
 
 

 
บทที ่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านคา้

ปลีกดั้งเดิมของผูบ้ริโภค  ผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

ผูบ้ริโภค และชุมชน  ตลอดจนการปรับตวัของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมหลงัจากมีการขยายตวัของร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่ โดยท าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 3 กลุ่มในเขตพื้นท่ี

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ กลุ่มผูบ้ริโภคจ านวน 250 คน กลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม

จ านวน 50 คน  และกลุ่มตวัแทนชุมชนจ านวน 5 คน  สามารถสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ      

ไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ด้านผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างของผูบ้ริโภค จ านวน 250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 39 ปี 

สถานภาพสมรส ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาและอนุปริญญา ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 12,860 บาท และมีรายได้รวมของครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน 

25,880 บาท โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 3 คน โดยท่ีสมาชิกใน

ครอบครัวจ านวน 1 คนไม่ไดท้  างาน  และผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล 

เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีก

ของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบดว้ย  2 รูปแบบ คือ การตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของ

สินคา้ และการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม พบว่าความคิดเห็นทางดา้น

การตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้ในภาพรวม  กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในระดบัมาก โดย

ความคิดเห็นท่ีมีผลอนัดบั 1 คือการเลือกซ้ือสินคา้โดยค านึงถึงคุณภาพมาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา 

อนัดบั 2  คือการเปรียบเทียบคุณภาพของสินคา้ต่างยี่ห้อและตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

อนัดบั 3 คือความยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มข้ึนเพื่อให้ได้สินคา้ท่ีมีคุณภาพดีกว่า อนัดบั 4 คือการซ้ือ

เฉพาะสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีเท่านั้น และอนัดบั 5 คือความยนิดีท่ีจะสละเวลาเพิ่มข้ึน เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ี
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มีคุณภาพดีกวา่ ตามล าดบั  ส่วนความคิดเห็นทางดา้นการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้

ปลีกดั้งเดิมในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก โดยความคิดเห็นท่ีมีผลอนัดบั 1 คือการ

ซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกดั้ งเดิมเป็นการสนับสนุนการค้าในชุมชน รองลงมา อันดับ 2 คือ

ความคุน้เคยกบัร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท าให้เลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม อนัดบั 3 คือความ

จงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท าใหเ้ลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม อนัดบั 4 คือการซ้ือสินคา้

จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชน และอนัดบั 5 คือการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมเป็นประสบการณ์ท่ีสนุกสนาน ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมโดยการ

วิเคราะห์แบบจ าลองโดยวิธีโพรบิท พบว่า เพศชาย อายุ  สถานภาพโสด จ านวนปีท่ีศึกษา รายได ้

จ านวนสมาชิกในครอบครัว การอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล การตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้ 

และการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ลว้นมีอิทธิพลต่อสัดส่วนการใชจ่้าย

ในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99%  โดยปัจจยัเพศชาย อายุ และการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อ

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมด

ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายเพิ่มข้ึน มีอายุเพิ่มข้ึน และมีการ

ตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเพิ่มข้ึน จะท าให้สัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้

ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดเพิ่มข้ึน ส่วนปัจจยัสถานภาพโสด จ านวนปีท่ีศึกษา รายได ้

จ านวนสมาชิกในครอบครัว การอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล และการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของ

สินค้า มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการใช้จ่ายในร้านค้าปลีกดั้ งเดิมเม่ือเทียบกับรายได้ทั้ งหมดในทิศ

ทางตรงขา้ม กล่าวคือถ้าผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพโสดเพิ่มข้ึน จ านวนปีท่ีศึกษาเพิ่มข้ึน 

รายได้เพิ่มข้ึน จ านวนสมาชิกในครอบครัวเพิ่มข้ึนอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเพิ่มข้ึน และมีการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้เพิ่มข้ึน จะท าใหส้ัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือ

เทียบกบัรายไดท้ั้งหมดลดลง  

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการใช้บริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง 

พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด แต่เดิมท าการซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมอยา่ง

