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กลยุทธ์ การปรับตัวของผู้ประกอบการร้ านค้ าทีอ! ยู่ในห้ างสรรพสิ นค้ าแห่ งหนึ!งในย่ านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ADAPTATION STRATEGIES FOR THE SURVIVAL OF DEPARTMENT STORE AT
VICTORY MONUMENT
ดวงสมร เสมาทอง
ดร. พวงชมพู โจนส์ , Ph.D.
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั งนี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อสํ า รวจความสามารถในการบริ หารจัด การร้ า นค้ า ของ
ผูป้ ระกอบการในห้างสรรพสิ นค้าในย่านอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิและศึกษาสภาพการแข่งขันทางการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าในห้างสรรพสิ นค้าในย่านอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ โดยดําเนินการค้นคว้าและเก็บรวบรวม
ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตัวอย่างเป็ นผูป้ ระกอบการร้านค้าทีอยูใ่ น
ห้างสรรพสิ นค้าแห่ งหนึ งในย่านอนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิจาํ นวน 135 ร้ านค้า และใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพือนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งพรรณนาและเชิ งปริ มาณ โดยการคํานวณหา ความถี ร้อยละ
ค่าเฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิ ติทดสอบค่ าสั มประสิ ท ธิC สหสัม พันธ์ ข องเพี ยรสัน (Pearson
Correlation) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ส่ วนใหญ่ผปู ้ ระกอบการประกอบธุ รกิจเกียวกับเสื อผ้าและเครื องประดับ ระยะเวลาประกอบธุ รกิจน้อยกว่า 5
ปี และกําไรทีได้จากยอดขายอยูท่ ี 50,001-100,000 บาท ส่ วนกลยุทธ์ดา้ นการตลาดส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับ การกําหนดราคาสิ นค้าช่วงแนะนํา, การนําสิ นค้าแปลกใหม่ ทันสมัยมาจําหน่าย, สโลแกนของตราสิ นค้า
จดจําง่าย, มีการติดป้ ายโฆษณากลางแจ้งเพือสร้างความถีและมุ่งเน้นในการเข้าถึงของลูกค้า, ความจําเป็ น
และความต้องการสิ นค้า มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื อ, มี การนํา เสนอสิ นค้าหรื อบริ ก ารที มี ค วามเหมาะสม
เฉพาะตัวกับลูกค้าแต่ละคน, บริ การทีเราเสนอขายต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะ
บุคคลได้อย่างแท้จริ ง, สิ นค้าใช้ง่ายสะดวกรองรับการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย ในระดับมากทีสุ ด, และความ
อยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้าส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการบริ หารและควบคุมต้นทุนอยูต่ ลอดเวลา ใน
ระดับมากทีสุ ด
คําสําคัญ : กลยุทธ์การปรับตัวเพือความอยูร่ อด, ผูป้ ระกอบการร้านค้า
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ABSTRACT
This research aim to study the ability to manage the stores in the mall operator in the monument
and study the market competitiveness of enterprises store in a mall in the Monument. By collecting data,
concept, theory and related document. Researcher stated 135 sampling of survival of department store at
victory monument, use questionnaire as a tools for collecting data in descriptive and quantitative analysis
by frequency distributions, percentage, mean, standard deviation, statistical hypothesis Pearson
Correlation significant level 0.05
The research result found that mostly gender of sampling is female, age between 30-40, Bachelor
graduate, most business operators on clothes and jewelry, during the business less than 5 years, and the
profits from the sales. 50001-100000 baht. The marketing strategy is mainly to focus on. The introductory
price fixing defining the product introduction phase, new goods Modern distribution, the slogan of the
brand recognition, the outdoor billboards to create frequency and focus of customer access, the need and
demand affect buying decisions, proposed products or services that are appropriate to each client
individually, the services we offer to meet the needs of the individual customer experience, easy to use its
support for all ages highest level. the survival of households most stores cater to the management and
control costs over time At the highest level.
Keywords: Adaptation strategies for survival, the operator stores.
