
 

บทที ่ 1 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ธุรกิจคา้ปลีกถือไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเป็นภาค

ธุรกิจท่ีสร้างงานและรายได้ท่ีส าคญั  ธุรกิจคา้ปลีกไดอ้ยู่คู่กบัคนไทยมานานในรูปแบบของร้าน    

โชห่วย หรือร้านขายของช าท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีพกัอาศยั แต่ในปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกไดมี้วิวฒันาการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม จากช่องทางการกระจายสินคา้แบบการตลาดดั้งเดิม หรือธุรกิจคา้ปลีก

ดั้งเดิม (Traditional Trade)ไปสู่ช่องทางการกระจายสินคา้แบบการตลาดสมยัใหม่ หรือธุรกิจคา้

ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade ) ซ่ึงเป็นผลมาจากการคา้เสรีท่ีรัฐบาลเปิดโอกาสใหบ้ริษทัต่างชาติเขา้

มาลงทุนในประเทศ และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในไทย 

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีลักษณะส าคัญ คือ เน้นขายสินค้าในราคาถูก มีสินค้าจ าหน่าย

มากมายหลายชนิด ทั้งอาหารสด และสินคา้บริโภค มีการจดัการท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการ

ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และมีแหล่งอ านวยสะดวกครบวงจร เช่น มีร้านอาหาร ร้านหนงัสือ เป็นตน้ 

ส่วนมากเป็นการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนทั้งในและต่างประเทศ  

ปัจจุบนัแบ่งประเภทของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ไดเ้ป็น 7 ประเภท คือ  

1. ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Super Center, Hyper Mart, Discount Store) เป็นร้านคา้ปลีกขนาด

ใหญ่มุ่งกลุ่มลูกคา้รายไดต้  ่าถึงปานกลาง มีขนาดพื้นท่ีตั้งแต่ 10,000 - 15,000 ตารางเมตร สินคา้ท่ี

จ  าหน่ายเป็นกลุ่มสินคา้แบบประหยดั เนน้ราคาถูก มีระบบศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center)

ผูผ้ลิตท่ีประสงคจ์ะวางสินคา้จ าหน่ายในร้านคา้ประเภทน้ีจะตอ้งไปติดต่อท่ีศูนยจ์ดัซ้ือและแจกจ่าย

ท่ีกรุงเทพฯ และตอ้งผ่านกระบวนการบริหารจดัซ้ือและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้านคา้ประเภทน้ีมกั

ตั้งอยูก่ลางเมืองหรือชานเมืองมีท่ีจอดรถบริการ เช่น บ๊ิกซี โลตสั คาร์ฟูร์ เป็นตน้  

2. ห้างสรรพสินคา้ (Department Store) ขายสินคา้หลากหลาย มกัตั้งอยูก่ลางใจเมือง เน้น

สินคา้กลุ่มท่ีมีคุณภาพดี ราคาค่อนขา้งสูง มีทั้งสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศและผลิตในประเทศ 
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สินคา้จะมีราคาค่อนขา้งสูงกวา่ Discount Store การตกแต่งร้านเนน้ความสวยงาม มีพนกังานคอย

บริการใหค้  าแนะน า เช่น หา้งเซ็นทรัล โรบินสัน เป็นตน้  

3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) จ าหน่ายสินคา้กลุ่มอาหารและของใชป้ระจ าวนัเป็นหลกั

เช่น เน้ือสัตว ์ผกัสด ผลไมส้ด อาหารส าเร็จรูป ของแห้ง ของใช้ส่วนตวั ร้านคา้ประเภทน้ีมีทั้งท่ี

ตั้งอยู่ริมถนนเป็นอิสระ เช่น ฟู้ ดแลนด์ และร้านประเภทท่ีตั้ งอยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น ท๊อป

ซูเปอร์มาร์เก็ต โฮมเฟรชมาร์ทของเดอะมอลล ์เป็นตน้  

4. ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store ) เป็นร้านคา้ปลีกประเภทบุคคลทัว่ไปมีพื้นท่ีขนาด

เล็กท่ีสุดประมาณ 15 ตารางเมตร จนถึงใหญ่สุดไม่เกิน 500 ตารางเมตร เนน้การจดัร้านการบริหาร

จดัการท่ีทนัสมยั สินค้าท่ีวางจ าหน่ายมกัจะเป็นสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้จุกจิกประจ าวนั 

