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  ในการศึกษาแนวทางพัฒนารานคาปลีกแบบด้ังเดิมนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
รูปแบบการใหบริการพัฒนารานคาปลีกแบบดั้งเดิมหรือ “โชหวย” ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย แลวทําการสํารวจผลของการใหบริการเพ่ือนําเสนอ
แนวทางการพัฒนารานคาปลีกแบบดั้งเดิมท่ียั่งยืนตอไป 

ผลจากการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผูประกอบการหรือผูใหบริการของรานคาปลีก
แบบด้ังเดิม/รานโชหวยตอการบริการพัฒนารานคาโดยรวมอยูในระดับมาก สวนความพึงพอใจท่ี
อยูในระดับนอย ไดแก ความเหมาะสมดานเวลาในการดําเนินงานแตละข้ันตอน (คาเฉลี่ย = 2.28)  
ผลของการพัฒนารานคาทําใหยอดขายเพ่ิมข้ึน (คาเฉลี่ย = 2.07) สวนผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีมีตอรานคาปลีกแบบด้ังเดิม (โชหวย) ในเขตบางแค หลังการดําเนินโครงการ อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 2.63 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับปานกลาง คือ ปจจัยดาน
รูปแบบการจัดราน มีคาเฉลี่ย 2.59 ปจจัยดานสินคา มีคาเฉลี่ย 2.62 และปจจัยดานการบริการ มี
คาเฉลี่ย 2.70 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยดานรูปแบบการจัดราน ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดคืออยูระดับปานกลาง คือ การจัดชั้นวางและหมวดหมูสินคาเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย 
2.83 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ แสงสวางภายในราน มีคาเฉลี่ย 2.37 ปจจัยดานสินคา ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดคืออยูระดับปานกลาง คือ ประเภทของสินคามีความหลากหลาย มีคาเฉลี่ย 2.69 ขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ รายละเอียดและราคาของสินคามีความชัดเจน มีคาเฉลี่ย 2.63 ปจจัยดาน
การบริการ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคืออยูระดับปานกลาง คือ อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธของผูขาย มี
คาเฉลี่ย 2.74 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความกระตือรือรน มีคาเฉลี่ย 2.37 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยครั้งนี้สําเร็จสมบูรณดวยกําลังใจสําคัญของคุณแมและครูบาอาจารยที่ชี ้แนะ 
ขอขอบพระคุณอธิการบดีและรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  ท่ีสนับสนุนการวิจัยและ
การพัฒนางานของขาพเจาดวยดีเสมอมา รวมถึงลูกศิษยทุกคนท่ีใหกําลังใจ ใหขอมูลและชวยเหลือใน
การวิเคราะหขอมูล 

 อยางไรก็ดี ผู ว ิจ ัยหวังเปนอยางยิ ่งว าผลงานวิจัยฉบับนี ้จะเปนประโยชนสําหรับ
นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และ/หรือบุคคลที่กําลังศึกษาและสนใจเกี ่ยวกับการศึกษา
ภาพลักษณองคกรทุกประเภทที่มีผลตอความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูบริโภคที่ทันสมัย
ภายใตสภาวการณแขงขันในโลกปจจุบัน 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

ปจจุบันประเทศตาง ๆ มีการพัฒนารูปแบบของธุรกิจคาปลีกในลักษณะของโมเดิรนเทรด 
(Modern Trade) เชน เทสโกโลตัสในหลายประเทศ แมแตในสหรัฐอเมริกาปจจุบันธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญท่ีทําธุรกิจในรูป Chain Stores หลายบริษัทเนนกลยุทธท่ีเรียกวา “Omni channel” 
ซ่ึงเปนการผนวกการขายในหางเขากับการขายในเว็บไซตและการทําความพยายามกระตุนการซ้ือ
สินคาผานทางการใชเครื่องมือท่ีเปนเทคโนโลยี่เคลื่อนท่ี (Smartphone, Tablets, Computer) 
ผูบริโภคในสหรัฐอเมริกามีความคุนเคยและเชื่อม่ันมากยิ่งข้ึนท่ีจะทําการซ้ือสินคาในระบบออนไลน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูบริโภคใน Generation Y หรือผูท่ีมีอายุระหวาง 20-35 ปจะเปนกลุมท่ี
นิยมซ้ือสินคาทางระบบออนไลนมากท่ีสุด (รายงานสถานการณเศรษฐกิจและการคาระหวาง
ประเทศ สถานการณธุรกิจ E-Commerce สหรัฐฯ, 2558)  

รานคาปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศไทย คนไทยรูจักกันในชื่อ “โชหวย” มีบทบาทสําคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมาชานานและเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม จากประเทศท่ีเนนสังคมเกษตรกรรมไปสูประเทศท่ีมุงเนนสังคมอุตสาหกรรม  ซ่ึง
เปนสังคมท่ีมุงเนนการแบงงานท่ีซับซอนและเปนระบบมากข้ึน  ท้ังนี้รานคาปลีกแบบดั้งเดิม เปน
แหลงเชื่อมโยงและกระจายสินคาข้ันสุดทายจากผูผลิตไปสูผูบริโภค โดยความสัมพันธระหวาง
ผูผลิตรานคาปลีกและผูบริโภคเปนความสัมพันธท่ีลึกซ้ึงในสังคมไทยในอดีตดวยรูปแบบของธุรกิจ
คาปลีกเปนธุรกิจท่ีมีลักษณะเปนตลาดและรานคาขนาดเล็กขายสินคาท่ีใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ี
จําเปนในการดําเนินชีวิตตั้งอยูในแหลงชุมชนโดยใชเงินลงทุนในการทําธุรกิจไมสูงมากนัก  

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสรางของธุรกิจคาปลีกภายใตยุคโลกาภิวัตนมี
การพัฒนารูปแบบรานคาแบบเดิมท่ีกลาวขางตนใหมีความทันสมัยและมีความสะดวกสบายแก
ผูบริโภคมากข้ึนโดยนําแนวคิดมาจากการลงทุนจากตางประเทศในธุรกิจคาปลีกขนาดใหญและ
รานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) มาปรับใชกับธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมของไทยทําใหธุรกิจ
คาปลีกไดเปลี่ยนไปเปนธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเพ่ิมจํานวนข้ึน  

อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมคาปลีกจะมีความแปรผันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ตามอัตราการเติบโตทาง GDP ของประเทศ เพราะข้ึนอยูกับอัตราการบริโภคของประชาชนใน
ประเทศเปนหลัก ปจจุบันสมาคมผูคาปลีกไทย มีสมาชิก 113 บริษัท มียอดขายรวม 9 แสนลาน
บาท คิดเปนสัดสวน 30% ของมูลคารวมตลาดคาปลีกไทย 2.77 ลานบาทในป 2557 โดยคาดวา
ในป 2558 ตลาดรวมจะเติบโตข้ึนประมาณ 1-1.5% คิดเปนมูลคารวมมากกวา 3 ลานลานบาท 
รายงานจากสมาคมผูคาปลีกไทย เปดเผยวา สถานการณคาปลีกในป 2558 จะดีข้ึนคาดการณ
เติบโตท่ีรอยละ 6.3 สูงกวาปท่ีผานมา ท่ีเติบโตรอยละ 3.25 จากปจจัยลบท้ังการเมืองและปญหา
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เศรษฐกิจโลกคลี่คลาย แมการเติบโตดังกลาวยังนอยกวาคาเฉลี่ยรอบ 10 ป ซ่ึงอยูประมาณรอยละ 
6-7 โดยกําลังซ้ือผูบริโภคระดับปานกลาง ระดับต่ํา และเกษตรกรนั้นยังออนแอ ซ่ึงคาดวา
อุตสาหกรรมคาปลีกจะโตเต็มท่ีในชวงไตรมาส 3 ปนี้ เพราะจะมีเม็ดเงินจากโครงการลงทุนเขาสู
ระบบเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการจางงานเพ่ิมรายไดผูบริโภค และหวังวาการลงทุนภาครัฐ และการ
ทองเท่ียวจะเปนไปตามคาดการณไว อยางไรก็ตาม ประธานสมาคมผูคาปลีกไทย มีขอเสนอ
มาตรการกระตุนอุตสาหกรรมคาปลีกใหรัฐบาล โดยเรงรัดการลงทุนโครงการตางๆ ผลักดันใหไทย
เปนศูนยกลางการชอปปง ผลักดันไทยแลนดแบรนด มีความแข็งแกรงเพ่ือการสงออก และสราง
เอกลักษณในการแขงขันในตลาดสงออกเพ่ือเพ่ิมมูลคา และรวมมือคาปลีกท่ีมีเครือขาย
ตางประเทศเพ่ือกระจายสินคาไทยไปตางประเทศ (สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค, 2558) 

ภาพรวมดัชนีสมาคมผูคาปลีกไทยป 2557 ขยายตัวเพียงรอยละ 3.2 เปนผลจากปจจัย
หลักคือ สถานการณเศรษฐกิจของประเทศยังคงไมฟนตัวจากทิศทางการชะลอตัวในชวง 2 ปท่ีผาน
มา สวนในป 2558 คาดวาธุรกิจคาปลีกจะสามารถขยายตัวไดถึง รอยละ 6.3 หลังสถานกาณท่ี
สงผลตอปจจัยลบตางๆ ไดคลี่คลายลง ทําใหสถานการณเศรษฐกิจของไทยกลับสูภาวะขาข้ึนอีก
ครั้ง แมจะนอยกวาคาเฉลี่ยรอบ 10 ป (รอยละ 12) แตก็นับวาเปนอัตราการเติบโตท่ีสะทอนถึง
การกลับมาอยูในทิศทางขาข้ึนของเศรษฐกิจไทย (สมาคมผูคาปลีกไทย, 2558) อยางไรก็ตาม 
รัฐบาลปจจุบันมีมาตรการตางๆ ในการกระตุนอุตสาหกรรมคาปลีก โดยเรงรัดการลงทุนโครงการ
ตางๆ และหามาตรการกระตุนการทองเท่ียวภายในประเทศไปยังผูมีรายไดปานกลางถึงสูง เพ่ือให
เม็ดเงินในการจับจายสูภูมิภาคและจังหวัดตางๆ นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาปรับลดภาษีนําเขา
สินคา International Luxury Brand เพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวท่ีมีกําลังซ้ือสูง เขามาทองเท่ียวใน
ไทย อีกท้ังควรประกาศให เกาะภูเก็ต เปนเขตปลอดภาษี เพ่ือสอดรับกับนโยบาย Thailand 
Shopping Destination และในกรณีท่ีกําลังซ้ือยังออนแอตอเนื่อง รัฐอาจตองพิจารณาลด
ภาษีมูลคาเพ่ิมลง รอยละ 1-2 (ระยะสั้นๆ ประมาณ 6 เดือน) ซ่ึงอาจจะกระทบรายไดของภาครัฐ 
แตในสถานการณท่ีเงินเฟอต่ําและกําลังซ้ือออนแอ การลดภาษีมูลคาเพ่ิม จะชวยใหการจับจาย
เติบโตข้ึนราว รอยละ 3-4  

