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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1)
เพือศึกษาระดับของปั จจัยคุณภาพบริ การ ทําเลทีตัง
ความเสียง ความเพลิดเพลินในการซือ ความคุ้มค่าเงิน
บรรยากาศภายในร้ าน ทีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ซือของผู้บริ โภคทีเป็ นลูกค้ าร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิมใน
เขตจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที มี พื นที ติ ด
ชายแดนระหว่า งไทยกับ สาธารณะรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว 2) เพือศึกษาปั จจัยด้ านความพึงพอใจ
ของผู้ใ ช้ บริ ก ารที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความภัก ดี ข องลูก ค้ า
ร้ า น ค้ า ป ลี ก แ บ บ ดั ง เ ดิ ม ใ น จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีมีพืนทีติดชายแดนระหว่างไทย
กับ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 3)
เพือศึกษาแนวทางการกําหนดแผนการสร้ างความภักดี
ของผู้รับบริ การทีมีตอ่ ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิมในจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมีพืนทีติดชายแดนระหว่าง
ไทยกับสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจยั
หลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ใช้ แนวทางการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณผสมผสานกั บ เชิ ง
คุณภาพ เครื องมือในการวิจัยจําแนกเป็ น 2 ประเภท
ได้ แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจยั
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากแบบสอบถามโดยใช้ สถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์
ข้ อมู ล ทั วไป และ การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) และการหาค่าสัมประสิทธิQการ
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression)
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณ พบว่า ด้ านการรับรู้ จาก
ปั จจัยด้ านกระบวนการบริ หาร ในด้ านความเสียงและ
ความเพลิดเพลิน ทีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้ านความคุ้มค่าเงิน
และด้ านบรรยากาศภายในร้ านมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ บริ โ ภค มี ค วามสัม พัน ธ์ กั น ทางลบ ในระดับ
ค่อนข้ างตํา ด้ านความพึงพอใจของผู้บริ โภคทีส่งผลต่อ
ความภักดีของร้ านค้ าปลีกดังเดิม (โชวห่วย) พบว่ามี
ความสัมพันธ์กนั ทีทางบวก ในระดับ ปานกลาง
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Abstract
This Research aim to study there are 3
objectives were 1) to study service quality factors
level, location, risk, enjoyment to buying, worth
the money and shop atmosphere that affected to
The Customer Satisfaction toward originate
Retailer for planning customer loyalty strategy in
seams border trade between northeastern of
Thailand and Laos 2) to study satisfaction factors
of the customer that affected to customer loyalty
in originate retailer where located in seams
border trade between northeastern of Thailand
and Laos and 3) to study the way for planning
customer loyalty strategy in seams border trade
of northeastern of Thailand and Laos. This study
was mixed between qualitative and quantitative
research. The research method were classified
for 2 kinds which are questionnaire and In-depth
interview form. Data analysis from the
questionnaire with Descriptive Statistic for general
analyze also to Multiple Regression Analysis and
Simple Regression.
The quantitative research result showed
that awareness with administration process
factor, Risk factor and enjoyment factor which
affect to customer satisfaction in the holistic are
middle level. Worth the money and shop
atmosphere factors was affected to customer
satisfaction that related in the negative with rather
low level. The customer satisfaction toward
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originate Retailer loyalty found that related in the
positive with middle level.

บทนํา
จากหลักฐานการค้ าของประเทศไทยพบว่าได้
เริ มมีมาตังแต่สมัยสุโขทัย และได้ มีการพัฒนารู ปแบบ
วิธีการเรื อยมา (กรรณิการ์ ถึงฝั ง, 2539 : 4) และจาก
สนธิ ส ัญ ญาเบาวริ งระหว่ า งรั ฐ บาลไทยกั บ รั ฐ บาล
อังกฤษในปี พ.ศ. 2398 ถือเป็ นจุดเริ มต้ นของระบบ
เศรษฐกิ จแบบเปิ ด (Open Economy) ของไทย
ข้ อ ตกลงมี ผ ลให้ ป ระเทศไทยต้ อ งยกเลิก การผูก ขาด
การค้ าของรัฐ การลดภาษี สนิ ค้ าส่งออกและภาษี นําเข้ า
และทํ า ให้ มี ก ารขย ายตั ว ม ากขึ น หลั ง จ ากกา ร
เปลียนแปลงทางการเมืองเมือปี พ.ศ. 2475 (กระทรวง
พาณิ ช ย์ , สถาบันวิ จัยเพือการพัฒนาประเทศไทย,
