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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง “การปรับตวัของร้านค้าปลีกท้องถ่ินต่อการขยายตวัของร้านคา้ปลีก

ขนาดใหญ่ในจังหวัดแม่ ฮ่องสอน” มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะและความคิดเห็นของ
ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก และประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ของจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน เม่ือมีการขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ ศึกษาถึงแนวทางการปรับตวัของร้านคา้
ปลีกทอ้งถ่ินต่อการขยายตวัของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และศึกษาถึงบทบาท
หนา้ท่ีและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยผูศึ้กษาเลือกเก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามจากประชาชน จ านวน 395 ราย ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก จ านวน 136 ราย และแบบ
น าสัมภาษณ์ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ส านักงาน       
โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และส านกังานการคา้ภายในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จ านวน 
3 หน่วยงาน เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ผลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
วจิยั สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่

ท่ีท าให้ประชาชนเขา้ไปใช้บริการคือ เร่ืองการรักษาความสะอาด เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ

จ าหน่ายสินคา้หลากหลายครบทุกประเภท มีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือ 

มีป้ายแสดงสินคา้ ส่วนร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (โชวห่์วย) ประชาชนมีความคิดเห็นวา่ธุรกิจคา้ปลีก

แบบดั้งเดิมมีความคุน้เคย และเป็นกนัเองกบัลูกคา้ เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือมีการจ าหน่ายสินคา้

ท่ีมีขนาดบรรจุเล็กเหมาะส าหรับผูมี้รายได้น้อย ประชาชนสามารถต่อรองราคาได ้มีการเปล่ียน

สินคา้ได ้ และจ าหน่ายสินคา้ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั  
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ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นว่าผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นอนัดบัแรกคือวฒันธรรม

บริโภคนิยมของคนในพื้นท่ีเปล่ียนแปลง รองลงมาผลกระทบในเร่ืองผลก าไรลดลง  ผลกระทบ

เร่ืองความต้องการซ้ือของลูกค้าลดลงและปัญหาหน้ีสินเพิ่ม ข้ึน และผลกระทบในเร่ือง

สภาพแวดลอ้มแยล่ง เช่น การจราจรติดขดั ปัญหาขยะ เป็นตน้  

  การปรับตวัของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (โชวห่์วย) ตอ้งปรับตวัในเร่ืองการรักษาความ

สะอาดของสินคา้และร้านค้า เป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นการปรับตวัในเร่ืองการติดป้ายราคา

สินคา้ท่ีชดัเจน การจดัสินคา้เป็นให้ระเบียบหมวดหมู่ สะดวกและง่ายต่อการเลือก และเพิ่มความ

เป็นกนัเองในการบริการลูกคา้ 

 บทบาทหนา้ท่ีของภาครัฐท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีกแบบดั้งเดิมตอ้งการให้เขา้มาช่วยเหลือ 

คือเร่ืองการก าหนดพื้นท่ีทท่ีตั้งของธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่และมีการควบคุมการเพิ่มจ านวนของ

ธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเร่ืองการก าหนดเวลาเปิด – ปิด ของธุรกิจคา้

ปลีกขนาดใหญ่ภาครัฐออกกฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการคา้ปลีกในทอ้งถ่ิน และให้

ภาครัฐลดภาษีทยกเวน้ภาษีของร้านคา้ทอ้งถ่ิน 
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ABSTRACT 

The study of “Adaptations of Local Retailers from the Impacts of Superstores in 
Mae Hong Son Province” aims at studying of visuals and opinions of local retailers and 
population in social, economic, and culture in Mae Hong Son when there is the expansion of 
superstores.  To study at the adaptation of retailers against the expansion of Superstores in Mae 
Hong Son province with roles, participations and actions of government agencies.  The author 
collected the data by questionnaires from the population of 395, 136 local retailers and the 
government agencies concerned interview which were Mae Hong Son Municipality, Mae Hong 
Son Office Public Works and Town, Country Planning and Mae Hong Son Internal Trade office 
as tools of data collection.  The data collected were analyzed by program for research, descriptive 
statistics which were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results showed that population had opinion about superstores that the first was 
cleanliness.  The second was the various products of all types, the placement of products into 
categories with price tags which made them easy to buy.  For the local retail stores, the population 
had comments that the first was the local retail stores were friendly and familiar.  The second was 
the small size of products for those with the low incomes, the customers could bargain the price 
of products and sold the products which needed for daily life. 

The potential effect may occur from the expansion of superstore in Mae Hong Son. 
The first effect is the change of consumer culture; the second are the effect of profitability 
decline, decreased demand, increased debt and the environments such as traffic jam and waste 
problems. 
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The adaptation of local retailer stores have to keep their cleanliness of the products 

and store in the first, and then displayed products in separate categories, placed price tags on 
products and more friendly customer service. 

Role of the government, the traditional retailers want to help. The first one is the 
zoning and control number increasing of the impacts of superstores; the second is scheduled to 
open – closed of the impact of superstores. Government legislates to the benefit to the local 
retailers and lower taxes/tax exemption of the local Retailers. 
 

 

 
 

 

  

 

 
 