จ  านวนสินคา้นอ้ยกวา่ 5,000 รายการ ส่วนใหญ่ร้านสะดวกซ้ือจะกระจายไปตามชุมชนหรือแหล่ง

ชุมนุมของคนทัว่ไป เช่น เซเวน่อิเลฟเวน่ โลตสัเอก็ซ์เพรส เป็นตน้   

5. ร้านคา้ปลีกในรูปการขายส่ง (Cash and Carry) รูปแบบการขายปลีกแบบตอ้งเป็นสมาชิก

มีเพียงแห่งเดียว คือ ห้างแม็คโคร ผูซ้ื้อจะตอ้งมีบตัรสมาชิกหรือบตัรสมาชิกชัว่คราวเพื่อเขา้ไปซ้ือ

สินคา้ได้ วตัถุประสงค์เดิมคือสมาชิกเป็นร้านคา้ปลีกย่อย แต่ต่อมาการแข่งขนัมากข้ึนจึงเปิดให้

ประชาชนทัว่ไปเป็นสมาชิกได ้จึงกลายมาเป็นการคา้ปลีกในรูปแบบพิเศษเน้นขายสินคา้ราคาถูก

จ านวนมากๆ  

6. ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างหรือสินค้าพิเศษ (Specialty Store หรือ Brand 

Specialty) เนน้ขายสินคา้เฉพาะดา้นท่ีมีคุณภาพราคาสูง บางร้านขายสินคา้เฉพาะBrand ของตนเอง

มีพนกังานคอยใหค้  าแนะน าพื้นท่ีขายประมาณ 200 - 1,000 ตารางเมตรมกัตั้งร้านอยูใ่นแหล่งชุมชน

ใหญ่ เช่น บูท้ วตัสัน พีเพิลเฮลธ์แคร์ ซุปเปอร์สปอร์ต เป็นตน้  

7. ร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่างเน้นราคาถูก (Category Killer) ร้านคา้ประเภทน้ีคล้ายๆกบั

ประเภทท่ี 6 แต่เนน้ราคาถูก สินคา้จะหลากหลายในประเภทของสินคา้หมวดหมู่เดียวกนั พื้นท่ีขาย

ตั้งแต่ 2,000 -10,000 ตารางเมตร ท าเลท่ีตั้งใจกลางเมืองหรือย่านธุรกิจ มีพนกังานคอยให้บริการ

จ านวนสินคา้ 1,000 – 6,000 รายการ เรียกอีกอยา่งไดว้า่ Low price Specialty Store เช่น เพาเวอร์

บาย ออฟฟิศดีโป เป็นตน้ 
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ธนาคารกรุงไทยไดส้ ารวจยอดขายร้านคา้ปลีกสมยัใหม่และร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของประเทศ

ไทยปี 2550 – 2553 พบวา่ ในปี 2550 ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มียอดขาย 519,014 ลา้นบาท และเพิ่มข้ึน

เป็น 648,661 ล้านบาทในปี 2553 ซ่ึงในจ านวนน้ียอดขายส่วนใหญ่มาจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่

ขนาดใหญ่ถึงร้อยละ 39.7 รองลงมาคือหา้งสรรพสินคา้ร้อยละ 15.3 ส่วนร้านคา้ปลีกดั้งเดิมหรือร้าน

ขายของช ามียอดขายคิดเป็นร้อยละ 24.1 และเม่ือพิจารณายอดขายของร้านคา้ปลีกทั้ง 2 ประเภท 

พบว่า ยอดขายของร้านค้าปลีกสมยัใหม่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในขณะท่ียอดขายของ

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีแนวโนม้ลดลง (ตารางท่ี 1.1) 

เม่ือพิจารณาร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ท่ีด าเนินกิจการอยูใ่นประเทศไทย ปัจจุบนัมีอยู ่

3 ประเภท และมีสาขาทั้งส้ิน 252 สาขา ไดแ้ก่ ห้างเทสโก ้โลตสั จ านวน 97 สาขา ห้างบ๊ิกซี (บ๊ิกซี

ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และบ๊ิกซีเอก็ซ์ตร้า) จ  านวน 107 สาขา และห้างแม็คโคร จ านวน 48 สาขา (ตาราง

ท่ี 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ตำรำงที ่1.1 ยอดขายของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่และร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ปี 2550 – 2553 

