
 
 

 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินของรานคา
ปลีกในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ํา
ผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินของรานคาปลีกในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ซ่ึงสอบถามจากรานคาปลีกในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 352 รานคา สามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา  
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของรานคาปลีก 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางรานคาปลีก พบวา รานคาสวนใหญดําเนินกิจการในรูปแบบ
เจาของคนเดียว โดยมียอดขายสินคาทุกประเภทเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 200,001-300,000 บาท 
มากท่ีสุด มียอดขายเฉพาะนํ้าผลไมสําเร็จรูปทุกยี่หอเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 5,000-10,000 บาท 
มากท่ีสุด และมียอดขายเฉพาะน้ําผลไมสําเร็จรูปของผูประกอบการทองถ่ินนอยกวา 2,500 บาท 
ในสวนของทําเลที่ตั้งของรานคาท่ีตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญจะอยูในหมูบานท่ัวไป 
   

สวนท่ี 2   ขอมูลปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไม
สําเร็จรูปทองถ่ินของรานคาปลีก 

2.1  ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินของ
รานคาปลีก 

ปจจัยยอยทางดานผลิตภัณฑ พบวา รานคาปลีกใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ตอ
รสชาติของน้ําผลไม สวนปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีรานคาใหความสําคัญรองลงมา ซ่ึงเปนระดับมาก 
มี 3 ปจจัยยอย ไดแก ช่ือเสียงของยี่หอหรือผูผลิต คุณประโยชนท่ีมีตอสุขภาพ และลักษณะของ
บรรจุภัณฑมีความสวยงาม เม่ือพิจารณาคาลําดับความสําคัญโดยเฉล่ียรวมของปจจัยดานผลิตภัณฑ 
อยูในความสําคัญระดับปานกลาง (3.38±1.13)  
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 2.2  ปจจัยดานราคาท่ีมีความสําคัญตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินของรานคา
ปลีก 
 ปจจัยยอยทางดานราคาทุกปจจัย พบวา รานคาปลีกใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานราคา
อยูในระดับสําคัญมาก เม่ือพิจารณาถึงลําดับความสําคัญโดยเฉล่ียรวมของปจจัยดานราคา อยูใน
ความสําคัญระดับมาก (4.17±0.75)  
   

2.3  ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีความสําคัญตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ิน
ของรานคาปลีก 
  ปจจัยยอยทางดานการจัดจําหนาย พบวา รานคาปลีกใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดตอ
บริการสงสินคาถึงรานคา สวนปจจัยยอยอ่ืนๆ นอกนั้นอยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณาถึง
ลําดับความสําคัญโดยเฉล่ียรวมของปจจัยดานการจัดจําหนาย อยูในความสําคัญระดับมาก 
(4.24±0.74)  
 

2.4  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูป
ทองถ่ินของรานคาปลีก 
  ปจจัยยอยทางดานการสงเสริมการตลาด พบวา รานคาปลีกใหความสําคัญในระดับมาก มี 
2 ปจจัยยอย ไดแก การรับเปล่ียนสินคาท่ีเสียหายหรือหมดอายุและการจัดกิจกรรมการแถม สวน
ปจจัยยอยอ่ืนๆ นอกนั้นอยูในระดับความสําคัญปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงลําดับความสําคัญโดย
เฉล่ียรวมของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อยูในความสําคัญระดับปานกลาง (3.15±0.96)  
 

2.5  ปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินของรานคา
ปลีก 

ปจจัยยอยดานอ่ืนๆ พบวา รานคาปลีกใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดตอฤดูกาลหรือ
สภาพอากาศมีผลตอปริมาณความตองการน้ําผลไมของผูบริโภค สวนปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีรานคาปลีก
ใหความสําคัญรองลงมาซ่ึงเปนระดับปานกลาง มี 3 ปจจัยยอย ไดแก กระแสการรักสุขภาพของ
ผูบริโภคในตลาด แนวโนมของสภาพเศรษฐกิจมีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินเพื่อ
นํามาจําหนาย และความเช่ือและความนิยมของชุมชนท่ีมีตอน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ิน เม่ือ
พิจารณาถึงลําดับความสําคัญโดยเฉล่ียรวมของปจจัยดานอ่ืนๆ อยูในความสําคัญระดับปานกลาง 
(3.27±1.20)  
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สวนท่ี 3  ปจจัยดานกระบวนการจัดซ้ือของรานคาท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไม
สําเร็จรูปทองถ่ินของรานคาปลีก 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางรานคาปลีก พบวา สวนใหญเจาของกิจการเปนผูท่ีมีอํานาจ
สูงสุดในการจัดซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ิน โดยมีเกณฑการพิจารณาการเลือกซ้ือเฉพาะผูผลิตท่ีมี
ความนาเช่ือถือดานมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย พนักงานขายของผูผลิตทองถ่ินหรือ
ตัวแทนจัดจําหนายท่ีเขาเยี่ยมและเสนอขายท่ีรานคาปลีกโดยตรง เปนบุคคลหรือหนวยงานท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของรานคาปลีก โดยรานคาปลีกสวนใหญมีลักษณะการจัดซ้ือเม่ือ
สินคาหมด เพื่อปองกันสินคาหมดอายุหรือเนาเสีย สวนท่ีเหลือซ้ือเก็บไวลวงหนา เพื่อประหยัด
ตนทุนในการขนสงและการจัดซ้ือ โดยรานคาปลีกสวนใหญเลือกซ้ือจากพนักงานขายของ
บริษัทผูผลิตโดยตรง และซ้ือสินคาดวยเงินสด 
   

