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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธการดําเนินธุรกิจคาปลีกไทย : กรณีศึกษา บริษัท บ๊ิกซุปเปอรถูก จํากัด” เปนการวิจัย
เชงิคณุภาพ มวีตัถปุระสงคเพ่ือ 1) ศึกษาประวตัคิวามเปนมาในการดาํเนนิธุรกจิของ บรษัิท บ๊ิกซุปเปอรถูก จํากดั และ 
2) เพือ่ศกึษากลยุทธในการดําเนินธรุกิจของ บรษัิท บิก๊ซปุเปอรถูก จํากัด โดยผูใหขอมูลหลกัในงานวจัิยนีไ้ดแก ประธาน
บริษัท พนักงาน และลูกคา มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลักจํานวน 16 คน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) นายธีรพงษ พรมวงษ ประธานบริษัท บริษัท บิ๊กซุปเปอรถูก จํากัด เปนผูที่สนใจเรียนรู
ดานธุรกิจ และกลาคิดกลาลงทุน ไดเริ่มดําเนินธุรกิจคาปลีกมาต้ังแตป 2550 กระท่ังปจจุบัน ไดทําการจดทะเบียน
รานคาปลกีทัง้ 6 สาขาเปนบรษัิทจํากดั โดยใชชือ่ บริษัท บิก๊ซปุเปอรถูก จาํกดั 2) นายธรีพงษ พรมวงษ ประธานบรษัิท 
บริษัท บ๊ิกซุปเปอรถูก จํากัด ไดดําเนินธุรกิจโดยมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ มีการกําหนดกฎระเบียบในการ
ปฏบิตังิานทีช่ดัเจน และใชกลยทุธทางการตลาดท่ีเหมาะสม รวมกับการใชระบบเทคโนโลยีดานโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่ทันสมัย เพื่อบริหารธุรกิจคาปลีกของตนเองใหมีความกาวหนาและเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง

คําสําคัญ : ธุรกิจคาปลีก, กลยุทธการดําเนินธุรกิจ
 
Abstract
 The research “ Strategy of Thai Retail Business: A Case study of The BIGSUPERSAVE Company 
Limited “ is a qualitative research. The objectives are: 1) to study the history of business conduct 
for BIGSUPERSAVE Company Limited and 2) to study the business conduct strategy of BIGSUPERSAVE 
Company Limited. The data employed in this research were collected from 16 key informants 
comprised of President of BIGSUPERSAVE Company Limited, employees and consumers. The 
method of data collection was in-depth interviews. 

1 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
3,4 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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 The results indicated that:
 Mr.Treerapong Phomwong, President of BIGSUPERSAVE Company Limited who is interested 
in business learning and who dare to think and to invest. He has started up his retail business since 
2007. Presently, he register his 6 retail shops to be Company Limited with the new name “BIGSU-
PERSAVE Company Limited” 2) Mr.Treerapong Phomwong, President of BIGSUPERSAVE Company 
Limited, conducts his business by using a system planning, a clear statement rule, a good marketing 
strategy and also a modern computer technology in order to make his retail business grows 
continuously.

