
Executive Journal 193

บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีความเจริญก้าวหน้า	เพราะมีผู้ประกอบการค้าปลีกมากขึ้นทั้งกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่		อีกทั้งการ
เตบิโตของธรุกจิคา้ปลกีในประเทศไทยในป	ี2553	ทีผ่า่นมาเตบิโตขึน้ประมาณ	10	%	ทำาใหส้ภาวะการแขง่ขนัทางธรุกจิคา้ปลกีมกีารแขง่ขนั
เพิ่มขึ้น	 บทบาทหน้าที่สำาคัญของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกคือการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างผลกำาไรให้กับธุรกิจ	
หน้าที่ของพ่อค้าปลีกคือการจัดซื้อสินค้าจากหลากหลายแหล่งที่มาเพื่อจำาหน่าย		(Providing	Assortment)	การบริหารคลัง	สินค้าและการ
จดัเกบ็สตอ๊กสนิคา้	(Holding	Inventory)	การแยกยอ่ยสนิคา้ทีซ่ือ้มาเพือ่ขายปลกีใหก้บัลกูคา้แตล่ะราย	(Breaking	Bulk)	และการใหบ้รกิาร
แก่ลูกค้าต่างๆ	(Customer	Services)	 เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าแต่ละราย	 ในการดำาเนินธุรกิจ	
ค้าปลีก	 ผู้ประกอบการค้าธุรกิจปลีกจะต้องศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาด	 อันได้แก่กลยุทธ์ค้าปลีก	(Retail	Strategy)	 อันประกอบด้วย						
(1)	ทำาเลที่ตั้ง	(Location)	(2)	ความหลากหลายของประเภทสินค้า	(Merchandise	Assortments)	(3)	นโยบายราคา	(Pricing	Policy)		
(4)	ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด	(Communication	Mix)	(5)	การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า	(Store	Design	and	Display)	
และ	(6)	การบริการลูกค้า	(Customer	Services)	ซึ่งปัจจัยทั้ง	6	ด้านของกลยุทธ์ค้าปลีกนี้เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ	เพื่อที่จะทำาให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถแข่งขันและประสบความสำาเร็จในตลาดได้	
 
Abstract

	 Nowadays,	the	retail	businesses	are	moving	progressively	as	many	small	and	large	retailers	are	entering	into	the	
market.	With	the	growth	rate	of	10%	increase	in	Thailand’s	retail	business	in	2010,	it	makes	the	competition	being	more	
intense.	The	important	role	of	retailers	is	to	increase	the	value-added	to	their	products	and	services	in	order	to	make	profit	
to	their	organization.		Tasks	of	the	retailers	are	providing	assortment;	holding	inventory;	breaking	bulk	and	providing	customer	
services	in	order	to	satisfy	and	make	a	long	term	relationship	with	their	customers.	The	retailers	also	have	to	study	a	retail	
strategy	which	composed	of	(1)	location	(2)	merchandise	assortments	(3)	pricing	policy	(4)	communication	mix	(5)	store	
design	and	display	and	(6)	customer	services.	The	retailers	must	have	plans	in	alls	6	elements	since	they	start	their	business	
in	order	to	be	competitive	and	successful	in	the	market.
 
	 ปจัจบุนัธรุกจิคา้ปลกีมคีวามเจรญิกา้วหนา้	เพราะมผีูป้ระกอบการคา้ปลกีทัง้กจิการขนาดเลก็และขนาดใหญม่ากขึน้	ธรุกจิคา้ปลกี
หมายถึง	 กิจการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนสุดท้าย				
(ดวงเดือน	สัญญะ,	2552)	ในประเทศไทยมีธุรกิจค้าปลีกหลากหลายประเภท	อาทิ	ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง	(Specialty	Store)	ร้าน
สรรพาหาร	(Supermarket)	ร้านสะดวกซื้อ	(Convenience	Store)	ร้านขายของชำา	(Grocery)	ตลอดจนห้างสรรพสินค้า	(Department	
Store)	และรา้นคา้ลดราคาขนาดใหญ	่(Discount	Store)	ในป	ี2553	ทีผ่า่นมาการเตบิโตของธรุกจิคา้ปลกีในประเทศไทยเตบิโตขึน้ประมาณ	
10	%	(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,	2553)	ทำาให้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น	นอกจากการแข่งขันกับธุรกิจ
คา้ปลกีกบัคูแ่ขง่ระดบัเดยีวกนัแลว้	ผูป้ระกอบการธรุกจิคา้ปลกียงัตอ้งแขง่ขนักบัธรุกจิรา้นคา้ปลกีขนาดใหญอ่กีดว้ย	การแขง่ขนัเพือ่สรา้ง
ความได้เปรียบทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำานึงถึง	 โดยเฉพาะการพิจารณาและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการแข่งขัน	
ถา้พจิารณาถงึกระบวนการของจดัจำาหนา่ยสนิคา้ในธรุกจิคา้ปลกี	ชอ่งทางของการจดัจำาหนา่ยสนิคา้จะเริม่ตน้จากผูผ้ลติทีผ่ลติสนิคา้เพือ่
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จำาหน่ายส่งไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย	โดยในกระบวนการขนส่งนั้น
จะต้องผ่านตัวกลางในการจัดจำาหน่ายสินค้า	 หนึ่งในตัวกลางนั้น
คือพ่อค้าปลีกที่ถือว่าเป็นตัวกลางคนสุดท้ายที่สำาคัญในการเชื่อม
ตอ่ระหวา่งผูผ้ลติสนิคา้และผูบ้รโิภคสนิคา้คนสดุทา้ย	จะเหน็ไดว้า่
พ่อค้าปลีกมีบทบาท	 และทำาหน้าที่สำาคัญในการขายสินค้าหรือ
บริการนั้นไปยังลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย	หน้าที่สำาคัญของ
พ่อค้าปลีกคือการเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการเพื่อสามารถสร้าง
กำาไรให้กับธุรกิจ	การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการจะทำาโดยการจัด
ซื้อสินค้าหลากหลายมาจากการแหล่งต่างๆ	 	 (Providing	
Assortment)	 การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บสต๊อกสินค้า	
(Holding	Inventory)	โดยศกึษาถงึความตอ้งการของลกูคา้ในแตล่ะ
เดือนว่าปริมาณความต้องการของสินค้าแต่ละประเภทมีมากน้อย
แค่ไหน	สินค้าที่เป็นสินค้าฤดูกาลอาจจะทำาให้พ่อค้าปลีกสามารถ
วางแผนการสัง่สนิคา้และการจดัเกบ็สตอ๊กสนิคา้ไดเ้ปน็อยา่งด	ีแต่
ถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าฤดูกาล	 พ่อค้าปลีกอาจต้องประเมิน
ความต้องการของผู้บริโภค	โดยอาจจะดูจากบันทึกยอดขายที่เกิด
ขึ้นในอดีตเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคลังสินค้าได้	นอกจากนี้
พอ่คา้ปลกียงัตอ้งจดัเตรยีมและจดัแบง่สนิคา้ในปรมิาณและสนิคา้
แตล่ะประเภทใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ	ตอ้งนำาสนิคา้ทีจ่ดัซือ้
มาจากแหลง่ตา่งๆ	มาแยกยอ่ยขายปลกีใหก้บัลกูคา้แตล่ะรายตาม
ความต้องการ	(Breaking	Bulk)	ตลอดจนการทำาหน้าที่ในการให้
บริการลูกค้าต่างๆ	(Customer	Services)	เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าแต่ละราย	 สิ่งต่างๆ	
เหลา่นีล้ว้นเปน็การเพิม่มลูคา่สนิคา้หรอืบรกิารเพือ่ทำาใหล้กูคา้เกดิ
ความจงรักภักดีกับร้านค้านั้นๆ	มากที่สุด	
	 ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกต้องศึกษาและเข้าใจความ
ต้องการของตลาด	 เพื่อการวางแผนธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า	ในการดำาเนินธุรกิจค้าปลีก	กลยุทธ์การตลาด
สำาหรับธุรกิจค้าปลีกถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญที่ต้องวางแผนทั้ง
ระยะสัน้และระยะยาวในการแขง่ขนัทางธรุกจิ	ผูป้ระกอบการธรุกจิ
ค้าปลีกจะต้องศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาด	อันได้แก่	กลยุทธ์ค้า
ปลีก	(Retail	Strategy)		ในหลักการตลาดทั่วๆ	ไป	ผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาจจะคุ้นเคยกับกลยุทธ์การตลาดหรือปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด	(Marketing	Mix)	ที่ประกอบด้วยปัจจัยการตลาด
ทั้ง	4	ด้าน	อันได้แก่	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	(Product)	ปัจจัยด้าน
ราคา	(Price)	 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย	(Place)	 และ
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	 เพราะทั้งหมดคือพื้น
ฐานสำาคัญทางการตลาดที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องศึกษา	
วเิคราะหแ์ละวางแผนในปจัจยัแตล่ะดา้น	แตต่ามจรงิแลว้มทีฤษฎี
ที่เกี่ยวโยงกับปัจจัยการตลาดสำาหรับธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะ	 คือ
กลยุทธ์ค้าปลีก	(Retail	Strategy)	อีก	1	ทฤษฎีที่เป็นหัวใจสำาคัญ
สำาหรบัการทำาธรุกจิคา้ปลกีโดยเฉพาะ	ผูป้ระกอบการธรุกจิคา้ปลกี

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจค้าปลีกของตนเองได้
	 กลยุทธ์ค้าปลีก	(Retail	Strategy)	มีองค์ประกอบสำาคัญ
ทั้งสิ้น	6	ด้านประกอบด้วย	(1)	ทำาเลที่ตั้ง	(Location)	(2)	ความ
หลากหลายของประเภทสินค้า	 (Merchandise	Assortments)						
(3)	นโยบายราคา	(Pricing	Policy)	(4)	ส่วนประสมการสื่อสารการ
ตลาด	(Communication	Mix)	(5)	การออกแบบร้านและการจัด
วางสินค้า	(Store	Design	and	Display)	และ	(6)	การบริการลูกค้า	
(Customer	Services)	(Michael	Levy	&	Barton	Weitz,	2007)
 

ภาพที่ 1	กลยุทธ์ค้าปลีก	(Retail	Strategy)
Michael	Levy	and	Barton	Weitz.	2007.	Retailing	Management.	
6th	Edition.	McGraw-Hill

1. ทำาเลที่ตั้ง (Location)

