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สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความเห็นในรายงานฉบับนี้เป็นของผู้วิจัย วช. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การซื้อของในเมืองเป็นกิจกรรมหลักประเภทหนึ่งของพาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นในเมือง ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับ
การค้าปลีก โดยวิวัฒนาการของการค้าปลีกนั้นสามารถแบ่งได้เป็น การค้าปลีกดั้งเดิม (traditional trade)
(การค้า 1.0) การค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) (การค้า 2.0) ซึ่งการค้าปลีกทั้งสองประเภทนั้นกำลังถูก
ท้าทายด้วยการค้าปลีกรูปแบบใหม่ คือ อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) (การค้า 3.0) ที่กำลังเข้ามามีบทบาทกับ
ชีวิตคนเมืองมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเป็นที่กล่าวกันว่า การบูรณาการโลกกายภาพและโลกเสมือน
(integration) จะเป็นรูปแบบการตลาดที่มีบทบาทสำหรับการค้าปลีกในอนาคต หรืออาจเป็นการค้าในรูปแบบ
4.0 ซึ่งเริ่มมีสัญญาณเกิดขึ้นบ้างแล้วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เมือง
ด้วยพลวัตของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าดังกล่าว ในปัจจุบันเมื่อสังคมก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการ
บริ โ ภคอย่างเข้มข้น การบริโ ภคจึงมิได้เป็นเพียงกระบวนการซื้อหา และบริโ ภคสินค้าหรือบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา หากแต่มีมิติที่ซับซ้อนขึ้น นำไปสู่การศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของในเมืองในอนาคต
ท่ามกลางการเปลี่ย นแปลงปัจ จัยตามกรอบ STEEP(V) ที่กล่าวถึงปัจจัยทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม การเมืองและคุณค่า สู่กระบวนการพยากรณ์ภาพอนาคตอย่างเป็นระบบ นำมาซึ่งการพัฒนาต่อ
ยอดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการซื้อของในอนาคตที่เหมาะสมต่อไป
ขอบเขตของงานวิจัยนี้เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภคบริ โภคในชีวิตประจำวัน (grocery
shopping) โดยเฉพาะในส่ว นที่เป็น ความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหาร ของใช้ในชีว ิตประจำวัน เท่านั้น
เนื่องจากการตัดสินใจส่วนใหญ่จะถูกกรอบด้วยกรอบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยจะ
ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น สินค้าแบรนด์เนม รถยนต์ ฯลฯ เนื่องจากสินค้าฟุ่มเฟือยถือเป็นสินค้า
ทางเลือกซึ่งการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและค่านิยมของผู้บริโภคมากกว่า
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าแนวโน้มของการซื้อของในเมืองของประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ 1) พฤติกรรม
การบริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและรูปแบบครัวเรือน รวมถึงค่านิยม
ใหม่ ๆ อาทิ วิถีคนโสด เศรษฐกิจขี้เกียจ การถวิลหาประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ ฯลฯ 2) การค้าปลีกดั้งเดิม
ถดถอย ในขณะการค้าปลีกสมัยใหม่รุ่งเรือง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ในเมืองทุกระดับ เนื่องจากกำลังซื้อที่
เพิ่มขึ้นและวิถีชีวิตแบบคนเมืองที่กระจายไปในภูมิภาค 3) การขยายตัวของร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีความพยายามในการเพิ่มบริการ
ใหม่ ๆ เข้าไปของผู้ประกอบการ 4) การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ซึ่งถือเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการค้าปลีก ซึ่งคน
ไทยมีพฤติกรรมในการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นของอีคอมเมิร์ซ ซึ่งการเติบโตอย่างก้าว
กระโดดนี้เป็นผลจากการส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสด และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการให้บริการขนส่ง
ก

ซึ่งมีผู้ประกอบการที่หลากหลายมากขึ้น 5) โอกาสของรถพุ่มพวงที่มาช่วยเติมเต็มช่องว่างสำหรับบุคคลที่มี
ข้อจำกัดในการเข้าถึงสินค้าและร้านค้า 6) ความหลากหลายของการให้คุณค่าในการซื้อของที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นความสุขชั่วขณะในการครอบครอง ค่านิยมรักษ์โลก ความยั่งยืนและความเป็นธรรมในกระบวนการผลิต
ฯลฯ และ 7) กฎหมายเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ ที่วิ่งตามหลังการปรับตัวของตลาด ซึ่งยังต้องการการพัฒนาอีก
มาก
จากการกวาดสัญญาณตามกรอบ STEEP(V) และการสร้างแผนผังระบบพลวัต (system dynamics
map) เป็นเครื่องมือทีส่ รุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงระบบของการซื้อของในเมือง งานวิจัยนี้พบประเด็นที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันของคนเมืองในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก คือ การ
แพร่หลายของร้านสะดวกซื้อ และการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ การเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการนี้เกี่ยวพัน
โดยตรงกับแนวโน้มในด้านอื่น ๆ ทั้งด้านโครงสร้างประชากรและรูปแบบครัวเรือน รูปแบบการอยู่อาศัย
รูปแบบการทำงาน รูปแบบการใช้ชีวิต และรูปแบบการเดินทาง
ผู้วิจัยได้สรุปแนวโน้มปัจจุบันของการซื้ออุปโภคบริโภคของคนเมืองในมหานครกรุงเทพจากการกวาด
สัญญาณดังกล่าวได้เป็น 4 ประเด็นดังนี้ 1) ใคร ๆ ก็ไปเซเว่น โดยร้านสะดวกซื้อน่าจะยังคงขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการเสริมบริการใหม่ ๆ ให้หลากหลายเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานมากขึ้น 2) บริการช่วยซื้อคือตัวช่วย
ของคนเมือง บริการช่วยซื้อเป็นบริการที่ตอบสนองการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของคนเมือง สามารถประหยัดเวลาใน
การใช้ ช ี ว ิ ต ได้ ซึ ่ ง นอกจากจะอำนวยความสะดวกแก่ ผ ู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารแล้ ว ยั ง เป็ น การเพิ ่ ม โอกาสสำหรั บ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และเป็นการสร้างงานในภาคบริการบนฐานคิดของเศรษฐกิจแบ่งปัน
เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้นในอนาคต 3) ทางออกอยู่ที่ออนไลน์
โดยในประเทศไทยโซเชียลมีเดียเป็นสื่อสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ค้าสินค้าทางเลือกที่อยู่นอก
ระบบของผู้ประกอบการรายใหญ่ มีช่องทางในการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น สามารถตอบสนอง
ความสนใจและค่านิยมในการบริโภคที่หลากหลาย เป็นช่องทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการกิจการค้า
ปลีกดั้งเดิมที่สามารถขยายตลาดไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลจากที่ตั้งของร้านค้าได้ และ 4) รถพุ่มพวงคือเทวดามา
โปรด โดยรถพุ่มพวงซึ่งเป็นบริการที่ช่วยเติมเต็ม การให้บริการสาธารณูปการของเมืองที่ไม่เพียงพอ หรือขยาย
ขอบเขตการให้บริการที่ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ที่อยู่ห่างไกล อันเนื่องมาจากการขยายพื้นที่เมืองออกไป
ไกลจากแหล่งพาณิชยกรรมที่มีอยู่เดิม จะมีบทบาทมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชานเมืองของมหานครกรุงเทพ
สำหรับผู้บริโภคที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทาง
ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงข้างต้นที่มีความไม่แน่นอนต่ำ กำลังค่อย ๆ พัฒนากลายเป็นภาพ
อนาคตฐาน (baseline future) ที่เป็นพื้นฐานในการคาดการณ์อนาคต แบ่งเป็น 12 ประเด็น ได้แก่ 1) การ
ซื้อของออนไลน์จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น 2) ร้านสะดวกซื้อจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น 3) ร้านค้ารายย่อยที่ยังอยู่
เป็นร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ 4) ตลาดขนาดเล็กจะเริ่มปิดตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ชาน
เมือง 5) ห้างสรรพสิน ค้าจะปรับ ตัว ไปให้บริการอย่างอื่นมากขึ้น 6) การขนส่งสินค้าจะเพิ่มมากขึ้น 7)
ข

แพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้น 8) เมืองจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 9) การจ้างงานในภาคบริการจะ
ขยายตัวเล็กน้อย 10) ระบบโลจิสติกส์จะเป็นการขยายผลจากปัจจุบันเป็นหลัก 11) ความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงช่องทางการซื้อจะมากขึ้น และ 12) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะจะกระตุ้นอีคอมเมิร์ซ
และการพัฒนาเทคโนโลยี
นอกจากภาพอนาคตฐานแล้ว งานวิจัยนี้ยังพบปัจจัยการขับเคลื่อนสำคัญ 2 ปัจจัย ที่มีความไม่
แน่นอนสูงและจะสร้างผลกระทบกับพฤติกรรมการซื้อของในเมืองสูงเช่นกัน คือ แกนที่ 1 รูปแบบการพัฒนา
เมือง แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ “การใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมือง” ซึ่งจะมี การใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ โดยจะ
ส่งผลให้เมืองมีความกระชับ มีที่อยู่อาศัยและแหล่งงานอยู่ไม่ไกลกัน แต่ก็ต้องแลกด้วยพื้นที่ใช้สอยที่จำกัด ทำ
ให้การพัฒนาเกิดขึ้นในลักษณะอาคารสูงเป็นส่วนใหญ่ และในอีกด้านหนึ่ง “การแผ่ขยายไปสู่ชานเมือง” คือ
รูปแบบการพัฒนาในแนวราบ ซึ่งจะทำให้มีความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยมากกว่า แต่แหล่งงานก็ยังคง
กระจุกอยู่ในบริเวณกลางเมืองเช่นเดิมทำให้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นในการเดินทางเข้ามาทำงาน โดยภาพ
ของการแผ่ขยายสู่ชานเมืองของมหานครกรุงเทพน่าจะเป็นรูปแบบของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการ
ใช้ยานพาหนะส่วนตัวควบคู่กันไป อีกประเด็นหนึ่งที่มีความไม่แน่นอนสูง คือ แกนที่ 2 ความหลากหลายของ
สินค้าในตลาด แบ่งเป็น 2 ด้านเช่นเดียวกัน คือ “สินค้าที่ผลิตตามความต้องการ” ซึ่งเป็นสภาวะที่ ผู้ผลิตจะมี
การกำหนดตัวเลือก (options) สำหรับปรับเปลี่ยนรายละเอียดของสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
สำหรับสินค้าในระบบอุตสาหกรรม ส่วนสินค้าประเภทหัตถกรรม สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้าแปรรูปที่มีความ
หลากหลายจะได้รับความนิยม และในอีกด้านหนึ่ง คือ “สินค้าที่เป็นมาตรฐาน” ซึ่งเป็นสภาวะที่ผู้บริโภคจะให้
คุณค่ากับสินค้าที่ผ่านระบบอุตสาหกรรมออกมา หรือในกรณีสินค้าเกษตรจะต้องมีการรับรองมาตรฐานเป็น
อย่างดี สินค้าจึงมีมาตรฐานในแง่ความปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภคทั้งหมด
การมองภาพอนาคตทางเลื อ ก (alternative futures) เกิดจากการนำแกนปั จจั ย ที ่ มี ความไม่
แน่นอนสูงทั้ง 2 มาใช้สร้างฉากทัศน์ทั้งหมด 4 ฉาก คือ 1) ย่านการค้ายกเครื่อง 2) ตลาดนัดต่างระดับ 3) เคอ
รี่ที่รอคอย และ 4) เซเว่นยืนหนึ่ง จากการประเมินฉากทัศน์ในมิติของความเสมอภาค (equity) ความยั่งยืน
(sustainability) และประสิทธิภาพ (efficiency) และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยนี้พบว่า ภาพอนาคต
พึงประสงค์ที่สุดจากทั้ง 4 ฉาก คือ ฉากทัศน์ที่ 1 ย่านการค้ายกเครื่อง ซึ่งมีสินค้าในระบบที่หลากหลาย ย่าน
การค้ากลางเมืองได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากผู้คนอาศัยอยู่ภายในเมืองอย่างหนาแน่น ในอาคารสูง มีการจ้างงาน
จำนวนมากในภาคบริการ เพราะมีย่านการค้าหลายย่าน และต้องมีการแข่งขันสูง โดยผู้คนส่วนใหญ่นิยมซื้อ
ของใช้ในชีวิตประจำวันจากร้านค้าใกล้บ้าน แต่จะใช้บริการออนไลน์เป็นแหล่งเปรียบเทียบราคากับการซื้อหน้า
ร้านควบคู่ไปด้วย สำหรับกลุ่มคนที่ไม่สะดวกที่จะออกจากบ้านจะมีอุปกรณ์เพื่อสื่อสารกับคนขายที่อยู่ใน
ละแวกบ้านเพื่อสั่งให้สินค้ามาส่งถึงบ้านได้โดยตรง และใช้การสื่อสารในการจัดสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ร้านค้าไฮเทครวมถึงร้านค้าต่าง ๆ มีบริการจัดส่งสินค้าจากย่านการค้าสู่ที่พัก โดยเฉพาะสินค้าที่มี
น้ำหนักให้ในระยะใกล้ๆ ด้วยการใช้แรงงานคนและยานพาหนะไม่ใช้ เครื่องยนต์ อาจมีการพัฒนาเป็นการใช้
ค

เครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อการขนส่งในอนาคตเพื่อทำให้การขนส่งสินค้าแนวดิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น จะเกิดอุปกรณ์
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการซื้อของสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการขนของ เช่น โดรนขนของอัตโนมัติ ซึ่ง
สามารถพามาช่วยจับจ่ายใช้สอยแทนมนุษย์ได้

(4) เซเว่นยืนหนึ่ง

(1) ย่านการค้ายกเครื่อง

(3) เคอรี่ที่รอคอย

(2) ตลาดนัดต่างระดับ

สินค้าที่ผลิตตามความต้องการ

สินค้าที่เป็นมาตรฐาน

การใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมือง

การแผ่ขยายไปสู่ชานเมือง
ในฉากอนาคตพึงประสงค์ ย่านการค้ายกเครื่อง มีข้อดีคือมีทางเลือกสำหรับการอุปโภคที่หลากหลาย
รวมถึงบริการที่สอดคล้องกับความต้องการทุกระดับ และมีการเชื่อมต่อเศรษฐกิจไปยังภาคการผลิตเป็นวง
กว้าง ไม่จำกัดเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่ แต่ยังเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อย แต่ก็มีข้อเสียในด้านการใช้
ทรัพยากรที่มากเกินไป และน่าจะสร้างขยะเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องสร้างอุปทานมากกว่าอุปสงค์จริงของ
ผู้บริโภค
จากภาพอนาคตฐานและอนาคตพึงประสงค์ รายงานนี้นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้รับการ
วางแผนยุทธศาสตร์ และทดสอบความแข็งแรง (robustness) ของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิคอุโมงค์ลม
(wind tunnel testing) โดยใช้ภาพเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้ นได้ในอนาคตมาเป็นสถานการณ์เพื่ อ
ทดสอบความแข็งแรงของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่ง 2 เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่นำมาใช้ คือ 1) โรคระบาดจากเชื้อ
แบคทีเรียที่ดื้อยา และ 2) แผ่นดินไหวใหญ่ โดยข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำมาพิจารณาสามารถสังเคราะห์รวมกัน
เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ 8 ด้าน โดยแบ่งเป็นยุทธศาสตร์เพื่อ รับมือการซื้อของในอนาคตฐาน (ข้อ 1-3) และ
ยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินการสร้างสร้างการซื้อของในอนาคตพึงประสงค์ (ข้อ 4-8) ดังนี้

ง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล สามารถสนับสนุนการค้าที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปในอนาคต
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตลาด เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิด ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าของ
ผู้บริโภค และการแข่งขันที่เป็นธรรมของผู้ประกอบการ ทำให้เกิดตลาดที่ มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับทุก
คน
3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค แต่ก็ยังสามารถนำข้อมูลบางส่วนมาใช้วิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตสินค้า เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความหลากหลายของสินค้าและความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ในท้องถิ่น การส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการรายย่อยรุ่นใหม่ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าและการบริการ เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการขนส่งที่
สะดวกรวดเร็วและการบริการที่เป็นธรรม ได้แก่ การจัดให้มีพื้นที่สำหรับการทดลอง (sandbox) สำหรับการ
ขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่ การกำกับดูแลการให้บริการช่วยซื้อสินค้า
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิด ย่านที่ดึงดูดและองค์กรผู้ค้าที่
เข้มแข็ง ได้แก่ การสร้างกลไกและมาตรการทางผังเมืองเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูย่าน การส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มกันของผู้ค้ารายย่อย
7. ยุทธศาสตร์ด้านด้านแรงงาน เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดแรงงานที่มีทักษะหลากหลายและสวัสดิการ
ที่ครอบคลุม ได้แก่ การพัฒนาทักษะแรงงาน การคุ้มครองสวัสดิการของแรงงานไม่ประจำ
8. ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิด ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและการ
สร้างความมั่นใจของผู้บริโภค ได้แก่ การจัดระเบียบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคของภาคเอกชน การเข้าถึงข้อมูล
การบริโภคโดยภาครัฐเพื่อการศึกษาและวิจัย การสร้างระบบการระบุที่มาของสินค้าเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
งานวิจัยนี้ตั้งใจมองผลกระทบจากอนาคตของการซื้อของในเมืองที่จะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ซึ่งโยงให้เห็นความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อีกจำนวนมาก เช่น การขนส่งสินค้า การผลิตสินค้า
การจ้างงาน รวมถึงการพัฒนาเชิงกายภาพของเมือง และข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่มีการกล่าวถึง
มากในปัจจุบัน การมองอนาคตจากฉากทัศน์ที่เห็นความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้สามารถออกแบบยุทธศาสตร์ เพื่อ
การพัฒนาทีค่ รอบคลุมและผสมผสานมากขึ้น

จ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอนาคตของการซื้อของในเมืองจากการคาดการณ์อนาคต โดยขอบเขตของงานวิจัยเน้น
การศึกษาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน (Grocery Shopping) โดยเฉพาะในส่วนที่เป็น
ความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน เท่านั้น เนื่องจากการตัดสินใจส่วนใหญ่จะถูกกรอบ
ด้วยกรอบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยจะไม่ครอบคลุมถึงสินค้าฟุ่มเฟือย
จากการกวาดสัญญาณตามกรอบ STEEP(V) และการสร้างแผนผังระบบพลวัต (system dynamics
map) พบประเด็นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของใช้ ในชีวิตประจำวันของคนเมืองในยุค
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก คือ การแพร่หลายของร้านสะดวกซื้อ และการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ การเปลี่ยนแปลง
ทั้งสองประการนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับแนวโน้มในด้านอื่น ๆ ทั้งด้านโครงสร้างประชากรและรูปแบบครัวเรือน
รูปแบบการอยู่อาศัย รูปแบบการทำงาน รูปแบบการใช้ชีวิต และรูปแบบการเดินทาง โดยผู้วิจัยได้สรุปแนวโน้ม
ปัจจุบันของการซื้ออุปโภคบริโภคของคนเมืองในมหานครกรุงเทพได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ใคร ๆ ก็ไป
เซเว่น 2) บริการช่วยซื้อคือตัวช่วยของคนเมือง 3) ทางออกอยู่ที่ออนไลน์ และ 4) รถพุ่มพวงคือเทวดามาโปรด
จากนั้นจึงพัฒนาภาพอนาคตฐานจากแนวโน้มปัจจุบัน และได้นำปัจจัยการขับเคลื่อนสำคัญ 2 ปัจจัย
ที่มีความไม่แน่นอนสูงและจะสร้างผลกระทบสูง คือ รูปแบบการพัฒนาเมือง และ ความหลากหลายของสินค้า
ในตลาด มาใช้สร้างฉากทัศน์ทั้งหมด 4 ฉาก ได้แก่ 1) ย่านการค้ายกเครื่อง 2) ตลาดนัดต่างระดับ 3) เคอรี่ที่รอ
คอย และ 4) เซเว่นยืนหนึ่ง จากการประเมินฉากทัศน์ในมิติของความเสมอภาค ความยั่งยืน และประสิทธิภาพ
รวมถึงจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พบว่าภาพอนาคตพึงประสงค์ที่สุดจากทั้ง 4 ฉาก คือ ฉากทัศน์ที่ 1 ย่าน
การค้ายกเครื่อง ซึ่งมีสินค้าในระบบที่หลากหลาย ย่านกลางค้ากลางเมืองได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากผู้คนอาศัยอยู่
ภายในเมืองอย่างหนาแน่นในอาคารสูง มีการจ้างงานจำนวนมากในภาคบริการ มีการอำนวยความสะดวกต่าง
ๆ ความต้องการของลูกค้า ร้านค้าไฮเทครวมถึงร้านค้าต่าง ๆ มีบริการจัดส่งสินค้าจากย่านการค้าสู่ที่พักด้วย
การใช้แรงงานคนและยานพาหนะไม่ใช่เครื่องยนต์ และจะเกิดอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการซื้อ
ของ เช่น โดรนขนของอัตโนมัติ ซึ่งสามารถพามาช่วยจับจ่ายใช้สอยแทนมนุษย์ได้
จากภาพอนาคตฐานและอนาคตพึงประสงค์ ผู้ว ิจัยได้ นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็ น 1)
ยุทธศาสตร์เพื่อ รับ มือการซื้อ ของในอนาคตฐาน 3 ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตลาด และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) ยุทธศาสตร์เพื่อ
ดำเนินการสร้างการซื้อของในอนาคตพึงประสงค์ 5 ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตสินค้า ยุทธศาสตร์ด้าน
การขนส่งสินค้าและการบริการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และ
ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลสารสนเทศ

ฉ

Abstract
This research aims to study futures of urban shopping by foresight methodology. The research
focuses on grocery shopping, exclude luxury goods, especially which is basic needs of living,
such as food or daily goods, because purchasing decisions are made by social, economic and
environmental conditions of the customers.
From STEEP(V) scanning process and system dynamics mapping, it is found that
Branching of convenience stores and Growth of E-commerce are 2 major factors that affect
behavior changes of urbanites’ daily consumption in these days. These factors directly relate
to trends in other dimensions of urban living, e.g., structure of population and household,
living environment, working pattern, lifestyle, and mobility. Therefore, urban shopping trends
in Bangkok Metropolitan Area are summarized in 4 topics; 1) Everyone goes to 7-eleven, 2)
Purchase service is the urbanites’ supporter, 3) Go online, or die!, and 4) Grocery truck is the
angel.
From those trends, base-line future is developed. Besides, 2 drivers with high
uncertainty and impact; Urban development pattern and Variety of goods in the market, are
brought to create 2x2 scenarios, i.e., 1) Upgraded Shopping Street, 2) Multi-class Weekend
Market, 3) Awaited Kerry Express, and 4) Monopolized 7-eleven. The first scenario ‘Upgraded
Shopping Street’ is selected as the preferable future from equity-sustainability-efficiency
evaluation process and participatory workshop. The scenario describes situation with variety
of goods in downtown shopping streets where are revitalized by urban re-concentration, and
people live densely in high-rise buildings downtown. Employment in service sector is large,
and there are many services according to variation of people’s needs. Shops, both hi-tech and
ordinary ones, provides goods delivery service with human power and non-motorized vehicles.
Devices are created for convenience such as assistant drone to help personal shopping.
Some policy recommendations are developed from base-line future and preferable
future. 3 strategies answering base-line future are; strategy for infrastructure development,
strategy for market management, and strategy for IT. Furthermore, 5 strategies creating
preferable future are; strategy for goods production, strategy for logistics and service, strategy
for urban development and renewal, strategy for labor, and strategy for data collection.
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บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การซื้อของ (Shopping) เป็นหนึ่งใน การบริโภค ที่เป็นกระบวนการทางสังคมที่แสดงถึงวิถีของสังคมนั้น ๆ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ถูกพัฒนาจากการแลกเปลี่ยน หรือการผลิตในครัวเรือนในสังคมรูปแบบดั้งเดิม ใน
สังคมเมืองสมัยใหม่ที่มีวิถีที่เปลี่ยนไป ผู้คนแบ่งแยกหน้าที่และสะสมกำลังซื้อในการซื้อสินค้าและบริการ ที่
ต้องการในชีวิตและแสดงความเป็นตัวตนให้แก่ผู้คนสมัยใหม่ได้อย่างลึกซึ้ง และเป็นประด็นที่สำคัญ จนอาจ
กล่าวได้ว่า หากปราศจากเมืองสมัยใหม่ การบริโภคในฐานะวิถีชีวิตแบบหนึ่ง ผู้คนสมัยใหม่ก็มิอาจเกิดขึ้นได้
และในทาง กลับกัน หากไม่มีการบริโภค เมืองสมัยใหม่ก็มิอาจมีรูปลักษณ์และพลวัตดังเช่นที่เราเห็นทุกวันนี้
(ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2552)
แต่เดิมสังคมไทยมีพื้นฐานเป็นสังคมเกษตรกรรม คนไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท มีวิถีชีวิตผูกพัน
อยู่กับอาชีพเกษตรกรรม ทุกครัวเรือนเป็ นหน่วยการผลิตที่ดำรงอยู่ได้ด้วยแรงงานและปัจจัยการผลิตของ
ตนเองการแบ่งงานด้านการผลิตในสังคมก็ยังไม่มีครัวเรือนโดยมากจะผลิตทุกอย่างที่ตนเองกินและใช้รวมไปถึง
ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่อย่างไรก็ตามสังคมไทยไม่ได้มีวิถีชีวิตเฉกเช่นในอดีต โดยสามารถ
แบ่งรูปแบบสังคมหลัก ๆ ออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ สังคมชนบท และสังคมเมือง จากการศึกษาพบว่าสังคมไทย
มีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมเมืองเป็นหลักในอนาคตอันใกล้ โดยมีปัจจัยเร่งที่ทำให้สัดส่วนสังคมเมืองมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านขนาดประชากร ความหนาแน่นและความหลากหลาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบซื้อของในเมือง ที่
อาจรวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิต การบริโภค ค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐาน (ดารณี บัญชรเทวกุล, 2551) ทั้งนี้
กระบวนการกลายเป็นเมืองไม่ได้หมายถึงแต่การเติบโตของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่ของการ
กระจุกตัวทั้งในแง่เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เท่านั้น แต่หมายรวมถึง กระบวนการกลายเป็น
เมืองในพื้นที่ชนบท และการเปลี่ยนแปลงวิถีสังคมเมืองอีกด้วย ที่ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมมีระบบซับซ้อน
ทั้งโครงสร้างการผลิต การบริโภค การกระจายสินค้า ที่ต่างต้องมีลักษณะที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ
ของคนในสังคมเมืองได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้การการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมดิจิทัล ที่เป็น
อีกปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงวิถี การดำเนินชีวิต ซึ่งส่งผลต่อวิถีพฤติกรรมการซื้อของที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน
พฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองในอนาคตเป็นอีกประเด็นที่สมควรได้รับการศึกษา เนื่องจากนิยาม
ของความเป็นเมืองกำลังเปลี่ยนไปจากเดิมที่ใช้ความหนาแน่นของประชากรหรือการจัดการเชิงรัฐศาสตร์เป็น
หลัก โดยหากเราให้นิยามความเป็นเมืองกันใหม่ตามวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนแล้ว คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่
เรียกว่าชนบทในปัจจุบันบางส่วนเริ่มมีพฤติกรรมการซื้อของที่ไม่ต่างจากคนเมือง โดยซื้อของอุปโภคบริโภค
ผ่านร้านค้าสมัยใหม่เป็นหลัก รวมถึงอาจมีการสั่งสินค้าออนไลน์เป็นครั้งคราว ทำให้ความสนใจของการศึกษานี้
ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่เมืองตามนิยามของรัฐในปัจจุบัน แต่สนใจคนที่มีพฤติกรรมการซื้อของแบบคน
1

เมืองไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่แบบใดก็ตาม ซึ่งจะส่งผลไปถึงการวางแผนสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายสาธารณะและกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการซื้อของแบบสังคมเมืองในอนาคต
สังคมเมืองผสมไปด้วยผู้คนที่หลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มคนก็มีพฤติกรรมการซื้อของที่แตกต่างกันออกไป ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการ ปัจจัยในการดำรงชีวิต และเศรษฐสถานะ ทั้งนี้ตามกรอบโครงการ คนไทย
4.0 ที่ได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทำการศึกษา ดังนี้
1) กลุ่มชายขอบ (The Marginal) หมายถึงคนกลุ่มด้อยโอกาสในมิติการศึกษาการซื้อของในเมือง โดย
อาจเป็นคนชายขอบในเชิงเศรษฐสถานะ สังคม วัฒนธรรม หรือกฎหมายก็ได้ จากการค้นคว้าในเบื้องต้นพบว่า
กลุ่มคนที่มีรายได้ในระดับต่ำ-ปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกล รวมถึงผู้ใช้แรงงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม แรงงานก่อสร้าง แรงงานต่างด้าว เป็นต้น มักมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบวันต่อวันใน
ปริมาณทีเ่ พียงพอที่จะบริโภคใน 1-2 วันเท่านั้น ไม่กักตุน รวมไปถึงราคาไม่สูงมากนัก จึงเลือกซื้อสินค้าอุปโภค
และบริโภคตามตลาดนัดใกล้พื้นที่แหล่งงาน หรือที่พักอาศัย เนื่องจากสะดวกสบาย ไม่เสียค่าใช้จ่ายแฝงในการ
เข้าถึง รวมทั้งมีการการแบ่งขายตามขนาดที่ต้องการรวมทั้ง และหากอยู่ในพื้นที่หากไกลที่มีความขาดแคลน
ตลาดหรือร้านค้า รถพุ่มพวง1 เป็นอีกหนึ่งทางที่กลุ่มคนที่มีรายได้ในระดับต่ำ-ปานกลางนิยม (ยุวดี ศิร,ิ 2558)
2) กลุ่มมวลชน (The Mass) หมายถึงคนกลุ่มใหญ่ในมิติที่สนใจการศึกษาการซื้อของในเมือง ที่
หมายถึงกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปที่มีความหลากของพฤติกรรมการซื้อสินค้า ทั้งนี้จากการค้นคว้าพบว่า
กลุ่มมวลชนส่วนใหญ่มีความต้องการเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่เป็นมาตรฐานแบบแผน ความ
ต้องการที่หลากหลาย และปัจจัยนอกเหนือ จึงทำให้พฤติกรรมการซื้อของโดยทั่วไปตามร้านค้าปลีกสมัยใหม่
เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างค้าส่ง ศูนย์การค้า เป็นต้น (ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ, 2555)
3) กลุ่มล้ำสมัย (The Mavericks) หมายถึงกลุ่มคนที่ผลักดันขอบเขตของวิถี กิจกรรม และธรรมเนียม
ปฏิบัติที่มีอยู่แต่เดิมในการดำรงชีวิต การใช้เทคโนโลยี การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งในอนาคตอาจ
กลายเป็นกระแสหลักของสังคมไทย จากการค้นคว้าเบื้องต้นพบว่า คนไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือประมาณ 1,500 บาทต่อเดือน ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ในพ.ศ.2561 โดยมาก
อายุระหว่าง 25 - 34 ปี ซึ่งหากพิจารณาแล้วนั้น กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เริ่มคุ้นชินกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
แล้ว และมีกำลังซื้อพอที่จะซื้อได้อย่างเป็นประจำ รวมถึงมีพฤติกรรมในการซื้อแบบพักผ่อน (Fun shopping)
ควบคู ่ ไ ปกั บ การซื ้ อ ของที่ จ ำเป็ น (Run shopping) โดยกลุ ่ ม สิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กลุ ่ ม สิ น ค้ า แฟชั่ น
เครื่องสำอาง เครื่องกีฬา และที่น่าสนใจคือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของสินค้าอุปโภคและบริโ ภคใน

