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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีไดศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของโมเดิรนเทรดระดับชาติตอโมเดิรนเทรดระดับทองถิ่นใน

เขตพ้ืนท่ีเมือง จังหวัดสงขลา โดยสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานรานโมเดิรนเทรดระดับทองถิ่น 20ราย และ
สังเกตสภาพการดําเนินงานรานคาปลีก10 กิจการ วิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย  คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 รานโมเดิรนเทรดในทองถิ่นในเขตเมือง จังหวัดสงขลา สวนใหญจดทะเบียนในรูปบริษัทจํากัด มีขนาดราน
มากกวา 4 คูหา เปดดําเนินการมากกวา 20 ป เงินลงทุนเร่ิมแรกมากกวา 1,000,000 บาท เงินทุนเพ่ิมมากวา 2,500,000 
บาท มีสาขามากกวา4สาขา มีประสบการณจากอาชีพคาขายมากอน รานโมเดิรนเทรดท้ังขนาดใหญและขนาดเล็กไดรับ
ผลกระทบเฉลี่ยระดับปานกลาง รานขนาดเล็กไดรับผลกระทบระดับมากดานการนําเทคโนโลยีมาใช สิ่งอํานวยความ
สะดวก ผลกระทบระดับปานกลางดานการโฆษณา การบริหารพ้ืนท่ีขาย การบริหารสินคาคงคลัง การประชาสัมพันธ การ
แขงขันดานราคา ยอดขาย การจัดตกแตงพ้ืนท่ีขาย การบริหารทรัพยากรมนุษย กําไร ทําเล การขายโดยพนักงานขาย 
การตลาดทางตรง การลงทุนอื่นๆ  รานขนาดใหญไดรับผลกระทบระดับมาก ดานทําเล สิ่งอํานวยความสะดวก การบริหาร
พ้ืนท่ีขาย กําไร การประชาสัมพันธ ผลกระทบระดับปานกลาง ดานการจัดตกแตงพ้ืนท่ีขาย การแขงขันดานราคา การ
สงเสริมการขาย การบริหารสินคาคงคลัง การบริหารทรัพยากรมนุษย การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การนํา
เทคโนโลยีมาใช และเงินลงทุนอื่นๆ ผลกระทบระดับนอย ดานการตลาดทางตรง  
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Abstract  
The objective of this research is to study the impact of national modern trade expansion 

on local modern trade in urban Songkhla  province by interviewing 10 executive officers, 10 
officers and observed 10 local modern retail  store. Data were analyzed by using : frequency,  
percentage, mean and standard deviation. 

The local modern trade in Songkhla  province registered as company limited. The size of 
the store more than 4 premises, operated over 20 years with capital set up over 1,000,000 bath 
and increasing capital over 2,500,000 bath. Owned more than 4 branches. Most of them earned 
experiences from trading. All the average impacts were at the medium level. The high level 
impacts to the small retail store were on technology and facility used. The impacts at medium 
level were advertising, sale space management, inventory, public relation, price competition, sale 
volume, windows display, human resource management, profit, location, direct sale, direct 
marketing and other investment. The high level impacts to the large retail store were location, 
facilities, sale spaces management, profit and  public relation. However it were at the medium 
level on window display, price competition, sale promotion, inventory management, human 
resource management, advertisement, personal selling, technology and other investment but 

less impacts on direct marketing.  
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บทนํา 
    ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก(WTO)ในปพ.ศ.2538 ทําใหประเทศไทยตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงการเปดเสรีทางการคาสินคาและบริการ สงผลใหธุรกิจจากตางชาติเขามาลงทุนขยายกิจการในประเทศไทย
มากขึ้น กิจการคาปลีกสมัยใหมจากตางประเทศไดขยายกิจการเขามาเปดสาขาในประเทศไทยมากขึ้น รานคาปลีก
ขนาดใหญในประเทศจึงขยายสาขาดวยเชนกัน  ทําใหการแขงขันดานการคาปลีกรุนแรงขึ้นสงผลกระทบตอธุรกิจคา
ปลีกในทองถิ่นไดรับผลกระทบมากขึ้นทําใหลดจํานวนลงเน่ืองจากความสามารถในการแขงขันนอยกวา มีเงินลงทุน
นอยกวาจึงไมสามารถแขงขันกับหางคาปลีกขนาดใหญไดเพราะรานคาปลีกขนาดใหญมีเงินทุนสูงกวาหลายเทา มี
เทคโนโลยี่ท่ีทันสมัยและมีการบริการครบวงจรในบริเวณเดียวกัน เชน รานอาหาร หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร 
ธนาคาร ท่ีจอดรถ เปนตน  

จังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของภาคใต เปนแหลงทองเท่ียวแหลงสถานศึกษาซ่ึงมีสถานศึกษาทุก
ระดับจํานวนมากจึงมีอุปสงคทางการตลาดคอนขางสูงจากจํานวนประชากรท่ีมีภูมิลําเนาอาศัยอยู ประชากรแฝง
ท่ีมาศึกษาและทํางาน และนักทองเท่ียวท่ีเปนคนไทยและตางชาติเน่ืองจากมีชายแดนติดตอกับประเทศมาเลยเซีย
รวมท้ังการยายถิ่นฐานของประชากรเน่ืองจากปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกิดการขยายตัวของเขตเมือง 
ปจจัยเหลาน้ีทําใหเกิดการขยายตัวของรานคาปลีกขนาดใหญ และรานโมเดิรนเทรดท่ีเปนสาขายอยของหางขนาด
ใหญเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ในปพ.ศ. 2556 หางคาปลีกขนาดใหญเปดกิจการเพ่ิมขึ้นสองแหงไดแกหางเซ็นทรัลเฟสติวัล 
เปดในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ หางเทสโกโลตัสไฮเปอรมารเก็ต เปดในเขตอําเภอเมืองสงขลา ในปพ.ศ.2557 จํานวนผู
ประกอบกิจการหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในอําเภอหาดใหญและอําเภอเมืองสงขลา
รวมท้ังหมด17กิจการซึ่งในจํานวนน้ีเปนผูประกอบการในทองถิ่น10กิจการ (สํานักงานการคาภายใน จังหวัดสงขลา, 
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2557) ประกอบดวยหางขนาดใหญไดแก หางเทศโกโลตัสซุปเปอรสโตรจํานวน 3 สาขา หางบิกซีซุปเปอรสโตร 2
สาขาหางสรรพสินคา ประกอบดวยหางเซ็นทรัล2สาขา  หางแม็คโคร 1สาขา หางโรบินสัน1สาขา หางไดอานาคอม
เพล็กซ1สาขา หางลีการเดนทพลาซา 1 สาขา  หางโอเดียนแฟชั่นมอลล1สาขา หางสยามนครินทรคอมเพล็กซ1
สาขา หางลีทรัพยสิน1สาขา รานซุปเปอรมารเก็ต และมินิมารทไดแก กิจการคาปลีกเครือลีวิวัฒนจํานวน9 สาขา 
โวค จํานวน 2 สาขา  เค& เค ซุเปอรคาสง 17 สาขา ซุปเปอรบานนอก 1 สาขาและรานสะดวกซ้ือ7-11 การ
ขยายตัวของหางคาปลีกสมัยใหมเหลาน้ีสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปผูบริโภคตองการความทันสมัย
และความสะดวกสบายทําใหการซื้อสินคาจากรานคาปลีกสมัยใหมของผูประกอบการในทองถิ่นลดลงสงผลตอความ
อยูรอดของกิจการคาปลีกเหลาน้ี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของรานโมดิรนเทรดระดับชาติตอ
รานโมเดิรนเทรดในทองถิ่นในเขตเมือง ในจังหวัดสงขลา 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของรานโมเดิรนเทรดระดับชาติตอรานโมเดิรนเทรดในทองถิ่นขนาดเล็ก
และขนาดใหญในเขตเมือง จังหวัดสงขลา  