เดียว ต่อมาเม่ือมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้มาด าเนินกิจการแลว้ มีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างจ านวนหน่ึง
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หันไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่โดยไม่ซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมอีกเลย  แต่ทั้งน้ี

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ก็ยงัคงซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมต่อไป โดยผูท่ี้

ยงัคงซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมต่อไป แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีซ้ือจากร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่มากกวา่ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมซ่ึงกลุ่มน้ีมีมากท่ีสุด รองลงมา คือกลุ่มท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมและร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เป็นสัดส่วนเท่าๆกนั  กลุ่มท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อยา่งเดียว 

กลุ่มท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากกวา่ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ และกลุ่มท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม

อยา่งเดียว ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของกลุ่มตวัอย่าง     

ก่อนและหลงัมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ พบว่า ก่อนมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างซ้ือสินคา้ประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการซ้ือ

สินคา้เฉล่ีย 10 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 226 บาทต่อคร้ัง หรือคิดเป็น 1,954 บาทต่อเดือน และ

ใช้เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้เฉล่ีย 12 นาทีต่อคร้ัง ต่อมาหลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ผูบ้ริโภค

กลุ่มตวัอยา่งยงัคงซ้ือสินคา้ประเภทของใชใ้นชีวติประจ าวนัมากท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้

เฉล่ีย 8 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 156 บาทต่อคร้ัง หรือคิดเป็น 1,164 บาทต่อเดือน และใชเ้วลา

ในการเลือกซ้ือสินคา้เฉล่ีย 11 นาทีต่อคร้ัง จะเห็นไดว้า่เม่ือมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่แลว้ กลุ่มตวัอยา่ง

มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ลดลง 2 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ังลดลง 70 บาท 

หรือคิดเป็น 790 บาทต่อเดือน และใชเ้วลาในการเลือกซ้ือสินคา้ต่อคร้ังลดลง 1 นาที 

5.1.2 ด้านผู้ประกอบการร้านค้าปลกีดั้งเดิมกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม จ านวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุเฉล่ีย  49 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและอนุปริญญา เปิดด าเนินกิจการมาแลว้

เป็นระยะเวลาเฉล่ีย 11 ปี  ใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรกในการด าเนินกิจการเท่ากบั 10,001 – 50,000 บาท 

โดยแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัท่ีสุดของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งคือ  เงินลงทุนของตนเอง ในการ

ด าเนินกิจการ พบวา่ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีการจา้งลูกจา้ง และจะขายสินคา้ดว้ย

ตนเองหรือมีญาติพี่นอ้งในครอบครัวมาช่วยขาย  การซ้ือสินคา้มาจ าหน่ายในร้านจะซ้ือจากร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่และซ้ือจากร้านขายส่งในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีนิยมไปซ้ือ

สินคา้มาจ าหน่ายมากท่ีสุดคือ หา้งแมค็โคร  



84 
 

ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งมีตน้ทุนในการซ้ือสินคา้เขา้ร้าน ประมาณ 2,001 – 4,000 

บาทต่อคร้ัง  มียอดขายสินคา้ประมาณ 2,001 – 4,000 บาทต่อวนั และมีผลก าไรประมาณ 2,001 – 

4,000 บาทต่อเดือน โดยผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า

สินคา้ท่ีขายดีท่ีสุดในร้าน 5 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ อาหารแห้งและเคร่ืองปรุงรส อาหารสด ของใช้

ส่วนตวัท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ขนม/ของขบเค้ียว และเคร่ืองด่ืมแช่เยน็ ตามล าดบั และผูป้ระกอบการ

กลุ่มตวัอยา่งมีช่วงเวลาในการเปิดร้าน ประมาณ 06.00 น. - 07.00 น. และปิดร้านประมาณ 21.00 น. 

