บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เริ่มมีบทบาทสําคัญในตลาดค้าปลีกตั้งแต่กลางทศวรรษ 2510
เป็นต้น
การค้าปลีกสมัยใหม่ของไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระยะต้นร้านค้าปลีกที่ได้รับความนิยมจ
ะเป็นห้างสรรพสินค้าที่จําหน่ายสินค้าราคาสูง ต่อมาได้ขยายไปสู่ย่านชานเมือง
โดยมีห้างสรรพสินค้าเป็นจุดดึงดูด ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ๆ
เกิดขึ้น ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสเปเชี่ยลตี้และแคทิกอรีคิลเลอร์ เป็นต้น
ธุรกิจค้าปลีกที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดในช่วง 5 ปีหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 คือ
ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ
การเติบโตดังกล่าวมีผลให้โครงสร้างและการแข่งขันตลาดค้าปลีกเปลี่ยนโฉมหน้าไป
รูปแบบการค้าปลีก (Retail Format)
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานมาจากบริษัทแม่
ดังนั้นลักษณะรูปแบบแต่ละสาขาจึงเหมือนกัน
ส่วนร้านค้าปลีกดั้งเดิมบางส่วนมีการพัฒนาเพื่อความอยู่รอด แต่เป็นลักษณะที่เรียกว่า
Duplication of Existing Format หมายถึง
เปลี่ยนเฉพาะทางด้านกายภาพให้ดูใหม่ขึ้นแต่การบริหารการจัดการยังไม่มีการพัฒนาทําให้ร้านค้าป
ลีกดั้งเดิมประสบปัญหาการรักษาลูกค้าในระยะยาว
ร้านค้าปลีกดั้งเดิมมีข้อได้เปรียบเพียงประการเดียวคือ การมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับลูกค้า
แต่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ก็เริ่มมีการ
ฝึกอบรมให้พนักงานของตนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยเช่นกันภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจรู
ปแบบธุรกิจค้าปลีกได้ปรับเปลี่ยนไปเริ่มจากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เหลือเพียงรายใหญ่ 3 ราย คือ
เทสโก้-โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ (ถ้ารวมแม็คโครจะมี 4
ราย)ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มุ่ง
เฉพาะขายสินค้าราคาถูกมาเป็นการจัดร้านให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้นโดยเน้นความหลากหลายในส่วนป
ระกอบอื่นเพื่อดึงลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าในร้านไม่ว่าจะเป็นร้านค้าย่อยที่เข้ามาเช่าพื้นที่หรือสวนอา
หาร (food center)
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประเภทสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น
การขายอาหารพร้อมปรุงการขายอาหารสําเร็จรูปในแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น
จากการแข่งขันที่รุนแรงของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งสามรายนี้เองทําให้แม็คโครต้องประกาศจุดยืนให้
แน่ชัดว่าจะมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าสถาบันมากกว่าลูกค้าครัวเรือน (เส้นทางเศรษฐกิจ, 2545)
การพัฒนาร้านค้าเดิมที่มีอยู่ และการกําหนดกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด (Existing Outlet
Adaptation and Survival Strategies) จํานวนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ขยายตัวเพิ่มมากจนถึงปี
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2541 ทําให้ร้านค้าเดิม (ทั้งสมัยใหม่และดั้งเดิม)
ที่มีอยู่ต้องมีการพัฒนาเพื่อแย่งชิงลูกค้าประกอบกับการกระจุกตัวของร้านค้าปลีกโดยเฉพาะร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ทําให้ร้านค้าปลีกต้องใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก
และใช้ราคาเป็นเครื่องมือเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรง
รวมทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่เห็นความสําคัญของ Category Management และ Space
Management

มากขึ้นจึงได้นําการจัดการดังกล่าวมาใช้ในการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารชั้นวางของ
(Shelf Management) (ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มนํามาใช้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประมาณปี 2536 –