1

รถพุ่มพวง” หรือที่บางคนก็เรียกว่า รถเร่ขายผัก รถขายกับข้าว รถตลาดสดเคลื่อนที่ ฯลฯ รถขายสินค้าประเภทนี้มจี ดุ เด่นที่การบรรจุสิน ค้าห้อยที่
ข้างรถลักษณะเป็นพวง ๆ เพื่อให้เกิดสะดวกแก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รถพุ่มพวงจะบรรทุกสินค้าที่จำเป็นต่อการประกอบอาหารประจำวันตระเวนขาย
ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในย่านทีห่ ่างไกลแหล่งสาธารณูปการ เช่น ตลาด เป็นต้น

2

ชีวิตประจำวัน (BLT Bangkok, 2562) ถือเป็นรูปแบบพฤติกรรมหนึ่ งในการซื้อของในสังคมดิจิทัลที่กำลัง
เติบโตในปัจจุบัน
ด้วยความไม่หยุดนิ่งนี้เอง ในปัจจุบันเมื่อสังคมก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการบริโภคอย่างเข้มข้น การบริโภค
จึงมิได้เป็นเพียงกระบวนการซื้อหา และบริโภคสินค้าหรือบริการอย่างตรงไปตรงมา หากแต่มีมิติที่ซับซ้อนขึ้น
นำไปสู่การศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของในเมืองในอนาคต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงปัจจัยตามกรอบ
STEEP(V) ที่กล่าวถึงปัจจัยทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองและคุณค่า สู่กระบวนการ
พยากรณ์ ภ าพอนาคตอย่างเป็น ระบบ นำมาซึ่งการพัฒ นาต่อยอดเป็นนโยบายและแผนเพื่ อรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงด้านการซื้อของในอนาคตที่เหมาะสมต่อไป
ในงานวิจ ัย นี้จ ะเน้น การศึกษาเกี่ยวกับการซื้อสิน ค้า อุปโภคบริโ ภคในชีว ิตประจำวัน (Grocery
Shopping) โดยเฉพาะในส่ว นที่เป็นความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน เท่านั้น
เนื่องจากการตัดสินใจส่วนใหญ่จะถูกกรอบด้วยกรอบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยจะ
ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น สินค้าแบรนด์เนม รถยนต์ ฯลฯ เนื่องจากสินค้าฟุ่มเฟือยถือเป็นสินค้า
ทางเลือกซึ่งการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและค่านิยมของผู้บริโภคมากกว่า

1.2 คำถามวิจัย
1. สถานการณ์การซื้อของของคนเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร
2. ภาพอนาคตของการซื้อของของคนเมืองในประเทศไทยเป็นอย่างไร
3. นโยบายสาธารณะอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้เกิดภาพอนาคตเกี่ยวกับการซื้อของของคนเมืองที่พึง
ประสงค์

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาสถานการณ์การซื้อของของคนเมืองในมหานครกรุงเทพในปัจจุบัน
2. คาดการณ์ภาพฉากทัศน์ (scenarios) ของการซื้อของของคนเมืองในมหานครกรุงเทพในอนาคต
3. ระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกนโยบายที่สอดคล้องกับภาพอนาคตที่พึงประสงค์ในด้าน
ซื้อของของคนเมืองในมหานครกรุงเทพ

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
โครงการวิจัยนี้กำหนดขอบเขตการศึกษาในด้านพื้นที่ศึกษา ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และด้านเวลา โดย
แต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา
ตามขอบเขตโครงการวิจัยคนไทย 4.0 ในปีแรก จะวิเคราะห์อนาคตของการซื้อของของคนเมืองในบริบทความ
เป็นเมืองในมหานครกรุงเทพ (พื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล)
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1.4.2 ขอบเขตเนื้อหา
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาสถานการณ์การซื้อของของคนเมืองในปัจจุบันและคาดการณ์ว่า แนวโน้มในอนาคต
เป็นอย่างไร เพื่อเสนอแนะนโยบายมาตรการและเครื่องมือที่จะทำให้การซื้อของของคนเมืองในประเทศไทยดี
ยิ่งขึ้น
งานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่การวิจัยเมืองและการวิจัยอนาคต
1) การวิจัยเมือง (Urban research) ศึกษาเกี่ยวกับการซื้อของของคนเมืองในปัจจุบันหรือ “คนเมือง
3.0” เน้นวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันของผู้บริโภคที่อยู่อาศัยในเมือง
2) การวิจัยอนาคต (Futures research) หลังจากวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านการซื้อของในปัจจุบัน แล้ว
งานวิจัยส่วนต่อไป คือ การศึกษาและคาดการณ์ว่าการซื้อของจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต วิธีการ
วิจัยในส่วนนี้ผู้วิจัยจะทดลองใช้กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาที่ใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มอนาคต
ศึกษา ทั้งนี้ การศึกษาอนาคตการซื้อของของคนเมืองหรือ “คนเมือง 4.0” จะสนับสนุนกรอบ
ความคิดและวิธีการมองภาพอนาคตของผู้บริโภคที่อยู่อาศัยในเมือง ด้วยวิธีการและเครื่องมือทาง
อนาคตศึกษาทั่วไป อาทิ การวิเคราะห์แนวโน้มกงล้ออนาคต (Futures Wheels) ฉากทัศน์ และการ
คาดการณ์แบบมีส่วนร่วมอื่น ๆ
1.4.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยอนาคตของการซื้อของของคนเมืองในครั้งนี้ มุ่งศึกษาการซื้อของของคนเมือง หรือผู้บริโภคที่อยู่อาศัย
ภายในเมืองโดยทั่วไป เนื่องจากวิธีการวิจัยหลักของงานนี้เป็นไปตามกระบวนการและวิธีการด้านการคาดการ
เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) การเลือกประชากรจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่างแบบตัวแทนประชากร อย่างไร
ก็ตาม ในการศึกษารูปแบบซื้อของ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยไว้โดยกว้างเป็น 3 กลุ่มที่สำคัญ
ได้แก่ กลุ่มชายขอบ กลุ่มมวลชน และกลุ่มล้ำสมัย ดังที่ได้กล่าวมา
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา
งานวิจัยส่วนแรกจะเน้นชีวิตคนเมืองในช่วงเวลาปัจจุบันแต่อาจย้อนกลับไปดูอดีตบ้างในการวิเคราะห์สาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลง สำหรับภาพอนาคตจะเน้นช่วงเวลา 5 10 และ 20 ปี
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1.5 การดำเนินงาน
1.5.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
กระบวนการและวิธ ีการวิจ ัยหลักของโครงการย่อยที่ 5 เรื่องอนาคตของการซื้อของในเมืองเป็นไปตาม
กระบวนการและวิธีการโครงการวิจัย คนเมือง 4.0 โดยมีกำหนดระยะในการดำเนินการทั้งสิ้น 12 เดือน ผ่าน
วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ซึ่งแบ่งได้ 8 ขั้นตอน ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (Scoping / framing)
การกวาดสัญญาณปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การซื้อของในเมือง (Horizon scanning)
การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (Baseline future)
การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (Alternative futures)
การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (Preferred future)
การวิเคราะห์ความหมายและนัย (Implications analysis)
การวางแผนและการสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (Planning)
การสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Conclusion & Suggestion)
1.5.2 แผนการดำเนินงาน

งานวิจัยนี้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 12 เดือน มีขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้
1) การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (ระยะเวลา 3 เดือน)
• รวบรวมข้อมูลสถิติ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของของคนในเมืองในประเทศ
ไทย โดยเน้นในพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
• ประมวลผลงานวิ จ ั ย ที ่ ผ ่ า นมาทั ้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศที ่ เ กี ่ ย วข้ องกั บ การวิ จ ั ย ด้ า น
อนาคต ด้วยการคาดการณ์ (Foresight)
• ประมวลผลงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของการซื้อ
ของ
2) การกวาดสั ญ ญาณที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารซื ้ อ ของของคนเมื อ ง (ระยะเวลา 2 เดื อ น)
(Environmental/horizon scanning)
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์จากการทบทวนวรรณกรรม
และแหล่งข้อมูลต่างๆ
• ระบุปัจจัย (Drivers of change) ที่คิดว่าจะมีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อของของ
คนเมือง คัดเลือกปัจจัยสำคัญจากการกวาดสัญญาณ
• วิเคราะห์ระบบของการซื้อของของคนเมือง (System dynamic mapping)
3) การดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (ระยะเวลา 2 เดือน)
•
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4) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) (ระยะเวลา 2 เดือน)
• จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 กับกลุ่มคนเมืองเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญ ภาคี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตของการซื้อของของคนเมือง
• คาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการการซื้อของของคนเมือง
5) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) (ระยะเวลา 1 เดือน)
• คาดการณ์แบบมีส่วนร่วม (participatory foresight) เพื่อกำหนดปัจจัยหลักเพื่อสร้างฉาก
ทัศน์ (Scenerio Building) ของอนาคต
6) การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) (ระยะเวลา 1 เดือน)
• คาดการณ์แบบมีส่วนร่วม (participatory foresight) เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
7) อนึ่ง ขั้นตอนที่ 4) 5) และ 6) ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้สามารถเรียกรวมเป็นขั้นตอนการพยากรณ์ (forecast)
ภาพอนาคตในรูป แบบต่าง ๆ ทั้งอนาคตฐาน (baseline future) อนาคตทางเลือก (alternative
futures) และอนาคตที ่ พ ึ ง ประสงค์ (preferable futures) เพื ่ อ สร้ า งฉากทั ศ น์ (scenarios) ของ
อนาคตการซื้อของในเมืองอีก 20 ปีข้างหน้าต่อไป วิธีการหลักของกิจกรรมในส่วนนี้ คือ การจัด
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มผู้ มีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่ม
ย่อย ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ การเปิดขั้นตอนนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมจะทำให้การวางฉากทัศน์มีความ
หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหลายด้านได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย ฉากทัศน์ของอนาคตที่
อยากได้ (preferable future) จะแปลงออกมาเป็นวิสัยทัศน์ (vision) และเป้าหมาย ในขณะที่ฉาก
ทัศน์ของภาพอนาคตอื่น ๆ จะใช้เป็นเครื่องเตือนใจ เพื่อให้การเสนอนโยบายที่จะนำไปถึงอนาคต
เป้าหมายเป็นไปอย่างทนทาน (robust) ที่สุดเท่าที่จะสามารถจินตนาการได้
8) การวิเคราะห์ความหมายและนัยเชิงนโยบาย (ระยะเวลา 1 เดือน)
• วิเคราะห์หาความหมายและนัย (impications analysis) โดยใช้กรอบแนวคิดและวิธีการที่
เรียกว่า วงล้ออนาคต (Futures Wheel) และการพยากรณ์ย้อนกลับ (backcasting)
• จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 กับผู้เชี่ยวชาญ ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวิเคราะห์
หาหนทางและกระบวนการที่จะนำไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่ได้แปลงออกมาเป็น
วิสัยทัศน์แล้วต่อไป
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บทที่ 2 การกวาดสัญญาณ
2.1 วิวฒ
ั นาการของการซื้อของจากอดีตถึงปัจจุบนั
2.1.1 การซื้อของ 2.0: การค้าปลีกดั้งเดิมและการค้าปลีกสมัยใหม่
เมืองส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นมาจากการเป็นตลาดสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้า ภายในเมืองจะต้องมีย่าน
พาณิชยกรรมที่เป็นศูนย์รวมของร้านค้าต่าง ๆ การซื้อของสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ของคนเมืองใน
อดีตที่ผ่านมามักจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่ผู้ซื้อต้องเดินทางไปที่ร้านค้าและซื้อสินค้าด้วยเงินสด โดยภายหลังอาจมี
การนำบริการบางอย่างมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อของ เช่น การใช้โทรศัพท์เพื่อสั่งจองสินค้า การ
รับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต รวมถึงบริการส่งของ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การซื้อของส่วนใหญ่
มักจะเกิดขึ้นผ่านการพบปะกันโดยตรงของผู้ซื้อและผู้ขาย และมีการพบเห็นสินค้าก่อนที่จะมีการซื้อขาย
เกิดขึ้น ซึ่งโดยมากแล้วจะเกิดขึ้นในย่านพาณิชยกรรมของเมือง ดังนั้นภาพการจับจ่ายของใช้ในชีวิตประจำวัน
ในย่านการค้า ตลาด หรือซูเปอร์มาร์เก็ตจึงเป็นที่คุ้นชินของคนเมืองโดยทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รูปแบบการค้าปลีกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ตามช่องทางของการจัดจำหน่าย ได้แก่
การค้าปลีกดั้งเดิม (traditional trade) และการค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) โดยการค้าปลีกสมัยใหม่
มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากการค้าปลีกดั้งเดิม คือ สินค้ามีความหลากหลาย มีการนำเทคโนโลยีในการเข้ามา
ผสมผสานเพื่ออำนวยความสะดวก มีการตกแต่งร้านอย่างสวยงาม จัดของเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบ ลูกค้า
สามารถเลือกซื้อได้ตามที่ตัวเองต้อ งการ และมักจะอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกในการเข้าถึง รวมถึงมีการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายอยู่เป็นประจำ ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ (จิรารัตน์ จันทวัชรากร & และ
คณะ, 2561) ซึ่งการค้าปลีกสมัยใหม่นั้นแบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่
1) ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัล เดอะมอลล์
2) ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส
3) ซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น ท๊อปส์
4) ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง เช่น ห้างแม็คโคร
5) ร้านค้าเฉพาะอย่าง เช่น วัตสัน
6) ร้านสะดวกซื้อหรือมินิมาร์ท เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น และ
7) ร้านค้าประชันชนิดหรือแคติกอรีคิลเลอร์ เช่น พาวเวอร์บาย
โดยในปัจจุบันภายในเมืองส่วนใหญ่ มีทั้งการค้าปลีกดั้งเดิมและการค้าปลีกสมัยใหม่ปะปนกันไป ซึ่ง
การค้าปลีกทั้งสองประเภทนั้น ผู้บริโภคมักจะเป็นผู้เดินทางไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อของเอง จึงไม่มีความแตกต่างใน
เชิงการสร้างประสบการณ์ในการซื้อของมากนัก หากไม่พิจารณาถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่ได้กล่าวมาข้างต้น
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2.1.2 การซื้อของ 3.0: อีคอมเมิร์ซ และบริการซื้อของผ่านระบบออนไลน์
อีคอมเมิร์ซเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการซื้อของในเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อี
คอมเมิร์ซก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค ได้แก่ การซื้อของออนไลน์ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเดินทางไป
ถึงร้านค้าเหมือนแต่เดิม และสามารถซื้อของได้ทุกที่ ทุกเวลา หากมองในมุมมองของร้านค้า ก็จะเห็นได้ว่า
ขอบเขตการให้บริการของร้านก็ กว้างขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดของการเดินทางในการดึงดูดลูกค้าอีกต่อไป อี
คอมเมิร์ซจึงเป็นรูปแบบการค้าที่สภาพแวดล้อมของการซื้อของเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง อาจกล่าวได้ว่าอี
คอมเมิร์ซคือการซื้อของในรูปแบบ 3.0 ที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนฉากทัศน์ของ
กิจกรรม
อีคอมเมิร์ซยังทำให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจที่เป็นอุปทานของการซื้อของ โดยภาคธุรกิจรายใหญ่
ทั้งผู้ผลิตเองและผู้จัดจำหน่ายต่างก็พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ของตน ซึ่งมีข้อดีคือสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการมีหน้าร้าน เช่น ค่าสถานที่ ค่าแรง ลงได้ ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคได้ในราคาถูก
ลง ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ในขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซ โดย
สามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงขอบเขตในเชิงกายภาพ เพียงแต่ต้องมีการทำการตลาดที่
ถูกต้องและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง ซึ่งประเด็นนี้เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ในเมือง
และในชนบท จนอาจอนุมานได้ว่า ในอนาคตในมิติของการซื้อของเส้นแบ่งระหว่างเมืองและชนบทจะไม่
ชัดเจนเหมือนดังเดิม
ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายสัดส่วนการตลาดของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมาเกิดจาก 1) การพัฒ นาแพลตฟอร์มและการตลาดของผู้ประกอบการอี คอมเมิร์ซรายใหญ่ ได้แ ก่
Shopee Lazada และ JD Central 2) การยกเลิกค่าธรรมเนียมธุรกรรมออนไลน์ข้ามธนาคารของธนาคาร
ส่วนใหญ่ และ 3) การพัฒนาทางเลือกของการขนส่งสินค้าโดยผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งมีผลทำให้ปริมาณ
ผู้ใช้บริการอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริการซื้อของผ่านระบบออนไลน์ยังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โตขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ดังจะเห็นได้จากมีผู้ประกอบการเข้ามาสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริการซื้อของผ่านระบบออนไลน์มี
จุดเด่นในการให้บริการคืออยู่ในพื้นที่เมือง และใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจแบ่งปันและเศรษฐกิจแพลตฟอร์มใน
การจับคู่อุปสงค์และอุปทานของผู้บริโภคในเมืองได้อย่างชาญฉลาด บริการที่เห็นได้ชัดเจนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลคือบริการซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการขยายการให้บริการใน
ระยะเวลาอันสั้น
2.1.3 การซื้อของ 4.0: การบูรณาการโลกกายภาพและโลกเสมือน
มีการศึกษาเกี่ยวกับอนาคตของการซื้อของในเมืองไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาในสาขา
ด้านการตลาด ซึ่งสรุปได้เป็นประเด็นดังนี้
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การซื้อของผ่านหลากหลายช่องทาง
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูลข่าวสารก่อนการตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภค
ส่วนใหญ่คือมีการค้นหาข้อมูลเพื่อทราบข้อมูลและราคาก่อนที่จะเดินทางไปหน้าร้าน หรือมีการค้นหาเพื่อ
เปรียบเทียบในระหว่างที่อยู่ในร้าน ดังนั้นอนาคตผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้อ งพัฒนาระบบที่สามารถให้ข้อมูล
ได้อย่างเรียลไทม์ เพื่อทำให้การตัดสินใจของผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากพิจารณาถึงช่องทางที่
ผู้บริโภคทำงานซื้อในปัจจุบันสามารถแบ่งกว้าง ๆ ได้ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้
การซื้อรูปแบบดั้งเดิม หรือการซื้อของ ณ สถานที่จำหน่ายสินค้า อาทิ แผงขายอาหาร ร้านท้องถิ่น โช
ห่วย ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด ไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เป็นต้น ซึ่งถือเป็น
สัดส่วนหลักของการซื้อของในปัจจุบัน
การซื้อรูปแบบออนไลน์ กล่าวคือการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านระบบ อีคอมเมิร์ซ โดยใน
ปัจจุบันงานศึกษาพบว่ามีลักษณะอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบคือ การซื้อของผ่านแพลตฟอร์มตัวกลาง การซื้อของ
ผ่านเว็ปไซต์ผู้ผลิตโดยตรง และการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Commerce)
ทั้งนี้จากผลรายงานการวิจัยชุด “สรุปสภาวะตลาด FMCG กลุ่มสินค้ารุ่ง พร้อมช่องทางจัดจำหน่ายที่
รุ่งและร่วง” โดย กันตาร์ (ตลาด FMCG รอบทศวรรษ, 2561) พบว่า ร้านท้องถิ่นและโชห่วยนั้นยังมีสัดส่วน
มากที่สุดแต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ ร้านสะดวกซื้อและ อีคอมเมิร์ซ นั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้
ยังพบว่าสัดส่วนพฤติกรรมเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อสินค้าสูงขึ้น และจะตัดใจซื้อสินค้าจากราคา คุณภาพ
สินค้า และความสะดวกสบายสูงสุด จากผลสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมการซื้อของมีการซื้อของผ่านหลาย
ช่องทาง

แผนภูมิที่ 1 แสดงพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันในแต่ละช่องทาง
ที่มา: ดัดแปลงจาก ตลาด FMCG รอบทศวรรษ (2561)
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การบูรณาการหน้าร้านและออนไลน์เข้าด้วยกัน
การเชื่อมโยงการซื้อขายเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ (Omni Channel)
มีการพัฒนามาสักพักทางฝั่งตะวันตกเพื่อ ช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ กับ
ผู้บริโภคได้ดีกว่าเดิม ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าผ่านประวัติการซื้อ หรือเพิ่มการบริการที่
สะดวกต่อผู้บริโภคมายิ่งขึ้น อาทิ ร้านขายผลิตภัณฑ์ Nike ที่จะเลือกสินค้าจัดวางหน้าร้านผ่านการวิเคราะห์
จากพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ ร้านค้าปลีก Amazon Go ที่ลูกค้าสามารถหยิบสินค้าสแกนผ่านแอปพลิเคชัน
แล้วเดินออก โดยชำระเงินจากแอปพลิเคชันในมือถือแบบอัตโนมัติ หรือ Hema ที่เชื่อมโยงโลกออนไลน์
ออฟไลน์ ระบบขนส่ง และเทคโนโลยี Data Analytics และ AI เข้ามาผสานการทำงานร่วมกันที่สามารถซื้อ
สินค้าได้ทั้งจากที่ร้านหรือเว็บไซต์และมารับได้ที่ร้าน ชำระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ และร้านยังเป็นศูนย์
ปล่อยสินเชื่อ
ทั้งนี้จากการศึกษา ค้นคว้าพบว่ารูปแบบการเชื่อมโยงด้วยกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างออฟไลน์และ
ออนไลน์นั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันอย่างที่กล่าวไปข้างต้น แต่ในประเทศไทยนั้นเริ่มมีการใช้รูปแบบ
การค้าดังกล่าวในรูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมในการสั่งของออนไลน์แล้วไปรับที่หน้าร้าน (Buy Online Pick Up in Store;
BOPIS) เพิ ่ ม ขึ ้ น เป็ น อย่ า งมาก เนื ่ อ งจากสามารถประหยัด เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ท ั ้งฝั่ ง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้บริโภคได้เห็นสินค้า และสามารถเปลี่ยน
หรือคืนได้ทันทีหากไม่พอใจ เช่น ห้างเซ็นทรัล ร้านโพเมโล เป็นต้น
2. พฤติกรรมในการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อและทำการชำระงานโดยไม่ผ่านแคชเชียร์ (Digital
Payment Kiosk) ที่สามารถหยิบสินค้าสแกนผ่านแอปพลิเคชัน โดยชำระเงินจากแอปพลิเค
ชันในมือถือแบบอัตโนมัติ ซึ่งเริ่มเห็นแล้วได้ใน ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นและบิ๊กซีในบางสาขา
เป็นต้น
3. พฤติกรรมในการลงทะเบียนเพื่อรับการใช้บริการที่หน้าร้านจริง (Instore Experience)
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคกรอกหรือลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ จากนั้น
จะได้รับการโต้ตอบกลับหรือหลักฐาน เช่น คูปอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ที่หน้าร้าน ทั้งนี้เพื่อ
ง่ายต่อการติดตามผล เพื่อการปรับปรุงระบบปฎิบัติงาน ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และสร้างการ
กลับมาซื้อซ้ำเป็น (Repeat Order) รวมถึงการสร้างความภักดีต่อผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์
(Loyalty Customers)
4. พฤติกรรมการทดลองสินค้าและซื้อผ่านออนไลน์ (Online Shopping Instore) โดยผู้บริโภค
สามารถเข้าไปทดลองใช้สินค้าได้ก่อน เมื่อประสงค์ต่อสินค้าก็ดำเนินการสั่งซื้อผ่านระบบที่
เตรียมไว้และชำระเงิน สินค้าจะส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่ง ทั้งนี้เริ่มมีหลาย ๆ ร้านใช้รูปแบบนี้
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มากขึ้นเนื่องจากเพิ่มความสามารถในการทดลองสินค้าที่ออนไลน์ยังทำไม่ได้ และลดปัญหา
ระยะเวลาในการย้อนกลับไปชำระเงิน
การทำการตลาดผ่านโปรแกรมสมาชิกและสื่อสังคมออนไลน์
การทำการตลาดผ่านโปรแกรมสมาชิกและสื่อสังคมออนไลน์เป็นการตลาดที่ตรงเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย
มากกว่าการลงทุนโฆษณาในสื่อดั้งเดิมอย่างหว่านแห จะเห็นได้จากการที่ร้านค้าต่าง ๆ ในปัจจุบันมักมีระบบ
สมาชิกเพื่อเก็บข้อมูลการบริโภคของกลุ่มลูกค้าเป็นของตนเอง และลงทุนโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าโดยตรง เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ ใหม่ให้กับผู้บริโภค สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค จากรายงาน Thailand Internet User Profile 2018
โดย (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2562) สามารถสรุปได้ว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10
ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน

แผนภูมิที่ 2 แสดงพฤติกรรมการทำกิจกรรมต่าง ๆ บนออนไลน์และออฟไลน์
ที่มา: ดัดแปลงจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนประสบการณ์การซื้อของจากหน้าร้าน
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ร้านค้าต่าง ๆ จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเพื่อ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก (Insight) บนข้อมูล Big Data เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภค และสร้าง
แรงจูงใจในการซื้อ จากการวางแผนทางการตลาดจึงทำได้ง่ายและตรงจุดมากขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น
การให้คูปองส่วนลดออนไลน์สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาที่ร้าน การแจ้งข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์เพื่อสร้าง
ความสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถตอบโจทย์บริการใหม่โดยปัญญาประดิษฐ์ เช่น สามารถแนะนำสินค้าจาก
พฤติ ก รรม ช่ ว งอายุ ยอดใช้ จ ่ า ยต่ อ ครั ้ ง และชนิ ด สิ น ค้ า ที ่ ซ ื ้ อ ในแต่ ล ะช่ ว งของวั น ผสานกั บ เทคโนโลยี
Augmented Reality (AR) ช่วยจำลองการใช้สินค้า ยกตัวอย่างการลองเสื้อผ้าผ่านกล้อง รวมถึงสามารถเป็น
พนักงานขายและตอบปัญหาบริการเบื้องต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง
จะเห็นได้ว่า แนวโน้มอนาคตของการซื้อของ จะเป็นการบูรณาการโลกกายภาพและโลกเสมือนเข้า
ด้วยกัน ด้วยข้อมูลสารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งภาพของการซื้อของในอนาคตนั้น คงเป็นการคงอยู่ร่วมกันของ
ระบบออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ได้เป็นการเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้น (Farber, 2019)

12

2.2 แนวโน้มสำคัญของการซื้อของในเมืองในประเทศไทย
2.2.1 โครงสร้างประชากรและรูปแบบครัวเรือนเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยน
การบริโภคของเราขึ้นอยูวาเราเปนใคร
อาจจะอธิบายได้เป็นอย่างดีเพราะการบริโภคนั้น สามารถสะท้อนโครงสร้างประชากรอย่างเห็นได้ชัด
จากการศึกษาอดีตถึงปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรหลาย ๆ ประการ
ด้ว ยกัน อาทิ พ.ศ.2562 ประเทศไทยจะมีประชากรสูงวัยมากกวา 11 ลานคน คิดเปนร้อยละ 17.1 ของ
ประชากร ระดับรายไดยังเพิ่มสูงขึ้นโดยสัดสวนของครัวเรือนที่มีรายไดปานกลางจะเพิ่มขึ้นเปนร้อยละ 30 ของ
ประชากรที่มีรายไดทั้งหมด ส่งผลให้พฤติกรรมของประชากรก็เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน จะมีการแตงงานชาลง
ทำงานมากขึ้น การหยารางมากขึ้น มีบุตรนอยลง และบุตรจะยายออกจากบานของบิดามารดาและพึ่งพิง
ตนเองมากขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
คนเมืองชอบซื้อของร้านสะดวกซื้อ
ครัวเรือนแบบดั้งเดิม หรือคูสมรสที่มีบุตร มีสัดสวนที่ลดลงเรื่อยๆ โดยลดลงจากร้อยละ 44 เหลือร้อย
ละ 21 ใน พ.ศ.2562 ในทางตรงกันขามสัดสวนของประชากรที่อาศัยอยู คนเดียว และคูสมรสไมมีบุตร ไดเพิ่ม
ขึ้นอยางมีนัยสำคัญ โดยมีสัดสวนร้อยละ 6 และร้อยละ 14 ของประชากรตามลำดับ และลักษณะครอบครัว
นั้นมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ครอบครัวคู่สมรสไม่มีบุตร พักอาศัยคนเดียว พักอาศัยกับบุคคลที่ไม่ใช่คน
ในครอบครัว เป็นต้น เหล่านี้ส่งผลทำให้รูปแบบการซื้อของเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นความต้องการซื้อของใช้
ประจำวันในร้านสะดวกซื้อ หรือการทานอาหารนอกบ้านในร้านอาหาร สอดคล้องกับภาพใหญ่ของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าความถี่และมูลค่าของการออกไปจับจ่ายใช้สอย
ในร้านสะดวกซื้อกลับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.9 เป็นร้อยละ 17 ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา เนื่องจากพฤติกรรมการกักตุนสินค้า และสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท Ready-to-Eat ที่มีสัดส่วน
ใหญ่ (Nuttachit, 2018)
คนเมืองเป็นคนชนชั้นกลางชอบวางแผนซื้อของและไม่ซ้ำใคร
พลวัตประชากรในเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากสถิติพบว่ากลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง (Middle
Class) มีสัดสวนเพิ่มขึ้น ซึ่งพฤติกรรมการซื้อของ ไม่ได้อยู่ที่การบริโภคสินค้าจำพวกอาหารและเครื่องดื่ม
สำเร็จรูป หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอีกต่อไป แต่กลายเป็นการใช้จ่ายกับสินค้าไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน เช่น
เครื่องสำอาง เวชสำอาง การทานอาหารนอกบ้าน อาหารประเภท Ready-to-Eat อาหารออร์แกนิก และ
สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นในราคาที่สามารถจ่ายได้ อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ ผู้มีรายได้ปาน
กลางโดยส่วนมากมักจะชื่นชอบการเดินทาง เพื่อการทำงานและการท่องเที่ยว รวมทั้งชอบใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อแชร์ภาพและเรื่องราวต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีค่านิยมในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับ
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ประเภทของสิน ค้าและประสบการณ์ นอกจากนี้ พฤติกรรมการบริโภคมักจะเปลี่ยนเป็นวางแผนการซื้ อ
ล่วงหน้า และมองหาแบรนด์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับค่านิยมเฉพาะของตน โดยมักจะชอบแบรนด์ที่ไม่ซ้ำใคร
วิถีคนโสด (Single spending)
นอกจากแนวโน้มของคนยุคใหม่ไม่ประสงค์อยากมีลูก ยังครองสถานะโสดมากขึ้น สืบเนื่องมาจากหลาย ๆ
เหตุผล อาทิเช่น เวลาน้อยลงจากการทำงาน การแข่งขันและความเร่งรีบของการใช้ชีวิตในสังคม การกังวล
เรื่องค่าใช้จ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มใหม่ “DINK หรือ Double Income, No Kids” ผู้คนเลือกจะใช้
ชีวิตคู่โดยไม่มีลูก และ “SINK หรือ Single, No Kids” ผู้คนที่เลือกใช้ชีวิตคนเดียว ซึ่งแนวโน้มนี้สอดคล้องกับ
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของกรมการปกครองที่ชี้ว่าประเทศไทยมีคนโสดเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย (เทรนด์ใช้จ่ายคนโสด, 2562) โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. คนโสดชอบท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อเป็นโสดก็สามารถใช้ชีวิตอิสระได้ ไม่มีภาระ
ผูกมัดทางครอบครัว จึงทำให้คนโสดมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการการท่องเที่ยวสูงกว่าคนมี
ครอบครัวร้อยละ 40
2. คนโสดทานอาหารนอกบ้าน ด้วยวิถีชีวิตที่อยู่เพียงลำพัง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
มากกว่าคนมีครอบครัวร้อยละ 12 รวมถึงพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้าน โดยค่าใช้จ่าย
ส่ว นดังกล่าวถือ เป็ น สั ดส่ว นกว่ าครึ่ งหนึ่ง ของรายจ่า ยด้านอาหารทั ้งหมด ขณะที ่ ค นมี
ครอบครัวจะใช้จ่ายไปกับการทานข้าวนอกบ้านเพียง 1 ใน 3 ของรายจ่ายด้านอาหารทั้งหมด
3. คนโสดมักใช้จ่ายไปกับความบันเทิง โดยมีพฤติกรรมใช้จ่ายไปกับความบันเทิงมากกว่าคนมี
ครอบครัวร้อยละ 5 ซึ่งความบันเทิงส่วนใหญ่ ได้แก่ การดูหนัง เลี้ยงสัตว์ บริโภคอาหารที่มี
คุณภาพสูง การซื้อประสบการณ์ เป็นต้น
4. คนโสดมีภาระมากกว่าคนมีครอบครัว เงินหมดไปกับค่าเดินทางทั้งส่วนตัวและค่าเดินทาง
สาธารณะ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เป็นต้น

แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
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เศรษฐกิจอายุวัฒน์ (Longevity Economy)
ไทยมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Silver age) ค่อนข้างเร็ว โดยมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุ
ร้อยละ 20 หรือราว 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้จากงานศึกษาพฤติกรรมการบริโภค (ปราณิดา ศยามา
นนท์, 2558) พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบอยู่บ้านและมีการเข้าสังคมน้อยลง แต่กลับพบว่า กว่าร้อยละ
75 ของผู้สูงวัยคนไทยมีความสนใจและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และกว่า 1.2 ล้านของผู้สูงวัยชาวไทยที่มีอายุ
เกิน 60 ปี เข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ต ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้สูงอายุไทยร้อยละ 60 มักจะออกไปทำ
กิจกรรมนอกบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และกิจกรรมหลักอันดับหนึ่งคือการออกไปช้อปปิ้ง ซื้ออาหารหรือ
ของใช้ในชีวิตประจำวัน ออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง นอกจากนี้ผู้สูงวัยในเมืองเป็นกลุ่มที่เนื้อหอม เพราะ
มีความมั่งคั่งจากการทำงานและสะสมมาในช่วงชีวิตที่ผ่านมา จึงมีมีพฤติกรรมที่ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น
ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากกว่าในอดีต นอกจากนี้
คนเมืองเน้นสบายจนเกิดเศรษฐกิจขี้เกียจ (Lazy Economy)
การขยายตัวของประชากรไทยอาศัยในพื้นที่เ มืองจนมีสัดส่วนกว่าครึ่ง อีกทั้งเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรม ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปมีพฤติกรรมผู้บริโภคเน้นสบายและชอบความรวดเร็ว
ต้องการความสะดวกทุ กด้าน ทั้งการจับ จ่ายสิน ค้า และการใช้ บริ การต่า ง ๆ จึงทำให้ผ ู้ให้บริ การมี ก าร
ปรับเปลี่ยนการให้บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมดังกล่าว อาทิเช่น ร้านสะดวกซื้อต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยี
Face Recognition แสดงตัวตน ลูกค้าเข้ามาหยิบสินค้าแล้วออกไปได้เลย ตัดเงินอัตโนมัติผ่านระบบสมาชิก
รวมถึงการพัฒนากายภาพด้าน Mental Convenience โดยการใช้เทคโนโลยีและดาต้าที่เก็บข้อมูลไว้ ทำให้
ระบบสามารถคิดและนำเสนอความต้องการได้ จากสิ่งที่เคยซื้อประจำและสิ่งที่สนใจซื้อจากการค้นหาข้อมูล
ของผู้บริโภคเอง การเติบโตของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ที่ตอบโจทย์พฤติกรรม
การซื้อสินค้าแบบด่วน ให้บริการ 24 ชั่วโมง ที่เน้นอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่ม บริการส่งอาหารถึงตู้เย็น
ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน การบริการเติมน้ำมันถึงที่ โดยรถยนต์ไม่ต้องขับไปที่สถานีบริการน้ำมัน
บริการส่งวัตถุดิบ และเครื่องปรุงทำอาหารโดยเชฟมืออาชีพ บรรจุใส่กล่อง พร้อมคำแนะนำสูตรอาหาร และ
ขั้นตอนการปรุง บริการส่งอาหารถึงบ้าน (Food Delivery) ที่มีสถิติมากกว่า 3 ล้านการสั่งซื้อต่อเดือน รวมถึง
บริการช่วยซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน เช่นบริการ GrabMart Lineman เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสรุปบริการ
รองรับ ความรักสบายของคนเมือง (ทำความรู้จัก “Lazy Economy” เมื่อความขี้เกียจของมนุษย์ สร้า ง
เศรษฐกิจใหม่, 2562) ได้ดังนี้
1. บริการทำแทน เช่น ทำบริการความสะอาดบ้าน บริหารสั่งอาหาร บริการซื้อของแทน
2. บริการไม่ต้องขยับ เช่น สินค้าประเภท Automation และ Hand Free
3. บริการพร้อมใช้งานทันที เช่น สินค้าประเภทพร้อมกิน พร้อมดื่ม
4. บริการร่วมมือ ร่วมใจ เช่น community ต่างๆ บนสื่อออนไลน์
5. บริการเน้นการฟัง เช่น Podcast Content, VDO content, Short Content
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ในเมืองยังมีกำลังซื้อของชาวต่างชาติ
เมืองมีความซับซ้อนรวมถึงผู้คนที่มีความหลากหลาย จากสถิติประชากรพบว่ากรุงเทพและปริมณฑล
มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 25 ล้านคนใน พ.ศ.2562 จำนวนแรงงานต่างชาติมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งล้วนถือ
เป็นอีกกลุ่มคนที่สำคัญต่อการซื้อขายในเมือง ทั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
1. นักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงเทพและปริมณฑลมีค่าใช้จ่ายไปกับการซื้อของมากว่าร้อยละ 25
ค่าที่พกั ร้อยละ 19 และค่าอาหารเครื่องดื่มร้อยละ 16
2. นักท่องเที่ยวชาวจีนมีการใช้ธุรกรรมการเงินในประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ของโลกนอกแผ่นดิน
จีน รองจากฮ่องกงด้วยยอดใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 7,600 บาทต่อคนโดยยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่
มาจากร้านสะดวกซื้อและร้านขายสินค้าปลอดภาษี ซึ่งร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีมียอด
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ขณะที่ร้านสะดวกซื้อมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 (มนต์ชัย วงษ์
กิตติไกรวัล, 2562)
3. สถิติการจับ จ่ายใช้สอยของแรงงานต่างด้าวนั้นยังไม่มีงานศึกษาในปริมาณที่ช ัดเจนแต่
พฤติกรรมการซื้อของส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าในชีวิตประจำวัน สินค้าทั่วไป และสินค้าเฉพาะ
เช่นผ้าโสร่งและแป้งทานาคา รวมถึงวัตถุดิบประกอบอาหาร โดยช่องทางในการซื้อของส่วน
ใหญ่จะเป็น ร้านค้าท้องถิ่น โชห่วย ตลาด รถพุ่มพวง รวมถึงห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวก
ซื้อ (วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2558)
Digital natives and digital immigrants
ในปี พ.ศ.2556 มีการประเมินจำนวนชาวดิจิ ทัลโดยกำเนิดหรือ Digital Natives ร้อยละ 13 ของ
ประชากรทั้งหมดหรือประมาณ 8,570,890 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มคนหลัก โดยกลุ่มคนนี้จะมี
พฤติกรรมการใช้ชีวิตเกี่ยวโยงกับโลกออนไลน์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มผู้อพยพสู่โลก
ดิจิ ทัล (Digital immigrant) ร้อยละ 22 ที่ห มายถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้กำเนิดมาพร้อมกับวิถีช ีว ิตดิจิ ทัลแต่มี
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีได้ (อภิชญา, 2561) ซึ่งคนทั้งสองกลุ่มนี้ทำให้รูปแบบการบริโภคในเมือง
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการซื้องของในเมือง ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. กลุ่ม Digital Natives ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี ไม่ใช่กลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
(Always on) แต่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อเพื่อการติดต่อสื่อ สารพื่ออัพเดทและติดตาม
สถานะ และ “เพื่อน” จึงมีบทบาทสำคัญมากต่อกิจกรรมของพวกเขา รวมถึงเพื่ อการ
นันทนาการ แต่การช็อปปิ้งออนไลน์จะยังไม่เริ่ม เนื่องจากยังไม่มีเงิน หรือบัตรเครดิต เป็น
ของตัวเองแต่เป็นกลุ่มที่มีความคุ้ยเคยกับพฤติกรรมดังกล่าว
2. กลุ่ม Digital immigrant กลุ่มนี้ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาผ่านทางสมาร์ทโฟนและแทปเล็ต
โดยมีการใช้เพื่อการศึกษา การสื่อสาร และเพื่อนันทนาการ ทั้งนี้ยังพบพฤติกรรรมการซื้อ
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ของออนไลน์บนอีคอมเมิร์ซ และการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกิจกรรมที่มีการเชื่องโยง
ออนไลน์และออฟไลน์
ครัวของคนเมืองอาจจะเป็นร้านสะดวกซื้อ
การขยายสาขาของร้านสะดวกซื้อในอดีตจะมีการขยายสาขาในพื้นที่ชุมชน ตลาดและสถานีบริการ
น้ำมัน แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการขยายสาขาตามโครงการพักอาศัย เช่นคอนโดมิเนียม ตัวอย่างเช่น
กลุ่มแฟมิลี่มาร์ท และเซเว่น อีเลฟเว่น ที่จับมือกับผู้พัฒนาโครงการพักอาศัย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท เป็น
ต้น จากนั้นก็มีการ “จับคู่” กันระหว่างเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม และร้านสะดวกซื้อตามมาอีกหลายราย
ไม่ว่าจะเป็น ร้านแม็กซ์ แวลู ของอิออน ประเทศไทย ซึ่งจับมือกับค่ายอนันดา แฟมิลี่ มาร์ท ก็ได้ขยายสาขา
กับคอนโดมิเนียมของแอลพีเอ็น เอพี และในพลัม คอนโดมิเนียม ส่วนฟู้ดแลนด์ ก็ได้เตรียมเปิดสาขาใน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม เอสซี แอสเซ็ท จึงอาจสรุปได้ว่าร้านสะดวกซื้ออาจจะกลายเป็นครัวของคน
เมือง
New Generation ถวิลหาประสบการณ์
กลุ่มคนยุคใหม่ในเมืองมีความต้องการที่แตกต่างกันจากคนในยุคที่ผ่าน ๆ มา โดยเฉพาะผู้คนในยุคที่
เกิดมาพร้อมหรือมีการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวพันกับกิจกรรมที่ดำเนินผ่านชีวิตประจำวัน นั่นคือ Generation Z ที่
มีช่วงอายุ 18-24 ปี และ Millennials ที่มีช่วงอายุ 25-36 ปี ที่มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งนึงของกลุ่มผู้คนในเมือง
ซึ่งทั้งสองกลุ่ม เป็นกลุ่มที่การบริโภคที่ค่อนข้างสูงในเมืองในอนาคต (ณัฐพล ม่วงทำ, 2562b)
จากการศึกษาของ Cautero (2019) พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีจุดร่วมกันคือ ความสุขไม่ได้มาจากการเป็นเจ้าของ
หรือครอบครองข้าวของ ไม่ใช่การมีอาชีพการงานที่ต้องมั่นคง แต่เป็นการหาความสุขให้ชีวิต แบ่งปันให้ผู้อื่น
หรือความสุขคนยุคใหม่ นั่นคือ มีอิสระได้ทำสิ่งที่ต้องการ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี และหลากหลายใน
ชีวิต แต่ทั้งนี้กลุ่มมิลเลนเนียล เป็นกลุ่มที่มักสนใจความเป็นปัจเจก และหมกมุ่นในกิจกรรมที่ตนเองทำอยู่
เรียกร้องความสนใจอย่างตลอดเวลา แต่ในขณะที่กลุ่ม Generation Z ไม่ได้ใส่ใจเพียงแค่ความต้องการของ
ตัวเองมากนัก แต่คำนึงถึงสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นด้วย และเชื่อว่าการกระทำของพวกเขาอาจเป็นส่วนหนึ่งขอ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม
ความซับซ้อนของคนยุคใหม่ มักจะมีความต้องการและทัศนคติที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองขั้ว เช่น
แม้ว ่าจะเป็น ผู้ บ ริโภคที่กล้าใช้จ ่ายกับ สิน ค้าและการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองได้ แต่
ขณะเดียวกันก็ย ังคำนึงถึงปัจจัยด้านราคาเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน หรือแม้จะมองว่าเงินเป็นปัจจัย ที่ มี
ความสำคัญ แต่ก็มองว่าความสุขของตัวเองและรอบข้างก็สำคัญเช่นกัน รวมทั้งในขณะที่ชื่นชอบการอยู่ในพื้นที่
ส่ว นตัว แต่ก็ย ังพยายามที่จ ะติด ต่อสื ่อสารกับเพื่ อน ๆ ผ่านโลกโซเชียลอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยัง ให้
ความสำคัญกับการได้แสดงความเป็นตัวตนที่ชัดเจนของตัวเอง ยอมจ่ายให้แก่สินค้าหรือแบรนด์ที่สามารถ
ตอบสนองได้แบบเฉพาะคน (personalized) อาทิ อาหารที่เฉพาะคนแต่ละกลุ่มอย่างหลากหลาย เช่น อาหาร
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คลีน อาหารมังสวิรัติ อาหารสำหรับกรุ๊ปเลือดต่างๆ เช่นเดียวกับแพกเกจอินเทอร์เน็ตที่มักจะมีการนำเสนอ
บริการหรือโปรโมชันตามพฤติกรรมการใช้งานเฉพาะสำหรับแต่ละคน เป็นต้น
ทั้งนี้การบริโภคที่เป็นปัจเจกสูงของกลุ่ม Millennials และ การบริโภคของทั้งสองกลุ่มเพื่อแสดง
สถานะของตน สามารถอธิบายได้จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสรองเรียกว่า “การบริโภคให้เป็นจุดสนใจ”
(Conspicuous Consumption) ที่ถูกอธิบายไว้ใน The Theory of the Leisure Class โดย Veblen (1899)
โดยการแบ่งชนชั้นของสังคม โดยเฉพาะว่าสังคมนั้นประกอบไปด้วย ชนชั้นที่สูงกว่า (higher status) และชน
ชั้นที่ต่ำกว่า (lower status) โดยพฤติกรรมของแต่ละชนชั้นนั้นก็มีความแตกต่างกัน พฤติกรรมที่ว่าก็คือ
รูป แบบการบริโ ภคและการใช้ เวลาว่ าง ซึ่งชนชั้นที ่ส ู ง กว่ าจำเป็น ต้ อ งมี “การบริโ ภคให้เ ป็ นจุ ดสนใจ”
(Conspicuous Consumption) เพื่อแสดงสถานะที่สูงกว่าชนชั้นที่ต่ำกว่า จึงทำให้สินค้าเป็นเครื่องหมายบ่ง
บอกสถานะ เรียกว่าสินค้าที่มองเห็นได้ทางสังคม (socially visible goods) มากกว่าการเป็นสินค้าที่บริโภค
เป็นการส่วนตัว (goods consumed in private) ซึ่งสามารถสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคได้
2.2.2 การค้าปลีกดั้งเดิมถดถอย การค้าปลีกสมัยใหม่รุ่งเรือง
การค้าปลีกสมัยใหม่มีส่วนแบ่งที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมูลค่า
การซื้อขายของการค้าปลีกสมัยใหม่ (ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ) ในประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น
จนใกล้เคียงกับการค้าปลีกดั้งเดิม (ตลาดสด ร้านโชห่วย และอื่น ๆ) ซึ่งจากสถิติในช่วงปี 1950 ถึง 2018 นั้น
พบว่าสัดส่วนการเติบโตของกิจการค้าปลีกสมัยใหม่เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า กิจการค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อมีอัตราการเติบโตที่
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทอื่น ซึ่งกิจการร้านสะดวกซื้อเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ
ประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่สามารถพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยจนได้รับการ
ยอมรับและความนิยมในการใช้บริการมากขึ้น และน่าจะมีผลต่อส่วนแบ่งการตลาดที่ทำให้การค้าปลีกดั้งเดิม
หดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

18

แผนภูมิที่ 4 แสดงส่วนแบ่งมูลค่าการซื้อขายของการค้าปลีกรูปแบบต่าง ๆ ในช่วง พ.ศ.2548-2562
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมผูค้ ้าปลีกไทย

คนเมืองมักซื้ออาหารสดในร้านค้าปลีกสมัยใหม่
สำหรับตลาดการค้าอาหารสดนั้น พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อระหว่างการค้าปลีกดั้งเดิม
และการค้าปลีกสมัยใหม่ โดยกำลังซื้อที่สูงขึ้นมีผลต่อการที่ผู้บริโภคที่หันไปซื้ออาหารสดจากร้านค้าที่เป็นการค้า
ปลีกสมัยใหม่มากขึ้นจากเดิมที่ซื้อสินค้าจากตลาดสด กลุ่มผู้มีระดับรายได้สูงขึ้นมีความต้องการสิ นค้าที่มี
คุณภาพ เน้นสินค้าสด ใหม่ และยอมจ่ายสินค้าราคาพรีเมี่ยมมากขึ้นหากได้รับความสะดวกสบายมากกว่า ซึ่ง
สินค้าเหล่านี้สามารถหาซื้อได้จากการค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวก
ซื้อ ที่เห็นได้ชัดคือ กลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า 35,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนมีแนวโน้มซื้อสินค้าอาหารสดจาก
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่มากกว่ากลุ่มที่มีระดับรายได้อื่น ๆ ดังนั้น แนวโน้มระดับรายได้ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ การค้า
ปลีกสมัยใหม่มีโอกาสเติบโตสูง ซึ่งโดยปกติแล้วประชาชนที่อยู่ในเมืองมักจะมีรายได้สูงกว่าในชนบท การเติบโต
ของการค้าปลีกสมัยใหม่จึงมักจะเกิดขึ้นในเมืองไม่ว่าเป็นเมืองขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่มี
รายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ยังมีการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิมอย่างตลาดสดเป็นส่วนใหญ่ดังแผนภูมิที่ 5

19

แผนภูมิที่ 5 แสดงพฤติกรรมการซือ้ อาหารสดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ
จำแนกตามกลุ่มระดับรายได้
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

การเติบโตของความเป็นเมืองในต่างจังหวัดยังเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญ เครื่องชี้ที่สะท้อนถึงศักยภาพ
การเติบโตของตลาดต่างจังหวัดที่สำคัญประการหนึ่งคือประชากรเมืองซึ่งเป็นกำลังซื้อที่สำคัญที่มีแนวโน้ม
เติบโตสูง2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครั วเรือน พบว่าหลายจังหวัดที่มี
ประชากรเมืองอาศัยอยู่มากยังมีระดับรายได้ของครัวเรือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอีกด้วย เช่น สงขลา
อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี นครศรีธรรมราช สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการ
เข้าไปใช้บริการในร้านที่เป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น

2

คำนิยามของประชากรเมืองว่าเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและมีระดับรายได้มากกว่า 15,000 บาท
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แผนภูมิที่ 6 ระดับรายได้ของครัวเรือนของจังหวัดที่มีผู้บริโภคในเมืองอาศัยอยู่มาก พ.ศ.2554
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

นอกจากนี้ การเป็นเมืองยังส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตของความต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบห้องชุด
ทั้งประเภทอะพาร์ตเม้นต์หรือคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไป
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ ยนแปลงไปในลักษณะที่ครอบครัวมีขนาดเล็กลงทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัย
ประเภทห้องชุดมีมากขึ้น โดยในตั้งแต่พ.ศ.2550 สัดส่วนของครัวเรือนที่อาศัยในห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม
เติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 14 ต่อปี สูงกว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นที่เติบโตเพียงราวร้อยละ 1-5 ต่อปี ซึ่งจะส่งผลต่อ
การใช้จ่ายด้านอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป จากตัวอย่างสัดส่วนการใช้จ่ายด้านอาหารแบ่งตามประเภทของกลุ่ม
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ พบว่า ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือ
ตึกแถวนั้น มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในการซื้ออาหารสดมาปรุงรับประทานเองมากกว่าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในห้อง
ชุดประเภทคอนโดมิเนียม ขณะที่ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดจะเน้นใช้จ่ายไปที่อาหาร
สำเร็จรูปและอาหารบริโภคนอกบ้านในปริมาณที่ค่อนข้างสูงถึงราวร้อยละ 70 ของการใช้จ่ายด้านอาหาร
ทั้งหมด สะท้อนถึงโอกาสสำหรับร้านค้าประเภท ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยเฉพาะโมเดลของร้านค้าขนาดเล็ก
อย่างซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว
และซื้อสินค้าต่อครั้งในปริมาณไม่มาก
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ส่วนแบ่งการตลาดของตลาดและโชห่วยน้อยลง
หากอ้างอิงตามสถิติดัชนีค้าปลีกใน พ.ศ.2545-2557 และข้อมูลการจดทะเบียนพบว่า ปัจจุบันจำนวน
ตลาด3ประเภทที่ 1 และ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งทั่วประเทศไทยมีทั้งสิ้น 6,520 แห่ง ทั้งนี้หากย้อนหลัง
ข้อมูลกลับไป 5 ปีพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่มีนัยยะสำคัญ ในขณะที่ผลสำรวจจำนวนตลาดใน
ประเทศไทยของ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข ณ สมัยนั้น ตามนโยบายพัฒนาตลาดนัด พบว่ามี
จำนวนมากกว่า 10,000 แห่ง จำนวนตลาดนั้นไม่ได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด "ยกมาตรฐาน
'ตลาดนัดน่าซื้อ' สร้างต้นแบบละ1จว." 2555) หากแต่สัดส่วนแบ่งตลาดนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยใน พ.ศ.
2547 พบว่ามีสัดส่วนการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคและบริโภคร้อยละ 19 ลดลงเป็นร้อยละ 10.8 ใน พ.ศ.
2557 ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการซื้อหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านปริมาณ ความถี่
และความสะดวกสบาย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของการให้บริการของตลาดที่มีการปรับเปลี่ยน
การขายจากสินค้าในชีวิตประจำวัน เป็นสินค้าที่รองรับการท่องเที่ยว (สุภาวดี บุญยฉัตร และคณะ, 2557)

ตลาด
แผนภูมิที่ 7 แสดงสัดส่วนดัชนีค้าปลีกของการจับจ่ายใช้สอยในตลาด
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย

3

“ตลาด” หรือแหล่งอาหารและของสด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได

จําแนกตลาดออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2. ตลาดประเภทที่ 2 ไดแกตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรืออย่างนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
3. ตลาดประเภทที่ 3 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันทีก่ ําหนด
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เช่นเดียวกันกับ ร้านโชห่วยมีความสำคัญ ต่อผู้บริโภคลดลง จากสถิติสัดส่วนแบ่งตลาดอุปโภคและ
บริโภคใน พ.ศ.2555 และ 2560 พบว่า ร้านโชห่วยและร้านค้าในชุมชนมี ส่วนแบ่งที่ร้อยละ 34.3 ไฮเปอร์มาร์
เก็ต เช่น โลตัส บิ๊กซีอยู่ที่ร้อยละ 20.1 และ ร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น แฟมิลีมาร์ทอยู่ที่ร้อยละ 13.8
ใน พ.ศ.2555 แต่ใน พ.ศ.2560 พบว่าส่วนแบ่งของร้านโชห่วยและร้านค้าในชุมชนเหลือร้อยละ 32.4 ไฮเปอร์
มาร์เก็ตเหลือร้อยละ 18.4 ร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17 และการซื้อของออนไลน์ร้อยละ 1.2
สำหรับ จำนวนร้านโชห่ว ย ถูกประเมินเอาไว้โ ดยบริษัทนีล เส็นว่ามีอยู่ในประเทศไทยประมาณ
400,000 ร้าน แต่สถิติที่น่าสนใจก็คือ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการ “เปิดร้านโชห่วยเพิ่มขึ้น” มากกว่าที่
ปิดตัวลง ปัจจัยที่ทำให้เป็นเช่น นั้น มาจากการมีต้นทุนต่ำและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย อีกทั้งยังหลงเหลือความ
ต้องการในตลาดอยู่ จากจุดเด่นของร้านสะดวกซื้อที่ตรงกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย เช่น พฤติกรรมการ
แบ่งขายสินค้าเป็นหน่วย ระบบสินเชื่อ เป็นต้น

แผนภูมิที่ 8 สัดส่วนดัชนีค้าปลีกของการจับจ่ายใช้สอยในร้านโชห่วย
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์ทเติบโตอย่างมั่นคง
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุและครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงส่งผลให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่ซื้อสินค้าจำนวนมากหันมาซื้อสินค้าจำนวนน้อยลงแต่ซื้อบ่อยขึ้น ส่งผลให้
รูปแบบร้านค้าอาจต้องปรับขนาดให้เล็กลง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ อีกทั้งต้องขยายได้เร็วและ
สามารถเจาะตลาดโดยเฉพาะต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดคือ ซูเปอรมาร์เก็ตและไฮเปอร์
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มาร์ทซึ่งเป็นลักษณะขายปลีก มีสินคาที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวัน และเปนที่นิยมของประชาชน มีสินคา
หลากหลายชนิดใหเลือกซื้อทั้งประเภทอาหารสดอาหารแหง และมีความสดสะอาดถูกสุขลักษณะ เชน บิ๊กซี
โลตัส ท็อปส์ ที่มีทิศทางการขยายสาขาที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ซึ่ง ก่อนหน้านี้จะพบว่าซูเปอรมาร์เก็ตและ
ไฮเปอร์ ม าร์ ท ตั ้ ง อยู ใ นเขตเมื อ งชั ้ น ในเท่ า นั ้ น แต่ ใ นปั จ จุ บั น มี ก ระจายตั ว อยู ใ นเขตพื ้ น ที ่ ช ั ้ น กลางของ
กรุงเทพมหานคร และหัวเมืองต่างจังหวัด ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีผูใชบริการมากขึ้นเรื่อย ๆ
ทิศทางการเพิ่มรูปแบบการให้บริการของซู เปอรมาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์ท เกิดจากการพัฒนาการ
ให้บริการแบบลูกผสม กล่าวคือเพิ่มความสะดวกมากยิ่ง ขึ้น การขยายเวลาในการให้บริการ การลดขนาดพื้นที่
ขายจากข้อจำกัดต่าง ๆ จึงมีการเพิ่มจำนวนสาขาที่รวดเร็ว จากการค้นคว้าพบว่า กลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก
ที่ทำหน้าที่ระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
▪ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส เริ่มให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 1,557 แห่งใน
ปัจจุบัน
▪ มินิ บิ๊กซี เริ่มให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 641 แห่งในปัจจุบัน
▪ ท็อปส์ เดลี่ เริ่มให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 75 แห่งในปัจจุบัน
▪ แม็กซ์แวลู ทันใจ เริ่มให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 69 แห่งในปัจจุบัน
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนสาขาซูเปอร์มาเก็ตและซูเปอร์มาเก็ตขนาดเล็กช่วง พ.ศ.2550-2560
สาขา (แห่ง)
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
โลตัส (Express)
189 401 450 859 775 916 1,240 1,421 1,471 1,521 1,557
บิ๊กซี (Mini)
316 391 541 641
Tops Daily
24
51
51
75
MaxValu
48
50
67
69
รวบรวมจาก รายงานประจำปี บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) พ.ศ.2548-2560
รายงานประจำปี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด พ.ศ.2557-2560
รายงานประจำปี บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จำกัด (ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต) พ.ศ.2557-2560
รายงานประจำปี บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด (แม็กซ์แวลู) พ.ศ.2557-2560
สถานที่ / ปี