– 22.00 น. โดยเฉล่ียมีจ านวนชัว่โมงในการเปิดร้าน 10 ชัว่โมงต่อวนั และร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของ

ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งตั้งอยูห่่างจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 10 กิโลเมตรข้ึนไป  

การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังจากมี ร้านค้าปลีกสมัยใหม่  พบว่า 

ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีส่งผลกระทบมากเป็น

อนัดบั 1 ไดแ้ก่  เทสโกโ้ลตสั รองลงมา ไดแ้ก่ บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์  บ๊ิกซีเอ็กซ์ตร้า และแม็คโคร 

ตามล าดบั  ส่วนผลกระทบในดา้นตน้ทุนการซ้ือสินคา้ จ  านวนลูกคา้ ยอดขายสินคา้ และผลก าไร 

พบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นวา่ หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท าให้ตน้ทุนในการ

ซ้ือสินคา้เท่าเดิม จ านวนลูกคา้ลดลง ยอดขายสินคา้ลดลง ผลก าไรลดลง เน่ืองจากลูกคา้ส่วนหน่ึง

หนัไปซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  

หลังจากได้รับผลกระทบจากการเข้ามาด าเนินกิจการของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการปรับตวัโดยการด าเนินกลยุทธ์ทาง

การตลาด โดยด าเนินกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์เป็นการด าเนินกลยุทธ์ดว้ยการ

น าสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีมาจ าหน่ายมากท่ีสุด  กลยุทธ์ด้านราคาเป็นการด าเนินกลยุทธ์ด้วยการขาย

สินค้าหลากหลายยี่ห้อเพื่อให้ลูกค้าเลือกซ้ือตามราคาท่ีตนพอใจมากท่ีสุด  กลยุทธ์ด้านการจดั

จ าหน่ายเป็นการด าเนินกลยุทธ์ดว้ยการรับประกนัเปล่ียนหรือคืนสินคา้ กรณีสินคา้ช ารุด เสียหาย

หรือหมดอายุมากท่ีสุด  ส่วนกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นการด าเนินกลยุทธ์ดว้ยการร่วม

กิจกรรมดา้นการตลาดกบัทางผูผ้ลิตมากท่ีสุด  
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5.1.3 ด้านตัวแทนชุมชนกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของชุมชน จ านวน 5 คน มาจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล      

5 แห่ง คือ  เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เทศบาลต าบลป่าแดด เทศบาลต าบล

แม่เหียะ และเทศบาลต าบลท่าศาลา โดยแสดงความคิดเห็นทางด้านผลกระทบจากร้านค้าปลีก

สมยัใหม่แบ่งเป็น 6 ดา้นประกอบดว้ย จ านวนร้านคา้ปลีกดั้งเดิม  ราคาท่ีดิน การจา้งงานในชุมชน 

การเพิ่มข้ึนของจ านวนชุมชนและบ้านจัดสรร ปัญหาด้านขยะ และปัญหาด้านการจราจรและ

มลภาวะทางเสียง โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของชุมชนมีความคิดเห็นวา่ หลงัจากมีการขยายตวั

ของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ท าให้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในชุมชนมีจ านวนลดลง  ราคาท่ีดินสูงข้ึน อตัรา

การจา้งงานในชุมชนเพิ่มข้ึน  อตัราการขยายตวัของชุมชนและบา้นจดัสรรเพิ่มข้ึน ปริมาณขยะมูล

ฝอยเพิ่มข้ึน ปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขดับริเวณร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เพิ่มข้ึน และส่งผลให้

มลภาวะทางเสียงเพิ่มข้ึน   

5.2  ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาพบวา่ การตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้ของผูบ้ริโภค มีผลท าให้

ผูบ้ริโภคหันไปใช้บริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เพิ่มข้ึน และลดการใช้จ่ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมลง 

แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมว่าเป็นร้านจ าหน่ายสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ 

หรือมีคุณภาพต ่ า  ท าให้ผู ้บริโภคบางคนไม่ใช้บริการร้านค้าปลีกดั้ ง เ ดิมอีกต่อไป ดังนั้ น 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจึงควรพฒันาร้านให้มีภาพลกัษณ์ท่ีทนัสมยั ดว้ยการจดัแต่งร้านให้