2537)นอกจากนี้ยังมีการนําแนวคิดเฮ้าส์แบรนด์หรือไพรเวต เลเบลมาใช้มากขึ้น
(แนวคิดเฮ้าส์แบรนด์ได้เริ่มใช้ประมาณปี 2536)
โดยสรุปกลยุทธ์ที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ใช้เป็นหลักในการแข่งขันคือ Psychological Price and
Loss

Leader

สําหรับร้านค้าปลีกดั้งเดิมหรือร้านโชห่วยที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่
ยนไป ประกอบกับการเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ จึงต้องเลิกกิจการไป
ร้านค้าปลีกดั้งเดิมที่ยังอยู่รอดและดําเนินธุรกิจได้จึงเป็นร้านที่มีทําเลที่ตั้งที่ดี
มีความสนิทสนมกับลูกค้า มีการสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (Personal Relations)
กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับตัวด้านต่างๆ เช่น
การให้บริการพิเศษเฉพาะอย่างที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Customization)
โดยมีความยืดหยุ่นสูงต่อการให้บริการพิเศษแก่ลูกค้า
ตลอดจนการพยายามนําเทคโนโลยีการบริหารจัดการใหม่ๆมาใช้
และการเลือกขายสินค้าที่ไม่มีในร้านคู่แข่ง รวมทั้งการขายในราคาที่ใกล้เคียงกับห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต
การค้าปลีกรูปแบบใหม่ ในปี 2541 ไม่มีการค้าปลีกรูปแบบใหม่อื่นๆ เกิดขึ้นในไทย
แต่มีการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีลักษณะธุรกิจแบบที่เปิดให้บริการอยู่แล้วทั้งของไทยแ
ละบริษัทที่ร่วมทุนกับต่างประเทศ เช่น การขยายสาขาเพิ่ม
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด ตั้งแต่ 2545 เป็นต้นมาเริ่มมีธุรกิจใหม่ๆ เช่น
โลตัสเอ็กเพรส (Lotus Express) ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อ หรือมีร้านลีดเดอร์ไพรซ์ (Leader Price)
ที่ขายสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของกลุ่มบิ๊กซีธุรกิจค้าปลีก รูปแบบธุรกิจค้าปลีก
พัฒนาเปลี่ยนจากร้านค้าเล็กๆ เป็นขนาดใหญ่ ต้นทุนดําเนินงานสูงกว่ารูปแบบเดิม
บริหารงานเป็นระบบมากขึ้น และใช้บุคลากรดําเนินการจํานวนมาก
ปัจจุบันจําแนกธุรกิจค้าปลีกได้ตามลักษณะสินค้า และการดําเนินงาน ดังนี้ (1) ร้านค้าปลีกดั้งเดิม
(Tradition Trade) หรือร้านโชห่วย ลักษณะร้านเป็นห้องแถว พื้นที่คับแคบ
ไม่มีการตกแต่งหน้าร้านมากมาย สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
การจัดวางสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่ และไม่ทันสมัย
และจัดวางตามความสะดวกการหยิบสินค้าเป็นกิจการดําเนินงานโดยเจ้าของคนเดียวหรือร่วมกันตั้ง
เป็นห้างหุ้นส่วนดําเนินธุรกิจแบบครอบครัวเงินลงทุนน้อย บริหารงานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
ไม่มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ทําให้ระบบการจัดการไม่ได้มาตรฐาน
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ลูกค้าเกือบทั้งหมดอยู่บริเวณใกล้เคียงร้านค้า ร้านค้าที่จัดอยู่ประเภทนี้ เช่น ร้านค้าส่ง
ร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านขายของชํา (2) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบด้วย
ห้าง/ร้านขนาดกลาง-ใหญ่ ออกแบบร้าน และจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสวยงาม
และเป็นระเบียบ บริการทันสมัย เพื่อดึงดูดลูกค้าใช้บริการมากขึ้น การดําเนินธุรกิจ
มีทั้งแบบครอบครัวและมืออาชีพ ลงทุนสูงขึ้น และระบบจัดการบริหารงานซับซ้อนมากขึ้น
ธุรกิจการค้าแบบใหม่นี้ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น Discount Store หรือ Hypermarket
ซึ่งเน้นสินค้าราคาถูก และ Convenience Store ซึ่งเน้นจํานวนสาขา ความสะดวกสบาย
สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับผู้บริโภค เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ธุรกิจรูปแบบนี้
เพิ่งนําเข้าไทยราวต้นทศวรรษ 1990 ทั้งลักษณะร่วมทุนต่างชาติ และนักลงทุนชาวไทยเป็นเจ้าของ
ทว่าผลพวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และผลกระทบเปิดเสรีการค้า