	 ในการดำาเนินธุรกิจค้าปลีก	 ทำาเลที่ตั้งถือเป็นปัจจัยการ
ตลาดที่สำาคัญมากที่สุด	 ทำาเลที่ตั้งของร้านค้าปลีก	 (Store	
Location)	 หมายถึงการพิจารณาการคัดเลือกทำาเลที่ตั้งของร้าน
คา้ปลกีใหเ้หมาะกบัสภาพธรุกจิ	เหมาะกบัธรุกจิแตล่ะประเภท	โดย
คำานึงถึงความหนาแน่นของประชากรในชุมชนนั้น	 อำานาจการซื้อ	
การแข่งขันของกิจการประเภทเดียวกัน	 อุปกรณ์อำานวยความ
สะดวก	เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนโ์ดยรวมสงูสดุและเสยีคา่ใชจ้า่ยต่ำา
สุด	(วิไลวรรณ	ศรีจันทร์อโนทัย,	2011)	นักธุรกิจสายเลือดชาวจีน
ส่วนใหญ่จะให้ความสำาคัญกับการเลือกทำาเลที่ตั้งเป็นอย่างมาก	
โดยเฉพาะศาสตร์ในเรื่องทิศทางอย่างที่เรารู้จักกันในนามของคำา
ว่า	“ฮวงจุ้ย”	ซึ่งความเชื่อนี้สอดคล้องกับหลักเหตุและผลของการ
เลือกทำาธุรกิจเป็นอย่างมาก	 ถ้าทำาเลที่ตั้งของธุรกิจอยู่ในชุมชน
เมอืง	หรอืใจกลางเมอืงใหญอ่ยา่งเชน่กรงุเทพมหานคร	ปญัหาเรือ่ง
การจราจรและปญัหาเรือ่งของทีจ่อดรถถอืวา่เปน็ปญัหาใหญท่ีต่อ้ง
พิจารณา	 อย่างไรก็ดีประเภทของธุรกิจที่ดำาเนินการก็เป็นตัวแปร
สำาคญัในการพจิารณาเลอืกทำาเลทีต่ัง้เพือ่ความเหมาะสม	จะสงัเกต
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ได้ว่าธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเลือกทำาเลที่ตั้ง
ที่เป็นแบบตั้งอยู่อิสระ	(Stand	Alone)	ซึ่งมีพื้นที่เหลือมากสำาหรับ
บรเิวณทีจ่อดรถและพืน้ทีใ่นการจดัเสน้ทางการจราจรการเขา้ออก
ของห้าง	ตลอดจนบริเวณพื้นที่ของคนเดิน	ปัจจุบันลูกค้าทั้งหลาย
ตอ้งการความสะดวกสบายในเรือ่งการจราจรและทีจ่อดรถ	รา้นคา้
ปลีกใหญ่ๆ	 ส่วนใหญ่จึงเลือกพื้นที่แบบตั้งอยู่อิสระเหล่านี้ในการ
สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า	 ทำาเลที่ตั้งที่ได้รับความนิยม
แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นถนนตัดใหม่	 เช่น	 ถนนนราธิวาสราช
นครินทร์	หรือถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา	เป็นต้น	แต่
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร	ร้านเฟอร์นิเจอร์	หรือ
ซูเปอร์มาร์เก็ต	ต่างก็เลือกทำาเลที่ตั้งแบบนี้ด้วยกันทั้งสิ้น	ปัจจุบัน
การทำาธรุกจิบนคหูาพาณชิยย์า่นชมุชนเมอืงกำาลงัจะหายไป	เพราะ	
วา่ทำาเลทีต่ัง้แบบอสิระใหค้วามสะดวกสบายทัง้ผูป้ระกอบการธรุกจิ
และลูกค้าที่นิยมใช้รถเป็นพาหนะเดินทาง	
	 อยา่งไรกด็	ีผูป้ระกอบการธรุกจิจำาเปน็ตอ้งเลอืกทำาเลทีต่ัง้
ธุรกิจให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจด้วย	ธุรกิจบางประเภทยัง
นิยมที่จะอยู่ในย่านชุมชน	 ย่านใจกลางเมือง	 หรือในห้างสรรพ
สินค้า	อย่างเช่นร้านสะดวกซื้อ	ยังจำาเป็นต้องตั้งตามคูหาพาณิชย์	
ย่านชุมชน	เพราะกลุ่มลูกค้าต้องการความสะดวกสบาย	เดินทาง
งา่ย	มสีาขาครอบคลมุ	ราคาสนิคา้ในรา้นสะดวกซือ้อาจจะสงูและ
อาจจะแพงกว่าร้านอื่นๆ	 เล็กน้อย	 แต่ลูกค้าก็ไม่ถือว่าเป็นสาระ
สำาคัญ	 เนื่องจากซื้อในปริมาณน้อย	 แต่เน้นความสะดวกรวดเร็ว
เปน็หลกัมากกวา่	หรอืธรุกจิรา้นขายเสือ้ผา้	รา้นกิฟ๊ชอ็ฟทีก่ลุม่เปา้
หมายเป็นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น	 ยังคงต้องอยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือ
ชอ็ปปิง้มอลล	์เนือ่งจากกลุม่ลกูคา้ดงักลา่วมกัจะใชเ้วลาในการเดนิ
ในห้างชีวิตประจำาวันเยอะ	 การเดินทางโดยขนส่งมวลชนสะดวก	
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าและเปรียบเทียบราคากับร้าน	
อืน่ๆ	ไดม้ากกวา่	จะสงัเกตไดว้า่ปจัจบุนัธรุกจิประเภทเดยีวกนัมกั
จะตัง้อยูใ่นยา่นหรอืทำาเลเดยีวกนั	เพือ่เปน็ศนูยร์วมและความหลาก
หลายของสินค้าประเภทเดียวกันแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 อีกหนึ่ง
ปจัจยัสำาคญัทีเ่กีย่วโยงกบัเรือ่งทำาเลทีต่ัง้คอืสถานทีจ่อดรถ	ปญัหา
เรื่องทำาเลที่ตั้งธุรกิจโดยที่มีพื้นที่การจอดรถจำากัดหรือไม่เพียงพอ
เป็นสาเหตุสำาคัญอย่างหนึ่งที่ทำาให้ธุรกิจไม่ประสบความสำาเร็จ	
นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องดูทิศทางการจราจรขาเข้าหรือขา
ออกเมืองอีกด้วย	 ธุรกิจบางประเภท	อาทิซูเปอร์มาร์เก็ต	ทำาเลที่
ตัง้ฝัง่เสน้ทางการจราจรขาออกเมอืงนา่จะเปน็ทีท่ำาเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะ
สมมากกวา่	เพราะลกูคา้สว่นใหญจ่ะแวะซือ้อาหาร	ของใช	้ในตอน
เยน็ตามเสน้ทางกลบับา้น	ซึง่สว่นใหญจ่ะเปน็ขาออกเมอืง	เปน็ตน้	
ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจำาเป็นต้องศึกษาประเภทธุรกิจ
และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเลือกทำาเลที่ตั้ง
ธุรกิจ

