บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้านค้า
ปลีกดั้งเดิมของผูบ้ ริ โภค ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม
ผูบ้ ริ โภค และชุมชน ตลอดจนการปรับตัวของร้านค้าปลีกดั้งเดิมหลังจากมีการขยายตัวของร้านค้า
ปลี กสมัยใหม่ โดยทาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 กลุ่มในเขตพื้นที่
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ได้แก่ กลุ่ มผูบ้ ริ โภคจานวน 250 คน กลุ่ มผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม
จานวน 50 คน และกลุ่มตัวแทนชุมชนจานวน 5 คน สามารถสรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ด้ านผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริ โภค จานวน 250 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 39 ปี
สถานภาพสมรส ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาและอนุ ปริ ญญา ประกอบอาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 12,860 บาท และมีรายได้รวมของครัวเรื อนเฉลี่ ยต่อเดื อน
25,880 บาท โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีจานวนสมาชิ กในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน โดยที่สมาชิ กใน
ครอบครัวจานวน 1 คนไม่ได้ทางาน และผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อาศัยอยูน่ อกเขตเทศบาล
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การจากร้านค้าปลีก
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งประกอบด้วย 2 รู ปแบบ คือ การตัดสิ นใจซื้ อที่มุ่งเน้นคุณภาพของ
สิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อตามความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม พบว่าความคิดเห็นทางด้าน
การตัดสิ นใจซื้ อที่ มุ่งเน้นคุ ณภาพของสิ นค้าในภาพรวม กลุ่ มตัวอย่างเห็ นด้วยในระดับมาก โดย
ความคิดเห็นที่มีผลอันดับ 1 คือการเลือกซื้ อสิ นค้าโดยคานึงถึงคุณภาพมาเป็ นอันดับแรก รองลงมา
อันดับ 2 คือการเปรี ยบเทียบคุ ณภาพของสิ นค้าต่างยี่ห้อและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด
อันดับ 3 คือความยินดี ที่จะจ่ายเงิ นเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี กว่า อันดับ 4 คือการซื้ อ
เฉพาะสิ นค้าที่มีคุณภาพดีเท่านั้น และอันดับ 5 คือความยินดีที่จะสละเวลาเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้สินค้าที่

82

มีคุณภาพดีกว่า ตามลาดับ ส่ วนความคิดเห็นทางด้านการตัดสิ นใจซื้ อตามความจงรักภักดีต่อร้านค้า
ปลีกดั้งเดิมในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก โดยความคิดเห็นที่มีผลอันดับ 1 คือการ
ซื้ อ สิ น ค้า จากร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม เป็ นการสนับ สนุ น การค้า ในชุ ม ชน รองลงมา อัน ดับ 2 คื อ
ความคุ น้ เคยกับร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มทาให้เลื อกซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม อันดับ 3 คือความ
จงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิมทาให้เลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม อันดับ 4 คือการซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าปลีกดั้งเดิมเป็ นการช่วยเหลือคนในชุมชน และอันดับ 5 คือการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก
ดั้งเดิมเป็ นประสบการณ์ที่สนุกสนาน ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านค้าปลี กดั้งเดิมโดยการ
วิเคราะห์แบบจาลองโดยวิธี โพรบิท พบว่า เพศชาย อายุ สถานภาพโสด จานวนปี ที่ศึกษา รายได้