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บทนํา
ในสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ ในช่วงปี พ.ศ. 2558 จนถึงปั จจุบนั มีการแข่งขันทางด้านการ
ประกอบธุ รกิจมากมาย ซึ งมีผลกระทบต่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ปั จจุบนั มีผูป้ ระกอบธุ รกิ จหลากหลายประเภท
เป็ นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิจ อาหาร เครื องดืม และอืน ๆ อีกมากมาย ซึ งผูป้ ระกอบการร้านค้ายังต้อง
เผชิญกับความเสี ยงและท้าทายในการประกอบธุ รกิจตลอดจนการแข่งขันจากคู่แข่งทางการค้าอืน ๆ จึงทําให้
ผูป้ ระกอบการร้านค้าต้องมีการยืดหยุน่ ในทุก ๆ ด้านเพือรับมือกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป โดยเฉพาะ
ความเปลี ยนแปลงทางด้านตลาดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้
ผูป้ ระกอบการต้องมีความพร้อมอยูต่ ลอดเวลา เพือตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสร้างความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
กรุ งเทพมหานครเป็ นเมื องหลวงที มี ป ระชากรมากที สุ ดของประเทศไทย โดยมี พื นที ทังหมด 1,568.737
ตารางกิโลเมตร และมีประชากรจํานวน 5,692,284 คน โดยแบ่งเป็ นชาย จํานวน 2,695,519 คน หญิง จํานวน
2,995,765 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) นอกจากนี กรุ งเทพมหานครยังเป็ นศูนย์รวม
แฟชัน เสื อผ้า เครื องประดับ แหล่งช็อปปิ งชือดังของโลก เช่น ย่านอนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ นับเป็ นอีกหนึ งย่าน
ทีมีความสําคัญของกรุ งเทพมหานคร ซึ งเป็ นทีตังของอนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ ซึ งเป็ นอนุ สรณ์สถานสําคัญทาง
ประวัติ ศ าสตร์ อี ก ทังยัง เป็ นจุ ด ศู น ย์รวมของสิ งต่ า ง ๆ มากมาย ไม่ ว่า จะเป็ นสถานที ท่ อ งเที ยว ร้ า นค้า
ร้านอาหาร สวนสาธารณะ เป็ นต้น เรี ยกได้วา่ อนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ เป็ นจุดทีมีการคมนาคมทีสําคัญจุดหนึ ง
ของกรุ ง เทพมหานคร เพราะที ตังของสถานที ท่ อ งเที ยวสํา คัญ อี ก ทังมี ห้ า งสรรพสิ น ค้า ชื อดัง ในย่า น
อนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ ซึ งเป็ นทีตังของร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ทังร้านเสื อผ้า รองเท้า กระเป๋ า ร้านอาหาร ร้าน
หนังสื อ และอืน ๆ ด้วยทําเลทีตังซึ งติดกับรถไฟฟ้ าบีทีเอส และมีท่ารถตูต้ ่างจังหวัดตังอยูใ่ นบริ เวณข้างเคียง
ทําให้เราสามารถเดินทางมายังห้างสรรพสิ นค้าได้สะดวกสบาย ทําให้มีคนเข้าออกเป็ นจํานวนมากในแต่ละ
วัน จนทํา ให้ ก ลายเป็ นห้ า งยอดนิ ย มของผู ้ค นในย่ า นอนุ ส าวรี ย์ชั ย สมรภู มิ นั นไปโดยปริ ยาย และ
ห้างสรรพสิ นค้าในย่านนี ยังเป็ นแหล่งรวมธุ รกิ จหลากหลายประเภทในบริ เวณเดี ยวกันเพือวัตถุ ประสงค์
เดี ยวกันและมี ประโยชน์ร่วมกัน ประกอบไปด้วยร้ านค้า ศูนย์อาหาร ร้ านอาหาร ธนาคาร โรงภาพยนตร์
เครื องอุ ปโภคบริ โภค และแหล่ งบันเทิ งอื น ๆ อีกมากมาย แต่จากสถานการณ์ เศรษฐกิ จในปั จจุบนั ทําให้
ผูบ้ ริ โภคจับจ่ายใช้สอยทีห้างสรรพสิ นค้าชือดังในย่านอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมินอ้ ยลง ซึ งอาจมีสาเหตุมาจากคน
ตกงานเพิมขึ น มี ห้างสรรพสิ นค้าเปิ ดใหม่เพิมมากขึ น คู่แข่งขันมี จาํ นวนมากขึน จึ งทําให้ผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าในย่านอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิมียอดขายลดลง บางรายก็ประสบปั ญหาขาดทุน เป็ นต้น
ดังนันผูท้ าํ การวิจยั จึงมุ่งเน้นสํารวจความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้าทีอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า
ย่านอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิทีได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจทีตกตําในช่วงนี ทําให้ยอดขายลดลงจนเกิดสภาวะ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าขาดทุน ซึ งคาดว่าข้อมูลการวิจยั ครังนีจะสามารถช่วยให้ผปู ้ ระกอบการร้านค้าอยูร่ อด
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.เพือสํารวจความสามารถในการบริ หารจัดการร้านค้าของผูป้ ระกอบการในห้างสรรพสิ นค้าในย่าน
อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ
2.เพือศึกษาสภาพการแข่งขันทางการตลาดของผูป้ ระกอบการร้ านค้าในห้างสรรพสิ นค้าในย่าน
อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที ใช้ศึ ก ษาในครั งนี คื อ ผูป้ ระกอบการร้ า นค้า ที อยู่ใ นห้ า งสรรพสิ นค้า แห่ ง หนึ งย่า น
อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกีย! วกับกลยุทธ์ การปรับตัวของผู้ประกอบการร้ านค้ า