สวยงาม สะอาดน่ามอง และจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนทศันคติของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

2. จากการศึกษาพบวา่ การตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มีผลท า

ใหผู้บ้ริโภคยงัคงใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เน่ืองจากมีผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงความส าคญัของร้านคา้

ปลีกดั้งเดิมในชุมชนว่าเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชน และเป็นการสนับสนุนการคา้ในชุมชน  

รวมถึงความคุน้เคยและความสัมพนัธ์อนัดีท่ีมีต่อกบัร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจึงท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ดงันั้น ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจึงควรสร้างความคุน้เคยและ

รักษาความสัมพนัธ์อนัดีท่ีมีต่อผูบ้ริโภคในชุมชน ดว้ยการให้บริการอย่างเป็นมิตรไมตรี ยิ้มแยม้
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แจ่มใส พูดคุยดว้ยความเป็นมิตรและสุภาพ ตั้งราคาสินคา้อยา่งเหมาะสม ไม่เอาก าไรเกินควร เพื่อ

รักษากลุ่มลูกคา้ของตนไว ้

3. จากการศึกษาพบวา่ หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้มาด าเนินกิจการส่งผลกระทบท า

ให้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีจ านวนลูกคา้ ยอดขาย และผลก าไรลดลง ดงันั้น ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมจ าเป็นตอ้งมีการบริหารอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อปฏิวติัธุรกิจของตนให้สามารถสู้กบัคู่แข่งได ้

เพราะการด าเนินธุรกิจแบบเดิมท่ีรอใหค้นมาซ้ือสินคา้อยา่งเดียว จะท าให้ลูกคา้ขาดแรงจูงใจท่ีจะมา

ซ้ือสินคา้ ดงันั้น ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมควรมุ่งเน้นไปท่ีการจดัการและการท าการตลาด 

เช่น การจดัการในเร่ืองของบญัชีและคลงัสินคา้ ผูป้ระกอบการควรรู้วา่จ  าเป็นตอ้งสั่งสินคา้เขา้ร้าน

ปริมาณเท่าใด ในวนัเวลาใด และสุดทา้ยจะไดก้ าไรเป็นเงินจ านวนเท่าใด ส่วนในเร่ืองของการตลาด

ผูป้ระกอบการก็อาจใชว้ธีิจดัโปรโมชัน่ลดแลกแจกแถมเพื่อเป็นการดึงดูดใจลูกคา้ใหเ้ขา้ร้าน 

4. จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมส่วนใหญ่มีการด าเนินกลยุทธ์

การตลาดทางดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาเป็นการด าเนินกลยุทธ์ดา้นราคา  แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่

มีการด าเนินกลยุทธ์ดา้นการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ดงันั้นเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย

ผูป้ระกอบการควรปรับตวัโดยการด าเนินกลยุทธ์การตลาดเพิ่มข้ึน ในดา้นการจดัจ าหน่าย เช่น การ

ขยายเวลาในการเปิด - ปิดร้านให้มากข้ึน การจดัให้มีท่ีส าหรับจอดรถให้ลูกคา้ การน าเทคโนโลยี

เขา้มาช่วย และการส่งเสริมการตลาด เช่น การบริการจดัส่งสินคา้ฟรี ในกรณีท่ีซ้ือสินคา้จ านวนมาก 

เป็นตน้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งของร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และเพื่อความอยู่รอดของกิจการใน

อนาคต 

5. จากการศึกษาพบวา่ สินคา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากท่ีสุด ทั้งก่อนและ

หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ คือ ของใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก 

ของใช้ส่วนตวั เป็นตน้ รวมถึงอาหารแห้ง และเคร่ืองปรุงรส ดงันั้น ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมจึงควรจดัหาสินคา้ประเภทดงักล่าวมาจ าหน่ายให้เพียงพอ และเพิ่มการจดัวางสินคา้ให้มี

ความหลากหลายทั้งทางดา้นยี่ห้อ คุณภาพ และราคา เพื่อเพิ่มและรักษายอดขายในสินคา้ประเภท

ดงักล่าว 

 