การปรับตัวของแหล่งค้าปลีก
ปัจจุบันเป็นที่เห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มนิยมหันไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
รวมถึงกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าของห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ด้วย จากสถิติสัดส่วนตลาดของแหล่งค้าปลีกพบว่า
สัดส่วนค้าปลีกดั้งเดิม อาทิ ตลาดสด ร้านขายของชำ ร้านโชห่วย ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้จำนวนของแหล่ง
ค้าปลีกดั้งเดิมไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนัก แต่การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนตลาด ทำให้นักวิเคราะห์หลายคน
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รวมถึงผู้ประกอบกิจการค้าปลีกต่างตื่นตระหนกว่าในอนาคตอันใกล้นี้การค้าปลีกแบบดั้งเดิมอาจกำลังเข้าสู่
กาลอวสาน และก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการค้าที่เคลื่อนสถานที่ไปสู่การค้าออนไลน์กันมากขึ้นดังที่เห็นการเติบโต
แบบก้าวกระโดดของ E-commerce ที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกลับมี
สัญญาณทีบ่ ่งชี้ว่า การค้าปลีกยังไม่ได้กำลังสูญหายไป แต่กำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวและเปลี่ยนถ่ายตนเอง
ไปสู่การค้าปลีกในรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และพัฒนาการเป็นตัวกลางที่
เชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค โดยสามารถสรุปสัญญาณการปรับตัว ได้ดังนี้
1. ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ (life-style centre) กล่าวคือ ห้างค้าปลีกที่ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิม
ด้วยการลดการพึ่งพาจากผู้เช่าลง ทำการพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้ “ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์” เช่น
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีต้นไม้ตามบริเวณทางเดิน การเพิ่มพื้นที่ Co-working space การจัดการ
ให้มีร้านค้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ตลอดจนการนำ
ร้านอาหารเข้ามาแทนที่ Food Court โดยมีการวางรูปแบบและแนวคิดเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้า
มาใช้บริการมากขึ้น
2. ถนนคนเดิน (street retails) กล่าวคือ การค้าในรูปแบบที่ 2 ข้างทางประกอบไปด้วยร้านค้าปลีก
ขนาดเล็กจำนวนมากเรียงรายอยู่รอบถนนที่ให้ลูกค้าเข้าไปเลือกดูและซื้อสินค้าตามที่ตนต้องการ
รูปแบบการค้าปลีกนอกจากเข้าถึงผู้บริโภคง่ายกว่าและยังใช้ต้นทุนที่น้อยกว่าห้างขนาดใหญ่ จึง
พบเห็นการปรับตัวด้วยการสร้างร้านค้าขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อแข่งกับการค้าปลีกแบบ
street
retails
3. Market Hall กล่าวคือ รูปแบบค้าปลีกที่ในพื้นที่ประกอบไปด้วยร้านค้าปลีกขนาดเล็กหลายร้าน
รวมกันและมีพื้นที่ส่วนหนึ่งจัดเป็นโซนที่รวบรวมร้านอาหารต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการสามารถซื้อหาสินค้าที่ต้องการไปพร้อม ๆ กับการรับประทานอาหารในร้านอาหาร
ต่าง ๆ การค้าในรูปแบบนี้บางครั้งอาจได้รับแรงบันดาลใจโมเดลการค้าแบบดั้งเดิม และร้านค้าที่
อยู่ใน Market Hall มีทั้งร้านที่เป็นร้านค้าถาวรหรือร้านค้าที่ให้บริการตามฤดูกาล การค้าแบบนี้ก็
เป็นอีกหนึ่งการค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาแทนที่การค้าปลีกในรูปแบบเดิม
4. ศูนย์กลางชุมชน (community centre) กล่าวคือ การปรับตัวเป็นมากกว่าแหล่งขายสินค้า โดย
การเพิ่มบริการสำหรับชุมชน อาทิ การขายวัตถุดิบ อาหารสด อาหารพร้อมปรุง บริการเครื่องดื่ม
ร้อนเย็น บริการรับส่งพัสดุ บริการถ่ายเอกสาร บริการรับส่งซักอบรีด บริการสินค้าออนไลน์
บริการสั่งซื้อล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้การปรับตัวรูปแบบนี้มักพบได้แหล่งค้าปลีกประเภท ร้าน
สะดวกซื้อ ร้านมินิมาร์ท ร้านขายของชำ เป็นต้น
5. บูรณาการหน้าร้านและการค้าออนไลน์ (integrated) กล่าวคือ การปรับตัวของแหล่งค้าปลีกที่มี
การบูรณาการค้าออนไลน์ โดยการให้บริการสั่งซื้อออนไลน์ในรูปแบบการบริการหยิบสินค้า จาก
ภายในร้าน บริการส่งสินค้าทั้งรูปแบบถึงหน้าบ้าน หรือผ่านตู้รับสินค้า เป็นต้น โดยมักพบการ
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ปรับตัวนี้ได้จาก แหล่งค้าปลักที่มีสาขาจำนวนมาก อาทิ ร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ท็อป
ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้าง Big C เป็นต้น
6. การมีหน้าร้านของร้านค้าออนไลน์ กล่าวคือ ในยุคที่หน้าร้านค้าปลีกกายภาพเข้าไปแข่งขันการค้า
ออนไลน์แต่ก็มีกรณีที่กลับกันนั่นก็คือการค้าออนไลน์ที่กลับมามีหน้าร้านกายภาพควบคู่กันไป
กรณีนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่หรือย่านที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น ย่านการค้าแฟชั่น และแบรนด์การค้า
ออนไลน์นั้นต้องมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอยู่ในระดับหนึ่ง การค้าออนไลน์ก็จะช่วยส่งเสริมการค้า
ปลีกหน้าร้านได้ ตัวอย่างได้แก่ร้าน Matchbox, ASAP ในย่านสยาม เป็นต้น
7. การบริการถึงหน้าบ้าน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การค้าปลีกที่กระจายการบริการถึง
หน้าบ้าน หรือสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งพบได้หลายรูปแบบ อาทิ การกระจายการบริการด้วยรูปแบบ
ตู้ขายสินค้าออนไลน์ (vending machine) การบริการแบบเคลื่อนที่คล้ายการรถพุ่มพวง เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค มักพบเห็นรูปแบบนี้ได้ในย่านพักอาศัย อาคารพัก
อาศัย
8. การเปลี่ยนการให้บริการในรูปแบบแนวดิ่ง (vertical) กล่าวคือ การให้บริการสินค้าที่มีความ
เฉพาะมากยิ่งขึ้น คล้ายกับร้านสินค้าเฉพาะอย่าง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสินค้าดังกล่าว ซึ่ง
สามารถปรับปรุง ติดตาม ให้บริการหลังการขายได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงการให้บริการรูปแบบตาม
สั่งได้ อาทิ โกลเด้น เพลส ซูเปอร์มาเก็ต ร้านเลม่อนฟาร์ม เป็นต้น
แม้ว่าการค้าปลีกแบบดั้งเดิม สมัยใหม่ จะถูกแทรกแซงด้วยการค้าปลีกรูปแบบออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ จะทำให้ความสำคัญลดลงหรือสัดส่วนตลาดลดลง แต่การปรับตัวถือเป็นวิธีการในการปรับตัวดังกล่าว ทั้งนี้
อาจต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่จับมือกันเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น
นี้ในอนาคต
2.2.3 ร้านสะดวกซื้อขยายตัวไว
ร้านสะดวกซื้อคือช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ที่ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว
ร้านสะดวกซื้อเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2530 ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
จากการขยายตัวสูงของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ.2530-2532 จากผลของการพัฒนาประเทศไปสู่
อุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialised Country: NIC) และการเปิดเสรีทางการเงิน ส่งผลให้มีการลงทุน
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่หลากหลายรูปแบบ ถือเป็นการเริ่มเข้ามาของกิจการร้านค้าสะดวกซื้อและแฟรนไชส์จาก
ต่างประเทศ โดย บมจ.ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น (ในปัจจุบันคือ บริษัท ซีพีออลล์ เครือเจริญโภคภัณฑ์) เปิดร้าน
สะดวกซื้อ “เซเว่นอีเลฟเว่น” สาขาแรก เมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ.2532 ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒน์พงศ์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1
อาคารพาณิชย์ขนาด 1 คูหา ทำการจำหน่ายสินค้าประเภท น้ำ นม ขนมพร้อมทาน เป็นต้น หลังจากนั้นใน
พ.ศ.2533 ร้าน AM-PM โดยบริษัท เอเอ็ม พีเอ็ม ไทยแลนด์ ก็ปรากฏตัวขึ้น โดยมีรูปแบบและสินค้าที่คล้ายกัน
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กับ เซเว่นอีเลฟเว่น หลังจากนั้นต่อมาก็มีร้านสะดวกซื้อที่ดําเนินการโดยบริษัทอื่น ๆ อาทิ แฟมิลี่มาร์ท 108 ช็
อป เทสโก้เอกซ์เพรส ฯลฯ เริ่มเปิดให้บริการ และกระจายไปทั่วประเทศ
ตามรายงานสถานการณ์ค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารแห่งชาติสิงคโปร์ (Yeo,
Sim, Yoong, Artispong, & Putri, 2018) กล่าวไว้ว่า ร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยและประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ยังสามารถเติบโตได้อีกจากปัจจัยเสริมหลาย ๆ ประการ อาทิ การเติบโตของเมืองรอง และ
พื้นที่ชนบท รวมถึงการขยายตัวของเมืองที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อัตราการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกยังมี
การเติบโตอย่างช้า ๆ จากการอยู่ในระยะฟื้นตัวของการลงทุน โดยอยู่ที่ราวร้อยละ 3 - 4 ทั้งนี้หากพิจารณา
จากค่าสะท้อนความหนาแน่น (penetration rate) ของร้านสะดวกซื้อต่อจำนวนประชากรที่ยังอยู่ในระดับที่
ไม่สูงมากนัก โดยในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ราว 200 สาขาต่อประชากร 1 ล้านคนเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้วอย่าง เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่ 700 - 800 สาขาต่อประชากร 1 ล้านคน จึงสะท้อนถึงโอกาสใน
การขยายสาขาของร้านค้าปลีกที่ยังสามารถเติบโตได้อีกมากตามดัชนีความเป็นเมือง ขณะที่การเติบโตของ
ไฮเปอร์มาร์ตมีอัตราลดลงจากข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งด้านกฎระเบียบทางผังเมือง และพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็น
ต้น
ในขณะเดียวกันยังพบว่าการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อยังส่งผลต่อร้านโชห่วย ทำให้ร้านโชห่วยหลาย
แห่งต้องปิดกิจการลงเพราะขาดทุนหรือกำไรลดลง ซึ่งก็สอดคล้องกับงานศึกษาของ (ฉันทัส เพียรธรรม และ
วันทนาพร รุ่งวรรณรัตน, 2555) ที่พบว่าร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่ง
ศูนย์กลางกระจายสินค้าหรืออยู่ใกล้กับศูนย์กลางความเจริญ
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้านสะดวกซื้อของผู้ประกอบการหลักช่วง พ.ศ.2539-2549
ร้านสะดวกซื้อ
เซเว่นอีเลฟเว่น
แฟมมิลี่มาร์ท
ลอว์สัน 108
โลตัส เอ็กเพรซ
มินิ บิ๊กซี
ท็อปส์ เดลี่
แม็กแวลู ทันใจ
เอเอ็ม พีเอ็ม
รวมทั้งสิ้น

2539 2540 2541
715
880
1,100
15
40
73
เริ่มดำเนินกิจการใน พ.ศ.2548
เริ่มดำเนินกิจการใน พ.ศ.2548
เริ่มดำเนินกิจการใน พ.ศ.2550
เริ่มดำเนินกิจการใน พ.ศ.2555
เริ่มดำเนินกิจการใน พ.ศ.2553
190
260
300
920
1,180 1,473

2542
1,200
93

จำนวนสาขา
2543 2544 2545
1,501 1,763 1,924
100
160
171

2546
2,655
175

2547
2,861
224

2548
3,095
266
n/a
100

2549
3,674
378
n/a
222

330
1,623

256
1,931

2,830

3,085

3,461

4,274
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ปิดกิจการ
2,179 2,095

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนร้านสะดวกซื้อของผู้ประกอบการหลักช่วง พ.ศ.2550-2560
ร้านสะดวกซื้อ
เซเว่นอีเลฟเว่น
แฟมมิลี่มาร์ท
ลอว์สัน 108
โลตัส เอ็กเพรซ
มินิ บิ๊กซี
ท็อปส์ เดลี่
แม็กแวลู ทันใจ
เอเอ็ม พีเอ็ม
รวมทั้งสิ้น

2550
4,035
502
n/a
189

2551 2552
4,279 4,778
550
561
100
300
401
450
n/a
n/a
เริ่มดำเนินกิจการใน พ.ศ.2555
เริ่มดำเนินกิจการในพ.ศ.2553
ปิดกิจการ
4,726 5,330 6,089

n/a

จำนวนสาขา
2554 2555 2556
5,270 5,790 6,276
662
712
956
n/a
n/a
56
775
916
1,240
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2557
8,127
1,060
180
1,421
316
24
48

6,596

6,707

11,176 12,082 13,139 13,972

2553
5,123
614
n/a
859
n/a

7,418

8,528

รวบรวมจาก รายงานประจำปี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
รายงานประจำปี บริษัท เซนทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
รายงานประจำปี บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
รายงานประจำปี บริษัท เทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
รายงานประจำปี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
รายงาน Retail Thailand โดย Diamond Retail Review
รายงาน Thailand Foods Thailand โดย USDA Foreign Agricultural Service (2018)

28

2558
8,832
1,080
207
1,471
391
51
50

2559
9,542
1,110
307
1,521
541
51
67

2560
10,268
1,136
226
1,557
641
75
69

ภาพที่ 1 แสดงการกระจายตัวของร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย
ที่มา: คณะผู้จัดทำ

แผนภูมิที่ 9 ค่าสะท้อนความหนาแน่น (penetration rate) ของร้านสะดวกซื้อต่อจำนวนประชากรและดัชนีความเป็นเมือง
ของประเทศในเอเชีย
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
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บริการที่หลากหลายของร้านสะดวกซื้อ
ปัจจุบันพบว่าร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย มีการให้บริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เน้นการ
ขายสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานเพียงอย่างเดียว โดยมีความพยายามที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าใน
รูปแบบวันสต็อปเซอร์วิส เช่น การเพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเป็น 5,000 รายการ การเพิ่มบริการกาแฟสด (ร้าน
all café) บริการอาหารปรุงสด (All Meal 7-Eleven) บริการขนมอบและเบเกอรี่ บริการรับส่งพัสดุ (SpeedD ของเซเว่น อีเลฟเว่น / Kerry Express ที่ร่วมกับ FamilyMart) บริการทางการเงิน ถอน-ฝาก-จ่า ยเงิน
ร่วมกับธนาคาร (SCB และ KBANK) การชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ การจำหน่ายอาหารสดที่มีอายุระหว่าง
10-15 วัน บริการฟรีไวไฟ บริการห้องน้ำ บริการถ่ายเอกสาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจัดพื้นที่
ภายในร้าน เช่นการเพิ่มที่นั่งรับประทานอาหาร พื้นที่ทดลองสินค้า พื้นที่โปรโมทสินค้า เป็นต้น
ซึ่งแนวโน้มนี้ก็สอดคล้องกับปรากฏการณ์ในต่างประเทศ ที่ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อยังมีการแตก
ธุรกิจเป็นแบรนด์ย่อย เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ในประเทศญี่ปุ่น
ร้านสะดวกซื้อ LAWSON ได้มีการพัฒนาแบรนด์ย่อยได้แก่ NATURAL LAWSON ที่เน้นการขายสินค้าเพื่อ
สุขภาพและสินค้าอินทรีย์ และ LAWSON STORE 100 ที่เน้นการบริโภคในปริมาณน้อย โดยสินค้าส่วนใหญ่
จะจำหน่ายในราคา 100 เยน รวมถึงอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ก็มีการแบ่งขายให้มีขนาดเล็ก เพื่อตอบโจทย์
การบริโภคของกลุ่มผู้อยู่อาศัยคนเดียวและผู้สูงอายุในเมือง นอกจากนั้นแล้วปัจจุบันก็ยังมีการพัฒนาบริการ
เสริมอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้บริการปรึกษาของนักโภชนาการแก่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งแนวโน้ม
เหล่านี้แสดงให้เห็น ถึงการปรับ ตัว ของผู้ประกอบการเพื่อจะตอบสนองค่านิยมที่หลากหลายมากขึ้น ของ
ผู้บริโภค นอกจากการอำนวยความสะดวกเพียงอย่างเดียว
2.2.4 อีคอมเมิร์ซคือคลื่นลูกใหม่ของวงการค้าปลีก
คนไทยนิ ย มซื ้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นระบบออนไลน์ ม ากขึ ้ น จากผลสำรวจ Global Digital 2019 พบว่ า
ประชากรชาวไทยที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีจำนวน 57 ล้านคน และในจำนวน 55 ล้านคน เป็นกลุ่มที่ใช้
งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือโดยคิดเป็ นร้อยละ 71 ใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ทุก
รู ป แบบจำนวนร้ อ ยละ 25 และผ่ า นแท็ บ เล็ ต (Tablet) ร้ อ ยละ 12 โดยมากถึ ง 90% ของกิ จ กรรมบน
อินเทอร์เน็ต คือ ค้นหาสินค้า และซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ ร้อยละ 71 ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ในขณะที่ผลวิจัยจาก PayPal ผู้ให้บริการธนาคารออนไลน์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับ -ส่งเงินออนไลน์ ที่ทำการ
วิจัยกับผู้ใช้ทั่วโลกการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกใน พ.ศ.2559 โดยการสำรวจพฤติกรรมการซื้อของ
ออนไลน์ของผู้บริโภคมากกว่า 28,000 คน ใน 32 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยจำนวน 800
คน มีผลไปทำนองเดียวกันว่า ยอดการใช้จ่ายออนไลน์ของคนไทยใน พ.ศ.2559 อยู่ที่ 325,000 ล้านบาท
เติบโตร้อยละ 19 จาก พ.ศ.2558 โดยคนไทยที่ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มีสูงถึงเกือบ 8 ล้านคน จำแนกใน
รายละเอียดลงไปอีกจะพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 41,200 บาท โดยในจำนวนคนไทยที่ซื้อ
สินค้าผ่านออนไลน์มี 2 ล้านคนซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนราว 30,800 บาท คิด
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เป็นยอดใช้จ่ายรวมกว่า 60,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ครองขวัญ รอดห
มวน, 2561)
สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการหลักที่นิยมซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซที่เป็นที่นิยมในกลุ่มประชากรชาวไทย โดย
อ้างอิงจากรายงานสำรวจมูลค่าการซื้อขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประจำ พ.ศ.2561 โดยสำนักงานพัฒ นา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ดังตาราง ทั้งยังระบุอีกว่ามูลค่าการซื้อขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่า
รวมอยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท และจะเติบโตอีกร้อยละ 12 ใน พ.ศ.2562
ตารางที่ 4 มูลค่าซื้อขายสินค้าและบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พ.ศ.2560-2561

มูลค่า (ล้านบาท)
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
319,708.60
356,127.25
184,104.41
203,083.10
145,387.69
151,000.32
52,398.60
53,140.04
32,099.09
33,489.37
35,531.75
37,483.89
50,599.19
53,911.29

ประเภทสินค้าและบริการ
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า
อาหาร เครื่องดื่ม ผลผลิตทางการเกษตรและประมง
เครื่องสำอางและอาหารเสริม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
อุปกรณืกีฬา ของเล่นและของที่ระลึก
แฟชั่น เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

รวบรวมจาก รายงานสำรวจมูลค่าการซื้อขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประจำ พ.ศ.2561 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีการย้ายช่องทางการซื้อสู่โลกออนไลน์มากขึ้น จากเดิมที่
เคยเดินทางไปซื้อตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวย
ความสะดวก ซึ่งสาเหตุที่ทำให้อีคอมเมิร์ซมีบทบาทมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบันนั้น อาจจะมาจากการ
พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ให้มีความหลากหลายของบริการมากขึ้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางธุรกรรม
การเงินของกลุ่มธนาคารต่อลูกค้ารายย่อย ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้น และอาจเหมาะสมกับการใช้ชีวิต
ของคนเมืองในปัจจุบันที่มีข้อจำกัดด้านเวลาทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่าย
สำคัญของการค้าแบบดั้งเดิมได้
จากมุมมองของผู้ค้า ก็มีการพัฒนาบริการช็อปปิ้งออนไลน์ที่หลากหลายทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ
สัญชาติไทยและที่เป็นแพลตฟอร์มข้ามชาติ ทำให้เกิดช่องทางในการเริ่มกิจการของผู้ค้ารายย่อยขึ้นอย่าง
มากมาย ในส่วนของผู้ค้ารายใหญ่หรือผู้ผลิตสินค้า ก็มีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านอีคอมเมิร์ซ ทำให้
สามารถลดต้นทุนในการมีหน้าร้าน เช่น ค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ได้ ส่งผลให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้
ในราคาที่ถูกกว่า และดึงดูดผู้บริโภคได้มากขึ้นเรื่อย ๆ (ครองขวัญ รอดหมวน, 2561)
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อย่างไรก็ตาม จากผลสำรวจของ Morgan Stanley พบว่าผู้บริโภคกว่าครึ่งยังชื่นชอบการเดินเลือก
ผลิตภัณฑ์อาหารสดทางหน้าร้านมากกว่าการซื้อสินค้าดังกล่าวจากช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ แนวโน้มดังกล่าว
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคไทย โดยจากการสำรวจของอีไอซีพบว่าผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ร าวร้อยละ 33 นิยมซื้อสิน ค้าอุป โภคบริโภคเป็นประจำ ซึ่งราวร้อยละ 58 ซื้อเพราะราคาและ
โปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ และอีกร้อยละ 35 ซื้อเพราะความสะดวกสบาย อย่างไรก็ดี ความถี่ในการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคไทยยังคงไม่บ่อยครั้งนัก โดยมีเพียงร้อยละ 20 ที่ซื้อบ่อยกว่า 3 ครั้ง
ต่อเดือน ในขณะที่ผู้ที่ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือนมี
จำนวนสูงถึง ร้อยละ 43 ร้อยละ 27 และร้อยละ 85 ตามลำดับ สะท้อนว่าร้านค้ายังคงเป็นช่องทางหลักสำหรับ
การซื้อสิน ค้าอุปโภคบริ โภค อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่นิยมค้นหาข้อมูล และเลือกซื้อสินค้ าจาก
หลากหลายช่องทางควบคู่กันเพิ่มมากขึ้น
คนเมืองซื้อของผ่าน app มากขึ้น
รายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้นและสัดส่วนการทำงานของประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองที่เพิ่มขึ้นทำให้พฤติกรรมการใช้
จ่ายเปลี่ยนไปในลักษณะที่เน้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว จากสถิติการเข้าถึงการศึกษาของไทยพบว่า
สูงขึ้นจนเกือบร้อยละ 100 และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีอัตราการย้ายถิ่นฐานตามแหล่งงาน
ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ภาระหน้าที่นั้นมีทั้งการทำงานในฐานะการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ชีวิตมี
ความเร่งรีบ ไม่มีเวลาในการไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้บ่อยครั้ง นอกจากนี้รายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อครัวเรือน
ส่งผลให้มีกำลังซื้อสูง มีความต้องการความสะดวกสบาย
จากงานศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือของกลุ่มผู้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ โดย
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์พบว่า พฤติกรรมการซื้อขายบนรูปแบบออนไลน์มี
แนวโน้มสูงขึ้นมากเรื่อย ๆ ในปัจจุบันจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่สูงขึ้นเป็นอีกปัจจัยผลักดันหนึ่งในการขยายช่อง
ทางการขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเมืองของไทยนั้นมี
อัตราเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 70 ซึ่งการผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงข่าย ในประเทศมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ใช้
สมาร์ทโฟนในไทยสูงขึ้นและมีการใช้งานเพื่อการซื้อสินค้าออนไลน์มากเป็นลำดับต้น ๆ หากพิจารณาจาก
รูปแบบ ช่องทางในการเข้าถึงร้านค้าออนไลน์นั้น พบว่า ในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบ ด้วยกัน ดังนี้
1) ช่องทางการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 4 กล่าวคือ การให้บริการสินค้าอุปโภคและบริโภค
ของผู้ประกอบการค้าบนรูปแบบเว็ปไซต์ พบได้ทั้งการจำหน่ายรูปแบบเฉพาะ และจำหน่าย
สินค้าทั่วไป หรือการผสมผสานในรูปแบบ omni channel จากรายงาน Global Digital

4

อาทิ Shopat7 / PowerBuy / JD Central / Weloveshopping เป็นต้น ทั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต

ร้านสะดวกซื้อเริ่มเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านรูปแบบเว็บไซต์
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2019 พบว่า มีการจับจ่ายใช้ส อยบนเว็ปไซต์ส ัดส่วนร้อยละ 26 จากการจับจ่ายใช้ส อย
ออนไลน์ทั้งหมด
2) ช่องทางการซื้อ ขายผ่ านแอพลิ เ คชั่นสั งคมออนไลน์ (Social Online)5 กล่าวคือ การใช้
Social Media เป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า โดยพบว่าในประเทศไทยมีการจับจ่ายใช้
สอยบน Social Media มากกว่าร้อยละ 51 จากการจับจ่ายใช้สอยออนไลน์ทั้งหมด โดยมาก
มักจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยชาวไทย โดยสินค้าที่ซื้อขายมักมีมูลค่าไม่สูง เน้นตลาด
ภายในประเทศ
3) ช่องทางการซื้อขายผ่านแอพลิเคชั่นเฉพาะ6 กล่าวคือ การให้บริการสินค้าอุปโภคและบริโภค
บนแอพลิเคชั่นที่เป็นตัวกลางในการทำกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ในประเทศไทยพบได้ 3 รูปแบบ
หลัก ๆ คือ1) แอพลิเคชั่นของผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีการดำเนินการจำหน่ายสินค้าใน
รูปแบบปรกติ (Brick and Motar) 2) แอพลิเคชั่นที่เป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าที่เปิด
ให้ร้านค้าเข้ามาจำหน่าย (ในบางครั้งพบการจำหน่ายเองด้วยผู้ให้บริการแอพลิเคชั่น) และ 3)
แอพลิเคชั่นที่เป็นตัวกลางในการหยิบสินค้าและจัดส่งถึงผู้บริโภค ซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้าง
สูงกว่าในทุกรูปแบบ
ทั้งนี้พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยบนรูปแบบแอพลิเคชั่นนั้นมีปัจจัยมาจาก การร่นระยะเวลาในการซื้อ
สินค้าอุปโภคและบริโภค การลดค้าใช้จ่ายแฝงที่มากับการเข้าถึงสินค้า ความสะดวกสบายในการเลือกสินค้า
ชำระเงิน รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดที่ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจ (อิษณาติ วุฒิธนากุล, 2562) นอกจากนี้ ยัง
พบว่าผู้บริโภคอายุระหว่าง 20-40 ปี โดยเฉพาะพนักงานบริษัทและผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีแนวโน้มซื้อ
อาหารออนไลน์บ่อยกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่น (พิมพ์นิภา บัวแสง, 2562)

5

อาทิ Facebook.com / Instagram / Twitter เป็นต้น

6

อาทิ Lazada / Shopee ที่เป็นตัวกลางในให้กลับผู้ค้าและผู้บริโภค Happy Fresh ที่ทำตัวเป็นคนกลางรับซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้าน

จำหน่ายวัตถุดบิ ประกอบอาหารที่ไม่มีบริการจัดส่งสินค้าเป็นของตนเอง เช่น Big C, Gourmet Market โดยเน้นอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วย
บริการจัดส่งที่รวดเร็ว ในขณะที่ Food Panda / GrabFood เน้นการซื้ออาหารปรุงสำเร็จจากร้านต่าง ๆ และจัดส่งให้ผู้บริโภค
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แผนภูมิที่ 10 ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย
ที่มา: ดัดแปลงจาก พิมพ์นิภา บัวแสง (2562)