สุ พฒั น์ โตวิจกั ษ์ชยั กุล (2552 : 82-86) ให้ความหมาย กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึ งการรบทีมีเล่ห์
เหลี ยมหรื อ วิ ธี ก ารต่ อ สู ้ ที ต้อ งใช้อุ บ ายต่ า ง ๆ (พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2525) เป็ น
ความหมายที มี มุ ม มองด้า นการรบและการทํา สงคราม ซึ งก็ เ ป็ นแนวคิ ด ริ เริ ม ที การบริ หารธุ รกิ จ ได้ยื ม
แนวความคิดทางการทหารมาใช้ เพราะคําว่า Strategic ก็มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า Strategia ซึ งหมายถึง
ศาสตร์ และศิลปะในการรบ โดยการบริ หารธุ รกิ จได้นาํ หลักการนี มาใช้และให้ความหมายของกลยุทธ์ว่า
แนวทางในการบริ หารงานเพื อให้บรรลุ ความต้องการเชิ งกลยุทธ์ ข ององค์กร ซึ งมักจะเป็ นความอยู่รอด
ความสามารถในการแข่งขัน ศักยภาพในการดําเนิ นงานและการเจริ ญเติบโต อย่างยังยืนขององค์กร เพือให้
บรรลุเป้ าหมายทีวางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งเราสามารถแบ่งระดับของกลยุทธ์ (Level of Strategy) ในการ
ดําเนินธุ รกิจขององค์การ ออกได้เป็ น 3 ระดับ คือ
1. กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate strategy)
เป็ นกลยุ ท ธ์ ที ครอบคลุ ม การดํา เนิ น งานทังหมดขององค์ก าร โดยผูบ้ ริ หารจะกํา หนด
เป้ าหมายและทิศทางขององค์การโดยผูบ้ ริ หาร จะกําหนดเป้ าหมายและทิศทางขององค์การว่า ต้องไปใน
ทิศทางใด องค์กรจะดําเนิ นธุ รกิ จอะไร เมือใดและทําอย่างไร เพือให้บรรลุ เป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์นนั ซึ งเรา
สามารถจําแนกกลยุทธ์รวมขององค์การออกเป็ นชนิดต่างๆ ดังนี
1.กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต (Growth strategies)
เป็ นกลยุทธ์ทีจัดทําขึนเพือช่วยให้ยอดขาย กําไร และสิ นทรัพย์เพิมขึน โดยเฉพาะอย่างยิง ใน
ระหว่างทีธุ รกิจอยูใ่ นขันทีกําลังขยายตัว วัตถุประสงค์เพือการเจริ ญเติบโต เพือความอยูร่ อดเป็ นสําคัญ การ
สร้ างความเจริ ญเติ บโตอย่างต่อเนื อง อันจะนํามาซึ งยอดขายที สู งขึน ต้นทุ นต่อหน่ วยลดลง และเป็ นผล
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เนืองจากประสบการณ์ในการผลิตและเป็ นผลทําให้กาํ ไรสู งขึนอีกด้วย สําหรับ H.J. Heinz Company ถือได้
ว่า ได้เน้นกลยุทธ์ การเจริ ญเติ บโตโดยวิธีทางลัด เพือตัดลดค่าใช้จ่ายทังทางด้านการเงิ นและการบริ หาร
จัดการ ตลอดจนรุ กเข้าไปดําเนิ นการในธุ รกิ จหรื ออุตสาหกรรมอืนๆ คือ กลยุทธ์การเจริ ญเติบโตทีมุ่งเน้น
ด้านความเชียวชาญ (Concentration Growth Strategy) องค์กรจะมุ่งเน้นการดําเนิ นธุ รกิจในอุตสาหกรรมเดิม
ทีตนเองมีความเชี ยวชาญ กลยุทธ์การเจริ ญเติบโตทีมุ่งเน้นความเชี ยวชาญสามารถทําได้โดยการขยายธุ รกิ จ
จึงแปรออกเป็ น 2 รู ปแบบคือ
1.1กลยุทธ์การเจริ ญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) สามารถทําได้โดย
การขายสู่ ต ลาดใหม่ ด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ดิ ม หรื อ การควบรวมกับ กิ จ การอื น หรื อ การซื อกิ จ การอื นที อยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน
1.2กลยุทธ์ การเจริ ญเติ บโตตามแนวดิ ง (Vertical Growth Strategy) สามารถทําได้ 2
รู ปแบบคือ การขยายธุ รกิจไปสู่ ธุรกิจผูป้ ้ อนวัตถุดิบให้กบั ธุ รกิจเดิมของตน กลยุทธ์นีเรี ยกว่า กลยุทธ์การรวม
ธุ รกิ จไปข้างหลัง (Backward Integration Strategy) หรื อการขยายธุ รกิ จไปสู่ ธุรกิ จเดิ มของตน กลยุทธ์นี
เรี ยกว่า กลยุทธ์การรวมธุ รกิจไปข้างหน้า (Forward Integration Strategy)
2.กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) จะถูกนํามาใช้เมือองค์กรมีความพอใจ
กับสถานะนี ต่อไปเรื อยๆเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื องและค่อยเป็ นค่อยไป ไม่มี
การเปลียนแปลงทีรวดเร็ วหรื อผันผวน ผูบ้ ริ หารจะต้องทํางานอย่างระมัดระวังเพือรักษาเสถียรภาพองค์กร
2. กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ (Business Strategy)
เป็ นกลยุ ท ธ์ ที ใช้ เ พื อสร้ า งความได้เ ปรี ย บหรื อ เป็ นต่ อ ในการแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง ในตลาดหรื อ
อุตสาหกรรมทีหน่วยธุ รกิจของบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจอยูโ่ ดยตรง จากการนําทรัพยากรและความสามารถพิเศษ
ทําให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขันเพือให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จ สามารถจําแนกกลยุทธ์ระดับธุ รกิจ
ขององค์กรออกเป็ นชนิดต่างๆ ได้ดงั นี
2.1 กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) การสร้างความแตกต่าง
หรื อเอกลักษณ์ ในผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การของตน ซึ งเป็ นทีรับรู ้และต้องการของลูกค้า เพราะสิ นค้ามีชือเสี ยง
ในด้านใดด้านหนึง เช่น คุณภาพเทคโนโลยีหรื อตราสิ นค้า เป็ นต้น
2.2 กลยุท ธ์ ก ารเน้นเป็ นผูน้ ํา ทางด้านต้นทุ นได้มีแนวคิ ดในการที จะนํา เครื องจัก รและ
นวัตกรรมการผลิ ตที ทันสมัยเข้ามาใช้เพื อให้เกิ ดกระบวนการผลิ ตที รวดเร็ วและได้คุณ ภาพที สมําเสมอ
รวมถึงการลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายคงที การเพิมประสิ ทธิ ภาพด้าน Supply Chain ปรับปรุ งการบริ หาร
จัดการสิ นทรัพย์และสภาพคล่อง และการควบคุมค่าใช้จ่าย เป็ นอีกหนทางทีทําให้สามารถทํากําไรได้เพิมขึน
และสามารถขยายตลาดให้กว้างขวาง ครอบคลุมพืนทีได้
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2.3กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วจากการเพิมช่องทางการ
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีมีความหลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการขายตรงโดยพนักงานของบริ ษทั การขาย
ผ่านตัวแทนอิสระ ผูค้ า้ ปลี ก ผูค้ า้ ส่ ง ร้ านค้าสหกรณ์ กลุ่มร้ านค้าอิสระ (ร้ านชํา) รวมถึ งร้ านขายยา ร้ านค้า
สโมสร ผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสถาบันต่าง ๆ รวมทังโรงเรี ยน และหน่วยงานราชการ เป็ นต้น
2.4กลยุทธ์การมุ่งเน้น/ให้ความสําคัญ (Focus Strategy) กลยุทธ์ทีองค์กรหรื อธุ รกิ จให้
ความสําคัญกับกลุ่มตลาดเป้ าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ งโดยเฉพาะ โดยพยายามสร้างความพอใจและความภักดี
ในสิ นค้าหรื อบริ การ เพือให้ธุรกิจจะสามารถทํารายได้และดํารงอยูไ่ ด้อย่างต่อเนือง
3.กลยุทธ์ระดับหน้าที (Functional Strategy) เพือเป็ นการสนับสนุ นให้กลยุทธ์ระดับธุ รกิ จ
ประสบความสําเร็ จ กลยุทธ์ระดับหน้าที เป็ น การกําหนดเพือให้แนวคิดเกิ ดออกมาเป็ นรู ปธรรม ทีสําคัญ
ของ H. J. Heinz Company ได้แก่
3.1. กลยุทธ์ ด้านการตลาดจัดเป็ นอาวุธที มี ประสิ ทธิ ภาพอย่างหนึ งในการทําธุ รกิ จ ซึ ง
ปั จจุบนั มีกลยุทธ์การตลาดต่างๆ มากมายให้เลือก เพือนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุ รกิจ ศิวฤทธิC พงศกรรัง
ศิลป์ (2547 : 6) ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้วา่ วิธีการทีทําให้เกิดการแลกเปลียนและการทําธุ รกรรม
เพื อตอบสนองความจํา เป็ นและความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคให้ เกิ ดความพึ ง พอใจ โดยใช้กิ จกรรมทาง
การตลาดเป็ นเครื องมือในการตอบสนองกิจกรรมทางการตลาด (marketing activities) เริ มตังแต่การค้นหา
ความจําเป็ นและความต้องการของผูซ้ ื อ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ตังราคา ส่ งเสริ มการตลาด ผลิ ต เก็บรั กษา และ
จัดส่ ง ส่ วน พรพิ มล กาบบัว (2549 : 3) ได้สรุ ปความหมายของการตลาดไว้ว่า การตลาด หมายถึ ง
กระบวนการหรื อกิจกรรมทางสังคมทีมีการวางแผนและบริ หารจัดการเกียวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ ม
การตลาด และการจัดจําหน่ายเพือก่อให้เกิดการแลกเปลียนสิ นค้าและบริ การ โดยจะต้องมีความจําเป็ น ความ
ต้องการ ความเต็มใจและมีอาํ นาจในการซื อ มีวตั ถุประสงค์เพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อ
ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2. แนวคิดเกีย! วกับความอยู่รอดทางการตลาดของผู้ประกอบการร้ านค้ าในห้ างสรรพสิ นค้ า
จากสภาวะการแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรมค้า ปลี ก ในปั จ จุ บ ัน ส่ ง ผลให้ รู ป แบบการค้า ขายของ
ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กได้เปลี ยนแปลงไปจากเดิ มอย่างมาก การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของห้างค้าปลี ก
สมัยใหม่ หรื อแม้แต่ร้านสะดวกซือทีมีจาํ นวนสาขามากขึนอย่างต่อเนื องทุกๆ ปี ทําให้กลุ่มลูกค้าผูบ้ ริ โภค มี
ช่ องทางในการจับจ่ายใช้สอยมากขึน อันส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จค้าปลี กดังเดิ มทีมี ขนาดเล็ก ดังนันเพือให้
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อย สามารถดํารงอยู่ได้ตามสภาวะแวดล้อมทีเปลียนไป จึงจําเป็ นทีจะต้องมีการ
เปลียนแปลงแนวทางการดําเนิ นธุ รกิจ ซึ งเป็ นการปรับตัวเพือความอยู่รอดผูป้ ระกอบการจะตังเป้ าหมายใน
การดําเนินการก่อนเป็ นอันดับแรกคือการ ลดต้นทุน แต่ส่วนใหญ่ก็จะพบว่าตนเองไม่สามารถลดต้นทุน ได้
ตามทีตังเป้ าหมายไว้ซึงแม้วา่ จะมีกลยุทธ์หรื อแนวทางด้านการบริ หารจัดการต่างๆ ทีใช้ในการลดต้นทุนของ
1141

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ธุ รกิ จก็ตาม แต่ปัจจัยหนึ งซึ งอาจเป็ นปั จจัยสําคัญที ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการ ไม่สามารถลดต้นทุ นได้ก็คือ
ผูป้ ระกอบการไม่ทราบต้นทุนของธุ รกิจตนเองอย่างแท้จริ ง หรื อไม่มีความรู ้ในปั จจัยทีเกียวข้องกับสิ งทีเกิด