ส่งผลธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่ในไทยตกเป็นของชาวต่างชาติ (3) ห้างสรรพสินค้า (Department
Store) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมสินค้าทุกชนิดที่มีคุณภาพ
เพื่อจําหน่ายให้ลูกค้าจํานวนมาก ทุกระดับ ครบวงจร (One Stop Shopping) จัดวางสินค้า
แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อสะดวกการค้นหาและเลือกซื้อ เน้นจําหน่ายเสื้อผ้า เครื่องสําอาง
รองเท้า กระเป๋า รูปแบบบริหาร และจัดการ ค่อนข้างซับซ้อน พนักงานมาก
และเน้นบริการที่สะดวก รวดเร็ว สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มคนทํางานที่มีฐานะ อํานาจซื้อสูง สามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ และราคาสูงได้ สถานที่ตั้ง
จะอยู่บริเวณชุมชน หรือเป็นศูนย์รวมการค้า ผู้ประกอบการประเภทนี้ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เดอะมอลล์ โรบินสัน ตั้งฮั่วเส็ง พาต้า เป็นต้น (4) ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Super Center)
เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่พัฒนาจากซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า พื้นที่ขายประมาณ
10,000-20,000 ตารางเมตร เน้นจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายและมีมาก ราคาประหยัด
คุณภาพสินค้า ตั้งแต่คุณภาพดีจนถึงคุณภาพปานกลาง ส่วนใหญ่กว่า 60% เป็นอาหาร
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มระดับปานกลางลงมา ผู้ประกอบการประเภทนี้ เช่น บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส
คาร์ฟูร์ เป็นต้น (5) ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ร้านค้าปลีกเน้นจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
เป็นสินค้าสดใหม่ โดยเฉพาะอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ อาหารสําเร็จรูปต่างๆ
ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคจําเป็นต่อชีวิตประจําวัน ทําเลที่ตั้งส่วนใหญ่
จะอยู่ชั้นล่างห้างสรรพสินค้า เพื่อความสะดวกขนถ่ายสินค้า ตัวอย่างผู้ประกอบการประเภทนี้ เช่น
ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ฟู้ดแลนด์ เป็นต้น (6) ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry)
จําหน่ายสินค้าให้ร้านค้าย่อย หรือบุคคลที่ต้องการซื้อสินค้าคราวละจํานวนมาก ราคาขายส่ง
หรือราคาค่อนข้างต่ํา ซึ่งจะเอื้อร้านค้าย่อย หรือร้านโชห่วย หาสินค้ามาจําหน่ายได้เพิ่มขึ้น
โดยไม่ต้องผ่านยี่ปั๊ว ซาปั๊ว จําหน่ายสินค้าคุณภาพปานกลาง ส่วนใหญ่กว่า 60%
เป็นสินค้าไม่ใช่อาหาร ที่เหลือเป็นอาหาร ลูกค้ายังสามารถสมัครเป็นสมาชิก
เพื่อรับข่าวสารเป็นประจํา ที่สําคัญ ลูกค้าต้องบริการตัวเอง จึงมีพนักงานไม่มากนัก
ผู้ประกอบการประเภทนี้ เช่น แม็คโคร (7) ร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store)
จําหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง เน้นสินค้าอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ เครื่องสําอาง ดูแลผิว
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ดูแลเส้นผม เป็นสินค้าหลากหลาย ตามลักษณะแฟชั่นและยุคสมัย สินค้าคุณภาพสูง
บริการสะดวกและทันสมัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือลูกค้าทั่วไป ผู้ประกอบการประเภทนี้ เช่น บู๊ทส์,
วัตสัน, MARK & SPENCER เป็นต้น (8) ร้านค้าประชันชนิด (Category Killer)
พัฒนาจากร้านขายสินค้าเฉพาะประเภท จุดเด่นคือ สินค้าครบถ้วนประเภทนั้นๆ
คล้ายแยกแผนกใดแผนกหนึ่งในห้างสรรพสินค้าออกไว้ต่างหาก นําสินค้าคุณภาพ
และลักษณะใช้งานใกล้เคียงกัน แต่ราคาและยี่ห้อต่างกัน จัดวางประชัน
เพื่อให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาสินค้า ผู้ประกอบการประเภทนี้ ได้แก่
แม็คโครออฟฟิศ พาวเวอร์บาย พาวเวอร์มอลล์ ซูเปอร์สปอร์ต เป็นต้น (9) ร้านสะดวกซื้อ
(Convenience Store) หรือ Minimart ร้านค้าปลีกพัฒนาจากร้านค้าปลีกแบบเก่า
หรือร้านขายของชําผสมผสานกับซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ขนาดเล็กกว่า
ให้ความสําคัญทําเลที่ตั้งร้านค้าเป็นสําคัญ พื้นที่ค้าขายไม่มากนัก
ส่วนใหญ่จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจําเป็นต่อชีวิตประจําวัน
รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มประเภทอาหารจานด่วน สั่งเร็วได้เร็ว สะดวก ราคาไม่แพงเกินไป
ทําเลตั้งแหล่งชุมชน สถานที่บริการน้ํามัน
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ต้องการความสะดวก
ต้องการซื้อสินค้าใกล้บ้านหรือใกล้สถานที่ทํางาน และที่สําคัญเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ประกอบการประเภทนี้ เช่น 7-eleven และ Family mart เป็นต้น (เส้นทางเศรษฐกิจ, 2545)
จังหวัดนครราชสีมา
สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของนครราชสีมาในปี 2550 พบว่า
มีอัตราการเติบโตของจํานวนผู้เยี่ยมเยือนรวมเท่ากับร้อยละ 9.3
แบ่งเป็นคนไทยและชาวต่างชาติเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.19 และ 15.03 ตามลําดับ
โดยอําเภอปากช่องมีการเติบโตเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 14.59 อย่างไรก็ตามที่อําเภอปากช่อง
เป็นที่น่าสังเกตว่า นักทัศนาจรมีขยายตัวค่อนข้างมากถึงร้อยละ 37.96
ขณะที่นักท่องเที่ยวมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยร้อยละ 2.12 ทั้งนี้เป็นผลจากการจัด Event
ต่างๆ เช่น งานดนตรี KTC Loves Concert งานบอลลูนนานาชาติ งาน Cowboy Night
และงานเทศกาลองุ่นไวน์ เป็นต้น
นอกจากนี้ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ กีฬา Sea
Games ที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในปีที่ผ่านมาโครงการกสิกรรมไร้สารพิษ ตามพระราชดําริ
ที่ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 4 จัดขึ้น และงานเทศกาลประเพณีที่มีชื่อเสียง อาทิ
พิมายมินิไลท์แอนด์ซาวด์ ประกอบกับความนิยมเดินทางไปพักผ่อนของคนกรุงเทพฯ
และการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว เนื่องจากค่อนข้างใกล้
รวมไปถึงมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักที่ค่อนข้างหลากหลาย
ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี อาทิ แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาใหญ่
และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่วังน้ําเขียว
ตลาดหลักของพื้นที่ยังคงมาจากนักท่องเที่ยวคนไทยในลักษณะกลุ่มเพื่อน กลุ่มที่ทํางาน
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และกลุ่มครอบครัว สําหรับพาหนะหลักที่นักท่องเที่ยวคนไทยนิยมคือ รถยนต์ส่วนตัว
ส่วนภูมิภาคที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นี้มากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ กรุงเทพฯ
และภาคกลางตามลําดับ สําหรับตลาดผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปมากที่สุด รองลงมาคือ เอเชีย
ซึ่งชาวต่างชาติจะนิยมจัดการเดินทางมาเอง และใช้รถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจําทาง
เป็นพาหนะหลักในการเดินทางท่องเที่ยวสําหรับรายได้นักท่องเที่ยวพบว่า
จังหวัดนครราชสีมาจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หากพิจารณาจากรายได้จากการท่องเที่ยว โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันประมาณ 828.16 บาท
โดยเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายด้านซื้อสินค้าและของที่ระลึก
อันดับสามคือ ค่าที่พัก สําหรับสถานการณ์ด้านการพักแรม
พบว่าระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของผู้เยี่ยมเยือนคนไทยประมาณ 2.40 วัน
และของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติประมาณ 2.97 วัน
ส่วนจํานวนห้องพักในจังหวัดนครราชสีมามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็น 8,112 ห้อง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.52 และ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551)
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเล
ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สําคัญของภูมิภาคนี้
นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ระดับนานาชาติ ทางทะเล
รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกให้ได้มาตรฐาน
และมีแผนงานจะขยายบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพิ่มขึ้นประกอบกับความพร้อมของ
แหล่งเงินทุน และความชํานาญเดิมในด้านการค้าระหว่างประเทศ
การผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับดีบุก และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
จะช่วยชักจูงให้เกิดการลงทุนในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการบริการ
และอุตสาหกรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
และสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ตอนบนฝั่งต
ะวันตก ที่จะกระจายผลการพัฒนาและกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคและชนบทต่อไป
สภาพเศรษฐกิจ
รายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตมาจากธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2549
จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวม 4.50 ล้านคน
รายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวประมาณ 77,595.88 ล้านบาท รองลงมา
เป็นรายได้จากการค้าส่งและค้าปลีก การเกษตรซึ่งได้แก่ การประมง การปลูกยางพารา มะพร้าว
สับปะรด เป็นต้น นอกจากนั้นก็ยังมีรายได้จากการบริการทางด้านการคมนาคมและขนส่ง
และอุตสาหกรรม
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จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานว่าในปี 2548 จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปี 50,229
ล้านบาท และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 171,823 บาท (จังหวัดภูเก็ต, 2551)
กรุงเทพมหานคร
แนวโน้มและสภาพการแข่งขันในอนาคต
จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในหัวเมืองขนาดใหญ่
เมืองท่องเที่ยวหรือแม้แต่จังหวัดรอบนอกต่างมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งใ
นด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทําให้สังคมชนบทปรับตัวสู่สังคมเมืองมากขึ้น
ความเจริญขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้บริโภคในต่างจังหวัดเริ่มมีพฤติกรรมและความต้องการใก
ล้เคียงกับคนกรุงเทพฯเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความต้องการบริโภคสินค้าที่หลากหลายขึ้น
ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความต้องการความสะดวกสบายและความทันสมัยมากขึ้น
ประกอบกับสภาวะอิ่มตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ทําให้ผู้ประกอบหลายรายหันมาแข่งขันในสนามธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
การขยายสาขาขนาดใหญ่มีข้อจํากัดมากขึ้นประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้ผู้
ประกอบการเริ่มศึกษาร้านค้ารูปแบบใหม่ๆขึ้นมารองรับและเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายสําคัญอยู่ที่การกระจายตัวเข้าสู่ชุมชนต่างๆ
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคและยังเป็นการขยายฐานลูกค้าอีกทางหนึ่ง
(ฐานเศรษฐกิจ, 2551)
จังหวัดเชียงใหม่
จากความสําเร็จของการบริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่
บริษัทซีพีเอ็นพบว่า ยังมีโอกาสในการขยายตัวของตลาดค้าปลีกได้อีกมาก
จึงได้พัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แห่งที่ 2 ขึ้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ 70 ไร่ บนถนนซูเปอร์
ไฮเวย์ทางตอนบนของเชียงใหม่ มีพื้นที่ของศูนย์รวมกว่า 250,000 ตารางเมตร
โดยจะเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ ทั้งนี้มีสไตล์ โมเดิร์นลานนา
เพื่อสะท้อนถึงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมและความทันสมัย
รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่สอดคล้องกับวิถีของคนเชียงใหม่ในปัจจุบัน