2. ความหลากหลายของประเภทสินค้า (Merchandise 

Assortment)

	 ความหลากหลายของสินค้า	(Merchandise	Assortment)	
คือประเภทของสินค้าที่มีจำาหน่ายในร้านมีความหลากหลายใน
ประเภทของสินค้า	ขนาด	ราคา	และคุณภาพ	เพื่อให้ลูกค้ามีทาง
เลอืกและสามารถเลอืกซือ้ตามความตอ้งการ	(Oxden	and	Oxden,	
2005)	ในปจัจบุนัผูบ้รโิภคตอ้งการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ทีม่สีนิคา้ครบ
วงจร	(One	Stop	Shopping)	ซึ่งแนวคิดรูปแบบร้านครบวงจรนี้ได้
รับความนิยมในเมืองไทยมานานพอสมควร	 ปัจจุบันจึงมีร้านค้า
เฉพาะอย่างที่มุ่งเน้นขายสินค้าในหมวดนั้นๆ	 หรือประเภทนั้นๆ	
ครบวงจร	(Category	Killer)	อยู่เป็นอย่างมาก	ร้านเฟอร์นิเจอร์จะ
มีสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ครบทุกหมวด	ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต้อง
มเีครือ่งใชไ้ฟฟา้ครบทกุประเภท	รา้นเครือ่งเขยีนอาจมสีนิคา้เครือ่ง
เขยีนรวมอปุกรณเ์ครือ่งใชส้ำานกังานดว้ย	รา้นอปุกรณต์กแตง่บา้น
มีสินค้าครบถ้วนตั้งแต่ห้องน้ำา	ห้องครัว	ห้องนอน	หรือห้องนั่งเล่น	
รา้นหนงัสอืมรีวมทกุหมวดหมูข่องประเภทหนงัสอื	นติยสาร	ตำารา
ทั้งในและต่างประเทศ	เป็นต้น	
	 ในแง่ของผู้บริโภค	 ร้านค้าครบวงจรที่มีความหลากหลาย
ของสนิคา้ในการใหบ้รกิารถอืเปน็การตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้บริโภคได้ครบถ้วน	 เพราะลูกค้าย่อมต้องการความหลากหลาย
ของสินค้า	ซึ่งสะดวกในแง่ของการเลือกหาหรือเลือกซื้อมากกว่าที่
จะตอ้งเดนิทางไปในหลายๆ	รา้นเพือ่ใหไ้ดส้นิคา้ครบตามตอ้งการ	
การจัดประเภทสินค้าที่จะขายในร้านต้องดูถึงความต้องการของ
ลกูคา้เปน็หลกั	สนิคา้ทีท่างรา้นมจีดัเตรยีมไวน้า่จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้	 สินค้า
ประเภทเดยีวกนัอาจมตีวัเลอืกของสี	ขนาด	ยีห่อ้	ใหล้กูคา้ไดเ้ปรยีบ
เทียบ	หรือความหลากหลายของแบบที่มีจัดจำาหน่าย	ต้องมีอย่าง
เหมาะสม	 เพราะจะทำาให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อและตัดสินใจได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	 ลูกค้าสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับ
ตนเองได้	 อย่างไรก็ดีการดำาเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายของ
สินค้าและบริการอาจทำาให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีปัญหาในการจัด
เก็บและการบริหารคลังสินค้าที่ยุ่งยากมากขึ้น	 แต่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีและระบบการบริหารสินค้าคงคลัง	 อาทิ	 ซอฟต์แวร์
ประเภทต่างๆ	 สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำาเนินการได้
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		

3. นโยบายราคา (Pricing Policy)