ท้ังนี้ จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกาศ
ตัวเลข GDP ของไทยในป 57 วาอยูท่ีรอยละ 0.8 สะทอนวาบรรยากาศการจับจายยังคงไมเติบโต
เทาท่ีควร โดยผูบริโภคยังคงชะลอการใชเงินอยางตอเนื่อง สงผลใหสินคาหมวดคงทนเติบโตเพียง
รอยละ 2.7 ลดลงจากป 2556 ซ่ึงเติบโตท่ีรอยละ 8.5 ในสวนหมวดสินคาก่ึงคงทนเติบโตไดรอยละ 
3.4 กระเตื้องจากป 2557 เพียงเล็กนอย และลดลงจากป 2556 ท่ีเติบโตรอยละ 5.5 และสินคาไม
คงทนซ่ึงเปนสินคาท่ีมีความจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันมีตัวเลขการจับจายเติบโตท่ีรอยละ 
2.1 ซ่ึงสะทอนถึงกําลังซ้ือในระดับผูบริโภคท่ียังไมฟนตัว โดยไดรับผลกระทบจากหนี้สินของ
ครัวเรือนยังอยูในเกณฑสูง นอกจากนี้ประชาชนท่ัวไปยังระมัดระวังการจับจายสูง สวนการ
ขยายตัวของธุรกิจคาปลีกในป 2557 ท่ีผานมา ยังคงมีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนโดยรวมในประเภท
รานคาปลีกตางๆ ประกอบดวย คอนวีเนี่ยนสโตร ซูเปอรมารเก็ต ซูเปอรเซ็นเตอร ดีพารทเมนทสโตร 
และกลุมรานคาเฉพาะทางอ่ืนๆ 
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จากการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) รวมท้ังพฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค สงผลใหธุรกิจคาปลีกรูปแบบใหมซ่ึงอาศัยความไดเปรียบทางดาน
เงินทุน วิทยาการความรู รวมท้ังการนําเอาระบบเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ จึงมีอํานาจ
ในการตอรอง ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคดานความสะดวกสบายและ
ความครบถวนของสินคา ซ่ึงสงผลกระทบตอการลดลงของธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กและขนาดกลาง
ลงอยางตอเนื่อง 

ดวยเหตุนี้ธุรกิจรานคาปลีกแบบดั้งเดิมของไทย  จึงจําเปนตองปรับตัวในดานการดําเนิน
ธุรกิจ เพ่ือความอยูรอดของธุรกิจ  โดยการนําเอากลยุทธทางการตลาดตางๆ มาใชในการดําเนิน
ธุรกิจเพ่ือทําการแขงขันกับธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหม เชน มีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการโดย
ใชระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาเพ่ือพัฒนารานคาของตนเอง  

ดังนั้นสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เล็งเห็นความสําคัญของธุรกิจคา
ปลีกและการพัฒนาใหสอดคลองกับความพึงพอใจของผูบริโภคมากข้ึนและธุรกิจคาปลีกแบบ
ดั้งเดิมควรไดรับการสนับสนุนใหดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ผูวิจัยจึงไดจัดโครงการพัฒนารานคาปลีกสู
ชุมชนทองถ่ินภาคปฏิบัติ ซ่ึงสาขาวิชาการตลาดไดศึกษาและพัฒนาโครงการมาอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป โดยมุงเนนการดําเนินการใหบริการตอบสนองความตองการของชุมชนโดยความ
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน นอกจากนั้นคณะบริหารธุรกิจยังตองการ
สงเสริมการพัฒนาความรูสูภาคปฏิบัติของนักศึกษา โดยมีจุดมุงหมายในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสบการณและเสริมทักษะดานวิชาชีพแกนักศึกษาและนักศึกษาสามารถนํา
ทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติไดอยางเหมาะสม โดยนักศึกษาไดรับความรูประสบการณจากโครงการและ
สามารถออกแบบตกแตงรานคาปลีกดูสวยงาม จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูชัดเจน สะดวกตอการ
เลือกซ้ือ ซ่ึงสามารถชวยทําใหผลประกอบการของรานคาปลีกเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับหนวยงานภายนอก (แม็คโครและ
รานคาปลีกท่ีเปนสมาชิกของแม็คโคร) รวมถึงการใหบริการทางวิชาการแกรานคาสมาชิกท่ีเขารวม
โครงการ  

3. เพ่ือใหกลุมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับการถายทอดความรูและเรียนรูหลักการ 
ตลอดจนแนวทางดําเนินงานจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญดานการคาปลีก เปนการเพ่ิมพูน
ความรูนอกหองเรียน  

โครงการพัฒนารานคาปลีกสูชุมชนทองถ่ิน ภาคปฏิบัติ ในครั้งนี้เปนโครงการรวมมือกัน
ระหวางบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เพ่ือจัดโครงการพัฒนารานคาปลีกสูชุมชนทองถ่ิน 
ภาคปฏิบัติ ท่ีมงเนนการพัฒนาประสบการณแกนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โดยสาขาวิชา
การตลาดตองการนําผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจและการมาใชบริการของ
รานคาปลีกไปนําเสนอใหแกบริษัท สยามแม็คโคร และรานคาสมาชิก เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการสงเสริมการตลาด รวมถึงแผนการดําเนินงานในภาพรวม  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาจากผลของการใหบริการพัฒนารานคาปลีกแบบด้ังเดิม
หรือ “โชหวย” ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  

2. เพ่ือเพ่ิมประสบการณและเสริมทักษะดานวิชาชีพแกนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและ
นักศึกษาสามารถนําทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  

3. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับหนวยงานภายนอก (แม็คโครและ
รานคาปลีกท่ีเปนสมาชิกของแม็คโคร) รวมถึงการใหบริการทางวิชาการแกรานคาสมาชิกท่ีเขารวม
โครงการ  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 อาจารยผูสอนรายวิชา การจัดการคาปลีกและคาสง ถายทอดความรูและชี้แนะการ

วางแผนโครงการ โดยใหนักศึกษากําหนดแผนงาน กรอบเวลา ข้ันตอนการใหบริการปรับปรุงและ

พัฒนารานคาปลีก การเก็บขอมูลหลังการใหบริการ และประเมินผล โดยการสํารวจความพึงพอใจ

ของรานคาและผูใชบริการ เพ่ือนําเสนออาจารยผูสอนและทําการสรุปผลของโครงการวิจัยรวมกัน 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. สาขาวิชาการตลาดไดเรียนรูประสบการณและเสริมทักษะดานวิชาชีพ ซ่ึงสามารถ
บูรณาการความรูความทฤษฎีประสมประสานกับประสบการณภาคปฏิบัติ นําไปสูการวิเคราะห
สถานการณไดในการสอบวัดผล  โดยนักศึกษาไดรับความรูประสบการณจากโครงการและสามารถ
ออกแบบตกแตงรานคาปลีกดูสวยงาม จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูชัดเจน สะดวกตอการเลือกซ้ือ 
ซ่ึงสามารถชวยทําใหผลประกอบการของรานคาปลีกเพ่ิมข้ึน 

2. เครือขายความสัมพันธและความรวมมือทางการศึกษากับหนวยงานภายนอก (แม็คโคร
และรานคาปลีกท่ีเปนสมาชิกของแม็คโคร) แนนแฟนมากข้ึน  

3. รานคาสมาชิกของแม็คโครท่ีเขารวมโครงการไดรับการบริการทางวิชาการทางการ
ตลาด และพัฒนารูปแบบการจัดรานใหดียิ่งข้ึน 

4. การนําผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจและการมาใชบริการของ

รานคาปลีกไปนําเสนอใหแกบริษัท สยามแม็คโคร และรานคาสมาชิก เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบการสงเสริมการตลาด รวมถึงแผนการดําเนินงานในภาพรวม ขอสรุปแนวทางการพัฒนา

รานคาปลีกแบบดั้งเดิมหรือ “โชหวย” ซ่ึงรานคาปลีกท่ีสํารวจและรานคาปลีกอ่ืน ๆ ท่ีสนใจสามารถ

นําผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดราน คุณภาพและประเภทของสินคา และการ

ใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของลูกคาตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ  
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นิยามศัพท 

การคาปลีก (Retailing) หมายถึง  เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาใหกับสินคาและบริการท่ีขาย

ใหกับ ผูบริโภค เพ่ือการใชสวนตัวหรือใชในครัวเรือนหรือเปนการนําเสนอสินคาหรือบริการไปยัง 

ผูบริโภคคนสุดทาย (Final Consumers) โดยการจัดหาสินคาในปริมาณมากและทยอยขายใหกับ 

ผูบริโภคในปริมาณนอย 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) หมายถึง   บริษัทจดทะเบียนมหาชนการดําเนิน

ธุรกิจศูนยจําหนายสินคาระบบสมาชิก แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง ภายใตชื่อ "แม็คโคร" 

จัดทําโครงการแม็คโครมิตรแทโชหวย หรือ ภายใตชื่อยอวา MRA "Makro Retailer Alliance" ถูก

พัฒนาข้ึนภายใต แนวความคิดของทางแม็คโครท่ีมีความตั้งใจท่ีจะใหความชวยเหลือแกรานคาปลีก

รายยอยในประเทศไทย ใหสามารถบริหารจัดการรานคาของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

การสรางครือขายรานคาปลีกอิสระ ซ่ึงสามารถมีชื่อรานเปนของตนเอง โดยการใหองคความรูใน

การบริหารจัดการธุรกิจคาปลีก พรอมท้ังแนะนําเครื่องมือในการสรางยอดขาย และ ผลกําไร อัน

หมายถึงการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางการคาใหทัดเทียมกับรานคาปลีกสมัยใหม 

โครงการพัฒนารานคาปลีกสูชุมชนทองถ่ิน ภาคปฏิบัติ หมายถึง โครงการรวมมือกัน

ระหวางบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เพ่ือจัดโครงการพัฒนารานคาปลีกสูชุมชนทองถ่ิน 

ภาคปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาประสบการณแกนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย หมายถึง 

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ในปการศึกษา 2557 ลงทะเบียนเรียนวิชา 322205 การจัดการการคาปลีกและ

การคาสง 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

  

การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนารานคาปลีกแบบดั้งเดิม โดยความรวมมือของ
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาจารยสาขาวิชาการตลาดและนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

1) ขอมูล บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
2) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการคาปลีก 
3) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ขอมูล บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

ประวัติของบริษัท 

ธุรกิจหลักของ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") คือ การดําเนินธุรกิจ
ศูนยจําหนายสินคาระบบสมาชิก แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง ภายใตชื่อ "แม็คโคร" โดยจด
ทะเบียนกอตั้งบริษัท ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2531 และจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2537 มีหุนสามัญจดทะเบียนท้ังสิ้น 240 ลานหุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 10 บาท โดยนําออกจําหนายและเรียกชําระคาหุนจนครบถวนแลว บริษัทฯ มีสาขา
ท่ัวประเทศไทย จนถึงปจจุบันรวมท้ังหมด 48 สาขา ซ่ึงแตละสาขาจะมีขนาดพ้ืนท่ีขายแตกตางกัน
ไป ตามทําเลท่ีต้ัง แบงเปน 9 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 39 สาขาใน
ตางจังหวัด สาขาแตละแหงตั้งอยูในทําเล ท่ีเหมาะสมและสะดวก ตอการเดินทางมาใชบริการของ
ลูกคาสมาชิกทุกกลุม และไดนําเสนอสินคาประเภทตางๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการ ของกลุม
ลูกคาในแตละทําเลท่ีตั้ง บริษัทฯ ยังคงประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง ในการจัดจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภค ใหแกลูกคาสมาชิกจํานวนมากท่ัวประเทศ ซ่ึงประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม
ตางๆ โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนผูประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไดแก กลุมรานคา
ปลีกรายยอย กลุมธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และรานอาหาร (โฮเรกา) กลุมสถาบันตางๆ และกลุมผู
ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผูประกอบธุรกิจบริการ 

บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.9 ในบริษัทยอย 1 แหง ไดแก บริษัท สยามฟูด เซอรวิส 
จํากัด ("สยามฟูด") ซ่ึงเปนผูประกอบการชั้นนําท่ีใหบริการจัดหาผลิตภัณฑอาหารท่ีมีคุณภาพดี
เยี่ยม พรอมบริการจัดเก็บและจัดสงผลิตภัณฑอาหารแกผูประกอบธุรกิจ ท่ีเก่ียวกับการบริการ
นักทองเท่ียวและบริการดานอาหารท่ัวประเทศ สยามฟูด มีความเชี่ยวชาญในการจัดสงผลิตภัณฑ
อาหารแชแข็งประเภทเนื้อสัตว คุณภาพดี อาหารทะเล สัตวปก และเครื่องปรุงรสชนิดตางๆ เปน
ตน ปจจุบัน บริษัท สยามฟูด เซอรวิส จํากัด ไดเปดดําเนินการอยู 4 แหง ไดแก กรุงเทพมหานคร 
พัทยา เกาะสมุย และภูเก็ต 
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูท่ี 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 หมายเลขโทรศัพท 0-2375-7000, 0-2723-1000 โทรสาร 0-
2375-2927 เว็บไซต www.siammakro.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สินคาอุปโภคและเครื่องใชไฟฟา เครื่องครัว อุปกรณประกอบอาหาร เครื่องใชในบาน 

สํานักงาน อุปกรณสํานักงาน สิ่งจําเปนท่ีแม็คโคร เลือกสรรมาใหผูประกอบการไดเลือกใชสําหรับ
ธุรกิจ หรือเพ่ือการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ 

- โทรทัศน เครื่องเสียง เครื่องเลนดีวีดี และกลองถายรูป 
- เครื่องปรับอากาศ พัดลม เตารีด และเครื่องดูดฝุน 
- ไมโครเวฟ ตูแช ตูเย็น 
- เครื่องครัว เครื่องแกว เครื่องพลาสติกตางๆ 
- เฟอรนิเจอรสํานักงาน และรานอาหาร 
- อุปกรณสํานักงาน โทรศัพท โทรสาร และคอมพิวเตอร 
- เครื่องเขียน และเครื่องใชสํานักงาน 
- ชุดเชฟ ชุดพนักงานเสริฟ ชุดสปา และชุดพนักงานขับแท็กซ่ี 
- ชุดเครื่องนอน ผาขนหนู ผาปูโตะ ผามาน สําหรับโรงแรม รีสอรท และสปา 
- เสื้อผาบุรุษ เสื้อผาสตรี เสื้อผาเด็ก ชุดกีฬา ชุดชั้นใน ถุงเทา 
- ของเลน อุปกรณกีฬา อุปกรณแคมปง และจักรยาน 
- เครื่องมือลม เครื่องตกแตงสวน ปมน้ํา 
- น้ํามันและเครื่องใชตางๆ สําหรับรถยนต หลอดไฟ เครื่องมือชาง ชั้นวางของ และ

รถเข็นประเภทตางๆ 

 
 

http://www.siammakro.co.th/
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สินคาบริโภคและขอใชประจําวัน สินคาอาหาร และของใชประจําวัน สําหรับรานโชหวย 
สําหรับโรงแรม รานอาหาร จัดเลี้ยง รวมถึงบริษัทฯ และหางรานตางๆ เพ่ือ "ซ้ือไปขายตอไดกําไร 
ซ้ือไปใชลดตนทุน" อาทิ 

- มันทอด ขนมอบกรอบ ขนมปงกรอบ บิสกิต 
- ช็อคโกแล็ต ลูกอม หมากฝรั่ง เยลลี่ ผลไมแหง 
- ขาวสาร น้ํามัน น้ําตาล เครื่งปรุงรส 
- บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป อาหารกระปอง 
- ชา กาแฟ 
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไวน ในประเทศ และประเทศ โซดา 
- น้ําอัดลม น้ําผลไม เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
- ผลิตภัณฑซักลาง ทําความสะอาด 
- ของใชสวนตัว กระดาษเช็ดหนา กระดาษชําระ 
- ยาสามัญประจําบาน 

อาหารสดและอาหารแชแข็ง มีสินคาครบครันสําหรับผูประกอบการโรงแรม รานอาหาร
และจัดเลี้ยง ท้ังสินคาในประเทศและตางประเทศ ท้ังอาหารทะเลสด และอาหารแชเยือกแข็งท่ีสด 
สะอาด สมาชิกสามารถม่ันใจในคุณภาพ และมาตรฐานสงออก อาทิ 

- ผักและผลไมสดสําหรับผูประกอบการโรงแรม, รานอาหาร และ จัดเลี้ยง ท้ังสินคา
ในประเทศ สินคานําเขา สินคาปลอดสารพิษ และ ผักผลไมตามฤดูกาล 

- เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อสัตวปก และ เนื้อตางๆ ท้ังสินคาในประเทศและนําเขาจาก
ตางประเทศ 

- นม, เนย, ไสกรอกตางๆ, น้ําผลไม, เตาหู 
- ผานกระบวนการท่ีไดรับการรับรอง มาตรฐานการสงออก อาหารทะเล เนื้อสัตว 

และ อาหารพรอมปรุงมากมาย  
- แม็คโคร มีเครื่องเทศครบครัน สําหรับรานอาหารทุกประเภท 

วิสัยทัศน 
“แม็คโคร มุงม่ันท่ีจะดํารงความเปนผูนําในธุรกิจจัดจําหนายสินคาบริโภคและอุปโภค

ระบบสมาชิก ในราคาขายสงภายใตขอเสนอทางการคาท่ีดีสุด เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคาผูประกอบการ” 

ภารกิจหลัก 
• เราจะรักษาความเปนท่ีหนึ่ง ในใจลูกคาผูประกอบการธุรกิจดานอาหาร 
• เราจะเปนแหลงรวมสินคาครบวงจร ของบรรดารานคาปลีก ผูประกอบการดานอาหาร 

และผูประกอบธุรกิจดานการบริการ 
• เราจะรักษาความพึงพอใจของลูกคาไวเสมอ โดยการเสนอสินคาท่ีตรงกับความ

ตองการ ของลูกคาสมาชิกและมีสินคาพรอมอยูตลอดเวลา เพ่ือใหลูกคาเลือกซ้ือไดในราคาท่ีดีท่ีสุด 
• เราจะรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ในความพยายามท่ีจะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 

ซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมพูนผลประโยชนรวมกัน  
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• เราจะเราจะบริหารงานแบบมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึง
ความสําคัญของบุคลากรของเรา การสรางความสัมพันธท่ีดีตอสังคมและชุมชน ตลอดจนการเพ่ิม
มูลคาแกผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสม 

ความเปนมาของโครงการ “แม็คโครมิตรแทโชหวย” 
รานโชหวยเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรม และอยูคูกับสังคมไทยมาชานาน แตวันนี้ธุรกิจ 

โชหวยแบบดั้งเดิมกําลังถูกลดบทบาทความสําคัญไปดวยปจจัยแวดลอมดังตอไปนี้  
- การขาดความรูในการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน 
- การจัดรูปแบบราน ท่ีไมเหมาะสมกับพฤติกรรมผูบริโภคยุคใหม 
- ขาดตัวแทนคนรุนใหม ทายาทสืบทอดกิจการ 
แนวคิดของโครงการ“แม็คโครมิตรแทโชหวย” 
โครงการแม็คโครมิตรแทโชหวย หรือ ภายใตชื่อยอวา MRA "Makro Retailer 

Alliance" ถูกพัฒนาข้ึนภายใต แนวความคิดของทางแม็คโครท่ีมีความตั้งใจท่ีจะใหความ
ชวยเหลือแกรานคาปลีกรายยอยในประเทศไทย ใหสามารถบริหารจัดการรานคาของตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ และการสรางครือขายรานคาปลีกอิสระ ซ่ึงสามารถมีชื่อรานเปนของตนเอง 
โดยการใหองคความรูในการบริหารจัดการธุรกิจคาปลีก พรอมท้ังแนะนําเครื่องมือในการสราง
ยอดขาย และ ผลกําไร อันหมายถึงการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางการคาใหทัดเทียมกับ
รานคาปลีกสมัยใหม 

วัตถุประสงคของโครงการ“แม็คโครมิตรแทโชหวย” 
1. เพ่ือสรางเครือขายรานคาปลีกในรูปแบบ "สมาชิกอิสระ" ซ่ีงหมายถึงการท่ีสมาชิกเขา

รวมโครงการดวย 
2. ความสมัครใจ โดยการใหองคความรูและสนับสนุนปจจัยท่ีชวยเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันทางธุรกิจ 
3. เพ่ือจัดตั้งกลุมพันธมิตรทางการคาและระดมทุนในการใหการสนับสนุนโครงการนี้ โดย

มีวัตถุประสงครวมกันในการสรางกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอสังคมในนามของบริษัทฯ 
4. เพ่ือเปนการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของแม็คโคร และตอกย้ําจุดยืนในการทําธุรกิจของ

แม็คโครในประเทศไทย ในฐานะพันธมิตรทางการคาท่ีแทจริงของรานคาปลีกไทย 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคาปลีก  

การคาปลีก (Retailing) เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาใหกับสินคาและบริการท่ีขายใหกับ 
ผูบริโภค เพ่ือการใชสวนตัวหรือใชในครัวเรือนหรือเปนการนําเสนอสินคาหรือบริการไปยัง 
ผูบริโภคคนสุดทาย (Final Consumers) โดยการจัดหาสินคาในปริมาณมากและทยอยขายใหกับ 
ผูบริโภคในปริมาณนอย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2546 : 9 - 14) ลักษณะของการคาปลีก 
ดังนี้  

1. เปนกิจกรรมท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการขายสินคาหรือบริการ  
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2. ลูกคา คือ ผูบริโภค (Consumer) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Consumer 
หรือ Final Consumer) ซ่ึงเปนบุคคลหรือสถาบันท่ีซ้ือสินคาหรือบริการเพ่ือใชสวนตัวไมใชเพ่ือ
ธุรกิจ เปนการทําธุรกิจในข้ันสุดทายของชองทางการจําหนายโดยเปนตัวกลางระหวางโรงงาน  

ผูผลิตกับผูบริโภคคนสุดทาย  
1. ผูคาปลีกจะซ้ือสินคาในปริมาณมากและทยอยขายในปริมาณนอยใหกับผูบริโภค  
2. ผูคาปลีกจําเปนตองซ้ือผลิตภัณฑท่ีหลากหลายจากในประเทศหรือจากตางประเทศซ่ึง  

เพ่ือนํามาขายตอแกผูบริโภค 
3. ผูคาปลีกอาจจะขายบริการ (Retailers can sell services) ควบคูไปกับการขายสินคา