ซึ่งมีความเป็นศิลปินอยู่ในบรรยากาศ มุ่งจับกลุ่มเป้าหมายชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยว
และจังหวัดใกล้เคียง รวมกว่า 3.6 ล้านคน จากการเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต
เชียงใหม่ พบว่ามีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีจํานวนลูกค้าประมาณ 60,000-80,000
คนในวันธรรมดา และกว่า 100,000 คน ในวันเสาร์-อาทิตย์
และด้วยความโดดเด่นและทันสมัยของศูนย์การค้าใหม่จะส่งผลให้จํานวนลูกค้าของศูนย์การค้าใหม่
มีจํานวนมากกว่าศูนย์การค้าเดิมอย่างน้อย 2 เท่าตัว
ทั้งนี้ศูนย์ฯใหม่จะพร้อมเปิดดําเนินการได้ภายในปี 2553 ปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจคือ
จังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และมีทิศทางการ เติบโตที่ดี
จากนโยบายสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่จากทางรัฐบาล ทั้งนี้ปัจจุบัน
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เชียงใหม่มีจํานวนประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน โดย 1 ล้านคน
เป็นประชากรที่เข้ามาประกอบอาชีพในเชียงใหม่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน พบว่ามีประมาณ 13,000 บาท ขณะที่ปัจจุบัน เชียงใหม่
มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อยู่เพียง 2 แห่งเท่านั้น
นอกจากนั้นเชียงใหม่ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ โดยปีที่ผ่านมา มีจํานวนนักท่องเที่ยว
5.1 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 5.3 ล้านคนในปี 2553 ดังนั้นบิษัทซีพีเอ็น จึงเชื่อว่า
ธุรกิจค้าปลีกของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีตลาดรองรับและมีการเติบโตอีกมาก (สยามธุรกิจ, 2551)
ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นทําให้เป็นทีส่ นใจที่จะทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจแล
ะพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ “กรณีศึกษาเปรียบเทียบ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา และจังหวัดภูเก็ต”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในจังหวัดนครราชสีมา ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคชา
วไทย
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ของผูบ้ ริโภคชาวไทย
สมมติฐาน
1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในปัจจัยทางการตลาด
และปัจจัยอื่นๆ
2. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.เพศ
2. ระดับการศึกษา
3.อาชีพ
4.รายได้
5.สถานภาพ

ความพึงพอใจของผู้บริโภคทางด้านส่วนผสมทางการตลาด
ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
1. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
2. การมีจํานวนสินค้าไว้ขายอย่างเพียงพอ
3. คุณภาพและมาตรฐาน
4. ความทันสมัย
5. ความสม่ําเสมอในการมีสินค้าเพื่อจําหน่าย
ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
1. จํานวนสาขา
2. ทําเลที่ตั้งมีความสะดวกสบายต่อการใช้บริการ
3. รูปแบบและการจัดตกแต่งสถานที่สร้างความสะดวกสบายและประทับใจ
4. มีการใช้รูปแบบและระดับความดังของเสียงภายในร้านที่เหมาะสม
5. มีการใช้กลิ่นภายในร้านที่เหมาะสม
6. มีการปรับอากาศภายในร้านที่เหมาะสม
ด้านราคา
1. ความหลากหลาย
2. มาตรฐานการกําหนดราคา
3. ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
1. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. การจูงใจโดยใช้พนักงานขาย
4. การจัดกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ
ปัจจัยอื่นๆ
ปัจจัยทางด้านประสบการณ์ที่ได้รับขณะซื้อสินค้า
1. การมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองก่อนการซือ้
2. การได้มีโอกาสโต้ตอบสอบถามข้อมูลกับพนักงาน
3. ความสุขที่เกิดจากการมาเลือกซื้อสินค้า

พฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าสมัยใหม่ของผู้บริโภค

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์
ผู้บริโภค หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