Keywords : Retail Business, Business Strategy 

บทนํา
 ธรุกิจคาปลกีไทยประสบปญหาการเติบโตทีช่ะลอตวั
จนถึงข้ันติดลบ ตัวเลขดัชนีการคาปลีกของไทยมีอัตรา
การเติบโตถดถอยต้ังแตป 2012 เปนตนมา (http://
positioningmag.com/1090819) ในป 2559 ที่ผานมา
แนวโนมการเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern 
Trade) โดยเฉพาะโมเดลท่ีเนนจับตลาดกลางและลาง
อยางไฮเปอรมารเกต็ (Hypermarket) ยงัมีแนวโนมไดรับ
ผลกระทบจากรายไดเกษตรกรท่ีคาดวาจะหดตัวตอเนือ่ง
จากสถานการณภัยแลง และราคาสินคาโภคภัณฑในตลาด
โลกท่ีอยูในระดับต่ํา หากผานฤดูแลงและฝนตกไดตาม
ฤดูปกติ รวมท้ังมาตรการของภาครัฐเร่ิมเห็นผล สภาวะ
ออนแอของกําลังซ้ือเกษตรกรอาจจะทยอยปรับตัวดีขึ้น 
และในชวงคร่ึงปหลัง ของป 2559 คาดวา ยอดขายคา
ปลกี Hypermarket อาจเตบิโตเพยีงรอยละ 1.5-2.0 แม
ใกลเคียงกันประมาณรอยละ 1.8 ในป 2558 แตก็ถือวา
เปนอตัราท่ีตํา่เม่ือเทยีบกบัคาเฉลีย่ในอดีต (http://www.
manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx? 
NewsID=9590000004542) และจากสถานการณการคา
ปลีกของไทยในปจจุบันที่มีการแขงขันรุนแรงสูงข้ึน 
เนื่องจากความนิยมเพ่ิมข้ึนในการใชตลาดอี-คอมเมิรซ
และตลาดออนไลนเปนชองทางการตลาด (http://www.
buildernews. in.th/news/propertyconstruc-
tion/4364) แตธรุกจิคาปลีกก็ยงัเปนเติบโตอยางตอเน่ือง
มาโดยตลอด การเปลี่ยนรูปแบบการคาปลีกจากรูปแบบ

ด้ังเดิม (Traditional Trade) จึงไดลดจํานวนลง และได
เปล่ียนเปนแบบการคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 
ที่เนนความสะดวกสบาย ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคมากขึ้น อยางไรก็ตามไดมีบริษัทคาปลีกของคน
ไทยบริษัทหน่ึงในจังหวัดขอนแกน ทีไ่ดขยายสาขาเพ่ิมขึน้
เรื่อยๆ และมีการจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดดวยทุน
จดทะเบียนจํานวน 2 ลานบาท เม่ือวนัที ่6 มกราคม 2560 
ไดแก บริษัท บิ๊กซุปเปอรถูก จํากัด จากท่ีกลาวมาขางตน 
ทําใหผูวจัิยสนใจเลือกศกึษาถงึภูมิหลงัของผปูระกอบการ 
ประวัติความเปนมาของธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดและ
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจคาปลีกไทยของ บริษัท บ๊ิก
ซุปเปอรถูก จํากัด ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติแก
ผูประกอบธุรกิจคาปลีก ตลอดทั้งเปนประโยชนตอผูที่มี
ความสนใจท่ัวไป

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศึกษาประวติัความเปนมาในการดาํเนนิ
ธุรกิจของ บริษัท บ๊ิกซุปเปอรถูก จํากัด
 2. เพื่อศึกษากลยุทธในการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัท บ๊ิกซุปเปอรถูก จํากัด

วิธีดําเนินการวิจัย
 ขอบเขตของการวจิยั การวจัิยครัง้น้ีเปนการวจิยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาขอมูลเชิง
อัตชีวประวติั เปนการศกึษาวจิยัท่ีไมเนนขอมลูเชิงปรมิาณ 
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แตเปนการศึกษารายละเอียดทางธุรกิจตางๆ โดยการ
สังเกต การสัมภาษณเชิงลึก
 1.  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ทําการวิจัยภาคสนาม (Field-work Research)
 2.  การวิจัยภาคสนามมุงศึกษา แนวคิด วิธีการ
บริหาร กลยุทธและปญหาตางๆ ในการดําเนินธุรกิจคา
ปลีก
 3.  กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 
ผูประกอบการ พนักงานและลูกคาที่ใชบริการ 

ผลการวิจัย
 ประวัติความเปนมาของ บริษัท บ๊ิกซุปเปอรถูก 
จาํกดั เริม่ตนจากธุรกิจคาปลีกไทย ขนาดเล็กโดยจาํหนาย
สินคาประเภทเดียวคือรองเทา และพัฒนาธุรกิจคาปลีก
จากการตองการตอบสนองความตองการของลูกคาโดย
การนําสินคาประเภทอื่นๆ เขามาจําหนายเพิ่มเติม และ
พัฒนาเพิ่มข้ึนเปนรานคาปลีกขนาดใหญ ที่ยังใชภาพ
ลักษณรานคาปลกีไทย แตมจุีดเนนคอืการจาํหนายสนิคา
ที่ราคาถูก ปรับปรุงพัฒนาเปนเปนบริษัทจดทะเบียนที่
จําหนายสินคาปลีกขนาดใหญ สามารถแขงขันกับหาง
สรรพสินคาได โดยมีการบริหารงานและกลยุทธท่ีในการ
ทําธุรกิจดังนี้
 การดําเนินธุรกิจบริษัท บิ๊กซุปเปอรถูก จํากัด 
ผูบริหารของบริษัท บิ๊กซุปเปอรถูก จํากัด ไดยึดหลักการ
บริหารงานตามโครงสรางขององคกร พรอมทั้งใหอํานาจ
และหนาที่ในการบริหารจัดการตามโครงสราง
 ห ลักในการบริหารงานของบริษัท
 1.  มกีารกาํหนดโครงสรางการบรหิารงานภายใน
บริษัทอยางชัดเจน
 2.  มีการกําหนดกฎระเบียบของบริษัท เพื่อให
ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด
 3.  เม่ือมีปญหาใชวิธีการแกไขปญหาตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท
 4.  ใหอํานาจบคุลากรตามสายงานในการปฏบิติั
งาน

 5.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้ันตอน และ
ตามสายบังคับบัญชา
 การบริหารจัดการเก่ียวกับบุคลากร ประธาน
บริษัทไดใหอํานาจแกผูบริหารตามลําดับขั้นในการดูแล
พนักงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และเนนการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบขอบังคับของบรษิทัโดยเครงครัด บริหารงานตาม
โครงสรางองคกรแบบราบ โดยแบงตามลักษณะหนวยงาน 
แบงความรับผิดชอบอยางชัดเจนตามสาขา และทุกสวน
ทํางานประสานกัน
 การบริหารจัดการสินคา ประธานบริษัทมี
นโยบายในการใชแผนการคัดเลือกสินคาเขารานอยาง
หลากหลาย คัดเลือกสินคาทั้งแนวลึก (Product line) 
เชนสินคาหลายชนิด และหลายผลิตภัณฑ ทั้งแนวกวาง 
(Product item) เชนการมีสินคาหลายๆ แบบ หลายๆ
ขนาด ในชนิดเดียวกัน ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มสินคา
ประเภทใหมๆ และไมมีจําหนายในหางสรรพสินคา เพื่อ
นาํมาจําหนายในบรษิทั โดยใชหลักในการเลอืกสนิคาและ
ส่ังสินคาเพือ่จาํหนาย คือการเจราจาตอรองใหไดสนิคาใน
ราคาตนทุนที่ถูกท่ีสุด และศึกษาคูแขงขันอยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อท่ีจะใหสินคาของบริษัทถูกกวาคูแขงขัน
 การบริหารการสงเสริมการตลาด ประธาน
บริษัทใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาดคือกลยุทธการ
ตลาดบรรลุสูเปาหมาย (STP Marketing) และกลยุทธ