ดวย เชน ภัตตาคารจะขายอาหาร เครื่องดื่ม และใหบริการ คือ เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มดวย 
4.  ผูคาปลีกจะขายสินคาใหกับผูบริโภคท่ีแตกตางกันมากมาย (Retailers sell to many 

different consumers) เนื่องจากแตละคนมีความตองการท่ีแตกตางกัน  
หนาท่ีหลักของธุรกิจการคาปลีกท่ีสําคัญ (Importance Retailing Functions) 12 

ประการ โดยอธิบาย ดังนี้  
1. การจัดหาผลิตภัณฑและบริการท่ีหลากหลาย (Providing Product and Service 

assortments) ผูคาปลีกจะทําหนาท่ีเปนคนกลางในการซ้ือสินคาจากผูผลิตสินคาแหลงตางๆ มา
เพ่ือ ขายตอใหกับผูบริโภค การจัดหาสินคาท่ีตรงตามความตองการของผูบริโภคถือเปนสิ่งสําคัญ
มากซ่ึง จะชวยใหผูบริโภคประหยัดเวลาในการซ้ือสินคา 
2.  การตัดสินใจในสวนประสมของสินคาและบริการ (Deciding on an Appropriate 
Mix of Products and Services) รานคาปลีกตองตัดสินใจวานําสินคาอะไรมาจําหนายบาง
พิจารณา ดังนี้  

1.1 สวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) เปนกลุมของผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีธุรกิจ
ตองทําการเสนอขายประกอบดวย  

2.1.1 จํานวนสายผลิตภัณฑ (Product Line) ท่ีธุรกิจจําเปนตองมีไวขาย  
2.2.2 จํานวนรายการผลิตภัณฑในแตละสายผลิตภัณฑ ซ่ึงจะตองพิจารณาวาแต

ละ ประเภทสินคานั้นจะขายตราสินคาใดบาง  
2.2 ความหลากหลายของสินคา (Merchandise Assortment) เปนการจัดหาสินคา 

ประเภทตางๆ และตราสินคาตางๆ ในสายผลิตภัณฑท่ีตรงตามความตองการของลูกคาแตละ 
กลุมเปาหมาย  
 2.3 ความกวางของสินคา (Breadth of Merchandise) เปนการพิจารณาถึงจํานวน
สาย ผลิตภัณฑท่ีธุรกิจคาปลีกควรมีไวขาย  
 2.4 ความลึกของสินคา (Depth of Merchandise) เปนจํานวนรายการผลิตภัณฑท่ี
เสนอ ขายภายในแตละสายผลิตภัณฑ  

2.1.1 การทยอยขาย (Breaking Bulk) ผูคาปลีกจะซ้ือสินคาจากผูผลิตหรือผูคา
สงมาในแตละ ครั้งจํานวนมากแลวทยอยขายใหกับผูบริโภคท่ีมาซ้ือตามลักษณะความตองการ ซ่ึง
การซ้ือสินคาแตละ ครั้งจํานวนมากจะชวยลดคาใชจายในการขนสงได  
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2.1.2 การเก็บรักษาสินคาคงเหลือ (Holding Inventory) ผูคาปลีกจะตองเก็บ
รักษาสินคาท่ียัง คงเหลือจํานวนหนึ่งใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา  

2.1.3 การจัดหาบริการ (Providing Services) ผูคาปลีกไมไดมุงเฉพาะการขาย
สินคาแตเพียงอยางเดียวเนื่องจากสินคาบางอยางจําเปนตองมีการใหบริการควบคูไปดวย 

2.1.4 การจัดแสดงสินคาและการใหบริการเพ่ิมเติม (Providing Display and 
Additional services) รานคาปลีกจําเปนตองจัดแสดงสินคาใหโดดเดน โดยการจัดวางสินคาแยก
ออกเปน หมวดหมูใหชัดเจน เพ่ือดึงดูดใจผูบริโภคหรือผูท่ีผานไปมาซ้ือสินคาภายในราน โดยท่ีตอง
เริ่มจาก การรับรู (Perception) ไดพบเห็น (Attention) เกิดความสนใจ (Interest) เกิดความ
ตองการ (Desire) และเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ (Action) นอกจากนี้ยังสรางภาพลักษณท่ีดี
ใหกับรานคาอีกดวย 

2.1.5  การเพ่ิมคุณคาใหกับสินคาและบริการ (Increasing the Value of 
Products and Services) ผูคาปลีกสามารถเพ่ิมคุณคาใหกับสินคาและบริการได  

2.1.6 การใหความสะดวกดานเวลา (Convenience of Timing) ผูคาปลีกท่ี
ประสบความสําเร็จจะ ตองทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันวามีสินคาและบริการไวพรอมขายและ
ใหบริการในเวลาท่ี ผูบริโภคตองการ  

2.1.7 การจัดหาทําเลท่ีตั้ง (Accessibility of Location) ทําเลท่ีตั้งเปนปจจัยท่ี
สําคัญมากสําหรับ ผูคาปลีก โดยตองคํานึงถึงความสะดวกของผูบริโภคเปนหลัก ซ่ึงทําเลท่ีตั้งท่ีดี
จะตองชวยสรางในดานภาพลักษณ (Image) และชวยในการสงเสริมรานคาปลีกได แตอยางไรก็
ตามในปจจุบันมีธุรกิจคาปลีก จํานวนมากท่ีขายสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ทหรือผาน
โทรศัพท จึงไมจําเปนตองมีรานคาก็ได 

2.1.8  การใหความสะดวกดานขนาด (Convenience of Size) ผูคาปลีกท่ีจะ
สามารถประสบ ความสําเร็จไดนั้นจะตองปรับปริมาณขนาดของสินคาใหเหมาะสมกับความ
ตองการของลูกคา  
 ขอมูลขาวสารทางการตลาด (Marketing information) เนื่องจากผูคาปลีกอยูใกลชิดกับ 
ผูบริโภคท่ีเปนลูกคาจึงทําใหผูคาปลีกทราบถึงลักษณะความตองการพฤติกรรมของผูบริโภคก็เพ่ือ 
ความพอใจในผลิตภัณฑตลอดจนรับทราบคําติชมหรือขอเสนอแนะของลูกคาเก่ียวกับผลิตภัณฑ
หรือ รานคา การใชกลยุทธท่ีสอดคลองกับรูปแบบการดํารงชีวิตของผูบริโภค (Lifestyle Support)  

ในปจจุบันรูปแบบการดํารงชีวิตของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก คุณสมบัติ
ของการคาปลีก (Retailing Attributes) เปนสวนประกอบท้ังหมดของรานคา ปลีก ซ่ึงผูคาปลีก
นําเสนอตอลูกคา ประกอบดวยสิ่งสําคัญ 5 ประการ ดังนี้  

1. ทําเลท่ีตั้ง ท่ีอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา เปนสิ่งท่ีสามารถจูงใจใหลูกคามาซ้ือ
สินคา  

2. รานคาจึงควรตั้งอยูใกลกับแหลงชุมชนและสะดวกตอการเดินทางของลูกคา  
3. ขนาด ขนาดของรานคามีผลกระทบตอความคาดหวังของลูกคา การบริหารการเสนอ

ขายสินคา ผูคาปลีกจะตองคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้  
3.1 สวนประสมทางการตลาด  

 
 



16 
 

3.2 ความหลากหลายของสินคา  
3.3 ความกวางของสินคา  
3.4 ความลึกของสินคา  

4. ราคา เปนมูลคาของสินคาในรูปของเงินตรา การตั้งราคาสินคาจะตองยึดหลักคุณคา
ท่ีรับรู (Perceive value) ในสายตาของลูกคา 

5. คุณคาและบริการ ลูกคามักตองการสินคาท่ีมีคุณภาพดีราคาต่ําและการบริการท่ีดี ซ่ึง 
เปนปจจัยท่ีลูกคามาใชในการตัดสินใจวาจะซ้ือสินคาจากรานใด แตอยางไรก็ตามสินคาคุณภาพดี 
และการใหบริการท่ีดีจะทําตนทุนของสินคาเพ่ิมข้ึน  

สุมนา อยูโพธิ์ (2540 : 3 - 4) ใหคําจํากัดความของคําวา การคาปลีก หมายถึง กิจกรรมท่ี 
เก่ียวของกับการขายสินคาหรือบริการโดยตรงแกผูบริโภคคนสุดทายเพ่ือการใชสวนตัวไมใชเพ่ือ 
ธุรกิจจากคําจํากัดความนี้อาจแยกพิจารณาได 3 ประเด็น ดังนี้  

1. กิจกรรม คือ การดําเนินการหลักเก่ียวกับการคาปลีก  
2. สินคาหรือบริการ ตัวสินคาเปนสิ่งสําคัญในการคาปลีกปจจุบัน แตบริการจะมีบทบาท 

และความสําคัญตออุตสาหกรรมโดยสวนรวมในอนาคต  
3. ผูบริโภคคนสุดทาย เพ่ือเปนการใชสวนตัวไมใชเพ่ือธุรกิจขอความนี้จะแยกการคา 

สงออกไปโดยเด็ดขาด ซ่ึงจะทําใหเห็นวาผลิตภัณฑใดท่ีซ้ือมาเพ่ือขายตอหรือเพ่ิมนําไปใชในธุรกิจ
จะ ไมถือวาเปนการคาปลีก ในขณะนี้จะพบกับการขายปลีก ซ่ึงการขายปลีก หมายถึง การขาย
สินคาและ บริการใหกับผูบริโภคคนสุดทายท่ีนําไปใชสวนตัวไมใชเพ่ือธุรกิจ  

การเลือกท่ีตั้งรานคาปลีก เปนท่ีทราบกันแลววาความสําเร็จของรานคาปลีกนั้นข้ึนอยูกับ 
ทําเลท่ีตั้งเหมาะสมหรือเรียกอีกอยางวา ยานการคา ซ่ึงหมายถึง อาณาเขตทางภูมิศาสตรท่ีผูคน
อาศัย อยูหรือยานท่ีคนชอบไปจับจายของกัน ตองทราบถึง  

1. จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูในทองถ่ิน หรือยานนั้น  
2. มาตรฐานการครองชีพของประชากรเหลานั้น  
3. รสนิยม  
4. ความตองการสําหรับสินคาและบริการ  
ในการเลือกยานการคา (Selecting a City or Trading Area) ในการเลือกท่ีตั้งของ

รานคา ปลีกผูคาปลีกจะตองเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับลักษณะรานคาของตน แบงได 5 ประเภท 
ดังนี้  

1. ยานการคาในตัวเมือง (Downtown Area) เหมาะเปนท่ีตั้งของรานสรรพสินคาหรือราน 
ขายสินคาเฉพาะอยาง เปนยานท่ีมีลูกคาและการสัญจรไปมาหนาแนนมีสินคามากมายหลายหลาก  

2. ยานท่ีมีคนหนาแนนรองลงมาจากในตัวเมือง (Secondary Shopping Districts) 
รานคาท่ี มีอยูยานนี้ จะขายสินคาใหกับประชาชนบางสวนของตัวเมืองเทานั้น  

3. ยานการคาท่ีอยูใกลท่ีพักอาศัย (Neighborhood Shopping Districts) ตั้งอยูยานท่ีมี
ผูคน อาศัยมุงขายเฉพาะคนท่ีมีบานอยูแถวนั้น มักเปนรานคาขนาดเล็ก  