จานวนสมาชิกในครอบครัว การอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล การตัดสิ นใจซื้ อที่มุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้า
และการตัดสิ นใจซื้ อตามความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม ล้วนมีอิทธิ พลต่อสัดส่ วนการใช้จ่าย
ในร้านค้าปลีกดั้งเดิมเมื่อเทียบกับรายได้ท้ งั หมดของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 99% โดยปั จจัยเพศชาย อายุ และการตัดสิ นใจซื้ อตามความจงรักภักดี ต่อ
ร้านค้าปลีกดั้งเดิม มีอิทธิ พลต่อสัดส่ วนการใช้จ่ายในร้านค้าปลีกดั้งเดิมเมื่อเทียบกับรายได้ท้ งั หมด
ในทิศทางเดี ยวกัน กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายเพิ่มขึ้น มีอายุเพิ่มขึ้น และมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อตามความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิมเพิ่มขึ้น จะทาให้สัดส่ วนการใช้จ่ายในร้านค้า
ปลี กดั้งเดิมเมื่อเทียบกับรายได้ท้ งั หมดเพิ่มขึ้น ส่ วนปั จจัยสถานภาพโสด จานวนปี ที่ศึกษา รายได้
จานวนสมาชิกในครอบครัว การอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล และการตัดสิ นใจซื้ อที่มุ่งเน้นคุณภาพของ
สิ นค้า มี อิท ธิ พ ลต่ อสั ด ส่ วนการใช้จ่ า ยในร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม เมื่ อเที ย บกับ รายได้ท้ งั หมดในทิ ศ
ทางตรงข้าม กล่ าวคื อถ้าผูบ้ ริ โภคกลุ่ มตัวอย่างมีสถานภาพโสดเพิ่มขึ้น จานวนปี ที่ศึกษาเพิ่มขึ้น
รายได้เ พิ่ ม ขึ้ น จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว เพิ่ ม ขึ้ น อาศัย อยู่ใ นเขตเทศบาลเพิ่ ม ขึ้ น และมี ก าร
ตัดสิ นใจซื้ อที่มุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้าเพิ่มขึ้น จะทาให้สัดส่ วนการใช้จ่ายในร้านค้าปลีกดั้งเดิมเมื่อ
เทียบกับรายได้ท้ งั หมดลดลง
เมื่อพิจารณาพฤติ กรรมการใช้บริ การร้ านค้าปลี กดั้งเดิมของผูบ้ ริ โภคกลุ่ มตัวอย่าง
พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แต่เดิมทาการซื้ อสิ นค้าและบริ การจากร้านค้าปลีกดั้งเดิมอย่าง
เดียว ต่อมาเมื่อมีร้านค้าปลี กสมัยใหม่เข้ามาดาเนินกิจการแล้ว มีผบู้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจานวนหนึ่ ง
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หันไปซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กสมัยใหม่โดยไม่ซ้ื อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มอีกเลย แต่ท้ งั นี้
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ก็ยงั คงซื้ อสิ นค้าและบริ การจากร้านค้าปลี กดั้งเดิ มต่อไป โดยผูท้ ี่
ยังคงซื้ อสิ นค้าและบริ การจากร้านค้าปลีกดั้งเดิมต่อไป แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม คือกลุ่มที่ซ้ื อจากร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่มากกว่าร้านค้าปลีกดั้งเดิมซึ่งกลุ่มนี้มีมากที่สุด รองลงมา คือกลุ่มที่ซ้ื อจากร้านค้าปลีก
ดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่เป็ นสัดส่ วนเท่าๆกัน กลุ่มที่ซ้ื อจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่อย่างเดียว
กลุ่มที่ซ้ื อจากร้านค้าปลีกดั้งเดิมมากกว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และกลุ่มที่ซ้ื อจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม
อย่างเดียว ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิมของกลุ่มตัวอย่าง
ก่ อนและหลัง มี ร้านค้าปลี กสมัยใหม่เข้ามาเปิ ดดาเนิ นกิ จการ พบว่า ก่ อนมีร้านค้า ปลี กสมัยใหม่
