักงานควรเอาใจใสรายละเอียดของลูกคา จดจําชือ่และ

ประเภทสินคาที่ลูกคาชอบไดและแนะนําสินคาไดเหมาะสมกับลูกคา  

3. วิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคา พบวาปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญเกิดจากสินคา

มาสงไมตรงตามวันที ่กําหนดวางจําหนาย ทําใหสูญเสียโอกาสทางดานการขายใหกับคู แขง

รองลงมาเปนเรื่องของโปรโมชัน่ทีม่ีไมหลากหลาย  ไมคอยมีโปรโมชัน่ใหมๆ ทีดึ่งดูดใจลูกคาใน

การซื้อสินคาทําใหลูกคาไมสนใจที่จะซื้อสินคากับทางราน และตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของราน

คูแขงแทน ในเรือ่งของราคาสินคา ทางรานมีการปรับราคาชากวารานคูแขงเนือ่งจากไดรับขอมูล

เรือ่งของราคาจากทางบริษัทลาชา ทําใหคูแขงมีการปรับราคาไดเร็วกวา จึงทําใหทางรานสูญเสีย

โอกาสในการขายสินคาเนื่องจากสินคามีราคาแพงกวารานคูแขง ในเร่ืองบุคลากรพนักงานหนาราน

ทีม่ีประสบการณนอยจะมีความรูเกี่ยวกับสินคานอย ไมมีความรูจริงในตัวสินคาทําใหไมสามารถ
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ใหขอมูลกับลูกคาไดอยางถูกตอง และไมสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคาได ทําใหลูกคาขาด

ความเชื่อมัน่ในการเลือกซือ้สินคาของทีร่าน เพราะพนักงานไมรูจริงเกี่ยวกับสินคา ในเรื่องของ

สถานที่ต้ัง ทําเลที่รานต้ังหลายแหงอยูในมุมที่มีคนเดินผานไปมานอย และกอนที่ลูกคาจะเดินมาเจอ

รานคาของเรา ลูกคาจะเจอรานคาของคูแขงกอนทําใหลูกคาเลือกที่จะเขาไปซื้อสินคาของรานคูแขง

กอน  นอกจากน้ียังเกิดปญหาการสูญหายของสินคาภายในรานเนื่องจากพนักงานดูแลไมทัว่ถึง และ

ไมนับจํานวนสตอกสินคาเปนประจําทุกวัน 

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพนักงานหนารานควรสั ่งสินคาลวงหนา 2-3 

สัปดาห เพื่อใหทางออฟฟศไดมีเวลาสัง่สินคาจากทางบริษัทแม และเผือ่เวลาในการรับสินคา การ

จัดเตรียมสินคาเพื ่อไปสงรานคาในเครือทุกสาขา  ทางออฟฟศและหัวหนางานทําการคิดสื ่อ

โปรโมชั่นใหมๆ ที่ดูจากสื่อโรงภาพยนตร ดูจากเทศกาลตางๆ อยางเชน โรงเรียนปดเทอม จะคิดสื่อ

เกี่ยวกับสินคากลุมเด็กและทําสื่อโปรโมทสินคาไปติดตามจุดตางๆ ที่ลูกคาสามารถมองเห็นไดอยาง

ชัดเจนเรื่องการปรับราคาสินคาทางออฟฟศประสานงานไปทางบริษัทแมเพือ่ขอขอมูลทีม่ีการ

อัพเดตในเร่ืองของราคาทุกคร้ังที่มีการปรับเปลี่ยนราคาสงมาใหกับทางบริษัทของเรา เพื่อที่จะไดทํา

การปรับราคาไดทันทีไมปรับราคาชากวาคูแขงทําใหมีโอกาสในการขายสินคาไดเทาเทียมกับคูแขง

ในเรือ่งของพนักงานหนารานทีม่ีความรูเกี ่ยวกับตัวสินคานอย ทางออฟฟศไดทําการจัดอบรม

เกี่ยวกับขอมูลสินคาเดือนละ 1 คร้ัง ใหกับพนักงานหนาราน และมีการสงรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ

สินคาใหมๆ  ที่กําลังจะออกวางจําหนายใหทางอีเมล เพื่อใหพนักงานไดศึกษารายละเอียดขอมูล

เกี่ยวกับตัวสินคา  และมีการอบรมหัวหนางานเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดสินคาใหมๆ เพื่อที่หัวหนา

งานจะนําขอมูลที่ไดอบรมไปแชรใหกับพนักงานหนาราน ทําใหพนักงานมีขอมูลที่สามารถให

คําแนะนํากับลูกคาไดในเร่ืองของสถานที่ต้ังรานบางสาขาอยูในจุดที่มีกลุมคนสัญจรผานไปมานอย

ทําใหรานคาไมเปนที่รูจัก ควรมีการจัดทําสื่อโปรโมทรานคาและตัวสินคา อาทิเชน แจกใบปลิวตาม

จุดทีม่ีคนสัญจรผานไปมาเยอะๆ  และทําสือ่โปรโมทขนาดใหญไปติดตามจุดทีลู่กคาสามารถ

มองเห็นไดเดนชัดสินคาสูญหาย ทางบริษัทไดนําเทคโนโลยีเขามาชวย โดยการติดกลองวงจรปดไว

ตามจุดตางๆ ภายในรานคาเพื่อปองกันและตรวจสอบการสูญหายของสินคา 

4. การเพิม่ประสิทธิภาพทางออฟฟศสงสินคาไปใหหนารานตรงตามกําหนดวันวาง

จําหนายนําสินคาใหมๆ เขามาจําหนาย พรอมทั้งจัดวางสินคาใหอยูในระดับทีลู่กคามองเห็นได

เดนชัดจัดเรียงสินคาใหเปนหมวดหมูตามประเภทสินคา ทําใหลูกคาสามารถเลือกสินคาไดงายๆ 

พนักงานมีการนับสตอกสินคาทุกวันพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ใหการตอนรับลูกคา  มีความรู

เกี ่ยวกับตัวสินคาสามารถแนะนําสินคาใหกับลูกคาได  พนักงานตองหมั ่นตรวจตลาดการ

เคลื่อนไหวของสินคา และรานคาคูแขงทางการตลาด และ ตองเรียนรูเกีย่วกับผลิตภัณฑของตนเอง

DPU



48 

 

 

ที่รับผิดชอบใหมากที่สุดเพื่อเปนแนวทางในการแนะนําตัวสินคานัน่ๆ กับลูกคา เพือ่จะทําใหลูกคา

พึงพอใจและกลับมาใชบริการอีกมีการปรับเปลี่ยนสื่อโปรโมทสินคาทุกๆ เดือนตามสินคาใหมๆ ที่

ออกวางจําหนาย มีการจัดแสดงสินคาใหดูนาสนใจ  และมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ

ติดตอสือ่สารระหวางพนักงานหนารานและออฟฟศ เชน ใชโปรแกรม Skype ในการติดตอสือ่สาร 

เพื ่อความรวดเร็วในการแกไขปญหาที ่เกิดขึ ้นและมีการนํากลองวงจรปดมาติดภายในรานเพื ่อ

ปองกันสิญคาสูญหาย และเปนการดูพฤติกรรมของพนักงานหนารานได 

จากการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานหนารานในเครือบริษัท มีเดีย 

เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ทั้ง 26 สาขา โดยผูจัดการสาขาพบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของพนักงานหนารานในดานตางๆสวนใหญอยู ในระดับดี ดังนั ้นจึงควรมีการวิเคราะหใน

รายละเอียดวาแนวปฏิบัติใดทีพ่นักงานสวนใหญยังไมใหความสําคัญในการนํามาปรับใชในการ

ดําเนินงาน โดยอาจทําการอบรม ประชาสัมพันธใหพนักงานมีความรู ความเขาใจ และตระหนักใน

บทบาทหนาที่ท่ีสําคัญของตนเอง ซึ่งอาจใชการประกวดและใหรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจใหพนักงาน

ใหความรวมมือมากยิ่งขึ้น 

 

5.4  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิธีปฏิบัติงานทีดี่ (Best Practices) ของพนักงานรานในเครือบริษัท มีเดีย 