	 ราคา	(Price)	หมายถึง	จำานวนเงินที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้
มาซึ่งสินค้าหรือบริการ	หรือหมายถึง	ผลรวมของมูลค่าที่ผู้บริโภค
ใช้แลกเปลีย่นเพือ่ผลประโยชน์ในการมหีรอืการใช้สนิค้าหรอืบรกิาร	
(Levy	and	Weitz,	2007)		ราคาถอืเป็นปัจจยัการตลาดทีผู่ป้ระกอบ
การธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลง	 ปรับเปลี่ยน	 และควบคุมได้ง่าย
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ทีส่ดุ	แต่ขณะเดยีวกนัราคาถอืว่าเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนทีส่ดุในการ
ตลาดเช่นกัน	 เพราะกลยุทธ์ด้านราคาเป็นหัวใจสำาคัญในการ
แข่งขันทางธุรกิจ	 ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ใช้นโยบายความคุ้มค่า
ด้านราคา	โดยมีนโยบายในการขายสินค้าราคาถูกทุกวัน	(EDLP	-	
Every	Day	Low	Price)	ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ของห้างในการแข่งขัน
โดยสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้รโิภคไม่ต้องรอสนิค้าลดราคา	เพราะ
ว่าที่ห้างขายสินค้าในราคาประหยัดและถูกที่สุดแล้ว	 แต่ขณะ
เดยีวกนัร้านค้าสะดวกซือ้	(Convenience	Store)	ทีเ่ปิดขายตลอด	
24	ชั่วโมงอย่างเซเว่น	อีเลเว่น	อาจมีนโยบายด้านราคาที่ไม่ได้มุ่ง
เน้นราคาถูก	แต่ราคาอาจกลับสูงกว่าคู่แข่งหรือธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ	
เนื่องจากนโยบายมุ่งเน้นเรื่องความสะดวกสบาย	และสามารถหา
ซื้อง่ายได้ตลอด	24	ชั่วโมงมากกว่า	ดังนั้นราคาอาจจะสูงกว่า	แต่
ผู้บริโภคยอมรับได้	 เพื่อแลกกับความสะดวกที่ร้านค้าอยู่ใกล้บ้าน	
ดังนั้นผู ้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจำาเป็นต้องมีนโยบายความ
ชัดเจนด้านราคา	ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจสามารถมีอำานาจการต่อ
รองจากพ่อค้าผู้จัดจำาหน่ายหรือจากผู้ผลิตได	้ นโยบายด้านราคา
น่าจะสามารถทำาให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถแข่งขันกับธุรกิจ
หลายอื่นๆ	 ได้	 ลูกค้าบางรายอาจไม่คำานึงถึงเรื่องราคาสินค้าถูก
เป็นหลกั	แต่ลกูค้าอาจต้องการเรือ่งของการบรกิารมากกว่า	ลกูค้า
บางรายอาจยอมจ่ายสินค้าราคาแพงกว่า	 เพื่อแลกกับความพึง
พอใจในบรกิารทีไ่ด้รบั	แต่อย่างไรกด็	ีราคาสนิค้าเป็นเรือ่งละเอยีด
อ่อนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว	 สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจจำาเป็นต้อง
คำานงึถงึคอืการสร้างนโยบายในการลดต้นทนุสนิค้า	ทัง้นีเ้พือ่สร้าง
ความได้เปรยีบทางการแข่งขนั	(Competitive	Advantage)	อย่าง
ยั่งยืน	 ซึ่งถ้าต้นทุนสินค้าของเราตำ่ากว่าคู่แข่งขันจะทำาให้เราได้
เปรยีบทางธรุกจิเหนอืคูแ่ข่งขนั	กลยทุธ์การสร้างต้นทนุตำ่าหรอืการ
เป็นผู้นำาด้านต้นทุนสินค้า	(Cost	Leadership)	จะทำาให้คู่แข่งที่มี
ต้นทนุสนิค้าสงูกว่าไม่สามารถแข่งขนัได้	นโยบายในการขายสนิค้า
ราคาถูกอาจต้องทำาให้ผู้ประกอบการธุรกิจเน้นที่ปริมาณการขาย
ให้เพิม่มากขึน้เพือ่ชดเชยกบักำาไรต่อหน่วยทีอ่าจจะมน้ีอยลง	แต่ก็
มผีลดใีนเรือ่งการหมนุเวยีนสต๊อก	สนิค้าในร้านได้อย่างรวดเรว็ขึน้	

4. สว่นประสมการสือ่สารการตลาด (Communication Mix)

	 ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดคือ	 การวางแผนภายใต้
แนวความคดิเดยีว	โดยใชก้จิกรรมการสือ่สารหลายรปูแบบรว่มกนั	
(จิรวุฒิ	 หลอมประโคม,	2553)	 ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
เปน็ปจัจยัทางการตลาดในการเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้เปา้หมายผา่นชอ่ง
ทาง	การสื่อสารประเภทต่างๆ	การเลือกสื่อทางการตลาดที่จะนำา
มาใช้กับธุรกิจค้าปลีกจะต้องคำานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก	
กล่าวคือต้องศึกษากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใคร	และช่องทางสื่อสาร
ประเภทใดที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ดี	 ปัจจุบันมีสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายโดยอาจจะใช้ต้นทุนเพียงน้อยนิดมากมาย	 ธุรกิจขนาด