4. ยานการคาตามแนวถนน (String Streets) เปนรานคาสองขางทางถนนท่ีเชื่อมโยงสู
เมือง ตองการขายใหกับลูกคาท่ีผานไปมา  
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5. ศูนยการคา (Planned Shopping Center) ตามหลักจะตั้งอยูชานเมือง (Suburban) 
ซ่ึงหาท่ี จอดรถงาย อาจจะตั้งในเมืองท่ีเปนท่ีวางเปลาและเปนท่ีท่ีมีคนไปมาสะดวก  

ลักษณะท่ัวไปท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีตั้งรานคาปลีก  
1. ชนิดและลักษณะของอุตสาหกรรม (Type and Character of Industries) จํานวน

ชนิดและลักษณะของอุตสาหกรรมในแตละเมืองยอมมีความสําคัญเพราะมีผลตอความม่ันคงของ
รายไดและชนิดของสินคาท่ีลูกคาตองการ  

2. ประชากรยานคานั้น (Population of the Trading Area) ประชากรของแตละเมือง
รวมท้ังยานการคาท่ีอยูรอบๆ ยอมจะเปนเครื่องกําหนดปริมาณการขายสินคาของรานคาปลีก แต
ตองทราบถึงจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูในปจจุบันเพียงอยางเดียวไมพอ ตองทราบถึงอัตราการ
เพ่ิมหรือ ลดของประชากรท่ีแหงนั้นดวย  

3. ความเจริญกาวหนาของเมืองนั้น (Progressiveness of the City) ตองดูวาเมืองนั้น
เปน เมืองท่ีกําลังขยายตัว หยุดอยูกับท่ี หรือกําลังซบเซา ในดานอุตสาหกรรมหรือการวางแผนใน
ดานของ ผังเมืองหรือเปลา  

4. อุปนิสัยในการซ้ือของลูกคา (Buying Habits of Potential Consumer) อุปนิสัยและ 
ความเคยชินในการซ้ือสินคายอมมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีตั้งรานคาปลีก  

5. อํานาจซ้ือของประชากร (Purchasing Power the Population) เนื่องจากการขาย
ปลีกนั้นมี ความสัมพันธโดยตรงกับความสามารถในการซ้ือของประชากรอยูรอบๆ รานคาปลีกนั้น 
รายไดท่ีเขา มาจํานวนคนท่ีมีงานทํา ตลอดจนความผันแปรของอํานาจการซ้ือ  

6. การกระจายรายได (Dispersion of Wealth) การกระจายรายไดเปนขอมูลท่ีสําคัญอีก
หนึ่ง ท่ีมีผลตอการขายและโอกาสทํากําไรของรานคาปลีก  

7. ลักษณะและความเขมแข็งของคูแขงขัน (Natural and Strength of Competition) 
จํานวน คูแขงขันประเภทสินคาท่ีขายอยู ขนาดพ้ืนท่ีของราน และทําเลท่ีตั้งอาจจะทําใหมีการ
ไดเปรียบหรือ เสียเปรียบในการคาปลีกได  

8. รัฐบาลและกฎหมาย กฎหมายของแตละประเทศท่ีเก่ียวกับการคาและอัตราภาษีของแต 
ละเมืองอาจแตกตางกันออกไป รัฐบาลเขามาควบคุมราคาขาย นโยบายการโฆษณาหรือกําหนด
ท่ีตั้ง สําหรับรานคาบางประเภทได  

สรุป นักวิชาการท้ัง 2 ทานมีความเห็นท่ีสอดคลองกันเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎี การคา 
ปลีก ซ่ึงการคาปลีก หมายถึง กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาใหสินคาและบริการ หลักในการทําการคาปลีก 
ดังนี ้ 

การเลือกทําเลท่ีตั้ง ตองเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีคนมากๆ สัญจรไปมาตลอด ควรคํานึงถึง 
1. ขนาดรานคาปลีก ขนาดของรานตองมีความนาสนใจ แปลกและแตกตางจากรานคา

ปลีก ท่ีอ่ืนๆ  
2. การเสนอขายสินคา มีการเพ่ิมคุณคาของผลิตภัณฑหรือสินคาในราน  
3. ราคา ในการตั้งราคาตองตั้งราคาท่ีผูบริโภคสามารถหาซ้ือได  
4. คุณคาและบริการ ควรวางแผนใหเกิดความแตกตางจากรานอ่ืนเปนเอกลักษณของราน  
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หลักการท่ัวไปในการเลือกทําเลท่ีตั้งในการทําการคาปลีกท่ีสําคัญ ดังนี้  
1. ชนิดและลักษณะของอุตสาหกรรม จํานวนชนิด และลักษณะของอุตสาหกรรมในแตละ  

เมืองเพราะมีผลตอความม่ันคงของรายได และชนิดของสินคาท่ีลูกคาตองการ  
2. ประชากรยานคานั้น ประชากรของแตละเมืองรวมท้ังยานการคาท่ีอยูรอบๆ อัตราของ

การเพ่ิมหรือลดของประชากรท่ีแหงนั้นดวย 
3. ความเจริญกาวหนาของเมือง ในดานอุตสาหกรรมหรือการวางแผนผังเมืองหรือเปลา  
4. อุปนิสัยในการซ้ือของลูกคา อุปนิสัยและความเคยชินในการซ้ือสินคา  
5. อํานาจซ้ือของประชากร ความสัมพันธโดยตรงกับความสามารถในการซ้ือของกลุม 

ประชากรอยูรอบๆ รานคาปลีกนั้น รายไดท่ีเขามา จํานวนคนท่ีมีงานทําตลอดจนความผันแปรของ 
อํานาจการซ้ือ  

6. การกระจายรายได มีผลตอการขายและโอกาสทํากําไรของรานคาปลีก ลักษณะและ
ความเขมแข็งของคูแขงขัน จํานวนคูแขงขัน ประเภทสินคาท่ีขายอยู ขนาด พ้ืนท่ีของรานและทําเล
ท่ีตั้งอาจจะทําใหมีการไดเปรียบหรือเสียเปรียบในการคาปลีกได 

7.  รัฐบาลและกฎหมาย กฎหมายของแตละประเทศท่ีเก่ียวกับการคาและอัตราภาษีของ
แต ละเมืองอาจแตกตางกันออกไป รัฐบาลเขามาควบคุมในทุกดาน  

ยานคาปลีกท่ีสําคัญมี 5 แบบ ดังนี้  
1. ยานการคาในตัวเมือง เปนยานท่ีมีลูกคาและการสัญจรไปมาหนาแนน มีสินคามากมาย 

หลายหลากชนิด  
2. ยานท่ีมีคนหนาแนนรองลงมาจากในตัวเมือง ขายสินคาใหกับประชาชนบางสวนของ       

ตัวเมืองเทานั้น  
3. ยานการคาท่ีอยูใกลท่ีพักอาศัย ขายเฉพาะคนท่ีมีบานอยูแถวนั้นเปนรานคาขนาดเล็ก  
4. ยานการคาตามแนวถนน เปนรานคาสองขางทางถนนท่ีเชื่อมโยงสูเมืองตองการขาย 

ใหกับลูกคาท่ีผานไปมา  
5. ศูนยการคา ตามหลักจะตั้งอยูชานเมือง ซ่ึงหาท่ีจอดรถงายหรืออาจจะตั้งในเมืองท่ีเปน 

ท่ีวางเปลาและเปนท่ีท่ีมีคนไปมาสะดวก 

ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญตอธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม 

มาตรการกําหนดท่ีตั้งและขนาดของรานคาปลีกขนาดใหญในเขตเมืองหรือเขตผังเมืองรวม
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีวัตถุประสงคเพ่ือจํากัดการขยายตัวของรานคาปลีกขนาดใหญและ
อาจจะแกปญหาการลมสลายของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมหรือโชหวย เนื่องจากรานคาปลีกขนาด
ใหญมีการขายสินคาท่ีราคาถูกกวา มีจํานวนมากกวาและมีการอํานวยความสะดวกหลาย ๆ ดาน
ใหแกผูซ้ือ ถึงแมวามาตรการดังกลาวจะสามารถจํากัดการขยายธุรกิจคาปลีกตางชาติ แตอาจจะ
สงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเมือง นอกจากนั้นแลวการ
เติบโตของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญยังมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหเล็กลงเพ่ือตอบสนองความ
ตองการ ของประชาชนไดท่ัวถึงมากข้ึน (สุกฎ รัตนวรรณ, 2552) จะเห็นไดวา ปจจุบันรานคาปลีก
สวนใหญใหความสําคัญกับกลยุทธการตลาดเชิงรับ เชน การบริหาร ความสัมพันธกับลูกคา โดย
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การรับประกันคืนเงินทันทีหากซ้ือสินคาไปแลวไมพอใจ ซ่ึงนโยบายการคืนสินคาของรานคาปลีกแตละ 
แหงยอมมีความแตกตางกัน  
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กาญจนา ซือมือ (2556) วิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลีก

แบบดั้งเดิม (รานโชหวย) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา นักเรียนนักศึกษาเพศหญิงสวนใหญ

มีเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม (รานโชหวย) เพราะทําเลท่ีต้ัง ใกลบาน

และมีราคาสมเหตุสมผล นอกจากนั้นสินคาสวนใหญท่ีนิยมซ้ือคือสินคาประเภทอาหารสําเร็จรูป 

เครื่องดื่มและขนมขบเค้ียว ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม (ราน

โชหวย) อยางมากคือการแสดงปายราคาท่ีชัดเจน และการตกแตงภายนอกราน สวนขอเสนอแนะ

สวนใหญ ลูกคาตองการใหเนนเรื่องความสะอาดของราน การจัดวางสินคาใหเปนหมวดหมู และ

ปรับปรุงการบริการของเจาของรานดวย 

สุกฎ รัตนวรรณ (2552) ศึกษาผลกระทบจากรานคาปลีกขนาดใหญตอผูอยูอาศัยโดยรอบ 
กรณีศึกษาเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร พบวาปญหาจากการจราจรหนาแนนและติดขัดในบริเวณ
โดยรอบเปนปญหาสําคัญตอการดําเนินชีวิตของประชาชนท่ีพักอาศัยโดยรอบบริเวณบิ๊กซี โลตัส 
นอกจากนั้นจากการศึกษาขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับรานคาปลีกขนาดใหญ พบวา มาตรการท่ีชวย
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากรานคาปลีกขนาดใหญเพียงบางสวนเทานั้น ควรมีการเสนอมาตรการใหม ๆ 
เพ่ิมข้ึนเพ่ือแกปญหาจากการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกตางชาติเพ่ือลดผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 