สวนท่ี 4  พฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบกลับของรานคาท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไม
สําเร็จรูปทองถ่ินของรานคาปลีก 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางรานคาปลีก พบวา รานคาปลีกสวนใหญเลือกซ้ือน้ําสมและมี
ความเขมขน 25% มาจําหนายมากท่ีสุด และรานคาปลีกสวนใหญจะเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูป
ทองถ่ินท่ีมีราคาขายปลีกหนวยละ 5-10 บาท มาจําหนาย โดยจะเลือกซ้ือน้ําสมสายน้ําผ้ึง ภิญญา มา
จําหนายบอยท่ีสุด โดยรานคามีเหตุผลของการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินดังกลาว 3 ลําดับ
แรก คือ รสชาติอรอยมากท่ีสุด มีพนักงานขายเขาเยี่ยมท่ีรานคาอยางตอเนื่อง และไดผลกําไรด ี                                  
  

สวนท่ี 5  ความสัมพันธของปจจัยดานกระบวนการจัดซ้ือ พฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบ
กลับกับยอดขายสินคาทุกประเภทเฉล่ียตอเดือนของรานคาปลีก 

จากการศึกษากลุมตัวอยางรานคาปลีก พบวา ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดในการจัดซ้ือน้ําผลไม
สําเร็จรูปทองถ่ินมีความแตกตางกัน โดยข้ึนอยูกับยอดขายสินคาทุกประเภทเฉลี่ยตอเดือนของ
รานคาปลีก เชน ยอดขายสินคานอยกวา 200,001 บาท และชวง 200,001-300,000 บาท ผูท่ีมีอํานาจ
สูงสุดในการจัดซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ิน คือ เจาของกิจการ แตในสวนของรานคาปลีกท่ีมี
ยอดขายมากกวา 300,000 บาท ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดในการจัดซ้ือ คือ ฝายจัดซ้ือ โดยรานคาปลีกท่ีมี
ยอดขายสินคาทุกประเภทในชวง 200,001-300,000 บาท และยอดขายมากกวา 300,000 บาท เลือก
ซ้ือเฉพาะผูผลิตท่ีมีความนาเช่ือถือดานมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยมากท่ีสุด แตในสวน
ของรานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุกประเภทนอยกวา 200,001 บาท เลือกซ้ือเฉพาะยี่หอท่ี
ผูบริโภคใหการยอมรับ นอกจากนั้นยังพบวา พนักงานขายของผูผลิตทองถ่ินหรือตัวแทนจัด
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จําหนายท่ีเขาเยี่ยมและเสนอขายท่ีรานคาโดยตรง เปนผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของ
รานคาปลีกทุกชวงยอดขาย และมีลักษณะของการจัดซ้ือเม่ือสินคาหมดท่ีเหมือนกัน  
 เม่ือพิจารณาถึงชองทางจัดจําหนายท่ีรานคาปลีกมีการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ิน
นั้น พบวา รานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุกประเภทในชวง 200,001-300,000 บาท และมากกวา 
300,000 บาท เลือกซ้ือสินคาจากพนักงานขายของบริษัทผูผลิตโดยตรง ในสวนของรานคาปลีกท่ีมี
ยอดขายสินคาทุกประเภทนอยกวา 200,001 บาท เลือกซ้ือจากรานคาสงท่ีเขามาเสนอขายท่ีรานคา 
โดยรานคาปลีกท่ีมียอดขายทุกประเภทนอยกวา 200,001 บาท และชวง 200,001-300,000 บาท ซ้ือ
สินคาดวยเงินสด แตในสวนของรานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุกประเภทมากกวา 300,000 บาท 
ซ้ือสินคาดวยเครดิต 30 วัน  
 ในสวนของปจจัยดานพฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบกลับของรานคาปลีกนั้น พบวา น้ําสม
เปนรสชาติของนํ้าผลไมสําเร็จรูปทองถ่ิน ท่ีรานคาปลีกทุกชวงยอดขายสินคาทุกประเภทเลือกซ้ือ
มาจําหนายบอยท่ีสุด และรานคาปลีกทุกชวงยอดขายสินคาทุกประเภท เลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูป
ทองถ่ินท่ีมีความเขมขนรอยละ 25 บอยท่ีสุด หากพิจารณาถึงราคาขายปลีกของน้ําผลไมสําเร็จรูป
ทองถ่ินท่ีรานคาปลีกเลือกซ้ือนั้น พบวา รานคาปลีกทุกชวงยอดขายสินคาทุกประเภทเลือกซ้ือราคา