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างซื้ อสิ นค้าประเภทของใช้ในชี วิตประจาวัน มากที่สุด โดยมีความถี่ ในการซื้ อ
สิ นค้าเฉลี่ย 10 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 226 บาทต่อครั้ง หรื อคิดเป็ น 1,954 บาทต่อเดือน และ
ใช้เวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้าเฉลี่ย 12 นาทีต่อครั้ง ต่อมาหลังจากมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มตัวอย่างยังคงซื้อสิ นค้าประเภทของใช้ในชีวติ ประจาวันมากที่สุด โดยมีความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
เฉลี่ย 8 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 156 บาทต่อครั้ง หรื อคิดเป็ น 1,164 บาทต่อเดือน และใช้เวลา
ในการเลือกซื้อสิ นค้าเฉลี่ย 11 นาทีต่อครั้ง จะเห็นได้วา่ เมื่อมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่แล้ว กลุ่มตัวอย่าง
มีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าลดลง 2 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้ อสิ นค้าต่อครั้งลดลง 70 บาท
หรื อคิดเป็ น 790 บาทต่อเดือน และใช้เวลาในการเลือกซื้อสิ นค้าต่อครั้งลดลง 1 นาที
5.1.2 ด้ านผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกดั้งเดิมกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิม จานวน 50 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุเฉลี่ย 49 ปี สาเร็ จการศึก ษาระดับมัธยมศึกษาและอนุ ปริ ญญา เปิ ดดาเนิ นกิ จการมาแล้ว
เป็ นระยะเวลาเฉลี่ย 11 ปี ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรกในการดาเนินกิ จการเท่ากับ 10,001 – 50,000 บาท
โดยแหล่งเงิ นทุนที่สาคัญที่สุดของผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างคือ เงินลงทุนของตนเอง ในการ
ดาเนินกิจการ พบว่าผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่มีการจ้างลูกจ้าง และจะขายสิ นค้าด้วย
ตนเองหรื อมีญาติพี่นอ้ งในครอบครัวมาช่วยขาย การซื้ อสิ นค้ามาจาหน่ายในร้านจะซื้ อจากร้านค้า
ปลี กสมัยใหม่และซื้ อจากร้ านขายส่ งในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยร้ านค้าปลี กสมัยใหม่ที่นิยมไปซื้ อ
สิ นค้ามาจาหน่ายมากที่สุดคือ ห้างแม็คโคร
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ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างมีตน้ ทุนในการซื้ อสิ นค้าเข้าร้าน ประมาณ 2,001 – 4,000
บาทต่อครั้ง มียอดขายสิ นค้าประมาณ 2,001 – 4,000 บาทต่อวัน และมีผลกาไรประมาณ 2,001 –
4,000 บาทต่อเดื อน โดยผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สิ นค้าที่ขายดีที่สุดในร้ าน 5 อันดับแรก ได้แก่ อาหารแห้งและเครื่ องปรุ งรส อาหารสด ของใช้
ส่ วนตัวที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ขนม/ของขบเคี้ยว และเครื่ องดื่มแช่เย็น ตามลาดับ และผูป้ ระกอบการ
กลุ่มตัวอย่างมีช่วงเวลาในการเปิ ดร้าน ประมาณ 06.00 น. - 07.00 น. และปิ ดร้านประมาณ 21.00 น.
– 22.00 น. โดยเฉลี่ยมีจานวนชัว่ โมงในการเปิ ดร้าน 10 ชัว่ โมงต่อวัน และร้านค้าปลีกดั้งเดิมของ
ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างตั้งอยูห่ ่างจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 10 กิโลเมตรขึ้นไป
การศึ ก ษาผลกระทบทางเศรษฐกิ จ หลั ง จากมี ร้ า นค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่ พบว่ า
ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบมากเป็ น
อันดับ 1 ได้แก่ เทสโก้โลตัส รองลงมา ได้แก่ บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และแม็คโคร