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) 
ดังน้ี
 1.  กลยทุธการตลาดสูเปาหมาย (STP Market-
ing) ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
  การแบงสวนตลาด (Market Segmentation)
บรษิทัไดตัง้สาขาตางๆ โดยใชเกณฑศาสตร โดยครอบคลมุ
การใหบริการ อ.เมือง จ.ขอนแกน ดังน้ี
  1. สาขาถนนศรีจนัทร บานหนองใหญ อ.เมอืง
จ.ขอนแกน ชุมชนสําคัญที่อยูรอบบริเวณรานสาขาคือ 
ตลาดบานหนองใหญ ชุมชนบานหนองใหญ หอพักตางๆ 
และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตขอนแกน
  2.  สาขาถนนประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแกน
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ชุมชนสําคัญท่ีอยูรอบบริเวณรานสาขาคือโรงพยาบาล
ศูนยขอนแกน ชุมชนเรือนจํา และหอพักตางๆ บริเวณ
ชุมชนเรือนจํา 
  3.  สาขาถนนรอบเมือง อยูใกลคุมหนองคู 
อ.เมือง จ.ขอนแกน ชุมชนสําคัญที่อยูรอบบริเวณราน
สาขาคือ แหลงที่พักอาศัยของชุมชนคุมหนองคู วัดสีนวล 
และโรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู 
  4.  สาขาโรงเรยีนแกนนครวทิยาลยั อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน ชุมชนสําคัญที่อยูรอบบริเวณรานสาขาคือ
สนามกีฬากลางจังหวดัขอนแกน และหอพักของนักเรยีน
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย
  5.  สาขาสํานักงานใหญ อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ชมุชนสาํคญัทีอ่ยูรอบบรเิวณรานสาขาคอื ชมุชนการเคหะ
แหงชาติ หมูบานจัดสรร ชมุชนวัดหนองแวง บึงแกนนคร
  6.  สาขาถนนมะลิวัลย แยก ร.8 อ.เมือง 
จ.ขอนแกน ชุมชนที่อยูรอบบริเวณรานสาขาคือหมูบาน
จัดสรร ชุมชนแยก ร.8 ชุมชนบานคําไฮ บึงหนองโคตร
   การเลือกตลาดเปาหมาย (Targeting) บริษทั 
บิ๊กซุปเปอรถูก จํากัด มุงเนนกลุมลูกคาทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุมรายได โดยมุงตอบสนอง
ความตองการของลูกคาทุกกลุม ดวยการจัดหาสินคา
หลากหลายรูปแบบ นานาชนิดมาไวสําหรับการจําหนาย
ใหกับลกูคา โดยมีหลกัวาเม่ือลกูคาเดินเขาราน ลกูคาตอง
ไดสินคากลับออกไปดวย
  การวางตําแหนง (Positioning) บริษัท บ๊ิก
ซุปเปอรถูก จํากัด มุงเนนการทํารานคาปลีกแบบไทย
ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม 
หลายระดับ โดยการสรางเอกลักษณใหกับบริษัทท่ีเปน
กจิการขายสินคาราคาถูกทกุวนั และมสิีนคาทีห่ลากหลาย
ใหเลือกซ้ือตามความตองการของผูบริโภค 
  กลยทุธสวนประสมทางการตลาด (Market-
ing Mix หรือ 4Ps)
  1.  ผลิตภัณฑ (Product) บริษัทไดสราง
ความแตกตางสําหรับธุรกิจโดยจัดหาสินคาท่ีหลากหลาย 
เพื่ อตอบสนองความต องการของกลุ มลูกค า ท่ีมี