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

การคาปลีก( Retailing) เปนการขายสินคาและบริการใหกับผูบริโภคคนสุดทายโดยมีรานคาปลีกเปนแหลง
ขาย รูปแบบการคาปลีกแบงเปน 2 ประเภทคือ การคาปลีกท่ีตองอาศัยหนาราน (Store Retailing) และการคาปลีก
ท่ีไมตองอาศัยหนาราน (Non-store Retailing) รานคาปลีกท่ีมีรูปแบบการบริหารแบบดั้งเดิมเรียกวารานคาปลีก
ดั้งเดิม(Traditional trade) สวนรานคาปลีกท่ีมีการบริหารสมัยใหมเรียกวารานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ออนไลน)                                                                             

รานโมเดิรนเทรดระดับชาติ หมายถึง รานคาปลีกท่ีขยายกิจการเปดสาขาในระดับประเทศโดยขยายสาขา
ไปยังหลายพ้ืนท่ีในจังหวัดตางๆท่ัวประเทศ ซึ่งดําเนินกิจการเปนรานคาปลีกสมัยใหม มีเงินทุนสูง จึงสามารถขยาย
สาขาและจัดการแบบสมัยใหมโดยนําเทคโนโลยีมาใช และมีอํานาจตอรองดานตางๆสูง จึงทําใหสามารถขายไดใน
ระดับราคาท่ีถูกกวาและไดเปรียบในการแขงขันมากกวารานคาปลีกระดับทองถิ่น  

รานโมเดิรนเทรดระดับทองถิ่น หมายถึง รานคาปลีกท่ีเปดดําเนินการเปนรานคาปลีกสมัยใหมโดย
ผูประกอบการในระดับทองถิ่น ซ่ึงมีเงินทุนต่ํากวาจึงมีจํานวนสาขานอยและนําเทคโนโลยีมาใชไดนอยกวารานคา
ปลีกระดับระดับชาติ ทําใหมีอํานาจตอรองดานตางๆต่ํากวา ไมสามารถขายสินคาในระดับราคาท่ีถูกกวาและ
ความสามารถในการแขงขันจึงนอยกวาเชนกัน 

ในปพ.ศ.2556 การเพ่ิมขึ้นของธุรกิจคาปลีกประเภทรานสะดวกซ้ือท่ีคาดวาจะขยายตัวไดสูงถึงรอยละ18 
เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีตองการความสะดวกสบาย โดยสวนใหญกระจายตัวในชุมชน หรือแหลงท่ีใกล
สํานักงานและท่ีอยูอาศัย ดวยเงินลงทุนและพ้ืนท่ีใชสอยไมมากเทาหางใหญ ทําใหงายตอการขยายตัวมีโอกาสท่ีดีใน
การเติบโตไปยังตางจังหวัดจากการขยายตัวของประชากรในเมือง การเติบโตของการคาแถบชายแดนเมื่อประเทศ
ไทยเขาสูAEC นอกจากน้ีธุรกิจประเภทน้ีไมไดรับผลกระทบจากกฎหมายผังเมืองทําใหสามารถขยายตัวไดตอเน่ือง 
เห็นไดจากมผีูลงทุนรายใหมสงผลใหการแขงขันสูงขึ้น( ฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ, 2556, ออนไลน ) 
  ปฤษฎางค  ปนกองงาม (2545) ศึกษาถึงปญหาและวิธีการปรับตัวเชิงกลยุทธของผูประกอบการธุรกิจคา
ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง พบวาผูประกอบการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมไมสามารถ
ดําเนินกลยุทธราคาต่ําและไมสามารถดําเนินการสงเสริมการขายไดอยางตอเน่ืองตลอดท้ังปแตกระทําไดเปนบางชวง
เน่ืองมาจากงบประมาณจํากัดและตนทุนท่ีคอนขางสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ดังนั้นผูประกอบการ
รานคาปลีกแบบดั้งเดิมควรลดจุดออนตางๆอาศัยโอกาสท่ีตนเองมีมาใชในการปรับตัว 
 เกยูร  ใยบัวกลิ่น (2552) ศึกษาผลกระทบของการขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมท่ีมีตอการดําเนินงาน
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ของรานคาปลีกแบบดั้งเดิม(รานโชวหวย) และความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอรานคาปลีกสมัยใหม ผลกระทบท่ี
ไดรับจากรานคาปลีกสมัยใหม สวนใหญไดรับผลกระทบจากรานคาปลีกเทสโกโลตัส เปนระยะเวลา3ป ทําให
ยอดขายลดลง รอยละ 60 ผลกําไรตอเดือนลดลงรอยละ 54.30 รานคาปลีกแบบดั้งเดิมมีการปรับตัวโดยนําสินคาท่ีมี
คุณภาพมาจําหนาย จัดสินคาเปนหมวดหมู นําสินคารูปแบบใหมๆ เขามาเพ่ิมในรานคามากขึ้น  

