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การจดัการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก  

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม 

 

นางสาวชลนที   จนัทโชติ  

 

บทคดัย่อ 

 

 ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา “การจดัการการเปล่ียนแปลงของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจร้านคา้ปลีก ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม” คือศึกษาการเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจ
ร้านคา้ปลีกในปัจจุบัน และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจร้านค้าปลีก ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลจากประชากรวิจยัตวัอยา่งจ านวน 220 ราย ผูว้ิจยัได้
ตั้งกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ซ่ึงมีตวัแปรตน้ ประกอบไปดว้ย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
(สภาวะเศรษฐกิจ, คู่แข่งขนั, เทคโนโลยี, การเมืองและกฏหมาย, สงัคมและประชากร) ในส่วนของ
ตวัแปรตามนั้นมีหัวขอ้ คือ “การจัดการการเปล่ียงแปลงของร้านค้าปลีก” ซ่ึงมีหัวข้อย่อยหลกั
ประกอบไปดว้ย (ดา้นสร้างจิตส านึกถึงความจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลง, ดา้นสร้างแนวร่วมในการ
เปล่ียนแปลง, ดา้นสร้างวิสยัทศัน์และกลยุทธ,์ ดา้นการติดต่อส่ือสารวิสยัทศัน์, ดา้นกระจายอ านาจ
และแนะน าแนวทางแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง, ดา้นสร้างเป้าหมายระยะสั้นและใหร้างวลัต่อความส าเร็จ, 
ดา้นสร้างการเปล่ียนแปลงให้ต่อเน่ือง, ดา้นรักษาสภาพการเปล่ียนแปลงอย่างถาวร) สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย ค่าแจก
แจงความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ(Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ประกอบด้วย ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย แบบวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

 

ค าส าคญั : การจดัการการเปล่ียนแปลง, การเปล่ียนแปลง, ธุรกิจร้านคา้ปลีก 
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ABSTRACT 

 

 The researcher aims to study " Change Management of the Retail Business in the 
Municipality Muang Nakhon Pathom” is to study the changes in retail business operations at 
present. And study the factors affecting the change of the retail store business In the in the 
Municipality Muang Nakhon Pathom. And organization The data was collected from a sample of 
220 people. Researchers set a conceptual framework for research. The primary variables consisted 
of factors affecting change (economic conditions, competition, technology, politics and law, society 
and population). The dependent variable was subject to “Change Management”, with the main sub-
topics comprising. With (Building awareness of the need for change, building coalition for change, 
building vision and strategy, communicating vision, decentralization and guiding people concerned, 
building short-term goals and Rewarding success, creating continuous changes, maintaining 
permanent changes) Statistics used in data analysis are descriptive statistic analysis consisting of 
frequency distribution (Frequency), percentage value ( Percentage, Mean, and Standard Deviation. 
Inference statistics consist of regression coefficients. Multiple Regression Analysis (MRA). 

 

Keywords: change management, change, retail business 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 จากปัญหาก าลงัซ้ือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดร้ะดบักลางลงล่าง ท่ีตอ้งอาศยัรายไดจ้ากผลผลิต

ภาคเกษตรซ่ึงยงัคงมีก  าลงัซ้ือท่ีอ่อนแออยู่ และรอการกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครัฐผ่านมาตรการ
ต่างๆ รวมถึงหน้ีครัวเรือนท่ียงัไม่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ธุรกิจคา้ปลีกในปี 2562 ท่ีผ่านมา มี
สัญญาณการหดตวัข้ึนในทุกหมวดสินคา้ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั GDP ทั้งประเทศตลอดปี 
2562 ธุรกิจร้านคา้ปลีกท่ีประกอบการในพ้ืนท่ีเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ก็ไดรั้บผลกระทบ
จากตรงน้ีเช่นกนั  
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 ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเ ก่ียวกับการจัดการการเปล่ียนแปลงของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีก ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซ่ึงผูว้ิจยัไดม้ีการจดัการจ าแนก
หวัขอ้ไดด้งัน้ี 1. ดา้นสร้างจิตส านึกถึงความจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลง 2. ดา้นสร้างแนวร่วมในการ