ตามลาดับ ส่ วนผลกระทบในด้านต้นทุนการซื้ อสิ นค้า จานวนลูกค้า ยอดขายสิ นค้า และผลกาไร
พบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า หลังจากมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทาให้ตน้ ทุนในการ
ซื้ อสิ นค้าเท่าเดิ ม จานวนลูกค้าลดลง ยอดขายสิ นค้าลดลง ผลกาไรลดลง เนื่ องจากลูกค้าส่ วนหนึ่ ง
หันไปซื้อสิ นค้าและบริ การจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หลัง จากได้รั บ ผลกระทบจากการเข้า มาด าเนิ น กิ จ การของร้ า นค้า ปลี ก สมัย ใหม่
ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการปรับตัวโดยการดาเนิ นกลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยดาเนิ นกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ โดยกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์เป็ นการดาเนินกลยุทธ์ดว้ ยการ
นาสิ นค้าที่มีคุณภาพดี มาจาหน่ ายมากที่สุด กลยุทธ์ด้านราคาเป็ นการดาเนิ นกลยุทธ์ด้วยการขาย
สิ นค้า หลากหลายยี่ห้อเพื่ อให้ลู กค้า เลื อกซื้ อตามราคาที่ ตนพอใจมากที่ สุ ด กลยุทธ์ ด้านการจัด
จาหน่ายเป็ นการดาเนิ นกลยุทธ์ดว้ ยการรับประกันเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้า กรณี สินค้าชารุ ด เสี ยหาย
หรื อหมดอายุมากที่สุด ส่ วนกลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการดาเนินกลยุทธ์ดว้ ยการร่ วม
กิจกรรมด้านการตลาดกับทางผูผ้ ลิตมากที่สุด
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5.1.3 ด้ านตัวแทนชุ มชนกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของชุมชน จานวน 5 คน มาจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล
5 แห่ง คือ เทศบาลนครเชี ยงใหม่ เทศบาลตาบลหนองป่ าครั่ง เทศบาลตาบลป่ าแดด เทศบาลตาบล
แม่เหี ยะ และเทศบาลตาบลท่า ศาลา โดยแสดงความคิดเห็ นทางด้านผลกระทบจากร้ านค้าปลี ก
สมัยใหม่แบ่งเป็ น 6 ด้านประกอบด้วย จานวนร้านค้าปลีกดั้งเดิม ราคาที่ดิน การจ้างงานในชุมชน
การเพิ่ ม ขึ้ นของจ านวนชุ ม ชนและบ้า นจัดสรร ปั ญหาด้า นขยะ และปั ญ หาด้า นการจราจรและ
มลภาวะทางเสี ยง โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของชุมชนมีความคิดเห็นว่า หลังจากมีการขยายตัว
ของร้ านค้าปลีกสมัยใหม่ ทาให้ร้านค้าปลีกดั้งเดิมในชุ มชนมีจานวนลดลง ราคาที่ดินสู งขึ้น อัตรา
การจ้างงานในชุ มชนเพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวของชุมชนและบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น ปริ มาณขยะมูล
ฝอยเพิ่มขึ้น ปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขัดบริ เวณร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพิ่มขึ้น และส่ งผลให้
มลภาวะทางเสี ยงเพิ่มขึ้น
5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า การตัดสิ นใจซื้ อที่มุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค มีผลทาให้
ผูบ้ ริ โภคหันไปใช้บริ การร้ านค้าปลี กสมัยใหม่เพิ่มขึ้น และลดการใช้จ่ายในร้านค้าปลีกดั้งเดิมลง
แสดงให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิมว่าเป็ นร้านจาหน่ ายสิ นค้าที่ไม่มีคุณภาพ
หรื อมี คุ ณ ภาพต่ า ท าให้ ผู้บ ริ โภคบางคนไม่ ใ ช้ บ ริ การร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม อี ก ต่ อ ไป ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมจึงควรพัฒนาร้านให้มีภาพลักษณ์ที่ทนั สมัย ด้วยการจัดแต่งร้านให้
สวยงาม สะอาดน่ามอง และจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม
2. จากการศึกษาพบว่า การตัดสิ นใจซื้ อตามความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม มีผลทา
ให้ผบู้ ริ โภคยังคงใช้บริ การร้านค้าปลีกดั้งเดิม เนื่องจากมีผบู้ ริ โภคที่คานึงถึงความสาคัญของร้านค้า
ปลี ก ดั้ง เดิ มในชุ ม ชนว่า เป็ นการช่ วยเหลื อคนในชุ ม ชน และเป็ นการสนับสนุ นการค้าในชุ มชน
รวมถึงความคุ น้ เคยและความสัมพันธ์อนั ดีที่มีต่อกับร้านค้าปลีกดั้งเดิ มจึงทาให้ผบู้ ริ โภคเลือกซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม ดังนั้น ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมจึงควรสร้างความคุน้ เคยและ
รักษาความสัมพันธ์อนั ดี ที่มีต่อผูบ้ ริ โภคในชุ มชน ด้วยการให้บริ การอย่างเป็ นมิตรไมตรี ยิ้มแย้ม
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แจ่มใส พูดคุยด้วยความเป็ นมิตรและสุ ภาพ ตั้งราคาสิ นค้าอย่างเหมาะสม ไม่เอากาไรเกินควร เพื่อ
รักษากลุ่มลูกค้าของตนไว้
3. จากการศึกษาพบว่า หลังจากมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่เข้ามาดาเนินกิจการส่ งผลกระทบทา
ให้ร้านค้าปลีกดั้งเดิมมีจานวนลูกค้า ยอดขาย และผลกาไรลดลง ดังนั้น ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีก
ดั้งเดิ มจาเป็ นต้องมีการบริ หารอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อปฏิวตั ิธุรกิ จของตนให้สามารถสู้กบั คู่แข่งได้
เพราะการดาเนินธุ รกิจแบบเดิมที่รอให้คนมาซื้ อสิ นค้าอย่างเดียว จะทาให้ลูกค้าขาดแรงจูงใจที่จะมา
ซื้ อสิ นค้า ดังนั้น ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมควรมุ่งเน้นไปที่การจัดการและการทาการตลาด
เช่น การจัดการในเรื่ องของบัญชี และคลังสิ นค้า ผูป้ ระกอบการควรรู้วา่ จาเป็ นต้องสั่งสิ นค้าเข้าร้าน
ปริ มาณเท่าใด ในวันเวลาใด และสุ ดท้ายจะได้กาไรเป็ นเงินจานวนเท่าใด ส่ วนในเรื่ องของการตลาด
ผูป้ ระกอบการก็อาจใช้วธิ ี จดั โปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถมเพื่อเป็ นการดึงดูดใจลูกค้าให้เข้าร้าน
4. จากการศึ กษาพบว่า ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กดั้ง เดิ ม ส่ วนใหญ่มีก ารดาเนิ นกลยุทธ์
การตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาเป็ นการดาเนินกลยุทธ์ดา้ นราคา แต่ส่วนใหญ่ยงั ไม่
มีการดาเนิ นกลยุทธ์ดา้ นการจัดจาหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาด ดังนั้นเพื่อเป็ นการเพิ่มยอดขาย
ผูป้ ระกอบการควรปรับตัวโดยการดาเนินกลยุทธ์การตลาดเพิ่มขึ้น ในด้านการจัดจาหน่าย เช่น การ
ขยายเวลาในการเปิ ด - ปิ ดร้ านให้มากขึ้น การจัดให้มีที่สาหรับจอดรถให้ลูกค้า การนาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วย และการส่ งเสริ มการตลาด เช่น การบริ การจัดส่ งสิ นค้าฟรี ในกรณี ที่ซ้ื อสิ นค้าจานวนมาก
เป็ นต้น เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งของร้ านค้า ปลี กดั้งเดิ ม และเพื่อความอยู่รอดของกิ จการใน
อนาคต
5. จากการศึกษาพบว่า สิ นค้าที่กลุ่มตัวอย่างซื้อจากร้านค้าปลีกดั้งเดิมมากที่สุด ทั้งก่อนและ
หลังจากมีร้านค้าปลี กสมัยใหม่ คื อ ของใช้ในชี วิตประจาวัน เช่ น สบู่ แชมพู ยาสี ฟัน ผงซักฟอก
ของใช้ส่วนตัว เป็ นต้น รวมถึง อาหารแห้ง และเครื่ องปรุ งรส ดังนั้น ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลี ก
ดั้งเดิ มจึ งควรจัดหาสิ นค้าประเภทดังกล่ าวมาจาหน่ ายให้เพียงพอ และเพิ่มการจัดวางสิ นค้าให้มี
ความหลากหลายทั้งทางด้านยี่ห้อ คุณภาพ และราคา เพื่อเพิ่มและรักษายอดขายในสิ นค้าประเภท
ดังกล่าว