ขึ นกับต้นทุ นของธุ รกิ จ ทําให้เมื อถึ ง เวลาจํา เป็ นที จะลดต้นทุ น จึ ง ไม่ สามารถลดต้นทุ นของธุ รกิ จลงได้
ผูเ้ ขี ยนจึ ง กล่ า วถึ ง ปั จจัย ที เกี ยวกับ การรู ้ ถึ งต้นทุ นของธุ รกิ จเป็ นเบื องต้น เพือใช้เป็ นข้อมู ล เบื องต้นหรื อ
แนวทางในการลดต้นทุนของธุ รกิจต่อไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การลดต้ นทุนการผลิตอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
การดําเนิ นธุ รกิ จจําเป็ นต้องแสวงหากําไรสู งสุ ด เพือเป็ นผลตอบแทนต่อการทํางานของเจ้าของ
ธุ รกิจ ซึ งกลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต ก็เป็ นอีกหนึงทางเลือกหนึงในการเพิมผลกําไรของธุ รกิจเป็ นกลยุทธ์
ทีเน้นทีการสํารวจและแก้ไขข้อบกพร่ องภายในธุ รกิจ รวมถึงการลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายคงที การเพิม
ประสิ ทธิ ภาพด้าน Supply Chain ปรับปรุ งการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์และสภาพคล่อง และการควบคุ ม
ค่ า ใช้จ่ า ย และเป็ นหนทางที ทํา ให้ ส ามารถทํา กํา ไรได้เ พิ มขึ น และสามารถขยายตลาดให้ ก ว้า งขวาง
ครอบคลุ มพืนทีได้ ซึ งกลยุทธ์นีสามารนําไปประยุกต์ใช้เพือความอยู่รอดของธุ รกิ จในยุคทีเศรษฐกิจตกตํา
และเพือการเพิมศักยภาพของการแข่งขันในยุคทีเศรษฐกิจรุ่ งเรื อง
การจัดทําบัญชี
การจัดทําบัญชี ถือเป็ นเรื อสําคัญอย่างยิงในการทําให้ทราบถึ งต้นทุนของธุ รกิ จ โดยเฉพาะถ้าเป็ น
ธุ รกิจขานาดเล็ก ซึ งมักจะละเลยในเรื องการทําบัญชี เนืองจากเป็ นการขายของด้วยเงินสด จึงมักประมาณการ
จากเงิ นสดที รั บเข้าและจ่ายออกไปในแต่ล ะวัน ในการซื อหรื อชําระค่าสิ นค้าและค่า ใช้จ่ายต่างๆ ว่าเป็ น
ต้นทุ นธุ รกิ จทําให้ไม่เห็ นความจําเป็ นที ต้องมี การจัดทําบัญชี เจ้า ของธุ รกิ จเองก็มกั ไม่ให้ค วามสนใจใน
รายการบัญชี อย่างละเอี ยด โดยจะให้ความสําคัญเฉพาะยอดขายหรื อรายได้ ยอดรวมต้นทุ นหรื อยอดรวม
ค่าใช้จ่าย และทีให้ความสนใจเป็ นพิเศษก็คือในเรื องของ กําไร-ขาดทุน ซึ งถ้าผลกําไรเพิมขึนหรื อไม่ลดลง
จากเดิ ม ผูป้ ระการก็ มกั จะไม่เห็ นความสําคัญในการบริ หารต้นทุ นในรายการต่ างๆที เกิ ดขึ นเท่า ไหร่ นัก
เนืองจากยังถือว่าธุ รกิจของตนยังมีกาํ ไรทีดีอยู่
การแยกแยะต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ในธุ รกิจทีจัดทําบัญชีไม่วา่ จะเป็ นการจัดทําบัญชี ดว้ ยตัวเอง หรื อจ้างให้สํานักงานบัญชี จดั ทําให้ งบ
การเงิ นต่างๆ นันประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่ น ถ้าดูในงบดุ ลแล้วถามว่ารายการสิ นทรัพย์หมุนเวียนทีลงไว้
ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีกีรายการ แต่ละรายการคืออะไร มีมูลค่าเท่าใด มูลค่าดังกล่าวนันมีทีมาจากอะไร
จะพบได้เลยว่ามีผปู ้ ระกอบการเพียงน้อยรายทีสามารถตอบคําถามดังกล่าวได้ โดยเฉพาะถ้าเป็ นการว่าจ้าง
1142

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ให้สํานักงานบัญชี ภายนอกจัดทําให้ เนื องจากไม่เคยมีการแยกแยะหรื อพิจารณาในต้นทุนและค่าใช้จ่ายที
เกิ ดขึนของธุ รกิ จ ซึ งการแยกแยะรายการของต้นทุนและค่าใช้จ่ายจะเป็ นสิ งทีทําให้เห็ นได้ว่ามีตน้ ทุนและ
ค่าใช้จ่ายใดทีมากเกินไปหรื อไม่มีความจําเป็ น ซึ งจะทําให้ธุรกิจสามารถบริ หารจัดการในการลดต้นทุนหรื อ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนดังกล่าวลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. งานวิจัยทีเ! กีย! วข้ อง
อลงกรณ์ โอภาสศรี วิศาล (2554) ได้ศึกษาเรื อง กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิ งกลยุทธ์ในการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคในธุ รกิจช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการ
เพิมผลประกอบการขององค์กร ได้ดงั นี กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต (Growth Strategy)
เป็ นการสร้างความเจริ ญเติบโตโดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาสิ นค้า และเน้นการพัฒนาตลาดเพิมขอบเขตธุ รกิ จ
ครอบคลุ มกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากขึน กลยุทธ์ระดับธุ รกิ จ คือ กลยุทธ์ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Differentiation
Focus Strategy) เพือตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างสู งสุ ด และกลยุทธ์ระดับหน้าที คือ กล
ยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย เป็ นกิจกรรมทีทําขึนเพือกระตุน้ การซื อของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ดึงดูดความสนใจจาก
กลุ่มเป้ าหมายในตลาดทีมีการแข่งขันสู ง รวมทังกลยุทธ์ทางด้านการสื อสารทางการตลาด คือ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ควบคู่กนั ไปด้วย
