บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
การเปดเสรีทางการคาและบริการของประเทศไทย
หลังจากผลกระทบวิกฤตทาง
เศรษฐกิจในป 2540 ในการประชุม GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) รอบ
อุรุกวัย รวมกับการขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ทําใหไดมีการ
แกไขและปรับปรุงกฎหมาย ปว.281 ดวยการเปดโอกาสใหตางชาติเขาดําเนินการธุรกิจคาปลีกคา
สง ในประเทศไดสะดวกยิ่งขึ้น (อธิวัฒน ทรัพยไพฑูรย, 2545, น.152)1
การแขงขันทางธุรกิจคาปลีกตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทย รูปแบบดิสเคาน
สโตรหรือไฮเปอรมารเก็ต (Discount Store/Hypermarket) เชน เทสโก โลตัส (Tesco Lotus), บิ๊กซี
(Big C) และคารฟูร (Carrefour) ดวยการเรงขยายสาขา การขายสินคาราคาตํ่า และนําเอา
เทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการทําธุรกิจแบบใหมมากขึ้น อาทิ การใชคอมพิวเตอร หรืออินเตอรเน็ต
(Internet) ในการบริหารจัดการ การจัดการทางดานขนสง (Logistics) มาใชมากขึ้น และการ
จัดการเกีย่ วกับสินคาคงคลังผานศูนยกระจายสินคา (Distribution Center : DC)
ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคากับผูประกอบการคาปลีกขนาดใหญในประเทศที่
มีศักยภาพเปนทีน่ า สนใจของนักลงทุนตางชาติในการที่จะรวมลงทุนดวย โดยเฉพาะกลุมดิสเคาน
สโตร ไฮเปอรมารเก็ตทีก่ ารดําเนินงานจําเปนตองขยายสาขาใหไดจํานวนมาก เพื่อบริหารตนทุนให
ต่ําลง การที่มูลคาการลงทุนที่สูงประกอบกับผูประกอบการไทยไมสามารถขยายตัวได เนื่องจาก
ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน จึงเปนโอกาสของนักลงทุนตางประเทศจะเขามาเจรจาได
งายและเร็วขึน้ อาทิเชน กลุมซีพี โดยนายธนินท เจียรนนท ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารของซีพี กลาว
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจวา ธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดใหญจะมีการลงทุนสูงมากขึน้ และในระยะยาว
เครือซีพีไมอาจตอสูกบั ธุรกิจคาปลีกตางชาติได เนื่องจากตางชาติมคี วามพรอมทางดานการเงินที่
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แข็งแกรงและเทคโนโลยีทที่ ันสมัย ดังนัน้ หากซีพเี ห็นวาธุรกิจคาปลีกในเครือไมสามารถตอสูกับ
ตางประเทศไดก็มีแนวโนมที่จะขายกิจการอื่น ๆ ออกไปในชวงที่ยังขายกิจการไดราคาที่ดี
นอกจากนี้เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการคาปลีกจาก
ตางประเทศ ผูประกอบการคาปลีกขนาดใหญของไทย ทั้งกลุมเซ็นทรัลรีเทล กลุมซีพี และกลุม
เดอะมอลล
พยายามใชกลยุทธการบริหารงานเพื่อลดตนทุนและเพิ่มรายได
โดยการให
ความสําคัญกับระบบ Efficient Consumer Response (ECR) มากขึ้น เพื่อนําสินคาที่มคี ณ
ุ ภาพ
และราคาถูกลงมาสูผ ูบริโภค รวมทั้งการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารงาน การสั่งซื้อ
สินคา การจัดตั้งศูนยกระจายสินคา เพื่อลดตนทุนสินคาและการสรางความสัมพันธท่ดี ีกบั ซัพ
พลายเออร2
สําหรับธุรกิจคาปลีกรูปแบบแคตทากอรี่ คิลเลอร (Category Killer) ดานวัสดุกอสราง
จากตางชาติไดแก โฮม ดิโป (Home Depot) และ บีแอนดคิว (B&Q) ที่มาลงทุนขยายสาขาในแถบ
ทวีปเอเชีย ไดแก ประเทศจีน และ ไตหวัน และพบวา บีแอนดคิว (B&Q) สนใจเขามาลงทุนใน
ประเทศไทยดวย โดยผูประกอบการธุรกิจคาปลีกรูปแบบแคตทากอรี่ คิลเลอร (Category Killer)
ดานวัสดุกอสรางในประเทศไทยเอง ไดแก โฮมโปร (HomePro) โฮมเวิรค (Homework) และ
โฮมมารท (HomeMart) มีแนวโนมไดรับผลกระทบจากการเขามาลงทุนจากผูประกอบการตางชาติ
ที่มคี วามแข็งแรงทางดานการเงิน และเทคโนโลยี
1.2 วัตถุประสงคของการวิจยั