2542 : 9)
วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย หรื อเรี ยกทัวไป
ว่า “วิ ก ฤตต้ ม ยํ า กุ้ง ” วิ ก ฤตการณ์ ดัง กล่า วเริ มขึนใน
ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ กําลังซือของ
ผู้บริ โภคลดน้ อยลง ผู้ประกอบการค้ าปลีกสมัยใหม่ก็
ประสบปั ญหาสภาพคล่องและมีหนีสินจํานวนมาก จึง
ต้ องปรับตัวขายกิจการ ให้ นกั ลงทุนชาวต่างชาติหรื อให้
นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ า มาร่ วมทุนเพื อแก้ ไขปั ญหา
สภาพคล่อง (ฝ่ ายวิจัย ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํ ากัด
(มหาชน) , 2550 : 1-2) ประกอบกับมีการแก้ กฎหมาย
ทีเปิ ดโอกาสให้ นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยได้ ง่ายขึน ซึงถือเป็ นจุดเริ มต้ นทีทํา
ให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจค้ าปลีกของไทยอ่อนแอลงอย่าง
ต่อเนือง ทําให้ ธุรกิจค้ าปลีกทีแต่เดิมส่วนใหญ่เป็ นของ
คนไทยค่อย ๆ ถูกแทนทีด้ วยธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ทีมี
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ช า ว ต่ า ง ช า ติ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ร า ย ใ ห ญ่ ม า ก ขึ น
(ฐานเศรษฐกิจ, 23-25 พฤษภาคม 2545 : 10) ทําให้
การดําเนินงานอยู่ภายใต้ การบริ หารของชาวต่างชาติ
และประกอบกับ มี เ งิ น ทุน ในการดํ า เนิ น กิ จ การและ
ประสบการณ์ทีสูง จึงได้ พฒ
ั นากลยุทธ์ ทางการตลาด
จนสามารถขยายกิจการครอบคลุมไปเกือบทุกพืนทีใน
ประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อร้ านค้ าปลีกดังเดิมที
ดําเนิน กิ จการมาเป็ นระยะเวลานาน และส่งผลให้
จํานวนอัตราส่วนการดําเนินกิจการระหว่างร้ านค้ าปลีก
ดังเดิมและร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่เกิดการเปลียนแปลง
อย่างเห็นได้ ชดั ตังแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็ นต้ นมา
ร้ านค้ าปลีก ยังจัดว่าเป็ นธุรกิจทีมีความสําคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ น อย่างมากทังใน
ด้ า น ก า ร เ พิ ม มู ล ค่ า ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
ภายในประเทศ (GDP) และในด้ า นการจ้ างงานใน
ระดับต่าง ๆ เนืองจากมูลค่าตลาดรวมด้ านค้ าปลีกใน
ประเทศไทยมีมูลค่ามหาศาล โดยทีผ่านมาในปี พ.ศ.
2553 มีมูลค่าถึง 1.4 ล้ านล้ านบาท โดยแบ่งสัดส่ว น
เป็ นโมเดิร์นเทรด (Mordent Trade) 40% เทรดดิชัน
นอลเทรด (Traditional Trade) 60 % ซึงคาดว่าจาก
ปั จจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ สดั ส่วนการเติบโตของธุรกิจ
ค้ าปลี ก ในปี พ.ศ.2554 ขยั บ ไปที โมเดิ ร์ นเทรด
(Mordent Trade) 45% เทรดดิ ชั นนอลเทรด
(Traditional Trade) 55% (สมาคมพัฒนาผู้ค้าปลีกทุน
ไทย, 2554: 6) ธุ ร กิ จ ค้ า ปลีก จึ ง เป็ นกระบวนการค้ า
ขนาดใหญ่ทีมีสดั ส่วนถึง 1 ใน 3 ของระบบธุรกิจภาค
การค้ า ของแต่ล ะประเทศ โดยภาพรวมในช่ ว งก่ อ น
วิกฤตเศรษฐกิจนัน ร้ านค้ าปลีกดังเดิมและร้ านค้ าปลีก
สมัยใหม่ยงั ไม่มีการแข่งขันอย่างรุ นแรง แต่ยงั สามารถ
อยูร่ ่วมกันได้ อย่างปกติ

ร้ านค้ าปลีกดังเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย ประกอบไปด้ วยจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริ ญ และอุบ ลราชธานี
การประกอบการเป็ นลักษณะการทําธุรกิจและการสืบ
ทอดกิจการจากคนรุ่ นหนึงไปสู่อีกรุ่ นหนึง ไม่ได้ มีการ
เปลียนแปลงหรื อปรั บ ปรุ ง เพื อมุ่ง หวัง ที จะแข่ง ขัน ใน
ตลาดแต่อย่างใด ทําให้ ร้านค้ าปลีกดังเดิม มีรูปแบบ
การบริ หารทียังคงสภาพเหมือน ขาดการพัฒนาให้ มี
ความทันสมัยไม่ได้ คํานึงถึงความต้ องการของผู้บริ โภค
ดังนันการบริ หารงานทีมีรูปแบบล้ าสมัยไม่ทนั ต่อความ
ต้ องการของลูกค้ า จึงเป็ นปั ญหาทีผู้ประกอบการต้ อง
นํามาทบทวนและหาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไขร้ าน
โชวห่วยหรื อร้ านค้ าปลีกดังเดิม และจากนโยบายของ
รัฐบาลไทยต่อธุรกิจค้ าปลีกทีไม่มีความชัดเจน ทําให้
ทุก แห่ง ทีมี ร้ านค้ า ปลีก สมัย ใหม่เปิ ดบริ การ ได้ ส่ง ผล
กระทบต่อจํานวนร้ านค้ าปลีกดังเดิม
จากความสําคัญของปั ญหาต่าง ๆ ด้ วยเหตุนีจึง
มีการศึกษาถึงทางรอดและการเพิมศักยภาพทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกดังเดิม หรื อ โชว
ห่วย ทําให้ ผ้ ูวิจัยสนใจทีจะศึกษากลยุทธ์ การพัฒนา
ร้ านค้ าปลีกดังเดิมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมี
พื นที ติ ด ชายแดนระหว่ า งไทยกับ สปป.ลาว ซึ งเน้ น
ปั จ จั ย ที มี อิ ท ธิ พ ลในการพัฒ นาร้ านค้ าปลี ก ดังเดิ ม
ปั จ จัยด้ า นคุณ ภาพบริ ก าร (Service Quality) ด้ า น
ทําเลทีตัง (Location) ด้ านความเสียง (Risk) ด้ า น
ความเพลิดเพลินในการซือ(Shopping Enjoyment)
ด้ านความคุ้มค่าเงิ น (Value for Money) และด้ าน
บรรยากาศภายในร้ าน (Store Atmosphere) ทังนีข้ อ
ค้ นพบทีได้ จากการวิจยั จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจลึกซึง
ถึงความต้ องการของผู้บริ โภค และเพือประโยชน์ในการ
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นําไปใช้ เป็ นข้ อมูลเบืองต้ นเพือการวางแผนทางธุรกิ จ
เพือเป็ นการส่งเสริ มและพัฒนาร้ านค้ าปลีกดังเดิม หรื อ
ร้ านโชวห่วย ให้ สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ โดยการ
นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื อการบริ หารจั ด การร้ านค้ า
ปรับปรุ งและปรับเปลียน ตลอดจนใช้ เป็ นกลยุทธ์ เพือ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า อันจะส่งผลดีต่อ
ภาคธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ดังเดิ ม ให้ มี ศัก ยภาพที เหมาะสม
สําหรับการเป็ นผู้ประกอบการวิสาหกิ จขนาดเล็กและ
ขนาดกลางทีสามารถแข่งขันได้ กบั ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่
และเป็ นอาชีพของคนในท้ องถินได้ อย่างยังยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับของปั จจัยคุณภาพบริ การ
ทําเลทีตัง ความเสียง ความเพลิดเพลินในการซือ ความ
คุ้มค่าเงิ น บรรยากาศภายในร้ าน ทีมีผลต่อความพึง
พอใจในการซื อของผู้บริ โภคที เป็ นลูก ค้ า ร้ านค้ าปลีก
แบบดังเดิมในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมี
พื นที ติ ด ชายแดนระหว่ า งไทยกั บ สาธารณะรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื อศึ ก ษาปั จจัย ด้ านความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้ บริ การทีมีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้ าร้ านค้ า
ปลีกแบบดังเดิมในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมี
พื นที ติ ด ชายแดนระหว่ า งไทยกั บ สาธารณะรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพือศึกษาแนวทางการกําหนดแผนการสร้ าง
ความภักดีของผู้รับบริ การทีมีตอ่ ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิม
ในจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที มี พื นที ติ ด
ชายแดนระหว่า งไทยกับ สาธารณะรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว

149

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยกํ าหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ 3 ด้ า น
ดังนี
1. ขอบเขตด้ านเนือ' หา
การวิ จั ย ครั งนี ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง
ปริ มาณประกอบกับการวิจยั เชิงคุณภาพ
2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่ า งที ผู้วิ จัย ใช้ ใน
การศึก ษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ป ระชากรกลุ่ม
ตัวอย่างและกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (key informant)
2.1 กลุม่ ตัวอย่าง ประชาชนทีอาศัยอยู่เขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมีพืนทีติดชายแดนระหว่าง
ไทยกับ สปป. จํานวน 400 คน
2.2 กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (key informant)
ตามแนวทางการศึก ษาเชิ ง คุณ ภาพ กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
สําคัญประกอบด้ วย 3 กลุ่ม คือ เจ้ าของร้ านค้ าปลีก
ดังเดิ ม จํ า นวน 5 คน ลูก ค้ า ของร้ าค้ า ปลีก ดังเดิ ม
จํ า นวน 5 คน และผู้เ ชี ย วชาญด้ า นตลาดค้ า ปลี ก
จํ า นวน 5 คน ซึ งการรวบรวมข้ อ มูล จะใช้ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
3. ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาที ใช้ ในการวิ จั ย เป็ นเวลา 12
เดือน

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ในครังนี ผู้วิจยั จะใช้ การวิจยั 2 วิธี ดังนี
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื อให้ เกิ ด ความสมบู ร ณ์ ข องข้ อมู ล และ
ความน่ า เชื อถื อ ให้ กั บ งานวิ จั ย ที สื บ เนื องมาจาก
ข้ อ จํ า กัด บางประการของการได้ ม าซึ งข้ อ ค้ น พบที มี
รายละเอี ย ดจํ า นวนมาก ของการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
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ผู้วิ จั ย จะใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพมาสนับ สนุน ข้ อ
ค้ นพบของการวิจัยเชิงปริ มาณ โดยทําการสัมภาษณ์
เชิ งลึก (In-Depth Interview) บุคคลทีเกียวข้ องกับ
ประเด็ น ที ศึ ก ษา ได้ แก่ เ จ้ าของร้ านค้ าปลี ก ดั งเดิ ม
ลูกค้ าของร้ านค้ าปลีกดังเดิม และผู้เชียวชาญทางด้ าน
ด้ านค้ าปลีกดังเดิม
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิ จัย จะทํ า การสํ า รวจระดับ การรั บ รู้ ของ
ผู้บ ริ โ ภค โดยสร้ างแบบสอบถาม ซึ งประกอบด้ ว ย
มาตรวัดแปรหลักตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ทังนีใน
การสร้ างมาตรวัดดังกล่าวผู้วิจัยได้ ทําการพัฒนาจาก
มาตรวัดธุรกิจค้ าปลีกในคู่มือมาตราวัดด้ านการตลาด
(Marketing Scales Handbook) ของ กอร์ ดอน ซี บรุ น
เนอร์ , คาร์ เรน อี เจมส์ และพอล เจ เฮนเซล
(Gordon C. Bruner II, Karen E. James & Paul J.