หลากหลายกลุม หลากหลายชวงอายุ และหลากหลาย
กลุมรายได เชนลกูคากลมุเดก็ ลูกคากลมุนักศกึษา ลกูคา
ประชาชนทั่วไป และจัดหาสินคาที่คูแขงทางการตลาด
ไมมกีารวางจําหนาย จัดมาไวสาํหรับการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา
  2.  ราคา (Price) บริษัทไดสรางความ
แตกตางและสรางเอกลักษณใหกับธุรกิจโดยใชนโยบาย
ขายสินคาราคาถูกทุกวัน คือกําหนดราคาขายใหถูกกวา
คูแขงขัน โดยการสังเกตการกําหนดราคาและการจัดการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) ของคูแขงขันวาจะขาย
ถูกในชวงใด และขายราคาเทาใด เพื่อนํามาใชประกอบ
การกาํหนดราคาขายของตนเอง ซึง่การกาํหนดราคาขาย
ถูกทุกวันจะชวยสรางเอกลักษณของธุรกิจ ใหผูบริโภค
ไดจดจาํวาเปนรานขายสนิคาราคาถูก และการขายสินคา
ราคาถกูทกุวัน ยังชวยใหประหยดัตนทุนในการเปลีย่นแปลง
ราคาสินคา ข้ึนหรือลง ไดดวย ประหยัดพนักงานในการ
เปล่ียนปายราคา และปองกันการสับสนในการคิดเงินได
  3. ชองทางการจัดจําหนาย(Place) 
   - บริษัทได กําหนดเวลาเปด – ปด 
สําหรับการใหจําหนายสินคา คือ เปดทุกวันตั้งแตเวลา 
9.00 – 20.00 น
   -  ท่ีต้ังของทุกสาขา ต้ังอยูใกลแหลง
ชุมชน สถานศึกษา หอพัก โรงแรม 
   - ที่ ตั้ งของทุกสาขา  ต้ั ง ในถนนที่
มีการเดินทางสะดวก หาที่จอดรถไดงาย
  4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion)
   นโยบายการสงเสริมการขาย บริษัทจะ
เนนการบริการท่ีทําใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด โดย
ลูกคาสามารถเปล่ียนสินคาที่ชํารุดไดตลอดเวลา ไมระบุ
หรือกําหนดชวงอายุเวลาของสินคา เพยีงลูกคานําเอกสาร
ประกอบการเปล่ียนคืน คือ ใบเสร็จรับเงินหรือบารโคด
ท่ีติดที่ตัวสินคา หรือบางครั้งการใชความคุนเคยกับ
พนักงานเพื่อยืนยันวาซื้อสินคาจากบริษัท
   การยอมขายสนิคาบางรายการเทาตนทนุ
หรือขายราคาขาดทุน เพ่ือเชิญชวนใหลูกคาสนใจเขามา
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เลือกซ้ือสินคาและซื้อสินคาราคาปกติ รายการอื่นๆ ดวย
   การบริหารจัดการดานการเงิน ประธาน
บริษัทใชเงนิทุนสวนตัว สาํหรบัการจดทะเบียน ทําใหไมมี
ปญหาเรื่องการคืนทุน หรือการระดมเงินทุน 
   จรรยาบรรณทางธุรกิจความรับผิด
ชอบตอผมูสีวนไดเสีย แนวคิดของประธานบรษิทัคอืการ
ไมสรางศัตรูกับคคูา และไมทาํลายคแูขงขนั โดยการเลือก
ทําเลท่ีตั้งในการขายสินคาที่เปนประโยชนแกบริษัท แต
ตองไมกระทบผูคารายยอยรายอืน่ๆ ทีอ่ยูใกลเคียง จรรยา
บรรณสําหรับลูกคา ถาลูกคาซื้อสินคาท่ีมีตําหนิ ยินดีให
เปลี่ยนคืนไดตลอดเวลา จรรยาบรรณกับพนักงาน การ
บริหารงานดวยความยืดหยนุ แตตองไมทาํผิดกฎระเบยีบ
ของบริษัท
   แนวคิดของผูประกอบการเก่ียวกับ
ธรุกจิคาปลีก คอื การทําธุรกิจตองมีการสรางแบรนดเปนของ
ตนเอง เพ่ือเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับธุรกิจ เพื่อ
ใหธุรกิจไดมีการเติบโตไดในอนาคต วิธีการในการทําการ
ตลาดตามแนวคิดของนายธีรพงษ พรมวงษคือการยอม
ขายสินคาท่ีถูกตลอดเวลา และขายสินคาเทาทุน หรือตํ่า
กวาทุน สําหรับสินคาบางตัว เพื่อเปนการกระตุนการซ้ือ
ของผูบริโภคหรือลูกคาของบริษัท ใหเขามาซื้อสินคาจาก
บริษัท เพ่ือท่ีจะไดขายสนิคารายการปกตอ่ืินๆ ของบรษัิท
ไดเพิ่มขึ้นดวย ซ่ึงนายธีรพงษ เรียกแนวคิดทางการตลาด
แบบน้ีวา แบบกองโจร เพราะยอมขาดทนุเพือ่ใหไดลูกคา
ที่เพิ่มขึ้นและขายสินคาปกติไดมากขึ้น

