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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม พฤติกรรมและทัศนคติ         

ของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม และการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม โดยใช้
แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ จ านวน 16 คน และผูบ้ริโภค 
จ านวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู ้ประกอบการควรปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดตามพฤติกรรมของผู ้บริโภค                             
ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยการปิดป้ายราคาสินคา้ท่ีชดัเจน การท าใหบ้ริเวณภายในร้านมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค และการรวมกลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิมเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง                      
กบัตวัแทนจ าหน่ายสินคา้   
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research are examine the general states of traditional retail shop, examine consumer 

behavior and consumer attitude from traditional retail shop and finding the way to make themselves to adaptation 
survival of traditional retail shop. Depth interview and questionnaire was used as a tool for collecting data from 16 
entrepreneurs and 400 consumers in this investigation. The results from this research, there were many suggestions on 
how to handle with this competition. They should do business more flexible by focusing on customers’ behavior in 
order to fulfill their need such as having clear price tags, clean place. Besides, they should make alliance group               
of retailers, be more powerful to negotiate with suppliers and balance the power to confront with modern trade store 
threats by using their existing experiences. 
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บทน า 
ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย มีการ

พัฒน าทั้ ง รูป แบบและการด า เนิ น งานของธุร กิ จ                    
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มทั้ งในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ ง
วิวฒันาการทางด้านเทคโนโลยี การบริหารท่ีทันสมัย     
ท่ีมีส่วนอยา่งมากในการช่วยให้รูปแบบธุรกิจการคา้ปลีก
ของไทยเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยเปล่ียนจากการ
ด าเนินธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีด าเนินการแบบธุรกิจ
ครอบครัวมาเป็นรูปแบบของการด าเนินธุรกิจค้าปลีก
สมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงรูปแบบของธุรกิจคา้ปลีกจึง
เปรียบเสมือนภาพสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการ
บริโภคและการด าเนินชีวติ   ของประชากรไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมเป็นธุรกิจของคนไทย
จากอดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงจดัเป็นร้านคา้ขนาดเล็ก กระจาย
อยูท่ั่วประเทศไทย ตั้งแต่ในระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล 
ไปจนถึงระดบัหมู่บา้น เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัในการ
กระจายสินค้าจากผูผ้ลิตไปถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดท้าย 
โดยการซ้ือ สินค้านั้ น เพื่ อบ ริโภคของตน เองและ
ครอบครัว อีกทั้ งยงัถือเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้
ให้กบัครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดีและเป็นสายใยของสังคม  
ในชุมชน เป็นศูนย์กลางอีกแห่งหน่ึงในการพบปะ
สังสรรค์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทั้ งสร้างวฒันธรรม     
ให้เกิดข้ึนยกตวัอยา่งคือ มีการซ้ือสินคา้ในระบบ เงินเช่ือ
จนเกิดเป็นวฒันธรรมของชุมชน เป็นตน้ 
 จังหวัดขอนแก่น อยู่บริเวณตอนกลางของ   
ภาคตะวันออกเฉียงเห นือ  เป็ น พ้ืน ท่ี ท่ี มีศักยภาพ
เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการค้าการลงทุน เน่ืองจาก      
มีโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นต่างๆ พร้อมรองรับการพฒันา 
อีกทั้งยงัมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวของประชากร 106,587 บาท
ต่อคนต่อปี อยูใ่นอนัดบัหน่ึงของภาคอีสาน (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2557) มีร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีจ าหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเป็นธุรกิจของคนในท้องถ่ิน
กระจายอยู่ตามแหล่งชุมชน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจดัร้าน
ดว้ยตนเองและไม่มีป้ายช่ือร้าน เป็นร้านคา้ท่ีมีลกัษณะ   
1 คูหา มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย แต่มีการจดัวางสินคา้ 