Hensel. 2001) วิลเลียม โอ แบร์ เดน และ ริ ชาร์ ด จี
เนทเมเยอร์ (William O. Bearden & Richard G.
Netemeyer, 1999) ซึงเป็ นมาตรวัดทีได้ นักวิชาการ
ท่านอืนๆ ใช้ มาก่อนผู้วิจยั ทดลองใช้ (try out) มาตรวัด
ดังกล่าว และปรับปรุ งข้ อคําถามให้ ชัดเจนรั ดกุม และ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครังนี จากนันจึง
นําไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลเชิงสํารวจจากกลุม่ ประชากร
เป้าหมาย เพือนําผลทีได้ ไปใช้ ในการวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่ า งที ผู้วิ จัย ใช้ ใน
การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
1.1 กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (key informant)
ตามแนวทางการศึกษาเชิงปริ มาณ

กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสํา คัญประกอบด้ วย 3
กลุ่ม คื อ เจ้ า ของร้ านค้ า ปลีกดังเดิ ม จํ านวน 5 คน
ลูกค้ าของร้ าค้ าปลีกดังเดิม จํานวน 5 คน และผู้เชียว
ชาญด้ านตลาดค้ าปลีก จํานวน 5 คน ซึงการรวบรวม
ข้ อ มู ล จ ะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร สั ม ภา ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก (in-depth
interview)
1.2 ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ตาม
แนวทางการศึกษาเชิงปริ มาณ
1.2.1 ประชากร ได้ แก่ ประชาชนที
อาศัย อยู่ในเขตจัง หวัดภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ที มี
พืนทีติดชายแดนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ประกอบไป
ด้ วย 7 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริ ญ และอุบ ลราชธานี
จํ า นวน 4,806,471 คน (ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง
กระทรวงมหาดไทย, 2555)
2.2.2 กลุม่ ตัวอย่าง ประชาชนทีอาศัย
ในเขตจัง หวัด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ที มี พื นที ติ ด
ชายแดนระหว่า งไทยกับ สปป.ลาว จํ านวน 400 คน
โดยกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ตามสูตรของทาโร่ ยา
มาเน่ (เพ็ญแข แสงแก้ ว. 2541: 61 อ้ างอิงจาก Taro
Yamane. 1970. 886) ทีระดับความคลาดเคลือน .05
แล้ วทําการสุม่ อย่างง่าย (Sample random sampling)
ขัน' ตอนการดําเนินการ
ผู้วิ จัย นํ า เสนอข้ อ มูล โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
สังเคราะห์และบูรณาการข้ อมูลทีได้ จากการวิเคราะห์
เอกสาร การสัมภาษณ์ เชิงลึก และการวิจยั เชิงปริ มาณ
ในขันตอนสุดท้ าย ผู้วิจยั จะดําเนินการสรุป อภิปรายผล
และข้ อเสนอแนะ
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เครื4องมือที4ใช้ ในการวิจัย
การวิ จั ย ครั งนี ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การค้ นคว้ าจาก
เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง เพือสร้ างกรอบแนวคิด
โดยผู้วิจัยเลือกใช้ เครื องมือทีเหมาะสมและสอดคล้ อง
กับประชากรแต่ละกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี
1. เครื4องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื องมือในการวิจัยเชิ งคุณภาพ คือ แบบ
สัม ภาษณ์ ผู้ วิ จั ย ทํ า การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (In-Dept
Interview) บุคคลทีเกียวข้ องกับประเด็นทีศึกษา และ
ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ทําการบันทึกเสียงและ
ภาพเพือใช้ เป็ นหลักฐานยืนยัน
2. เครื4องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื องมื อ ในการวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ คื อ
แบบสอบถามผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถาม ในการเก็บข้ อมูล
กับกลุม่ ตัวอย่าง และเพือให้ เครื องมือแบบสอบถามมี
ความเที ยงตรงเชิ ง เนือหา (Content Validity) และ
ความเชือถือได้ (Reliability)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ วิ จั ย จะดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ตาม
แนวทางทีใช้ ในการวิจยั ครังนี คือ
