บทที่1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ธุรกิจคาปลีกประเภทศูนยการคาภายในประเทศไทย ในอดีตที่ผานมา มีลักษณะเปน
ศูนยการคาขนาดใหญตั้งอยูในเขตใจกลางเมืองซึ่งเปนศูนยกลางธุรกิจ รวมทั้งตั้งอยูในเขตชานเมือง
ที่มีประชากรหนาแนน โดยมีชื่อเรียกเปนที่เขาใจตรงกันวา “หางสรรพสินคา” (ซึ่งมีหลายลักษณะ
ไดแก ซุปเปอรสโตร ดิสเคาทสโตร คอนวีเนียนสโตร แคตตากอรีคิลเลอร เปนตน ) โดยธุรกิจคา
ปลีกดังกลาวนี้จําเปนตองอาศัยการลงทุนที่สูงในการสรางโครงการ ตั้งแตเรื่องการจัดหาพื้นที่ที่
เหมาะสมสําหรับโครงการ คาใชจายของโครงการในสวนตาง ๆ ทําใหผูประกอบการที่สนใจดาน
ธุรกิจคาปลีกจําเปนตองมีงบประมาณจํานวนมาก แตในปจจุบันศูนยการคาขนาดใหญเริ่มมีอัตรา
การเติบโตนอย เนื่องจากพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและที่ดินขนาดใหญเริ่มลดนอยลง การลงทุนสูงเปน
ปจจัยเสี่ยงทางธุรกิจตอผูประกอบการ ประกอบกับพฤติกรรมผูบริโภคที่เริ่มนิยมการซื้อสินคาไม
ไกลจากที่พักอาศัย ทําใหศูนยการคาปรับขนาดและรูปแบบการใหบริการที่แตกตางจากเดิม เกิด
เปนศูนยการคาขนาดเล็ก เชน ศูนยการคาในละแวกบานและศูนยการคาชุมชน ลักษณะที่ตั้งของ
ศูนยการคาประเภทนี้จึงกระจายอยูตามชุมชนเมือง หรือโครงการหมูบานจัดสรรมากขึ้น ทั้งรานคา
ประเภทสะดวกซื้อ รานอาหาร รานหนังสือ รวมทั้งรานเพื่อความบันเทิง เพื่อตอบสนองกับผูอยู
อาศัยบริเวณ 3-5 กิโลเมตรหางจากศูนยการคา ดังนั้นในปจจุบันศูนยการคาประเภทนี้จึงเปนที่
นิยมมากขึ้นในกลุมของผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในลักษณะที่เปนโครงการศูนยการคา
ขนาดเล็กหรือที่เรียกวาศูนยการคาชุมชน
จากการศึก ษา “ยุท ธศาสตรก ารปรับ โครงสรางเศรษฐกิจ ให สมดุลและยั่งยืน ” ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เนนถึงการปรับโครงสรางการผลิตใหเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชนมีฐานการผลิตที่ใหญ
ขึ้นและเขมแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดความแตกตางทางดานธุรกิจบริการมากขึ้น หนึ่ง
ในธุรกิจดังกลาวนั้นก็คือธุรกิจคาปลีก เชน สหกรณผูบริโภค การสรางกลุมอาชีพ และรานคาชุมชน
เมื่อเปรียบเทียบความหมายของรานคาชุมชนจากยุทธศาสตรฯ กับศูนยการคาชุมชนที่เกิดขึ้นโดย
ภาคเอกชนมีความหมายที่ตางกันดังนี้ กลาวคือศูนยการคาชุมชนสามารถตอบสนองเพียงความ
ตองการในการดําเนินชีวิตของชุมชนที่สอดคลองกับธุรกิจ เพื่ อเนนถึงผลกําไร แตสําหรับรานคา
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ชุมชนจากยุทธศาสตรฯ ไดกลาววาเปนรานคาปลีกที่สามารถพัฒนาชุมชนไดดวย โดยมีจุดเนนที่
“คน” ในลักษณะที่กําหนดใหคน เปนศูนยกลาง เกิดขึ้นโดยชุมชนในพื้นที่รวมกลุมกันและตองการ
มีรานคาปลีกที่มีเพื่อจําหนายสินคาสําหรับสมาชิก โดยกําไรจะไหลเวียนอยูภายในชุมชน และเปน
ที่มาในรูปของแนวคิด “โครงการศูนยรวมรานคาชุมชน” ที่ภาคธุรกิจรวมลงทุนในเรื่องการจัดหา
ที่ดิน และมีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมกับ โครงการ สําหรับ การวิจัย นี้เปนการวิจัยรวมกับ