ขายปลีกหนวยละ 5-10 บาท ในสวนยี่หอของน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินท่ีรานคาปลีกเลือกซ้ือ 
พบวา รานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุกประเภทนอยกวา 200,001 บาท และชวง 200,001-300,000 
บาท เลือกซ้ือน้ําสมสายน้ําผ้ึงภิญญามาจําหนายบอยท่ีสุด แตรานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุก
ประเภทมากกวา 300,000 บาท เลือกซ้ือน้ําผลไมธนาธร โดยรานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุก
ประเภทนอยกวา 200,001 บาท มีเหตุผลของการเลือกซ้ือยี่หอน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินดังกลาว 
เนื่องจากมีพนักงานขายเขาเยี่ยมท่ีรานคา แตรานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุกประเภทชวง 
200,001-300,000 บาท และมากกวา 300,000 บาท มีเหตุผลในดานรสชาติท่ีอรอยของนํ้าผลไม
สําเร็จรูปทองถ่ินมากท่ีสุด  
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สวนท่ี 6  ความสัมพันธของปจจัยดานกระบวนการจัดซ้ือ พฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบ
กลับกับทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีก 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางรานคาปลีก พบวา ดานกระบวนการจัดซ้ือของรานคาปลีกใน
ทุกทําเลท่ีตั้ง ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดในการจัดซ้ือ ไดแก เจาของกิจการ โดยมีการเลือกซ้ือน้ําผลไม
สําเร็จรูปทองถ่ิน เฉพาะผูผลิตท่ีมีความนาเช่ือถือดานมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยมาก
ท่ีสุดเกือบทุกทําเลท่ีตั้งของรานคา ยกเวนรานคาท่ีอยูในหมูบานจัดสรร เลือกซ้ือเฉพาะยี่หอท่ี
ผูบริโภคใหการยอมรับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาถึงบุคคลหรือหนวยงานท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของรานคาปลีกนั้น พบวา พนักงานขายของผูผลิตทองถ่ินหรือตัวแทนจัดจําหนายท่ีเขาเยี่ยมและ
เสนอขายท่ีรานคาโดยตรง เปนผูที่มีอิทธิพลสูงสุดกับรานคาในเกือบทุกทําเลท่ีตั้ง แตในสวนของ
รานคาปลีกท่ีอยูใกลหรืออยูในตลาดสด ผูท่ีมีอิทธิพลสูงสุด ไดแก รานคาสงท่ีชวยแนะนําน้ําผลไม
สําเร็จรูปทองถ่ินใหกับรานคาทดลองนําไปจําหนาย ซ่ึงรานคาปลีกสวนใหญในทุกทําเลท่ีตั้งมี
ลักษณะของการจัดซ้ือเม่ือสินคาหมด โดยมีเหตุผลท่ีแตกตางกัน ไดแก รานคาท่ีอยูในหมูบาน
ท่ัวไป รานคาท่ีใกลหรืออยูในตลาดสด และรานคาท่ีใกลหรืออยูในแหลงทองเท่ียวใหความสําคัญ
ดานปองกันสินคาหมดอายุหรือเนาเสียมากท่ีสุด  แตในสวนของรานคาท่ีใกลหรืออยูใน
สถาบันการศึกษาและใกลหรืออยูในโรงพยาบาลใหความสําคัญกับการลดภาระการเก็บรักษา
สินคาคงคลังมากที่สุด แตรานคาท่ีอยูในหมูบานจัดสรรมีเหตุผลในดานความตองการสินคาจาก
ลูกคาไมสมํ่าเสมอ แตในสวนของรานคาท่ีมีลักษณะการจัดซ้ือเก็บไวลวงหนานั้น พบวา รานคา
เกือบทุกทําเลท่ีตั้งมีเหตุผลหลักทางดานการประหยัดตนทุนในการขนสงและการจัดซ้ือ  แตใน
สวนของรานคาใกลหรืออยูในสถาบันการศึกษาเนนทางดานการลดความเส่ียงสินคาขาดตลาดมาก
ท่ีสุด โดยในสวนของชองทางจัดจําหนายนั้น พบวา รานคาปลีกมีการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูป
ทองถ่ินจากพนักงานขายของบริษัทผูผลิตโดยตรงมากท่ีสุดเกือบทุกทําเลท่ีตั้ง แตในสวนของ
รานคาท่ีอยูในหมูบานจัดสรรและรานคาท่ีใกลหรืออยูในตลาดสด เลือกซ้ือจากรานคาสงท่ีเขามา
เสนอขายท่ีรานคามากท่ีสุด ในสวนของการซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินนั้น รานคาปลีกในทุก
ทําเลที่ตั้ง มีรูปแบบการชําระเงินดวยเงินสด  

ปจจัยดานพฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบกลับ เม่ือจําแนกตามทําเลที่ตั้งของรานคา พบวา 
รานคาปลีกในทุกทําเลที่ตั้งนิยมเลือกซ้ือน้ําสมมาจําหนายบอยท่ีสุด ซ่ึงสวนใหญรานคาปลีกใน
เกือบทุกทําเลท่ีตั้งเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปรอยละ 25 มาจําหนาย แตในสวนของรานคาท่ีใกล
หรืออยูในโรงพยาบาล เลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปรอยละ 100 มาจําหนาย โดยรานคาปลีกเกือบทุก
ทําเลที่ตั้งสวนใหญ เลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปหนวยละ 5-10 บาท มาจําหนาย แตรานคาท่ีใกลหรือ
อยูในโรงพยาบาล เลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปราคาขายปลีกมากกวาหนวยละ 20 บาท มาจําหนาย 
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ซ่ึงสวนใหญรานคาในเกือบทุกทําเลท่ีตั้ง เลือกซ้ือน้ําสมสายน้ําผ้ึงภิญญา มาจําหนายบอยท่ีสุด แต
รานคาท่ีใกลหรืออยูในโรงพยาบาล เลือกซ้ือยี่หอน้ําผลไมธนาธรมาจําหนาย และรานคาท่ีใกลหรือ
อยูในแหลงทองเท่ียว เลือกซ้ือน้ําสมสายน้ําผ้ึงเพชรสมทองมาจําหนาย เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุด 
สําหรับการเลือกซ้ือยี่หอของน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินยี่หอดังกลาวขางตนมาจําหนายบอยท่ีสุด 
ไดแก รสชาติอรอย และมีพนักงานขายเขาเยี่ยมท่ีรานคาอยางตอเนื่อง 
 

สวนท่ี 7  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ และปญหาในการจําหนายน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ิน 
จากการศึกษากลุมตัวอยางรานคาปลีก ไดมีรานคาปลีกจํานวน 28 รานคา ไดให

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ดังนี้ รานคาปลีกสวนใหญแนะนําใหผูผลิตทองถ่ินทําการผลิตน้ําผลไม
สําเร็จรูปรสชาติน้ําสตรอเบอรร่ีมากท่ีสุด  รองลงมา ไดแก น้ําสัปปะรด และนํ้าแคนตาลูป   

ในสวนปญหาของรานคาในการจําหนายน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ิน พบวา รานคาปลีก
สวนใหญเกิดปญหาดานสินคาไมมีคุณภาพและเนาเสียกอนวันหมดอายุมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก 
พนักงานขายเขาเยี่ยมไมสม่ําเสมอ ลักษณะของบรรจุภัณฑไมสวยงามและไมทันสมัย ผูผลิตไมรับ
คืนสินคาท่ีเสียหรือหมดอายุ และผูผลิตทองถ่ินไมมีกิจกรรมดานการตลาดใดๆ  

 
5.2 อภิปรายผล  
 การศึกษาเร่ืองปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินของ
รานคาปลีกในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดใชแนวคิดดานส่ิงแวดลอมทางการตลาด แนวคิดดาน
กระบวนการจัดซ้ือของรานคาปลีก พฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบกลับของรานคาปลีก เปนแนวทาง
ในการศึกษา โดยอภิปรายไดดังนี้ 

1. แนวคิดดานส่ิงแวดลอมทางการตลาด 
1.1 ตัวกระตุนทางการตลาด  จากผลการศึกษา ตัวกระตุนทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินของรานคาปลีกนั้น มีระดับความสําคัญท่ีแตกตางกัน สามารถ
อภิปรายไดดังนี้ 

 1.1.1 ผลิตภัณฑ  รานคาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญโดยเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง ในสวนของปจจัยยอยท่ีมีระดับความสําคัญอยูในระดับมากข้ึนไป ไดแก 
รสชาติของนํ้าผลไม ลักษณะของบรรจุภัณฑท่ีมีความสวยงาม ช่ือเสียงของยี่หอหรือผูผลิต และ
คุณประโยชนท่ีมีตอสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ (2549) ท่ีพบวา
รานคาปลีกแบบดั้งเดิมในอําเภอเมืองเชียงใหม สวนใหญใหความสําคัญในระดับมากกับช่ือเสียง
และความนาเช่ือถือของผูจัดจําหนาย นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษาดานผูบริโภคท่ี
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สามารถสะทอนถึงแนวโนมและขอพิจารณาท่ีสําคัญสําหรับรานคาปลีกของดลกร บุญติ (2551) ท่ี
พบวาผูบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม ใหความสําคัญในระดับมากกับช่ือเสียง
ของยี่หอหรือตราสินคา รสชาติของผลิตภัณฑ คุณคาทางอาหาร แตผูบริโภคใหความสําคัญกับ
ความสวยงามและลักษณะของบรรจุภัณฑอยูในระดับปานกลาง 

 1.1.2 ราคา  รานคาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับมากในทุกปจจัยยอย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ (2549) ท่ีพบวารานคา
ปลีกแบบดังเดิมในอําเภอเมืองเชียงใหม ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยท่ีผูจัดจําหนายมีราคา
สินคาถูกกวารานคาอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษาดานผูบริโภคท่ีสามารถสะทอนถึง
แนวโนมและขอพิจารณาท่ีสําคัญสําหรับรานคาปลีกของอินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน (2548) ท่ี
พบวาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญดานราคาในระดับมาก โดยเฉพาะราคาท่ี
เหมาะสมกับคุณภาพ และสอดคลองกับการศึกษาของดลกร บุญติ (2551) ท่ีพบวาผูบริโภคนํ้า
ผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม ใหความสําคัญดานราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาท่ี
เหมาะสมกับปริมาณอยูในระดับมาก 