อย่างไรก็ตาม การจับจ่ายใช้สอยออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่นในไทยยังมีข้อจำกัดเรื่องความครอบคลุม
ของพื้นที่ให้บ ริการและความไม่มั่น ใจของผู้บริโภคบางกลุ่ม จึงพบการให้บริการให้บริการเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองใหญ่ในกลุ่มการให้บริการโดยเฉพาะรูปแบบที่ 3 ที่เป็นตัวกลางใน
การหยิบสินค้าและจัดส่ง รวมไปถึงรูปแบบพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่นมีสัดส่วนการใช้บริการ
ของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 59 และร้อยละ 41 ตามลำดับ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 25 - 34 ปีเนื่องจากมีกำลังซื้อ คุ้นชินกับเทคโนโลยี และมีความเชื่อมั่นในการซื้อขายออนไลน์ โดย
ยอดขายสูงสุด (จากโทรศัพท์มือถือ) จะอยู่ในช่วงเวลาประมาน 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นิยมมากที่สุดของ
วัน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2562)
New Retail อนาคตรูปแบบการซื้อของของคนเมือง
เทคโนโลยีและการจัดการข้อมูล ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการค้าปลีกเป็น
อย่างมาก ด้วยแนวคิดของ New Retail นี้ จะทำให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีประสิทธิภาพในการจัดการสินค้า
และมีความแม่นยำในการขายมากขึ้นเพราะมีข้อมูลลูกค้า และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์
จำนวนมาก นอกจากนี้ยังเติมประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคในโลกค้าปลีกยุคใหม่ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภค
คาดหวังว่าจะได้รับจากผู้ให้บริการ (ณัฐพล ม่วงทำ, 2562a) จากการซื้อขายทั้งบน offline (การซื้อของจาก
หน้าร้าน เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาร์เก็ต) และ Online (การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์
หรือแอพพลิเคชั่น) ที่เรียกว่า Personalized Shopping Experience ที่ต้องจัดการผ่านการจัดเก็บข้อมูล
ผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเหอหม่า (Hema) ในประเทศจีน ที่มีการใช้เทคโนโลยีจัดการตั้งแต่
หน้าร้าน การจัดการสินค้า โลจิสติกส์ ไปจนถึงเรื่องการตลาด ทั้งนี้สามารถสรุปบริการได้ดังนี้
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- การใช้ QR Code มาใช้ เพื ่ อ ให้ ล ู ก ค้ า ติ ด ตามตั ว สิ น ค้ า กลั บ ไปยั ง ที ่ ม าของจุ ด ผลิ ต
องค์ประกอบของสิน ค้า หรือรายละเอียดต่างๆ เช่น วันหมดอายุของสินค้า หรือถ้าเป็น
ส่วนประกอบอาหาร อาจแสดงตัวอย่างเมนูพร้อมกับสูตรในการทำอาหารขึ้นมาในสมาร์ท
โฟน
- การใช้ระบบอัตโนมัติในหลายขั้นตอน อย่างเช่น ระบบนำสินค้ามาเงินอัตโนมัติ ไม่ต้องพึ่ง
แรงงานมนุษย์ในการคิดเงินสินค้า การจ่ายเงินได้ด้วย QR Code หรือการจ่ายเงินได้ด้วย
ใบหน้า (Face Payment)
- ป้ายราคาแบบดิจิทัล ทำให้ทางร้านปรับเปลี่ยนราคา หรือโปรโมชั่นได้อย่างทันเวลา
- การทำระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจร เมื่อเดินเข้ามาในร้านเพื่อเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผัก
ผลไม้ ของสด สามารถสั่งให้ทางร้านส่งของแบบเดลิเวอรี่ไปให้ถึงหน้าบ้านได้ภายใน 30 นาที
(รัศมี 3 กิโลเมตร)
- การใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภค
- การให้บริการระบบสมัครสมาชิก (Subscription) บริการเติมเต็มสินค้าที่มีการซื้ออย่างเป็น
ประจำ เช่นการส่งเครื่องปรุงอาหารถึงครัว การส่งนมถึงตู้เย็นเมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหมด
ค้าปลีกไร้คนขาย
ร้านสะดวกซื้อแบบบริการตัวเอง (self-service) ไม่มีพนักงานขาย ใช้พื้นที่ร้านขนาดเล็ก เช่น ร้าน
เอส-บิงโกบอกซ์ SCG นั้นมีความคล้ายคลึงกับร้านสะดวกซื้อทั่วไป เช่น เครื่องดื่ม ไอศกรีม ขนมขบเคี้ยว
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ ส่วนขั้นตอนการชำระสินค้านั้น ใช้ระบบวิเคราะห์ภาพในการแยกสินค้าผู้ใช้บริการต้อง
นำมาวางบนพื้นที่ที่จัดไว้ โดยระบบสามารถคิดราคาสินค้าได้หลายชนิดในครั้งเดียว จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของ
การชำระเงิน ซึ่งรองรับการจ่ายแบบคิวอาร์โค้ดเพื่อตัดผ่านบัญชี ส่วนการออกจากร้านจะใช้ระบบจดจำใบหน้า
เพื่อปลดล็อกประตู อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีตู้ขายสินค้าอัตโนมัติหรือ (เวนดิ้งแมชชีน - Vending
Machine) ที่มีในเมืองไทยมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งในปัจจุบันมีกว่า 25,000 ตู้ ข้อมูล
จากศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรี รายงานการเติบโตของช่องทางค้าปลีกต่าง ๆ ใน พ.ศ.2562 Vending Machine
เติบโตร้อยละ 8.98 เมื่อเปรียบเทียบกับค้าปลีกอื่นๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า เติบโตร้อยละ 2.8% ดิสเคาน์สโตร์
เติบโตร้อยละ 2% ซูเปอร์มาร์เก็ต เติบโตร้อยละ 8.3% และร้านสะดวกซื้อเติบโตร้อยละ 3.2 เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคน ไม่ว่าจะเป็นคนไม่มีเวลา ไม่มีพื้นที่ทำอาหาร วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ใช้ชีวิต
ครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น จนทำให้เกิดแนวโน้มที่ว่าผู้คนต้องการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เป็น Ready-to-Eat
มากขึ้น และเป็นสัดส่วนใหญ่ จนทำให้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 20,200-20,500 ล้านบาท (เวนดิ้งแมชชีน สมรภูมิค้า
ปลีกยุค New retail, 2562)
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เมื่อ อีคอมเมิร์ซ เติบโต บริการขนส่งสินค้าก็สูงขึ้น
ข้อมูลการเติบโตของ อีคอมเมิร์ซ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ
ETDA ระบุว่า มูลค่าการซื้อขายออนไลน์ใน พ.ศ.2560 อยู่ที่ 2.8 ล้านล้านบาท และในปี พ.ศ.2561 อยู่ที่ 3
ล้านล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 10 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และสัดส่วนการซื้อขายออนไลน์
ทีแ่ ม้ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 3 ของยอดค้าปลีกทั้งทั้งนี้เมื่อมีการซื้อขายผ่าน อีคอมเมิร์ซ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เป็น
ปัจจัยสำคัญคือการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค บริการขนส่งสินค้าในประเทศไทยการเติบโตก้าวกระโดดเป็น
อย่างมาก และมีรูปแบบการขนส่งหลายรูปแบบ ทั้งนี้จะเน้ นไปที่บริการขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคใน
ชีวิตประจำวัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. บริการบริษัทโลจิสติกส์ Outsource ที่มีการให้บริการระหว่างจังหวัด ภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ผู้
ให้บริการแต่ละรายก็มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไป อาทิ Kerry Express ที่เน้นความ
รวดเร็วและสะดวก Alpha fast ที่เน้นให้บริการรับสินค้าถึงที่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี
นนทบุรี และสมุทรปราการ รวดเร็วภายใน 1 วัน Lalamove Ride hailing บริการขนส่ง
ด่วนที่เน้นบริการรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง
2. บริการไปรษณีย์ไทยที่ถือเป็นบริการขนส่งสินค้าที่นิยมมากที่สุด จากสถิติพบว่ามียอดการส่ง
มากกว่า 13 ล้านชิ้นต่อวัน
3. บริการขนส่งของตัวเอง ที่มีรูปแบบการบริการที่หลากหลายตามแต่ผู้ให้บริการเลือกใช้งานแต่
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผนวกกับชีวิตประจำวันจึงทำให้พบเห็นรูปแบบการจัดส่งสินค้า
ที่มีความแปลกใหม่ อาทิ บริการขนส่งสินค้าด้วยรถไร้คนขับ โดรนส่งสินค้า ภายในโครงการ
T77 เป็นต้น
ไม่ต้องมีหน้าร้านอีกต่อไป
การเติบโตของการค้ารูปแบบใหม่ผนวกกับเทคโนโลยีที่พัฒนามาขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดธุรกิจใหม่รอบรับ
การเปลี่ยนแปลง เช่นธุรกิจที่ให้บริการเก็บ-แพ็ก-ส่งสินค้า (Fulfillment) ที่รอบรับ อีคอมเมิร์ซ ที่ไม่จำเป็นต้อง
สต็อกสินค้าไว้ที่ตัวเองอีกต่อไป ทั้งยังให้บริการบรรจุหีบห่อและส่งสินค้าไปยังผู้ให้บริการขนส่งต่อไป สำหรับ อี
คอมเมิ ร ์ ซ Fulfillment ในประเทศไทยเริ ่ ม มี ใ ห้ พ บเห็ น ได้ เช่ น Trustbox Fulfillment, Siam Outlet,
MyCloud Fulfillment นอกจากนี ้ บ ริ ษ ั ท ขนส่ ง หลายเจ้ า ก็ เ ริ ่ ม มาทำ Lazada หรื อ Shopee ก็ เ ริ ่ ม มี
fulfillment เป็นของตัวเอง นอกจากนี้ยังพบว่ามีการให้บริการแบบเดียวกันของบริการอาหารที่ไม่จำเป็นต้อง
มีหน้าร้านอีกต่อไป โดยเรียกว่า Ghost Kitchen แนวโน้มที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเป็นร้านอาหารที่ไม่มีแม้แต่
หน้าร้าน จะมีก็แต่เพียงทางเข้าและพื้นที่ต่อคิวของบรรดาคนขับของแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ บางร้านไม่มีแม้แต่
เว็บไซต์ของตัวเอง โดยพึ่งพิงการลิสท์รายชื่อร้านอาหารไว้ในแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ต่างๆ เท่านั้น เช่น ร้าน เจคิว
ปูม้านึ่ง หรืออีกหนึ่งบริการที่คล้ายครึ่งกันคือ Grab Kitchen เป้นต้น
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สินค้าบน อีคอมเมิร์ซ มากกว่า 3 ใน 4 เป็นสินค้าจีน
เป็นที่ทราบกันดีว่า อีคอมเมิร์ซ ในประเทศไทยนั้นมีอัตราความนิยมที่เติบโตแบบกาวกระโดด มูลค่า
การซื้อขายมากกว่า 214,000 ล้านบาท โดยสินค้าที่ถูกขายในตลาด อีคอมเมิร์ซ นั้น เป็นสินค้า Inbound
Cross Border อันหมายถึง สินค้าที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งสัดส่วนสินค้าที่มาจากต่างประเทศนั้นกว่าร้อยละ
77 หรือประมาณ 135 ล้านชิ้น มาจากประเทศจีน และมาจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ขายเพียง 80,000 ราย ในขณะ
ที่สินค้าไทยอยู่ที่ 39 ล้านชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของสินค้าทั้งหมดในตลาด มาจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ขาย
ชาวไทยมากกว่า 1,000,000 ราย (พิพัฒน์, 2563)

แผนภูมิที่ 11 สัดส่วนที่มาของสินค้า อีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทย
ที่มา: ดัดแปลงจาก พิพัฒน์ (2563)

ในขณะเดียวกันการซื้อขายออนไลน์ทั้งหมดกว่าร้อยละ 80 อยู่ที่แพลตฟอร์มตัวกลาง และอยู่ในกลุ่ม
JSL Marketplace หมายถึ ง (J=JD Central, S=Shopee, L=Lazada) ซึ ่ ง มาจากประเทศจี น ในขณะที่
แพลตฟอร์มจากไทยมีการแข่งขันมากในในช่วงที่ผ่านมา แต่หายไปเนื่องจากสู้กลุ่ม JSL Marketplace ไม่ได้
(ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2563a, 2563b)
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แผนภูมิที่ 12 สัดส่วนช่องทางการขาย อีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทย
ที่มา: ดัดแปลงจาก พิพัฒน์ (2563)

New financial
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) คือ สังคมที่ไม่มีการใช้เงินสดที่ทดแทนด้วยการใช้ระบบการชำระ
เงินรูปแบบต่าง ๆ แทน เช่น e-Payment หรือ QR Code Payment ซึ่งมีความปลอดภัยและสะดวกมาก หาก
เทียบกับการใช้เงินสดแบบที่เราคุ้นเคยกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของจากร้านสะดวกซื้อ การใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ หรือแม้แต่การให้เงินขอทาน ก็จะทำผ่าน QR Code Payment แทนการใช้เงินสด กล่าวได้ว่าการ
เข้าสู่สังคมไร้เงินสดนั้นส่งผลทำให้พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนไป ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้
ดังนี้
1. ลดปัญหาเรื่องการคำนวณและทอนเงิน ลดระยะเวลาในการให้บริการ รวมถึงลดข้อบกพร่อง
อันเกิดจากมนุษย์
2. กระตุ้น ให้ผ ู้บ ริโ ภคซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น การใช้ระบบชำระเงิน ทำให้การซื้อขายง่ายขึ้น
ผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นเป็นปกติ
3. ลดการโจรกรรม และสามารถตรวจสอบได้
4. พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM)
จากการบันทึกข้อมูลรายการต่าง ๆ
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แผนภูมิที่ 13 รูปแบบการชำระเงิน อีคอมเมิร์ซ
ที่มา: ดัดแปลงจาก พิพัฒน์ (2563)

e-Wallet กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคนเมือง
บริการ e-Wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เติบโตขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด จากรายงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพบว่าการใช้งาน e-Money มีปริมาณการใช้งานเติบโตกว่าร้อยละ 50 มูลค่าเกือบ 300 พันล้าน
บาทและมีปริมาณการทำรายการมากกว่า 1,800 ล้านครั้ง อาจกล่าวได้ว่าการใช้งาน e-Money บน e-Wallet
แข่งขันกันอย่างดุเดือด ทั้งนี้สามารถแบ่งรูปแบบ e-Wallet ได้ดังนี้
- Pure Wallet บริการที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ เช่น True
Money, Rabbit LINE Pay (mPay), xCash, Dolfin, Blue Pay และ AirPay เป็นต้น
- อีคอมเมิร์ซ Wallet บริการที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
ออนไลน์อยู่แล้ว เช่น Lazada Wallet, Shopee (AirPay), Grab Pay, Get Pay เป็นต้น
- Bank Wallet หรื อ Mobile Banking บริ ก ารกระเป๋ า เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ี ่ เ ชื ่ อ มโยงกั บ
ธนาคารและสถาบันการเงิน โดยปกติการใช้บัญชีธนาคารจะใช้สำหรับรับเงินเดือน ฉะนั้นเงิน
จะถูกกองไว้อยู่แล้วในบัญชี จึงเป็นเหมือนเป็นกระเป๋าหลักและยังมีดอกเบี้ย จึงมีความ
ได้เปรียบกว่ากลุ่มอื่น อีกทั้งธนาคารเองยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง
- Mobile Device Wallet บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ผลิตเครื่องมือเคลื่อนที่ เช่น
Samsung ที่มีบริการ Samsung Pay หรือนาฬิกา Fitbit และ Garmin เองก็มี Fitbit Pay
และ Garmin Wallet รวมไปถึง Apple Pay เป็นต้น
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จากการศึกษาการชำระเงินในการซื้อของออนไลน์ในไทยพบว่ายังมีความนิยมในการใช้บัตรเครดิตและเดบิต
กว่าร้อยละ 50 ในขณะที่การเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery: COD) อยู่ที่ร้อยละ 39 โมบายแบงค์กิ้ง
ร้อยละ 29 และบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 8 แต่มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ (พิมพ์นิภา บัวแสง,
2560) ในขณะที่การชำระเงินในการซื้อของหน้าร้านจากการศึกษาของ VISA พบว่า ในกรุงเทพฯ ธุรกิจขนาด
กลางถึงใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้ e-Payment ในการรับ-จ่ายเงินมากกว่าธุรกิจขนาดเล็กแต่เกือบครึ่งมีการชำระ
เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว (QR Payment จะนิยมจริงหรือไม่ พ่อค้าแม่ค้า ควรเปิดรับใช้งานหรือไม่ ที่นี่
มีคำตอบ, 2560)

แผนภูมิที่ 14 สัดส่วนการรับเงินผ่าน e-Payment ในกรุงเทพและปริมณฑล
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

แผนภูมิที่ 15 สัดส่วนการจ่ายเงินผ่าน e-Payment ในกรุงเทพและปริมณฑล
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

2.2.5 โอกาสของรถพุ่มพวงในการเติมเต็มช่องว่างของการซื้อของ
การบริการหรือสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น รถเร่ขายกับข้าว หรือที่มัก
ถูกเรียกว่า “รถพุ่มพวง” ช่องทางการเข้าถึงอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จในชีวิตประจำวันอีกรูปแบบหนึ่ง
ในงานวิจัยปริญญาเอกของ กฤษณะพล วัฒนวันยู กล่าวว่ารถพุ่มพวงเป็นการจำลองและแปลงสภาพตลาดใน
รูปแบบหนึ่ง และออกเคลื่อนที่ไปตามตรอกซอกซอย (Market Reconfiguration) เป็นการให้บริการแบบ
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Informal Urban Service รวมถึงยังเข้าไปแทรกซึมในระบบของเมืองโดยเฉพาะพื้นที่เมืองที่เข้าถึงยากหรือ
ขาดแคลนบริการพื้นฐานเหล่านั้น ทั้งนี้จากงานศึกษาของ ยรรยง บุญ-หลง (บรรณาธิการ) (2559) และยุวดี
ศิริ (2558) ได้กล่าวถึงรถพุ่มพวงไปในทำนองเดียวกันว่า เป็น “ผลผลิตของเนื้อเมืองที่ยังไม่สมบูรณ์” ที่ทำให้
การเข้าถึงอาหารของพื้นที่ ไกลตลาดเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น รถพุ่มพวงจึงมีบทบาทเข้ามาป็นเฟืองชิ้นสำคัญของ
สังคมที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างเชิงพื้นที่ โดยสามารถให้บริการขนสินค้าไปขายยังพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร แหล่ง
งาน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และช่วยเพิ่มการเข้าถึงอาหารของผู้สูงอายุที่ มีข้อจำกัดในการเดินทาง
และเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อให้เขาเหล่านั้นยังคงสามารถเข้าถึงอาหารและของสดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยบุคคล
อื่น หรือเสียค่าเดินทาง และสามารถซื้อของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้ในขนาดที่ต้องการ ในราคาที่ไม่แพงมาก
นัก
ถึงแม้ว่ารถพุ่มพวงจำหน่ายสิน ค้าในราคาที่แพงกว่าตลาดประมาณ 10-15% แต่กลุ่มลูกค้าก็เลือกใช้
บริการจากรถพุ่มพวง เพราะถือว่าเป็นการซื้อความสะดวกจากข้อจำกัดที่ตนเองมีอยู่ นอกจากการขายสินค้าที่
อยู่บนรถแล้วยังพบว่ารถพุ่มพวงยังมีบริการรับจัดหาสินค้าตามสั่งโดยต้องมีการสั่งล่วงหน้าประมาณ 1 วัน และ
ยังมีบริการจ่ายบิลโดยคิดค่าบริการเพิ่มเติมประมาณ 10-20 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้ที่มีข้อจำกัดในเชิงเวลาและการเดินทางได้เป็นอย่างดี และอาจเป็นส่วนหนี่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
สังคมของสังคมเมืองในปัจจุบัน
2.2.6 ความหลากหลายของการให้คุณค่าในการซื้อของพิ่มมากขึ้น
คุณค่าทั้งเชิงสุนทรียรสและคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าโดยทั่วไปการทำความเข้าใจการบริโภค โดยเฉพาะการซื้อของ
(Shopping) มีการแสดงออกทางพฤติกรรมการซื้อของด้วยหลายเหตุผล โดยประกอบด้วยเหตุผล 2 ประการ
ได้แก่ การซื้อของอันเกิดจากอารมณ์ และการซื้อของโดยการใช้เหตุผล ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การให้คุณค่า
ในการซื้อของของผู้คนประกอบด้วยสององค์ประกอบหลักคือ องค์ประกอบด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์
(Hedonic Component) และองค์ ป ระกอบด้ า นประโยชน์ ใ ช้ ส อย (Utilitarian Component) (Batra &
Ahtola, 1990; Crowley, Spangenberg, & Hughes, 1992) ประสบการณ์ ข องผู ้ บ ริ โ ภค (Consumer
Experience) มากขึ้นทำให้พบข้อมูลว่ากิจกรรมทางการบริโภคได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงสุนทรียรส (Hedonic
Outcomes) และผลลัพธ์ทางด้ านประโยชน์ใช้ส อย (Utilitarian Outcomes) จึงเห็นได้ว ่า การรับรู ้ ข อง
ผู้บริโภค (Consumer Perception) นั้นมีผลการซื้อของบนฐานของการให้คุณค่าทั้งเชิงสุนทรียรส (Hedonic
Value) และคุ ณ ค่ า เชิ ง อรรถประโยชน์ (Utilitarian Value) โดย (Babin, Darden, & Griffin, 1994) ซึ่ ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
▪ การให้คุณค่าเชิงสุนทรียรส (Hedonic values) หมายถึงคุณค่าที่เกิดจากการเลือกซื้อของ
ตามอารมณ์ความรู้สึกความพึงพอใจผ่านการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งการกระทำจะ
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ช่วยสร้างสุนทรียทางอารมณ์ก่อให้เกิดรสนิยม หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และ
ความรู้สึก
▪ การให้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian values) หมายถึงคุณค่าที่เกิดจากการซื้อของ
ตามต้องการได้รับประโยชน์จากสิ่งที่กระทำหรือเลือกใช้เพราะต้องการเติมเต็มความต้องการ
โดยจะคำนึงถึงความสำคัญด้านประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ
คุณค่าเชิงสุน ทรียรสที่ได้จากการการซื้อของ (Hedonic Shopping Value) และคุณ ค่าเชิง อรรถ
ประโยชน์ที่ได้จากการการซื้อของ (Utilitarian Shopping Value) มีความแตกต่างกัน หรือมีลักษณะพิเศษ
โดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะของคุณค่าเชิงสุนทรียรสที่ได้จากการการซื้อของจะมีลักษณะที่แสดงออกถึงความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน (Enjoyment) ความตื่นเต้น (Excitement) มีเสน่ห์ มีแรงดึงดูด (Captivation) สามารถ
ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับจินตนาการหรือความบันเทิง (Escapism) และมีลักษณะที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
(Spontaneity) ส่วนคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ที่ได้จากการการซื้อของจะมีลักษณะที่แสดงออกถึงผลสำเร็จ
(Accomplishment) และ/หรือความผิดหวัง (Disappointment) มากกว่าความสามารถ (Ability) หรือการ
ขาดความสามารถ (Inability) ในการการซื้อของในครั้งนั้น ๆ นอกจากนี้ทั้งสองด้านยังเชื่อมโยงกับตัวแปรอื่น
ๆ ทางด้านการบริโภค (Consumption Variables) ที่สำคัญ ๆ อีกด้วย

แผนภูมิที่ 16 แสดงโมเดลเส้นทางที่ประกอบด้วยการให้คุณค่าเชิงสุนทรียรสและเชิงอรรถประโยชน์ในการซื้อของ
ที่มา: ดัดแปลงจาก Voss, Spangenberg, and Grohmann (2003)

ดังนั้นหากพิจารณาจากการให้คุณค่าเชิงสุนทรียรสที่ได้จากการการซื้อของ (Hedonic Shopping
Value) และคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ที่ได้จ ากการการซื้ อของ (Utilitarian Shopping Value) จะพบว่ า
สามารถแบ่งมุมมองต่อการซื้อของได้ 2 ลักษณะดังนี้
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1. การซื้อของในฐานะเป็นสิ่งจำเป็น (Shopping as a necessity) กล่าวคือมุมมองที่มีต่อการ
ซื้อของที่ให้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ที่ได้จากการการซื้อของมากกว่าคุณค่าเชิงสุนทรียรสที่
ได้จากการซื้อของ ยกตัวอย่างเช่น การซื้อโดยมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
ตรงกับความต้องการมากที่สุด เป็นต้น
2. การซื้อของในฐานะประสบการณ์ (Shopping as an experience) กล่าวคือมุมมองที่มีต่อ
การซื้อของที่ให้คุณค่าเชิงสุนทรียรสที่ได้จากการซื้อของมากกว่าคุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ที่
ได้จากการการซื้อของ ยกตัวอย่างเช่น การซื้อฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจ ที่สร้างความเป็นอิสระ
ในการเลือกซื้อ เป็นต้น
พื้นที่ทางกายภาพของช่องทางการซื้อของสะท้อนถึงคุณค่าที่มีต่อการซื้อของ
หากอ้างอิงจากทฤษฎีว่าด้วยการให้คุณค่าการซื้อของ จะพบว่าช่องทางการซื้อของนั้นสะท้อนการให้
คุณค่าเช่นกัน ยกตัวอย่างงานศึกษาของ (Featherstone, 1991) ที่เสนอตัวอย่างของ Gates-head Metro
centre อธิบายการให้คุณค่าต่อวัฒนธรรมการซื้อของและความพอใจ (Pleasure) ที่จะถูกสะท้อนนํากลับมา
เป็นต้นทุนในการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพด้านต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าและบริการ โดย Featherstone
ยกตัวอย่างการซื้อของใน ประเทศเนเธอร์แลนด์มีอยู่ 2 รูปแบบ
1. “Fun Shopping” (การซื้อของในฐานะประสบการณ์; Shopping as an experience) ซึง่
หมายถึง การซื้อของไม่เน้นซื้อสินค้าที่จําเป็น แต่จะเน้นเรื่องสุนทรียรสเป็นหลัก เน้นจําหน่าย
สินค้าเพื่อตอบสนองต่อความพอใจ ด้วยการผลิตสินค้าที่มี รูปแบบเฉพาะ ไม่เน้นความ
หลากหลายเชิงใช้สอย แต่เน้นความหลากหลายเชิงรูปลักษณ์สินค้าที่ดู สะดุดตา แปลกใหม่
เน้นสร้างบรรยากาศของการเดินให้เป็นแบบ Fun Shopping สร้างความสุขเมื่อได้เดินเลือก
สินค้า ตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านสินค้าเฉพาะอย่างซูเปอร์มาเก็ตที่เน้น
ความหลากหลายของสินค้า ตลาดสด เป็นต้น
2. “Run Shopping” (การซื้อของในฐานะเป็นสิ่งจำเป็น; Shopping as a necessity) ซึง่
หมายถึง การช็อปปิ้งที่เน้นซื้อสินค้าที่จําเป็น เน้นจําหน่ายสินค้าเชิงอุปโภคบริโภค มี
ประโยชน์เชิงใช้สอย มีความรวดเร็วต่อการค้นหา ตัวอย่างเช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้างดิสเคานท์
สโตร์ ร้านของชำ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ร้านสะดวกซื้อ อีคอมเมิร์ซ (Overby & Lee,
2006) เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าช่องงทางการซื้อของสามารถสะท้อนคุณค่าในการซื้อของ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจใน
การเลือกช่องทางในการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์ (Arentze, Oppewal, & Timmermans, 2005)
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ตารางที่ 5 รูปแบบช่องทางค้าปลีกตามลักษณะการให้คุณค่าในการซื้อของ

Shopping as a necessity
เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
แผงขายของ
ร้านขายของชำ
ร้านสะดวกซื้อ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต
ห้างดิสเคานท์สโตร์

Shopping as an experience
ร้านสินค้าเฉพาะทาง
ซูเปอร์มาร์เก็ต
ตลาดสด
ตลาดนัดวันหยุด
ศูนย์การค้าชุมชน
ห้างสรรพสินค้า

ค่านิยม “ของมันต้องมี” กำลังมา
“ของมัน ต้องมี ” ถือเป็น พฤติกรรมหนึ่งที่ส ะท้อนวิถีการบริโภคของคนเมืองในปัจจุบัน จากผล
การศึกษาพฤติกรรมทางการเงินจากข้อมูลโซเชียลมีเดียของกลุ่มคนเจนวาย ของศูนย์วิเคราะห์ธนาคารทหาร
ไทย (2562) พบว่า มีการใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 69.00 ไปกับสินค้า “ของมันต้องมี” ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 4 ของ
รายได้ต่อปี หรือประมาณ 95,000 บาทต่อคนต่อปี ขณะที่สัดส่วนการใช้เงินเพื่อการซื้อบ้านและยานพาหนะ
ลดลง และสัดส่ วนเงินออมต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ทั้งนี้นิยามของ “ของมันต้องมี” นั่นครอบคลุมถึงสินค้า
ประเภท โทรศัพท์ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋า และนาฬิกา/เครื่องประดับ โดยเหตุผล
หลักของความต้องการสินค้าประเภทดังกล่าวมาจาก การซื้อสินค้าตามกระแสและเทรนด์ในปัจจุบันมากกว่า
ความจำเป็นในตัวสินค้า หรือการได้รับอิทธิพลมาจากบุคคลดัง หรือคนที่นับถือ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังพบว่าพฤติกรรมทางการเงินที่ใช้ซื้อหรือบริ โภคสินค้าข้างต้นมาจากการชำระผ่านบัตร
เครดิตมากกว่าครึ่ง โดยสรุปสาเหตุว่ามาจากรูปแบบวิถีชีวิตเฉพาะตัวของคนกลุ่มนี้จากเติบโตมาในยุคแห่ง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี คนกลุ่มนี้จึงมีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี มีความมั่นใจในตัวเองและ
มีอิสระทางความคิดสูง สอดคล้องการสถิตการใช้งานสื่ออนไลน์มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน โดยมากกว่า 1.5
ชั่วโมงใช้เพื่อการซื้อสินค้าและถ่ายทอดวิถีชีวิตบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่มีสถิติการซื้อสินค้า
บ่อยครั้ง หรือซื้อจุกจิกมากเป็นพิเศษ
เป็นที่น่าสังเกตว่า พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอบ “ของมันต้องมี” เป็นรูปแบบการซื้อสินค้าและบริการ
บนฐานของอารมณ์ และคุณค่าที่ได้รับนอกเหนือจากคุณประโยชน์ของสินค้าทางตรง มากกว่าความจำเป็นใน
ตัวสินค้า และทั้งนี้ยังใช้เป็นการบ่งบอกลักษณะของตัวตน สถานะ ของผู้บริโภคตามรูปแบบดังกล่าว ซึ่ง
สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ
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สินค้าประสบการณ์นำมาซึ่งความสุขชั่วขณะ
สินค้าประสบการณ์หรือ Experience goods นั่นสามารถแบ่งออกได้ 2 นิยาม ดังนี้
1. พิจารณาตามการรับรู้คุณภาพสินค้า บริการนั้น ๆ โดยนิยาม Experience goods ไว้ว่า สินค้าที่
ผู้บริโภคจะทราบคุณภาพสินค้า ก็ต่อเมื่อได้เคยผ่านการใช้ หรือการบริโภคแล้ว เช่น อาหาร เครื่องดื่ม
บริการต่างๆ เป็นต้น (ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, 2557)
2. แบ่งตามประสบการณ์ที่ได้รับจากสินค้า ให้นิยามไว้ว่า สิ่งที่จับต้องได้ สัมผัสได้ มีการตั้งราคา มี
ความสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ผ่านประสาท
สัมผัส ความรู้สึก การนึกคิด และพฤติกรรมการตอบสนอง ที่สะท้อนผ่านการออกแบบและอัตลักษณ์
ของแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ การสื่อสาร การให้บริการ และสภาพแวดล้อม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น
ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุก การแสดงคอนเสิร์ต การท่องเที่ยว ดาราภาพยนตร์ นักร้อง
นักกีฬา บริการตามสั่ง เป็นต้น (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2552)
งานศึกษาของ Gilovich (2014) สรุปไว้ว่า “การใช้เงินไปกับการซื้อของนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากความสุขที่ได้จากการครอบครองสิ่งของนั้น ๆ จะจางหายไปอย่างรวดเร็ว ” ด้วยเหตุผลที่ว่า (1) การ
ปรับตัวหรือความเคยชิน โดยอะไรก็ตามที่ได้มาในช่วงแรกๆ ย่อมดูเหลือเชื่อและน่าตื่นเต้นเป็นธรรมดา แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นความเคยชินเสมอความตื่นตาตื่นใจก็มักแต่จะลดหลั่นพลันหายไปในทันที (2)
พลังแห่งประสบการณ์ แม้ประสบการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มันก็สามารถทำให้ความสุขของเรายืน
ยาวยิ่งกว่าสิ่งของประสบการณ์จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของเราและยังสามารถสะสมได้ สิ่ง
สุดท้ายก็คือ (3) ความคาดหวังจากประสบการณ์จะนำไปสู่ความตื่นเต้นและความสนุกสนาน ในขณะที่ความ
คาดหวังจากการได้ครอบครองสิ่งของจะนำไปสู่ความอึดอัดใจ

