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ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม่
โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีท.ี่ .….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุ
ความสอดคล้ อ งเพี ย ง 1 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งมากที่ สุ ด โดยโปรดดู
รายละเอียดในผนวก 2)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตในรูปแบบใหม่ ในข้อ 2.3
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุ ณาระบุ ความสอดคล้ องเพีย ง 1 ยุท ธศาสตร์
1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียด
ในผนวก 3)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในกลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการ
ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น



สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th

IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้อง
เพียง 1 หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4)
- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก : เรื่อง การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของ
ประชาชน และการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของเยาวชนและประชาชน โดยเพิ่มรายได้ ให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการ
ลดรายจ่ายของประชาชน ทั้งในด้านราคาสินค้าและราคาพลังงาน สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการสร้างอาชีพ
รวมทั้งการสร้างหลักประกันในด้าน
สุขภาพ และการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย ด้านเศรษฐกิจ โดยมี
เป้าประสงค์เชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของไทยสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มต่อ GDP เพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดในการสร้างมูลค่าของธุรกิจอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแบบดั้งเดิมของไทยที่ปรับตัวและพัฒนาเป็น
ธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทาวิจัย และสัดส่วนที่ทา
การวิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
1) อาจารย์ธันย์ ชัยทร (100%)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 111 /3-5 ตาบลคลองโยง
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์มือถือ 081 498 0334
อีเมล์ thunsubway@hotmail.com
2) อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 111 /3-5 ตาบลคลองโยง
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์มือถือ 081 721 2497
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5)

การวิจัยประยุกต์

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาการวิจัย (ผนวก 5)

ธุรกิจ

4. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
4.1 การค้าปลีก (Retailing) เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายสินค้า
หรือบริการให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า เพื่อนาไปใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อ
ธุรกิจ (Michael Levy & Barton Weitz, 2007)
4.2 ร้านค้าปลีก (Retail Store) หมายถึง สถาบันทางการตลาด ที่ทาหน้าที่เป็นหน่วย
กระจายและจาหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตหรือพ่อค้าส่งไปยังผู้บริโภคโดยตรง เช่น ร้านหนังสือดวงใจบุ๊ค หรือ
ร้านเซเว่น ฯ ทั้งนี้จ ะหมายรวมถึง ธุร กิจค้าปลีกที่ไม่มีหน้าร้านด้วย เช่น การขายผ่านช่องทางพาณิช ย์
อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ (E-commerce)
การขายผ่ า นช่ อ งทางโทรศั พ ท์ ห รื อ ที่ เ รี ย กว่ า เทเลมาร์ เ ก็ ต ติ้ ง
(Telemarketing) หรือโดยผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine) เช่น ตู้เครื่องดื่ม
หยอดเหรียญ เป็นต้น
4.3 พ่อค้าปลีก (Retailer) หมายถึง พ่อค้าที่ทาหน้าที่ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย
โดยที่พ่อค้าปลีกจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิต จากโรงงาน หรือพ่อค้าส่ง หรือคนกลางอื่นๆ แต่มาขายให้ผู้บริโภค
คนสุดท้ายโดยตรง
4.4 กลยุทธ์ค้าปลีก (Retail Strategy) หมายถึง กลยุทธ์สาหรับการทาธุรกิจค้าปลีก 6
ด้านประกอบด้วย (1) ทาเลที่ตั้ง (Location) (2) ความหลากหลายของประเภทสินค้า (Merchandise
Assortments) (3) นโยบายราคา (Pricing
Policy)
(4) ส่ ว นประสมการสื่ อ สารการตลาด
(Communication Mix) (5) การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า (Store Design and Display) และ
(6) การบริการลูกค้า (Customer Services) (Michael Levy & Barton Weitz, 2007)
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ ทาให้องค์การธุรกิจและการดาเนินงานตลาดเปลี่ยนแปลงไป
อย่ า งมากโดยมี ปั จ จั ย ตั ว แปรที่ เ ป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นส าคั ญ คื อ กระแสโลกาภิ วั ต น์ (Globalization)
ภาคธุรกิจการค้าและบริการเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดในส่วนของภาคธุรกิจทั้งหมด และมีส่วนสาคัญ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้ประเทศเป็น จานวนมาก โดยเฉพาะส่วนของธุรกิจการค้าปลีกนั้น เป็นธุรกิจพื้นฐาน
ดั้ ง เดิ ม ของคนไทยที่ มี ม าช้ า นาน ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย เป็ น ราชธานี การค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเป็นสาขาที่ ทารายได้สูงเป็นอันดับรองจากอุตสาหกรรม
และมีการจ้างงานมากเป็นอันดับสามรองจากภาคเกษตรและภาคบริหารการค้าปลีกค้ายังส่งมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ธุรกิจค้าปลีกจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมและเป็นตัวจักรในการพัฒนามาตรฐานการ
ครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจะทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจาก
ผู้ผลิตและนาสู่ผู้บริโภค (อนุศาสตร์ สระทองเวียน, 2553)

ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่สาคัญเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด ซึ่งรับรู้ถึงความ
ต้องการ ความจาเป็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีที่สุด นั่นคือ ธุรกิจค้าปลีกจะ
เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อโดยตรง เพราะจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการโดยตรงไม่ ได้นาไปผลิต ขาย หรือ
จาหน่ายต่อ ลักษณะของธุรกิจค้าปลีกจะมีความหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ วิธีการจั ดตั้ง
เงินลงทุนและการบริหารจัดการ หรืออาจแบ่งตามสินค้าหรือสายผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย แบ่งตามนโยบายด้าน
ราคาสินค้า แบ่งตามลักษณะดาเนินการและแบ่งตามการควบคุมกิจการหรือการเป็นเจ้าของ ธุรกิจ ค้าปลีก
ที่มีขนาดเล็ก ได้แก่ หาบเร่ แผงลอย หรือร้ านขายของชาที่เรียกว่า โชวห่ วย ความหมายของคนจีนจะ
หมายถึงร้านจาหน่ายสินค้าทั่วไป หรือร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดจนถึงขนาดใหญ่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้าหรือธุรกิจข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนรูปแบบต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาวท์สโตร์ ซูเปอร์มาเก็ต ร้าน
คอนวีเนียนสโตร์ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ธุรกิจค้าปลีกจะเป็นสถาบันทางการตลาดที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็เป็นหน่วยข้อมูลทางการตลาดให้ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน (ภัทราวรรณ สุขพันธุ์,
2557)
ในปัจจุบันพัฒนาการทางเศรษฐกิจและธุรกิจของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทาให้รูปแบบและ
โครงสร้ างธุ รกิจ ค้าปลีกเปลี่ย นแปลงไปมาก โดยลักษณะที่ทาให้ธุรกิจค้าปลี กรายย่อยตกอยู่ในสภาวะ
ถดถอย ในขณะที่การตลาดค้าปลีก ขนาดใหญ่มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ
ซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น จนทาให้เกิดปัญหาแก่ผู้ค้าปลีกรายย่อย ทาให้
เกิดแรงต่อต้านเพื่อปกป้ องธุรกิจค้าปลี กของชุมชน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(2556) ได้ประเมินธุรกิจค้าปลีกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 พบว่า การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกจะชะลอ
ตามกาลังซื้อและภาระหนี้ สินของผู้บริโภค ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องเร่งปรับตั วรองรับเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ยังคงผันผวน ตลอดจนเสนอแนะภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจ
การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเพื่อทดแทนกาลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวลง
อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบการตลาดค้าปลีกหลายรายที่มีความสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการ
จัดการและพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ตลาดค้าปลีกของตน สามารถแข่งขันกับ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในบริเวณ
ใกล้ เ คี ย งและยั ง ประสบความส าเร็ จ ดั ง นั้ น การแข่ ง ขั น เพื่ อ สร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางธุ ร กิ จ เป็ น สิ่ ง ที่
ผู้ป ระกอบการต้องคานึ งถึง โดยเฉพาะการพิจารณาและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒ นา
กระบวนการจาหน่ายสินค้าในธุ รกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกต้องศึกษาและเข้าใจความต้องการ
ของตลาดและความต้องการของลูกค้า โดยกลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจค้าปลีกถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึง
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการแข่งขันทางธุรกิจ (สันติธร ภูริภักดี, 2554)
ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจอย่างมากที่จะศึกษาว่า กลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของชุมชนตาบลคลองโยง
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดค้าปลีก ของชุมชนตาบล
คลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จั งหวัดนครปฐม เพื่อสามารถนาเสนอแนวทางในการพั ฒ นาความรู้ ของ
ผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการตอบสนองความพอใจของผู้บริโภคสูงสุด และเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีก ในปัจจุบัน อันจะนามาซึ่งรายได้ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ผู้ประกอบการร้านค้าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในท้ายที่สุด
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการตลาด และกลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของตาบล
คลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อกลยุท ธ์ก ารตลาดค้ าปลี กของชุม ชนต าบลคลองโยง
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนากลยุทธ์การตลาดค้า ปลีกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการและการแข่งขันทางการตลาดของชุมชนตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. การศึกษาจะครอบคลุ มเฉพาะตลาดค้าปลีกของชุมชนตาบลคลองโยง อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แกนนาในชุมชน ผู้ประกอบการ
ตลาดค้าปลีก และชาวบ้านในชุมชนตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จานวน 15 ราย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9.แก่
ปัจจัยภายใน ได้
1. ทาเลที่ตั้ง (Location)
2. ความหลากหลายของประเภทสินค้า
(Merchandise Assortments)
3. นโยบายราคา (Pricing Policy)
4. ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
(Communication Mix)
- การโฆษณา
- การส่งเสริมการขาย
- การขายโดยบุคคล
- การตลาดเจาะตรง
5. การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า
(Store Design and Display)
6. การบริการลูกค้า (Customer Services)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ตลาดค้าปลีก

การวางแผนกลยุทธ์ตลาดค้าปลีก

กรอบแนวคิด

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
9.1 ธุรกิจค้าปลีก
รูปแบบการค้าปลีกของไทย (Retail Model of Thailand) รูปแบบการค้าปลีกของไทยใน
ปัจจุบันมี 2 แบบ7 คือธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมและธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (อนุศาสตร์ สระทองเวียน,
2553)
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือร้านค้าขายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคโดยผ่านบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ธุรกิจ ไม่มีระบบการจัดการบริหารงานมีรูปแบบที่หลากหลาย ขายสินค้าในพื้นฐานความจาเป็นในการ
ดารงชีวิตลักษณะการดาเนินงานแสดงถึงลักษณะวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ข องประชาชนในถิ่นนั้น มีการ
เจรจาต่อรอง ความเป็นมิตร ความเห็นอกเห็นใจกัน และความเป็นกันเอง ตลอดจนมีการดาเนินธุรกิจแบบ
พอเพียง รูปแบบธุรกิจดั้งเดิมปัจจุบันพอจะแบ่งได้ 6 ประเภท ได้แก่ ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว โชวห่วย ร้านชา กอง
คาราวานสินค้า (ตลาดนัด) ร้านค้าเร่
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
ปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะแตกต่าง
กันไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผลการดาเนินการเป็นหลัก ซึ่งปัจจุปันจานวนร้านค้า
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันแบ่งประเภทของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้เป็น 7 ประเภท คือ ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกในรูปการขายส่ง ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะ
อย่างหรือสินค้าพิเศษ ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างเน้นราคาถูก
9.2 กลยุทธ์ค้าปลีก
กลยุทธ์ค้าปลีก (Retail Strategy) มีองค์ประกอบสาคัญทั้งสิ้น 6 ด้านประกอบด้วย (1)
ทาเลที่ตั้ง (Location) (2) ความหลากหลายของประเภทสินค้า (Merchandise Assortments)(3) นโยบาย
ราคา (Pricing Policy) (4) ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (Communication Mix) (5) การออกแบบ
ร้านและการจัดวางสินค้า (Store Design and Display) และ (6) การบริการลูกค้า (Customer Services)
(Michael Levy & Barton Weitz, 2007)

ภาพที่ 1 กลยุทธ์ค้าปลีก (Retail Strategy)
ที่มา: Michael Levy and Barton Weitz. 2007. Retailing Management. 6th
Edition. McGraw-Hill
1. ทาเลที่ตั้ง (Location) ในการดาเนินธุรกิจค้าปลีก ทาเลที่ตั้งถือเป็นปัจจัยการตลาดที่สาคัญมาก
ที่สุด ทาเลที่ตั้งของร้านค้าปลีก (Store Location) หมายถึงการพิจารณาการคัดเลือกทาเลที่ตั้งของร้านค้า
ปลีกให้เหมาะกับสภาพธุรกิจ เหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภท โดยคานึงถึงความหนาแน่นของประชากรใน
ชุม ชนนั้ น อ านาจการซื้ อ การแข่ ง ขัน ของกิ จ การประเภทเดีย วกัน อุ ปกรณ์อ านวยความสะดวก เพื่ อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ โ ดยรวมสู ง สุ ด และเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ าสุ ด นั ก ธุ ร กิ จ สายเลื อ ดชาวจี น ส่ ว นใหญ่ จ ะให้
ความสาคัญกับการเลือกทาเลที่ตั้งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะศาสตร์ในเรื่องทิศทางอย่างที่เรารู้ จักกันในนาม
ของคาว่า “ฮวงจุ้ย” ซึ่งความเชื่อนี้สอดคล้องกับหลักเหตุและผลของการเลือกทาธุรกิจเป็นอย่างมาก ถ้า
ท าเลที่ ตั้ ง ของธุ ร กิ จ อยู่ ใ นชุ ม ชนเมื อ ง หรื อ ใจกลางเมื อ งใหญ่ อ ย่ า งเช่ น กรุ ง เทพมหานคร ปั ญ หาเรื่ อ ง
การจราจรและปัญหาเรื่องของที่จอดรถถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องพิจารณา อย่างไรก็ดีประเภทของธุรกิจที่
ดาเนินการก็เป็นตัวแปรสาคัญในการพิจารณาเลือกทาเลที่ตั้งเพื่อความเหมาะสม จะสังเกตได้ว่าธุรกิจค้า
ปลีกรายใหญ่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเลือกทาเลที่ตั้งที่เป็นแบบตั้งอยู่อิสระ (Stand Alone) ซึ่งมีพื้นที่เหลือ
มากสาหรับบริเวณที่จอดรถและพื้นที่ในการจัดเส้นทางการจราจรการเข้าออกของห้าง ตลอดจนบริเวณ
พื้นที่ของคนเดิน ปัจจุบันลูกค้าทั้งหลายต้องการความสะดวกสบายในเรื่องการจราจรและที่จอดรถ ร้านค้า
ปลีกใหญ่ๆ ส่วนใหญ่จึงเลือกพื้นที่แบบตั้งอยู่อิสระเหล่านี้ในการสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ทาเล
ที่ตั้งที่ได้รับความนิยมแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นถนนตัดใหม่ เช่น ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือถนนเลียบ

ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร ร้านเฟอร์นิเจอร์ หรือ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ต่างก็เลือกทาเลที่ตั้งแบบนี้ด้วยกันทั้งสิ้น
2. ความหลากหลายของประเภทสินค้า (Merchandise Assortment)
ความหลากหลายของสินค้า (Merchandise Assortment) คือ ประเภทของสินค้าที่มีจาหน่ายใน
ร้ านมีความหลากหลายในประเภทของสิ นค้า ขนาด ราคา และคุณภาพ เพื่อให้ ลู ก ค้ามีทางเลื อกและ
สามารถเลือกซื้อตามความต้องการ (Oxden and Oxden, 2005) ในปัจจุบันผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าใน
ร้านค้าที่มีสินค้าครบวงจร (One Stop Shopping) ซึ่งแนวคิดรูปแบบร้านครบวงจรนี้ได้รับความนิยมใน
เมืองไทยมานานพอสมควร ปัจจุบันจึงมีร้านค้าเฉพาะอย่างที่มุ่งเน้นขายสินค้าในหมวดนั้นๆ หรือประเภท
นั้นๆครบวงจร (Category Killer) อยู่เป็นอย่างมาก ร้านเฟอร์นิเจอร์จะมีสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ครบทุก
หมวด ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบทุกประเภท ร้านเครื่องเขียนอาจมีสินค้าเครื่องเขียนรวม
อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานด้วย ร้านอุปกรณ์ตกแต่งบ้านมีสินค้าครบถ้วนตั้งแต่ห้องน้า ห้องครัว ห้องนอน
หรือห้องนั่งเล่นร้านหนังสือมีรวมทุกหมวดหมู่ของประเภทหนังสือ นิตยสาร ตาราทั้งในและต่างประเทศ
เป็นต้น
3. นโยบายราคา (Pricing Policy)
ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ หรือหมายถึง
ผลรวมของมูลค่าที่ผู้บริโภคใช้แลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ในการมีหรือการใช้สินค้าหรือบริการ (Levy and
Weitz, 2007) ราคาถือเป็นปัจจัยการตลาดที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน และ
ควบคุมได้ง่ายที่สุด แต่ขณะเดียวกันราคาถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สุดในการตลาดเช่นกัน เพราะกลยุทธ์
ด้านราคาเป็นหัวใจสาคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ใช้นโยบายความคุ้มค่าด้านราคา
โดยมีนโยบายในการขายสินค้าราคาถูกทุกวัน (EDLP -Every Day Low Price) ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ของ
ห้างในการแข่งขันโดยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคไม่ต้องรอสินค้าลดราคา เพราะที่วางขายสินค้าในราคา
ประหยัดและถูกที่สุดแล้ว แต่ขณะเดียวกันร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience Store) ที่เปิดขายตลอด 24
ชั่วโมงอย่างเซเว่น อีเลเว่น อาจมีนโยบายด้านราคาที่ไม่ได้มุ่งเน้นราคาถูก แต่ราคาอาจกลับสูงกว่าคู่แข่ง
หรือธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ เนื่องจากนโยบายมุ่งเน้นเรื่องความสะดวกสบาย และสามารถหาซื้อง่ายได้ตลอด 24
ชั่วโมงมากกว่า ดังนั้นราคาอาจจะสูงกว่า แต่ผู้บริโภคยอมรับได้ เพื่อแลกกับความสะดวกที่ร้านค้าอยู่ใกล้
บ้าน ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจาเป็นต้องมีนโยบายความชัดเจนด้านราคา ถ้าผู้ ประกอบการธุรกิจ
สามารถมีอานาจการต่อรองจากพ่อค้าผู้จัดจาหน่ายหรือจากผู้ผลิตได้ นโยบายด้านราคาน่าจะสามารถทาให้
ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถแข่งขันกับธุรกิจหลายอื่นๆ ได้ ลูกค้าบางรายอาจไม่คานึงถึงเรื่องราคาสินค้าถูก
เป็นหลัก แต่ลูกค้าอาจต้องการเรื่องของการบริการมากกว่า ลูกค้าบางรายอาจยอมจ่ายสินค้าราคาแพงกว่า
เพื่อแลกกับความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ

4. ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (Communication Mix)
ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดคือ การวางแผนภายใต้แนวความคิดเดียว โดยใช้กิจกรรมการ
สื่อสารหลายรูปแบบร่วมกัน ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดเป็นปัจจัยทางการตลาดในการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทาง การสื่อสารประเภทต่างๆ การเลือกสื่อทางการตลาดที่จะนามาใช้กับธุรกิจค้า
ปลีกจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก กล่าวคือต้องศึกษากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใคร และช่องทาง
สื่อสารประเภทใดที่จะเข้าถึงลู กค้าได้ดี ปัจจุบันมีสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยอาจจะใช้ต้นทุนเพียง
น้ อ ยนิ ด มากมาย ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก อาจไม่ มี ง บประมาณในการสื่ อ สารทางการตลาดมากนั ก ช่ อ งทาง
อินเทอร์เน็ต หรือช่องทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) อาจเป็นคาตอบที่ดีสาหรับผู้ประกอบการ
ธุร กิจ ปั จจุ บั นธุร กิจ ขนาดเล็กนิ ยมใช้ช่องทางดังกล่าวสร้างเครือข่ายการรับรู้และบอกต่อในโลกสั งคม
ออนไลน์ (Viral Marketing) ทาให้เกิดการแพร่ขยายด้วยการบอกต่ออย่างรวดเร็ว โดยใช้ต้นทุนที่มี
ค่าใช้จ่ายน้อยมากๆ เครื่องมือของการสื่อสารทางการตลาดมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดเจาะจง อินเตอร์เน็ต ปากต่อปาก เป็นต้น
5. การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า (Store Design and Display)
บรรยากาศในร้านค้า (Store Atmosphere) คือการผสมผสานลักษณะทางกายภาพของร้านให้ลง
ตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของร้านในใจผู้บริโภค ลักษณะทางกายภาพประกอบด้วยสถาปัตยกรรม โครงสร้าง
แผนผังการจัดวางสินค้า ป้าย แสง สีเสียง และอุณหภูมิของร้าน (Levy and Weitz, 2007) การออกแบบ
ร้านและการจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นการสร้างบรรยากาศภายในร้านให้น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดให้ลูกค้า
อยากเดินเข้ามาใช้บ ริการในร้าน ความสวยงาม ความสะอาด และการออกแบบตกแต่งร้านที่ลงตัวเป็น
ศิลปะอีกด้านที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องให้ความสาคัญ ผู้ประกอบการธุรกิจอาจต้องพึ่งพามัณฑนากรนัก
ออกแบบที่สามารถออกแบบแผนผังของร้าน การจัดวาง รูปแบบ และแนวคิดการตกแต่งที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ ปัจจุบันร้านค้าปลีกในเมืองไทยเห็นความสาคัญของการออกแบบมากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิด หรือการสร้างธีมของร้าน การเลือกสี อุปกรณ์ตกแต่ง หรือแสงสว่างภายในร้าน ล้วน
สามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่ลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าร้านได้เป็นอย่างดี ธุรกิจบางประเภท อาทิ
สปา ร้ านเสริ มสวย ร้ านอาหาร อาจมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศของร้านด้วยสี สันตามแนวคิดแสงไฟ และ
เสียงเพลงสามารถเป็นองค์ประกอบศิลป์ในการเพิ่มอารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับใน
ระหว่างการเข้ามาใช้บริการ ลูกค้าที่เข้ามาในร้านจะเกิดความรู้สึก ประทับใจโดยที่พนักงานยังไม่ได้เริ่ม
ให้บริการด้วยซ้า
6. การบริการลูกค้า (Customer Service)
การบริการลูกค้า (Customer Service) คือการปฏิบัติและการให้บริการตามความคาดหวังของ
ลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน การบริการลูกค้าด้วยรอยยิ้ม และการมีอัธยาศัยที่ดีเป็นจุดเริ่ มต้นที่สาคัญของ
การให้บริการภายในร้าน พนักงานหน้าร้านทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องกิริยามารยาท การพูดจา
ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รูปแบบการฝึกอบรมเรื่องการให้บริการ ผู้ประกอบการธุรกิจอาจใช้การ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติจริง อาทิ การใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติการกาหนดสถานการณ์ใน
ร้านในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา วิธีการเจรจาพูดคุยกับลูกค้าว่าจะต้องทาอย่างไร จะทาให้
พนักงานหน้าร้านได้ฝึกปฏิบัติในการแก้ปัญหาเฉพาะจริง โดยผู้ประกอบการธุรกิจอาจสมมติบทบาทตนเอง
เป็นลูกค้าที่มีปัญหาและให้พนักงานหน้า ร้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยสังเกตดูการปฏิบัติของพนักงานว่า
เป็นเช่นไร หากมีข้อบกพร่องต้องมีคาแนะนาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้พนักงานดูเป็น
ตัวอย่าง
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ทราบถึงสภาพการแข่งขันทางการตลาด และกลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของชุมชนตาบล
คลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของชุมชนตาบลคลองโยง อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
3. นาผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของชุมชนตาบลคลองโยง
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ช่วงนาเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยให้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก โดยจัด
สัมมนาให้กับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ระยะที่ 2 ช่วงเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเผยแพร่ทางวารสารงานวิจัย
13. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
13.1 การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
(1) ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยเป็น ชุมชนตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
(2) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แกนนาในชุมชน
ผู้ประกอบการตลาดค้าปลีก และชาวบ้านในชุมชนตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
จานวน 15 ราย
13.2 การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดค้าปลีกของชุมชน
ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและวิเคราะห์กล
ยุทธ์ค้าปลีก และปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ค้าปลีก เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการตลาดค้าปลีกชุมชนตาบลคลอง
โยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แกนนาใน
ชุมชน ผู้ ป ระกอบการตลาดค้าปลี ก และชาวบ้านในชุมชนตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม จานวน 15 ราย
13.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดาเนินการโดยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงจุดมุ่งหมายใน
การวิจัยครั้งนี้ และดาเนินการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) และสังเกตปฏิกิริยาการสัมภาษณ์
อารมณ์ ตลอดจนความรู้ สึ ก จากน้ าเสี ยงและสี ห น้ า เพื่อ นามาวิเ คราะห์ ข้อ มูล ในเชิ ง ลึ ก อย่ างละเอี ย ด
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย จะขออนุ ญ าตกลุ่ มตั ว อย่ า งเพื่ อ บั น ทึ ก เทปการสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ เก็ บ รายละเอี ย ดในการ
สัมภาษณ์ให้ได้มากที่สุด และดาเนินการจดบันทึกข้อมูลดิบและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลอย่าง
ละเอียด
13.4 การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อกาหนด
หัวข้อ/กลุ่มหัวข้อแนวคิดสาคัญ (topic/category) และแบบแผนแนวคิดสาคัญอันเป็นประเด็นของการวิจัย
(pattern/themes)

14 ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอน
อย่างละเอียด)
งานวิจัยนี้จะศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของตลาดย้อนยุคในเขตกรุงเทพมหานคร และจะดาเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี
หลังได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัย
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15 งบประมาณของโครงการวิจัย
ลาดับ
1

รายการ

ค่าจ้างชั่วคราว
1.1 ค่าจ้างปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจยั
1.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท (2 คน* 5,000 บาท*1 เดือน)
2
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าจ้างเก็บข้อมูล
2.2 ค่าจ้างประมวลผลข้อมูล
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
2.2.2 ค่าถ่ายเอกสาร สาเนา สแกนภาพ ล้างอัดภาพ
2.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าหมึกพิมพ์
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
รวมงบประมาณ (หกหมืน่ บาทถ้วน)

จานวนเงิน(บาท)
10,000
10,000
50,000
20,000
8,000
17,000
15,000
2,000
5,000
2,000
2,000
1,000
60,000

16 ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
 ความสาเร็จระดับเบื้องต้น (P)
1) ทราบปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
2) องค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
ตลาดย้อนยุค
 ความสาเร็จกึ่งกลาง (I)
1) ชุมชนหรือบุคคลที่สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดาเนินธุรกิจได้
2) นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 ความสาเร็จตามเป้าประสงค์ (G)
1) สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตลาดย้อนยุค
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
2) สามารถเป็นต้นแบบสาหรับชุมชนอื่น ในการใช้การสื่อสารการตลาดเป็นเครื่องมือใน
การดาเนินธุรกิจตลาดย้อนยุค

(อาจารย์ธันย์ ชันทร)
หัวหน้าโครงการ
23 / ก..พ. /2560

หมายเหตุ :

1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทาการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดไว้ให้มากที่สดุ พร้อมทั้งแนบแบบข้อกาหนด (terms of reference - TOR) การ
จัดจ้างทาการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์ จ ะเสนอของบประมาณการวิ จั ย ในปี ง บประมาณต่ อ ไป ต้ อ งจั ด ท าโครงการวิ จั ย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยทีม่ ีการใช้สตั ว์ ให้ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั
แห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จานวน 1 ชุด

5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทาวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทา
เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยด้ านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
(ผนวก 15) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16)
จานวน 1 ชุด

__________________________________