 1.1.3 การจัดจําหนาย  รานคาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญโดย
เฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานการบริการสงสินคาถึงรานคามีความสําคัญอยูในระดับ
มากท่ีสุด นอกจากนั้นอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ (2549) ท่ี
พบวารานคาปลีกแบบดั้งเดิมในอําเภอเมืองเชียงใหม ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยท่ีผูจัด
จําหนายมีบริการสงสินคาและมีความสะดวกกับการซ้ือสินคา นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ
การศึกษาดานผูบริโภคท่ีสามารถสะทอนถึงแนวโนมและขอพิจารณาที่สําคัญสําหรับรานคาปลีก
ของดลกร บุญติ (2551) ท่ีพบวาผูบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหม ใหความสําคัญ
ในระดับมากในดานความสะดวกและหาซ้ือสินคาไดงาย 

 1.1.4 การสงเสริมการตลาด  รานคาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ
โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดยมี 2 ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก การรับ
เปล่ียนสินคาท่ีเสียหายหรือหมดอายุ และการจัดกิจกรรมการแถม สอดคลองกับการศึกษาของวรา
นนท ไชยวงศ (2549) ที่พบวารานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอเมืองเชียงใหม ใหความสําคัญใน
ระดับมากกับการมีบริการรับเปลี่ยนสินคาท่ีเสียหายหรือหมดอายุ แตไมสอดคลองกับการศึกษา
ดานผูบริโภคท่ีสามารถสะทอนถึงแนวโนมและขอพิจารณาท่ีสําคัญสําหรับรานคาปลีกของดลกร 
บุญติ (2551) ท่ีพบวาผูบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูปในอําเภอเมืองเชียงใหมใหความสําคัญในระดับ
มากกับการโฆษณาผานส่ือตางๆ 
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1.2 ตัวกระตุนอ่ืนๆ 
 1.2.1 เศรษฐกิจ  รานคาท่ีตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับแนวโนมของ

สภาพเศรษฐกิจโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของอิทธิวัตร 
กฤษณะวนิช (2549) ท่ีพบวาปญหาหรือสภาพเศรษฐกิจมีความสําคัญมากตอการตัดสินใจซ้ือของ
รานคาปลีกแบบดั้งเดิมในอําเภอเมืองนนทบุรี โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และไม
สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2546) ท่ีไดกลาวไววา ผูซ้ือทางธุรกิจไดรับอิทธิพล
อยางมากจากปจจัยตางๆ ในส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจปจจุบันและอนาคต เชน ระดับอุปสงคของ
ผลิตภัณฑ 

 1.2.2 ความเชื่อและความนิยม  รานคาท่ีตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ความเชื่อและความนิยมของชุมชนท่ีมีตอน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ิน มีความสําคัญโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง 

 1.2.3 ฤดูกาลหรือสภาพอากาศ  รานคาท่ีตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ฤดูกาลหรือสภาพอากาศมีผลตอปริมาณความตองการน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับมากท่ีสุด 

 1.2.4 กระแสการรักสุขภาพ  รานคาท่ีตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
กระแสการรักสุขภาพของผูบริโภคโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษา
ดานผูบริโภคท่ีสามารถสะทอนถึงแนวโนมและขอพิจารณาท่ีสําคัญสําหรับรานคาปลีกของดลกร 
บุญติ (2551) ท่ีพบวากระแสการรักสุขภาพและการดื่มน้ําผลไมสําเร็จรูปท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ 
มีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 

 1.2.5 สภาพการเมือง  รานคาท่ีตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสภาพ
การเมืองและสถานการณของบานเมืองในแตละชวงโดยเฉล่ียอยูในระดับนอย ซ่ึงไมสอดคลองกับ
แนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2546) ท่ีไดกลาวไววา อิทธิพลทางดานการเมืองและกฎหมายมี
อิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือทางธุรกิจ 