แผนภูมิที่ 17 แสดงดัชนีราคาการบริโภคของโลก พ.ศ.2503-2560
ที่มา: ดัดแปลงจาก สำนักสถิติแรงงาน
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การบริโ ภคที่เป็น จุดสนใจและประสบการณ์ที่ได้รับ ถือเป็นแนวโน้มของการบริโ ภคในปัจจุบัน
ทางด้านผู้ให้บริการก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน จากการเติบโตของสินค้าประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ให้บริการต่างพากันเพิ่มประสบการณ์ในการสร้ างความประทับใจให้แก่ผู้คน
(ไขมุกด์ วิกรัยศักดา & เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2562) ยกตัวอย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อในอดีตที่มีให้บริการ
สินค้าในชีวิตประจำวัน อาหารสำเร็จรูป แต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไป ร้านสะดวกซื้อกลับมีการให้บริการรูปแบบ
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ทั้งการจำหน่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน อาหาร
เครื่องดื่มสำเร็จรูป บริการอุ่นอาหาร บริการรับส่งพัสดุ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนมีความต้องการใน
การประสบการณ์ที่ได้รับจากการซื้อของเช่นเดียวกัน
ค่านิยมรักษ์โลกเปลี่ยนกระบวนการผลิต
สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ทำให้ผู้คนเผชิญกับภัยธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อพฤติกรรม จึงทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ค่านิยมการรักษาธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนในปัจจุบันสามารถแบ่งแนวโน้มพฤติกรรมที่สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
พฤติ ก รรมรั ก ษ์ โ ลก (Environmental Save) โดยที ่ ม ี เ ป้ า หมายในการบริ โ ภคเพื ่ อ ความยั ่ ง ยื น
(Sustainability) เป็นหลัก ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเน้นธุรกิจที่ดำเนินงานในลักษณะเศรษฐกิจแบบหมุนเวี ยน
(Circular Economy) มีกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce, Reuse, Recycle) อาทิ สินค้าภายใต้
บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ การลดปริมาณขยะจากอาหารที่บริโภคเหลือ เป็นต้น
พฤติกรรมบริโภคอาหารที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ กลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะการบริโภคภายใต้ความเชื่อที่ว่า
จะไม่มีการเบียดเบียนสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้นั้นจะมีความ
เข้มข้นกว่าหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และอาหารทางเลือก อาทิ เนื้อสังเคราะห์ หรือเนื้อเทียม
(Lab-grown meat, synthetic meat) โปรตีนทดแทน (Protein substitutes) เป็นต้น
อาหารยั่งยืน (Sustainable Food) คืออาหารยุคใหม่
แนวโน้มความนิยมอาหารที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเพิ่งได้รับความนิยมได้ไม่นานแต่เพิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ไม่
ว่าจะเป็น แนวโน้มอาหารออร์แกนิคจะเติบโตขึ้น อาหารที่ผลิตจากพืชมีอัตราการเติบโตขึ้น การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจ (Kantamaturapoj, 2012) พบว่า กลุ่ม
คนรุ่น millennials ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 18-34 ปี นิยมการบริโภคอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงการสร้าง
อาหารให้มีระบบที่ยั่งยืน เพื่อลดปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนในอนาคต และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การบริโภค ด้วยการนำเรื่องระบบนิเวศน์มาเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตประจำวัน ที่มุ่งเน้นบริโภคอาหารที่มีวิธีการ
เพาะปลูกในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ และลดปัญหาการเกิดขยะจากการบริโภคให้เป็นศูนย์ หรือเหลือน้อยลง
มากที่สุด รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่ออาหารแห่งอนาคตที่เกิด
จากนวัตกรรมอาหารจนเกิดเป็นวัตถุดิบใหม่ และ การปฏิวัติฟาร์ม (Regenerative farming revolution) ที่
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ลดก๊าซเรือนกระจก ฟื้นฟูคุณภาพดิน ในทางเดียวกัน แนวโน้มที่เกี่ยวกับเรื่องของ Food Traceability การ
ตรวจสอบย้อนกลั บ ที่ ม าของอาหาร เพื่อรู้ถ ึง แหล่ง ที่ มาที ่ ไปของอาหารในหนึ่ ง มื ้ อ หรือหนึ่งจาน ว่า มี
กระบวนการ กรรมวิธี และมีเบื้องหลังอย่างไร ซึ่งปัจจุบันการตรวจสอบย้อนกลับที่มาของอาหาร เริ่มปรากฏ
ตัวและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ อาทิเช่น ฉลากอาหาร ร้านอาหารแนวคิด Green Restaurant เป็นต้น (ปานีย์,
2562)
2.2.8 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าออนไลน์วิ่งตามหลังการปรับตัวของตลาด
การเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย ทำให้คนไทยมีการเพิ่มขึ้น
ของการทำธุรกรรมทางการเงินหรือเลือกซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้มูลค่าการ
ซื้อขายเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รัฐจึงต้องออกมาตรการทางกฎหมายมาเพื่อควบคุมผู้ผลิตและผู้บริโภค โดย
ข้ อ มู ล จากเวบไชต์ mgronline.com (10 กฎหมาย “ต้ อ งรู ้ ” ในการทำ e-Commerce, 2558) ได้ ร ะบุ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้
1. พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
2. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
3. พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
4. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
5. พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
6. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7. พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
8. พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550
9. พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522 / พ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510
10. พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
การเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ ) นอกจากจะมีการควบคุม โดยมาตรการทาง
กฎหมายแล้ว รัฐยังมีความพยายามที่จะจัดเก็บภาษีจากการธุรกรรมออนไลน์อีกด้วย โดยกรรมสรรพากรได้
เสนอร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากผู้ประกอบการธุร กรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศที่มีรายได้จากการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี ต้องมาลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร
(ธัญญารัตน์ พวงพยอม, 2560)
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ตารางที่ 6 สรุปสาระสำคัญกฏหมายดิจิทัลทีส่ ่งผลต่อภูมิทัศน์การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
กฏหมาย
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
48) พ.ศ. 2562
(ภาษีอีเพย์เมนต์)
พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง)
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ปรับปรุง)
พ.ร.บ. คุุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (ปรับปรุง)

สรุปสาระสำคัญ
เพื่อเก็บภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการ
ชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment)

กฎหมายฉบับนี้ สาระสำคัญจะรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เหมือนกับการทำหลักฐานเป็นกระดาษหรือหนังสือรับรองการส่งและรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ใช้เป็นพยานหลักฐาน
ระบุการกระทำผ่านหรือโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ในการกระทำความผิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่ง
ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือบุคคล เพื่อให้เกิดความเสียหาย

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความ
ถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ที่
ก่อให้เกิดแนวโน้มให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคลหรือองค์กร
พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษา
เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทาง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ สารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
เบอร์
มีมาตรการในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากการบุกรุกโจมตีไซเบอร์ที่อาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติม
เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) จากผู้
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ให้บริการในต่างประเทศ
..) พ.ศ. ….
(ภาษี e-Business)
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กำหนดสิทธิ์ประโยชน์ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันถูกผู้อื่นละเมิดลิขสิทธิ์
ทั้งขาย เสนอขาย เผยแพร่ แจกจ่าย แสวงหากำไร อันสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์
พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้า ดูแลราคาสินค้าต่างๆ ให้อยู่ในระดับราคาเหมาะสม เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็น
และบริการ พ.ศ.2542
ธรรม ไม่มีการฮั้วราคา รายใหญ่รังแกรายเล็ก และกำหนดราคาตามอำเภอใจ
(ส. ศ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)

การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนับเป็นการ
ปรับตัวครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการซื้อของที่เปลี่ยนไปของประเทศไทย ที่มีสัดส่วนของธุรกรรม
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐ
มักจะเคลื่อนตัวช้ากว่าตลาด ที่จะมีการบุกเบิกไปสร้างตลาดในพื้นที่ทางการค้าในรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ
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2.3 ปัจจัยขับเคลื่อน STEEP(V)
จากการรวบรวมสัญญานผ่านกรอบการศึกษา การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผล หรือ STEEP(V) พบว่า
ปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อการซื้อของในเมืองมีดังนี้
ตารางที่ 7 ปัจจัยภายนอกทีส่ ่งผล: STEEP(V) ต่อการซื้อของในเมืองในอนาคต
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

-

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
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การย้ายถิ่นฐานสู่เมือง
สังคมผู้สูงอายุ
รูปแบบครัวเรือน
ชนชั้นกลางทั่วโลก
สุขภาวะ
วิถีชีวิตดิจิทัล
การท่องเที่ยว
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ
ระบบขนส่งอัจฉริยะ
ปัญญาประดิษฐ์
การบูรณาการของระบบเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อข้อมูล
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
เศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจขี้เกียจ
ระบบโลจิสติกส์เมือง
กลุ่มผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง
สังคมไร้เงินสด
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
เศรษฐกิจนอกระบบ
อัตลักษณ์
การเติบโตของเศรษฐกิจ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การกระจัดกระจายของเมือง
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
ภัยธรรมชาติ
การขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์
ความมั่นคงทางอาหาร
การลดปริมาณของเสีย
การรีไซเคิล

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองหรือนโยบาย

-

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านคุณค่า

การแข่งขันโดยเสรี
นโยบายด้านการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายด้านการจัดเก็บภาษี
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสวัสดิการ
นโยบายด้านแรงงาน
การบริโภคเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์
การให้คุณค่าผ่านกรอบวัฒนธรรม
การให้คุณค่าเชิงสุนทรียรส
ค่านิยมรักสุขภาพ
ค่านิยมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่มา: คณะผู้จัดทำ

จากปัจจัยดังกล่าว สามารถสรุปสาระสำคัญของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม จะเห็นได้ว่าปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างประชากร สัดส่วนประชากร
ขนาดครอบครัว เช่น ขนาดครัวเรือนที่เล็กลงนำมาซึ่งปริมาณการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่ลด
น้อยลง ทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อจากเดิมที่ เป็นครอบครัวใหญ่ที่ซื้อจากห้างค้าส่งที
ละมาก ๆ กลายเป็นซื้อจากร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น นอกจากนั้นวิถีชีวิตก็มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของเช่นเดียวกัน เช่น ผู้ที่มีวิถีชีวิตดิจิทัลก็จะเลือกใช้บริการอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น
2) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างก้าวกระโดดเช่นในปัจจุบัน นำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค กล่าวได้ว่าปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี เข้ามาแทรกแซงทั้งด้านผู้ซื้อและผู้ ขาย ซึ่งนำมาสู่การเติบโตอย่างรวดเร็ว ของอี
คอมเมิร์ซ นอกจากนั้นการบูรณาการของระบบเทคโนโลยี ยังส่งผลต่อรูปแบบการตลาด ที่ผู้ขาย
จะสามารถทำการตลาดแบบใหม่ให้เข้าถึงผู้ที่สนใจสินค้าได้โดยตรง อีกทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่ง ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้การนำสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อีคอมเมิร์ซ
เดินหน้าไปได้ ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจขี้เกียจ สังคมไร้เงินสดและระบบโลจิสติกส์เมืองก็เป็น
ปัจจัยที่ทำให้ร ะบบนิเวศของการซื้อของในเมืองเปลี่ยนไป นอกจากนั้นในประเทศไทยยั งมี
เศรษฐกิจนอกระบบ ซึงจะทำหน้าที่เติมเต็มความต้องการของสังคม ในส่ วนที่เศรษฐกิจในระบบ
เข้าไม่ถึง
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4) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอีกปัจจัยที่กำหนด
พฤติกรรมของผู้บริโภค กล่าวคือ คนเมืองจะมีทางเลือกในการซื้อของมากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่เหล่านั้น เช่น หากอยู่ ในพื้นที่ชานเมืองที่ห่างไกล การ
จับจ่ายใช้สอยมักจะเกิดขึ้นเฉพาะวันหยุดโดยใช้บริการห้างสรรพสินค้า นอกจากนั้นภัยธรรมชาติ
และมลภาวะของเมือ งยัง มี ผ ลต่อ การตัด สิ นใจเลือ กวิธ ีใ นการซื้ อ ของ โดยจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า หนึ่งในเหตุผลที่ผู้คนเลือกที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ เนื่องจากไม่ต้องเผชิญกับ
สภาวะแวดล้อมที่เป็นมลพิษ และสภาพที่ไม่สะดวกสบายในการซื้อสินค้า เป็นต้น
5) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองหรือนโยบาย จากการค้นคว้าพบว่านโยบายและทิศทางของ
รัฐในการขับเคลื่อน นำมาซื้อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริโภค เช่น นโยบายบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ที่เป็นการเพิ่มกำลังซื้อของผู้มีรายได้น้อย จากการอุดหนุนของภาครัฐ ทำให้กลุ่มผู้ถือบัตร
เข้าถึงสินค้าอุปโภคและบริโภค เครื่องใช้ในครัวเรือนสินค้าเพื่อการศึกษา สินค้าวัตถุดิบเพื่อ
เกษตรกรรม ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีข้อจำกัดในช่องทางที่สามารถ
เข้าถึงสินค้า นอกจากนั้น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันของภาคเอกชนยังมีผลต่อการสร้าง
กรอบของตลาดอีกด้วย
6) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านคุณค่า ค่านิยมต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสิน ใจของ
ผู้บริโภค การบริโภคในปัจจุบันและความซับซ้อนของพฤติกรรมของผู้คนนำมาซึ่งการชี้ นำให้เกิด
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นอกจากความจำเป็นในสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น
แล้ว ยังมีปัจจัยแฝง เช่นปัจจัยการให้คุณค่าผ่านกรอบวัฒนธรรม การบริโภคเพราะรสนิยม การ
บริโภคเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ การบริโภคเพื่อแสดงออกถึงความมีคุณค่าและศักดิ์ศรี รวมถึงการ
เลือกบริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ หรือสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของที่หลากหลายของคนเมือง
จากนั้น จึงนำปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมาสรุปความไม่แน่นอนและผลกระทบ ด้วยการประชุม
กลุ่มย่อยของคณะผู้วิจัย ได้ผลออกมาดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุปความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ต่ออนาคตการซื้อของของคนเมืองในมหานครกรุงเทพ
ผลกระทบ

ต่ำ

ความไม่แน่นอน

กลาง

สูง

สูง
-

รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การกระจัดกระจายของเมือง
การแข่งขันโดยเสรี
การให้คุณค่าเชิงสุนทรียรส

กลาง

- สังคมไร้เงินสด
- นโยบายด้านแรงงาน
- นโยบายด้านการคุม้ ครองข้อมูล - นโยบายด้านการจัดเก็บภาษี
ส่วนบุคคล

- โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ
- การบูรณาการของระบบ
เทคโนโลยี
- ระบบโลจิสติกส์เมือง
- การเติบโตของเศรษฐกิจ
- ภัยธรรมชาติ

-

-

-

สังคมผูส้ ูงอายุ
วิถีชีวิตดิจิทัล
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ระบบขนส่งอัจฉริยะ
การเชื่อมต่อข้อมูล
เศรษฐกิจดิจิทลั
เศรษฐกิจขี้เกียจ
นโยบายด้านการทำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

ต่ำ

-

รูปแบบครัวเรือน
การท่องเที่ยว
กลุ่มผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงทางอาหาร
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
การบริโภคเพื่อสะท้อน
ภาพลักษณ์
การย้ายถิ่นฐานสู่เมือง
ชนชั้นกลางทั่วโลก
ปัญญาประดิษฐ์
เศรษฐกิจนอกระบบ
การลดปริมาณของเสีย
การรีไซเคิล
การให้คุณค่าผ่านกรอบ
วัฒนธรรม
ค่านิยมการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
-

- เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
- วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
- นโยบายด้านสวัสดิการ

-

สุขภาวะ
ค่านิยมรักสุขภาพ
อัตลักษณ์
การขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ใช้สร้างฉากทัศน์ คือ ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูง ซึ่งได้แก่
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกระจัดกระจายของเมือง การแข่งขันโดยเสรี และการให้คุณค่าเชิงสุนทรียรส
ในส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงกายภาพที่กล่าวถึงรูปแบบของการพัฒนาเมืองนั้น
มีความสำคัญมาก
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผลต่อการกำหนดทางเลือกเชิงพฤติกรรมของการอุปโภคบริโภค การมีอยู่ของร้านค้า รวมถึง
การขนส่งสินค้าทั้งจากผู้ผลิตไปที่ร้านค้า และจากร้านค้าไปถึงผู้บริโภค ในส่นปัจจัยที่เหลือเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
อุปสงค์และอุปทานของการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยที่กรอบรูปแบบของสินค้าว่าจะมีความหลากหลายมาก
น้อยเพียงใด
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ปัจจัยสำคัญที่ใช้สร้างฉากทัศน์ คือ ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงแต่มีความไม่แน่นอนปานกลาง และปัจจัยที่
ที่ผลกระทบปานกลางแต่มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ การบูรณาการของระบบ
เทคโนโลยี ระบบโลจิสติกส์เมือง การเติบโตของเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ สังคมไร้เงินสด นโยบายด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นประเด็นที่มีการให้รายละเอียดในการสร้างฉากทัศน์
ปัจจัยที่ต้องประเมินและติดตาม คือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ำแต่มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งได้แก่ นโยบาย
ด้านแรงงาน และนโยบายด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวพันกับการซื้อของในมิติทางอุปทาน ซึ่ง
น่าจะแปรผันตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละฉากทัศน์ด้วย

2.4 สรุปประเด็นสำคัญ
ประเด็นทีม่ ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันของคนเมืองในยุคปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก คือ การแพร่หลายของร้านสะดวกซื้อและการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ การเปลี่ยนแปลงทั้งสอง
ประการนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับแนวโน้มในด้านอื่น ๆ ทั้งด้านโครงสร้างประชากรและรูปแบบครัวเรือน รูปแบบ
การอยู่อาศัย รูปแบบการทำงาน รูปแบบการใช้ชีวิต และรูปแบบการเดินทาง ผู้วิจัยได้สรุปแนวโน้มปัจจุบัน
ของการซื้ออุปโภคบริโภคของคนเมืองในมหานครกรุงเทพจากการกวาดสัญญาณได้เป็น 4 ประเด็นดังนี้
2.4.1 ใคร ๆ ก็ไปเซเว่น (Where there is a corner, there is a 7-11)
ร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยขยายสาขามาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 14,000
สาขา สาเหตุของความนิยมของร้านสะดวกซื้อส่วนหนึ่งคือการขายสินค้าที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกันทั้งประเทศ
มีสินค้าที่หลากหลายกว่าร้านโชห่วย ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของการค้าแบบดั้งเดิมที่เป็นคู่แข่งโดยตรง แต่ในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบว่าร้านสะดวกซื้อมีการเสริมบริการใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวก
และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ใช้งานมากขึ้น อาทิ บริการกาแฟสด บริการอาหารปรุงสด บริการขนมอบและเบเกอรี่
บริการรับส่งพัสดุ บริการเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงบริการทางการเงิน เช่น บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส บริการ
ตัวแทนธนาคาร เป็นต้น นอกเหนือจากบริการดังกล่าว แล้ว ในบางสาขายังมีการทดลองปรับปรุงพื้นที่ โดยมี
การเพิ่มพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร พื้นที่ทดลองสินค้า พื้นที่โปรโมทสินค้า หรือมีการร่วมมือกับธุรกิจ
ประเภทอื่น ๆ เช่น ร้านขายยา ร้านขายของที่ระลึก โดยมีการเปิดให้บริการร่วมกันภายในพื้นที่เดียวกัน
ในต่างประเทศ ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อยังมีการแตกธุรกิจเป็นแบรนด์ย่อย เพื่อตอบสนองกลุ่ม
ลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จากกระแสดังกล่าว จะเห็นได้ว่าธุรกิจร้าน
สะดวกซื้อทั่วโลกมีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค จากการที่
ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มทุนใหญ่ จึงมีความได้เปรียบจากการลดต้นทุนในการจัดหา
สินค้า มีความคุ้มทุนของการกระจายสินค้า มีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม
ธุรกิจอื่นที่มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย และด้วยทำเลที่ตั้งที่ใกล้ชิดกับแหล่งชุมชนและมีการปรับตัวอย่าง
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ต่อเนื่อง ทำให้ร้านสะดวกซื้อเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวไม่เพียงแต่เฉพาะกับร้านโชห่วย แต่ยังอาจเป็นความท้าทาย
สำหรับธุรกิจประเภทอื่นที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแหล่งชุมชนและต้องการการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง เช่น กลุ่ม
ธุรกิจขายอาหารทั้งในระบบและนอกระบบ และอาจพัฒนาถึงขั้นเป็นธุรกิจที่ชี้ชะตาการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคพื้นฐานของคนเมืองได้โดยสิ้นเชิง
2.4.2 บริการช่วยซื้อคือตัวช่วยของคนเมือง (Shopping service can save the urban
world)
บริการช่วยซื้อ คือ บริการตัวแทนในการเดินทางไปซื้อของหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่นการส่งของ การ
จ่ายบิล ซึ่งเป็นบริการที่ตอบสนองการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของคนเมือง สามารถประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตได้ ผู้
ให้บริการช่วยซื้อมีหลายประเภท เช่น บริการช่วยซื้อสินค้าทั่วไป อาทิ GrabBike (Delivery) และ Lalamove
บริการช่วยซื้อและจัดส่งอาหาร อาทิ GrabFood Lineman FoodPanda และ GET และบริการช่วยซื้อสินค้า
จากซูเปอร์มาร์เก็ตโดยเฉพาะ อาทิ GrabFresh HappyFresh และ Lineman Mart Service เป็นต้น
บริการช่วยซื้อเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองที่เร่งรีบ
และสามารถก้าวข้ามปัญหาการจราจรที่ติดขัดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ ซึ่งบริการช่วยซื้อนี้เป็น
การเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการอาหารปรุงสำเร็จ ซึ่ง
เป็นรูปแบบการใช้งานหลักที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยจะช่วยขยายขอบเขตของการให้บริการให้กว้างขึ้นจาก
เดิม นอกจากนั้นแล้ว บริการช่วยซื้อยังเป็นการสร้างงานในภาคบริการบนฐานคิดของเศรษฐกิจแบ่ งปัน
เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ไปในตัวอีกด้วย
2.4.3 ทางออกอยู่ที่ออนไลน์ (Go Online or Die!)
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันย้ายช่องทางการซื้อสินค้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น จากเดิมที่เคยเดินทางไป
ซื้อตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า สาเหตุที่อีคอมเมิร์ซมีบทบาทมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการ
พัฒนาการบริการด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางธุรกรรมการเงินของ
กลุ่มธนาคารต่อลูกค้ารายย่อย ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้น อีกทั้งยังอาจเหมาะสม
กับการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน ซึ่งมีเวลาจำกัด ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางการ
จำหน่ายสำคัญของการค้าแบบดั้งเดิมได้
โซเชียลมีเดียเป็นหัวใจของการตลาดออนไลน์ในประเทศไทย โดยมีการจับจ่ายใช้สอยบนโซเชียลมีเดีย
มากกว่าร้อยละ 51 จากการจับจ่ายใช้สอยออนไลน์ทั้งหมด และโดยมากเป็นผู้ประกอบการรายย่อยชาวไทย
สินค้าที่ซื้อขายมักมีมูลค่าไม่สูงและเน้นตลาดภายในประเทศ เห็นได้จากการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น
Facebook ในการซื้อขายสินค้า จน Facebook ตัดสินใจหันมาเปิดให้ใช้ฟีเจอร์ Marketplace อย่างเป็น
ทางการเป็นลำดับที่ 24 ของโลก โดบมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ประกอบการรายย่อย
ดังนั้น โซเชียลมีเดียได้ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ค้ าสินค้าทางเลือกที่อยู่นอกระบบของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ มีช่องทางในการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น สามารถตอบสนองความสนใจ
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และค่านิยมในการบริโภคที่หลากหลาย เป็นช่องทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการกิจการค้าปลีกดั้งเดิมที่
สามารถขยายตลาดไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลจากที่ตั้งของร้านค้าได้ อีกทั้งยังมีศักยภาพเป็นช่องทางในการส่งเสริม
สินค้าจากชนบทหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถเชื่อมโยงผู้ผลิตหรือสินค้าท้องถิ่นกับ
ผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองได้โดยตรง โดยไม่ต้องพึ่งกลไกพ่อค้าคนกลาง จึงถือว่าอีคอมเมิร์ซเป็นตัวแปรสำคัญในการ
เปลี่ยนระบบนิเวศของการค้าปลีกในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการต้องตามให้ทัน มิฉะนั้นอาจเสียโอกาสได้
2.4.4 รถพุ่มพวงคือเทวดามาโปรด (Mobile grocery stores: the suburban saviors)
รถพุ่มพวงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร โดยผู้ค้าจะนำสินค้า
จากตลาดสด เช่น อาหารสด ของแห้ง ใส่ในรถกระบะที่มีการดัดแปลง เพื่อเร่ขายไปยังชุมชนที่ห่างไกลจาก
ตลาด หรือพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่การเข้าออกไม่สะดวก กลุ่มลูกค้าของรถพุ่มพวงที่สำคัญคือ (1) กลุ่ม
ลูกค้าในหมู่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเดินทางไปซื้อของ แม่บ้าน (ภรรยา) และคนรับ
ใช้ (2) กลุ่มลูกค้าในโรงงานและไซต์งานก่อสร้าง ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านเวลาในการเดินทางไปซื้อของและมูลค่า
ของสิน ค้าที่ส ามารถซื ้ อ ได้ ในแต่ล ะครั้ ง การให้บริการของรถพุ่ ม พวงจึง เป็ น การเติ มเต็ ม การให้บริ ก าร
สาธารณูปการของเมืองที่ไม่เพียงพอ หรือขยายขอบเขตการให้บริการที่ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ที่อยู่
ห่างไกล อันเนื่องมาจากการขยายพื้นที่เมืองออกไปไกลจากแหล่งพาณิชยกรรมที่มีอยู่เดิม
ถึงแม้ว่ารถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าในราคาที่แพงกว่าตลาดประมาณ 10-15% แต่กลุ่มลูกค้าก็เลือกใช้
บริการจากรถพุ่มพวง เพราะถือว่าเป็นการซื้อความสะดวกจากข้อจำกัดที่ตนเองมีอยู่ นอกจากการขายสินค้าที่
อยู่บนรถแล้วยังพบว่ารถพุ่มพวงยังมีบริการรับจัดหาสินค้าตามสั่งโดยต้องมีการสั่งล่วงหน้าประมาณ 1 วัน และ
ยังมีบริการจ่ายบิลโดยคิดค่าบริการเพิ่มเติมประมาณ 10-20 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้ที่มีข้อจำกัดในเชิงเวลาและการเดินทางได้เป็นอย่างดี และอาจเป็นส่วนหนี่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
สังคมของสังคมเมืองในปัจจุบันได้อีกด้วย

55

2.5 แผนผังระบบ (system map) สะท้อนสิ่งที่ได้กวาดสัญญาณ
เมื ่ อ นำสิ ่ ง ที ่ ไ ด้ ก วาดสั ญ ญาณมาสรุ ป เป็ นแผนผั ง ระบบ จะได้ ด ั ง แผนภู ม ิ ท ี ่ 18 โดยได้ ส รุ ป เป็น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการค้า 3 รู ป แบบ ได้ แ ก่ การค้ า ปลี ก ดั ้ งเดิ ม การค้ า ปลี ก สมั ยใหม่ และพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบันสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการค้าปลีก
สมัยใหม่ ซึ่งทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของการค้าปลีกดั้งเดิมลดลง

แผนภูมิที่ 18 แผนผังระบบ (system map) การซื้อของในเมือง
ทีม่ า: คณะผู้จัดทำ
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บทที่ 3 ภาพอนาคต
3.1 อนาคตฐาน (baseline future)
ภาพอนาคตฐานถูกสร้างบนฐานของสถานการณ์ที่ทุกอย่างเป็นปกติ (Business as Usual) ซึ่งจากแนวโน้ม
สำคัญที่มองเห็นอยู่ในปัจจุบัน ภาพอนาคตฐานน่าจะเป็นดังนี้
1. การซื้อของออนไลน์จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
การซื้อของออนไลน์จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต โดยรูปแบบของร้านค้าที่น่าจะได้รับ
ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดที่สุดคือห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะมีพื้นที่ให้เช่าภายในอาคารที่ว่างเพิ่มมากขึ้น และถูก
ปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่สำหรับการใช้ประโยชน์อื่น เช่น สำนักงาน พื้นที่สำหรับชุมชน หรือแม่แต่ที่อยู่อาศัย
2. ร้านสะดวกซื้อจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
ร้านสะดวกซื้อจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต มีการปรับตัวและเพิ่มบริการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมี
การแตกออกเป็นแบรนด์ย่อยที่มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มครอบครัวที่มีเด็กเล็ก กลุ่ม
ผู้รักสุขภาพ เป็นต้น โดยจะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ทำให้ความหนาแน่นของร้าน
สะดวกซื้อต่อประชากรในกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มมากขึ้นจากเดิม
3. ร้านค้ารายย่อยที่ยังอยูเ่ ป็นร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ
ร้านค้ารายย่อยที่ยังคงอยู่รอดส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ โดยใน
พื้นที่กลางเมืองจะเน้นการให้บริการแก่คนทำงานและนักท่องเที่ยวเป็ นส่วนใหญ่ ในขณะที่ร้านค้ารายย่อยชาน
เมืองจะกระจุกอยู่ตามแหล่งชุมชนและให้บริการในเวลาเช้าเย็นเป็นหลักเพื่อบริการคนที่เดินทางไปกลับจาก
การทำงานในเมือง ร้านขายของชำยังคงอยู่ได้บางส่วนหากมีการปรับตัวให้ทันสมัยและมีการทำการตลาดที่ดี
ร้านขายของชำในย่านชุมชนของผู้มีรายได้น้อยก็ยังคงอยู่ได้หากยังคงมีระบบสินเชื่อขนาดเล็กอยู่
4. ตลาดขนาดเล็กจะเริ่มปิดตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ชานเมือง
ตลาดขนาดเล็กจะเริ่มปิดตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ชานเมือง เนื่องจากความต้องการที่ดินไปพัฒนา
กิจการอื่นมีมากกว่า ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองจะพึ่งพาซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาดนัดมากขึ้น ซูเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดเล็กน่าจะขยายตัวมากขึ้น ตอบโจทย์การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันในปริมาณน้อย เนื่องจากครัวเรือนมี
ขนาดที่เล็กลง
5. ห้างสรรพสินค้าจะปรับตัวไปให้บริการอย่างอื่นมากขึ้น
ห้างสรรพสินค้าที่มีกระจายอยู่ในเมืองและตามชานเมืองในปัจจุบัน จะมีพื้นที่ขายที่ว่างมากขึ้น
เนื่องจากกิจการบางส่วนจะเปลี่ยนไปอยู่บนโลกออนไลน์แทน พื้นที่ขายสินค้าส่วนใหญ่จึงจะลดขนาดลง
เนื่องจากไม่ต้องการพื้นที่โกดังสำหรับการเก็บสินค้าอีกต่อไป พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่
ร้านอาหาร หรือกิจการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์ เช่น ฟิตเนส โรงเรียนสอนตัดเย็บ
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โรงเรียนสอนเต้น หรือแม้แต่ถูกแปลงไปเป็นพื้นที่ให้เช่าสำหรับหน่วยราชการที่ต้องบริการประชาชน หรือ
กลายเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมของชุมชน
6. การขนส่งสินค้าจะเพิ่มมากขึ้น
ในขณะเดียวกันปริมาณการขนส่งสินค้าจะเพิ่มมากขึ้น เพราะมีอุปสงค์ที่เกิดจากส่วนที่เป็นอีคอมเมิร์ซ
และส่วนที่เป็นการซื้อที่ร้านและจัดส่งภายหลัง เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความสะดวกในเวลาที่ซื้อของปริมาณ
มาก การเดินทางไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าชานเมืองในวันหยุดสุดสัปดาห์ยังคงมีอยู่ แต่
ก็มีคนบางส่วนพยายามเลี่ยงเนื่องจากปัญหาการจราจรและที่จอดรถ ทำให้การขนส่งสินค้ามีบทบาทมากขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน
7. แพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้น
แพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยในที่สุดจะเหลือผู้ให้บริการอยู่ไม่กี่ราย โดยจะมี
แพลตฟอร์มของผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งรับผิดชอบการขายสินค้าออนไลน์ของกิจการในเครือและพั นธมิตร
และมีแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มจริง ๆ ที่ทำหน้าที่เหมือนตลาดในโลกเสมือนที่เชื่อมโยงผู้บริโภค
กับผู้ค้ารายย่อยซึ่งในบางครั้งอาจหมายรวมถึงผู้ผลิตโดยตรง ทำให้ความหลากหลายของซื้อของออนไลน์
เพิ่มขึ้นมาก แต่เนื่องจากระบบมีความหลากหลายทำให้บางครั้งก็เป็นภาระของผู้บริโภค ทำให้บางกลุ่มชื่นชอบ
ที่จะซื้อของในช่องทางออฟไลน์เหมือนเดิมมากกว่า
8. เมืองจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
การชำระเงินมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในรูปแบบไร้เงินสดมากขึ้นเนื่องจากตลาดอีคอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้น
รวมถึงนโยบายสนับสนุนของรัฐและกลุ่มธุรกิจธนาคารที่พยายามผลักดันให้ลดการใช้เงินสด ทำให้ร้านค้าเกือบ
ทั้งหมดทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบ รับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็
ตามเงินสดก็ยังคงเหลืออยู่ในระบบ
9. การจ้างงานในภาคบริการจะขยายตัวเล็กน้อย
การจ้างงานในภาคบริการจะขยายตัวเล็กน้อยเนื่องจากมีรูปแบบการค้าที่จะโตขึ้นและบางส่วนจะ
ถดถอยลงไป ซึ่งแรงงานในภาคบริการก็จะมีการโยกย้ายกันโดยธรรมชาติ ในขณะที่การจ้างงานในภาคขนส่ง
จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปริมาณการขนส่งสินค้าจะเพิ่มมากขึ้นดังที่กล่าวไว้
10. ระบบโลจิสติกส์จะเป็นการขยายผล
ระบบโลจิสติกส์จะเป็นการขยายผลจากปัจจุบันเป็นหลัก โดยผู้ประกอบการขนส่งเอกชนน่าจะขยาย
โครงข่ายการให้บริการได้กว้างขวางขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผู้ประกอบการหลายรายที่ให้บริการต่าง ๆ
เพิ่มเติมเพื่อสร้างความแตกต่าง และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งต่าง ๆ อาจมีการสร้างความร่วมมื อ กับ
ผู้ประกอบการขนส่งบางรายเป็นพิเศษ คลังขนส่งสินค้าขนาดเล็กจะเพิ่มมากขึ้นในทุกบริเวณของพื้นที่เมือง
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11. ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงช่องทางการซื้อจะมากขึ้น
กลุ่มคนที่มีทางเลือกจะไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากมีช่องทางใหม่ๆ
สำหรับการซื้อของเพิ่มมากขึ้น แต่กลุ่มคนที่มีทางเลือกในการซื้อของน้อย เช่นคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี หรือ
เดินทางไม่สะดวกอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมของการซื้อของในเมืองที่เปลี่ยนไป
12. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะจะกระตุ้นอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะ จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้อีคอมเมิร์ซขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น เพราะผู้คนต้องการลดความเสี่ยงในการเดินทางที่ไม่จำเป็น การขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ จากเดิมที่เคย
ใช้พาหนะมีขนขับ อาจมีการแทนที่โดยยานพาหนะไร้คนขับ เช่น โดรนขนส่งสินค้า หรือรถขนส่งสินค้าสะเทิน
น้ำสะเทินบก