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยจะทําการสัมภาษณ์ เชิงลึก (in-depth
interview) เจ้ า ของร้ านค้ า ปลี ก ดังเดิ ม ลูก ค้ า ร้ านค้ า
ปลีกดังเดิมและผู้เชียวชาญทางด้ านร้ านค้ าปลีกดังเดิม
ด้ วยตนเอง ในรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ของตั ว แปรที
เกี ยวข้ อ งตามกรอบประเด็ น สํา คัญ ในแต่ ล ะหัว ข้ อ ที
ข้ อมูล เชิงปริ มาณยังขาดรายละเอียดในบางแง่มมุ
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ
ผู้ วิ จั ย จะทํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ด้ วย
ตนเอง โดยกระจายเก็บรวบรวมข้ อมูลตามพืนทีในเขต
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จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมีพืนทีติดชายแดน
ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ประกอบไปด้ วย 7 จังหวัด
ได้ แก่ จั ง หวั ด เลย หนองคาย บึ ง กาฬ นครพนม
มุกดาหาร อํานาจเจริ ญ และอุบลราชธานี ตามลําดับ
จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที ได้ ทํ า การสุ่ ม ตามสัด ส่ ว นของ
ประชากร ทังนีมีการคัดกรองคุณลักษณะโดยสอบถาม
ข้ อมูลเบืองต้ นจากกลุม่ ตัวอย่างแต่ละคน ก่อนทําการ
ตอบแบบสอบถาม ผู้วิ จัย เป็ นผู้แ นะนํ า และอธิ บ าย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมถึงรายละเอียดเกียวกับ
แบบสอบถามทีใช้ ในการเก็บข้ อมูลให้ กบั ผู้บริ โภคทีเป็ น
กลุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวจะทําให้
ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เนื องจากเป็ นการ
แจกจ่ า ยแบบสอบถามให้ กับ ผู้ต อบโดยตรง วิ ธี ก าร
ดังกล่าวมีนกั วิจัยนิยมใช้ แพร่ หลาย เช่น สตอรี วอน
เทอร์ พรี โ ม่ เคลส์ และวิ น เทอร์ (Story, Winters,
Premo, Kailes & Winters, 2003)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิ จั ย จะวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ในการวิ จั ย ครั งนี 2
แนวทาง คื อ การวิเ คราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ และ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณ โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังนี
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เมื อผู้ วิ จั ย จะทํ า การเก็ บ ข้ อมู ล จากการ
สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เจ้ าของร้ านค้ าปลี ก แบบดั งเดิ ม
ลูกค้ าของร้ านค้ าปลีกดังเดิม และผู้เชียวชาญทางด้ าน
ร้ า น ค้ า ป ลี ก ดั ง เ ดิ ม ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีมีพืนทีติดชายแดนระหว่างไทย
กับ สปป.ลาว แล้ ว ผู้วิจัยจะทําการตรวจสอบข้ อมูล
และนํ า ข้ อ มูล ดัง กล่า วมา ทํ า การวิ เ คราะห์ ต ามแนว
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ทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพของ สุภางค์ จัน
ทวานิช (2550 : 146-160) ได้ แก่ การจําแนกประเภท
ข้ อมูล การเปรี ยบเทียบข้ อมูล การเชือมโยงแนวคิดที
สัมพันธ์ กัน และการสรุ ปตีความด้ วยการบรรยายผล
และนําเสนอผลวิจัยว่าได้ ค้นพบความจริ งเพือยืนยัน
ความรู้ทีมีมาแต่เดิมหรื อได้ ความรู้ใหม่ประการใดบ้ าง
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
เ พื อ ใ ห้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ส า ม า ร ถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการวิจยั ครังนี ผู้วิจยั ทําการ
ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามที เก็ บ
รวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองอีกครั งจากนัน จึง กํ าหนด
รหัสข้ อมูล บันทึก ข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้
สถิติในการวิจยั ตามขันตอนดังนี
ตอนที4 1 การวิเคราะห์เพือแสดงลักษณะ
ข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยจะใช้ สถิติพรรณนา ได้ แก่
ค่าความถี (frequency)ค่าร้ อยละ (percentage)
ตอนที4 2 การวิเคราะห์ เพือแสดงลักษณะ
การแจกแจงของตัวแปร โดยจะใช้ สถิติพรรณนา ได้ แก่
ค่าเฉลีย (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