นครราชสีมา
ภูเก็ต
เคยซื้อสินค้าจากร้านโชห่วยเป็นผู้มีความต้องการและมีอํานาจซื้อมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าอุปโภ
คและบริโภคจากร้านค้าปลีกมัยใหม่
พฤติกรรมการซื้อ
หมายถึง
ความต้องการในการหาซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขอ
งผู้ซื้อ ในโอกาสต่างๆ
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กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จากสองทางเลือกขึ้นไป
พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ
(ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ
การซื้อเป็นกิจกรรมทางกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทําให้เกิดการซื้อแล
ะพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
ปัจจัยส่วนบุคคล
(Personal
Factors)
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
,
(4P s) ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ความพึงพอใจด้านราคา
(Price)
ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
(Place)
และความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ความพึงพอใจด้านสินค้า หมายถึง ความพึงพอใจในด้านความหลากหลายของสินค้าที่ขาย
ได้แก่
ความเพียงพอของสินค้าที่ขาย
ความเพียงพอของสินค้า
จัดสินค้าตามเทศกาล
สินค้าแตกต่างจากร้านสะดวกซื้ออื่น คุณภาพสินค้า
ความพึงพอใจด้านราคา
หมายถึง
ความพึงพอใจในด้านราคาสินค้า
ได้แก่การมีป้ายราคาสินค้าติดไว้อย่างชัดเจนราคาสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
ความพึงพอใจด้านสถานที่
หมายถึง
ความพึงพอใจในช่องทางการจัดจําหน่ายที่ทําให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้ เช่น สถานที่ตั้งของร้าน
ช่วงเวลาปิด-เปิด ร้าน การตกแต่งร้าน
ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง
สิ่งที่ช่วยทําให้ยอดขายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้น ในที่นี้ใช้วิธีการส่งเสริมการขาย ดังนี้
การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ให้บริการรับสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ จัดส่งสินค้าถึงบ้าน
การให้ส่วนลดสินค้าบางรายการ การจัดการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) หมายถึง ร้านค้าที่มีการจัดวางสินค้า
การให้บริการที่ทันสมัย มีการจัดการที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และลงทุนสูงเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการ จัดตั้งบริการร่วมทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ได้แก่
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ( บิ๊กซี คาร์ฟูร์ เทสโก้–โลตัล ) ซูเปอร์มาร์เก็ต ( ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต )
ร้านสะดวกซื้อ ( 7 – eleven) Cash & Carry ( แม็คโคร ) Category Killer (พาวเวอร์บาย, Super
Sport) ร้านค้าเฉพาะอย่าง ( Boot, Watson,s ) ห้างสรรพสินค้า (เซ็นทรัล เดอะมอลล์ )
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชวห่วย) หมายถึง
ร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวัน จําหน่ายสินค้าหลายหลายประเภท
มีขนาดประมาณ 1 – 2 คูหา การจัดวางของไม่เป็นระเบียบมากนัก
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เป็นไปในลักษณะใหความสะดวกแก่ผู้ขายในการหยิบสินค้าให้ลูกค้า ราคาสินค้าไม่เป็นมาตรฐาน
สามารถต่อรองได้ ส่วนมากจําหน่ายตามราคาสลากสินค้า
การบริหารงานเป็นไปในลักษณะครอบครัว ใช้แรงงานคนในครอบครัวเป็นหลัก มีเวลาเปิด-ปิด
บางครั้งอาจมีบริการทางด้านให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ธุรกิจมีลักษณะโดดเดี่ยว
ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเพื่อต่อรองกับผู้ส่งสินค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดของร้านค้าปลีกสมัย
2. เข้าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค
3. คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป

