บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ธุ รกิจค้าปลีกถือได้วา่ เป็ นธุ รกิจที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็ นภาค
ธุ รกิ จที่ สร้ างงานและรายได้ที่สาคัญ ธุ รกิ จค้าปลีกได้อยู่คู่กบั คนไทยมานานในรู ปแบบของร้ าน
โชห่วย หรื อร้านขายของชาที่ต้ งั อยูใ่ นชุมชนที่พกั อาศัย แต่ในปั จจุบนั ธุ รกิจค้าปลีกได้มีวิวฒั นาการ
เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม จากช่ องทางการกระจายสิ นค้าแบบการตลาดดั้งเดิ ม หรื อธุ รกิ จค้าปลี ก
ดั้งเดิ ม (Traditional Trade)ไปสู่ ช่องทางการกระจายสิ นค้าแบบการตลาดสมัยใหม่ หรื อธุ รกิ จค้า
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade ) ซึ่งเป็ นผลมาจากการค้าเสรี ที่รัฐบาลเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ต่างชาติเข้า
มาลงทุนในประเทศ และนโยบายการส่ งเสริ มการลงทุนของต่างชาติในไทย
ร้ า นค้า ปลี ก สมัย ใหม่ มี ล ัก ษณะส าคัญ คื อ เน้น ขายสิ น ค้า ในราคาถู ก มี สิ น ค้า จ าหน่ า ย
มากมายหลายชนิ ด ทั้งอาหารสด และสิ นค้าบริ โภค มีการจัดการที่เป็ นระบบและมีมาตรฐาน มีการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และมีแหล่งอานวยสะดวกครบวงจร เช่น มีร้านอาหาร ร้านหนังสื อ เป็ นต้น
ส่ วนมากเป็ นการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนทั้งในและต่างประเทศ
ปั จจุบนั แบ่งประเภทของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้เป็ น 7 ประเภท คือ
1. ซุ ปเปอร์ เซ็นเตอร์ (Super Center, Hyper Mart, Discount Store) เป็ นร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่มุ่งกลุ่มลูกค้ารายได้ต่าถึงปานกลาง มีขนาดพื้นที่ต้ งั แต่ 10,000 - 15,000 ตารางเมตร สิ นค้าที่
จาหน่ายเป็ นกลุ่มสิ นค้าแบบประหยัด เน้นราคาถูก มีระบบศูนย์กระจายสิ นค้า (Distribution Center)
ผูผ้ ลิตที่ประสงค์จะวางสิ นค้าจาหน่ายในร้านค้าประเภทนี้ จะต้องไปติดต่อที่ศูนย์จดั ซื้ อและแจกจ่าย
ที่กรุ งเทพฯ และต้องผ่านกระบวนการบริ หารจัดซื้ อและเสี ยค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้านค้าประเภทนี้ มกั
ตั้งอยูก่ ลางเมืองหรื อชานเมืองมีที่จอดรถบริ การ เช่น บิ๊กซี โลตัส คาร์ฟูร์ เป็ นต้น
2. ห้างสรรพสิ นค้า (Department Store) ขายสิ นค้าหลากหลาย มักตั้งอยูก่ ลางใจเมือง เน้น
สิ นค้ากลุ่มที่ มีคุณภาพดี ราคาค่อนข้างสู ง มีท้ งั สิ นค้านาเข้าจากต่างประเทศและผลิ ตในประเทศ
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สิ นค้าจะมีราคาค่อนข้างสู งกว่า Discount Store การตกแต่งร้านเน้นความสวยงาม มีพนักงานคอย
บริ การให้คาแนะนา เช่น ห้างเซ็นทรัล โรบินสัน เป็ นต้น
3. ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket) จาหน่ายสิ นค้ากลุ่มอาหารและของใช้ประจาวันเป็ นหลัก
เช่ น เนื้ อสัตว์ ผักสด ผลไม้สด อาหารสาเร็ จรู ป ของแห้ง ของใช้ส่วนตัว ร้ านค้าประเภทนี้ มีท้ งั ที่
ตั้ง อยู่ริม ถนนเป็ นอิ ส ระ เช่ น ฟู้ ดแลนด์ และร้ า นประเภทที่ ต้ งั อยู่ใ นห้า งสรรพสิ นค้า เช่ น ท๊อป
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต โฮมเฟรชมาร์ ทของเดอะมอลล์ เป็ นต้น
4. ร้านสะดวกซื้ อ (Convenience Store ) เป็ นร้านค้าปลีกประเภทบุคคลทัว่ ไปมีพ้ืนที่ขนาด