เพลย อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด ทําใหผูศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ทําใหการดําเนินงานของ

พนักงานรานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สามารถพัฒนาปรับปรุง เพิม่

ประสิทธิภาพ และหาแนวทางในการแกไขปญหาของพนักงานหนารานใหมีแนวปฏิบัติที่ดีได 

สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ซึง่ผูศึกษาเห็นวาความรูที่ไดรับจากการศึกษาครัง้นี้ สามารถ

นําไปใชเปนแนวปฏิบัติที่ดีได ดังน้ัน จึงมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการตอยอดองคความรู ดังน้ี 

1. ควรมีการศึกษาเก็บขอมูลจากพนักงานขายอยางตอเนือ่งเพื่อติดตามผลการเผยแพร 

การนําความรูไปใช ประสิทธิภาพและผลสําเร็จในการทํางานของพนักงานขายหนาราน โดยในการ

นําแนวทางตางๆไปใช ควรไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร เชน การจัดใหมีการแจกรางวัลแก

พนักงานดีเดนทีเ่ปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนดานสินคาพรีเมียมเพื่อใชในการจัด

โปรโมชั่นตางๆ  

2. แนวปฏิบัติที่ดีที่ไดรับจากการศึกษาครั้งนี้สามารถไปปรับใชกับรานคาอื่นๆ ที่มี

บริบทใกลเคียงกัน เชน รานหนังสือ เปนตน 

3. แนวทางการศึกษาครัง้นีส้ามารถนําไปประยุกตใชเพื ่อศึกษาแนวปฏิบัติที ่ดีของ

พนักงานที่มีหนาที่อ่ืนๆได เชน พนักงานสงสินคา เปนตน 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูใหขอมูลหลักจากการสัมภาษณเชิงลึกและผูเชี่ยวชาญ 

ในการตรวจสอบความเชิงเนื้อหา 
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ตารางที่ 1 รายชื่อผูใหขอมูลหลักจากการสัมภาษณเชิงลึกและผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความ 

                 เชงิเน้ือหา 

 

ชื่อ – นามสกุล บริษัท ตาํแหนง 

คณุดฤดี  อุสาหการีย มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด SBU. Manager  

คุณเขมชาติ  วามนบตุร มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด SBU. Manager 

คุณศิริวัฒน  ทัพวิชัย มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Sale SuperVisor 

คุณปยพงษ  ศรีใส มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Sale SuperVisor 

คุณสุรสิทธิ  พรหมดํา มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Sale SuperVisor 

 

หมายเหตุ * หมายถึง เปนผูใหขอมูลหลักและเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา 
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ภาคผนวก ข 

กรอบแนวคําถามปจจัยที่สงผลตอแนวปฏิบัติที่ดีของพนักงานหนาราน 

ในเครอื บรษิทั มเีดีย เพลย อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 
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กรอบแนวคําถามปจจัยท่ีสงผลตอแนวปฏิบัติท่ีดีของพนักงานหนาราน 

ในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 

1.  มีวิธีเพิ่มยอดขายของราน/ลดคาใชจายของรานสาขาอยางไร 

2.  มีวิธีการนําเสนอขายสินคาอยางไร 

3.  มีวิธีการจัดเรียงสินคาอยางไร 

4.  มีความรูเกี่ยวกับสินคามากนอยแคไหน 

5.  วิธีใชสื่อประชาสัมพันธโฆษณาสินคาไดอยางไร 

6.  คุณมีวิธีการใหบริการลูกคาอยางไร 

7.  ปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคาใหแกลูกคามีอะไรบาง และมีวิธีแกไขปญหาอยางไร 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดคําใหสัมภาษณเชิงลึก 
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รายละเอียดคําใหสัมภาษณเชิงลึก 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพไดขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลหลัก ซึ่งไดแก 

พนักงานระดับหัวหนา จํานวน 5 คน 

1) คณุดฤดี  อุสาหการีย 

2) คุณเขมชาติ  วามนบตุร 

3) คุณศิริวัฒน  ทัพวิชัย 

4) คุณปยพงษ  ศรีใส 

5) คุณสุรสิทธิ  พรหมดํา 

 

ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกทั้ง 5 คน สามารถสรุปผลการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. วิธีเพิ่มยอดขายของราน/ลดคาใชจายของรานสาขา ผลการวิจัยพบวาการเพิ่มยอดขายและ 

ลดคาใชจายของรานจะเริม่ตั้งแต 1) การเลือกสินคาทีจ่ะนําเขามาจําหนายในราน เลือกทําเลที่ตัง้ที่

เหมาะสม ดูกลุมผูบริโภคที่มีกําลังพอจะซื้อ 2) การจัดทําสือ่โปรโมชัน่และติดตั้งในจุดที่ลูกคา

สามารถมองเห็นไดเดนชัด 3) บริษัทแมใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนดาน

ของพรีเมี่ยม 4) มีการต้ังเปาหมายของยอดจําหนายสินคาในแตละเดือน 

2. วิธีการนําเสนอขายสินคา ผลการวิจัยพบวาวิธีการนําเสนอขายสินคาน้ันจะมกีารจัดหมวด 

หมูสินคาแบงตามประเภทของสินคาใหเปนระเบียบ มีการเสนอขายสินคาตามกระแสที่เปนที่นิยม

ในชวงนั้นๆ เชน ตามเทศกาลวันวาเลนไทน และมีการทําปายชื่อบอกประเภทสินคาอยางชัดเจน  มี

การโฆษณาสินคาโดยใชสื่อ POP 

3. วิธีการจัดเรียงสินคา ผลการวิจัยพบวาวิธีการจัดเรียงสินคาจะมีการแบงสินคาตามประเภท 

ของสินคาใหเปนหมวดหมู  มีการแบงชั้นวางสินคาโดยใหสินคาใหมๆ จัดวางอยูชั้นแรกสุดที่อยูใน

จุดที่ลูกคาสามารถมองเห็นไดเดนชัด และหาสินคาไดงาย 

4. พนักงานควรมีความรูเกี่ยวกับสินคามากนอยแคไหน ผลการวิจัยพบวาพนักงานควรมีความ 

รูเกีย่วกับตัวสินคามากพอสมควร ตองรูเกีย่วกับรายละเอียดตางๆ ของตัวสินคา เพื่อที่จะใหขอมูล 

คําแนะนําตัวสินคากับลูกคาไดอยางถูกตอง แมนยํา 

5. วิธีใชสื่อประชาสัมพันธโฆษณาสินคา ผลการวิจัยพบวาตองมีการติดสื่อโฆษณาทั้งภายใน  

และภายนอกราน ตองติดในจุดทีลู่กคาสามารถมองเห็นไดเดนชัด เพือ่ชวยประชาสัมพันธใหลูกคา

สนใจและเขามาใชบริการกับทางราน 

6. วิธีการใหบริการลูกคา ผลการวิจัยพบวาพนักงานหนารานมีการตอนรับลูกคาโดยการพูดคํา 
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ทักทายตอนรับลูกคาทีเ่ขาราน ออกจากราน และคอยแนะนําใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลตัวสินคา

ที่ลูกคาตองการทราบ และจัดหาสินคาไดตรงตามความตองการของลูกคา 

7. ปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคาใหแกลูกคามีอะไรบาง และมีวิธีแกไขปญหาผลการวิจัย 

พบวา ปญหาที่เกิดขึ้น  1)  สินคาสูญหายเกิดจากพนักงาน หรือ บุคคลภายนอก  2)  สต็อกสินคา

เยอะเกิน ทําใหพนักงานขีเ้กียจนับสต็อกสินคาก็จะทําใหเกิดสินคาสูญหายได  3)  ปรับราคาสินคา

ลงไมทันคูแขง เพราะทราบรายละเอียดชากวาคูแขง  4)  คูแขงทางการตลาด ลูกคามีตัวเลือกมากขึน้  

วิธีแกไขปญหาคือ  5)  พนักงานมีความรูเกี่ยวกับตัวสินคานอยทําใหแนะนําและบอกรายละเอียด

ขอมูลตัวสินคาใหแกลูกคาไมถูกตอง  1) มีการติดกลองวงจรปดภายในรานคาเพื่อปองกันและ

ตรวจจับสาเหตุที่สินคาสูญหาย  2)  ควบคุมแตละรานสาขาวาควรมีสต็อกเทาไหร และพนักงาน

จัดเรียงนับสต็อกทุกวัน  3)  ประสานงานกับฝายออฟฟตใหสงรายละเอียดเกี่ยวกับราคามาใหทุก

ครั้งเมื่อมีการปรับราคา  4)  ตรวจสอบรานคูแขงวามีอะไรใหมๆ ก็นํามาปรับกับรานตัวเองใหดี

มากกวาเดิม การทีจ่ะดึงลูกคาจากคูแขงเราจะตองทําโปรโมชัน่ที่ใหลูกคาไดมากกวาและไมเอา

เปรียบลูกคา  5)  มีการอบรม Sales Present ใหกับ Super Visor เกี่ยวกับหนังเขาใหมและจะทําการ

อบรมพนักงานเดือนละครั้งเกีย่วกับหนังใหม มีการสงรายละเอียดหนังใหมใหกับพนักงานทาง

อีเมลล มีการทดสอบพนักงานโดยการสอบถามรายละเอียดหนังเมือ่ไปตรวจทีห่นารานตลอดเวลา 

และพนักงานบางคนสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดนั้นขึน้อยูกับประสบการณของพนักงานแตละ

คนถามีประสบการณเยอะสามารแกปญหาไดดวยตนเอง ถาพนักงานประสบการณนอยถาเกิด

ปญหาขึ้นสามารถโทรสอบถามซุปเปอรไวเซอรไดโดยตรง 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินเพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการพัฒนาการขาย

และการใหบริการ 
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แบบประเมนิเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการพัฒนาการขายและการใหบริการ 

(กรณีศึกษาแนวปฏบิติัของพนักงานรานในเครือ บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั) 

 

 

คําชี้แจง 

1.  แบบประเมินสารนิพนธชุดนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการ

พัฒนาการขายและการใหบริการของรานในเครือ บริษัท มีเดีย อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษา และวิเคราะหแนวปฏิบัติที ่เปนเลิศ ในการขายและการใหบริการของ

พนักงานขายหนารานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และ เพื่อเผยแพรแนว

ปฏิบัติที่เปนเลิศ ในการขายและการใหบริการของพนักงานขายหนารานในเครือบริษัท มีเดีย เพลย 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของแตละรานใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกนั 

 

2.  แบบประเมินชุดนี้ไดแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

ตอนที่ 1 ภูมิหลังของพนักงาน   

ตอนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุง เพิ่ม

ประสิทธิภาพ และการแกไขปญหาของบริษัท มีเดีย เพลย 

ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหา และแนวทางในการแกปญหา และ 

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  

 

         3. การแสดงความคิดเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการพัฒนาการขาย

และการใหบริการของรานในเครือ บริษัท มีเดียโดยทําเครือ่งหมาย    ลงในชองทางดานขวามือ 

กําหนดคาเปน   5  ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี  

 

 ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความน้ันๆ ในระดับมากที่สุด         ให 5 คะแนน  

 ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความน้ันๆ ในระดับมาก                 ให 4 คะแนน 

 ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความน้ันๆ ในระดับปานกลาง        ให 3 คะแนน 

 ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความน้ันๆ ในระดับนอย                 ให 2 คะแนน 
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 ทานมีความคิดเห็นตรงกับขอความน้ันๆ ในระดับนอยที่สุด         ให 1 คะแนน 

 

ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามภูมิหลังของพนักงาน   

1.เพศ 

o ชาย 

o หญิง 

2. อาย ุ

o 20-25 ป 

o 26-31 ป 

o 32 ปขึ้นไป 

3.ประสบการณในการทํางาน 

o ตํ่ากวา 1 ป  

o 1-2 ป 

o 3 ปขึ้นไป 

4.การศึกษา 

o ตํ่ากวา ม.3  

o ปวช. หรือ เทยีบเทา 

o ปวส. 

o ปริญญาตรีขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2   แบบประเมินเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุง เพิ ่มประสิทธิภาพ และการแกไข