 
 2.   แนวคิดดานกระบวนการจัดซ้ือของรานคาปลีก 
  ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดในการจัดซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ิน เพื่อนํามาจําหนายของ
รานคาปลีกสวนใหญเปนเจาของกิจการ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเขมกร ไชยประสิทธ์ิ 
(2545) ท่ีพบวากิจการรานคาปลีกขนาดเล็กในอําเภอเมืองเชียงใหมสวนใหญมีการกําหนดนโยบาย
การจัดซ้ือแบบรวมอํานาจ คือ เจาของกิจการเปนผูดําเนินการดานการจัดซ้ือเอง ซ่ึงในการจัดซ้ือ
นั้นรานคาปลีกมีรูปแบบการเลือกซ้ือเฉพาะผูผลิตท่ีมีความนาเช่ือถือดานมาตรฐานการผลิตและ
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ความปลอดภัยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับวรานนท ไชยวงศ (2549) ท่ีพบวารานคาปลีกแบบดั้งเดิม
ในอําเภอเมืองเชียงใหมใหความสําคัญกับความนาเช่ือถือของผูจัดจําหนาย โดยพนักงานขายของ
ผูผลิตทองถ่ินหรือตัวแทนจัดจําหนายท่ีเขาเยี่ยมและเสนอขายท่ีรานคาโดยตรง เปนบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินของรานคาปลีกมากท่ีสุด 
สอดคลองกับการศึกษาของวรานนท ไชยวงศ (2549) ท่ีพบวารานคาปลีกแบบดั้งเดิมในอําเภอ
เมืองเชียงใหม สวนใหญซ้ือสินคามาจากผูผลิตหรือบริษัทเจาของสินคามาขายเอง และรานคาปลีก
สวนใหญมีลักษณะการจัดซ้ือเม่ือสินคาหมด เพื่อปองกันสินคาหมดอายุหรือเนาเสีย ซ่ึงไม
สอดคลองกับเขมกร ไชยประสิทธ์ิ (2545) ท่ีพบวารานคาปลีกขนาดเล็กในอําเภอเมืองเชียงใหม มี
จังหวะเวลาการจัดซ้ือสินคาไวลวงหนาแตไมเกินความตองการท่ีคาดวาจะมี เพื่อลดความเส่ียง
สินคาขาดตลาด ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาในคร้ังนี้ ท่ีพบวารานคาปลีกท่ีเลือกซ้ือเก็บไว
ลวงหนามีเหตุผลหลัก คือ ประหยัดตนทุนในการขนสงและการจัดซ้ือมากท่ีสุด นอกจากน้ันยัง
พบวารานคาปลีกสวนใหญ ซ้ือสินคาดวยเงินสด รองลงมาซ้ือสินคาดวยเครดิต 7 วัน ซ่ึงไม
สอดคลองกับเขมกร ไชยประสิทธ์ิ (2545) ท่ีพบวารานคาปลีกขนาดเล็กในอําเภอเมืองเชียงใหม 
สวนใหญซ้ือสินคาดวยเครดิต 30 วัน 
 

3. แนวคิดดานพฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบกลับของรานคาปลีก 
รานคาปลีกสวนใหญเลือกซ้ือน้ําสมมาจําหนายบอยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาดานผูบริโภคท่ีสามารถสะทอนถึงแนวโนมและขอพิจารณาที่สําคัญสําหรับรานคาปลีก
ของอินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน (2548) และดลกร บุญติ (2551) ที่พบวาผูบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูป
ในกรุงเทพมหานครและอําเภอเมืองเชียงใหม เลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปท่ีผลิตภายในประเทศโดย
ซ้ือน้ําสมบอยท่ีสุด นอกจากนั้นการศึกษาในคร้ังนี้ยังพบวารานคาปลีกสวนใหญ เลือกซ้ือน้ําผลไม
สําเร็จรูปทองถ่ินท่ีมีความเขมขนรอยละ 25  มาจําหนาย ซ่ึงมีราคาขายปลีกหนวยละ 5-10 บาท ซ่ึง
ไมสอดคลองกับการศึกษาของอินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน (2548) และดลกร บุญติ (2551) ท่ีพบวา
ผูบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานครและอําเภอเมืองเชียงใหม เลือกซ้ือน้ําผลไม
สําเร็จรูปที่มีความเขมขนรอยละ 100 ซ่ึงมีราคาขายปลีกมากกวาหนวยละ 10 บาท นอกจากนั้นยัง
พบวา รานคาปลีกสวนใหญเลือกซ้ือน้ําสมสายน้ําผ้ึง ยี่หอภิญญา มาจําหนายบอยท่ีสุด โดยมี
เหตุผลเพราะรสชาติอรอย รองลงมา คือ มีพนักงานขายเขาเยี่ยมท่ีรานคาอยางตอเนื่อง และไดผล
กําไรมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับเขมกร ไชยประสิทธ์ิ (2545) ท่ีพบวารานคาปลีกขนาดเล็กในอําเภอ
เมืองเชียงใหม จะใหความสําคัญในเร่ืองคุณภาพมากที่สุด รองลงมา คือ ราคาท่ีเหมาะสม และ
แหลงขายท่ีเหมาะสม 
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5.3 ขอคนพบ 
 จากการศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานกระบวนการจัดซ้ือ พฤติกรรมและปฏิกิริยา
ตอบกลับกับยอดขายสินคาทุกประเภทเฉล่ียตอเดือนของรานคาปลีก และทําเลที่ตั้งของรานคาปลีก 
มีขอคนพบที่สําคัญของรานคาปลีก ดังนี้   

1. จําแนกตามยอดขายสินคาทุกประเภทเฉล่ียตอเดือน 
จากผลการศึกษา พบวา ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดในการจัดซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินมี

ความแตกตางกัน เชน รานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุกประเภทนอยกวา 200,001 บาท และชวง 
200,001-300,000 บาท ผูท่ีมีอํานาจสูงสุด คือ เจาของกิจการ แตในสวนของรานคาปลีกท่ีมียอดขาย
มากกวา 300,000 บาท ผูที่มีอํานาจสูงสุด คือ ฝายจัดซ้ือ นอกจากนั้นยังพบวาพนักงานขายของ
ผูผลิตทองถ่ินหรือตัวแทนจําหนายท่ีเขาเยี่ยมและเสนอขายท่ีรานคาโดยตรงเปนผูท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือของรานคาปลีกทุกชวงยอดขาย โดยรานคาปลีกทุกชวงยอดขายมีลักษณะ
ของการจัดซ้ือเม่ือสินคาหมดท่ีเหมือนกัน สวนเงื่อนไขของการชําระเงินในการซ้ือน้ําผลไม
สําเร็จรูปทองถ่ินนั้นมีความแตกตางกันตามยอดขายของสินคาทุกประเภท ไดแก รานคาปลีกท่ีมี
ยอดขายทุกประเภทนอยกวา 200,001 บาท และชวง 200,001-300,000 บาท ซ้ือสินคาดวยเงินสด 
แตในสวนของรานคาปลีกท่ีมียอดขายมากกวา 300,000 บาท ซ้ือสินคาดวยเครดิต 30 วัน  

ในสวนดานพฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบกลับนั้น พบวา รานคาปลีกทุกชวงยอดขายมี
การเลือกซ้ือน้ําสมมาจําหนายบอยท่ีสุด โดยรานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุกประเภทนอยกวา 
200,001 บาท และชวง 200,001-300,000 บาท เลือกซ้ือน้ําสมสายน้ําผ้ึง ยี่หอภิญญา ท่ีมีความ
เขมขนของน้ําผลไมสําเร็จรูปรอยละ 25 ราคาขายปลีก 5-10 บาท (มีหลากหลายขนาดบรรจุตั้งแต 
220-500 มล.) มาจําหนายบอยท่ีสุด แตรานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุกประเภทมากกวา 300,000 
บาท เลือกซ้ือน้ําผลไมธนาธร มาจําหนายบอยท่ีสุด โดยรานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุกประเภท
นอยกวา 200,001 บาท ใหเหตุผลของการเลือกซ้ือยี่หอน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินดังกลาวมา
จําหนาย คือ มีพนักงานขายเขาเยี่ยมท่ีรานคา แตรานคาปลีกท่ีมียอดขายสินคาทุกประเภทชวง 
200,001-300,000 บาท และมากกวา 300,000 บาท ใหเหตุผลในดานรสชาติท่ีอรอยของน้ําผลไม 

2. จําแนกตามทําเลที่ตั้งของรานคา 
จากผลการศึกษา พบวา ดานกระบวนการจัดซ้ือของรานคาปลีกในทุกทําเลท่ีตั้ง สวน

ใหญผูท่ีมีอํานาจสูงสุดในการจัดซ้ือ ไดแก เจาของกิจการ โดยพนักงานขายของผูผลิตทองถ่ินหรือ
ตัวแทนจัดจําหนายท่ีเขาเยี่ยมและเสนอขายท่ีรานคาโดยตรง เปนผูท่ีมีอิทธิพลสูงสุดตอการ
ตัดสินใจซ้ือของรานคาปลีกในเกือบทุกทําเล ยกเวนรานคาปลีกท่ีอยูใกลหรืออยูในตลาดสด ผูท่ีมี
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อิทธิพลสูงสุด คือ รานคาสง นอกจากนั้นรานคาปลีกในทุกทําเลสวนใหญมีลักษณะของการจัดซ้ือ
เม่ือสินคาหมด และชําระเงินสดเม่ือซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินมาจําหนาย 

ในสวนดานพฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบกลับนั้น พบวา รานคาปลีกในทุกทําเลที่ตั้ง
เลือกซ้ือน้ําสมมาจําหนายบอยท่ีสุด แตในสวนของยี่หอ ความเขมขน และราคาขายปลีกนั้นมีความ
แตกตางกัน ดังนี้ 

2.1 รานคาปลีกท่ีอยูในหมูบานท่ัวไป อยูในหมูบานจัดสรร ใกลหรืออยูในตลาด
สด และใกลหรืออยูในสถาบันการศึกษา เลือกซ้ือน้ําสมสายน้ําผ้ึง ยี่หอภิญญา ระดับความเขมขน
ของนํ้าผลไมสําเร็จรูปรอยละ 25 ราคาขายปลีกหนวยละ 5-10 บาท  

2.2 รานคาปลีกท่ีใกลหรืออยูในโรงพยาบาล เลือกซ้ือน้ําสมธนาธร ระดับความ
เขมขนของน้ําผลไมสําเร็จรูปรอยละ 100 ราคาขายปลีกมากกวาหนวยละ 20 บาท  

2.3 รานคาปลีกท่ีใกลหรืออยูในแหลงทองเท่ียว เลือกซ้ือน้ําสมสายน้ําผ้ึง ยี่หอ
เพชรสมทอง ระดับความเขมขนของน้ําผลไมสําเร็จรูปรอยละ 25 ราคาขายปลีกหนวยละ 5-10 
บาท  

โดยมีเหตุผลท่ีสําคัญสําหรับการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินยี่หอดังกลาว
ขางตน 2 ลําดับแรกท่ีเหมือนกัน คือ รสชาติอรอย รองลงมา คือ มีพนักงานขายเขาเยี่ยมท่ีรานคา
อยางตอเนื่อง 
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5.4 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปทองถ่ิน
ของรานคาปลีกในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ  ผูผลิตทองถ่ินจะตองใหความสําคัญในดานรสชาติของนํ้าผลไม และ
ลักษณะบรรจุภัณฑใหมากข้ึน โดยอาจจะมีการเพิ่มกระบวนการวิจัยและทดสอบรสชาติใหตรงกับ
ความตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุด เชน การทดลองชิมรสชาติน้ําผลไมสําเร็จรูปโดย
กลุมเปาหมายตามแหลงตางๆ ซ่ึงจากการศึกษา พบวา น้ําสมยังคงไดรับความนิยมสูงสุด และควร
จะมีระดับความเขมขนไมเกินรอยละ 25 มีราคาขายปลีกไมเกิน 10 บาท นอกจากนั้นจะตองมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความนาสนใจและทันสมัย  

2. ดานราคา  ผูผลิตทองถ่ินจะตองมีการกําหนดกลยุทธทางดานราคาใหเหมาะสมกับ
คุณภาพและขนาดบรรจุ โดยราคาท่ีรานคาปลีกนิยมเลือกซ้ือ คือ หนวยละ 5-10 บาท นอกจากนั้น
รานคาสวนใหญจะมีพฤติกรรมการซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปดวยเงินสด ดังนั้นทางผูผลิตควรจะมีการ
กําหนดนโยบายใหกับฝายขายในการขายสินคาดวยเงินสดในสัดสวนท่ีมากกวาการขายดวยเครดิต 
เชน กําหนดเปาหมายการขายดวยเงินสดรอยละ 80 ของยอดขายท้ังหมด โดยอาจจะมีการให
สวนลดใหกับรานคาในกรณีซ้ือสินคาในปริมาณมาก แตในสวนของนโยบายการใหเครดิตการ
ชําระเงิน ควรจะกําหนดใหเฉพาะรานคาปลีกท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเทานั้น 

3. ดานการจัดจําหนาย  ผูผลิตทองถ่ินจะตองใหความสําคัญกับการวางกลยุทธทางดาน
การจัดจําหนาย โดยเฉพาะกลยุทธบริการสงสินคาถึงรานคา เพื่อตอบสนองความตองการและ
อํานวยความสะดวกใหกับรานคาปลีกในทุกทําเล เนื่องจากหากสามารถขายสินคาเขาสูรานคาปลีก
ไดครอบคลุมในทุกทําเล ก็สามารถสรางโอกาสในการขายใหกับผูบริโภคไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้นจะตองมีการวางจําหนายสินคาในรานคาสงโดยท่ัวไปใหครอบคลุม เพราะรานคาปลีก
บางสวนยังมีพฤติกรรมในการซ้ือสินคาจากรานคาสงมากกวา โดยเฉพาะรานคาปลีกท่ีอยูใกลหรือ
อยูในตลาดสด 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  กิจกรรมทางดานการสงเสริมการตลาดถือวาเปนการลงทุน
ท่ีคอนขางมากในชวงแรกของการแนะนําสินคาใหกับรานคาปลีกและผูบริโภคโดยท่ัวไป เพื่อ
วัตถุประสงคในการสรางโอกาสการทดลองขายของรานคาปลีกและการทดลองซ้ือของผูบริโภค 
ดังนั้นผูผลิตทองถ่ินจะตองเลือกรูปแบบและประเภทของการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและมี
ความสําคัญมากท่ีสุดเพื่อประหยัดงบประมาณและเวลาในการดําเนินการ เชน การรับเปล่ียนสินคา
ท่ีเสียหายหรือหมดอายุ และการจัดกิจกรรมการแถม เชน ซ้ือ 1 แถม 1 นอกจากนั้นผูผลิตทองถ่ิน
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จะตองมีพนักงานขายเองโดยตรง หรือมีการแตงต้ังตัวแทนจัดจําหนายสินคาอยางเปนทางการ เพื่อ
เขาเยี่ยมและเสนอขายสินคาท่ีรานคาปลีกไดโดยตรง  

5. ฤดูกาลหรือสภาพอากาศมีผลตอปริมาณความตองการนํ้าผลไมสําเร็จรูปทองถ่ินของ
ท้ังรานคาและผูบริโภค ดังนั้นผูผลิตทองถ่ินควรจะพิจารณาถึงชวงเวลาของการเร่ิมแนะนําและ
จําหนายสินคาเขาสูตลาดคร้ังแรกใหเหมาะสมกับฤดูกาล เชน ฤดูรอนถือวาเปนฤดูท่ีมีโอกาสใน
การขายสินคาประเภทน้ําผลไมสําเร็จรูปไดงายและมากท่ีสุด นอกจากนั้นเพื่อไมใหเปนการเสีย
โอกาสในดานการขาย ผูผลิตทองถ่ินจะตองมีการวางแผนการผลิตน้ําผลไมสําเร็จรูปใหมีปริมาณ
สินคาคงคลังท่ีเหมาะสมกับความตองการของรานคาปลีกในแตละฤดูกาล 

6. ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงชองทางการจัดจําหนายโดยเฉพาะรานคาปลีก ซ่ึง
ถือวามีความใกลชิดกับผูบริโภคมากท่ีสุด นอกจากนั้นรานคาปลีกยังสามารถสะทอนถึงความ
ตองการและพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคได ดังนั้นผูประกอบการท่ีมีการผลิต
สินคาออกมาจัดจําหนายท้ังในดานอาหารหรืออ่ืนๆ สามารถนํารูปแบบการศึกษาในคร้ังนี้ไป
ประยุกตใช เพื่อสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จตอไป  
 
 