นันทพงศ์ วนาทรั พย์ดาํ รง (2550) ได้ศึกษากลยุทธ์ การสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของ
ธุ รกิจค้าปลีกแบบดังเดิมในเขตจังหวัดมหาสารคราม ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จค้าปลี กแบบ
ดังเดิ มในเขตจังหวัดมหาสารคราม มี ความคิดเห็ นเกี ยวกับกลยุทธ์การสร้ างความแตกต่างทางการแข่งขัน
โดยรวม ในเรื อง ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา ความ
คิดเห็นเกียวกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันโดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการสํามะโนประชากร (Population Census) เกียวกับความสามารถในการ
บริ หารจัดการร้านค้าของผูป้ ระกอบการในห้างสรรพสิ นค้าในย่านอนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ และเพือศึกษาสภาพ
การแข่ ง ขัน ทางการตลาดของผู ้ป ระกอบการร้ า นค้า ในห้ า งสรรพสิ น ค้า ในย่ า นอนุ ส าวรี ชั ย สมรภู มิ
ประกอบด้วยการกําหนดกลุ่มตัวประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่ มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คื อ ผู ้ป ระกอบการร้ า นค้า ที ยัง คงดํา เนิ น ธุ ร กิ จ กิ จ การร้ า นค้า โดยเช่ า พื นที อยู่ ใ น
ห้างสรรพสิ นค้าแห่งหนึงในย่านอนุสาวรี ชยั สมรภูมิ จํานวน 135 ร้านค้า ซึ งใช้การคัดเลือกโดยการสํามะโน
ประชากร (Population Census) เป็ นการเก็บข้อมูลจากประชากรทุกร้านค้า
ขันตอนการวิจยั แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 ข้อมูล ทัวไปของผูป้ ระกอบการร้ านค้า จํานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สิ นค้าทีจําหน่าย ระยะเวลาการทําธุ รกิจ และกําไรทีได้จากยอดขายต่อเดือน
ส่ วนที 2 ข้อมูลเกียวกับกลยุทธ์การปรับตัวของผูป้ ระกอบการร้านค้า จํานวน 44 ข้อ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ราคา จํานวน 6 ข้อ, กลยุทธ์การสร้างคุณค่าทีแตกต่าง จํานวน 7 ข้อ, กลยุทธ์การสร้างความผูกพันใน
ตราสิ นค้า จํานวน 6 ข้อ, กลยุทธ์การวางแผนเลือกใช้สือ จํานวน 4 ข้อ, กลยุทธ์การวิจยั ทัศนคติและกลยุทธ์
การวิจยั พฤติกรรมการซื อ จํานวน 9 ข้อ, กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ลูกค้า จํานวน 5 ข้อ, กลยุทธ์
สร้างความโดดเด่นในการบริ การอย่างเฉพาะเจาะจง จํานวน 4 ข้อ, กลยุทธ์สร้างความสะดวกสบาย จํานวน 3
ข้อ
ส่ วนที 3 ข้อมูลเกียวกับความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้าจํานวน 8 ข้อ
เครื!องมือทีใ! ช้ ในการวิจัย
ได้มีการจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพือใช้ในวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิ ส ระและตัว แปรตาม ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ผูว้ ิ จ ัย จึ ง เลื อ กสถิ ติ ที ทดสอบความสั ม พัน ธ์ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิ ติทดสอบค่าสัมประสิ ทธิC สหสัมพันธ์ ของเพียรสัน (Pearson Correlation) ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิ ติที 0.05 ในการทดสอบสมมติฐานเพือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั มีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 14 วัน ตังแต่วนั ที 27
กันยายน 2558 ถึ ง 10 ตุ ลาคม 2558 สถานที เก็บข้อมูลห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นจูรี โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง จํานวนทีใช้ทงหมด
ั
135 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในส่ วนที 1 ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ตารางแสดงค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า
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ความแปรปรวน (Variance) ของข้อมูลประชากรศาสตร์ และตัวแปรอิสระ ได้แก่ กลยุทธ์ราคา, กลยุทธ์การ
สร้างคุณค่าทีแตกต่าง, กลยุทธ์สร้างความผูกพันในตราสิ นค้า, กลยุทธ์การวางแผนเลือกใช้สือ, กลยุทธ์การ
วิจยั ทัศนคติและกลยุทธ์การวิจยั พฤติกรรมการซื อของลูกค้า, กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ลูกค้า, กล
ยุทธ์สร้างความโดดเด่นในการบริ การอย่างเฉพาะเจาะจง, กลยุทธ์สร้างความสะดวกสบาย และตัวแปรตาม
ได้แก่ ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการ
การวิเคราะห์ความเชื อมัน (Reliability) เป็ นการวิเคราะห์ตวั วัดของตัวแปรทีใช้ในการศึกษา โดยเป็ นการ
วัด Internal Consistency Reliability อาศัยสถิต Cronbach Alpha (Hair, Robert, & David, 2003, pp.391)
กล่าวคือ หากค่าสถิติของตัววัดมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่า มีความน่าเชือมัน
ผลการวิจัย
ตารางสมมติฐานที 1 กลยุทธ์การตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้า

กลยุทธ์การตลาด

ความอยูร่ อดของ
ผูป้ ระกอบการร้านค้า
(sig.)