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศกึษาเรือ่งกลยทุธการดาํเนนิธุรกิจคา
ปลกีไทย : กรณีศกึษาบริษทั บิก๊ซปุเปอรถูกจาํกดั สามารถ
สรุปประเด็นที่สําคัญมาอภิปราย ดังนี้ 
 บริษัท บิ๊กซุปเปอรถูกจํากัด มีผูบริหารระดับสูง
ที่กลาคิด กลาทํา และกลาลงทุน มีการวางแผนงาน 
กําหนดโครงสรางขององคกรอยางชัดเจน จะทําใหธุรกิจ
สามารถขับเคล่ือนการทํางานไดอยางม่ันคงและพัฒนาได
ต อเน่ือง ซึ่ งสอดคล องกับงานวิจัยของจิตภินันท 

ชยตุพพิฒันกลุ (2558) ทีไ่ดทาํการวิจัยเร่ือง “การประกอบ
การทางธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัท ต้ังงี่สุน ซูเปอรสโตร 
จาํกดั (อดุรธานี)” และสอดคลองกับงานวิจยัของปภาวนัท
เจริญรัมย (2552) ทีไ่ดทําการวจัิยเรือ่ง “การประกอบการ
ทางธุรกิจ : กรณีศึกษาผูประกอบการ บริษัท สยามโกลบ
อลเฮ าจํากัด  (มหาชน )” โดยสอดคล องในด าน
ผูบริหารมีภาวะผูนํา สนใจใฝเรียนรู กลาเส่ียง มีการ
วางแผน การจัดองคกร การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ
และการควบคุมที่ เป นระบบและชัด เจน  บริษัท 
บ๊ิกซุปเปอรถูก จํากัด ใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจคือ
กลยุทธการตลาดบรรลุสูเปาหมาย (STP Marketing) และ
กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 
4Ps) โดยมีการแบงสวนการตลาดท่ีชัดเจน ครอบคลุม
แหลงชมุชนของอาํเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน เลือกตลาด
เปาหมายท่ีเนนลกูคาทกุกลุม ทกุเพศ ทกุวยั วางตําแหนง
ของบริษัทโดยสรางเอกลักษณใหเปนบริษัทที่ขายสินคา
ราคาถูกทุกวัน กลยุทธ ส วนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ โดยการจัดหาสินคาท่ีหลากหลาย ตอบ
สนองความตองการของลูกคาทุกกลุม ดานราคาโดยการ
สรางเอกลกัษณเปนบรษิทัท่ีจําหนายสนิคาราคาถกูทกุวนั 
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยการกําหนดเวลาเปดปด
ท่ีชัดเจน สถานที่ใกลแหลงเปาหมาย การเดินทางสะดวก 
ดานการสงเสริมการตลาด โดยการลูกคาสามารถเปล่ียน
สนิคาท่ีชาํรดุไดตลอดเวลา ไมมีการกาํหนดอายขุองสนิคา 
ซึ่งสอดคลองกับ วิจิตรา อัสถิ (2553) ที่ไดทําการศึกษา
เรื่องการศึกษาปญหาการจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธ
การตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพและความไดเปรียบในการ
แขงขันของธุรกิจคาปลีกคาสงรานมณเทียนพาณิชย 
คณาพร คํามูล (2555) ที่ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษา
การพฒันาระบบการบรหิารจดัการรานคาปลีก กรณศีกึษา
รานคุมบุญ ตําบลอาฮี จังหวัดเลย ซึ่งไดทําการศึกษา
ครอบคลมุเกีย่วกบัเรือ่งภูมหิลงัของผปูระกอบการ ประวตัิ
ความเปนมาของธุรกิจ และการดําเนินการธุรกิจ 
ธีรพล กาญจนธัญรัตน (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง
กลยทุธการคงอยขูองรานคาปลีกแบบด้ังเดมิในจังหวดัชลบุรี
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ประพันธ เล็กสุมา (2555) ไดทําการศึกษาเรื่องรูปแบบ
และกลยุทธการดําเนินธุรกิจคาปลีกเครื่องเขียนของ
ผูประกอบการรายยอยในเขตอําเภอเมืองนครปฐม 
ฐิตารีย ดุรงคดํารงชัย (2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง
แนวทางการดําเนินกลยุทธการตลาดของรานคาปลีก
แบบดัง้เดมิในเขตเทศบาลนครขอนแกน ซึง่ไดทาํการศกึษา
ครอบคลุมเกี่ยวกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจคาปลีก 

ขอเสนอแนะ
 1. การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการศึกษาโดยใชการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เจาของ
ธุรกิจ พนักงานและลูกคา อาจยังไมเพียงพอ ควรมีการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณรวมดวยเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน
มากขึ้น
 2.  การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาธุรกิจคา
ปลีกไทย เพยีงธรุกจิเดียว ขอมูลทีไ่ดอาจจะไมเพียงพอตอ
การปรับปรุงธรุกิจ ดงันัน้การศึกษาคร้ังตอไปควรเปนการ
ศกึษาเปรียบเทียบระหวางธุรกิจคาปลีกไทย และธุรกิจคา
ปลีกสมัยใหม
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