ธนาภรณ แสวงทอง และคณะ (2555) ศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากการขยายตัวของรานคา
ปลีกสมัยใหม ตอรานคาปลีกดั้งเดิมในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล The Impact of 
Modern Trade Expansion on Traditional Retail Stores in Bangkok Metropolitan 
Region Thanaporn Swangthong1 and Other หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ผลการวิจัยพบวา (1) วิวัฒนาการของระบบคาปลีกในประเทศไทย สามารถแบงไดเปน 
5ยุคดังนี้ไดแกยุคพอคาสํา เพ็งคุมตลาดคาสงยุคซัพพลายเออร มีอํา นาจกํา หนดราคา ยุคผูคาปลีก
เติบโต ยุครานคาปลีกมีรูปแบบหลากหลาย และอํา นาจเริ่มเปลี่ยนมาเปนของผูคาปลีก และยุค
สุดทายคือยุคการขยาย กิจการอยางรวดเร็วของผูคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศ (2) การ
ขยายตัว ของรานคาปลีกสมัยใหมมีผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมในดานการตลาด มากท่ีสุด
โดยเฉพาะในเรื่องการตั้งราคาสินคา และ ปจจัยท่ีกอใหเกิดผลกระทบ จากการขยายตัวของรานคา
ปลีกสมัยใหม ไดแก สภาพแวดลอมภายนอก เชน นโยบาย กฎหมาย เทคโนโลยีและ
สภาพแวดลอมภายใน เชน การตลาด การ เงิน การจัดการ (3) นโยบายภาครัฐท่ีกํา กับดูแลและ
ควบคุมรานคาปลีกสมัย ใหม ไดแก นโยบายการคาเสรีพระราชบัญญัติคาปลีกคาสง 
พระราชบัญญัติ การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราช 
บัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ.2542 และบริษัท รวมคาปลีกเขมแข็ง จํากัด และ (4) 
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การปรับตัวของรานคาปลีกด้ังเดิมเพ่ือตอบสนองตอพฤติกรรมผู บริโภค ควรมีการปรับตัวในเรื่อง
ของดานการตลาด การเงิน การจัดการภายใน การบริหารงานบุคคล และดานสารสนเทศ 

สงบ สิงสันจิตร (2552) การวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการ
รานคาปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคในการวิจัย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของผูบริโภคในการใชบริการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสุราษฎรธานี และเพ่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภค ในการใชบริการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสุราษฎร
ธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยมีสมมติฐานของการวิจัยคือผูบริโภคท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ี
แตกตางกันมีความพึงพอใจของผูบริโภคในการใชบริการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสุราษฎร
ธานี แตกตางกัน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามโดยวิธีการสุมแบบหลายชั้น จากประชากรใน
จังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
ระหวาง 30-39 ป มีสถานภาพสมรสแลว การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ประกอบ
อาชีพเกษตรกร รายไดตอเดือนระหวาง 5,000 - 10,000 บาท มีขนาดของครอบครัว 3-5 คน 
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชบริการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสุราษฎรธานี จะซ้ือสินคาจาก
รานคาปลีกแบบดั้งเดิม (รานโชวหวย) มากท่ีสุด มีการใชบริการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมโดยเฉลี่ย
สัปดาหละ 3-5 ครั้ง ประเภทของสินคาท่ีซ้ือจากรานคาปลีกแบบด้ังเดิมเปนประจําคือ ของใชใน
ครัวเรือน เชน น้ําปลา น้ํามันพืช ซีอ้ิว น้ําตาล นมขน กาแฟ ขาวสาร เหตุผลท่ีซ้ือสินคาหรือบริการ
ท่ีรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเพราะ สะดวกในการเดินทาง มีการทราบขอมูลขาวสารการใหบริการของ
รานคาปลีกแบบด้ังเดิมจาก เพ่ือน/ญาติ การตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการมีการตัดสินใจเอง สวน
ใหญใชบริการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในชวงเวลา 16.01-18.00 น. โดยปกติวันท่ีจะไปใชบริการไม
แนนอน และในการซ้ือสินคาหรือบริการในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมตอครั้งจํานวนเงิน 51-100 บาท 
ความพึงพอใจในการใชบริการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือดานบุคลากรหรือพนักงาน ดานภาพลักษณ
ทางกายภาพ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานประสิทธิภาพและคุณภาพ ดาน
ราคา ดานกระบวนการ ตามลําดับ ยกเวนดานการสงเสริมการขาย มีความพึงพอใจอยูในระดับ
นอย ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในการใชบริการ
รานคาปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวาผูท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความพึง
พอใจในการใชบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ทุกดาน 

เมธนี อภิรมยพฤกษา (2557) วิจัย เรื่อง แรงจูงใจของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาบริโภคจาก
รานโชวหวยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการวิจัย พบวา เพศ อายุ และสถานภาพท่ีแตกตาง
กันมีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคาท่ีรานโชหวยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน และ
พฤติกรรมในการเลือกใชบริการรานโชหวยดานสถานท่ี สะดวกในการเลือกใชบริการ และ
ระยะหางจากรานสะดวกซ้ือแตกตางกัน สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาของสินคา
และบริการ ดานสถานท่ีจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับแรงจูงใจใน
การเลือกซ้ือสินคาท่ีรานโชหวยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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จากผลงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน ชี้ใหเห็นวา ผูบริโภคในพ้ืนท่ีตาง ๆ มีความพึงพอใจและ
สาเหตุในการเลือกใชบริการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมแตกตางกันไปตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
และรายไดของลูกคา แตปจจัยท่ีสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคาข้ึนอยูกับการบริการและการจัด
รานคอนขางมาก โดยเฉพาะการจัดหมวดหมูสินคาใหเปนระเบียบและการดูแลความสะอาดภายใน
ราน ความสะดวกเก่ียวกับทําเลท่ีตั้ง ใกลบาน รวมถึงการมีสินคาใหเลือกในความหมายของความ
หลากหลายของสินคานั่นเอง สวนเรื่องของราคาเปนเหตุผลในการซ้ือสินคาท่ีรานคาปลีกแบบ
ดั้งเดิม (รานโชหวย) ไมมากนัก กลาวคือ ลูกคาสวนใหญคํานึงถึงการบริการและการจัดรานใหเปน
ระเบียบและสะอาดมากกวาการตั้งราคา หากวิเคราะหตามหลักการสวนประสมการตลาดแลวจะ
เห็นไดวา “บุคคล” เปนปจจัยสําคัญมากพอ ๆ กับลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ 
(Physical Evidence and Presentation) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันของลูกคา
เปนสําคัญ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนารานคาปลีกแบบดั้งเดิม โครงการพัฒนารานคาปลีกในเขต
บางแค สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ผูวิจัยมีกระบวนการ 
วิจัยและไดกําหนดวิธีการศึกษา จําแนกเปนการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีเปนรานคาสมาชิกของแม็ค
โคร [บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)] ซ่ึงเปนผลจากการประชุมหารือกับผูบริหารและ
ทีมงานดําเนินการเสริมสรางความสัมพันธกับรานคาสมาชิกและเครือขาย โดยมีข้ันตอนการศึกษา
และวิธีการศึกษาประกอบดวย 

1) กระบวนการวจิัย 
2) การกําหนดกลุมตัวอยาง 
3) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
4) การเก็บรวบรวมขอมูล 
5) การวิเคราะหขอมูล 

 

กระบวนการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบสํารวจ โดยการศึกษาเชิงปริมณ 

(Quantitative Study) โดยการคนควาจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบกับ
การวิจัยภาคสนาม โดยสํารวจขอมูลดวยการสอบถามกลุมตัวอยาง 2 สวนคือรานคาและ
ผูรับบริการ ซ่ึงการออกแบบกระบวนการวิจัย จําแนกออกเปน 7 ข้ันตอน ดังนี้มีรายละเอียด
ตอไปนี้ 

ข้ันท่ี 1 การศึกษาเอกสาร โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือและขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต 
(อิเล็กโทรนิกส) ซ่ึงเปนเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเปนมาของบริษัท 
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวคิดของโครงการ“แม็คโครมิตรแท          
โชหวย”  
  ข้ันท่ี 2 วางแผนและเตรียมความพรอมของทีมงานวิจัยกับกับผูบริหารและทีมงาน
ดําเนินการเสริมสรางความสัมพันธกับรานคาสมาชิกและเครือขาย กําหนดกลุมตัวอยางตามความ
เหมาะสมดานพ้ืนท่ีในเขตบางแคและเวลาในการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยวางแผนการดําเนินงานวิจัย
ไวตลอดโครงการ 4 เดือน คือภาคการศึกษาท่ี 1 ป 2557 จากนั้นผูวิจัยออกแบบเครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสังเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของกับความสําคัญของการวิจัย ไปพรอม ๆ 
กับการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการคาปลีกในประเทศไทย  

  ข้ันท่ี 3 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยใหสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ และตรงกับวัตถุประสงคในการวิจัย 
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  ข้ันท่ี 4  จําแนกการดําเนินงานเก่ียวกับเครื่องมือในการวิจัย ออกเปน 2 สวนคือ การ
ออกแบบเครื่องมือ และการทดสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

   4.1 การออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยและกลุม
นักศึกษารวมกันสังเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของกับประเด็นสําคัญตามแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการคาปลีก ตลอดจนประเด็นอ่ืนท่ีกลุมตัวอยางตองการเสนอแนะรูปแบบหรือ
รายละเอียดของการพัฒนารูปแบบของรานคาปลีกแบบดั้งเดิม 

   4.2 การทดสอบเครื่องมือ โดยการทดสอบความนาเชื่อถือ ผูวิจัยนําไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจกอนทดสอบกับกลุมตัวอยางบางสวนเพ่ือปรับปรุงขอคําถามใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการวิจัย แลวสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจอีกครั้งกอนนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง  

   ข้ันท่ี 5 การวิจัยภาคสนาม (Field Research) คือ การเก็บรวบรวมการขอมูลภาคสนาม
จากการสอบถามผูใหบริการหรือผูประกอบการรานคาท่ีเปนสมาชิกของแม็คโคร และลูกคาท่ีเปน
ประชาชนท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการหรือซ้ือสินคาท่ีรานคาปลีกแบบดั้งเดิม 

 ข้ันท่ี 6 การวิเคราะหขอมูลโดยประมวลผลจากขอคําถามท้ังหมดดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชคารอยละ (Percentage) อธิบายขอมูลสวน
บุคคลของกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation; S.D.) วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูประกอบการ/ผูขายท่ีมีตอการ
พัฒนารานคาของกลุมนักศึกษา และความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการหรือซ้ือสินคาท่ีคา
ปลกีแบบดั้งเดิม รวมถึงการวิเคราะหขอมูลตามสาระสําคัญสรุปความเห็นในภาพรวมและประมวล
ขอเสนอแนะจากขอมูลท่ีไดจากการคําถามปลายเปด 

 ข้ันท่ี 7 สรุปและอภิปรายผล เพ่ือสรุปผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และจัดทํารายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ผู ศึกษาใชวิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีกลุมตัวอยางท่ีเปน
ผูประกอบการ/ผูขายท่ีมีตอการพัฒนารานคาของกลุมนักศึกษา รวม 29 คน และลูกคาท่ีเขามาใช
บริการหรือซ้ือสินคาท่ีคาปลีกแบบดั้งเดิม โดยสุมตัวอยางตามความสะดวกและลูกคาเต็มใจให
ขอมูล รวม 116 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถามท่ีเปนคําถาม
ปลายปด 3 สวน (เอกสารแนบทาย – แบบสอบถาม) ดังนี้ 
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 สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการ/ผูขายท่ีมีตอการพัฒนารานคาของกลุม
นักศึกษา ประกอบดวย คําถาม 5 สวนคือ  

 สวนท่ี 1  ภาพรวมของโครงการ ไดแก 
  1. ความพึงพอใจตอการพัฒนารานคาปลีก   
  2. รูปแบบการพัฒนาเหมาะสมกับสภาพการแขงขันในปจจุบัน 

 สวนท่ี 2  ปจจัยนําเขา ไดแก 
       1. บุคลากรในโครงการมีความรูความสามารถเหมาะสม   
  2. ความเหมาะสมของแผนงานและลําดับข้ันตอน 
  3. การสรางความเขาใจกอนพัฒนารานคา 

  สวนท่ี 3  กระบวนการดําเนินงาน 
       1. ผูใหบริการมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธท่ีดี   
  2. การพัฒนารานคาเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
  3. ความเหมาะสมดานเวลาในการดําเนินงาน 

  สวนท่ี 4  ผลการดําเนินงาน 
       1. รูปแบบของรานคาเปนไปตามท่ีคาดหวัง 
  2. การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู 
  3. ผลของการพัฒนารานคาทําใหยอดขายเพ่ิมข้ึน 

   4. สามารถเพ่ิมความพึงพอใจใหแกลูกคาดานความสวยงาม 
   5. ทําใหลูกคาพึงพอใจดานความสะดวกและความเปนระเบียบ 

 สวนท่ี 5 คําถามปลายเปด ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนารานคา เชน ดาน
การตกแตง  / ดานการจัดวางสินคา/ หรือการบริการ 

 

สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาท่ีเขามาใชบริการหรือซ้ือสินคาท่ีคาปลีกแบบดั้งเดิม 
ประกอบดวย คําถาม 4 สวนคือ 

สวนท่ี 1 ปจจัยดานรูปแบบการจัดราน 
1.การจัดชั้นวางและหมวดหมูสินคาเปนระเบียบ 
2. ความหลากหลายของสินคา 
3.ทางเดินและความสะอาดภายในราน 
4.แสงสวางภายในรานคา 
สวนท่ี 2 ปจจัยดานสินคา 
5.คุณภาพของสินคาเปนไปตามความคาดหวัง 
6.ประเภทของสินคามีความหลากหลาย 
7.สินคาใหมและสะอาด 
8.รายละเอียดและราคาของสินคามีความชัดเจน 
สวนท่ี 3 ปจจัยดานการบริการ 
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9.เวลาเปดปดรานคา 
10.ความกระตือรือรน 
11.อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธของผูขาย 

 สวนท่ี 4 คําถามปลายเปด ขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบรานคาท่ีทานพึงพอใจ
มากท่ีสุด เชน ดานการตกแตง  / ดานการจัดวางสินคา / หรือการบริการ 

 
การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยจะทําการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยออกแบบขอ
คําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย จากนั้นปรับปรุงขอ
คําถามใหกระชับและเขาใจงาย จากนั้นขอความอนุเคราะหใหท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาท่ีใชอีกครั้ง และทดสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) โดยสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานเนื้อหาอีกครั้ง พิจารณาถึงความ
สอดคลองระหวางกรอบแนวคิดในการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัยกับแบบสอบถามเปนราย
ขอ ปรับปรุงคําถามใหเหมาะสมตามคําชี้แนะของผูเชี่ยวชาญแลวจึงนํามาทดสอบความนาเชื่อถือ 
(Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบความเท่ียงตรงแลวมาทดสอบหาคาความ
นาเชื่อถือของแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีเปนอาจารยและนักศึกษา จํานวน 15 คน ซ่ึงเปนคน
ละกลุมกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา กอนเก็บขอมูลจริง (Pre-test) จากนั้นคณะผูวิจัยจึง
รวมกันสรุปแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามกลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการ/ผูขายท่ีมีตอ

การพัฒนารานคาของกลุมนักศึกษา รวม 29 คน และความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการ
หรือซ้ือสินคาท่ีคาปลีกแบบดั้งเดิม รวม 116 คน โดยบันทึกของขอมูลเอง โดยคํานึงถึงความ
สมบูรณครบถวนของคําตอบทุกขอท่ีสามารถนํามาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยท่ีสมบูรณได  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยประมวลผลจากขอคําถามท้ังหมดดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) อธิบายและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความ
พึงพอใจของผูประกอบการ/ผูขายท่ีมีตอการพัฒนารานคาของกลุมนักศึกษา และความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีเขามาใชบริการหรือซ้ือสินคาท่ีคาปลีกแบบดั้งเดิม รวมถึงการวิเคราะหขอมูลตาม
สาระสําคัญสรุปความเห็นในภาพรวมและประมวลขอเสนอแนะจากขอมูลท่ีไดจากการคําถาม
ปลายเปด 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห 

 

 การนําเสนอผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนารานคาปลีกแบบดั้งเดิม (ราน
โชหวย) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ของสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย จากขอมูลสํารวจความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการและซ้ือสินคาท่ีรานคาปลีก
แบบดั้งเดิม (โชหวย) ในเขตบางแค ตามโครงการศึกษาแนวทางพัฒนารานคาปลีกแบบด้ังเดิมดวย
การใหบริการพัฒนารานคาและสอบถามความพึงพอใจของผูประกอบการหรือผูขาย และการ
สํารวจความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการหรือมาซ้ือสินคาท่ีรานคาปลีกแบบดั้งเดิมหลังจากการ
พัฒนารานคาปลีกแบบดั้งเดิมในเขตบางแค 

จากขอมูลสํารวจความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการและซ้ือสินคาท่ีรานคาปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชหวย) ในเขตบางแค ตามโครงการศึกษาแนวทางพัฒนารานคาปลีกแบบด้ังเดิมดวยการ
ประเมินผลการพัฒนารานคาปลีกในเขตบางแค ภาคปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ผูรับผิดชอบโครงการขอเสนอผลการศึกษาจากผลการ
สํารวจความพึงพอใจดานตาง ๆ 3 ดานตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2 จําแนกเปนการ
บริการจัดรูปแบบรานคาและทางเดินใหเปนระเบียบ การจัดวางสินคาเปนหมวดหมูเพ่ือการเลือก
ซ้ือไดสะดวกและงายยิ่งข้ึน การดูแลความสะอาดและระบบแสงสวางท่ีเพียงพออยางเหมาะสม 
ตลอดจนการใหคําแนะนําเก่ียวกับการบริการดวยความสุภาพออนโยนและใหเกียรติลูกคา 
หลังจากนั้น 2 สัปดาหกลุมนักศึกษาผูใหบริการพัฒนารานคา จํานวน 29 แหง โดยเก็บขอมูลจาก
ลูกคาแหงละ 2 คน (หญิง 2 คน และชาย 2 คน) รวม 116 คน สามารถสรุปขอมูลจําแนกตาม
ความคิดเห็น ซ่ึงลูกคาพึงพอใจท่ีมาใชบริการดวยเหตุผลดานตาง ๆ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการ
วิเคราะห 2 สวนคือ  

1) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการหรือผูใหบริการของรานคาปลีกแบบ
ดั้งเดิม/รานโชหวย 

2) ผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการและซ้ือสินคาท่ีรานคาปลีกแบบ
ดั้งเดิม/รานโชหวยตอการบริการพัฒนารานคา  

ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 ระดับความพึงพอใจ มาก = 3  ปานกลาง = 2   นอย = 1 

     คาเฉลี่ย         ระดบั     ความหมาย 
   2.34 – 3.00     มาก 
   1.67 – 2.33     ปานกลาง 

 1.00 – 1.66        นอย 
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ตอนท่ี 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการหรือผูใหบริการของรานคาปลีกแบบ
ดั้งเดิม/รานโชหวย  

ตารางท่ี 1 แสดงความพึงพอใจของผูประกอบการหรือผูใหบริการของรานคาปลีกแบบดั้งเดิม/
รานโชหวยตอการบริการพัฒนารานคา 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย 

 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาพรวมของโครงการ   

1.ความพึงพอใจตอการพัฒนารานคาปลีก 2.72 0.45 

2.รูปแบบการพัฒนาเหมาะสมกับสภาพการแขงขันใน
ปจจุบัน 

2.66 0.50 

รวม 2.69 0.47 

ปจจัยนําเขา   

3.บุคลากรในโครงการมีความรูความสามารถเหมาะสม 2.69 0.47 

4.ความเหมาะสมของแผนงานและลําดับข้ันตอนของ
โครงการ 

2.52 0.51 

5.การสรางความเขาใจกอนพัฒนารานคา 2.38 0.62 

รวม 2.53 0.53 

กระบวนการดําเนินงาน   

6.ผูใหบริการมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธท่ีดี 2.86 0.35 

7.การพัฒนารานคาเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 2.59 0.50 

8.ความเหมาะสมดานเวลาในการดําเนินงานแตละข้ันตอน 2.28 0.59 

รวม 2.58 0.48 

ผลการดําเนินงาน   

9.รูปแบบของรานคาเปนไปตามท่ีคาดหวัง 2.55 0.51 

10.การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู 2.79 0.41 

11.ผลของการพัฒนารานคาทําใหยอดขายเพ่ิมข้ึน 2.07 0.65 

12.สามารถเพ่ิมความพึงพอใจใหแกลูกคาดานความ
สวยงาม 

2.66 0.55 

13.ทําใหลูกคาพึงพอใจดานความสะดวกและเปนระเบียบ 2.97 0.19 

รวม 2.61 0.46 
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จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจของผูประกอบการหรือผูใหบริการของ
รานคาปลีกแบบดั้งเดิม/รานโชหวยตอการบริการพัฒนารานคาโดยรวมอยูในระดับมาก สวนความ
พึงพอใจท่ีอยูในระดับนอย ไดแก ความเหมาะสมดานเวลาในการดําเนินงานแตละข้ันตอน 
(คาเฉลี่ย = 2.28)  ผลของการพัฒนารานคาทําใหยอดขายเพ่ิมข้ึน (คาเฉลี่ย = 2.07) 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารานคา เชน ดานการตกแตง  / ดานการจัดวางสินคา/ 

หรือการบริการ ผูประกอบการหรือผูใหบริการของรานคาปลีกแบบดั้งเดิม/รานโชหวยสวนใหญ

ตองการใหสรางความเขาใจในเรื่องของข้ันตอนการดําเนินงานและการทําความเขาใจเก่ียวกับ

รูปแบบการพัฒนารานคาดานตาง ๆ มากข้ึน 

 

ตารางท่ี 2 ผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการและซ้ือสินคาท่ีรานคาปลีกแบบ
ดั้งเดิม/รานโชหวยตอการบริการพัฒนารานคา 

ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการและซ้ือสินคาหลังจากการพัฒนารานคา 

     (N=116) 

รายการ  S.D. 