เล็กอาจไม่มีงบประมาณในการสื่อสารทางการตลาดมากนัก	ช่อง
ทางอินเทอร์เน็ต	 หรือช่องทางเครือข่ายทางสังคม	 (Social	
Network)	อาจเปน็คำาตอบทีด่สีำาหรบัผูป้ระกอบการธรุกจิ	ปจัจบุนั
ธรุกจิขนาดเลก็นยิมใชช้อ่งทางดงักลา่วสรา้งเครอืขา่ยการรบัรูแ้ละ
บอกตอ่ในโลกสงัคมออนไลน	์(Viral	Marketing)	ทำาใหเ้กดิการแพร่
ขยายดว้ยการบอกตอ่อยา่งรวดเรว็	โดยใชต้น้ทนุทีม่คีา่ใชจ้า่ยนอ้ย
มากๆ	
	 จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการสื่อสารทางการตลาดคือการ
สร้างการรับรู้	 การชักชวน	และการยำ้าเตือนกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิด
การรับรู้	 การทดลองใช้	 และยอมรับ	 เมื่อสินค้าหรือบริการเป็นที่
พึงพอใจสำาหรับลูกค้า	ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจก็จะ
เกิดขึ้น	 สิ่งสำาคัญคือผู้ประกอบการธุรกิจจะทำาอย่างไรให้ลูกค้า
สามารถจดจำาและระลึกถึงสินค้าหรือบริการของตนเมื่อลูกค้าเกิด
ความต้องการ	ร้านค้าปลีกที่เปิดกิจการใหม่อาจต้องใช้ระยะเวลา
ในการสร้างชื่อเสียงให้ลูกค้ารู้จัก	 ยอมรับและเชื่อถือ	 ซึ่งแนวคิด
ของการสือ่สารทางการตลาดดงักล่าวเป็นแนวคดิมาจากการสือ่สาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ	 ( Integrated	Market ing	
Communication	-	IMC)	ซึง่ได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก	เพราะ
การทำาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการหมายถึง	 การ
วางแผนการสื่อสารการตลาดภายใต้แนวความคิดเดียว	 โดยใช้
กิจกรรมการสื่อสารหลายรูปแบบร่วมกัน	 สาเหตุที่ต้องทำาร่วมกัน
เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารบางอย่างต้องทำาไปพร้อมๆ	กัน	อาทิ	
ถ้าทางร้านตอ้งการทำากจิกรรมส่งเสริมการขายด้วยการใหส้ว่นลด
ราคาสนิค้า	การโฆษณากค็วรจะต้องทำาโดยให้มุง่เน้นไปในทศิทาง
เดียวกัน	เนื้อหาของการโฆษณาก็ควรเชื่อมโยงกับเรื่องของการจัด
ส่งเสริมการขายของร้านในเรื่องการลดราคาเช่นกัน	ที่ผ่านมาการ
สื่อสารทางการตลาดอาจจะต่างคนต่างทำา	 โดยที่ไม่เชื่อมโยง	 ผู้
ประกอบการธุรกิจอาจต้องพิจารณาความสำาคัญของการสื่อสาร
ทางการตลาดประเภทต่างๆ	ว่าสิ่งใดสำาคัญ	สิ่งใดไม่สำาคัญ	สิ่งใด
ที่ต้องทำาควบคู่กัน	สิ่งใดที่ต้องดำาเนินการก่อนหลัง	 เป็นต้น	ทั้งนี้
การดำาเนินการสื่อสารทางการตลาดต้องมุ่งเน้นประสิทธิภาพที่จะ
เกิดขึ้นสูงสุดแก่องค์กร	 เครื่องมือของการสื่อสารทางการตลาดมี
หลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดงนี้
	 •	 การโฆษณา (Advertising) 
	 สื่อโฆษณาในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย	 อาทิ	 วิทยุ	
โทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	 ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดู
วัตถุประสงค์ในการโฆษณา	(Advertising	Objectives)	และกลุ่ม
เป้าหมาย	(Target	Audience)	 เป็นหลัก	 การเลือกสื่อโฆษณามี
ความสำาคัญมาก	 เพราะสื่อแต่ละสื่อจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง
กนั	ตลอดจนตอ้งคำานงึถงึงบประมาณโฆษณาทีท่างรา้นมดีว้ย	สือ่
โฆษณาบางรูปแบบอาจมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่สูง
มากเกินไป	 ผู้ประกอบการอาจเลือกสื่อโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้า
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หมายโดยใช้ต้นทุนต่ำาแต่เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด	
อาทิสื่อโฆษณาประเภทสื่อเครือข่ายทางสังคม	(Social	Network)	
อย่างที่กล่าวมาแล้ว
	 •	 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
	 วิธีการส่งเสริมการขายที่ทุกคนรู้จักคือการลด	 แลก	 แจก	
แถม	การลดราคาคอืวธิกีารจงูใจใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้และบรกิารอยา่ง
รวดเรว็	วธินีีน้า่จะเหมาะสมกบัการดำาเนนิธรุกจิในชว่งเปดิรา้นใหม	่
หรอืชว่งแนะนำาสนิคา้ทีอ่อกมาใหม	่การแลกสนิคา้โดยใชค้ปูองหรอื
การสะสมแต้ม	หรือการคืนเงินเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นยอดขาย
อย่างรวดเร็ว	 อาจจะเห็นผลดีในช่วงที่ธุรกิจซบเซา	 หรือยอดขาย
เริ่มถดถอย	สำาหรับการแจกสินค้าตัวอย่างอาจจะเหมาะกับสินค้า
ที่พึงมีมาใหม่เพื่อให้ลูกค้าเกิดการทดลองใช้	จะได้รู้จักสินค้าหรือ
บริการของทางร้านดีมากยิ่งขึ้น	 ส่วนของแถมอาจจะเป็นการ
ตอบแทนหรอืใหส้มนาคณุแกล่กูคา้ทีซ่ือ้สนิคา้หรอืมาใชบ้รกิารบอ่ย	
หรอืมอบใหใ้นชว่งเทศกาล	ทกุรปูแบบของการสง่เสรมิการขายลว้น
มุ่งเน้นการสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวนั่นเอง	
	 •	 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
	 ในโลกอินเทอร์เน็ต	เว็บไซต์ถือว่าจำาเป็นอย่างมากสำาหรับ
ธุรกิจ	 ถือว่าเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านได้ดีทางหนึ่ง	
ลูกค้าสามารถหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ
ทางร้านได้อย่างรวดเร็ว	โดยปกติเว็บไซต์จะมี	2	ประเภทหลัก	คือ	
(1)	 เว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูล	 ข่าวสารของทางร้านเป็นหลัก	
ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีเป็นอย่างมาก	
และ	(2)	 เว็บไซต์ที่ลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมการซื้อขายออนไลน์
ได้	 ซึ่งเว็บไซต์สามารถเป็นได้ทั้งช่องทางการขายและช่องทาง
ทางการประชาสัมพันธ์	 ในการสร้างสร้างเว็บไซต์	ผู้ประกอบการ
ธรุกจิตอ้งคำานงึถงึความสวยงามของเวบ็ไซต	์โดเมนเนม	(Domain	
Name)	ที่เปรียบเสมือนเลขที่บ้านของเว็บไซต์ต้องจดจำาง่าย	และ
หน้าจอของเว็บไซต์ต้องมีโฮมเพจที่สวยงามและน่าดึงดูดใจให้คน
เข้าเยี่ยมชม	 ซึ่งนับเป็นเคล็ดลับสำาคัญเบื้องต้นสำาหรับผู้ประกอบ
การธุรกิจ	 หากผู้ประกอบการธุรกิจไม่มีความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยแีละไมส่ามารถออกแบบเวบ็ไซตไ์ดเ้อง	กส็ามารถพึง่พา
บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่รับจ้างออกแบบและดำาเนินการ	ซึ่งค่า
ใช้จ่ายในการใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์แบบนี	้ ถือว่ามีค่าใช้จ่าย
ต่ำามากเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อโฆษณารูปแบบอื่นๆ
	 •	 ปากต่อปาก (Word of Mouth)
	 ปากต่อปากของลูกค้า	 ถือว่าเป็นดาบสองคมที่สามารถ
สร้างชื่อเสียงเชิงบวกและชื่อเสียงเชิงลบได้ในเวลาเดียวกัน	 ในแง่
บวก	 ปากต่อปากสามารถสร้างชื่อเสียงทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการ
แทบไม่ต้องลงทุนอะไร	 เพียงแต่ผู้ประกอบการธุรกิจ	 ต้องทำาให้
ลกูคา้เกดิความพงึพอใจและประทบัใจในสนิคา้และบรกิารของทาง

ร้าน	 โดยอาจมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
หรือการให้บริการให้ดี	 ลูกค้าก็จะบอกต่อกันเอง	 ซึ่งอาจต้องใช้
ระยะเวลา	 แต่ก็นับว่าคุ้มค่าในระยะยาว	 	 ขณะเดียวกันถ้าผู้
ประกอบการธุรกิจไม่สามารถทำาให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและ
บริการที่ดีได้	 ลูกค้าก็จะบอกต่อในเชิงลบอีกเช่นกัน	 ดังนั้นสิ่งที่ดี
ทีส่ดุ	ผูป้ระกอบการธรุกจิควรสรา้งมาตรฐานเรือ่งสนิคา้และบรกิาร
ให้ดีที่สุดนั่นเอง

5. การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ (Store Design and 

Display)

	 บรรยากาศในร้านค้า	(Store	Atmosphere)	คือการผสม
ผสานลักษณะทางกายภาพของร้านให้ลงตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ของร้านในใจผู้บริโภค	 ลักษณะทางกายภาพประกอบด้วย	
สถาปัตยกรรม	โครงสร้าง	แผนผังการจัดวางสินค้า	ป้าย	แสง	สี	
เสยีง	และอณุหภมูขิองรา้น	(Levy	and	Weitz,	2007)	การออกแบบ
ร้านและการจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นการสร้างบรรยากาศ
ภายในรา้นใหน้า่สนใจและเปน็ทีด่งึดดูใหล้กูคา้อยากเดนิเขา้มาใช้
บริการในร้าน	 ความสวยงาม	 ความสะอาด	 และการออกแบบ
ตกแต่งร้านที่ลงตัวเป็นศิลปะอีกด้านที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องให้
ความสำาคัญ	 ผู้ประกอบการธุรกิจอาจต้องพึ่งพามัณฑนากร							
นักออกแบบที่สามารถออกแบบแผนผังของร้าน	 การจัดวาง	 รูป
แบบ	 และแนวคิดการตกแต่งที่ทันสมัยและเหมาะสมกับประเภท
ของธรุกจิ	ปจัจบุนัรา้นคา้ปลกีในเมอืงไทยเหน็ความสำาคญัของการ
ออกแบบมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิด	 หรือการสร้างธีมของ
ร้าน	การเลือกสี	อุปกรณ์ตกแต่ง	หรือแสงสว่างภายในร้าน	ล้วน
สามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่ลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้า
รา้นไดเ้ปน็อยา่งดี	ธรุกจิบางประเภท	อาท	ิสปา	รา้นเสรมิสวย	รา้น
อาหาร	 อาจมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศของร้านด้วยสีสันตามแนวคิด	
แสงไฟ	 และเสียงเพลงสามารถเป็นองค์ประกอบศิลป์ในการเพิ่ม
อารมณ์	 ความรู้สึก	 และประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับในระหว่าง
การเขา้มาใชบ้รกิาร	ลกูคา้ทีเ่ขา้มาในรา้นจะเกดิความรูส้กึประทบั
ใจโดยที่พนักงานยังไม่ได้เริ่มให้บริการด้วยซ้ำา	
	 นอกจากนี้การจัดแสดงและการจัดวางสินค้าบนชั้นโชว์ใน
ร้านควรมีการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าให้ชัดเจนและลงตัวจะทำา
ลูกค้าสะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น	 ผู้ประกอบการ
ธุรกิจยังสามารถใช้สื่อโฆษณา	ณ	แหล่งขาย	(Point	of	Purchase	
Advertising)	โฆษณาประชาสมัพนัธภ์ายในรา้นเพิม่ไดอ้กีดว้ย	อาท	ิ
ป้ายแขวน	สติ๊กเกอร์	แบนเนอร์	ธงญี่ปุ่น	เป็นต้น	ซึ่งสื่อโฆษณาที่
เพิม่การตกแตง่รา้นเหลา่นีจ้ะกระตุน้การซือ้ของลกูคา้ไดด้ว้ย	องค์
ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นหัวใจสำาคัญในการสร้าง
บรรยากาศของร้านและดึงดูดให้กับลูกค้าพร้อมที่จะมาเยือน	 ผู้
ประกอบการธุรกิจบางคนอาจคิดว่าการลงทุนตกแต่งร้านอาจทำา
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แคเ่ฉพาะเมือ่ตอนเปดิรา้นใหมค่รัง้เดยีวเทา่นัน้	แตจ่รงิๆ	แลว้การ
ปรบัปรงุดแูลใหร้า้นดสูวยงามอยูเ่สมอเปน็สิง่ทีส่ำาคญัมาก	หรอืการ
วางผังร้าน	การจัดวางสินค้า	ถ้ามีการปรับเปลี่ยนทุกๆ	6	เดือนก็
สามารถเปลี่ยนบรรยากาศให้ลูกค้าเกิดความตื่นตาตื่นใจได้	 ผู้
ประกอบการธุรกิจอาจเลือกใช้อุปกรณ์การตกแต่งร้านที่สามารถ
ปรบัเปลีย่นเคลือ่นยา้ยได้	กจ็ะสามารถทำาใหล้ดตน้ทนุในเรือ่งการ
ออกแบบและตกแต่งได้บ้าง	