เล็กที่สุดประมาณ 15 ตารางเมตร จนถึงใหญ่สุดไม่เกิน 500 ตารางเมตร เน้นการจัดร้านการบริ หาร
จัดการที่ ท นั สมัย สิ นค้า ที่ ว างจ าหน่ า ยมัก จะเป็ นสิ นค้า กลุ่ ม อาหารและของใช้จุก จิ ก ประจ าวัน
จานวนสิ นค้าน้อยกว่า 5,000 รายการ ส่ วนใหญ่ร้านสะดวกซื้ อจะกระจายไปตามชุมชนหรื อแหล่ง
ชุมนุมของคนทัว่ ไป เช่น เซเว่นอิเลฟเว่น โลตัสเอ็กซ์เพรส เป็ นต้น
5. ร้านค้าปลีกในรู ปการขายส่ ง (Cash and Carry) รู ปแบบการขายปลีกแบบต้องเป็ นสมาชิก
มีเพียงแห่ งเดี ยว คือ ห้างแม็คโคร ผูซ้ ้ื อจะต้องมีบตั รสมาชิกหรื อบัตรสมาชิ กชัว่ คราวเพื่อเข้าไปซื้ อ
สิ นค้าได้ วัตถุ ประสงค์เดิ มคือสมาชิ กเป็ นร้านค้าปลี กย่อย แต่ต่อมาการแข่งขันมากขึ้นจึงเปิ ดให้
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นสมาชิกได้ จึงกลายมาเป็ นการค้าปลีกในรู ปแบบพิเศษเน้นขายสิ นค้าราคาถูก
จานวนมากๆ
6. ร้ า นค้า ปลี ก ขายสิ นค้า เฉพาะอย่า งหรื อ สิ นค้า พิเศษ (Specialty Store หรื อ Brand
Specialty) เน้นขายสิ นค้าเฉพาะด้านที่มีคุณภาพราคาสู ง บางร้านขายสิ นค้าเฉพาะBrand ของตนเอง
มีพนักงานคอยให้คาแนะนาพื้นที่ขายประมาณ 200 - 1,000 ตารางเมตรมักตั้งร้านอยูใ่ นแหล่งชุมชน
ใหญ่ เช่น บูท้ วัตสัน พีเพิลเฮลธ์แคร์ ซุปเปอร์สปอร์ต เป็ นต้น
7. ร้ านค้าปลี กเฉพาะอย่างเน้นราคาถูก (Category Killer) ร้ านค้าประเภทนี้ คล้ายๆกับ
ประเภทที่ 6 แต่เน้นราคาถูก สิ นค้าจะหลากหลายในประเภทของสิ นค้าหมวดหมู่เดียวกัน พื้นที่ขาย
ตั้งแต่ 2,000 -10,000 ตารางเมตร ทาเลที่ต้ งั ใจกลางเมืองหรื อย่านธุ รกิ จ มีพนักงานคอยให้บริ การ
จานวนสิ นค้า 1,000 – 6,000 รายการ เรี ยกอีกอย่างได้วา่ Low price Specialty Store เช่น เพาเวอร์
บาย ออฟฟิ ศดีโป เป็ นต้น
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ธนาคารกรุ งไทยได้สารวจยอดขายร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าปลีกดั้งเดิมของประเทศ
ไทยปี 2550 – 2553 พบว่า ในปี 2550 ร้านค้าปลีกสมัยใหม่มียอดขาย 519,014 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น
เป็ น 648,661 ล้านบาทในปี 2553 ซึ่ งในจานวนนี้ ยอดขายส่ วนใหญ่มาจากร้ านค้าปลีกสมัยใหม่
ขนาดใหญ่ถึงร้อยละ 39.7 รองลงมาคือห้างสรรพสิ นค้าร้อยละ 15.3 ส่ วนร้านค้าปลีกดั้งเดิมหรื อร้าน
ขายของชามียอดขายคิดเป็ นร้อยละ 24.1 และเมื่อพิจารณายอดขายของร้านค้าปลีกทั้ง 2 ประเภท
พบว่า ยอดขายของร้ า นค้าปลี กสมัยใหม่มี แนวโน้มเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องในขณะที่ย อดขายของ
ร้านค้าปลีกดั้งเดิมมีแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 1.1)
เมื่อพิจารณาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ที่ดาเนินกิจการอยูใ่ นประเทศไทย ปั จจุบนั มีอยู่
3 ประเภท และมีสาขาทั้งสิ้ น 252 สาขา ได้แก่ ห้างเทสโก้ โลตัส จานวน 97 สาขา ห้างบิ๊กซี (บิ๊กซี
ซุ ปเปอร์ เซ็นเตอร์ และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า) จานวน 107 สาขา และห้างแม็คโคร จานวน 48 สาขา (ตาราง
ที่ 1.2)
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ตำรำงที่ 1.1 ยอดขายของร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าปลีกดั้งเดิม ปี 2550 – 2553
ประเภทร้ ำนค้ ำปลีก