บริษัทเอกชนโดยบริษัทไดกําหนดพื้นที่เพื่อศึกษาในการสรางโครงการศูนยรวมรานคาชุมชน คือ
พื้นที่ในตําบลคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
จากนัยขางตน ไดนํามาสูความจําเปนสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ภายใตคําถามการวิจัย
ที่วา “โครงการศูนยรวมรานคาชุมชน ภายใตยุทธศาสตร ดังกลาวจะสามารถเกิดขึ้ นไดอยางเปน
รูปธรรม ควรจะมีลักษณะทางกายภาพและการบริหารจัดการอยางไร” ภายใตหัวขอการวิจัย การ
ออกแบบและการบริหารจัดการเชิงกายภาพโครงการศูนยรวมรานคาชุมชนภายใตยุทธศาสตรการ
ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน
1.2 คําถามวิจัย
โครงการศูนยรวมรานคาชุมชน ภายใตยุทธศาสตรก ารปรับโครงสรางเศรษฐกิจให
สมดุลและยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 จะสามารถเกิดขึ้นได
อยางเปนรูปธรรม ควรจะมีลักษณะทางกายภาพและการบริหารจัดการอยางไร
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย
1) วิเคราะหนโยบายภาครัฐเกี่ ยวกับธุรกิจคาปลีก ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10
2) ศึก ษาความเปน ไปไดท างการตลาดของพื้น ที่ที่สามารถสรางศูน ยรวมรานคา
ชุมชนภายในเขต ปริมณฑล
3) สํารวจและวิเคราะหทัศนคติภาคประชาชนเกี่ยวกับความตองการทางกายภาพ
และความ ตองการมีสวนรวมในระบบบริหารของศูนยรวมรานคาชุมชน
4) วิเคราะหความสัมพันธของขอมูลจากขอ 1-4 เพื่อสรุปเปนรูปแบบศูนยรวมรานคา
ชุมชน
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5) เสนอแนวทางการการออกแบบและการบริหารจัดการเชิงกายภาพของศูนยรวม
รานคาชุมชนภายใตยุทธศาสตรการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
1) นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกในรูปโครงการศูนยรวมรานคาชุมชน มุงเนน
นัยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
2) แนวคิดของศูนยรวมรานคาชุมชนเกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบทางกายภาพและระบบ
บริหารโครงการเนนแนวคิดเกี่ยวกับรานคาปลีกของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546) สวนแนวคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบเนนแนวคิดของ Horace Carpenter Jr. (1978) และ Jame R. DeLisle (2007)
3) การสํารวจและวิเคราะหทัศนคติภาคประชาชนดานความตองการทางกายภาพ และ
ระบบบริหารของศูนยรวมรานคาชุมชน เนนการผสมผสานทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบศูนยการคา
กับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารรานคาปลีกเปนสําคัญ
1.4.2 ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา
เนื่องจากเขตอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ เปนเขตชานเมืองที่รองรับการ
ขยายตัวจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ที่อยูอาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกลาว มีลักษณะ
เปนหมูบานจัดสรร ที่จังหวัดสมุทรปราการผลักดันใหมีการพัฒนาใหมีสภาวการณเปนชุมชนมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการสงเสริมใหชุมชนเขารวมโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” นัยดังกลาว
นํามาซึ่งเหตุผลในการเลือกพื้นที่สําหรับธุรกิจคาปลีกสําหรับชุมชนในโครงการศูนยรวมรานคาชุมชน
ดังนั้น พื้นที่ศึกษาเบื้องตน เมื่อเปรียบเทียบเบื้องตนถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค สามารถกําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพได จํานวน 5 พื้นที่ ไดแก ตําบลในคลองบางปลากด ตําบล
ปากคลองบางปลากด ตําบลนาเกลือ ตําบลแหลมฟาผา และตําบลบานคลองสวน โดยในการวิจัย
ผูวิจั ยเลื อกพื้ นที่ ศึกษา 1 พื้นที่ คื อ พื้ น ที่ตํ าบลบา นคลองสวน อํา เภอพระสมุ ท รเจดีย จัง หวั ด
สมุทรปราการ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีกลุมอาชีพหลักของชุมชน คือ การเลี้ยงกุง เลี้ยงปลาและการทํา
สวน โดยการคาขายของคนในขุมชนมักพบอยูตามริมถนนและยังไมมีรานคาชุมชน จึงมีคุณลักษณะ
เอื้อตอการพัฒนามากที่สุด
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1.5 สมมติฐานการวิจัย
ความสัมพันธระหวางนโยบายรัฐ ทัศนคติของประชาชนในเรื่องกายภาพและการบริหาร
จัดการ เปนตัวกําหนดรูปแบบการจัดการกายภาพของศูนยรวมรานคาชุมชน
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1) ไดรูปแบบการออกแบบและเทคนิคการบริหารจัดการดานสถาปตยกรรมของศูนย
รวมรานคาชุมชน
2) ได ต น แบบเชิ งกายภาพของศู น ยร วมรา นคา ชุ มชนเพื่ อ นํา ไปประยุ ก ตใ ช กั บ
โครงการศูนยการคาขนาดเล็ก
3) ชุม ชนที่อยูบริเ วณโครงการศูน ยรวมรานคาชุมชน ไดพื้นที่ที่สามารถใชในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการคา และทางสังคมรวมกัน
1.7 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
“ศูนยรวมรานคาชุมชน” หมายถึง พื้นที่ที่เปนแหลงรวมที่ประกอบดวยรานคาที่ขาย
สินคาเกษตรกรรมซึ่งผลิตจากชุมชนเปนรานคาหลัก และสวนที่แบงเชาใหผูประกอบการรายยอย
สามารถเชาไดในราคาถูกรวมทั้งเปนพื้นที่เพื่อสันทนาการ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ทางสังคมของคน
ในชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดลักษณะทางกายภาพและระบบบริหาร
“ทําเลที่ตั้ง” หมายถึง แหลงที่สามารถประกอบกิจกรรมเชิงธุรกิจได โดยพิจารณาถึง
กําไร คาใชจาย ความสัมพันธกับลูกคา และปจจัยอื่น ๆ ที่ผูประกอบการเลือกเพื่อความเหมาะสม
กับสินคาประเภทนั้น ๆ
“สถานที่ตั้ง” หมายถึง จุดที่เฉพาะเจาะจงของที่ตั้งโครงการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
เลขที่ ถนน แขวง เขตของที่ตั้ง
“ยานการคา” หมายถึง อาณาเขตทางภูมิศาสตรที่ผูอยูอาศัยนิยมไปเพื่อซื้อสินคาและ
บริการ
“การบริห ารจัดการเชิงกายภาพ” หมายถึง การกําหนดลักษณะเกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง การจัดผัง หลักการพิจารณาในการออกแบบ รูปแบบภายนอกอาคาร
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“ระบบบริหาร” หมายถึง ลักษณะขององคกรและการดําเนินงานของศูนยรวมรานคา
ชุมชน
“ความเปนไปไดทางการตลาดของพื้นที่” หมายถึง การศึกษาพื้นที่ศึกษาโดยใชเทคนิค
SWOT เพื่อแสดงศักยภาพของพื้นที่ศึกษาสําหรับการคาปลีกและเสนอการลดขอบกพรองของ
พื้นที่ศึกษา