1 กลยุทธ์ราคา
2 กลยุทธ์การสร้างคุณค่าทีแตกต่าง
3 กลยุทธ์สร้างความผูกพันในตราสิ นค้า
4 กลยุทธ์การวางแผนเลือกใช้สือ
5 กลยุทธ์การวิจยั ทัศนคติและกลยุทธ์การวิจยั
พฤติกรรมการซื อ
6 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ลูกค้า
7 กลยุทธ์สร้างความโดดเด่นในการบริ การ
อย่างเฉพาะเจาะจง
8 กลยุทธ์สร้างความสะดวกสบาย

√

√
√
√

√

ความอยูร่ อดของ
ผูป้ ระกอบการร้านค้า
(ความสัมพันธ์)
0.163
0.208
0.127
0.303
0.287
0.200
0.077
0.235

-ข้อมูลทัวไป กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วน
ใหญ่ผปู ้ ระกอบการประกอบธุ รกิ จเกี ยวกับเสื อผ้าและเครื องประดับ ระยะเวลาประกอบธุ รกิจน้อยกว่า 5 ปี
กําไรทีได้จากยอดขายอยูท่ ี 50,001-100,000 บาท
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-ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที 1.1 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์กบั
ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
-ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที 1.2 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การตลาดด้านการสร้างคุณค่าทีแตกต่าง
ทีมีความสัมพันธ์กบั ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
-ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที 1.3 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การตลาดด้านสร้างความผูกพันในตรา
สิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
-ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที 1.4 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การตลาดด้านการวางแผนเลือกใช้สือที
มีความสัมพันธ์กบั ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
-ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที 1.5 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การตลาดด้านการวิจยั ทัศนคติและกล
ยุทธ์การวิจยั พฤติกรรมการซื อมีความสัมพันธ์กบั ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้า อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05
-ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที 1.6 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การตลาดด้านสร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั
ลูกค้าทีมีความสัมพันธ์กบั ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
-ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที 1.7 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การตลาดด้านสร้างความโดดเด่นใน
การบริ การอย่างเฉพาะเจาะจงมีความสัมพันธ์กบั ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้า อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05
-ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที 1.8 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การตลาดด้านสร้างความสะดวกสบายที
มีความสัมพันธ์กบั ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการร้านค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั มี ประเด็นที น่ าสนใจมาอภิ ปรายผล โดยอ้างอิ งจากแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที
เกียวข้องได้ดงั นี
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดกั บ ความอยู่ ร อดของผู ้ป ระกอบการร้ า นค้ า ใน
ห้างสรรพสิ นค้าแห่ งหนึ งในย่านอนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิพบว่า กลยุทธ์การตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความอยู่
รอดของผูป้ ระกอบการร้านค้า โดยกลยุทธ์การตลาดด้านการวางแผนเลือกใช้สือมีความสัมพันธ์กบั ความอยู่
รอดของผูป้ ระกอบการร้านค้ามากทีสุ ด เนื องจากกลยุทธ์การตลาดด้านการวางแผนเลือกใช้สือเป็ นสิ งแรกที
ลู ก ค้า สัง เกตเห็ นซึ งมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื อของลู กค้า เป็ นประเภทป้ ายโฆษณา ซึ งมี จุดเด่ นคื อ จําแนก
ประเภทสิ นค้าได้ชดั เจน ปริ มาณการเข้าถึงทําได้มาก สร้างความถีได้ตลอดเวลา มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะถินได้ดี
รองลงมาได้แก่ กลยุ ท ธ์ ก ารวิจ ัย ทัศ นคติ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารวิจ ัย พฤติ ก รรมการซื อ, กลยุท ธ์ ส ร้ า งความ
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สะดวกสบาย, กลยุทธ์การสร้างคุณค่าทีแตกต่าง, กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ลูกค้า, กลยุทธ์ราคา,
กลยุทธ์สร้างความผูกพันในตราสิ นค้า, และกลยุทธ์สร้างความโดดเด่นในการบริ การอย่างเฉพาะเจาะจง