ยอดขำย (ล้ ำนบำท)

อัตรำกำรขยำยตัว (%)

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

519,014

568,040

602,076

648,661

9.45

5.99

7.74

(67.1%)

(70.9%) (73.6%) (75.9%)

258,801

292,255

312,678

339,255

12.93

6.99

8.50

(33.5%)

(36.5%)

(38.2%)

(39.7%)

118,695

123,324

127,020

130,831

3.90

3.00

3.00

(15.3%)

(15.4%)

(15.5%)

(15.3%)

98,038

106,861

115,410

129,259

9.00

8.00

12.00

(12.7%)

(13.3%)

(14.1%)

(15.1%)

43,480

45,600

46,968

49,316

4.88

3.00

5.00

(5.6%)

(5.7%)

(5.7%)

(5.8%)

ร้ ำนค้ ำปลีกดั้งเดิม

254,369

233,672

215,898

205,617 - 8.14

- 7.61

- 4.76

หรือร้ ำนขำยของชำ

(32.9%) (29.1%) (26.4%) (24.1%)
2.03

4.44

ร้ ำนค้ ำปลีกสมัยใหม่

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่

ห้างสรรพสิ นค้า

ร้านสะดวกซื้อ

ซุปเปอร์มาเก็ต

รวม

773,383

801,712

817,974

854,278

(100%) (100%)

(100%)

(100%)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือ สัดส่วนที่คิดเป็ นร้อยละของยอดขายรวม
ที่มา : ฝ่ ายวิจยั ความเสี่ ยงธุรกิจ ธนาคารกรุ งไทย, 2553

3.66
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ตำรำงที่ 1.2 จานวนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2555
ชื่อร้ ำนค้ ำปลีกสมัยใหม่ ขนำดใหญ่

จำนวนสำขำ
(สำขำ)

เทสโก้ โลตัส1

97

บิ๊กซี (บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า)2

107

แมคโคร3

48
รวม

ที่มา :

กลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก
กลุ่มเทสโก้ (Tesco Group)
จากประเทศอังกฤษ
กลุ่มบริ ษทั คาสิ โน กรุ๊ ป (Casino Group)
จากประเทศฝรั่งเศส
บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง
(ประเทศไทย)

252

1

www.tescolotus.com, 2555

2

www.bigc.co.th, 2555

3

www.siammakro.co.th, 2555

จังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลางของความเจริ ญของภาคเหนือตอนบนและเป็ น
เมืองหลักในเขตภาคเหนือ ทาให้จงั หวัดเชียงใหม่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วทั้งในด้านการบริ การขั้น
พื้นฐาน การศึกษา การคมนาคม การสื่ อสาร การท่องเที่ยว การค้า การบริ การ และธุ รกิจ นอกจากนี้
ยัง เป็ นจัง หวัดที่ มีกิ จกรรมเชิ ง พาณิ ช ย์มากกว่า จังหวัดอื่นๆในภาคเหนื อตอนบน โดยมี ธนาคาร
พาณิ ชย์ถึง 201 แห่ง มีปริ มาณเงินฝาก 128,111 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 50 ของเงินฝากทั้งหมดของ
ธนาคารพาณิ ชย์ในภาคเหนื อตอนบน (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2554)โดยในปี 2554 จังหวัด
เชี ยงใหม่มีผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 138,114 ล้านบาท สู งสุ ดเป็ นอันดับ 1 ของภาคเหนื อ
และมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 86,121 บาทต่อปี (สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดเชียงใหม่, 2554) จากศักยภาพ
ด้านต่างๆดังกล่ าวส่ งผลให้เชี ยงใหม่เป็ นจังหวัดที่มีปัจจัยเกื้ อหนุ นให้บริ ษทั ข้ามชาติเข้ามาลงทุน
ด้านธุ รกิ จค้าปลีก ซึ่ งแต่เดิ มมีเฉพาะร้านค้าปลีกดั้งเดิม โดยปั จจุบนั จังหวัดเชี ยงใหม่มีร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ขนาดใหญ่จานวน 4 แห่ ง ได้แก่ เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ , บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
และแม็คโคร รวมทั้งสิ้ น 10 สาขา (ตารางที่ 1.3)
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ตำรำงที่ 1.3 จานวนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554
ชื่อร้ ำนค้ ำปลีกสมัยใหม่
ขนำดใหญ่

จำนวน
สำขำ

เทสโก้ โลตัส1

บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์2

บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า2

แม็คโคร3

รวม
ที่มา :

3

3

1

3
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1

www.tescolotus.com, 2555

2

www.bigc.co.th, 2555

3

www.siammakro.co.th, 2555

รำยชื่อสำขำ

ปี ทีเ่ ปิ ด
ดำเนินกำร

ตลาดคาเที่ยง

2540

หางดง

2550

ฝาง

2550

เชียงใหม่

2544

หางดง

2550

หางดง 2

2551

เชียงใหม่

2540

เชียงใหม่

2536

หางดง

2550

แม่ริม

2554

ทีต่ ้งั
19 ตลาดคาเที่ยง ต.ป่ าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
132 หมู่ 1 เชียงใหม่-หางดง
ต.ป่ าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
577 หมู่ 5 ถนนหลวง 107
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
208 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
433/4-5 หมู่ 7 ต.แม่เหี ยะ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
111 หมู่ 5 ต.หางดง
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
94 หมู่ 4 ต.หนองป่ าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
152 หมู่ 6 ต.หนองป่ าครั่ง
อ.เมือง อ.เชียงใหม่
191 หมู่ 7 ต.แม่เหี ยะ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
212 หมู่ที่ 4 ต.แม่สา อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่