ไม่เป็นระเบียบ และไม่มีการติดป้ายราคา (ปพิชญา, 
2551) ปัจจุบันร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม ในต าบลศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น ประสบปัญหา  ทางการ
แข่งขันและความอยู่รอดโดยตรงจากการลงทุนของ
ร้านค้าป ลีกสมัยให ม่ประ เภท ร้ านค้าสะดวก ซ้ือ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  เซ เว่น -อี เลฟ เว่น  แฟ มิ ล่ีมาร์ท        
และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ท่ีมีท าเลท่ีตั้ งและขนาด    
ท่ีใกล้เคียงกับร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม ได้เข้ามาเป็น    
ส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าว ันและมีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมข้ึนตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้กลุ่ม
ผูบ้ริโภคมีช่องทางในการจบัจ่ายใช้สอยมากข้ึน ส่งผล
กระทบต่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม      
ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างน้อย     
ซ่ึงผลกระทบจากการขยายตวัขา้งตน้ของร้านคา้สะดวก
ซ้ือ ได้แก่ เซเว่น-อีเลฟเว่น  แฟมิล่ีมาร์ท และเทสโก ้
โลตัส เอ็กซ์ เพรส ท าให้ผู ้ประกอบการร้านค้าปลีก      
แบบดั้ งเดิม มีรายได้ลดลงจนไม่สามารถอยู่รอดได ้ 
ส่งผลใหกิ้จการตอ้งปิดลง 

ดังนั้ น การวิจัยการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด
ของร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวดัขอนแก่น จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจในการท าวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการ สามารถปรับตวัให้
สอดคลอ้งกับพฤติกรรมและทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของผูบ้ริโภค นอกจากนั้ นยงัช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้กับร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม เพ่ือให้
กิจการสามารถอยูร่อดได ้
  
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับร้านค้าปลีก  
แบบดั้ ง เดิม  พฤติกรรมและทัศนคติของผู ้บ ริโภค            
ท่ีใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม และการปรับตัว    
เพ่ือความอยู่รอดของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม ในต าบล
ศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ป ระช าก ร ใน ก ารวิ จั ย ค ร้ั ง น้ี ป ระช าก ร           

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. ผู ้ประกอบการร้านค้าป ลีกแบบดั้ ง เดิม       
ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น จ านวน 16 
คน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2557) 

2. ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวดัขอนแก่น จ านวน 48,787  คน (ส านักบริหาร    
การทะเบียน อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น, 2557) 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่ง แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. ผู ้ประกอบการร้านค้าป ลีกแบบดั้ ง เดิม       
ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น จ านวน 16 
คน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2557) 
 2 .  ผู ้บ ริ โภค ท่ี เค ยใช้บ ริก าร ร้ าน ค้าป ลี ก        
แบบดั้งเดิม ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
ซ่ึ งค านวณขนาดก ลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน โดยใชสู้ตรการค านวณกลุ่มตวัอยา่ง
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% จ านวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถามจ าแนกตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับร้านคา้ปลีก
แบบดั้งเดิม ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ส่วนท่ี 1 ประวติั
และความเป็นมาของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม ในต าบล
ศิลา อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น เป็นแบบสัมภาษณ์  
เชิงลึก จ านวน 5 ขอ้ และส่วนท่ี 2 ผลกระทบของร้านคา้
ปลีกแบบดั้ งเดิม ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น จากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณ์ จ านวน 
2 ขอ้ 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในการ
ตดัสินใจซ้ือจากร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม ในต าบลศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถาม
ส าหรับผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม ในต าบลศิลา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในต าบลศิลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
จ านวน 5 ข้อ เป็นการวดัข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) และประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ
ซ้ือจากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น เป็นการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั 
(Nominal Scale) 

3.  เพ่ือ ศึกษาทัศนคติของผู ้บ ริโภค ท่ี มีต่ อ     
ส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม  
ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้
แบบสอบถามส าหรับผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม  
ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น ส่วนท่ี 3 
ข้อมู ลทัศนค ติ ของผู ้บ ริโภค ท่ี มี ต่ อ ส่ วนป ระสม           
ทางการตลาดของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม ในต าบลศิลา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เป็นการวดัขอ้มูลประเภท
มาตราอนัตรภาค (Interval Scale) 