ผลการวิจยั ครังนี มีบางส่ วนสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ด้านกลยุทธ์การตลาด อลงกรณ์ โอภาสศรี
วิศาล (2554) ได้ศึกษาเรื อง กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิ งกลยุทธ์ในการสร้ างความพึงพอใจให้แก่
ผูบ้ ริ โภคในธุ รกิจช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการเพิมผลประกอบการของ
องค์กร ได้ดงั นี กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต (Growth Strategy) เป็ นการสร้ างความ
เจริ ญเติ บโตโดยใช้กลยุทธ์ การพัฒนาสิ นค้า และเน้นการพัฒนาตลาดเพิมขอบเขตธุ รกิ จครอบคลุ มกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคมากขึน กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ คือ กลยุทธ์ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Differentiation Focus Strategy)
เพือตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างสู งสุ ด และกลยุทธ์ระดับหน้าที คือ กลยุทธ์การส่ งเสริ มการ
ขาย เป็ นกิ จกรรมทีทําขึ นเพือกระตุ น้ การซื อของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ดึงดู ดความสนใจจากกลุ่ มเป้ าหมายใน
ตลาดทีมีการแข่งขันสู ง รวมทังกลยุทธ์ทางด้านการสื อสารทางการตลาด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ควบคู่กนั ไปด้วย
ข้ อเสนอแนะ
การนําผลวิจยั ไปใช้
1.ผูป้ ระกอบการร้านค้า สามารถนําข้อมูลทีได้จากการศึกษา ไปปรับปรุ งและพัฒนาในด้านกลยุทธ์
ราคาให้มีคุณภาพมากยิงขึน เพือต่อยอดธุ รกิจให้มีความมันคงและสามารถปรับตัวเพือความอยูร่ อดได้
2.ผูป้ ระกอบการร้านค้า สามารถนําข้อมูลทีได้จากการศึกษา ไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างความ
ผูกพันในตราสิ คา้ เพือสร้างความเป็ นทีรู ้จกั ให้แก่กบั ผูบ้ ริ โภคมากขึน และผูบ้ ริ โภคสามารถทราบถึงกะบวน
การต่าง ๆ และเข้าใจในรายละเอียดของสิ นค้าได้มากขึน
3.ผูป้ ระกอบการร้านค้า สามารถนําข้อมูลทีได้จากการศึกษา ไปปรับวิธีการดําเนิ นธุ รกิจด้วยกลยุทธ์
สร้างความโดดเด่นในการบริ การอย่างเฉพาะเจาะจง เพือทําให้ธุรกิจเกิดการเปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขึน
และสร้างผลกําไรให้กบั ผูป้ ระกอบการร้านค้า
2 ข้อเสนอแนะเพือการทําวิจยั ครังต่อไป
ผูว้ ิจยั ทีจะทําการศึกษาในครังต่อไป สามารถศึกษากลุ่ มตัวอย่างของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จทีอยู่ใน
ย่านธุ รกิ จอืน ๆ นอกเหนื อจากย่านอนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ เพือนํามาเป็ นกลยุทธ์การปรับตัว และศึ กษาการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเพิมประชากรเป้ าหมายให้มากขึน และอาจศึกษาในเชิ งคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผูป้ ระกอบการร้านค้าทีประสบความสําเร็ จ และเพือขยายผลการศึกษาในครังต่อไป
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เอกสารอ้ างอิง
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558)
ชูศรี วงศ์รัตนะ (2550) ทดสอบสมมติฐานเพือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ . คู่มือการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS. กรุ งเทพฯ : วี. อินเตอร์ พริ นท์,
2548.
นันทพงศ์ วนาทรัพย์ดาํ รง (2550) ได้ศึกษากลยุทธ์การสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของ
ธุ รกิจค้าปลีกแบบดังเดิมในเขตจังหวัดมหาสารคราม
พิบูล ทีปะปาล (2551 : 10) ได้กล่าวว่า การจัดการเชิ งกลยุทธ์ ว่า เป็ นการกําหนดทิศทางหรื อวิถีทาง
ในการดําเนินงานขององค์การเพือให้งานบรรลุผลตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
พรพิมล กาบบัว (2549 : 3) ได้กล่าวว่า การตลาด หมายถึง กระบวนการหรื อกิจกรรมทางสังคมทีมี
การวางแผนและบริ หารจัดการเกี ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด และการจัดจําหน่ า ยเพื อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลียนสิ นค้าและบริ การ
ศิ วฤทธิC พงศกรรั งศิ ลป์ (2547 : 6) ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ว่า วิธีการที ทําให้เกิ ดการ
แลกเปลียนและการทําธุ รกรรมเพือตอบสนองความจําเป็ นและความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความพึง
พอใจ
สุ พฒั น์ โตวิจกั ษ์ชยั กุล (2552 : 82-86) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึงการรบทีมีเล่ห์เหลียมหรื อวิธีการ
ต่อสู ้ทีต้องใช้อุบายต่าง ๆ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)
อลงกรณ์ โอภาสศรี วศิ าล (2554 ) ได้ศึกษาเรื อง กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิ งกลยุทธ์ในการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคในธุ รกิจช่องโทรทัศน์ดาวเทียม

1148