สำขำ

7

อาเภอเมืองเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญทุกๆด้านของภูมิภาคมีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ
152.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุ มพื้นที่ 16 ตาบล ได้แก่ ตาบลหายยา ตาบลช้างม่อย ตาบลศรี ภูมิ
ตาบลวัดเกต ตาบลช้างคลาน ตาบลพระสิ งห์ ตาบลสุ เทพ ตาบลป่ าแดด ตาบลฟ้ าฮ่าม ตาบลหนอง
ป่ าครั่ง ตาบลท่าศาลา ตาบลป่ าตัน ตาบลหนองหอย ตาบลแม่เหี ยะ ตาบลช้างเผือก และตาบลสัน
ผีเสื้ อ มีประชากรประมาณ 235,600 คน จานวนบ้านเรื อน 111,430 หลังคาเรื อน ความหนาแน่นของ
ประชากรเท่ากับ 1,545.93 คนต่อตารางกิโลเมตร และจากการที่อาเภอเมืองเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง
ความเจริ ญของภาคเหนือ ทาให้มีประชากรแฝงอพยพมาอาศัยในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่มากกว่า 2.5
ล้านคน และมีประชากรในต่างอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาใช้บริ การในเขต
เมืองในเวลากลางวันและอพยพออกไปในเวลากลางคืนประมาณ 250,000 คนต่อวัน ทาให้ในเขต
อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ มี ค วามหนาแน่ น และมี ส ภาพการจราจรที่ ค ับ คั่ง (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2554)
ตำรำงที่ 1.4 ข้อมูลทัว่ ไปของอาเภอเมืองเชียงใหม่
รำยกำร
1. จานวนตาบล

จำนวน

หมำยเหตุ

16 ตาบล

2. จานวนประชากร

235,600 คน

3. จานวนครัวเรื อน

111,430 ครัวเรื อน

4. จานวนร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ขนาดใหญ่

7 แห่ง

ประกอบด้วย
1) โลตัส สาขาคาเที่ยง
2) โลตัส สาขาหางดง
3) บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่
4) บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง
5 ) บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่
6) แมคโคร สาขาเชียงใหม่
7) แม็คโคร สาขาหางดง