6. การบริการลูกค้า (Customer Service)

	 การบริการลูกค้า	(Customer	Service)	คือการปฏิบัติและ
การให้บริการตามความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน	
(วิกีพีเดีย,	2554)	การบริการลูกค้าด้วยรอยยิ้ม	และการมีอัธยาศัย
ที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญของการให้บริการภายในร้าน	 พนักงาน
หน้าร้านทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องกิริยามารยาท	 การ
พดูจา	ตลอดจนการแกป้ญัหาเฉพาะหนา้	รปูแบบการฝกึอบรมเรือ่ง
การให้บริการ	 ผู้ประกอบการธุรกิจอาจใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ	
ที่เน้นการปฏิบัติจริง	 อาทิ	 การใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติการ
กำาหนดสถานการณ์ในร้านในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหา	 วิธีการแก้ไข
ปัญหา	วิธีการเจรจาพูดคุยกับลูกค้าว่าจะต้องทำาอย่างไร	จะทำาให้
พนักงานหน้าร้านได้ฝึกปฏิบัติในการแก้ปัญหาเฉพาะจริง	 โดยผู้
ประกอบการธุรกิจอาจสมมติบทบาทตนเองเป็นลูกค้าที่มีปัญหา	
และให้พนักงานหน้าร้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 โดยสังเกตดูการ
ปฏิบัติของพนักงานว่าเป็นเช่นไร	 หากมีข้อบกพร่องต้องมีคำา
แนะนำาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ให้พนักงานดูเป็น
ตัวอย่าง		
	 นอกจากนี้การบริการภายในร้านอื่นๆ	 เพื่ออำานวยความ
สะดวกใหล้กูคา้ในระหวา่งการใชบ้รกิารในรา้นยงัเปน็หวัขอ้สำาคญั
ทีต่อ้งคำานงึถงึ	ผูป้ระกอบการธรุกจิไมค่วรมองขา้มสิง่เลก็ๆ	ทีอ่าจ
เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่เพิ่มยอดขายและจำานวนลูกค้าของร้าน
เพิ่มมากขึ้น	อาทิ	การรับบัตรเครดิต	เพื่ออำานวยความสะดวกให้
ลูกค้าที่ไม่ได้พกเงินสด	โดยเฉพาะรายละเอียดเล็กๆ	น้อยๆ	เช่น
ร้านค้าปลีกบางแห่งอาจคิดค่าธรรมเนียมกับลูกค้าเพิ่มเติม	1-3%	
ในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรเครดิต	ตามจริงแล้วค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ทีธ่นาคารคดินา่จะเปน็ภาระของทางรา้นคา้มากกวา่	แตผู่ป้ระกอบ
การธุรกิจกลับผลักภาระให้กับผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบ	 ซึ่งอาจ
ทำาให้ลูกค้าบางรายหันไปซื้อสินค้าจากร้านใหญ่ที่ไม่ต้องเสียค่า
ธรรมเนียมแทน	 นอกจากนี้การบริการเสริมอื่นๆ	 เช่น	 การขาย
สินค้าระบบผ่อนชำาระ	 อาจทำาให้ลูกค้าสะดวกมากยิ่งขึ้นที่ไม่ต้อง
ชำาระด้วยเงินก้อน	การขายเครื่องใช้ไฟฟ้า	เฟอร์นิเจอร์	ระบบการ
ขายสินค้าแบบผ่อนชำาระอาจทำาให้คุณได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น
เพราะลูกค้าจะมีกำาลังการซื้อเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง	 ปัจจุบันบัตร
เครดิตทุกธนาคารมีระบบการผ่อนชำาระที่พร้อมจะร่วมเป็น

พันธมิตรกับร้านค้าต่างๆ	ทั่วไปอยู่แล้ว	 	หรือการจัดส่งสินค้าให้
ลูกค้าสำาหรับสินค้าชิ้นใหญ่อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า	 และเฟอร์นิเจอร์	
จำาเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการให้บริการดังกล่าว
	 ปัจจัยทั้ง	6	ด้านของกลยุทธ์ค้าปลีกที่กล่าวมานี้	 นับเป็น
องคป์ระกอบสำาคญัทีผู่ป้ระกอบการธรุกจิตอ้งใชว้างแผนตัง้แตเ่ริม่
ต้นธุรกิจ	 เพื่อที่จะทำาให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถแข่งขันและประสบ
ความสำาเร็จได้	แต่สิ่งสำาคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือผู้ประกอบการธุรกิจ
จะต้องมุ่งมั่น	ใส่ใจ	เรียนรู้	และศึกษาคู่แข่งขันอยู่ตลอดเวลา	และ
ตอ้งพรอ้มทีจ่ะพฒันาธรุกจิของตนเองอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่การแขง่ขนั
ในโลกธุรกิจค้าปลีกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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