4. เพ่ือศึกษาและก าหนดแนวทางการปรับตวั
เพื่ อความอยู่รอดของผู ้ประกอบการ ร้านค้าป ลีก        
แบบดั้งเดิม ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
โดยใช้ผลจากแบบสัมภาษณ์ส าหรับผู ้ประกอบการ      
ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น ส่วนท่ี 3    
การปรับตวัของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม  
ใ น ต าบ ล ศิ ล า  อ า เภ อ เมื อ ง  จั ง ห วัด ข อ น แ ก่ น                 
เป็นแบบสอบถามปลายปิด จ านวน 8 ขอ้ และส่วนท่ี 4 
อนาคตการปรับตวั เพ่ือความอยู่รอดของผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน 3 ขอ้ 
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HMP6-4 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือส าคญัท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้ นตอน      
การสร้างดงัน้ี 
 1. ศึ กษ าข้อ มู ล ท่ี เก่ี ยวข้อ งในการท าวิจัย       
และวตัถุประสงค์ของการท าวิจยั โดยศึกษาจากเอกสาร
และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนด
กรอบของเน้ือหาการท าแบบสอบถาม 
 2. จัดท าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม     
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา แนวคิดและทฤษฎี
ท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. น าแบบ แบบสั มภ าษ ณ์ และสอบถาม          
ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาได้พิจารณาตรวจสอบและด าเนิน 
การแกไ้ข 
 4. น าแบบสั มภ าษ ณ์ และแบบสอบถาม          
ไปปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 5. น าแบบสั มภ าษ ณ์ และแบบสอบถาม          
ไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 ชุ ด  แ ล้วน าม าห าค่ าค ว าม เช่ื อ มั่ น  โด ยห าค่ า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  (Alpha  Coefficient) ของครอนบัค  

(Cronbach) ซ่ึ งต้องมีค่ าอยู่ระหว่าง 0.75 ถึง 1 จึงจะ
เหมาะสมในการน าไปใชเ้ก็บขอ้มูล ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่
ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.8420 
 
ผลการวจิยัและอภิปรายผลการวจิยั 

การวิจัยเร่ือง การปรับตัวของร้านค้าปลีก   
แบบดั้ งเดิมเพ่ือความอยู่รอด ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น มีผลการศึกษาข้อมูลจ าแนกตาม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม  
ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  พบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-44 ปี     
มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีอายกิุจการ 10 ปีข้ึนไป 
มีจ านวนพนักงาน 1-3 คน ลกัษณะของธุรกิจเป็นธุรกิจ
เจา้ของคนเดียว ไม่มีการจดัท าบญัชี ส าหรับร้านท่ีมีการ
จดัท าบญัชีนั้น ผูท่ี้จดท าบญัชี คือ ตนเอง ไม่เคยฝึกอบรม

ทกัษะการท าบญัชี ไม่เคยฝึกอบรมทกัษะ การให้บริการ 
และไม่เคยรวมกลุ่มในการสั่งซ้ือสินคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของนิจจารีย์ (2554) ท่ีพบว่าผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
สอดคล้องกับการวิจัยของชมณั ฐ (2554)  ท่ีพบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
มีอายกิุจการ 10 ปีข้ึนไป และลกัษณะของธุรกิจเป็นธุรกิจ
เจ้าของคนเดียว สอดคล้องกับการศึกษาของศิริวรรณ 
(2553) ท่ีพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง                
มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีอายกิุจการ 16 ปีข้ึนไป 
สอดคล้องกับการศึกษาของอนัญญา (2555) ท่ีพบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ด าเนินกิจการระหวา่ง 10 – 20 ปี 
และลักษณะของธุรกิจ เป็น ธุรกิจ เจ้าของคน เดียว           
ซ่ึงร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิมส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ  
จากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทร้านคา้
สะดวกซ้ือ ดงัน้ี 

1. ด้ า น ก า ร ต ล า ด  พ บ ว่ า  ไ ม่ มี ค ว าม รู้              
ด้ าน ก ารตล าด  ท าให้ ต อบ สน องค ว ามต้อ งก าร             
ของผูบ้ริโภคไดไ้ม่ทัว่ถึง  
 2. ดา้นการเงิน พบวา่ ผลกระทบท่ีพบมาก คือ 
ต้นทุนสูงข้ึน ยอดขายลดลง ก าไรลดลง ขาดความรู้    
ด้านการท าบัญชี และขาดเงินลงทุนหมุนเวียนภายใน
ร้านค้า ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของนิจจารีย ์(2554)   
ท่ีพบว่า มีผลกระทบด้านยอดขายและรายจ่ายจากการ
ด าเนินการจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
สอดคล้องกับการวิจัยของชมณั ฐ (2554)  ท่ีพบว่า            
มียอดขายลดลงจากการขยายตวัของร้านคา้สะดวกซ้ือ 
สอดคล้องกับการศึกษาของอนัญญา (2555) ท่ีพบว่า      
มีก าไรลดลง และมียอดขายลดลงจากการขยายตัว      
ของร้านคา้สะดวกซ้ือ 
  3. ดา้นการบริหารผูบ้ริโภค พบว่า ผลกระทบ  
ท่ีพบมาก  คื อ  จ านวนลูกค้าลดลง  ความต้อ งการ          
ข อ งผู ้บ ริ โภ ค ท่ี เป ล่ี ยน แป ล งไป  ก ารช าร ะ เงิน              
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงได้มีการเปล่ียนจากการช าระเงินสด    
เป็นการช าระด้วย เงิน เช่ือมาก ข้ึน  และระยะเวลา           
ในการคา้งช าระของผูบ้ริโภคนานข้ึน ท าให้เกิดปัญหา
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HMP6-5 