วิมลรัตน  เทียนวรรณ, วรางคณา  อดิศรประเสริฐ และ ศุภิณญา  ญาณสมบูรณ (2553) ศึกษาผลกระทบ
จากการเปดซูเปอรเซ็นเตอรท่ีมีตอรานคาปลีกขนาดเล็กในจังหวัดบุรีรัมย พบวาทําใหผลการดําเนินงานของรานคา
ปลีกขนาดเล็กลดลง รานคาปลีกท่ีมีลักษณะการมีกรรมสิทธ์ิความเปนเจาของ ประเภทของรานคา ประสบการณ 
การดําเนินธุรกิจ และสถานท่ีตั้งแตกตางกันมีผลกระทบแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สภาพแวดลอมทางการตลาดของรานคาปลีกมีความสัมพันธกับผลกระทบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05          

สุจินดา เจียมศรีพงษ (2554) ศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเพ่ืออนาคตการคาปลีกท่ีย่ังยืน พบวาปญหา
และอุปสรรคของรานคาปลีกแบบดั้งเดิมไดแกประเภทสินคาท่ีขายไมมีความหลากหลาย ไมมีการตกแตงรานคาให
ทันสมัย  ขาดการจัดสินคาใหเปนระบบ  ไมมีปายบอกราคา ไมมีสิ่งอานวยความสะดวก ราคาสินคาสูงกวาและไมให
เสรีภาพในการเลือกซ้ือสินคา สิ่งท่ีรานคาปลีกแบบดั้งเดิมควรปรับปรุงคือ พัฒนารานคาใหทันสมัย การจัดวางสินคา
เปนระเบียบเปนหมวดหมูงายตอการเลือกซื้อและเปดโอกาสใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาไดโดยอิสระ กําหนดลูกคา
กลุมเปาหมายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาได ควรใชเทคโนโลยีในการจัดการ สรางเครือขายของกลุมผูคา
ปลีกแบบดั้งเดิมเพ่ือสรางอํานาจตอรองในการแขงขันกับรานคาปลีกขนาดใหญ     

ศรัณยพงศ  จันทรคุม และ จักษ พันธชเูพชร (2554) ศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาความขัดแยง
ท่ีเกิดขึ้นจากการขยายตัวของหางคาปลีกขนาดใหญในมุมมองของผูคาปลีกรายยอยกรณีศึกษา : เขตพ้ืนท่ีชุมชนวัด
สุนทรประดิษฐอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  พบวาปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นจากการขยายตัวของหางคา
ปลีกขนาดใหญในมุมมองของผูคาปลีกรายยอยเกิดจากความขัดแยงในเร่ืองผลประโยชน (Interests Conflict) 
เน่ืองจากผูคาปลีกรายยอยมีความวิตกกังวลและกลัววาจะไดรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจคาปลีกรายยอย
ทําใหขาดทุนและเลิกกิจการซึ่งเปนเหตุทําใหเกิดปญหาความขัดแยงขึ้น แนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสราง
ความผูกพันและเกื้อกูลระหวางชุมชนกับผูคาปลีกรายยอยในชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ 