ตอนที4 3 วิ เ คราะห์ ปั จ จัย เพื อตรวจสอบ
ปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจในการซือของผู้บริ โภคที
เป็ นลูกค้ าร้ านค้ า ปลีก แบบดังเดิมในเขตจัง หวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีมีพืนทีติดชายแดนระหว่างไทย
กับสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้ วยการ
วิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) และการหาค่าสัมประสิทธิQการถดถอยอย่าง
ง่าย (Simple Regression)

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ ดงั นี
1. การศึกษาระดับการรับรู้ ของผู้บริ โภคทีมีต่อ
ร้ านค้ าปลีกดังเดิม (โชวห่วย) ด้ านบรรยากาศในร้ าน
ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีสุด ส่วนระดับการรับรู้ของผู้บริ โภคทีมีต่อร้ านค้ าปลีก
ดังเดิม (โชวห่วย) ด้ านทําเลทีตัง ด้ านคุณภาพบริ การ
ด้ านความเพลิดเพลิน ด้ านความคุ้มค่าเงิน ด้ านความ
พึงพอใจของผู้ซือ และด้ านความภักดีต่อร้ านค้ าปลีก
ดังเดิม ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ส่วนระดับการรับรู้ของผู้บริ โภคทีมีต่อร้ านค้ าปลีก
ดังเดิม (โชวห่วย) ด้ านความเสียง พบว่า โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การสรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิง
อนุม าน และวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุเ พื อหาตัว
พยากรณ์ 8 ส่วน ผลการศึกษาพบว่า
2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานด้ านคุณภาพ
บริ การมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการซือของลูกค้ า
ร้ า น ค้ า ป ลี ก แ บ บ ดั ง เ ดิ ม ใ น จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีมีพืนทีติดชายแดนระหว่างไทย
กับสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ผลการ
วิเคราะห์พบว่า คุณภาพบริ การมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริ โภค อย่างมีนยั สําคัญที 0.05 และ 0.01
2.2 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ า นทํ า เล
ทีตังมี อิ ทธิ พ ลต่อ ความพึง พอใจในการซื อของลูก ค้ า
ร้ า น ค้ า ป ลี ก แ บ บ ดั ง เ ดิ ม ใ น จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีมีพืนทีติดชายแดนระหว่างไทย
กับสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ความเสียง ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริ โภค อย่างมีนยั สําคัญที 0.05
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2.3 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ า นความ
เสียงมีอิ ทธิ พลต่อ ความพึง พอใจในการซือของลูกค้ า
ร้ า น ค้ า ป ลี ก แ บ บ ดั ง เ ดิ ม ใ น จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีมีพืนทีติดชายแดนระหว่างไทย
กับสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ผลการ
วิ เ คราะห์ พ บว่า ความเสียง ความเสียงและความ
เพลิดเพลินมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค อย่างมี
นัยสําคัญที ที 0.05, 0.01 และ 0.001
2.4 ผลการทดสอบสมมติฐานด้ านความคุ้ม
ค่าเงินมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการซือของลูกค้ า
ร้ า น ค้ า ป ลี ก แ บ บ ดั ง เ ดิ ม ใ น จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีมีพืนทีติดชายแดนระหว่างไทย
กับสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ความความคุ้มค่าเงิน มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริ โภค อย่างมีนยั สําคัญที 0.05, 0.01 และ
0.001
2.5 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ด้ า น
บรรยากาศภายในร้ านมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
การซือของลูกค้ าร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิมในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีมีพืนทีติดชายแดนระหว่างไทย
กับ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ผลการ
วิเคราะห์พบว่า บรรยากาศภายในร้ านมีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้บริ โภค อย่างมีนยั สําคัญที 0.05, 0.01
และ 0.001
2.6 ความพึ ง พอใจในการซื อของลู ก ค้ า
ร้ า น ค้ า ป ลี ก แ บ บ ดั ง เ ดิ ม ใ น จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีมีพืนทีติดชายแดนระหว่างไทย
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในการซือมีผลต่อความ
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ความภักดีต่อร้ านค้ าปลีก ดังเดิม อย่างมีนัย สํา คัญ ที
0.05, 0.01 และ 0.001

อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาเรื อง กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
ร้ านค้ า ปลี ก ดังเดิ ม ในเขตภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวตะเข็บชายแดนของไทย จะนํามาอภิปราย
เพือสรุปให้ ทราบถึงข้ อเท็จจริ งโดยมีการนําเอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้ องมาอ้ างอิงสนับสนุน ดังนี
1. ผลการศึก ษาด้ า นการรั บ รู้ จากปั จ จัย ด้ า น
กระบวนการบริ ห าร ในด้ านความเสี ยงและความ
เพลิดเพลิน ทีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง การทีผลการวิจยั ปรากฏ
เป็ นเช่นนี เนืองจากผู้ใช้ บริ การร้ านค้ าปลีกดังเดิมให้
ทัศนะว่า การเข้ าไปใช้ บริ การส่วนใหญ่ จะคํานึงเรื อง
ราคา หากเป็ นร้ านอาหารประเภทอาหารสด ก็ จ ะ
คํานึงถึงความสะอาด ความสดใหม่ และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ซึงในการเลือกผลิตภัณฑ์บางครังจะได้ การ
พิจารณาเป็ นพิเศษ ในการเลือกร้ านค้ าปลีกส่วนใหญ่
จะเลื อ กที ร้ านเป็ นร้ านที คุ้น เคยหรื อ ขาประจํ า ที ซื อ
บ่อยครัง ซึงอาศัยความไว้ วางใจในร้ านมากกว่าการ
เลือกซือสินค้ าร้ านใหม่ๆ ซึงสอดคล้ องกับ ออเดย์และ
แอนเดอร์ สนั (Aday & Andersen, 1975 : 4)
ฮาวครอฟ์ ท (Howcroft, 1992 : 33 อ้ างถึงใน เนาวรัตน์
ผาหอมสุข, 2552 : 45), Bauer (1960: 54) เสาวนีย์
พานิล (2551: บทคัดย่อ), พิษณุ จงสถิตวัฒนา(2548:
23) และยังสอดคล้ องกับการศึกษาของเสกสรร วิเวก
(2545 : บทคัดย่อ)
2. ผลการศึกษาด้ านความคุ้มค่าเงินและด้ าน
บรรยากาศภายในร้ านมี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
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ผู้บริ โภค มีความสัมพันธ์ กันทางลบ ในระดับค่อนข้ าง
ตํา การทีผลการวิจยั ปรากฏเช่นนี เพราะผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าปลีกดังเดิม (โชวห่วย) ให้ ความสําคัญในด้ าน
การขายและการจัด บรรยากาศภายในร้ านที มีผ ลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ เนืองจากราคาของสินค้ า
ขึนอยู่กบั แนวโน้ มของตลาดส่วนมากแต่ละร้ านจะขาย
สินค้ าในราคาทีไม่แตกกันมากหรื อไม่แตกต่าง แต่ใน
ด้ านการจั ด บรรยากาศร้ านนั นเพื อให้ เกิ ด ความ
สะดวกสบายของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารในการหาสิน ค้ า หรื อ ให้
สะดวกแก่การตรวจสอบ ในทัศนะของของผู้ใช้ บริ การ
กล่าวว่าการซือสินค้ าในร้ านค้ าแบบดังเดิมบางครังจะ
ซือตามรายการและทราบราคาอยูแ่ ล้ วบ้ าง เนืองจากสิง
ที จั ด ซื อส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเครื องอุ ป โภคบริ โ ภคที ใช้ ใน
ชีวิตประจําวันอยูแ่ ล้ ว ซึงจะทราบในด้ านของราคา ส่วน
ในด้ านการจั ด บรรยากาศภายในร้ านก็ มี ก ารจั ด
หมวดหมู่ ใ ห้ เลื อ กได้ อย่ า งสะดวก และสามารถหา
ผลิตภัณฑ์ทีต้ องการได้ ง่าย และการจัดบรรยากาศใน
ร้ านก็ ไ ม่ไ ด้ มี ค วามเกี ยวข้ อ งกับ การขึนราคาหรื อ ลด
ราคาเท่าไหร่ นกั ส่วนใหญ่ราคาของสินค้ าจะมีราคาที
ค่ อ นข้ างเท่ า กั น หรื อไม่ แ พงกว่ า กั น เท่ า ไรนั ก ซึ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ วิลเลียม โอ แบร์ เดน และ ริ
ชาร์ ต จี เนทมีเยอร์ (William O. Bearden & Richard
G. Netemeyer, 1999 : 332-333), เสาวนีย์ พานิล
(2551: บทคัดย่อ), สทูปส์ (Stoops. 1985 : 208), E.
Jerome McCarthy (1960), วีรพจน์ ลือประสิทธิQสกุล,
(2546 : 254 – 255), ชู, แชง และลี (Shu, Shang และ
Lee. 1998 : 1545-1552) และ (วิทยา ด่านธํารงกูล.
2545: 85)

ข้ อเสนอแนะ
ด้ านการออกแบบกลยุทธ์ การพัฒนาร้ านค้ า
ปลีกดัง' เดิม (โชวห่ วย)
1. ผู้ป ระกอบการร้ านค้ า ปลี ก ดังเดิ ม ควรให้
ความสํ า คัญ ที ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในด้ า น การ
กําหนดราคาทีแม่นยํา การให้ คําแนะนําทีดีกบั การซือ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ บริ การ
2. ผู้ ประกอบการร้ านค้ าปลี ก ดั งเดิ ม ควร
คํานึงถึงการจัดบรรยากาศภายในร้ าน เพือให้ เกิดความ
เป็ นหมวดหมู่ ค้ นหาได้ ง่าย สะดวกต่อการหาและลด
ความเสียงในจุดของสินค้ าอันตราย
3. ผู้ป ระกอบการร้ านค้ า ปลี ก ดังเดิ ม ควรให้
ความสําคัญต่อการมีอธั ยาศัยทีดี มีความเป็ นกัน และ
สร้ างความสนิทสนมกับผู้รับบริ การ เพือให้ ผ้ ูบริ การมี
ความสบายใจในการซือและการต่อรอง รวมทังการเข้ า
ใจความต้ องการของผู้รับบริ การทีแท้ จริ ง
4. ผู้ป ระกอบการร้ านค้ า ดังเดิ ม ควรส่ง เสริ ม
การขายโดยการจั ด โปรโมชั นที เหมาะสม เพื อให้
ผู้รับบริ การเกิดความคุ้มค่าจากการซือผลิตภัณฑ์
ด้ านการศึกษาวิจัยต่ อยอด
1. ควรศึ ก ษ าด้ านผลประทบจ ากการ ที
ผู้ใช้ บริ การให้ ความสําคัญในการเลือกใช้ บริ การร้ านค้ า
ปลีกดังเดิมและร้ านค้ าสะดวกซือประเภทเฟรนไชส์ราย
ด้ าน
2. ศึกษาปั จจัยทีส่งเสริ มการตลาดของร้ านค้ า
ปลีกดังเดิม เพือผ่าวิกฤติเศรษฐกิจตกตําในยุคปั จจุบนั
3. ศึกษาจากปั จจัยทีมีความเชื อมโยงในด้ าน
การทําธุรกิจร้ านปลีกดังเดิมทีมีความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า
หรื อผู้ ใช้ บริ เวณช ายแ ดนไท ยและ สาธา รณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ด้ านวิชาการ
1. งานวิ จัย ฉบับ นี มุ่ง เน้ น การหากลยุท ธ์ ก าร
พัฒนาร้ านค้ าปลีกดังเดิมเพือให้ สามารถรองรับความ
ต้ องการของประชาชนในพืนทีร้ านเปิ ดให้ บริ การโดยมี
การแข็งขันกับราคาค้ าปลีก เฟรชไชส์ทีมีอยู่ในบริ เวณ
เดียวกัน ทังในด้ านการบริ การ สถานที และราคา
2. เพื อให้ ก ลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาร้ านปลีก ดังเดิ ม
สามารถนําไปใช้ ได้ จริ งในการให้ บริ การลูกค้ า โดยนํา
ความสัมพันธ์ ทีดีระหว่างผู้ประกอบการ และลูกค้ าเป็ น
ส่วนผลักดันให้ ร้านค้ าปลีกสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้
ตรงใจมากขึน
3. ร้ านค้ า ปลี ก สามารถปรั บ ส่ว นการจัด ร้ าน
และสถานทีเพือให้ สะดวกแก่การใช้ บริ การ โดยนําหลัก
วิชาการเพือพัฒนาร้ านค้ าปลีกดังเดิมให้ มีคณ
ุ ภาพใน
การให้ บริ การมากขึน
4. นําความรู้จากการวิจยั ไปพัฒนาแนวคิดและ
ทฤษฎีเพือสามารถกลยุทธ์ ด้านการให้ บริ การในร้ านค้ า
ปลีกดังเดิมให้ ตรงกับยุคสมัยปั จจุบนั มากขึน
ในด้ านการให้ ความช่ วยเหลือจากภาครัฐ
1. ภาครั ฐ ควรให้ ก ารสนับ สนุน ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก
ดังเดิมเพราะเป็ นธุรกิจของประชาชน เป็ นส่วนช่วยใน
การกระจายและหมุนเวียนของเงิ นตราภายในชุมชน
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โดยการ ลดภาษี อนั เป็ นภาระของผู้ค้า สนับสนุนเงินทุน
การขายสินค้ าภาคในร้ านโดยการจัดตังสหกรณ์ร้านค้ า
ปลีก เป็ นต้ น
2. ภาครั ฐ ควรจํ ากัด บริ เ วณการขยายร้ านค้ า
ประเภทคอนวี เ นี ยนสโตร์ หรื อ ร้ านค้ า ปลีก เฟรนไชน์
เพือให้ ธุรกิ จร้ านปลีกในชุมชนสามารถเปิ ดให้ บริ การ
และการขายแก่ลกู ค้ าผู้รับบริ การ
3. ภาครั ฐ ควรมี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร้ านค้ า ปลี ก ดังเดิ ม เพื อยกระดับ ธุ ร กิ จ
ร้ านค้ าปลีกดังเพือให้ ได้ มาตรฐานในการให้ บริ การ การ
จัดร้ าน และการกําหนดราคาเพือความเป็ นธรรมในการ
ขาย
4. ภาครัฐควรกระตุ้นในลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การ
ร้ านค้ าปลีกให้ เห็นประโยชน์ของการจับจ่ายร้ านค้ าปลีก
ดังเดิม ชูประเด็น เงินหมุนเวียนในชุมชนเป็ นประโยชน์
แก่ประชาชนในชุมชน
5. ภาครัฐควรตรวจสอบ กวนขันการเอารัดเอา
เปรี ยบผู้รับบริ การเพือสร้ างภาพลักษณ์ทีแก่ร้านค้ าปลีก
ดังเดิม สร้ างความน่าเชือถือ และสะท้ อนถึงศักยภาพ
ของธุรกิจร้ านค้ าปลีกให้ มีความเข้ มแข็ง
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