การทวงหน้ี  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของนิจจารีย ์
(2554)  ท่ีพบว่า จ านวนลูกค้าประจ าลดลงจากการ
ขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ สอดคลอ้งกบัการวิจยั         
ของพงศกร (2555) ท่ีพบว่า จ านวนลูกคา้ประจ าลดลง
จากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ สอดคลอ้งกบั  
การวิจยัของชมณัฐ (2554) ท่ีพบวา่ มีจ านวนลูกคา้ลดลง 
จากการขยายตัวของร้านค้าสะดวกซ้ือ สอดคล้องกับ
การศึกษาของอนัญญา (2555) ท่ีพบว่า มีจ านวนลูกค้า
ลดลงจากการขยายตวัของร้านคา้สะดวกซ้ือ 
 4. ด้านอ่ืนๆ พบว่า ผลกระทบท่ีพบมาก คือ 
การสนับสนุนของรัฐบาลในการช่วยเหลือร้านคา้ปลีก
แบบดั้งเดิม ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีการสนบัสนุนท่ีชดัเจน  

ข้อมูลพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคท่ี มีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม         
ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า       
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี        
มีการศึกษาระดบั ปริญญาตรี  มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
5,001-10,000 บาท มีอาชีพขา้ราชการ/พนักงาน/ลูกจา้ง
ของรัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของวรฉัตร (2555)     
ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท สอดคล้องกับการวิจัยของกนกกาญจน์  
(2553) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 
และมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาห กิจ สอดคล้องกับ
การศึกษาของปาริฉัตร (2549) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่าง  
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงและมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี               

ข้อมูลพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคท่ีใช้บริการ
ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีผูริ้เร่ิมท่ีท าให้
เกิดความต้องการซ้ือสินค้า คือ บิดา/มารดา มีการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วยตนเอง  ผู ้ท่ี มี อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ คือ ตนเอง มีการซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง 
และมีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ คือ ความสะดวกการใช้
บ ริก าร /ใกล้บ้ าน /ท่ี ท าง าน /เส้ น ท างผ่ านป ระจ า              
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของวรฉัตร (2555) ท่ีพบว่า 

เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ คือ ใกลบ้า้นและมีการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกับการวิจัยของอนุชิดา 
(2554) ท่ีพบว่า เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินค้า คือ ใกล้บ้าน  
และมีการตัดสินใจซ้ือสินคา้ด้วยตนเอง สอดคลอ้งกับ
การศึกษาของกนกกาญจน์ (2553) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีผูริ้เร่ิมท่ีท าให้เกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ คือ 
บิดา/มารดา และมีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ คือ ใกลท่ี้พกั 
สอดคล้องกับการศึกษาของนิจจารีย์ (2554) ท่ีพบว่า       
มีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ คือ ใกลท่ี้พกัอาศยั สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของอนุชิดา (2554) ท่ีพบวา่ มีเหตุผลท่ีเลือก
ซ้ือสินคา้ คือ ใกลท่ี้พกัอาศยั/ท่ีท างาน   