เปล่ียนแปลง 3. ดา้นสร้างวิสยัทศัน์และกลยุทธ์ 4. ดา้นการติดต่อส่ือสารวิสัยทศัน์ 5. ดา้นกระจาย
อ านาจและแนะน าแนวทางแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 6. ดา้นสร้างเป้าหมายระยะสั้นและให้รางวลัต่อ
ความส าเร็จ 7. ดา้นสร้างการเปล่ียนแปลงใหต่้อเน่ือง 8. ดา้นรักษาสภาพการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวร 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีกในปัจจุบัน ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม และเพื่อศึกษาสมมติฐานของการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง จากการ
เปล่ียนแปลงธุรกิจร้านคา้ปลีก ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีกมีการจดัการการ
เปล่ียนแปลงของร้านคา้ปลีกแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิยัการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีกท่ีจดทะเบียนธุรกิจ ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จ านวน 490 ราย ซ่ึงค  านวณขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและ
มอร์แกน ( Krejcie and Morgan. 1970) ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมเท่ากับ  217 ราย โดยมี
กรอบแนวคิดในการวิจยั คือ 
 1. ตวัแปรอิสระ หรือตวัแปรตน้ (Independent Variables) ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจ, คู่แข่งขัน, เทคโนโลยี, การเมืองและกฏหมาย, สังคมและ
ประชากร 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ การจดัการการเปล่ียงแปลงของร้านคา้ปลีก  
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ตวัแปรตน้                                                                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิีการด าเนินการวจิยั 

          วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้ด  าเนินการสร้าง
ตามล าดบัขั้นตอนดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างเคร่ืองมือ เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับส ารวจการ

จดัการการเปล่ียนแปลงของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีก 

2. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการการเปล่ียนแปลงของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีก 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

 - สภาวะเศรษฐกจิ 

 - คู่แข่งขนั 

 -เทคโนโลย ี

 -การเมืองและกฏหมาย 

 -สังคมและประชากร 

(Black and Porter, 2000) 

การจัดการการเปลี่ยงแปลงของร้านค้าปลีก 

1. สร้างจิตส านึกถึงความจ าเป็นต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

2. สร้างแนวร่วมในการเปลี่ยนแปลง 

3. สร้างวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ 

4. การติดต่อส่ือสารวสิัยทศัน ์

5. กระจายอ  านาจและแนะน าแนวทางแก่บุคคลที่

เกี่ยวขอ้ง 

6. สร้างเป้าหมายระยะสั้นและใหร้างวลัต่อ

ความส าเร็จ 

7. สร้างการเปลี่ยนแปลงใหต่้อเน่ือง 

8. รักษาสภาพการเปลี่ยนแปลงอยา่งถาวร 

(John P.Kotter, 1996) 
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 3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาก าหนด เป็นกรอบ
แนวคิด (Framework) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส ารวจการจัดการการเปล่ียนแปลงของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีก 

4. สร้างเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดท่ีก  าหนดไว ้

5. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 

6. น าค าแนะน าจากอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิมาทาการปรับปรุง แกไ้ข แลว้นาไปทดลองใช ้และน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง 

          เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-
List) ประกอบดว้ยค าถามแบบใหเ้ลือกเพียง 1 ค าตอบ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลท่ีการเปล่ียนแปลง จ านวน 5 ขอ้ ได้แก่ 
สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่งขนั เทคโนโลย ีการเมืองและกฎหมาย สงัคมและประชากร 

            ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการเปล่ียนแปลงของธุรกิจร้านคา้ปลีก  ได้แก่ 
สร้างจิตส านึกถึงความจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลง สร้างแนวร่วมในการเปล่ียนแปลงสร้างวิสัยทศัน์
และกลยุทธ์ การติดต่อส่ือสารวิสัยทศัน์ กระจายอ านาจและแนะน าแนวทางแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

สร้างเป้าหมายระยะสั้นและให้รางวลัต่อความส าเร็จ สร้างการเปล่ียนแปลงใหต่้อเน่ือง รักษาสภาพ
การเปล่ียนแปลงอยา่งถาวร 

            วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยบางส่วน
ไดร้วบรวม จากเอกสารท่ีแจกดว้ยตนเอง และแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต จ  านวนทั้งส้ิน 220 ชุด 

และน ากลบัมาบนัทึกขอ้มูล ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล 

          วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์ขอ้มูล
แสดงจานวนร้อยละ ทาการประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for windows และ 

Microsoft Excel โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ
(Percentage) 
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          วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลท่ีการเปล่ียนแปลง 
มี 5 ระดบั คือ 1 = นอ้ยท่ีสุด, 2 = นอ้ย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากท่ีสุด ซ่ึงทาการประมวลผล
และวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS for windows และ Microsoft Excel โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดง 

ค่าเฉล่ีย ( 𝑥̅  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

          วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลท่ีการเปล่ียนแปลง 
มี 5 ระดบั คือ 1 = นอ้ยท่ีสุด, 2 = นอ้ย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากท่ีสุด ซ่ึงทาการประมวลผล
และวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS for windows และ Microsoft Excel โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดง 

ค่าเฉล่ีย ( 𝑥̅  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

          วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานตามวตัถุประสงค์ ท าการประมวลผลและ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for windows และ Microsoft Excel ผูว้ิจัยไดแ้บ่งหัวข้อตามกรอบ
แนวคิดดงัน้ี 1)ดา้นสร้างจิตส านึกถึงความจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลง 2)ดา้นสร้างแนวร่วมในการ
เปล่ียนแปลง 3)ดา้นสร้างวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ 4)ดา้นการติดต่อส่ือสารวิสัยทศัน์ 5)ดา้นกระจาย
อ านาจและแนะน าแนวทางแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 6)ดา้นสร้างเป้าหมายระยะสั้นและให้รางวลัต่อ
ความส าเร็จ 7)ดา้นสร้างการเปล่ียนแปลงใหต่้อเน่ือง 8)ดา้นรักษาสภาพการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวร 
ดว้ยสถิติ Regression ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย แบบวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis: MRA) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปรตาม (dependent 
variable) หน่ึงตวัแปรกบัตวั แปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป ซ่ึงเป็นสถิติ
ท่ีใชใ้นการทดสอบ สมมติฐาน หากทราบค่าตวัแปรหน่ึงก็จะท านายอีกตวัแปรหน่ึงได ้

 

ผลการวจิยั 

 แบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีก ของ
กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 220 คน พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีกในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
นครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.6 มีอาย2ุ0 – 30ปี คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีการศึกษา
ในระดับมธัยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า และมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. คิดเป็นร้อยละ 36.8  

ประกอบธุรกิจร้านคา้ปลีกมาแลว้ 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.7 

 แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการจัดการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจร้านคา้ปลีกในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด( = 4.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดบัมาก
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ท่ีสุด เรียงล  าดบัดงัน้ี ดา้นสงัคมและประชากร(  = 4.80 ) ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ( = 4.79 ) ดา้นคู่
แข่งขนั( = 4.75 ) ดา้นการเมืองและกฎหมาย( = 4.73 ) และดา้นเทคโนโลย(ี = 4.70) 

 แบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า การจดัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจร้านคา้ปลีกใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด( = 4.72 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าการจดัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจร้านคา้ปลีกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล  าดบัดงัน้ีดา้น
สร้างวิสยัทศัน์และกลยทุธแ์ละดา้นสร้างเป้าหมายระยะสั้นและใหร้างวลัต่อความส าเร็จ( = 4.79 ) 
ดา้นสร้างแนวร่วมในการเปล่ียนแปลง ด้านการกระจายอ านาจและแนะน าแนวทางแก่บุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง และดา้นรักษาสภาพการเปล่ียนแปลงอย่างถาวร( = 4.71) ดา้นสร้างจิตส านึกถึงความ
จ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลง ด้านการติดต่อส่ือสารวิสัยทัศน์และด้านสร้างการเปล่ียนแปลงให้
ต่อเน่ือง( = 4.68 ) 

 ผลการวิจัยข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานตามวตัถุประสงค์ พบว่าผลการวิเคราะห์มีค่า
ประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .411 ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ .169 ค่า
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั .150 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานใน
การตดัสินใจ (S.E.est) เท่ากบั .290 แสดงว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง ท่ีส่งผลต่อการจดัการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจร้านคา้ปลีกในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ดา้นเทคโนโลย ี(X3) ดา้น
การเมืองและกฎหมาย (X4) ดา้นคู่แข่งขัน (X2) ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ (X1) และด้านสังคมและ
ประชากร (X5) สามารถท านายระดบัการจดัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจร้านคา้ปลีกในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดันครปฐม  ร้อยละ 23.77 และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปรแลว้พบว่าด้านสภาวะ
เศรษฐกิจ (X1) และดา้นเทคโนโลยี (X3) เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตาม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศกึษาวิจยั 

 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น เรียง
จากมากไปนอ้ย พบว่าดา้นสงัคมและประชากร มค่ีาเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจากในปัจจุบนัวิถีการ
ด าเนินชีวติของคนเนน้ความสะดวกรวดเร็วและทนัสมยั มากข้ึนและขนาดของครอบครัวท่ีเปล่ียน

มาเป็นขนาดเลก็ จึงท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงไป นิยมซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้ปลีกขนาด
ใหญ่แทนการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกใกลบ้า้น เน่ืองจากร้านคา้ปลีกใกลบ้า้นไม่สามารถ
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ตอบสนองความตอ้งการในเร่ืองของการซ้ือสินคา้ได ้แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจุดเด่นของ
ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่และร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ ดงันั้นผูป้ระกอบการ เสนอสินคา้ใหต้รงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด ควรใหบ้ริการท่ีเป็นมิตรหรือเป็นกนัเองกบัลูกคา้เพื่อสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัลูกคา้ เจา้ของร้านควรมกีารแนะน าสินคา้ เป็นตน้ 

 2 ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายดา้น เรียงจากมากไปนอ้ย พบว่าดา้นสร้างวิสยัทศัน์และกลยทุธแ์ละดา้นสร้างเป้าหมาย
ระยะสั้นและใหร้างวลัต่อความส าเร็จ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก ารประกอบธุรกิจคา้ปลีกในยคุ

ปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จนั้น ร้านคา้ปลีกจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาในทุก ๆ ดา้น ร้านคา้ควร
เร่ิมตน้ดว้ยการท าความเขา้ใจในตวัธุรกิจและสมชิกภายในร้าน แลว้น ามาใชป้รับปรุงการบริหาร
ร้านใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด การจดัการและบริหารงาน ในเร่ืองระบบบญัชีแบบง่ายๆ สามารถท า
เป็นรายรับ รายจ่าย เช็คยอดสินคา้เขา้ และ ออก เพื่อรู้จ  านวนท่ีแน่นอน และติดตามข่าวสาร ความ
เคล่ือนไหวทางธุรกิจต่างๆ อยูเ่สมอ เพ่ิมแรงจูงใจใหพ้นกังานเพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างาน เช่น เช็คความพึงพอใจของพนกังาน สร้างความสมัพนัธท่ี์ดีภายในร้าน ให ้Feedback 
พนกังานดว้ยการใหร้างวลั สร้างบรรยากาศในการท างานใหพ้นกังานกลา้ชาเลนจก์บัส่ิงใหม่ๆ มี 
Work Life Balance 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 เพ่ือใหผ้ลวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากข้ึน
ผูว้ิจยัขอเสนอขอ้เสนอแนะในการวิจยัดงัน้ี 

 1 ควรมีการศึกษาเพ่ิมในส่วนของ ร้านแผงลอย ร้านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ว่ามีผล
อยา่งไร ส าหรับการจดัการการเปล่ียนแปลงร้านคา้ 

 2 ควรมีการศึกษาเพ่ิมในส่วนของ เก็บขอ้มูลของกิจการ และผูป้ระกอบการท่ีเปล่ียน

ประเภทธุรกิจ หรือเลิกธุกิจร้านคา้ ว่ามีผลอยา่งไร ส าหรับการจดัการการเปล่ียนแปลงร้านคา้ 
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