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2554
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เมื่ อร้ านค้าปลี กสมัยใหม่ข นาดใหญ่ ขยายตัวเพิ่ม ขึ้ นจะส่ ง ผลกระทบต่า งๆทั้งต่อชุ มชน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค รวมถึงผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิม ซึ่ งงานการศึกษาของนิพนธ์ พัวพงศกร
(2545)ที่ ท าการศึ ก ษาผลกระทบของการแข่ ง ขัน ของผู้ป ระกอบการค้า ปลี ก ขนาดใหญ่ จ าก
ต่ า งประเทศ พบว่ า การจัด ตั้ง ร้ า นค้า ปลี ก สมัย ใหม่ ข นาดใหญ่ จ ากต่ า งประเทศนั้น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบทางลบและทางบวกต่อชุ ม ชน โดยทางด้า นผลกระทบเชิ งลบพบว่าการขยายตัวของ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่มีผลทาให้ร้านค้าปลีกดั้งเดิมจานวนมากเลิกกิจการ เนื่องจากร้านค้า
ปลีกดั้งเดิมไม่สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ที่ขายสิ นค้าราคาถูกกว่า มีสินค้า
หลากหลาย คุ ณภาพสิ น ค้า และบริ ก ารดี ก ว่า ท าเลที่ ต้ งั ได้เปรี ย บกว่า และผูบ้ ริ โ ภคมี วิถี ชี วิต ที่
เปลี่ ยนไป มีรายได้สูงขึ้น ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ต่าง
ปรับตัวเพื่อให้บริ การที่ดีแก่ผบู ้ ริ โภคทั้งครอบครัว แต่ร้านค้าปลีกดั้งเดิมจานวนหนึ่ งกลับไม่ปรับตัว
หรื อไม่สามารถปรับตัวตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผูค้ า้ ส่ งจานวนมากหมดบทบาทไปโดย
สิ้ นเชิ งเพราะร้ านค้าปลี กสมัยใหม่ขนาดใหญ่ต่างก็ซ้ื อสิ นค้าโดยตรงจากผูผ้ ลิตแล้วนามาจาหน่ าย
โดยตรงแก่ผบู ้ ริ โภคในราคาที่ถูก นอกจากนี้ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมขนาดเล็กที่เป็ นลูกค้าของผูค้ า้ ส่ งหัน
ไปซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีผลกระทบต่อการจราจรและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมีผล
ต่อวิถีชีวิตของชุ มชนเมื อง เกิ ดการสู ญเสี ยเอกลักษณ์ ของชุ มชนด้วย ส่ วนทางด้านผลกระทบเชิ ง
บวกพบว่าผูท้ ี่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริ งคือผูบ้ ริ โภคเพราะการขยายตัวของร้านค้าปลีก สมัยใหม่
ขนาดใหญ่มีผลทาให้ราคาสิ นค้าลดลง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายขึ้น การซื้ อสิ นค้าสะดวกมากขึ้น
อีกทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ยงั มีบริ การต่างๆมากมายที่สนองวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
ส่ วนงานการศึกษาของยโสธรา จวงเจิม (2546) ที่ทาการศึกษาผลกระทบของธุ รกิจค้าปลีก
ข้ามชาติ ต่อพฤติกรรมการบริ โภคของประชาชนในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าการพัฒนาของร้านค้า
ปลี กสมัยใหม่ในเมื องเชี ยงใหม่ ส่ งผลกระทบทั้งต่อผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จค้าปลี ก
ดั้งเดิมเป็ นอย่างมาก ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการบริ โภคเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเข้ามาเปิ ดกิจการของ
ร้ า นค้า ปลี กสมัยใหม่ โดยท าให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าและบริ ก ารจากตลาดสดและร้ า นขายของช า
น้อยลงโดยมีเหตุผลคือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่อานวยความสะดวกสบายได้มากกว่า มีสินค้าให้เลือก
หลากหลาย สิ นค้าราคาถู กกว่าและมีก ารบริ การที่ดีกว่าตลาดสดและร้ านขายของชา นอกจากนี้
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ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจที่มีการเข้ามาเปิ ดกิ จการของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เนื่ องจากทาให้
ผู ้บ ริ โ ภคสามารถซื้ อ สิ น ค้า ที่ มี ร าคาถู ก กว่ า และมี ท างเลื อ กในการซื้ อ สิ น ค้า และบริ การได้
หลากหลายยิ่งขึ้น และการศึกษาของศุภมิตร โรจนศุภมิตร (2552) ที่ทาการศึกษาถึ งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิมพบว่า การตั้งธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีผล
ทาให้จานวนลูกค้า ยอดขาย และกาไรของร้านค้าปลีกดั้งเดิมลดลง โดยสิ นค้าที่มียอดขายลดลงส่ วน
ใหญ่ ได้แก่ สิ นค้าอุปโภคบริ โภคประจาวัน และเมื่อมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่แล้ว ผูป้ ระกอบการค้า
ปลีกดั้งเดิมส่ วนใหญ่ไม่มีการดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่
งานการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาเป็ นการศึ ก ษาผลกระทบของธุ ร กิ จ ร้ า นค้า ปลี ก สมัย ใหม่ ต่ อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หรื อที่มีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิมเพียงด้านใดด้านหนึ่ ง แต่ยงั ไม่มีงานการศึกษา
ผลกระทบที่มีต่อผูบ้ ริ โภคและผูข้ าย (ร้านค้าปลีกดั้งเดิม) รวมถึงผลกระทบที่มีต่อชุ มชนที่ร้านค้า
ปลี กสมัยใหม่เข้าไปตั้ง ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านค้าปลีกดั้งเดิม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งต่อผูบ้ ริ โภค ผูค้ า้
ปลี กดั้งเดิ ม และชุ มชน รวมทั้งศึกษาการปรับตัวหรื อกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านค้าปลีกดั้งเดิม
หลั ง จากมี ก ารขยายตัว ของร้ า นค้า ปลี ก สมัย ใหม่ ซึ่ งผลการศึ ก ษานี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผู ้ป ระกอบการร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม ในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ งกิ จ การให้ ส ามารถอยู่ร อดจาก
สถานการณ์การแข่งขันที่เพิม่ สู งขึ้น และเป็ นข้อมูลแก่ชุมชนให้ทราบถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ เพื่อที่ชุมชนจะได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและคุณภาพชี วิต
ของคนในชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านค้าปลีกดั้งเดิมของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบจากการขยายตัว ของร้ า นค้า ปลี ก สมัย ใหม่ ต่ อ ร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม
ผูบ้ ริ โภค และชุมชน
3. เพื่อศึกษาการปรับตัวของร้านค้าปลีกดั้งเดิมหลังจากมีการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่
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1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
ผลการศึ ก ษานี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม ในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งกิจการให้สามารถอยูร่ อดจากสถานการณ์การแข่งขันที่เพิ่มสู งขึ้น และเป็ นข้อมูลแก่ชุมชน
ให้ทราบถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อที่ชุมชนจะได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึ กษาครั้งนี้ จะทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้
บริ การร้ านค้าปลีกดั้งเดิ ม ตลอดจนผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้า
ปลีกดั้งเดิม(ร้านโชห่วย) ผูบ้ ริ โภค และชุมชนในพื้นที่เขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ปี 2555
1.5 นิยำมศัพท์
ร้ ำนค้ ำ ปลีกดั้ งเดิม (Traditional Trade) หมายถึ ง ร้ านขายปลี ก สิ นค้า ทัว่ ไปที่ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจาวันหรื อร้านขายของชา ตั้งอยูใ่ นเขตชุมชนหรื อย่านการค้า จาหน่ายสิ นค้าที่จาเป็ นในการ
ดารงชีวติ มีการจัดวางสิ นค้าตามความสะดวกของเจ้าของร้าน มีลกั ษณะธุ รกิจของครอบครัว มีการ
บริ หารร้ า นค้า แบบง่ า ยๆ ไม่ ส ลับ ซับ ซ้อน มี ต้นทุ นในการดาเนิ นงานต่ า ไม่ มี ระบบการจัดการ
บริ หารงาน ไม่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่น ร้านขายของชา ร้านโชห่วย
ร้ ำ นค้ ำ ปลีก สมัยใหม่ (Modern Trade) หมายถึ ง ร้ า นค้า ปลี ก ขนาดใหญ่ ที่ มี พ้ืนที่ ข าย
ประมาณ 3,000 – 12,000 ตารางเมตร เน้นขายสิ นค้าในราคาถูก มีสินค้าจาหน่ายมากมายหลายชนิด
ทั้งอาหารสด และสิ นค้า บริ โภค มีการจัดการที่ เป็ นระบบและมีมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีแหล่งอานวยสะดวกครบวงจร เช่น มีร้านอาหาร ร้านหนังสื อ เป็ นต้น ส่ วนมากเป็ น
การจัดตั้ง บริ ษ ทั ร่ วมทุ นทั้ง ในและต่ า งประเทศ ในการศึ กษาครั้ งนี้ หมายถึ ง เทสโก้โลตัส บิ๊ ก ซี
ซุ ปเปอร์ เซ็นเตอร์ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และแม็คโคร
กำรตั ด สิ นใจซื้ อ ที่ ม่ ุ งเน้ น คุ ณภำพของสิ นค้ ำ (Quality Consciousness) หมายถึ ง การ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่คานึ งถึงคุณภาพสิ นค้าเป็ นหลัก ต้องการซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งหรื อมี
คุณภาพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มนี้ยงั นิยมความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) โดยที่จะ
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ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าอย่างละเอียดถี่ถว้ นมากกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่นๆ และมีการเปรี ยบเทียบสิ นค้า
ต่างๆก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
กำรตัด สิ นใจซื้อ ตำมควำมจงรั กภักดีต่ อร้ ำนค้ ำปลีกดั้งเดิ ม (Local Retailer loyalty)
หมายถึ ง การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ มีท ศั นคติที่ ดีต่อร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม เห็ นว่าร้ านค้าปลี ก
ดั้ง เดิ ม เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของชุ ม ชนและมี ค วามส าคัญต่ อเศรษฐกิ จชุ ม ชน มี ค วามสัม พันธ์ อนั ดี และ
อานวยความสะดวกสบายต่อคนในชุมชน จึงก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม และมี
แนวโน้มจะตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิมจนเป็ นนิสัย