ประเภทร้ำนค้ำปลกี 
ยอดขำย (ล้ำนบำท) อตัรำกำรขยำยตวั (%) 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
 

 

ร้ำนค้ำปลกีสมยัใหม่ 

 

519,014 

(67.1%) 

568,040 

(70.9%) 

602,076 

(73.6%) 

648,661 

(75.9%) 

9.45 

 

5.99 

 

7.74 

 

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ 

 

258,801 

(33.5%) 

292,255 

(36.5%)  

312,678 

(38.2%) 

339,255 

(39.7%) 

12.93 

 

6.99 

 

8.50 

 

หา้งสรรพสินคา้ 

 

118,695 

(15.3%) 

123,324 

(15.4%) 

127,020 

(15.5%) 

130,831 

(15.3%) 

3.90 

 

3.00 

 

3.00 

 

ร้านสะดวกซ้ือ 

 

98,038 

(12.7%) 

106,861 

(13.3%) 

115,410 

(14.1%) 

129,259 

(15.1%) 

9.00 

 

8.00 

 

12.00 

 

ซุปเปอร์มาเก็ต 

 

43,480 

(5.6%) 

45,600 

(5.7%) 

46,968 

(5.7%) 

49,316 

(5.8%) 

4.88 

 

3.00 

 

5.00 

 
 

ร้ำนค้ำปลกีดั้งเดมิ  

หรือร้ำนขำยของช ำ 

 

254,369 

(32.9%) 

 

233,672 

(29.1%) 

 

215,898 

(26.4%) 

 

205,617 

(24.1%) 

 

- 8.14 

 

 

- 7.61 

 

 

-  4.76 

 

        
 

รวม 

 

773,383 

(100%) 

 

801,712 

(100%) 

 

817,974 

(100%) 

 

854,278 

(100%) 

 

3.66 

 

 

2.03 

 

 

4.44 

 

 

หมายเหตุ :  ตวัเลขในวงเลบ็คือ สดัส่วนท่ีคิดเป็นร้อยละของยอดขายรวม 

ท่ีมา :  ฝ่ายวจิยัความเส่ียงธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย, 2553 
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ตำรำงที ่1.2 จ  านวนร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2555 

ช่ือร้ำนค้ำปลกีสมยัใหม่ขนำดใหญ่ 
จ ำนวนสำขำ 

(สำขำ) 
กลุ่มผู้ถือหุ้นหลกั 

เทสโก ้โลตสั1 97 
กลุ่มเทสโก ้(Tesco Group) 

จากประเทศองักฤษ 

บ๊ิกซี  (บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, บ๊ิกซี เอก็ซ์ตร้า)2 107 
กลุ่มบริษทั คาสิโน กรุ๊ป  (Casino Group)  

จากประเทศฝร่ังเศส 

แมคโคร3 48 
บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง 

(ประเทศไทย) 

รวม 252 
 
 

ท่ีมา : 1www.tescolotus.com, 2555 
2www.bigc.co.th, 2555 
3www.siammakro.co.th, 2555 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางของความเจริญของภาคเหนือตอนบนและเป็น

เมืองหลกัในเขตภาคเหนือ ท าใหจ้งัหวดัเชียงใหม่มีการพฒันาอยา่งรวดเร็วทั้งในดา้นการบริการขั้น

พื้นฐาน การศึกษา การคมนาคม การส่ือสาร การท่องเท่ียว การคา้ การบริการ และธุรกิจ นอกจากน้ี

ยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีกิจกรรมเชิงพาณิชย์มากกว่าจงัหวดัอ่ืนๆในภาคเหนือตอนบน โดยมีธนาคาร

พาณิชยถึ์ง 201 แห่ง มีปริมาณเงินฝาก 128,111 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของเงินฝากทั้งหมดของ

ธนาคารพาณิชยใ์นภาคเหนือตอนบน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554)โดยในปี2554 จงัหวดั

เชียงใหม่มีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) 138,114 ลา้นบาท สูงสุดเป็นอนัดบั 1 ของภาคเหนือ 

และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวั 86,121 บาทต่อปี (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่, 2554)  จากศกัยภาพ

ดา้นต่างๆดงักล่าวส่งผลให้เชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีปัจจยัเก้ือหนุนให้บริษทัขา้มชาติเขา้มาลงทุน

ดา้นธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงแต่เดิมมีเฉพาะร้านคา้ปลีกดั้งเดิม โดยปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่มีร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่ขนาดใหญ่จ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ เทสโก ้โลตสั, บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์, บ๊ิกซี เอ็กซ์ตร้า 

และแมค็โคร รวมทั้งส้ิน 10 สาขา (ตารางท่ี 1.3) 

 

 

http://www.tescolotus.com/
http://www.siammakro.co.th/
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ตำรำงที ่1.3 จ  านวนร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2554 

ช่ือร้ำนค้ำปลกีสมยัใหม่
ขนำดใหญ่ 

จ ำนวน
สำขำ 

รำยช่ือสำขำ 
ปีทีเ่ปิด 

ด ำเนินกำร 
ทีต่ั้ง 

เทสโก ้โลตสั1 3 

ตลาดค าเท่ียง 2540 
19 ตลาดค าเท่ียง ต.ป่าตนั  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

หางดง 2550 
132 หมู่ 1 เชียงใหม่-หางดง  
ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

ฝาง 2550 
577 หมู่ 5 ถนนหลวง 107  
ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  

บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์2 3 

เชียงใหม่ 2544 
208 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่  

หางดง 2550 
433/4-5 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

หางดง 2 2551 
111 หมู่ 5 ต.หางดง  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่  

บ๊ิกซี เอก็ซ์ตร้า2 1 เชียงใหม่ 2540  
94 หมู่ 4  ต.หนองป่าคร่ัง  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

แมค็โคร3 3 

เชียงใหม่ 2536 
152 หมู่ 6 ต.หนองป่าคร่ัง 
อ.เมือง อ.เชียงใหม่  

หางดง 2550 
191 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่  

แม่ริม 2554 
212 หมู่ท่ี 4 ต.แม่สา อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่  

 

รวม 
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สำขำ 
 

ท่ีมา : 1www.tescolotus.com, 2555 
2www.bigc.co.th, 2555 
3www.siammakro.co.th, 2555 

 
 
 
 

http://www.tescolotus.com/
http://www.siammakro.co.th/
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อ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางความเจริญทุกๆดา้นของภูมิภาคมีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 

152.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 16 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลหายยา ต าบลชา้งม่อย ต าบลศรีภูมิ 

ต าบลวดัเกต ต าบลชา้งคลาน ต าบลพระสิงห์ ต าบลสุเทพ ต าบลป่าแดด ต าบลฟ้าฮ่าม ต าบลหนอง

ป่าคร่ัง ต าบลท่าศาลา ต าบลป่าตนั ต าบลหนองหอย ต าบลแม่เหียะ ต าบลช้างเผือก และต าบลสัน

ผเีส้ือ มีประชากรประมาณ 235,600 คน จ านวนบา้นเรือน 111,430 หลงัคาเรือน ความหนาแน่นของ

ประชากรเท่ากบั 1,545.93 คนต่อตารางกิโลเมตร และจากการท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง

ความเจริญของภาคเหนือ ท าให้มีประชากรแฝงอพยพมาอาศยัในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มากกวา่ 2.5 

ลา้นคน และมีประชากรในต่างอ าเภอในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงเขา้มาใชบ้ริการในเขต

เมืองในเวลากลางวนัและอพยพออกไปในเวลากลางคืนประมาณ 250,000 คนต่อวนั ท าให้ในเขต

อ าเภอเมืองเชียงใหม่มีความหนาแน่น และมีสภาพการจราจรท่ีคับคั่ง (กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย, 2554) 

ตำรำงที ่1.4 ขอ้มูลทัว่ไปของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

รำยกำร จ ำนวน หมำยเหตุ 

1. จ  านวนต าบล 16 ต าบล  

2. จ านวนประชากร 235,600 คน  

3. จ านวนครัวเรือน 111,430 ครัวเรือน  

4. จ านวนร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

    ขนาดใหญ่ 

7  แห่ง ประกอบดว้ย 
1) โลตสั สาขาค าเท่ียง 

2) โลตสั สาขาหางดง 

3) บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่ 

4) บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง 

5 ) บ๊ิกซีเอก็ซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่ 

6) แมคโคร สาขาเชียงใหม่ 

7) แมค็โคร สาขาหางดง 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2554 
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 เม่ือร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ขยายตวัเพิ่มข้ึนจะส่งผลกระทบต่างๆทั้งต่อชุมชน 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมถึงผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ซ่ึงงานการศึกษาของนิพนธ์ พวัพงศกร 

(2545)ท่ีท าการศึกษาผลกระทบของการแข่งขันของผู ้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จาก

ต่างประเทศ พบว่า การจัดตั้ งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่จากต่างประเทศนั้นก่อให้เกิด

ผลกระทบทางลบและทางบวกต่อชุมชน โดยทางด้านผลกระทบเชิงลบพบว่าการขยายตวัของ

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่มีผลท าใหร้้านคา้ปลีกดั้งเดิมจ านวนมากเลิกกิจการ เน่ืองจากร้านคา้

ปลีกดั้งเดิมไม่สามารถแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ท่ีขายสินคา้ราคาถูกกวา่ มีสินคา้

หลากหลาย คุณภาพสินค้าและบริการดีกว่า ท าเลท่ีตั้ งได้เปรียบกว่า และผูบ้ริโภคมีวิถีชีวิตท่ี

เปล่ียนไป มีรายไดสู้งข้ึน ตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน ห้างคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ต่าง

ปรับตวัเพื่อใหบ้ริการท่ีดีแก่ผูบ้ริโภคทั้งครอบครัว แต่ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจ านวนหน่ึงกลบัไม่ปรับตวั 

หรือไม่สามารถปรับตวัตอบสนองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ผูค้า้ส่งจ านวนมากหมดบทบาทไปโดย

ส้ินเชิงเพราะร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ต่างก็ซ้ือสินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิตแลว้น ามาจ าหน่าย

โดยตรงแก่ผูบ้ริโภคในราคาท่ีถูก นอกจากน้ี ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมขนาดเล็กท่ีเป็นลูกคา้ของผูค้า้ส่งหนั

ไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกเพิ่มข้ึนรวมทั้งมีผลกระทบต่อการจราจรและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมีผล

ต่อวิถีชีวิตของชุมชนเมือง เกิดการสูญเสียเอกลกัษณ์ของชุมชนด้วย ส่วนทางด้านผลกระทบเชิง

บวกพบว่าผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์อยา่งแทจ้ริงคือผูบ้ริโภคเพราะการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่

ขนาดใหญ่มีผลท าใหร้าคาสินคา้ลดลง มีสินคา้ให้เลือกหลากหลายข้ึน การซ้ือสินคา้สะดวกมากข้ึน 

อีกทั้งร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ยงัมีบริการต่างๆมากมายท่ีสนองวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไปของ

ผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

ส่วนงานการศึกษาของยโสธรา จวงเจิม (2546) ท่ีท าการศึกษาผลกระทบของธุรกิจคา้ปลีก

ขา้มชาติต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการพฒันาของร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่ในเมืองเชียงใหม่ ส่งผลกระทบทั้งต่อผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการในธุรกิจคา้ปลีก

ดั้งเดิมเป็นอยา่งมาก ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการเขา้มาเปิดกิจการของ

ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ โดยท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินค้าและบริการจากตลาดสดและร้านขายของช า

นอ้ยลงโดยมีเหตุผลคือ ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อ านวยความสะดวกสบายไดม้ากกวา่ มีสินคา้ให้เลือก

หลากหลาย สินคา้ราคาถูกกว่าและมีการบริการท่ีดีกว่าตลาดสดและร้านขายของช า นอกจากน้ี
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ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจท่ีมีการเขา้มาเปิดกิจการของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ เน่ืองจากท าให้

ผู ้บริโภคสามารถซ้ือสินค้าท่ีมีราคาถูกกว่า และมีทางเลือกในการซ้ือสินค้าและบริการได้

หลากหลายยิ่งข้ึน และการศึกษาของศุภมิตร โรจนศุภมิตร (2552) ท่ีท าการศึกษาถึงผลกระทบทาง

เศรษฐกิจของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมพบวา่ การตั้งธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่มีผล

ท าใหจ้  านวนลูกคา้ ยอดขาย และก าไรของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมลดลง โดยสินคา้ท่ีมียอดขายลดลงส่วน

ใหญ่  ไดแ้ก่ สินคา้อุปโภคบริโภคประจ าวนั และเม่ือมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่แลว้ ผูป้ระกอบการคา้

ปลีกดั้งเดิมส่วนใหญ่ไม่มีการด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

งานการศึกษาท่ีผ่านมาเป็นการศึกษาผลกระทบของธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หรือท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเพียงดา้นใดดา้นหน่ึง แต่ยงัไม่มีงานการศึกษา

ผลกระทบท่ีมีต่อผูบ้ริโภคและผูข้าย (ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม) รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนท่ีร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่เขา้ไปตั้ง ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ทั้งต่อผูบ้ริโภค ผูค้า้

ปลีกดั้งเดิม และชุมชน รวมทั้งศึกษาการปรับตวัหรือกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านคา้ปลีกดั้งเดิม

หลังจากมีการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่  ซ่ึงผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมในการพัฒนาและปรับปรุงกิจการให้สามารถอยู่รอดจาก

สถานการณ์การแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน  และเป็นขอ้มูลแก่ชุมชนใหท้ราบถึงผลกระทบทั้งดา้นบวกและ

ดา้นลบ เพื่อท่ีชุมชนจะไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของผูบ้ริโภค  

2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีกดั้ งเดิม 

ผูบ้ริโภค และชุมชน 

3. เพื่อศึกษาการปรับตวัของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมหลงัจากมีการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ในการพฒันาและ

ปรับปรุงกิจการใหส้ามารถอยูร่อดจากสถานการณ์การแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน  และเป็นขอ้มูลแก่ชุมชน

ใหท้ราบถึงผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ เพื่อท่ีชุมชนจะไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเพื่อ

การพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติของคนในชุมชนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ตลอดจนผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อร้านคา้

ปลีกดั้งเดิม(ร้านโชห่วย)  ผูบ้ริโภค และชุมชนในพื้นท่ีเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ปี 2555 
 

1.5 นิยำมศัพท์ 
 

ร้ำนค้ำปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) หมายถึง ร้านขายปลีกสินคา้ทัว่ไปท่ีใช้ใน

ชีวติประจ าวนัหรือร้านขายของช า ตั้งอยูใ่นเขตชุมชนหรือยา่นการคา้ จ  าหน่ายสินคา้ท่ีจ  าเป็นในการ

ด ารงชีวติ มีการจดัวางสินคา้ตามความสะดวกของเจา้ของร้าน มีลกัษณะธุรกิจของครอบครัว มีการ

บริหารร้านค้าแบบง่ายๆ ไม่สลบัซับซ้อน มีต้นทุนในการด าเนินงานต ่า ไม่มีระบบการจดัการ

บริหารงาน ไม่มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เช่น ร้านขายของช า ร้านโชห่วย 

ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) หมายถึง ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีขาย

ประมาณ 3,000 – 12,000 ตารางเมตร เนน้ขายสินคา้ในราคาถูก มีสินคา้จ าหน่ายมากมายหลายชนิด 

ทั้งอาหารสด และสินคา้บริโภค มีการจดัการท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั และมีแหล่งอ านวยสะดวกครบวงจร เช่น มีร้านอาหาร ร้านหนงัสือ เป็นตน้ ส่วนมากเป็น

การจดัตั้งบริษทัร่วมทุนทั้งในและต่างประเทศ ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง เทสโก้โลตสั บ๊ิกซี

ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บ๊ิกซีเอก็ซ์ตร้า และแมค็โคร 

กำรตัดสินใจซ้ือที่มุ่งเน้นคุณภำพของสินค้ำ (Quality Consciousness) หมายถึง การ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงคุณภาพสินคา้เป็นหลกั ตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงหรือมี

คุณภาพท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ียงันิยมความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) โดยท่ีจะ
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ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้อยา่งละเอียดถ่ีถว้นมากกวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ และมีการเปรียบเทียบสินคา้

ต่างๆก่อนการตดัสินใจซ้ือ  

กำรตัดสินใจซ้ือตำมควำมจงรักภักดีต่อร้ำนค้ำปลีกดั้งเดิม (Local Retailer loyalty) 

หมายถึง การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม เห็นว่าร้านค้าปลีก

ดั้งเดิมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจชุมชน มีความสัมพนัธ์อนัดีและ

อ านวยความสะดวกสบายต่อคนในชุมชน จึงก่อให้เกิดความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และมี

แนวโนม้จะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจนเป็นนิสัย 

 
 
 