ปญหาของบริษัท มีเดีย เพลย 

 

ตารางที ่1 แบบประเมินเกี่ยวกับแนวทางวิธีการเพิ่มยอดขาย 

 

ลําดับ รายการ 5 4 3 2 1 

1 นําสินคาใหมเขามาจําหนาย พรอมจัดวางสินคาเต็มชั้น

ใหอยูในระดับสายตาของลูกคา 

     

2 จัดวางสินคาโดยแบงตามกลุมสินคาเพื่อใหลูกคา

สามารถหาสินคาไดงาย  

     

3 ทําสื่อโปรโมทสินคาใหมและสินคาโปรโมชั่นอ่ืนๆ 

และติดต้ังในจุดที่ลูกคาเห็นไดชัดเจนเพื่อดึงดูดลูกคา 

     

4 ดูจากยอดจําหนายสินคาของเดือนที่แลววาสินคาใดที่มี

ยอดจําหนายเปนจํานวนมาก และทําการเลือกสินคา

ประเภทน้ันเขามาจําหนายในเดือนน้ี 

     

5 ดูชวงวันหยุดเทศกาลตางๆ แลวทําโปรโมชั่นสินคาให

สอดคลองกับชวงเทศกาลนั้นๆ  

     

6 เปรียบเทียบรานคูแขงแลวนํามาปรับปรุงรานและสื่อ

โปรโมชั่นใหดีขึ้น 
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ตารางที ่2 แบบประเมินเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานในการขายสินคาและบริการที่มีผลตอยอดขาย 

 
ลําดับ รายการ 5 4 3 2 1 

1 พนักงานรูรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา สามารถให

คําแนะนําสินคากับลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน 

     

2 พนักงานมีความกระตือรือรนในการคนหาความรูจาก

สื่อตางๆ เกี่ยวกับสินคาเพื่อนํามาแนะนําลูกคาได 

     

3 พนักงานเอาใจใสรายละเอียดของลูกคา จดจําชื่อและ

ประเภทสินคาที่ลูกคาชอบไดและแนะนําสินคาได

เหมาะสมกับลูกคา 

     

4 พนักงานมีมนุษยสัมพันธทีดีกับลูกคา มีกิริยาสุภาพ 

แตงตัวเรียบรอย และพรอมใหบริการลูกคา 

     

5 พนักงานเขาไปสอบถามความตองการและแนะนํา

สินคาโปรโมชั่นใหกับลูกคา 

     

 
ตารางที ่3 แบบประเมินเกี่ยวกับแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการขายสินคา 

 
ลําดับ รายการ 5 4 3 2 1 

1 มีการจัดอบรมใหกับพนักงานเดือนละคร้ังเกี่ยวกับ

ขอมูลรายละเอียดสินคาใหม และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

     

2 มีการแชรขอมูลรายละเอียดสินคาใหมใหกับพนักงาน

โดยผานทางอีเมล 

     

3 หัวหนางานคอยใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาผาน

ทางโทรศัพท 

     

4 มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการติดตอสื่อสาร

ระหวางพนักงานกับเจาหนาที่ฝายสนับสนุนการทํางาน

สวนกลาง 
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ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหา และแนวทางในการแกปญหา และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน 

หมายเหตุ

1.ปญหาที่ทานพบ และแนวทางในการแกปญหาหรือการปรับปรุงที่ทานปฏิบัติ  

 กรุณาตอบใหครบถวนทุกคําถาม 

ปญหา : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

แนวทางในการแกปญหาหรือการปรับปรุง_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่ทานปฏิบัติ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-นามสกุล         พักตรเพียงเพ็ญ ศรีมกรบุตร 

ประวัติการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

พ.ศ. 2551 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน กราฟฟคดีไซน  

บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ต้ังอยูที่ 100/4 หมู 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบรีุ 11120 

ประสบการณทํางาน   

ป 2551      เว็บกราฟฟคดีไซน  

บริษัท บุคพลัส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ป 2552 - ปจจุบัน   กราฟฟคดีไซน  

บริษัท มีเดีย เพลย อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 
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