ปจจัยดานรูปแบบการจัดราน 2.59 0.509 

1. การจัดชั้นวางและหมวดหมูสินคาเปนระเบียบ 2.83 0.382 

2. ความหลายหลายของสินคา 2.51 0.507 

3. ทางเดินและความสะอาดภายในราน 2.63 0.490 

4. แสงสวางภายในราน 2.37 0.547 

ปจจัยดานสินคา 2.62 0.515 

5. คุณภาพของสินคาเปนไปตามความคาดหวัง 2.60 0.497 

6. ประเภทของสินคามีความหลากหลาย 2.69 0.471 

7. สินคาใหมและสะอาด 2.63 0.490 

8. รายละเอียดและราคาของสินคามีความชัดเจน 2.57 0.608 

ปจจัยดานการบริการ 2.70 0.502 

9. เวลาเปดปดรานคา 2.69 0.530 

10. ความกระตือรือรน 2.66 0.482 

11. อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธของผูขาย 2.74 0.505 

รวม 2.63 0.510 
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 คาเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

   2.34 – 3.00      มาก 
   1.67 – 2.33      ปานกลาง 

 1.00 – 1.66         นอย 

จากตารางท่ี 2 แสดงวาผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอรานคาปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชหวย) ในเขตบางแค โดยรวม อยูในระดับปานกลาง คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 โดยคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.510 แสดงวาการกระจายของคําตอบ อยูในระดับปานกลางเชนกัน  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับนอยถึงปานกลาง คือ ปจจัยดานรูปแบบการ
จัดราน มีคาเฉลี่ย 2.59 ปจจัยดานสินคา มีคาเฉลี่ย 2.62 และปจจัยดานการบริการ มีคาเฉลี่ย 
2.70 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ และสามารถแสดงสัดสวนไดดังภาพท่ี 4.1 – 4.3 

 

2.59

2.37

2.63

2.51

2.83

คาเฉลี่ย

ปจจัยดานรูปแบบการจัดราน

1. การจัดช้ันวางและหมวดห
สินคาเปนระเบียบ

2. ความหลากหลายของสินค

3. ทางเดินและความสะอาด
ราน

4. แสงสวางภายในราน

รวม

 
ภาพท่ี 4.1 กราฟแทงแสดงสัดสวนความพึงพอใจดานรูปแบบการจัดราน 

ปจจัยดานรูปแบบการจัดราน แสดงใหเห็นวาลูกคาพึงพอใจตอรูปแบบการจัดรานใน
ระดับนอย คือคาเฉลี่ยเทากับ 2.59 เม่ือพิจารณารายดาน จะพบวา ลูกคาพึงพอใจตอการจัดชั้น
วางและหมวดหมูสินคาเปนระเบียบ ในระดับปานกลาง คือ มีคาเฉลี่ย 2.83 รองลงมาคือทางเดิน
และความสะอาดภายในราน มีคาเฉลี่ย 2.63 สวนความหลากหลายของสินคาและแสงสวางภายใน
ราน ลูกคาพึงพอใจในระดับนอย คือมีคาเฉลี่ย 2.51 และ 2.37 ตามลําดับ 

 

  

 
 



30 
 

2.62

2.57

2.63

2.69

2.6

2.5 2.55 2.6 2.65 2.7

คาเฉลี่ย

ปจจัยดานสินคา

1. คุณภาพของสินคาเปนไป
ความคาดหวัง

2. ประเภทของสินคามีความ
หลากหลาย

3. สินคาใหมและสะอาด

4. รายละเอียดและราคาของ
มีความชัดเจน

รวม

 

ภาพท่ี 4.2 กราฟแทงแสดงสัดสวนความพึงพอใจดานสินคา 

 ปจจัยดานสินคา ขอท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ ประเภทของสินคามีความหลากหลาย มี
คาเฉลี่ย 2.69 และ สินคาใหมและสะอาด มีคาเฉลี่ย 2.63 ตามลําดับ สวนคุณภาพของสินคา
เปนไปตามความคาดหวัง และ รายละเอียดและราคาของสินคามีความชัดเจน ลูกคาพึงพอใจใน
ระดับนอย คือมีคาเฉลี่ย 2.60 และ 2.57 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.3 กราฟแทงแสดงสัดสวนความพึงพอใจดานการบริการ 

2.63

2.74

2.66

2.69

2.55 2.6 2.65 2.7 2.75

คาเฉลี่ย

ปจจัยดานการบริการ

1. เวลาเปดปดรานคา

2. ความกระตือรือรน

3. อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ
ของผูขาย

รวม
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ปจจัยดานการบริการ พบวา อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธของผูขาย เวลาเปดปดรานคา 
และ ความกระตือรือรน ลูกคาพึงพอใจในระดับปานกลาง คือมีคาเฉลี่ย 2.74 , 2.69 และ 2.66 
ตามลําดับ  

 จากผลการศึกษาขอมูลท้ัง 3 ดานขางตน ชี้ใหเห็นวา หากพิจารณาในภาพรวมของปจจัย
หลัก ๆ ดานรูปแบบการจัดราน สินคา และดานการบริการ พบวา ปจจัยดานการบริการมีผลตอ
การใชบริการและซ้ือสินคาของลูกคามากท่ีสุด รองลงมาคือดานสินคา และดานการจัดรานเปน
ปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการและซ้ือสินคาท่ีรายโชหวยนอยท่ีสุด  

 เม่ือพิจารณารายดานของปจจัยหลักๆ ของรูปแบบการจัดราน สินคา และดานการบริการ
แลว พบวา ลูกคาพึงพอใจมากท่ีสุด ดานรูปแบบการจัดรานในสวนของการจัดชั้นวางและหมวดหมู
สินคาเปนระเบียบ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.83) ดานสินคาในสวนของความหลากหลายของสินคา ลูกคา
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.69) และดานการบริการ ลูกคาพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธของผูขาย (คาเฉลี่ยเทากับ 2.74) 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการจัดโครงการพัฒนารานคาปลีกในเขตบางแคของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ประชากร คือ เจาของ
รานคาปลีก(ผูรับบริการ) และนักศึกษา(ผูใหบริการ) รูปแบบการประเมินแบบ  CIPP MODEL โดย
ประเมินในดานสภาวะแวดลอม (Context) ดานปจจัย (Input) ดานกระบวนการ (Process)  และ
ดานผลผลิต(Product) การประเมินโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการไดประเมินผลหลังการดําเนิน
โครงการโดยใชแบบประเมินโครงการในดานสภาวะแวดลอม ดานปจจัย ดานกระบวนการ และ
ดานผลผลิต  
 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอรานคาปลีกแบบดั้งเดิม (โชหวย) ในเขตบาง
แค หลังการดําเนินโครงการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 2.63 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานอยู
ในระดับปานกลาง คือ ปจจัยดานรูปแบบการจัดราน มีคาเฉลี่ย 2.59 ปจจัยดานสินคา มีคาเฉลี่ย 
2.62 และปจจัยดานการบริการ มีคาเฉลี่ย 2.70 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 ปจจัยดานรูปแบบการจัดราน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคืออยูระดับปานกลาง คือ การจัดชั้น
วางและหมวดหมูสินคาเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย 2.83 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ แสงสวางภายในราน 
มีคาเฉลี่ย 2.37 
 ปจจัยดานสินคา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคืออยูระดับปานกลาง คือ ประเภทของสินคามี
ความหลากหลาย มีคาเฉลี่ย 2.69 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ รายละเอียดและราคาของสินคามีความ
ชัดเจน มีคาเฉลี่ย 2.63 
 ปจจัยดานการบริการ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคืออยูระดับปานกลาง คือ อัธยาศัยและมนุษย
สัมพันธของผูขาย มีคาเฉลี่ย 2.74 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความกระตือรือรน มีคาเฉลี่ย 2.37 
  
ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการประเมินไปใช มีดังนี้คือ 

จากการประเมินโครงการพัฒนารานคาปลีกสูชุมชนทองถ่ินภาคปฏิบัติ ของนักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มีขอคนพบในการประเมิน

โครงการ จึงมีขอเสนอแนะตอบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนาไปสูการปรับปรุงและพัฒนา

โครงการใหบรรลุเปาหมายยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1. ดานบริบท ควรสํารวจความตองการหรือปญหาของรานคาปลีก เพ่ือจัดโครงการได

สอดคลองตอบสนองความตองการของชุมชนมากข้ึน 

2. ดานปจจัยนําเขา การจัดกิจกรรมกําหนดใหสอดคลองกับระยะเวลาใหเหมาะสม 
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3. ดานกระบวนการ ควรสอดแทรกการใหบริการทางวิชาการท้ังในดานเทคนิคการจัดราน 

เทคนิคการขาย เทคนิคการนําเสนอการขาย 

4. ดานผลผลิต ท้ังเจาของรานคาปลีกและนักศึกษาผูจัดโครงการ มีความพึงพอใจตอการ

จัดโครงการ  การจัดครั้งตอไปอาจะมีการปรับกิจกรรมใหเหมาะสมข้ึนโดยมุงสูการพัฒนาทองถ่ิน

มากข้ึน  
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใหบริการ/เจาของรานโชหวย 

โครงการวิจัย “การศึกษาแนวทางพัฒนารานคาปลกีในเขตบางแค” 

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  ภาคการศึกษาปที่ 1/2557 

    ********************************** 
คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมาย / ในชองท่ีตรงกับความสอดคลองหรือความเหมาะสม  

3 = มาก        2 = ปานกลาง        1 = นอย 
หัวขอประเมิน ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง นอย 
ภาพรวมของโครงการ    
1.ความพึงพอใจตอการพัฒนารานคาปลีก    
2.รูปแบบการพัฒนาเหมาะสมกับสภาพการแขงขันใน
ปจจุบัน 

   

ปจจัยนําเขา    
3.บุคลากรในโครงการมีความรูความสามารถเหมาะสม    
4.ความเหมาะสมของแผนงานและลําดับข้ันตอนของ
โครงการ 

   

5.การสรางความเขาใจกอนพัฒนารานคา    
กระบวนการดําเนินงาน    
6.ผูใหบริการมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธท่ีดี    
7.การพัฒนารานคาเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด    
8.ความเหมาะสมดานเวลาในการดําเนินงานแตละข้ันตอน    
ผลการดําเนินงาน    
9.รูปแบบของรานคาเปนไปตามท่ีคาดหวัง    
10.การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู    
11.ผลของการพัฒนารานคาทําใหยอดขายเพ่ิมข้ึน    
12.สามารถเพ่ิมความพึงพอใจใหแกลูกคาดานความ
สวยงาม 

   

13.ทําใหลูกคาพึงพอใจดานความสะดวกและเปนระเบียบ    
 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนารานคา เชน ดานการตกแตง  / ดานการจัดวางสินคา/ หรือการ
บริการ

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูรับบริการ/ลูกคารานโชหวย 

โครงการพัฒนารานคาปลีกในเขตบางแค 
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  ภาคการศึกษาปท่ี1/2557 

************************ 
คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมาย / ในชองท่ีตรงกับความสอดคลองหรือความเหมะสม 

3 = มาก       2 = ปานกลาง      1 = นอย 
หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง นอย 
ปจจัยดานรูปแบบการจัดราน    
1.การจัดชั้นวางและหมวดหมูสินคาเปน
ระเบียบ 

   

2. ความหลากหลายของสินคา    
3.ทางเดินและความสะอาดภายในราน    
4.แสงสวางภายในรานคา    
ปจจัยดานสินคา    
5.คุณภาพของสินคาเปนไปตามความคาดหวัง    
6.ประเภทของสินคามีความหลากหลาย    
7.สินคาใหมและสะอาด    
8.รายละเอียดและราคาของสินคามีความ
ชัดเจน 

   

ปจจัยดานการบริการ    
9.เวลาเปดปดรานคา    
10.ความกระตือรือรน    
11.อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธของผูขาย    
 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบรานคาท่ีทานพึงพอใจมากท่ีสุด เชน ดานการตกแตง /ดานการจัดวาง

สินคา / หรือการบริการ

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 

 
 


	บทคัดย่อ                                                                                                   (ก)
	กิตติกรรมประกาศ                                                                                        (ข)
	สารบัญ                                                                                                      (ค)