ธนาภรณ  แสวงทอง (2555) ศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมตอรานคาปลีก
ดั้งเดิมในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาการขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมมีผลกระทบตอรานคา
ปลีกดั้งเดิมในดานการตลาดมากท่ีสุดในเร่ืองการตั้งราคาสินคาและปจจัยท่ีกอใหเกิดผลกระทบจากการขยายตัวของ
รานคาปลีกสมัยใหม ไดแก สภาพแวดลอมภายนอก เชน นโยบาย กฎหมาย เทคโนโลยีและสภาพแวดลอมภายใน 
เชน การตลาด การเงิน การจัดการ รานคาปลีกดั้งเดิมควรมีการปรับตัวในดานการตลาด การเงิน การจัดการภายใน 
การบริหารงานบุคคล และดานสารสนเทศ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การขยายตวัของราน
โมเดิรนเทรดระดับชาต ิ    

ผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดระดับทองถิน่ 
                      -   ยอดขาย                            
                      -   การบริหารสินคาคงคลัง          
                      -   การบริหารพนักงานขาย          
                      -   การบริหารพ้ืนท่ีขายและทําเล   
                      -   การสงเสริมการตลาด   
                      -   การบริหารทรัพยากรมนุษย 
                      -   การนําเทคโนโลย่ีมาใช   
                      -   แนวทางปรับตัวของรานคาปลีก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ใชการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และบันทึกการสังเกตการ

ดําเนินงานรานคาปลีกสมัยใหมในทองถิ่น กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือผูประกอบการรานคาปลีกสมัยใหมใน
ทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองและอําเภอหาดใหญ จํานวน 10 กิจการไดแก ไดอานาคอมเพล็กซ ลีการเดนทพลาซา  
โอเดียนแฟชั่นมอลล สยามนครินทรคอมเพล็กซ ลีทรัพยสิน ลีวิวัฒนมืนิมารท ลีซุเปอรคาสง โวค  เค& เค ซุเปอรคาสง  
ซุปเปอรบานนอก โดยสัมภาษณผูบริหารและพนักงาน 20 คน การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่และรอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลเบ้ืองตน  
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สวนใหญเปนพนักงาน กิจการสวนใหญจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด ดําเนินกิจการรานสรรพสินคาและซุปเปอรมาร
เก็ต มีขนาดมากกวา 4 คูหา เปดดําเนินการมามากกวา 20 ป  มีเงินลงทุนเร่ิมแรกมากกวา1,000,000. บาท มีเงิน
ลงทุนเพ่ิมในปจจุบันมากกวา 2,500,000. บาท มีสาขามากกวา 4 สาขา กิจการสวนใหญไมมีการขยายสาขาสู
ตางจังหวัด จํานวนพนักงานทุกสาขารวมกันมากกวา 50 คน สวนใหญเคยทํากิจการคาขายในครอบครัวมากอน 

 
2. ระดับผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดในทองถิ่น 
 ระดับผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดในทองถิ่น ดังตารางท่ี 1          
                                                                

ตารางท่ี 1  ระดับผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดในทองถิ่น 

ผลกระทบ N 
ผลกระทบ คาเฉลี่ย 

 
S.D 

ระดับ
ผลกระทบ นอยท่ีสดุ มากท่ีสุด 

ผลกระทบเฉลี่ยโดยรวม    2.76 0.96 ปานกลาง 
ยอดขาย 20 2 5 3.25 0.85 ปานกลาง 
ตนทุนขาย 20 1 4 2.85 0.67 ปานกลาง 
เงินลงทุนอื่น ๆ  20 0 5 2.70 0.98 ปานกลาง 
กําไรลดลง 20 1 5 3.20 1.06 ปานกลาง 
การแขงขันดานราคา 20 1 5 3.25 1.12 ปานกลาง 
การบริหารสินคาคงคลัง 20 2 4 3.15 0.59 ปานกลาง 
การโฆษณา 20 1 5 3.25 0.97 ปานกลาง 
การประชาสัมพันธ 20 2 5 3.30 0.80 ปานกลาง 
การสงเสริมการขาย 20 2 5 3.25 0.79 ปานกลาง 
การขายโดยพนักงานขาย 20 1 5 3.00 1.08 ปานกลาง 
การตลาดทางตรง 20 1 5 2.50 1.10 นอย 
การบริหารพ้ืนท่ีขาย 20 3 5 3.30 0.57 ปานกลาง 
การจัดตกแตงพ้ืนท่ีขาย 20 1 4 3.15 0.75 ปานกลาง 
ทําเล 20 2 5 3.25 0.97 ปานกลาง 
สิ่งอํานวยความสะดวก 20 2 5 3.50 0.83 มาก 
การบริหารทรัพยากรมนุษย 20 2 5 3.05 0.69 ปานกลาง 
การนําเทคโนโลยีมาใช 20 1 5 3.30 0.98 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 1 พบวาผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดมีคาเฉลี่ยโดยรวมมีผลกระทบระดับปานกลางโดยมี
คาเฉลี่ย 2.76  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผลกระทบระดับปานกลางในดานยอดขาย 
ตนทุนขาย เงินลงทุนอื่น ๆ การแขงขันดานราคา การบริหารสินคาคงคลัง การโฆษณา การประชาสัมพันธ การ
สงเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การบริหารพ้ืนท่ีขาย ทําเล การบริหารทรัพยากรมนุษย การนํา
เทคโนโลยีมาใช สวนผลกระทบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยในดานการตลาดทางตรง 
 
 3. เปรียบเทียบผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดขนาดเล็กและขนาดใหญ 
  ผลกระทบตอรานคาปลีกขนาดเล็กและขนาดใหญพบวามีความแตกตางกันดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดขนาดเล็กและขนาดใหญ       

ผลกระทบ 
รานคาปลีกขนาดใหญ รานคาปลีกขนาดใหญ 

 SD  SD 

ผลกระทบเฉลี่ยโดยรวม 3.08  3.21  

ยอดขาย 3.08 0.67 3.50 1.07 

ตนทุนขาย 2.67 0.79 3.12 0.35 

เงินลงทุนอื่น ๆ  2.75 1.22 2.62 0.52 

กําไรลดลง 3.00 1.21 3.50 0.76 

การแขงขันดานราคา 3.08 1.03 3.38 1.30 

การบริหารสินคาคงคลัง 3.17 0.58 3.12 0.64 

การโฆษณา 3.33 0.65 3.12 1.36 

การประชาสัมพันธ 3.17 0.58 3.50 1.07 

การสงเสริมการขาย 3.25 0.45 3.25 1.17 

การขายโดยพนักงานขาย 2.92 0.90 3.12 1.36 

การตลาดทางตรง 2.92 1.00 1.88 0.99 

การบริหารพ้ืนท่ีขาย 3.17 0.39 3.50 0.77 

การจัดตกแตงพ้ืนท่ีขาย 3.00 0.74 3.38 0.74 

ทําเล 2.92 0.67 3.75 1.17 

สิ่งอํานวยความสะดวก  3.42 0.90 3.75 0.74 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 3.00 0.74 3.12 0.64 

การนําเทคโนโลยีมาใช 3.42 0.67 3.12 1.36 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาผลกระทบโดยรวมตอรานโมเดิรนเทรดขนาดเล็กอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย3.08  

สําหรับผลการพิจารณารายดานพบวามีคาเฉลี่ยอยูระหวาง2.67-3.42 ผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดขนาดเล็กอยูใน

ระดับมาก ไดแก ดานการนําเทคโนโลยีมาใช และสิ่งอํานวยความสะดวก ( = 3.42)  ตามลําดับ ผลกระทบอยูใน

ระดับปานกลาง ไดแก ดานการโฆษณา( = 3.33) การสงเสริมการขาย( = 3.25) การบริหารพ้ืนท่ีขาย การบริหาร

สินคาคงคลัง การประชาสัมพันธ การแขงขันดานราคา มีผลกระทบเทากัน ( =3.17) ยอดขาย( =3.08) การจัด
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ตกแตงพ้ืนท่ีขาย การบริหารทรัพยากรมนุษย กําไรลดลง มีผลกระทบเทากัน ( =3.00) ทําเล การขายโดยพนักงานขาย 

และการตลาดทางตรงผลกระทบเทากัน ( =2.92) เงินลงทุนอื่น ๆ ( =2.75) ตนทุนขาย( =2.67) ตามลําดับ 

ผลกระทบโดยรวมตอรานโมเดิรนเทรดขนาดใหญเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 3.21 ผลการ

พิจารณารายดาน พบวามีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.88-3.75 ผลกระทบระดับมาก ไดแก ดานทําเล( =3.75) สิ่งอํานวย

ความสะดวก ( =3.62) การบริหารพ้ืนท่ีขาย( =3.50) กําไรลดลงและการประชาสัมพันธผลกระทบเทากัน        

(  =3.50)ตามลําดับ ผลกระทบระดับปานกลาง ไดแก การจัดตกแตงพ้ืนท่ีขาย( =3.38) การแขงขันดานราคา

( =3.38) การสงเสริมการขาย( =3.25) ตนทุนขาย( =3.12) การบริหารสินคาคงคลังและการบริหารมนุษย

พนักงานขาย มีผลกระทบเทากัน( =3.12) การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย และการนําเทคโนโลยีมาใช มี

ผลกระทบเทากัน( =3.12) เงินลงทุนอื่น ๆ( =2.62) ตามลําดับ ผลกระทบในระดับนอย ไดแกดานการตลาด

ทางตรง( =1.88)        

 แมภาพรวมผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดท้ังสองขนาด มีผลกระทบเฉลี่ยในระดับปานกลางก็ตาม เมื่อ
พิจารณาผลกระทบรายดาน ผลกระทบในระดับมาก มีผลกระทบในดานท่ีตางกัน และเมื่อเรียงลําดับผลกระทบ
ระดับปานกลางก็เชนกัน มีลําดับผลกระทบท่ีแตกตางกัน สวนผลกระทบในระดับนอย ไมพบในรานคาปลีกขนาดเลก็ 
แตพบในรานคาปลีกขนาดใหญ สวนผลกระทบในระดับนอยท่ีสุด ไมพบในรานคาปลีกท้ังสองขนาด 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตองการใหหนายงานของรัฐมีมาตรการควบคุมการเพ่ิมประเภทสินคาของรานคาปลีก
สมัยใหมท่ีจะมีผลกระทบตอผูคาปลีกรายยอย การชวยเหลือดานภาษี เงินกูดอกเบ้ียต่ํา การปรับเปลี่ยนเทคโนโลย่ี
มาใช และการใหความรูเพ่ือพัฒนาอยางตอเน่ือง  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดขนาดเล็กในทองถิ่นในระดับมาก ดานการนําเทคโนโลยีมาใชเน่ืองจากมีเงิน
ลงทุนดานเทคโนโลยีนอยและขาดผูเชี่ยวชาญ และดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพราะกิจการตองการลดตนทุน
เพ่ือแขงขันดานราคา ผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดขนาดเล็กในระดับปานกลาง 1) ดานการโฆษณา การสงเสริม
การขายประชาสัมพันธ และ การตลาดทางตรง ไมสามารถดําเนินการระดับชาติและไมสามารถใชวิธีการท่ี
หลากหลาย ไดเน่ืองจากกลุมเปาหมายอยูในพ้ืนที และคาใชจายตอหัวในการสงเสริมการตลาดสูงกวาเน่ืองการเขาถึง
ผูรับไดนอยกวา 2) ดานการบริหารพ้ืนท่ีขาย การบริหารสินคาคงคลัง การแขงขันดานราคา ยอดขาย ตนทุนขาย 
กําไรลดลง ทําเล และเงินลงทุนอื่น  เน่ืองจากมียอดขายและปริมาณการสั่งซ้ือสินคานอยกวารานระดับชาติจึงมี
อํานาจในการตอรองดานราคาซื้อสินคาจากซัพพลายเออรไดนอยกวาทําใหมีตนทุนขายสูงกวา จึงสงผลตอการ
แขงขันดานราคาและกําไรลดลง รานคาจึงจัดสิ่งอํานวยความสะดวกนอยเพ่ือลดตนทุน ระยะเวลาการหมุนเวียน
สินคาชากวาจึงสงผลตอการบริหารพ้ืนท่ีขายและสินคาคงคลัง 3) ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย การขายโดย
พนักงานเน่ืองจากมีเงินทุนนอยกวาสงผลตอความสามารถในการจางบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
จัดการรานคาปลีกทุกดานและไมสามารถจายคาตอบแทนไดสูงเทารานระดับชาติ จึงสงผลตอความสามารถในการ
แขงขันของรานขนาดเล็ก 

ผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดขนาดใหญในทองถิ่นระดับมาก ดานทําเล สิ่งอํานวยความสะดวก การ
บริหารพ้ืนท่ีขาย กําไรลดลง การประชาสัมพันธ เน่ืองจากรานระดับชาติมีเงินทุนสูงกวาและสามารถลงทุนดานการ
ประชาสัมพันธ  การจัดหาพ้ืนท่ีทําเลท่ีดีและขนาดพ้ืนท่ีมากกวา จึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกไดมากเชนท่ีจอดรถ 
บันไดเลื่อนสงผลตอการบริหารพ้ืนท่ีขายและกําไร ผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดขนาดใหญ ระดับปานกลาง ดาน
การตกแตงพ้ืนท่ีขาย การแขงขันดานราคา การสงเสริมการขาย ตนทุนขาย การบริหารสินคาคงคลัง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การนําเทคโนโลยีมาใช เงินลงทุนอื่น เหตุผลเชนเดียวกับ
รานในทองถิ่นขนาดเล็กท่ีเกิดจากการมีเงินทุนนอยกวา ขนาดตลาดเล็กกวา จํานวนสาขานอยกวา ยอดขายนอยกวา
และอํานาจตอรองนอยกวา จึงสงผลตอความสามารถในการแขงขัน ผลกระทบตอรานโมเดิรนเทรดในทองถิ่นท้ัง
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ขนาดเล็กและขนาดใหญสอดคลองกับงานวิจัยของ เกยูร  ใยบัวกลิ่น (2552) ท่ีพบวา รานคาปลีกแบบดั้งเดิมไดรับ
ผลกระทบจากรานคาปลีกเทสโกโลตัส ทําใหยอดขายและผลกําไรลดลง และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลรัตน 
เทียนวรรณ, วรางคณา อดิศรประเสริฐ และ ศุภิณญา ญาณสมบูรณ (2553)  ท่ีพบวาการเขามาดําเนินกิจการของ
รานคาปลีกแบบซูเปอรเซ็นเตอรในจังหวัดบุรีรัมยทําใหผลการดําเนินงานของรานคาปลีกขนาดเล็กลดลงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธนาภรณ แสวงทอง (2555) ท่ีพบวา การขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมมีผลกระทบตอรานคา
ปลีกดั้งเดิมในดานการตลาดมากท่ีสุดโดยเฉพาะในเร่ืองการตั้งราคาสินคา 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
รานคาปลีกควรสังเกตและสํารวจความคิดเห็นผูใชบริการเพ่ือปรับปรุงรานคาและบริการ ควรปรับปรุง

รานคาในดาน การตกแตงลักษณะทางกายภาพ การสรางบรรยากาศ  การกลาวทักทายลูกคา และการบริการของ
พนักงาน การสงเสริมการตลาด เชน ควรจัดวางสินคาขนาดเล็กเพ่ือกระตุนการซ้ือแบบฉับพลันบริเวณใกลจุดชําระ
เงินเพ่ือเพ่ิมยอดขาย เพ่ิมรายไดจากการเสนอขายพ้ืนท่ีโฆษณาสินคาและตรา รานขนาดเล็กควรรับสมัครสมาชิกและ
สงเสริมการขายผานสมาชิกมากขึ้น ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการรานคา และสื่อสารการการตลาด เพ่ิม
ชองทางขายผานอินเทอรเน็ต และเครือขายสังคมออนไลนมากขึ้น เพ่ิมการรับชําระเงินผานบัตรเครดิต ภาครัฐควร
สนับสนุนและชวยเหลือในการปรับเปลี่ยนนําเทคโนโลยีมาใชและใหความรูอยางตอเน่ือง 
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