บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 ทฤษฎีอุปสงค์
อุปสงค์ (Demand) หมายถึง ปริ มาณความต้องการเสนอซื้ อ ซึ่ งในทางเศรษฐศาสตร์
จะหมายถึง อุปสงค์ที่มีประสิ ทธิ ผล (effective demand) กล่าวคือเป็ นความต้องการเสนอซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคอันเนื่องมาจากผูบ้ ริ โภคมีความปรารถนา (desire) ที่จะบริ โภคสิ นค้าและ
บริ การชนิ ดนั้น และผูบ้ ริ โภคจะต้องมีความสามารถและเต็มใจที่จะซื้ อหา (ability and willingness
to pay) สิ นค้าและบริ การมาบาบัดความต้องการของตน (ธเนศ ศรี วชิ ยั ลาพันธ์, 2541)
กฎแห่ งอุปสงค์ (Law of Demand) ระบุวา่ ปริ มาณของสิ นค้าและบริ การชนิดใดชนิด
หนึ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อย่อมแปรผันกับระดับราคาของสิ นค้าและบริ การชนิ ดนั้นเสมอ จากกฎ
ของอุปสงค์ดงั กล่ าวหมายความว่า เมื่อราคาสิ นค้าสู งขึ้นผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าในปริ มาณน้อยลง
และเมื่อราคาสิ นค้าลดลงผูป้ ริ โภคจะซื้อสิ นค้ามากขึ้น
ปั จจัยที่กาหนดปริ มาณความต้องการซื้อ หรื ออุปสงค์ มีดงั นี้
1. ราคาสิ นค้าชนิ ดนั้น เมื่อราคาสิ นค้า เพิ่ ม สู ง ขึ้นปริ ม าณซื้ อจะลดลง แต่ ถ้า ราคา
สิ นค้าลดลงปริ มาณซื้อจะเพิ่มมากขึ้น
2. ราคาสิ นค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของปริ มาณซื้อ นอกจากจะขึ้นอยูก่ บั ราคา
สิ นค้าชนิ ดนั้นแล้วยังขึ้นอยู่กบั ราคาสิ นค้าอื่นที่เกี่ ยวข้องด้วย ซึ่ งสามารถแบ่งความสัมพันธ์ของ
สิ นค้าได้เป็ น 2 ชนิด คือ
2.1 สิ นค้าที่ใช้ทดแทนกัน การที่ผบู้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้ามากน้อยเพียงใด จะต้อง
พิจารณาถึงราคาสิ นค้าที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น สบู่กอ้ นกับสบู่เหลว ถ้าราคาของสบู่กอ้ นสู งขึ้นในขณะที่
ราคาของสบู่เหลวยังคงเดิม ผูบ้ ริ โภคก็จะซื้อสบู่กอ้ นลดลงและหันไปซื้ อสบู่เหลวแทน

13

2.2 สิ นค้าที่ใช้ประกอบกันหรื อใช้ร่วมกัน เช่ น แชมพูกบั ครี มนวดผม ถ้าหาก
ราคาแชมพูแพงขึ้น นอกจากจะทาให้ปริ มาณซื้ อแชมพูลดลงแล้ว ปริ มาณความต้องการครี มนวดผม
ก็ลดลงด้วย ทั้งๆที่ราคาครี มนวดผมไม่เปลี่ยนแปลง
3. รายได้ข องผู้บ ริ โ ภค เป็ นปั จ จัย ส าคัญ อย่ า งหนึ่ งในการก าหนดอุ ป สงค์ การ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของผูบ้ ริ โภคกับปริ มาณความต้องการซื้ อสิ นค้าสามารถแบ่ง
สิ นค้าออกเป็ น 2 ชนิด คือ
3.1 สิ นค้าปกติ ปริ มาณซื้ อสิ นค้าปกติทวั่ ไปจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับ
รายได้ของผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริ โภคมีรายได้มากขึ้น ความต้องการซื้ อสิ นค้าปกติจะเพิ่มขึ้น แต่
ถ้าผูบ้ ริ โภคมีรายได้ลดลง ความต้องการซื้ อสิ นค้าปกติจะลดลงด้วย
3.2 สิ นค้าด้อยคุณภาพ สิ นค้าบางชนิดเป็ นสิ นค้าด้อยคุณภาพในสายตาผูบ้ ริ โภค
ปริ มาณซื้อสิ นค้าประเภทนี้จะมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับระดับรายได้ของผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคมีรายได้เพิ่มขึ้น อุปสงค์ในสิ นค้าประเภทนี้ จะลดลง แต่ถา้ ผูบ้ ริ โภคมีรายได้ลดลง อุปสงค์
ในสิ นค้าประเภทนี้จะเพิ่มขึ้น สิ นค้าเหล่านี้ เช่น บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ข้าวสารเกรดต่า เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ราคาถูกจากประเทศจีน เป็ นต้น
4. ปั จจัยอื่ นๆ ได้แก่ รสนิ ยมผูบ้ ริ โภค จานวนประชากร การคาดคะเนสิ นค้าและ
ปริ มาณสิ นค้าในอนาคต ฤดูกาล และสภาพการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยปั จจัยเหล่านี้
จะเป็ นตัวกาหนดปริ มาณความต้องการซื้อหรื ออุปสงค์
2.1.2 ทฤษฎีธุรกิจค้ าปลีก
ทฤษฎี ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก เป็ นการศึ ก ษาทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยโอกาสในการขยายตัว ของ
อุ ตสาหกรรมการค้าปลี ก ซึ่ งต้องขึ้ นอยู่กบั เงื่ อนไขของเศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยี การแข่งขัน
กฎหมาย การเมือง และสิ่ งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ ทฤษฎีที่วา่ ด้วยการขยายตัวของเมือง และการ
เจริ ญเติบโตของประชากรก็มีส่วนผลักดันในเกิดธุรกิจค้าปลีกขึ้นโดยธรรมชาติ ดังนี้
1. ช่วงเข้าตลาดใหม่ (Entry Phase) กิจการค้าปลีกใหม่ๆ สามารถเข้าสู่ ตลาดได้ดว้ ย
กลยุทธ์การเสนอราคาต่ า เพื่อดึ งลู กค้าที่ไวต่อราคา ซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่ไม่มีความภักดี ต่อตรายี่ห้อของ
ร้านค้าปลีกโดยมีบริ การน้อยแต่ใช้อุปกรณ์เครื่ องมือที่ทนั สมัย โดยมีสินค้าน้อยประเภทแต่มีทาเล
ที่ต้ งั ดี สะดวก ต่อลูกค้าในการมาใช้บริ การ
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2. ช่วงเจริ ญเติบโตขึ้น (Trading Up) หลังจากผ่านช่ วงของการเข้าตลาดใหม่แล้ว
กิจการค้าปลี กจะผ่านเข้าสู่ ระยะเวลาที่เจริ ญเติบโตขึ้น มียอดขายเพิ่มขึ้น กิ จการค้าปลีกจะทาการ
ปรั บปรุ งพัฒนาภาพพจน์ของร้ านค้าให้ดีข้ ึน มีสินค้าหลากหลายประเภทมากขึ้น มีการนาสิ นค้า
ใหม่ๆเข้ามาถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่เป็ นตลาดใหม่ๆทาให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น
3. ยุคที่ กิจการเจริ ญเติบโตเต็มที่ (Maturity Phase) กิ จการทาธุ รกิ จค้า ปลี กตาม
แบบอย่างประเพณี ของกิจการค้าปลีกอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวก การคัดเลือกสิ นค้า
บริ ก าร การปรั บ ปรุ ง สถานที่ ต้ ัง วงล้อ ของกิ จ การค้า ปลี ก นี้ อธิ บ ายถึ ง ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ที่ ป ระสบ
ความส าเร็ จจนเจริ ญเติ บโตเต็มที่ แล้ว ช่ วงเวลาที่ผ่านมาได้มาจากการทางานหนักของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของกิจการ ความรอบคอบ แต่ความเก่าแก่ ระบบการบริ หารเดิมๆ ที่เคยได้มาก็มีผลทาให้
กิจการถูกธุ รกิจค้าปลีกรุ่ นใหม่โจมตีเอาได้
ทฤษฎี น้ ี อธิ บ ายให้เห็ นชัดในธุ รกิ จบางประเภท โดยเฉพาะร้ า นขายของช าที่ข าย
อาหาร ของกิน ของใช้ทวั่ ไป แต่ยงั ใช้ไม่ได้กบั กิจการค้าปลีกเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ดังนั้น
จะเห็นได้จากร้ านขายของชารุ่ นเก่าในประเทศไทย ที่มียอดขายลดลงจนเลิกกิ จการไปแล้วจานวน
มาก ในขณะที่ร้านค้าปลีกรุ่ นใหม่ที่ทนั สมัย (Modern Trade) กลับผุดขึ้นมากมายทุกหนทุกแห่ ง แต่
ถ้าดูที่ร้านขายทอง ร้ านซ่ อมรถ ร้านขายไหล่ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นธุ รกิจค้าปลีกเฉพาะอย่างกลับยังคงสภาพ
ร้านเหมือนเดิมอยูไ่ ด้
2.1.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ งเพื่อ
ตอบสนองความต้องการแก่ผบู ้ ริ โภคโดยมีส่วนประสมการตลาดเป็ นตัวสื่ อสารข้อมูลระหว่างผูข้ าย
และผูซ้ ้ื อที่มีศกั ยภาพเพื่อชักจูงทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อส่ วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ, 2541) ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product and Service) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายเพื่อสนองต่อ
ความพึง พอใจของลูกค้า ผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิ ตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วยสิ นค้าบริ การ ความคิด สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์
มี คุณ ค่ า ในสายตาของลู ก ค้า จึ ง จะมี ผลท าให้ผลิ ต ภัณฑ์ส ามารถขายได้ก ารก าหนดกลยุท ธ์ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
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- ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างทางการแข่งขัน
- พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์เช่ นประโยชน์พ้ืนฐาน
รู ปร่ างลักษณะคุณภาพการบรรจุภณั ฑ์ตราสิ นค้าฯลฯ
- การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพื่อแสดง
ตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และปรับปรุ งให้ดีข้ ึนซึ่ งต้อง
คานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้น
- กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์
2. ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงินและราคาเป็ นต้นทุนของ
ลูกค้าผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคาของผลิตภัณฑ์ถา้ คุณค่าสู งกว่า
ราคาผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อดังนั้นผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึง
- คุณค่าที่รับรู ้ในสายตาของลูกค้าซึ่ งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั
- ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- สภาพการแข่งขันในตลาด
- กลยุทธ์การตลาดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาพลักษณ์ของสิ นค้าการส่ งเสริ มการขาย
3. การจัดจาหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึ่ งประกอบด้วยสถาบัน
หรื อกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาดสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์
ออกสู่ ต ลาดเป้ าหมายก็ คื อ สถาบัน การตลาดส่ ว นกิ จ กรรมที่ ช่ ว ยในการกระจายตัว สิ นค้า
ประกอบด้ ว ยการขนส่ ง การคลั ง สิ นค้า และการเก็ บ รั ก ษาสิ นค้า คงคลัง การจัด จ าหน่ า ยจึ ง
ประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้
- ช่องทางการจัดจาหน่ายหมายถึงเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์หรื อกรรมสิ ทธิ์ ที่ผลิตภัณฑ์
ถูกเปลี่ ยนมือไปยังตลาดในระบบช่ องทางการจัดจาหน่ ายจึงประกอบด้วยผูผ้ ลิตคนกลางผูบ้ ริ โภค
หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
- การสนับสนุ นการกระจายตัวสิ นค้าสู่ ตลาดหมายถึงกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมการกระจายตัวสิ นค้า
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4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับข้อมูลระหว่าง
ผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อการติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขายทาการ
ขายและการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คนเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการซึ่ งอาจเลือกใช้
หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารแบบประสมประสานโดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับลูกค้าผลิ ตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้เครื่ องมือส่ งเสริ มที่
สาคัญมีดงั นี้
- การโฆษณาเป็ นกิ จกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ ยวกับองค์กรและผลิ ตภัณฑ์
บริ การหรื อความคิดที่ตอ้ งการมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ
- การขายโดยใช้พนักงานเป็ นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้บุคคล
-

การส่ ง เสริ ม การขายหมายถึ ง กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม ที่ น อกเหนื อ จากการ

โฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขายและการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งสามารถกระตุน้ ความ
สนใจทดลองใช้หรื อการซื้ อโดยลูกค้าขั้นสุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่น
- การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การให้ข่าวเป็ นการเสนอความคิดเกี่ ยวกับ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ตอ้ งมีการจ่ายเงินกระบวนการประชาสัมพันธ์หมายถึงความพยายามที่มีการ
วางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งการให้ข่าวเป็ น
กิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
- การตลาดทางตรงและการตลาดเชื่อมตรง เป็ นการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรงหรื อหมายถึ งวิธีการต่างๆที่นักการตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์
โดยตรงกับผูซ้ ้ือและทาให้เกิดการตอบสนองในทันที
5. บุคลากร (People) เป็ นส่ วนประสมการตลาดซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือกการฝึ กอบรม
การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้และสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
พนักงานต้องมีความสามารถมีทศั นคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้รวมทั้งมีความคิดริ เริ่ มมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กบั บริ ษทั จะครอบคลุม 2 ประเด็นดังนี้
- บทบาทของบุคลากรสาหรับธุ รกิจบริ การผูใ้ ห้บริ การ นอกจากจะทาหน้าที่ผลิต
บริ การแล้วยังต้องทาหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์บริ การไปพร้อมๆกันด้วยการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
มีส่วนจาเป็ นอย่างมากสาหรับการบริ การ
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- ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกันคุณภาพการบริ การของลูกค้ารายหนึ่งอาจมีผล
มาจากลูกค้าอื่นแนะนามาตัวอย่างที่เกิ ดขึ้นเช่นกลุ่มลูกทัวร์ หรื อลูกค้าจากร้านอาหารที่บอกต่อกัน
ไปแต่ปัญหาหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดับของคุณภาพการบริ การให้อยูใ่ น
ระดับคงที่
6. กระบวนการ (Process) ในกลุ่มธุ รกิจบริ การกระบวนการในการส่ งมอบบริ การมี
ความสัมพันธ์เช่นเดียวกับเรื่ องทรัพยากรบุคคลแม้วา่ ผูใ้ ห้บริ การจะมีความสนใจดูแลลูกค้าอย่างดีก็
ไม่ ส ามารถแก้ปั ญหาให้ก ับ ลู ก ค้า ได้ท้ งั หมด เช่ น การเข้า แถวรอระบบ การส่ ง มอบ บริ ก ารจะ
ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่นามาใช้ระดับการใช้เครื่ องจักรกลในการให้บริ การอานาจ
ตัด สิ น ใจของพนัก งานการที่ มี ส่ ว นร่ ว มของลู ก ค้า ในกระบวนการให้ บ ริ ก าร อย่ า งไรก็ ต าม
ความส าคัญ ของประเด็ น ปั ญ หาดัง กล่ า วไม่ เ พี ย งแต่ จ ะส าคัญ ต่ อ ฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก ารเท่ า นั้น แต่ ย งั มี
ความสาคัญต่อฝ่ ายการตลาดด้วยเนื่ องจากเกี่ ยวข้องกับความพอใจที่ลูกค้าได้รับจะเห็ นได้ว่าการ
จัดการตลาดต้องให้ความสนใจในเรื่ องของกระบวนการให้บริ การและการนาส่ งดังนั้นส่ วนประสม
การตลาดก็ควรคลอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการนี้ดว้ ย
7. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การพัฒนาทางด้านกายภาพ
ซึ่งลูกค้ามองเห็นได้และรู ปแบบการให้บริ การโดยการสร้างภาพรวมเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้
ทราบถึงภาพลักษณ์ของการให้บริ การอย่างชัดเจน
2.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
จากการค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พบการศึกษาผลกระทบของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่
ทาการศึกษาพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือทางด้านผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และผลกระทบต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม แต่พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
ชาตยา จึงสุ วดี (2542) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ในธุ รกิ จค้าปลี กในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสุ่ มตัวอย่าง 180 ราย ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริ ษทั มีรายได้ระหว่าง 3,000 – 6,000 บาทต่อเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 5 คน การ
ส่ งเสริ ม การขายมี ส่วนกระตุ น้ ให้เกิ ดการใช้บริ การ เหตุผลที่ผูบ้ ริ โภคเลื อกใช้บ ริ การที่ ซุปเปอร์
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สโตร์ เพราะมีสินค้าหลากหลาย มีความสะดวกในการเดินทาง และอยูใ่ กล้ที่พกั อาศัย วิธีการส่ งเสริ ม
การขายที่ได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคมากที่สุดคือ การลดราคาจากราคาป้ าย รองลงมาคือการแจก
ของรางวัลเป็ นเงินสด อันดับที่สามคือการแถม โดยผูบ้ ริ โภคซื้ อ 1 แถม 1 ส่ วนการแลกนั้นอยูใ่ น
อันดับสุ ดท้าย โดยการซื้ อของครบมูลค่าแล้วสามารถแลกของชาร่ วยได้
ผุสดี ชู วิทย์ (2546) ท าการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่ อความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภคสาหรั บ
สิ นค้า ในร้ านค้า ปลี ก ขนาดใหญ่ ในเขตอาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ยงใหม่ จากแบบสอบถามจานวน
500 ชุ ด จากลู ก ค้า ในเทสโก้โลตัส สาขาเชี ย งใหม่ เทสโก้โลตัส สาขาคาเที่ย ง คาร์ ฟูร์และบิ๊ ก ซี
ซุ ปเปอร์ เซ็ นเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี
สาเร็ จ การศึก ษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พ นักเรี ย นนัก ศึ กษา มี รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาทต่ อเดื อน
จานวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน ปั จจัยที่ผบู้ ริ โภคให้ความสาคัญมากในการเลือกซื้ อสิ นค้าแต่
ละครั้ งได้แก่ มี สินค้า ให้เลื อกหลากหลาย สิ นค้าคุ ณภาพดี สิ นค้าราคาถูก กว่าที่อื่น มีสินค้าใหม่
ทันสมัย ใกล้ที่ พ กั อาศัย มี ร้า นค้า อื่ น หลากหลายในบริ เวณเดี ย วกัน และบรรยากาศภายในร้ า น
สื่ อที่ ท าให้ร้า นค้า ปลี ก เป็ นที่ รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคคื อ แผ่นพับ ใบปลิ ว โทรทัศ น์ และป้ ายโฆษณา
นอกจากนี้ ความพอใจที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มากที่สุดได้แก่ ความสะอาดของ
พื้นที่ภายในร้ านค้า รองลงมาได้แก่ ความสะดวกสบายในการเดินซื้ อสิ นค้า สิ นค้าใหม่ สด สะอาด
เลื อกหาสิ นค้าได้ง่าย คุ ณภาพของสิ นค้า ความปลอดภัย การจัดสิ นค้าเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความ
ถูกต้องในการคิดเงิน
ยโสธรา จวงเจิ ม (2546) ท าการศึ ก ษาเรื่ องผลกระทบของธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ข้า มชาติ ต่ อ
พฤติกรรมการบริ โภคของประชาชนในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุ ด จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่ากว่า 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว
4 คน และพบว่าประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีพฤติกรรมการบริ โภคเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเข้า
มาเปิ ดกิ จการของธุ รกิ จค้าปลี กข้ามชาติ ประชาชนไปซื้ อสิ นค้าจากตลาดสดและร้ านขายของชา
น้อยลงโดยมีเหตุผลคือ ร้านค้าปลีกข้ามชาติอานวยความสะดวกสบายได้มากกว่า มีสินค้าให้เลือก
หลากหลาย สิ นค้าราคาถู กกว่าและมีก ารบริ การที่ดีกว่าตลาดสดและร้ านขายของชา นอกจากนี้
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ประชาชนส่ วนใหญ่ในจังหวัดเชี ยงใหม่รู้สึกพึงพอใจที่มีการเข้ามาเปิ ดกิ จการของร้านค้าปลีกข้าม
ชาติ เนื่องจากทาให้ประชาชนได้บริ โภคสิ นค้าที่มีราคาถูกกว่า และมีทางเลือกในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การได้หลากหลายยิง่ ขึ้น
กฤษณาพุ่ ม เล็ ก (2551) ท าการศึ ก ษาผลกระทบของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ข้ า มชาติ ที่ มี ต่ อ
ผูป้ ระกอบการในตลาดสด เทศบาลนครเชี ย งใหม่ โดยรวบรวมข้อมูล จากการสัม ภาษณ์ โดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 305 ชุ ด จากผูข้ ายในตลาดสด 8 แห่ ง ในเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม่
ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีรายได้ต่อวันต่ากว่า 500 บาท ผูข้ ายส่ วนใหญ่มีระยะเวลาการขายสิ นค้านานมากกว่า
10 ปี ความคิดเห็นของผูข้ ายมีความแตกต่างกันในด้านความสะดวกสบายและความสะอาดของ
สถานที่ ที่ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้า การให้ บ ริ ก าร รู ป แบบความทัน สมัย ของร้ า นค้า การเดิ น ทางความ
หลากหลายของสิ นค้าและผลกาไรก่อนการเข้ามาเปิ ดของธุ รกิจค้าปลีกข้ามชาติ ผลกระทบจากการ
ดาเนินธุ รกิจค้าปลีกข้ามชาติที่ผขู ้ ายในตลาดสดคือด้านกายภาพ ผูข้ ายต้องลดขนาดของร้านค้า /แผง
ขายสิ นค้าให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดต้นทุนการดูแลและจ่ายค่าเช่ า และปรับปรุ งร้านค้าให้มีความ
สะดวกในการเลื อกซื้ อสิ นค้า ด้านความสะอาดของสิ นค้า และบริ เวณโดยรอบร้านหรื อแผงสิ นค้า
ด้านสังคมผูข้ ายและผูซ้ ้ื อมีความสัมพันธ์ลดลงเนื่ องจากความถี่ในการมาใช้บริ การลดลง แต่การ
ดาเนิ นการของธุ รกิ จค้าปลีกข้ามชาติไม่มีผลทาให้จานวนผูซ้ ้ื อลดลง และด้านเศรษฐกิ จมีผลทาให้
ปริ มาณการขายสิ นค้าลดลง รวมถึงรายได้และผลกาไรลดลง
จินดานุช กอนแสง (2552) ทาการศึกษาผลกระทบของร้านสะดวกซื้ อต่อร้านค้าปลีกใน
อาเภอแม่แตง จังหวัดโดยเลื อกเก็บข้อมูลจากเจ้าของกิ จการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก/โชห่ วย จานวน
110 ราย และท าการสัมภาษณ์ แกนนา/ประธานเครื อข่ ายร้ า นค้าปลี ก ในอาเภอแม่ แตง จัง หวัด
เชี ยงใหม่ จานวน 2 คน ผลการศึกษาพบว่า เจ้าของกิ จการส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการค้า 10 – 15 ปี เจ้าของกิจการ
ส่ วนใหญ่ไม่ มีลูกจ้างในการดาเนิ นงาน ลักษณะของกิ นการส่ วนใหญ่เป็ นร้ านค้าที่มี การต่ อเติ ม
ออกมาจากตัวบ้า นหรื อใต้ถุนบ้า น และพบว่า ตั้งแต่ ที่ มี โลตัส มาจัดตั้งในอาเภอแม่แตง เจ้า ของ
กิ จการร้ า นค้า ปลี ก ขนาดเล็ ก ในอาเภอแม่ แตง มี ย อดขายลดลง จ านวนลู ก ค้า เฉลี่ ย ต่ อวันลดลง
ประสบปั ญหาการระดมเงิ นทุ น ระบบเศรษฐกิ จระดับชุ มชนล่ มสลาย สร้ างค่านิ ยมบริ โภคนิ ย ม

20

ให้ก ับ คนในพื้นที่ และผูผ้ ลิ ตรายย่อยที่ ผลิ ต สิ นค้า ส่ ง ขาย เกษตรกรรายย่อยถู ก แย่ง ชิ ง ส่ วนแบ่ ง
การตลาด การขยายสาขาของร้านค้าปลีกข้ามชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อร้านค้าปลีกรายย่อยใน
ท้องถิ่นทยอยปิ ดกิจการลง พ่อค้าแม่คา้ ที่เป็ นชาวสวนเกษตรกรขายของได้นอ้ ยลง
ศุ ภ มิ ต ร โรจนศุ ภ มิ ต ร (2552) ท าการศึ ก ษาผลกระทบทางเศรษฐกิ จของธุ รกิ จ ค้า ปลี ก
สมัยใหม่ต่อร้ านค้าปลี กท้องถิ่ นขนาดเล็กในเขตอาเภอเมื องน่ าน โดยการใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมจากผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก จานวน 140 ราย ผลการศึกษา
พบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 46 – 55 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
เจ้าของกิ จการส่ วนใหญ่ใช้เงิ นทุนในการจดทะเบียนเริ่ มแรกไม่เกิ น 10,000 บาท ผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าปลีกท้องถิ่นมีความคิดเห็นว่า เมื่อมีหา้ งโลตัสซึ่ งเป็ นร้านค้าปลีกสมัยใหม่เกิดขึ้นแล้ว มีผลทา
ให้จานวนลูกค้า ยอดขาย และกาไรของร้านค้าปลีกท้องถิ่นลดลง โดยสิ นค้าที่มียอดขายลดลงส่ วน
ใหญ่ ได้แก่ สิ นค้าอุปโภคบริ โภคประจาวัน อุปกรณ์และอะไหล่ไฟฟ้ า เมื่อมีห้างโลตัสหรื อร้านค้า
ปลี กสมัยใหม่แล้ว ผูป้ ระกอบการค้าปลีกท้องถิ่ นขนาดเล็กมีการดาเนิ นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
แข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่นอ้ ยกว่าที่ไม่ดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ส่ วนที่ดาเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาดนั้นเป็ นการดาเนิ นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคามากที่สุด โดยดาเนิ นการรักษาความ
สะอาดของสิ นค้าและร้านค้า จัดวางสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ และติดป้ ายแสดงราคาสิ นค้า
Arpita Khare (2011) ทาการศึกษาเรื่ อง ผลกระทบจากอายุและเพศต่อพฤติกรรมการ
บริ โภค เพื่อพยากรณ์ ความจงรั กภักดี ต่อร้ านค้าปลี กชุ มชนของผูบ้ ริ โภคชาวอินเดี ย (Moderating
effect of age and gender on consumer style inventory in predicting Indian consumers' local
retailer loyalty) รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามจานวน 478 ชุด ผลการศึกษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี พฤติกรรมการบริ โภคของ
ชาวอินเดี ยจะคานึ งถึงปั จจัยสาคัญ 3 ประการ คือ คุณภาพ ยี่ห้อ และประโยชน์ใช้สอยของสิ นค้า
ส่ วนปั จจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกชุ มชนมี 2 ประการ คือ ความสัมพันธ์
ของผูบ้ ริ โภคกับร้ านค้าปลี กชุ มชน และความสะดวกสบายจากการซื้ อสิ นค้า โดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
คานึ งถึ งคุ ณภาพและยี่ห้อเป็ นหลักมักจะซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ส่ วนกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่คานึ งถึงยี่ห้อและประโยชน์ใช้สอยของสิ นค้าเป็ นหลัก มักจะซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก
ชุ มชน เมื่อพิจารณาปั จจัยอายุ พบว่าในกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่อยู่ในวัยทางานมักจะซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
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ปลีกชุมชนเนื่องจากประหยัดเวลาในการเดินทางและความสะดวกสบาย และเมื่อพิจารณาปั จจัยเพศ
พบว่าเพศชายมักจะซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่มากกว่าเพศหญิง เนื่ องจากเพศ
หญิงมีความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกชุมชนว่ามีความสาคัญและเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชน และสิ นค้า
ที่ซ้ื อมักจะเป็ นของใช้ในชี วิตประจาวันที่ตอ้ งซื้ อบ่อยๆ ซึ่ งการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกชุ มชนจะ
สะดวกสบายมากกว่าการออกไปซื้ อจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่