ผูบริโภค

1. ศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มผี ลตอทัศนคติในการเลือกใชบริการหางวัสดุกอสรางของ

2. ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะดานประชากรศาสตรกับความสนใจในการไป
ใชบริการหางวัสดุกอสรางตางชาติ
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ซี เอ อินเตอรเนชั่แนล อินฟอรเมชั่น บจ., โครงการศึกษาผลกระทบของการแขงขัน
และการรวมตัวของผูประกอบการคาปลีกขนาดใหญในประเทศที่มตี อผูบริโภคและรานคาปลีก
ขนาดเล็ก(กรุงเทพมหานคร: 2542), น. 67-68.
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาถึงผูบ ริโภความีความสนใจในการไปใชบริการหางวัสดุกอสรางตางชาติ และ
ปจจัยตาง ๆ ในการเลือกใชบริการหางวัสดุกอสราง สวนนี้จะใชขอมูลปฐมภูมิ โดยการสอบถาม
กลุมจากการสุมกลุมตัวอยางประชากรเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
1.4 ขอจํากัดหรืออุปสรรคในการวิจยั
1. ชวงเวลาทีท่ าํ การศึกษาเปนชวงที่สั้นเกินไป
ทําใหอาจไดขอมูลไมครอบคลุม
ลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภคตลอดทัง้ ป
2. ขอมูลจากแบบสอบถามอาจบิดเบือนจากความเปนจริง เนื่องจากผูบริโภคปดบัง
เชน ขอมูลรายได เปนตน
3. กลุมตัวอยางที่ไดจากการประชากร เปนวิธเี ฉพาะเจาะจง จากการใหความ
รวมมือของผูประกอบการดานวัสดุกอสรางในประเทศ
1.5 ประโยชนท่คี าดวาจะไดรับ
1. ทราบปจจัยที่ลูกคาใหความสําคัญในการเลือกใชบริการหางวัสดุกอสราง
2. ทราบลักษณะกลุม ลูกคาที่สนใจไปใชบริการหางวัสดุกอ สรางตางชาติ
1.6 คําจํากัดความทีใ่ ชในงานวิจัย
แคตทากอรี่ คิลเลอร
คือ รานคาปลีกสมัยใหมทจ่ี ําหนายสินคาเฉพาะสายผลิตภัณฑเดียว แตมคี วาม
หลากหลายยีห่ อ คุณภาพ ขนาด และสีใหเลือกไดมาก จําหนายสินคาที่ราคาถูก กลุมเปาหมาย
คือ ผูบริโภคที่สนใจสินคาเฉพาะดาน ตัวอยางรานคาประเภทนี้ เชน พาวเวอรบาย ออฟฟศดีโป
ซูเปอรสปอรต และ โฮมโปร เปนตน
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หางวัสดุกอสราง
คือ รานคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญทจ่ี ําหนายสินคาเกี่ยวกับบาน เกี่ยวกับวัสดุกอสราง
ตัวอยางสินคาที่ขาย เชน สินคากลุมไฟฟา ประปา อุปกรณชาง เฟอรนิเจอร เครื่องใชไฟฟา สินคา
ตกแตงบาน เปนตน
Do It Yourself (DIY)
คือ ลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาที่ตองการติดตั้งสินคาทีซ่ ื้อดวยตัวเอง
Buy It Yourself (BIY)
คือ ลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาที่ซื้อสินคาแลวมอบหมายใหชาง
ผูเชี่ยวชาญติดตั้งให
Everyday low price (EDLP)
คือ การขายสินคาตัวที่กําหนด ในราคาต่ําทุกวัน
ผูมวี ิชาชีพเกีย่ วกับบาน
คือ ผูที่ทํางานทางดานวิศวกรอาคาร, สถาปนิก, มัณฑนากร, ชางผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ