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ประเภท
เคร่ืองด่ืม ใช้บริการช่วงวนัจันทร์- วนัศุกร์ ใช้บริการ
ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ใช้บริการเทศกาลปีใหม่บ่อย
ท่ีสุด จ านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง 65.75 บาท 
ระยะเวลาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียในการเลือกซ้ือสินคา้ 4.25 นาที 
มีความถ่ีในการซ้ือสินค้าเฉล่ีย 3.50 คร้ังต่อสัปดาห์ 
เดินทางมาซ้ือสินคา้ดว้ยรถส่วนตวั กลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ า  
มีความพึงพอใจ และจะมีการบอกต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของวรฉัตร (2555) ท่ีพบวา่ ใชบ้ริการช่วงเวลา 
18.01-19.00 น. จ านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง 
51-100  บ าท  มี ค ว าม ถ่ี ใน การ ซ้ื อ สิ น ค้ า  3-4 ค ร้ั ง             
ต่อสัปดาห์ และจะกลับมาซ้ือสินค้าซ ้ า สอดคล้องกับ  
การวิจัยของอนุ ชิดา (2554) ท่ี พบว่า ก ลุ่มตัวอย่าง      
ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม ใช้บริการ
ช่วงเวลา 18.01-22.00 น. จ านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้
ต่อคร้ังประมาณ 51 - 100 บาท ระยะเวลาท่ีใชโ้ดยเฉล่ีย 
ในการเลือกซ้ือสินคา้ 1-5 นาที  มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 
1-3 คร้ังต่อสัปดาห์ จะกลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ าและมีความ  
พึงพอใจ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกนกกาญจน์ (2553) 
ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  เลือกซ้ือสินคา้ประเภท
เคร่ืองด่ืม ใชบ้ริการเทศกาลปีใหม่บ่อยท่ีสุด จ านวนเงิน 
ท่ีใช้ในการซ้ือสินค้าต่อคร้ังต ่ากว่า 300 บาท มีความถ่ี  
ในการซ้ือสินคา้ 1-3 คร้ังต่อสัปดาห์ และเดินทางมาซ้ือ
สิ น ค้ าด้ ว ย รถ ส่ วน ตั ว  ส อดค ล้อ งกับ ก าร ศึ กษ า             
ของนิจจารีย์ (2554) ท่ีพบว่า มีความพึงพอใจในการ
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ให้บริการของร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม สอดคล้องกับ
การศึกษาของอนุชิดา (2554) ท่ีพบว่า มีความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ สอดคลอ้งกับการศึกษาของปาริฉัตร 
(2549) ท่ีพบว่า  มีความ ถ่ีในการซ้ือสินค้า 1-3 ค ร้ัง        
ต่อสปัดาห์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีร้านค้าอ่ืนท่ีเลือกซ้ือ
นอกจากร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม คือ ร้านคา้สะดวกซ้ือ 
(เซเว่นอีเลฟเว่น  แฟมิล่ีมาร์ท  เทสโกโ้ลตสัเอ็กซ์เพรส) 
เลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้อ่ืนดว้ยเหตุผล ความหลากหลาย
ของสินคา้ (มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการ) มีแหล่งขอ้มูล
ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้อ่ืน
จากส่ือโฆษณา  มีความตอ้งการท่ีกระตุน้หรือจูงใจใหซ้ื้อ
สินคา้ในร้านคา้อ่ืน เม่ือสินคา้มีการลดราคาจากราคาปกติ 
คน้หาขอ้มูลข่าวสารท่ีกระตุน้หรือจูงใจให้ซ้ือสินคา้ใน
ร้านคา้อ่ืนจากส่ือโฆษณา, มีการประเมินหรือตรวจสอบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือในร้านคา้อ่ืนจาก
การพิจารณาสินคา้ท่ีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  เหตุผลท่ี
กลับไปซ้ือซ้ือสินค้า    ในร้านค้าอ่ืนเพราะพนักงาน
บริการด้วยความสุภาพ  สอดคล้องกับการศึกษาของ       
วรฉัตร (2555) ท่ีพบวา่    กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีร้านคา้
อ่ืน ท่ี เลือกซ้ือ นอกจากร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม  คือ 
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดเล็ก สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ
อนุชิดา (2554) ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีร้านคา้
อ่ืนท่ีเลือกซ้ือนอกจากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม คือ ร้านคา้
สะดวกซ้ือ 

ขอ้มูลทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม  ในต าบลศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากับ  2.90 ซ่ึงระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ    
ปานกลาง  ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีสินคา้ท่ีไม่สามารถ
ซ้ือจากร้านคา้ปลีกประเภทอ่ืนได้ เช่น ถ่านไม ้เตาถ่าน 
หวดน่ึงขา้ว ไมก้วาดพ้ืน ไมถู้พ้ืน เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ สินค้ามีคุณภาพและ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีมีในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 และ 
2.72 ตามล าดับ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรฉัตร 
(2555) ท่ีพบว่า มีความหลากหลายของสินคา้ให้เลือก

และ สิน ค้า ท่ี มี คุณ ภาพ  สอดคล้อ งกับ การ ศึ กษ า              
ของกนกกาญจน์  (2553) ท่ีพบว่า ด้านผลิตภัณฑ ์            
มีค่ าเฉ ล่ียรวม เท่ ากับ  3 .42  ซ่ึ งระดับความคิด เห็น           
อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีสินค้า    
ท่ีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของปาริฉัตร (2549) 
ท่ีพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.25 ซ่ึงมีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ราคาสินค้าสามารถต่อรองและยืดหยุ่น ได ้           
มีค่ าเฉ ล่ียมากท่ี สุดเท่ ากับ  4.74 รองลงมา คือ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ และราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านคา้
อ่ืน  (ค่ า เฉ ล่ี ย เท่ ากับ  2 .86  และ  2 .73  ต ามล าดับ )               
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของวรฉัตร (2555) ท่ีพบว่า 
ราคาสินค้าถูกกว่าร้านค้าอ่ืน  สอดคล้องกับการศึกษา          
ของกนกกาญจน์ (2553) ท่ีพบวา่ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ ากับ  3.29 ซ่ึ ง มี ระดับความ คิด เห็ นอยู่ ใน ระดับ         
ปานกลาง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินค้า สอดคล้องกับการศึกษาของปาริฉัตร    
(2549) ท่ีพบว่า ด้านราคา มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
2.54 ซ่ึงมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ท่ีตั้ งของร้านอยู่ในแหล่งชุมชนและ       
มีความสะดวกสบายในการเข้าถึง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
เท่ ากับ  4.41 รองลงมา คือ  บรรยากาศภายใน ร้าน            
มีแสงสว่างเพียงพอและการตกแต่งบริเวณหน้าร้าน 
ดึงดูดความสนใจ (ค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  1.94  และ  1.92 
ตามล าดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรฉตัร (2555) 
ท่ีพบวา่ ท่ีตั้งของร้านใกลบ้า้น/ท่ีพกั/ท่ีท างาน สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของกนกกาญจน์ (2553) ท่ีพบว่า ท่ีตั้งของ
ร้านเป็นแหล่งชุมชนและมีความสะดวกสบายในการ
เขา้ถึง 

ด้านการส่งเสริมการขาย ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 
3.56 ซ่ึงมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ผลการ
วิ เคราะห์  พบว่า มีการแบ่ งขายสินค้าตามจ านวน             
ท่ีตอ้งการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.72 รองลงมา คือ 
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การขายสินค้าเป็นเงินเช่ือและการให้บริการสั่งซ้ือ      
ทางโทรศพัท์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69 และ 4.23 ตามล าดบั) 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของกนกกาญจน์  (2553)          
ท่ีพบวา่ มีการแบ่งขายสินคา้ตามจ านวนท่ีตอ้งการ 

ดา้นบุคคล ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.46 ซ่ึงมีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี หมัน่เจรจา ผูกมิตรกบัลูกคา้
อย่างอ่อนโยน เพ่ือสร้างความสนิทสนมและความเป็น
กนัเองกบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.40 รองลงมา 
คือ พนักงานมีความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการ
ให้บริการตลอดเวลา สามารถให้ค  าแนะน าและตอบขอ้
ซักถามของลูกค้าได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37   
และ  2.70 ตามล าดับ ) ซ่ึ งสอดคล้อ งกับการศึกษ า        
ของวรฉัตร (2555) ท่ีพบว่า เจ้าของร้านมีอัธยาศัยดี      
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า                    
ของกนกกาญจน์ (2553) ท่ีพบวา่ เจา้ของร้านสนิทคุน้เคย
กบัลูกคา้ มีการใหบ้ริการเป็นมิตรไมตรี 

ด้านกายภาพและการน าเสนอ ค่าเฉล่ียรวม
เท่ากับ 2.85 ซ่ึงมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการวิเคราะห์ พบว่า บริเวณภายในร้านสะอาด
และเป็นระเบียบ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.39 รองลงมา 
คือ พ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอและเขา้ออกสะดวกและมีการปิด
ป้ายราคาสินคา้ท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 และ 1.67 
ตามล าดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรฉตัร (2555) 
ท่ีพบวา่ ร้านคา้และสินคา้มีความสะอาด 

ดา้นกระบวนการ ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.32 ซ่ึงมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า การบริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเอง ใกล้ชิด 
เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
เท่ากบั 4.36 รองลงมา คือ มีการอ านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าตามท่ีลูกค้าต้องการ และความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ เช่น ใชร้ะยะเวลารอคอยนอ้ย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย
เท่ ากับ  4.31 และ  4.23 ตามล าดับ )  ซ่ึ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของกนกกาญจน์ (2553) ท่ีพบวา่ มีการบริการ
ลูกคา้ ดว้ยความเป็นกนัเองและมีการอ านวยความสะดวก
แก่ลูกคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ  

แน วท างก ารป รับ ตัว เพ่ื อ ค ว าม อ ยู่ ร อ ด          
ของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในต าบลศิลา         
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

   1. ตั้งแต่มีการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่
ประเภทร้านค้าสะดวกซ้ือ ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่     
เคยมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงกิจการ 

2. ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงกิจการด้านผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่มีการขยายตวั
ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านค้าสะดวกซ้ือ    
โดย เพ่ิ ม สินค้าให้ เลือกหลายประเภทหลายยี่ห้ อ          
และจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่สามารถซ้ือจากร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ประเภทร้านค้าสะดวกซ้ือได้ เช่น ถ่านไม ้     
เต่าถ่าน หวดน่ึงขา้ว ไมก้วาดพ้ืน ไมถู้พ้ืน ถงัน ้ า เป็นตน้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิจจารีย ์(2554) ท่ีพบว่า  
มีการเพ่ิมความหลากหลายในชนิดของสินคา้ สอดคลอ้ง
กับการวิจัยของชมณัฐ (2554) ท่ีพบว่า มีการเพ่ิมชนิด 
ของสินค้าตามความต้องการของลูกค้าให้ มีความ
หลากหลายมากข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอนุชิดา 
(2554) ท่ีพบว่า มีการขายสินคา้ให้หลากหลายครบทุก
หมวดหมู่ โดยขายสินค้าท่ีไม่มีขายในร้านค้าปลีก
สมยัใหม่ 

3. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงกิจการด้านราคา ตั้ งแต่มีการ
ขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทร้านคา้สะดวก
ซ้ือ โดยลูกคา้สามารถต่อรองราคาได ้

4. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/เป ล่ียนแปลงกิจการ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ตั้ งแต่มีการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่
ประเภทร้านค้าสะดวกซ้ือโดยบรรยากาศภายในร้าน    
ใหมี้ความสวา่งเพียงพอ 
  5. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงกิจการ ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ตั้ งแต่มีการขยายตวัของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภท
ร้านค้าสะดวกซ้ือ โดยการแบ่งขายสินค้าตามจ านวน      
ท่ีลูกค้าต้องการ การขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ และการ
ให้บริการสั่งซ้ือทางโทรศพัท ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
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ของนิจจารีย ์(2554) พ่ีพบว่า มีการน าแนวคิดด้านการ
ส่ ง เส ริมก ารข ายม าใช้  ส อดคล้อ งกับ ก าร ศึ กษ า            
ของอนุชิดา (2554) ท่ีพบวา่ มีการส่งเสริมการขาย 
  6. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงกิจการด้านบุคคล ตั้ งแต่มีการ
ขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทร้านคา้สะดวก
ซ้ือ โดยมีพนักงานบริการส่งสินค้า มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
หมัน่เจรจาผูกมิตรกบัลูกคา้อยา่งอ่อนโยนเพื่อสร้างความ
สนิทสนมกับลูกคา้ และพนักงานมีความกระตือรือร้น    
มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา สามารถให้
ค  าแนะน าและตอบขอ้ซักถามของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิจจารีย ์(2554) ท่ีพบว่า 
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี  สอดคล้องกับการวิจัย      
ของชมณัฐ (2554) ท่ีพบว่า มีการบริการท่ีดี การรู้จัก
คุ ้นเคยและอัทธยาศัยไมตรีของเจ้าของร้านเป็นส่วน
ส าคญัท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก
แบบดั้งเดิม สอดคลอ้งกับการศึกษาของอนุชิดา (2554)  
ท่ีพบว่า มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า          
มีอธัยาศยัไมตรี  

7. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงกิจการด้านกายภาพและการ
น าเสนอตั้งแต่มีการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทร้านคา้สะดวกซ้ือ โดยมีการท าให้บริเวณภายใน
ร้านสะอาดและเป็นระเบียบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของอนุชิดา (2554) ท่ีพบว่า มีการท าให้บริเวณภายใน
ร้านสะอาด เรียบร้อย 
  8. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีแนวทางในการ
ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงกิจการ ดา้นกระบวนการตั้งแต่มี
การขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านค้า
สะดวกซ้ือ โดยมีการบริการลูกคา้ดว้ยความเป็นกันเอง 
ใกลชิ้ด เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั การอ านวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าตามท่ีลูกค้าต้องการ และความ
รวดเร็วในการให้บริการ เช่น ระยะเวลารอคอยน้อย   
เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของนิจจารีย ์(2554) 
โดยมีบริการท่ีดีและสามารถเขา้ถึงลูกคา้ และการอ านวย
ความสะดวกแก่ลูกคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

9. เหตุผลท่ีผูป้ระกอบการไม่มีการปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงกิจการ คือ ไม่มีเงินทุน ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของอนุชิดา (2554) ท่ีพบวา่ ไม่สามารถแข่งขนั
กบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เน่ืองจากมีเงินทุนไม่มาก 

การวางแผนอนาคตของผูป้ระกอบการร้านคา้
ป ลี ก แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม  ใ น ต า บ ล ศิ ล า  อ า เภ อ เมื อ ง                
จงัหวดัขอนแก่น ส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนอนาคตไว ้
ส าหรับท่ีไดว้างแผนอนาคตไวเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
คือ ท าการขยายกิจการให้มีขนาดใหญ่ข้ึน ให้มีช่ือเสียง
ดา้นการขายสินคา้คุณภาพและบริการ ท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับการศึกษาของนิจจารีย์ (2554) ท่ีพบว่า มีโอกาส       
ท าการขยายกิจการ 

การวางเป้าหมายของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก
แบบดั้งเดิม ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
ส่วนใหญ่ได้มีการวางเป้าหมายโดยจะท าการตกแต่ง
ร้านค้าให้ มีความน่าสนใจมากข้ึน มีความโดดเด่น                  
และเป็นระเบียบ เพ่ิมสินคา้ใหมี้ความหลากหลาย รองรับ   
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการท าวจิยั 

1. ผู ้ประกอบการควรปรับปรุงร้านค้าให้มี   
แสงสว่างเพียงพอ มีท่ี เก็บของแยกให้ เป็นสัดส่วน       
วางสินค้าบนชั้ น สินค้าสะอาดอยู่เสมอ  มองเห็นง่าย       
มีการวางขายสินคา้เปรียบเทียบให้เป็นหมวดหมู่ ท าให้
ลูกคา้หยบิเปรียบเทียบไดท้นัที สะดวกต่อการเลือกซ้ือ 

2. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการปิด
ป้ายราคาสินคา้ท่ีชดัเจน อาจกระท าโดยการเขียน พิมพ ์
ห รือกระท าให้ปรากฏด้วยวิธี อ่ืนบนแผ่นกระดาษ      
แผ่นไม้ แผ่นกระจก ผนัง หรือวตัถุอ่ืน และแสดงไว ้      
ท่ีสินคา้ท่ีจ าหน่ายหรือบริเวณใกลเ้คียงสินคา้นั้น โดยให้
แสดงราคาต่ อห น่ วยในลักษณะ ท่ี เห็ น ได้ชัด เจน          
และเปิดเผยสามารถอ่านได้ง่าย ในกรณีท่ีสภาพของ
สินคา้ไม่สามารถแสดงราคาสินคา้ไวท่ี้สินคา้ท่ีจ าหน่าย
ได ้อาจจดัท าบญัชีแสดงราคารายการสินคา้หรือบริการ 
พร้อมทั้ งแสดงราคาสินคา้  โดยอนุโลม และจดัให้มีไว ้
ในท่ีเปิดเผยซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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3. การรวมกลุ่มผู ้ประกอบควรร้านค้าปลีก 
แบบดั้ ง เดิม เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองกับตัวแทน
จ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงผูป้ระกอบการควรปรับตวักบัตวัแทน
จ าหน่ ายสินค้า เน่ื องจากเป็นห น่ึงกลไกทางธุรกิจ           
ท่ีผู ้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการเอาใจใส่   
หรือเป็นมิตร เพราะตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ เป็นผูค้วบคุม
ต้น ทุน ส่วนห น่ึ งของธุร กิ จ  ดังนั้ น  การรวมก ลุ่ม
ผู ้ป ระกอบการร้านค้าป ลีกแบบดั้ ง เดิ ม เพ่ื อส ร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ จะสามารถ
ช่วยใหร้้านคา้มีตน้ทุนสินคา้ลดลงและมีผลก าไรมากข้ึน 

4. วิ ธี ท่ีท าให้ ธุรกิจไปถึงเป้ าหมายท่ีตั้ งไว ้       
ของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในต าบลศิลา       
อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น คือ เพ่ิมสินคา้ให้มีความ
แปลกใหม่และทันสมัยมากข้ึน ขายสินค้าในราคาถูก    
ท าบรรยากาศภายในร้านให้มีแสงสวา่งเพียงพอ มีการจดั
วางสินค้าให้เป็นระเบียบและตกแต่งร้านให้มีความ
น่าสนใจ และให้พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์และความ
กระตือรือร้นต่อผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการมากข้ึน 
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