3.2 อนาคตทางเลือก (alternative futures)
การสร้างฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือก 4 รูปแบบ
การสร้างฉากทัศน์ในงานวิจัยนี้ ใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์แบบ 2x2 ด้วยแกนของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อของของคนเมืองในอนาคต โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูง
(high uncertainty) และมีผลกระทบสูง (high impact) ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยแนวตั้งใน
อนาคตของคนเมืองในประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและระดับผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนที่จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยแนวตั้งตามตารางที่ 8 ผู้วิจัยได้เลือกนำปัจจัย 2 ปัจจัย ได้แก่ รูปแบบการ
พัฒ นาเมือง (สรุป มาจาก ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการกระจัดกระจายของเมือง) และ ความ
หลากหลายของสินค้าในตลาด (สรุปมาจาก การให้คุณค่าเชิงสุนทรียรส และการแข่งขันโดยเสรี) เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือก
แกนของปัจจัยขับเคลื่อนที่ใช้ในการสร้างฉากทัศน์
ภาพอนาคตทางเลือกถูกสร้างขึ้นบนฉากทัศน์ 4 ฉากทัศน์ ซึ่งเกิดจากการไขว้แกนที่มีความไม่แน่นอน
สูงและน่าจะมีผลกระทบในวงกว้าง 2 แกนเข้าด้วยกัน โดยแกนที่เลือกมาใช้สร้างฉากทัศน์ ได้แก่
1. รูปแบบการพัฒนาเมือง เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมตามการจำแนกด้วย STEEPV โดยลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของมหานครกรุงเทพนั้นมีความไม่แน่นอนสูง โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงไปใน 2
ทิศทางที่ตรงข้ามกัน ได้แก่ การใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมือง (Urban Densification) และ การแผ่ขยายไปสู่
ชานเมือง (Suburbanization)
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การใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมืองนั้นเกิดจากความพยายามในการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผล
ให้เมืองมีความกระชับ มีที่อยู่อาศัยและแหล่งงานอยู่ไม่ไกลกัน แต่ก็ต้องแลกด้วยพื้นที่ใช้สอยที่จำกัด ทำให้การ
พัฒนาเกิดขึ้นในลักษณะอาคารสูงเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่การแผ่ขยายไปสู่ชานเมืองนั้นจะมีความสะดวกสบาย
ในการอยู่อาศัยมากกว่าเพราะเน้นการพัฒนาในแนวราบ แต่แหล่งงานก็ยังคงกระจุกอยู่ในบริเวณกลางเมือง
เช่นเดิมทำให้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นในการเดินทางเข้ามาทำงาน โดยภาพของการแผ่นขยายสู่ชานเมืองของ
มหานครกรุงเทพน่าจะเป็นรูปแบบของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการใช้ยานพาหนะส่วนตัวควบคู่กัน
ไป
2. ความหลากหลายของสินค้าในตลาด เป็นปัจจัยด้านคุณค่าตามการจำแนกด้วย STEEPV โดยเป็น
การให้คุณค่าของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของ โดยความหลากหลายของสินค้าที่เลือกมาพิจารณานั้น มี
ความไม่แน่นอนใน 2 ทิศทางที่ตรงข้ามกัน ได้แก่ สินค้าที่ผลิตตามความต้องการ (Customized Goods) และ
สินค้าที่เป็นมาตรฐาน (Standardized Goods)
สินค้าที่ผลิตตามความต้องการเป็นสินค้าที่ตอบความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ผู้ผลิตจะมี
การกำหนดตัวเลือก (options) สำหรับปรับเปลี่ยนรายละเอียดของสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
สำหรับสินค้าในระบบอุตสาหกรรม และสินค้าประเภทหัตถกรรม สินค้าเกษตรรวมถึงสินค้าแปรรูปที่มีความ
หลากหลายจะได้รับความนิยม หากสังคมมีค่านิยมสินค้าประเภทนี้ ในทางกลับกันสินค้าที่เป็นมาตรฐานจะเป็น
สินค้าที่ผ่านระบบอุตสาหกรรมออกมา หรือในกรณีสินค้าเกษตรจะมีการรับรองมาตรฐานเป็นอย่างดี สินค้าจึง
มีมาตรฐานในแง่ความปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภคทั้งหมด ซึ่งหากสังคมมีค่านิยมไปในทิศทางนี้ ระบบ
การผลิตจะถูกทำให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิงประสิทธิภาพของการกระจายสินค้า และการ
จัดการอุปสงค์และอุปทาน
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ฉากทัศน์อนาคตทางเลือก 4 ฉาก

(4) เซเว่นยืนหนึง่

(1) ย่านการค้ายกเครื่อง

(3) เคอรี่ที่รอคอย

(2) ตลาดนัดต่างระดับ

การแผ่ขยายไปสู่ชานเมือง
ภาพที่ 2 แกนและฉากทัศน์
ที่มา: คณะผู้จัดทำ

ฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างภาพอนาคต ได้แก่
- ย่านการค้ายกเครื่อง (การใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมือง / สินค้าที่ทำตามความต้องการ)
- ตลาดนัดต่างระดับ (การแผ่ขยายไปสู่ชานเมือง / สินค้าที่ทำตามความต้องการ)
- เคอรี่ที่รอคอย (การแผ่ขยายไปสู่ชานเมือง / สินค้าที่เป็นมาตรฐาน)
- เซเว่นยืนหนึ่ง (การใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมือง / สินค้าที่เป็นมาตรฐาน)
โดยในแต่ละฉากทัศน์ จะอธิบายภาพอนาคตตามประเด็นดังต่อไปนี้
- การซื้อของผ่านช่องทางออฟไลน์จะเป็นอย่างไร
- การซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นอย่างไร
- การขนส่งสินค้าจะเป็นอย่างไร
- การชำระเงินจะเป็นอย่างไร
- การจ้างงานภาคบริการและภาคการขนส่งจะเป็นอย่างไร
- คนเมืองตัวอย่างมีรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านการซื้อของอย่างไร
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สินค้าที่ผลิตตามความต้องการ

สินค้าที่เป็นมาตรฐาน

การใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมือง

คนเมืองตัวอย่างที่ได้กำหนดไว้เพื่ออธิบายภาพการใช้ชีวิตในอนาคตในแต่ละฉากทัศน์ มีทั้งสิ้น 5 คน
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละคนมีรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มล้ำ สมัย (The Maverick) เป็นกลุ่มที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี และมีพฤติกรรมใช้
เทคโนโลยีในการซื้อของในชีวิตประจำวันเป็นประจำ มีความนิยมในการดำรงชีวิตแบบไร้เงินสด
- นางสาว A ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนวัย 30 ปี โสดแต่มีแผนจะแต่งงานในอีก 2-3 ปี
ข้างหน้า นิยมซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ ใช้บริการส่งสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต และบริการ
ส่งอาหารสำเร็จรูปเป็นประจำทั้งที่ทำงานและที่บ้าน
2. กลุ่มมวลชน (The Mass) เป็นกลุ่มที่ซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประจำซึ่งมีรายได้ปานกลาง
มีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยที่หลากหลายปราศจากข้อจำกัดทางการเงินและการเดินทาง โดยมีทั้ง
กลุ่มที่อยู่อาศัยเป็ นครอบครัว ซึ่งจำเป็นต้องซื้อของอุปโภคบริโภคเพื่อการใช้สอยภายในครัวเรือน
และกลุ่มที่เป็นช่วงวัยเริ่มทำงาน ซึ่งนิยมซื้ออาหารสำเร็จรูปและของใช้เท่าที่จำเป็นในแต่ละวัน
- นาง B ปัจจุบันเป็นข้าราชการวัย 42 ปี อยู่อาศัยกับสามีที่อายุเท่ากัน มีบุตร 2 คน อายุ 5 ปีและ
2 ปี นิยมทำอาหารเนื่องจากต้องดูแลโภชนาการของครอบครัว
- นาย C ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทไอทีวัย 25 ปี อยู่คนเดียว ทำงานดึก ไม่ทำอาหาร บริโภค
อาหารสำเร็จรูปทั้งในร้านอาหารและซื้อกลับบ้าน ใช้บริการส่งอาหารเป็นครั้งคราว สินค้าอุปโภค
ซื้อตามร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก
3. กลุ่มชายขอบ (The Marginals) เป็นกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการจับจ่ายใช้สอย โดยเนื่องมาจาก
ฐานะทางการเงิน หรือความสามารถในการเดินทาง รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งทำให้
ทางเลือกในการซื้อของมีน้อยกว่ากลุ่มอื่น
- นาง D ปัจจุบันอายุ 45 ปี ประกอบอาชีพขายอาหารอยู่ในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยแห่ง หนึ่ง
อยู่กับสามีและลูกสาววัย 18 ปี นอกจากจะเอาอาหารที่ขายกลับบ้านแล้ว ยังทำอาหารที่บ้านเป็น
ประจำ โดยซื้อวัตถุดิบบางส่วนจากตลาดใกล้บ้าน
- นางสาว E ปัจจุบันอายุ 20 ปี มาจากต่างจังหวัดเช่าหอพักใกล้แหล่งงานอยู่กับเพื่อน ทำงานใน
โรงงานสัปดาห์ละ 6 วัน ไม่ทำอาหารแต่หุงข้าวเอง ซื้ออาหารจากร้านค้าแถวที่พักพกไปที่ทำงาน
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
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ฉากทัศน์ที่ 1 ย่านการค้ายกเครื่อง
(การใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมือง / สินค้าที่ผลิตตามความต้องการ)
1) สถานการณ์พื้นฐานและภาพสำคัญของฉากทัศน์
ผู้คนส่วนใหญ่อยู่ในคอนโดในเมืองเพราะสามารถเดินทางได้สะดวก ตึกแถวต่าง ๆ ภายในเมืองถูก
ฟื้นฟูให้เป็นที่อยู่อาศัย ทำให้มีทางเลือกในการอยู่อาศัยในเมืองมากขึ้น การอยู่อาศัยแนวราบมีเหลืออยู่ใน
สัดส่วนที่น้อย
จะเกิดย่านการค้าขึ้นตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ จากการฟื้นฟูเมือง ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งจากการดำเนินการ
โดยชุมชนเอง หรือการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ ในย่านการค้าเหล่านั้น ร้านค้าบางแห่งมีความไฮเทค
สูงโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสร้างประสบการณ์การสัมผัสสินค้าให้แก่ลูกค้า แทนการ
สะสมสินค้าจำนวนมาก มีการแข่งขันกันในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ลูกค้า ร้านค้าใน
ย่านการค้ามีความหลากหลายทั้งอาหารปรุงสำเร็จ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงบริการ
พื้นฐานโดยทั่วไป และมีตลาดนัดหมุนเวียนเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งงานในวันธรรมดา และพื้นที่อยู่
อาศัยในวันหยุด เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคให้กับผู้บริโภคเพิ่มเติม
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะเหลืออยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเท่านั้นและมีบริการเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย
เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว ผู้คนส่วนใหญ่นิยมซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันจากร้านค้าใกล้บ้าน ร้านสะดวกซื้อ
ไม่ได้มีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมากนัก แต่จะมีบริการสั่งให้ผลิตตามคำสั่งและมารับสินค้าวันหลังได้
สำหรับสินค้าบางประเภท ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กจะมีบทบาทมากขึ้นสำหรับสินค้ากลุ่มอาหารสดและอาหาร
ปรุงสำเร็จ ซึ่งจะมีระดับราคาและประเภทสินค้าที่หลากหลาย ตามค่านิยมที่แตกต่างกันของผู้บริโภค
ผู้คนใช้บริการออนไลน์เป็นแหล่งเปรียบเทียบราคากับการซื้อหน้าร้านเป็นหลัก ซึ่งช่องทางออฟไลน์
มักจะมีการให้บริการเสริมต่าง ๆ ที่ทำให้ประทับใจ และมีโอกาสได้พบกับสินค้าที่เป็นทางเลือกได้มากกว่า ทำ
ให้การซื้อของออฟไลน์มีบทบาทมากกว่า แต่การซื้อของออนไลน์ก็ยังมีบทบาทสำหรับกลุ่มคนที่ไม่สะดวกที่จะ
ออกจากบ้าน โดยจะมีอุปกรณ์เพื่อสื่อสารกับคนขายที่อยู่ในละแวกบ้านเพื่อสั่งให้สินค้ามาส่งถึงบ้านได้โดยตรง
และใช้การสื่อสารในการจัดสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์บางส่วนมีการ
ลงทุนเปิดหน้าร้านในย่านการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งของที่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้
รวมถึงให้บริการในการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ง่ายขึ้น การสั่งสินค้าข้ามประเทศจะเกิดได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากการซื้อของในร้านค้าย่อยในย่านการค้ามักจะเป็นการซื้อในปริมาณน้อย ๆ เพราะมีความ
สะดวกทำให้บริการขนส่งเกิดขึ้นไม่มากนัก ร้านค้าไฮเทครวมถึงร้านค้าต่าง ๆ ก็มีบริการจัดส่งสินค้า โดยเฉพาะ
สินค้าที่มีน้ำหนักให้ในระยะใกล้ๆ ให้ ด้วยการใช้แรงงานคนและยานพาหนะไม่ใช่เครื่องยนต์ อาจมีการพัฒนา
เป็นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อการขนส่งในอนาคตเพื่อทำให้การขนส่งสินค้าแนวดิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น จะ
เกิดอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการซื้อของสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการขนของ เช่น โดรนขนของ
อัตโนมัติ ซึ่งสามารถพามาจับจ่ายใช้สอยแทนมนุษย์ได้
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ร้านค้าส่วนใหญ่ยินดี รับทั้งเงินสดและอิเล็กทรอนิกส์ตามความพอใจของลูกค้า เนื่องจากต้องการ
อำนวยความสะดวกให้มากที่สุด ภายในร้านมีทั้งพนักงานและเครื่องจักรให้บริการ ในกรณีเครื่องจักรจะมีการ
ออกแบบให้การใช้งานเป็นมิตรกับมนุษย์มากที่สุด และมีพนักงานคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ
จะเกิดการจ้างงานแรงงานภาคบริการมาก เนื่องจากมีร้านค้าจำนวนมาก แหล่งงานจะกระจายตัวไป
ตามย่านการค้าต่าง ๆ ทั่วเมือง มีการทำงานเป็นกะเพื่อให้บริการครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ใน
ขณะเดียวกันการจ้างงานภาคขนส่งจะเกิดขึ้น ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นการขนส่ง สินค้าโดยรถบรรทุก จาก
คลังสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าและย่านการค้าต่าง ๆ เป็นหลัก และจะเกิดบริการช่วยซื้อของในแต่ละย่านที่
อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ไม่สะดวก

ภาพที่ 3 ฉากทัศน์ที่ 1 ย่านการค้ายกเครื่อง
ที่มา: คณะผู้จัดทำ
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2) ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์
นางสาว A ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียมกลางเมืองกับครอบครัว ปัจจุบันอายุ 50 ปี ยังทำงานอยู่ใน
บริษัทเอกชน ถึงแม้ว่าจะสามารถซื้อของในย่านการค้าใกล้ที่อยู่อาศัยได้สะดวกก็ตาม แต่ด้วยความเคยชินและ
วิถีชีวิต ทำให้ยังคงใช้บริการสั่งของอุปโภคบริโ ภคผ่านช่องทางออนไลน์ให้มาส่งที่บ้าน ซึ่งสะดวกกว่าเดิม
เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากขึ้นเนื่องจากมีผู้ให้บริการหลายรายตามความสนใจ และสามารถนัด
เวลารับของได้อย่างอิสระ ใช้บริการในย่านการค้าเป็นบางครั้ง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการใช้เวลากับครอบครัวในช่วง
วันหยุดเท่านั้น
นาง B อายุ 62 ปีเป็นข้าราชการเกษียณ มีเวลาว่างค่อนข้างเยอะ อาศัย อยู่ในเคหะชุมชนที่ถูกฟื้นฟู
ใหม่ของการเคหะแห่งชาติภายในเมืองโดยอยู่กับสามีที่เกษียณแล้ว บุตรทั้งสองคนย้ายไปอยู่อาศัยที่อื่นเพราะ
แหล่งงานและสถานศึกษา นาง B นิย มเดินจากบ้านไปย่านการค้าใกล้บ้านทุกวันเพื่อจับจ่ายของสดมา
ทำกับข้าว เนื่องจากสะดวกและได้พบปะผู้คน ทั้งผู้สูงอายุในวัยเดียวกัน เพื่อนบ้าน และคนขายของ ซึ่งในย่าน
การค้ามีสินค้าให้เลือกมากมายและมีผักพื้นบ้านหมุนเวียนมาขายโดยรถขายของอยู่เสมอ นาง B มักใช้เวลาอยู่
ในย่านการค้า 3-4 ชั่วโมงพูดคุยกับคนขายและเพื่อน ถึงแม้จะซื้อสินค้าปริมาณไม่มากก็ตาม
นาย C ในวัย 45 ปี ยังคงอาศัยอยู่คนเดียวในคอนโดมิเนียมสูงกลางเมือง ด้วยหน้าที่การงานที่เร่งรีบ
ทำให้เขากลับบ้านดึกเช่นเดิม นาย C ไม่ได้ใช้บริการย่านการค้าใกล้บ้านมากนัก แต่ได้จ้างแม่บ้านจากบริษัทที่
ให้บริการมาดูแลทำความสะอาดบ้านและเตรียมอาหารไว้ให้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ซึ่งแม่บ้านก็สามารถเดินทางมา
ทำงานได้โดยไม่ต้องขนของมา สามารถซื้อสินค้าในย่านการค้าใกล้บ้านได้ทั้งหมด และมักจะเตรียมเมนูที่
น่าสนใจและหลากหลายไว้ให้เสมอจากการที่มีสินค้าให้เลือกเป็นจำนวนมากในย่านการค้า
นาง D อายุ 65 ปี ได้ย้ายไปอยู่คอนโดมิเนียมกับลูกสาววัย 38 ปี เพื่อช่วยดูแลบุตรวัย 2 ปี เนื่องจาก
ลูกสาวและสามีต้องทำงานในเวลากลางวัน นาง D มักจะออกจากบ้านไปเดินในย่านการค้าในเวลาค่ำหลังจาก
ที่ลูกสาวกลับมาบ้านแล้ว และซื้ออาหารสดสำหรับวันรุ่งขึ้นมาเตรียมไว้สำหรับทำให้ครอบครัว เนื่องจากต้อง
ซื้อวัตถุดิบสำหรับหลายคน นาง D จึงใช้อุปกรณ์โดรนช่วยขนของส่วนตัวซึ่งลูกสาวซื้อไว้ให้เป็นประจำ เพื่อขน
สัมภาระขึ้นสู่อาคารสูง แต่บางครั้งที่ไม่สะดวก นาง D จะใช้อุปกรณ์สื่อสารกับคนขายในละแวกบ้านเพื่อให้
จัดส่งสินค้าให้แทน ซึ่งก็มีความสะดวกเช่นกันเพราะได้พูดคุยกับคนขายก่อน โดยคนขายมักจะเสนอผักที่ไม่
ค่อยคุ้นชินที่สดใหม่จากต่างจังหวัดให้อยู่เสมอ ซึ่งทำให้ครอบครัวได้ลองอาหารที่แปลกใหม่ไม่จำเจ
นางสาว E อายุ 40 ปี ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในห้องเช่าในตึกแถวเก่ากับสามี ในพื้นที่เศรษฐกิจที่กำลังถูก
ฟื้นฟู นางสาว E รับจ้างเป็นพนักงานขายจ้างเหมานอกเวลาในร้านค้าภายในย่านการค้าใกล้บ้าน ซึ่งก็สะดวก
และสามารถสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้พอสมควร เนื่องจากแหล่งงานอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยมีย่านการค้าที่
สะดวก ทำให้นางสาว E สามารถซื้อของทีล ะน้อยได้โดยราคาไม่แพง และสามารถหาซื้อผักพื้นบ้านของ
ภูมิลำเนาได้ไม่ยากนัก นางสาว E จึงทำอาหารเองมากขึ้น จึงทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้มาก
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3) การประเมินฉากทัศน์
เมื่อนำภาพอนาคตของฉากทัศน์ที่ 1 มาประเมินจากมิติของความยั่งยืน (Sustainability) ความเป็น
ธรรม (Equity) และความประสิทธิผลของการพัฒนา (Efficiency) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 9 การประเมินฉากทัศน์ที่ 1 ย่านการค้ายกเครื่อง
มิติของการประเมิน
ความยั่งยืน
ภาครัฐ
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่
หลากหลาย ไม่เน้นการใช้
ทรัพยากรบางประเภทมาก
เกินไป
ผู้ประกอบการ /
- มีพื้นที่ผลิตสินค้าจำนวนมาก
ผู้ผลิตสินค้า
ผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อ
นำมาส่งขายในเมือง
- เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วย
รายย่อยจำนวนมาก มีความ
เข้มแข็งเมื่อประสบเหตุไม่คาด
ฝันต่าง ๆ

ความเป็นธรรม
- อยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการราย
ใหญ่และรายย่อย
- มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย
- การอยู่รอดของธุรกิจขึ้นอยู่
กับกลไกตลาด
- มีช่องทางสำหรับผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการรายย่อย

ประสิทธิผลของการพัฒนา
- มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
คุ้มค่ากับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
- มีการจ้างงานจำนวนมาก
- ข้อมูลการบริโภคกระจัด
กระจายอยู่ทผี่ ู้ประกอบการแต่
ละราย
- ต้องลงทุนการตลาดแข่งขัน
กันตลอดเวลา
- ต้องลงทุนในพื้นที่การผลิตที่
หลากหลาย หรือมีบริการเสริม
เพื่อผลิตสินค้าตามความ
ต้องการ

- มีทางเลือกให้ผู้บริโภคทุก
ระดับ
- มีการสื่อสารของมนุษย์ ทำ
ให้สามารถอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สุงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้ดี

- ต้องรับข้อมูลข่าวสารจำนวน
มาก ทำให้ยากลำบากต่อการ
ตัดสินใจ
- มีทางเลือกที่ดีสำหรับการ
อุปโภคบริโภคอยูเ่ สมอ ทำให้ใช้
เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- อาจเกิดขยะจำนวนมาก
เพราะต้องผลิตเผื่อ
ผู้บริโภค

- เกิดการสร้างงานเป็นจำนวน
มาก ทั้งภาคบริการทีเ่ กิดขึ้นใน
พื้นที่ย่านการค้า และภาคการ
ผลิตซึ่งส่งผลดีไปถึงพื้นที่
ชนบท
- มีทางเลือกสำหรับการ
บริโภคทีเ่ น้นความยั่งยืน
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ฉากทัศน์ที่ 2 ตลาดนัดต่างระดับ
(การแผ่ขยายไปสู่ชานเมือง / สินค้าที่ผลิตตามความต้องการ)
1) สถานการณ์พื้นฐานและภาพสำคัญของฉากทัศน์
ผู้คนส่วนใหญ่อยู่อาศัยในย่านที่อยู่อาศัยชานเมืองความหนาแน่นต่ำ ซึ่งมีปะปนไปทั้งชุมชนดั้งเดิม
และหมู่บ้านจัดสรร แหล่งงานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่กลางเมือง การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตามตามแผน
แล้ว แต่การเดินทางของคนส่วนใหญ่ยังใช้รถยนต์เป็นหลัก
คอมมูนิตี้มอลล์ และตลาดนัดชานเมืองตามแหล่งชุมชนเป็นสถานที่ซื้อของที่เป็น ที่นิยมของผู้คนใน
การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค ตลาดสดจะ
ยังคงเหลืออยู่เพียงตลาดสดขนาดใหญ่เท่านั้น เนื่องจากมีพื้นที่การค้าที่หลากหลายจึงมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อ
ทำการตลาดอย่างชัดเจน แต่ละแห่งมีร้านค้า จำนวนมากปะปนกันทั้งที่เป็นรายใหญ่และรายย่อย คนส่วนใหญ่
ต้องเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวเพื่อไปซื้อของ คอมมูนิตี้มอลล์และตลาดนัดชานเมืองมีความคึกคักเป็น
พิเศษในช่วงวันหยุด ร้านค้า ในคอมมูนิตี้มอลล์บางส่วนเปลี่ยนเป็นร้านค้าไฮเทคที่ไม่ได้มีคลังสินค้าอยู่ในร้าน
และมีการใช้เทคโนโลยีทำให้ลูกค้าสามารถสัมผัสและเลือกซื้อสินค้าได้ โยจะมีการจัดส่งถึงที่ภายหลัง หรือนัด
รับสินค้าที่ร้านในครั้งต่อไป
ร้านสะดวกซื้อจะสามารถพบได้ตามจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่สำคัญและสถานีบริการน้ำมัน มีการ
ขายของอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เน้นบริการเสริมในเชิง ธุรกรรมต่าง ๆ มากกว่า รถพุ่มพวงยังคงเป็น
ทางเลือกสำหรับผู้อยู่อาศัยตามหมู่บ้านและชุมชนที่ไม่สะดวกในการออกจากบ้านไปซื้ออาหารสด ผู้คนมี
ทางเลือกที่หลากหลายในการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน ขึ้นอยู่กับวิถีขีวิตและความพอใจในการเดินทาง ผู้คน
บางส่วนเลือกที่จะผลิตอาหารเองในชุมชนและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันเพื่อลดการเดินทาง ในบ้านมักจะมี
พื้นที่สำหรับเก็บของขนาดใหญ่ เนื่องจากผู้คนนิยมการซื้อทีละมาก ๆ ในแต่ละครั้ง
ผู้คนใช้บริการออนไลน์เป็นแหล่งเปรียบเทียบราคากับการซื้อหน้าร้านเป็นหลัก การซื้อของออนไลน์ก็
ยังมีบทบาทในระดับทางเลือกสำหรับกลุ่มคนที่ไม่สะดวกที่จะออกจากบ้าน แต่การจัดส่งจะไม่ได้รวดเร็วกว่า
ปัจจุบันมากนักเนื่องจากต้องอาศัยการขนส่งทางถนนและแรงงานคนเป็นหลัก เนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยเป็น
บริเวณที่กว้างขวาง ไม่คุ้มกับการลงทุนเทคโนโลยีขนส่งแบบไร้มนุษย์
มีบริการขนส่งสินค้าที่ซื้อจากคอมมูนิตี้มอลล์และตลาดนัดสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะขนสิ้นค้ากลับเองแต่
ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัวนิยมจะขับรถไปซื้อของด้วยตนเองมากกว่าใช้บริการขนส่งสินค้า
จะเกิดการแชร์รถยนต์เพื่อเดินทางไปซื้อสินค้ากันในกลุ่มคนรู้ จักที่อยู่ในละแวกเดียวกัน และยังมีการพัฒนา
แพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดการแชร์ค่าเดินทางกันระหว่างคนแปลกหน้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อ
ของอีกด้วย
ร้านค้าส่วนใหญ่ยินดี รับทั้งเงินสดและอิเล็กทรอนิกส์ตามความพอใจของลูกค้า เนื่องจากต้องการ
อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากที่สุด ร้านค้าภายในคอมมูนิตี้มอลล์ มีทั้งพนักงานและเครื่องจักรให้บริการ
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ในขณะที่ร้านค้าตามตลาดสดและตลาดนัด รวมถึงรถพุ่มพวง จะรับการชำระเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีมากกว่า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่น ๆ ซึ่งทำให้การใช้เงินสดลดลงไปเรื่อย ๆ
การจ้างงานภาคบริการเกิดขึ้นมากตามแหล่งการค้า ชานเมืองที่อธิบายไว้ข้างต้น บางแห่งอาจมีความ
จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนพนักงานในช่วงวันหยุดเป็นพิเศษเนื่องจากมีผู้เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก
การจ้างงานภาคขนส่งอาจเพิ่มขึ้น บ้างเล็กน้อย เนื่องจากต้องมีการจัดส่งสินค้าโดยสถานที่จัดส่งและแหล่ง
การค้าอยู่กระจายกันไปในพื้นที่ชานเมือง

ภาพที่ 4 ฉากทัศน์ที่ 2 ตลาดนัดต่างระดับ
ที่มา: คณะผู้จัดทำ

2) ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์
นางสาว A ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านล้อมรั้วชานเมืองกับครอบครัว ปัจจุบันอายุ 50 ปี ยัง
ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน ด้วยความเคยชินและวิถีชีวิต ทำให้ยังคงใช้บริการสั่ง สินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ช่องทางออนไลน์ให้มาส่งที่บ้าน ซึ่งมีความสะดวกมากขึ้นเพราะสามารถสั่งสินค้าได้หลายช่องทางจากผู้
ให้บริการที่หลากหลาย รวมถึงการสั่งสินค้าทางเลือกที่ส่งตรงจากเกษตรกรโดยตรงด้วย แต่จำเป็นต้องนัดวันส่ง
ของเป็นช่วงวันหยุดซึ่งจะมีคนอยู่บ ้าน นางสาว A เดินทางไปยังคอมมูนิตี้มอลล์ ที่ไม่ไกลจากบ้านนั ก กับ
ครอบครัวเพื่อรับประทานอาหารบ้างแต่ไม่บ่อยนัก เนื่องจากไม่ต้องการเจอรถติดและเจอผู้คนจำนวนมากใน
วันหยุดอีก
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นาง B อายุ 62 ปีเป็นข้าราชการเกษียณ อยู่อาศัยในหมู่บ้านเก่าชานเมืองกับสามีที่เกษียณแล้วเช่นกัน
บุตรทั้งสองคนย้ายไปอยู่อาศัยที่อื่นเพราะแหล่งงานและสถานศึกษา นาง B ขับรถไปซื้อของใช้ และอาหารใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตั้งอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยจะเลือกไปในวันธรรมดา เพราะคนไม่เยอะ
มากนัก และเลือกที่จะจ่ายสินค้าบางประเภทจากตลาดสดซึ่งต้องขับรถไปไกลเล็กน้อย แต่ไม่ชอบเดินตลาดนัด
เพราะรู้สึกวุ่นวายไม่สะดวก เวลาที่เดินทางไปซื้อของ นาง B จะถามไถ่เพื่อนบ้านเสมอหากมีใครจะฝากซื้อ
อะไร หรือจะติดรถเพื่อเดินทางไปซื้อของด้วยกัน นาง B ไม่ซื้อของมากักตุนไว้เป็นจำนวนมากเนื่องจาก
สามารถขับรถไปซื้อได้ทุกวันถ้ามีความจำเป็น และซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใช้งานประจำก็มีความหลากหลายของ
สินค้าเพียงพอเสมอ
นาย C ในวัย 45 ปี อาศัยอยู่คนเดียวในบ้านเดี่ยวชานเมืองในหมู่บ้านล้อมรั้ว ด้วยหน้าที่การงานทำให้
ต้องขับรถกลับบ้านในเวลาดึก อยู่เสมอเช่นเคย นาย C มักซื้อสินค้าที่จำเป็นส่วนใหญ่จากร้านสะดวกซื้อใน
สถานีบริการน้ำมัน และทานอาหารนอกบ้านทุกมื้อ เว้นแต่วันหยุดที่จะใช้บริการส่งอาหารถึงบ้านบ้าง ซึ่งไม่ได้
รู้สึกถึงปัญหาอะไรเพราะเป็นคนที่กินง่ายอยู่แล้ว นาย C ได้จ้างแม่บ้านจากบริษัทที่ให้บริการมาดูแลทำความ
สะอาดบ้านสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งบริษัทจะเตรียมอุปกรณ์มาให้ทั้งหมดพร้อมรถรับส่ง เนื่องจากแม่บ้านจะไม่
สามารถเดินทางไปซื้อของเพิ่มระหว่างการทำงานได้สะดวก
นาง D อายุ 65 ปี ได้ย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านเก่าชานเมืองกับลูกสาววัย 38 ปี เพื่อช่วยดูแลบุตรวัย 2 ปี
เนื่องจากลูกสาวและสามีต้องทำงานในเวลากลางวัน นาง D ซึง่ ไม่สามารถออกเดินทางไปไหนได้ในวันธรรมดา
จึงมักซื้ออาหารสดกับรถพุ่มพวงที่จะมีอาหารสดที่หลากหลายมาขายทุกวัน และมีความสนิทสนมกันจน
สามารถสั่งอาหารที่ปกติไม่ได้มีให้บริการในรถพุ่มพวงและไหว้วานไปทำธุรกรรมที่จำเป็นในบางครั้งได้ สินค้า
อุปโภคส่วนใหญ่นาง D จะเดินทางไปซื้อกับครอบครัว ของลูกสาวที่มักจะเดินทางไปซื้อของและทานอาหารที่
คอมมูนิตี้มอลล์หรือตลาดนัดในช่วงวันหยุดแล้วแต่โอกาส
นางสาว E อายุ 40 ปี ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนเก่าชานเมืองกั บสามีในบ้านเช่าที่เป็นบ้านเดี่ยว
ขนาดเล็ก นางสาว E มีอาชีพรับจ้างทำความสะอาดบ้านกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจะจ่ายงานประจำเป็นงานทำ
ความสะอาดบ้านในหมู่บ้านใกล้ ๆ สัปดาห์ละ 3-4 วัน โดยจะมีการจ่ายงานผ่านแอพลิเคชั่น ซึ่งนางสาว E จะขี่
จักรยานไปทำงาน เนื่องจากมีตลาดนัดของชุมชนในย่านที่ นางสาว E อาศัยอยู่ ทำให้สามารถซื้อกับข้าว และ
อาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ เข้าบ้านได้อยู่เสมอหลังเลิกงาน ซึ่งตลาดนัดมักจะมีสินค้าแปลก ๆ หมุนเวียนมาขายอยู่
เสมอรวมทั้งผักพื้นบ้านจากภูมิลำเนาของเธอที่ต่างจังหวัด ทำให้มีความสะดวกในการอยู่อาศัยอยู่พอสมควร
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3) การประเมินฉากทัศน์
เมื่อนำภาพอนาคตของฉากทัศน์ที่ 2 มาประเมินจากมิติของความยั่งยืน (Sustainability) ความเป็น
ธรรม (Equity) และความประสิทธิผลของการพัฒนา (Efficiency) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 10 การประเมินฉากทัศน์ที่ 2 ตลาดนัดต่างระดับ
มิติของการประเมิน
ความยั่งยืน
ภาครัฐ
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่
หลากหลาย ไม่เน้นการใช้
ทรัพยากรบางประเภทมาก
เกินไป
- การจ้างงานเป็นแบบชั่วคราว
เสียส่วนมาก อาจมีผลกระทบ
ในช่วงเกิดวิกฤติ
ผู้ประกอบการ /
- มีพื้นที่ผลิตสินค้าจำนวนมาก
ผู้ผลิตสินค้า
ผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อ
นำมาส่งขายในเมือง
- เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วย
รายย่อยจำนวนมาก มีความ
เข้มแข็งเมื่อประสบเหตุไม่คาด
ฝันต่าง ๆ
- อาจเกิดขยะจำนวนมาก
เพราะต้องผลิตเผื่อ
ผู้บริโภค

- เกิดการสร้างงานเป็นจำนวน
มาก ในภาคการผลิตซึ่งส่งผลดี
ไปถึงพื้นที่ชนบท แต่การจ้าง
งานในเมืองกลายเป็นแบบ
ชั่วคราวมาก
- มีทางเลือกสำหรับการ
บริโภคทีเ่ น้นความยั่งยืน

ความเป็นธรรม
- อยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการราย
ใหญ่และรายย่อย
- มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย

ประสิทธิผลของการพัฒนา
- การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่คุ้มค่า
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แยกการอยู่อาศัยกับแหล่งงาน
กันชัดเจน
- มีการจ้างงานจำนวนมาก

- การอยู่รอดของธุรกิจขึ้นอยู่
กับกลไกตลาด
- มีช่องทางสำหรับผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการรายย่อย
- รายใหญ่อาจได้เปรียบเพราะ
สามารถขยายช่องทางการจัด
จำหน่ายได้ครอบคลุมหลาย
พื้นที่มากกว่า

- ข้อมูลการบริโภคกระจัด
กระจายอยู่ทผี่ ู้ประกอบการแต่
ละราย
- ต้องลงทุนหน้าร้านและ
ช่องทางการจำหน่ายเป็น
ปริมาณมาก แต่การตลาด
สามารถทำเป็นรายพื้นที่ได้
- ต้องลงทุนในพื้นที่การผลิตที่
หลากหลาย หรือมีบริการเสริม
เพื่อผลิตสินค้าตามความ
ต้องการ
- มีทางเลือกที่ดีสำหรับการ
อุปโภคบริโภคอยูเ่ สมอ ทำให้ใช้
เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทางออกสำหรับผูไ้ ม่สะดวก
เดินทางอยู่บ้าง เช่น รถพุ่มพวง

- มีทางเลือกให้ผู้บริโภคทุก
ระดับ
- มีการสื่อสารของมนุษย์ ทำ
ให้สามารถอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สุงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้ดี
- มีข้อจำกัดสำหรับผู้ทไี่ ม่
สะดวกในการเดินทาง
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ฉากทัศน์ที่ 3 เคอรี่ที่รอคอย
(การแผ่ขยายไปสู่ชานเมือง / สินค้าที่เป็นมาตรฐาน)
1) สถานการณ์พื้นฐานและภาพสำคัญของฉากทัศน์
ผู้คนส่วนใหญ่อยู่อาศัยในย่านที่อยู่อาศัยชานเมืองความหนาแน่นต่ำ ซึ่งมีปะปนไปทั้งชุมชนดั้งเดิม
และหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งในย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นต่ำชานเมืองจะไม่มีร้านค้าอยู่เลย แหล่งงานส่วนใหญ่ยัง
กระจุกตัวอยู่กลางเมือง การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตามตามแผนแล้ว แต่การเดินทางของคนส่วนใหญ่ยัง
ใช้รถยนต์เป็นหลัก
ผู้คนส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์แล้วให้มาส่งที่บ้าน ดังนั้นในย่านที่อยู่อาศัยจึงแทบจะไม่มีร้านค้า
อื่นนอกจากร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อเท่านั้น ร้านอาหารจะกระจุกตัวอยู่ตามแหล่งชุมชนและศูนย์อาหาร
ร้านสะดวกซื้อจะสามารถพบได้ตามจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่สำคัญและสถานีบริการน้ำมัน มีการขายของ
อุปโภคบริโภคเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับกรณีฉุกเฉิน และเน้นการให้บริการเสริมในเชิงธุรกรรมต่าง ๆ เป็นหลัก
ซูเปอร์มาร์เก็ตจะยกเลิกบริการหน้าร้านแล้วหันมาใช้ช่องทางการค้าออนไลน์แทน เนื่องจากสินค้า
ทั้งหมดอยู่ในมาตรฐานจึงสามารถขายออนไลน์ได้ง่าย และจะมีบริการรถเร่ขายไฮเทค (รถพุ่มพวงของ
ซูเปอร์มาร์เก็ต) วิ่งให้บริการตามแหล่งชุมชนในวันหยุด ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าที่มีให้บริการบนรถเร่
ขายไฮเทค สั่งสินค้าออนไลน์ และส่งถึงที่ได้ภายใน 2 ชั่วโมง รถพุ่มพวงแบบเดิมจะหายไปเนื่องจากไม่มีตลาด
สดอีกต่อไปแล้ว แต่อาจจะเกิดการให้บริการร้านค้าที่ไม่เป็นทางการตามหมู่บ้านล้อมรั้วต่าง ๆ โดยผู้ที่สามารถ
กักตุนสินค้าเอาไว้และจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม
ผู้คนสามารถสั่งสิน ค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างในการให้บริการของ
ผู้ประกอบการแต่ละรายบ้าง แต่สินค้าจะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ และจะนัดส่งสินค้าในวันหยุดซึ่งมี
คนอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ จะเกิดการแข่งขันในการทำการตลาดออนไลน์สูง จนผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่
รายสามารถควบคุมตลาดได้เกือบทั้งหมด เพราะสามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานได้กว้างขวาง ซึ่งผู้ประกอบการแต่
ละรายจะมีบริการที่ครบวงจร ตอบโจทย์การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้เกือบทั้งหมด แต่จะเกิด
การรวมกลุ่มของผู้ผลิตรายย่อยหรือผู้ผลิตสินค้าพื้นบ้านเพื่อขายสินค้าที่ไม่มีจำหน่ายอยู่ในแพลตฟอร์มของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่เพิ่มเติมด้วยเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค แต่มีคนใช้งานไม่มาก หมู่บ้านจัดสรรบาง
แห่งมีการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการสั่งสินค้าเพื่อให้บริการลูกบ้านตั้งแต่แรกเข้าอยู่อาศัย
การขนส่งสินค้าเกิดขึ้นมากในช่วงวันหยุด มีผู้ให้บริการเอกชนหลายรายแข่งขันกัน ผู้ประกอบการค้า
ปลีกบางรายก็มีบริษัทที่ให้บริการอยู่ในเครือของตนเอง และเริ่มมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาส่งของแทนมนุษย์แต่
ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงเนื่องจากต้องวิ่งในระยะทางไกล จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก มักใช้ในโครงการที่อยู่อาศัย
ราคาแพงเท่านั้น
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การชำระเงินส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีบริการบัตรเติมเงินสำหรับหรือการหัก
บัญชีล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ไม่มีเครดิต ยังคงเหลือร้านค้าบางส่วนเท่านั้นที่ยังรับเงินสด เช่นร้านสะดวกซื้อ และรถ
เร่ขายไฮเทค ทำให้ปริมาณเงินสดในระบบลดลงอย่างมาก
การจ้างงานในภาคบริการจะลดน้อยลงมากในส่วนของพนักงานขาย เนื่องจากร้านค้ามีจำนวนน้อยลง
อย่างมีนัยสำคัญ แต่จะเพิ่มขึ้นในส่วนของบริการคัดแยกและจัดส่งสินค้าจากโกดัง แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่
บางรายเริ่มนำเครื่องจักรมาใช้งานแทนการจ้างงาน ทำให้ในอนาคตอาจจะไม่ต้องการแรงงานส่วนนี้อีก การ
จ้างงานในภาคขนส่งจะเพิ่มขึ้นมาก แต่เนื่องจากอุปสงค์ของการส่งสินค้าเกิดขึ้นในวันหยุด ที่ผู้คนอยู่ที่บ้านเป็น
ส่วนใหญ่ แรงงานส่วนใหญ่จึงเป็นแรงงานชั่วคราวในลักษณะงานพิเศษ

ภาพที่ 5 ฉากทัศน์ที่ 3 เคอรี่ที่รอคอย
ที่มา: คณะผู้จัดทำ
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2) ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์
นางสาว A ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านล้อมรั้วชานเมืองกับครอบครัว ปัจจุบันอายุ 50 ปี ยัง
ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน นางสาว A สั่งซื้อสินค้าออนไลน์เป็นปกติมาประมาณ 20 ปีแล้ว และเนื่องจากการ
สั่งของอุปโภคบริโภคออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติ ของสังคม ทำให้วันหยุดมักจะใช้เวลากับครอบครัวในการรอ
สินค้ามาส่งที่บ้านเช่นเดียวกับเพื่อนบ้าน ครอบครัวไม่นิยมเดินทางออกไปนอกบ้านในช่วงวันหยุด เนื่องจากไม่
อยากเดินทางไกล ยกเว้นเดินทางไปรับประทานอาหารข้างนอกเป็นครั้งคราว
นาง B อายุ 62 ปีเป็นข้าราชการเกษียณ อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเก่าชานเมืองกับสามีที่เกษียณแล้ว
เช่นกัน บุตรทั้งสองคนย้ายไปอยู่อาศัย ที่อื่นเพราะแหล่งงานและสถานศึกษา นาง B ไม่ถนัดที่จะสั่ง ของ
ออนไลน์ด้วยตนเองจึงนิยมโทรศัพท์ไปไหว้วานให้ลูกเป็นผู้ สั่งให้ หรือบางครั้งก็ขับรถไปที่ศูนย์บริการของร้าน
สะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันเพื่อสั่งสินค้าอุปโภคบริโภค ในวันหยุด นาง B มักจะรอให้ของมาส่ง และรอ
จังหวะรถเร่ไฮเทคเข้ามาที่หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นเวลาที่จะได้พบปะเพื่อนบ้านและเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจ
เพิ่มเติม
นาย C ในวัย 45 ปี อาศัยอยู่คนเดียวในบ้านเดี่ยวชานเมืองในหมู่บ้านล้อมรั้ว ด้วยหน้าที่การงานทำให้
ขับรถกลับบ้านในเวลาดึกเช่นเดิม สินค้าที่จำเป็นส่วนใหญ่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน และสั่ง
สินค้าที่ไม่มีให้บริการให้มาส่งที่บ้านในช่วงวันหยุดบ้างเป็นครั้งคราว ในช่วงวันหยุดที่มักจะใช้บริการส่งอาหาร
เนื่องจากไม่ต้องการออกจากบ้านไปไหนเพราะเหนื่อยกับการเดินทางทุกวันอยู่แล้ว ในส่วนการรักษาความ
สะอาดของบ้านเป็นการจ้างแม่บ้านจากบริษัทที่ให้บริการมาดูแลในวันธรรมดา ซึ่งแม่บ้านจะเตรียมอาหารมา
ทานจากบ้านเนื่องจากหาซื้อใกล้ ๆ ไม่ได้
นาง D อายุ 65 ปี ได้ย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านเก่าชานเมืองลูกสาววัย 38 ปี เพื่อช่วยดูแลบุตรวัย 2 ปี
เนื่องจากลูกสาวและสามีต้องทำงานในเวลากลางวัน นาง D ไม่สามารถออกเดินทางไปไหนได้ ในวันธรรมดา
เนื่องจากขับรถไม่ได้และไม่มีบริการขนส่งสาธารณะใกล้ ๆ และไม่สามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้ เพราะไม่ชินกับ
การใช้เครื่องมือสื่อสาร หน้าที่ในการซื้อของจึงเป็นของลูกสาวซึ่งจะรวบรวมสั่งสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละ
สัปดาห์ให้มาส่งในช่วงวันหยุด นาง D มักจะรอรถเร่ไฮเทคให้เข้ามาที่หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นเวลาที่จะได้พบปะ
สังสรรค์กับเพื่อนบ้าน
นางสาว E อายุ 40 ปี ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนเก่าชานเมืองกับสามีในบ้านเช่าที่เป็นบ้านเดี่ยว
ขนาดเล็ก นางสาว E มีอาชีพรับจ้างทำความสะอาดบ้านกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจะจ่ายงานประจำเป็นงานทำ
ความสะอาดบ้านในหมู่บ้านใกล้ ๆ สัปดาห์ละ 3-4 วัน โดยจะมีการจ่ายงานผ่านแอพลิเคชั่น นางสาว E ต้องซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะถูกกว่าตามร้านสะดวกซื้อ และได้สินค้าที่ครบครันตามความ
ต้องการมากกว่า แต่จะซื้อทีละน้อย ๆ เพราะไม่ได้มีเงินเก็บมาก และรอการจัดส่งในช่วงวันหยุด บางครั้งก็ใช้
บริการของรถเร่ไฮเทค เนื่องจากได้สินค้าที่ต้องการเร็วกว่าและมีความสะดวก โดยราคาไม่ต่างกับการสั่ง
ออนไลน์ในช่วงที่ไม่ได้ลดราคา
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3) การประเมินฉากทัศน์
เมื่อนำภาพอนาคตของฉากทัศน์ที่ 3 มาประเมินจากมิติของความยั่งยืน (Sustainability) ความเป็นธรรม
(Equity) และความประสิทธิผลของการพัฒนา (Efficiency) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 11 การประเมินฉากทัศน์ที่ 3 เคอรี่ที่รอคอย
มิติของการประเมิน
ความยั่งยืน
ภาครัฐ
- ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่ได้
มาตรฐาน
- ใช้พลังงานในการขนส่งมาก

ความเป็นธรรม
- ผู้ประกอบการรายใหญ่
ได้เปรียบมากกว่า
- ประชาชนที่มีข้อจำกัด
- การจ้างงานเป็นแบบชั่วคราว เข้าถึงสินค้าได้ยาก
เสียส่วนมาก อาจมีผลกระทบ
ในช่วงเกิดวิกฤติ
- เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยกลุม่ - ผู้ผลิตและผู้ประกอบการราย
ทุนใหญ่เป็นหลัก
ย่อยทำการตลาดได้ยาก
- ความหลากหลายทางชีวภาพ - รายใหญ่อาจได้เปรียบมาก
ลดน้อยลง เพราะเป็นการผลิต เพราะมีช่องทางการจำหน่าย
เพื่อป้อนโรงงานเป็นหลัก
ครอบคลุม
- มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ในขั้นตอนการผลิตไม่มาก
เพราะโรงงานมีการจัดการทีไ่ ด้
มาตรฐาน

ประสิทธิผลของการพัฒนา
- การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่คุ้มค่า
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แยกการอยู่อาศัยกับแหล่งงาน
กันชัดเจน
- การลงทุนในภาคการผลิตเป็น
ระบบที่ชัดเจน จัดการได้ง่าย

ผู้ประกอบการ /
ผู้ผลิตสินค้า

- ข้อมูลการบริโภครวบรวมได้
ง่ายเพราะมีการเก็บรอยเท้า
ดิจิทัลเอาไว้ทั้งหมด
- ไม่ต้องลงทุนหน้าร้านจำนวน
มาก เอาสรรพกำลังไปลงทุนใน
ระบบโลจิสติกส์แทน
- ไม่ต้องลงทุนกับสายการผลิต
ที่หลากหลาย ผลิตเพียงสินค้า
มาตรฐาน

- มีการขนส่งเกิดขึ้นมาก แต่ก็
ลดต้นทุนได้
ผู้บริโภค

- เกิดการสร้างงานเป็นจำนวน
มาก ในภาคการขนส่ง แต่
กลายเป็นแบบชั่วคราวมาก
- สุขภาพถูกกำหนดโดย
ผู้ประกอบการ

- มีทางเลือกในระดับหนึ่ง
สำหรับคนที่เข้าถึงเทคโนโลยี
- ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสมี
ข้อจำกัดในการซื้อของ
- มีข้อจำกัดสำหรับผู้ทไี่ ม่
สะดวกในการเดินทาง ที่
ชัดเจนมาก
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- ได้สินค้าที่มคี ุณภาพตาม
มาตรฐาน
- สามารถเช้คประวัติการซื้อ
ของได้จากฐานข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ
- มีทางออกสำหรับผูไ้ ม่สะดวก
เดินทางอยู่บ้าง เช่น รถเร่ไฮเทค

ฉากทัศน์ที่ 4 เซเว่นยืนหนึ่ง
(การใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมือง / สินค้าที่เป็นมาตรฐาน)
1) สถานการณ์พื้นฐานและภาพสำคัญของฉากทัศน์
ผู้คนส่วนใหญ่อยู่ในคอนโดมิเนียมในเมืองเพราะสามารถเดินทางได้สะดวก ตึกแถวต่าง ๆ ภายในเมือง
ถูกฟื้นฟูให้เป็นที่อยู่อาศัย ทำให้มีทางเลือกในการอยู่อาศัยในเมืองมากขึ้น การอยู่อาศัยแนวราบมีเหลืออยู่ใน
สัดส่วนที่น้อย
ร้านค้าที่เหลืออยู่ในเมืองจะมีเพียงร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อเท่านั้น ซึ่งร้านสะดวกซื้อจะเพิ่ม
จำนวนขึ้นมากทำให้สามารถให้บริการได้ถี่ขึ้น และมีผู้ประกอบการหลายรายที่ให้ บริการ แต่จำนวนพนักงาน
ต่อร้านสะดวกซื้อจะลดลงเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแทน ร้านสะดวกซื้อจะ
ให้บริการเป็นตัวแทนจำหน่ายของสินค้าทุกประเภท รวมถึงให้บริการเสริมต่าง ๆ ในด้านธุรกรรม ในบางสาขา
จะมีห้องทดลองสินค้าซึ่งอาจจะมีตัวอย่างสินค้าจำนวนมาก หรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีการให้บริการเปลี่ยนและคืนสินค้าด้วย ในบางสาขาจะมีนักโภชนาการทำหน้าที่ให้คำแนะนำ
ในการบริโภคสำหรับผู้ที่สนใจสุขภาพ และในบางครั้งร้านสะดวกซื้ออาจจะลดรูปเป็นตู้จำหน่ายสินค้าที่ฝังตัว
อยู่ตามอาคารชุดแทน
บริการออนไลน์จะเป็นช่องทางหลักของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้คนในเมืองสามารถสั่งสินค้าได้
ทุกที่ทุกเวลาและสามารถระบุเวลาและสถานที่ในการจัดส่งได้โดยอิสระ ด้วยความที่สินค้ามีมาตรฐานรองรับ
ทั้งหมด ทำให้บริการออนไลน์สามารถทำได้ง่าย ร้านสะดวกซื้อจะเป็นช่องทางสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ
ออนไลน์ในการสื่อสารกับลูกค้า มักจะมีแคมเปญต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการขาย หรือแนะนำสินค้าใหม่โดยการ
แจกคูปองเพื่อให้ลูกค้าไปลองตามร้านสะดวกซื้อ
บริการขนส่งมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตเนื่องจากเป็นช่องทางที่จะนำสินค้ามาสู่ผู้บริโภค การขนส่ง
สินค้าระยะสั้นจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเนื่องจากเมืองมีความกระชับ การแบ่งค่ายการให้บริการของผู้ประกอบการ
ขายสินค้ากับผู้จัดส่งสินค้าจะมีความชัดเจน ผู้บริโภคสามารถเลือกให้สินค้ามาส่งได้ ตามสถานที่และเวลาที่
สะดวก หรือจะเลือกเองรับตามร้านสะดวกซื้อก็ได้ การขนส่ง ในตึกสูงอาจมีการใช้ โดรนขนส่งสินค้าหรื อ
เครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้คนจะสั่งของเป็นปริมาณ มากหรือน้อย
แล้วแต่วิถีชีวิตและความพอใจของปัจเจก
การชำระเงินส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ร้านสะดวกซื้อยังคงรับการชำร ะด้วย
เงินสดด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สะดวก ร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่มีเครื่องจักรสำหรับการชำระเงิน
เพื่อลดการจ้างพนักงาน ในสาขาที่มีพนักงานประจำอยู่ พนักงานที่อยู่เวรครั้งละคนจะทำหน้าที่อำนวยความ
สะดวกให้กับลูกค้า
การจ้างงานภาคบริการจะลดน้อยลง ถึงแม้จำนวนสาขาของร้านสะดวกซื้อจะมากขึ้นก็ตาม เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกันการจ้างงานภาคขนส่งจะเพิ่มขึ้นมากในระยะแรก
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เนื่องจากต้องมีการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา แต่เมื่อมีการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการส่งสินค้า จะ
ทำให้การจ้างงานไม่โตขึ้นมากนัก

ภาพที่ 6 ฉากทัศน์ที่ 4 เซเว่นยืนหนึ่ง
ที่มา: คณะผู้จัดทำ

2) ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์
นางสาว A ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียมกลางเมืองกับครอบครัว ปัจจุบันอายุ 50 ปี ยังทำงานอยู่ใน
บริษัทเอกชน ด้วยความถนัดจึงใช้บริการสั่งของอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ให้มาส่งที่บ้าน อยู่เสมอ
เนื่องจากสามารถนัดเวลารับของได้อย่างอิสระ ไม่ได้ใช้งานร้านสะดวกซื้อในการซื้อสินค้ าเลย นอกจากการทำ
ธุรกรรมที่จำเป็นเท่านั้น
นาง B อายุ 62 ปีเป็นข้าราชการเกษียณ มีเวลาว่างค่อนข้างเยอะ อาศัย อยู่ในเคหะชุมชนที่ถูกฟื้นฟู
ใหม่ของการเคหะแห่งชาติภายในเมืองกับสามีที่เกษียณแล้ว บุตรทั้งสองคนย้ายไปอยู่อาศัยที่อื่นเพราะแหล่ง
งานและสถานศึกษา นาง B ไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยตัวเองได้ จึงต้องใช้บริการเครื่องช่วยซื้อสินค้าซึ่ง
ติดตั้งอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อ และอาศัยการช่วยเหลือของพนักงานเป็นบางครั้ง ซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าลำบากอะไร แต่ยัง
สะดวกสบายมากกว่าสมัยก่อนเพราะมีสินค้าไปส่งถึงบ้านโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม นาง B ชำระเงินด้วย
เครดิตการ์ดและไม่ได้พกเงินสดอีกต่อไปเนื่องจากไม่มีความจำเป็น
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นาย C ในวัย 45 ปี ยังคงอาศัยอยู่คนเดียวในคอนโดมิเนียมสูงกลางเมือง ด้วยหน้าที่การงานทำให้
ยังคงกลับบ้านดึกเช่นเดิม นาย C นิยมใช้งานร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นอยู่เป็นประจำ ซึง่
บางครั้งก็ให้ของไปส่งที่บ้านกลางดึก เพราะสะดวกรับในเวลานั้น นาย C ได้จ้างแม่บ้านจากบริษัทที่ให้บริการ
มาดูแลทำความสะอาดบ้านและเตรียมอาหารไว้ให้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ซึ่งนาย C ได้เปิดบริการบัตรเครดิตเสริม
ไว้ใบหนึ่งสำหรับแม่บ้านเพื่อซื้อของใช้ที่จำเป็นเข้าบ้าน และแม่บ้านเป็นผู้ระบุเวลาการส่งของให้มาส่งกลางดึก
หรือเวลาที่แม่บ้านทำงานอยู่
นาง D อายุ 65 ปี ได้ย้ายไปอยู่คอนโดมิเนียมกับลูกสาววัย 38 ปี เพื่อช่วยดูแลบุตรวัย 2 ปี เนื่องจาก
ลูกสาวและสามีต้องทำงานในเวลากลางวัน นาง D ไม่สามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้ จึงเป็นหน้าที่ของลูกสาวที่
จะสั่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาตุน เอาไว้ในบ้านเสมอ ซึ่งก็มีความสะดวกเนื่องจากนาง D สามารถรอรับ
ของได้ต ลอดเวลา โดยมักมีส ่ว นลดในการส่ ง ของตอนกลางวัน ของวั นธรรมดาซึ ่ง มี ผ ู ้ใ ช้ บริ ก ารน้ อ ย ใน
ขณะเดียวกันนาง D ก็แทบจะไม่ได้มีเวลาเดินทางออกจากห้องไปที่ไหนเลย ยกเว้นออกไปข้างนอกเพื่อทาน
อาหารกันทั้งครอบครัวในวันหยุด
นางสาว E อายุ 40 ปี ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในห้องเช่าในตึกแถวเก่ากับสามี โดยรับจ้างเป็นพนักงานร้าน
สะดวกซื้อที่ทำงานเป็นกะ ซึ่งหน้าที่ส่วนใหญ่คือการช่วยเหลือลูกค้าในการใช้งานเครื่องสั่งสินค้า และทำ
ธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยการอ่านบาร์โค้ดเท่านั้น นางสาว E มักจะทำอาหารทานเองกับสามีเพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ย
โดยจะสั่งสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ทีละไม่มากนักและมักจะให้มาส่งที่ร้านสะดวกซื้อสาขาที่ตนทำงานอยู่
เนื่องจากสามารถขนกลับบ้านได้เลย เนื่องจากสามีต้องทำงานเช่นกัน แต่ไม่สะดวกที่จะรับของกลางดึก เพราะ
เป็นบ้านเช่าที่อยู่กันหลายหลายครอบครัว
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3) การประเมินฉากทัศน์
ตารางที่ 12 การประเมินฉากทัศน์ที่ 4 เซเว่นยืนหนึ่ง
มิติของการประเมิน
ความยั่งยืน
ภาครัฐ
- ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่ได้
มาตรฐาน
- การจ้างงานเกิดขึ้นน้อยมาก
และเป็นการจ้างงานชั่วคราว
เป็นส่วนใหญ่

ความเป็นธรรม
- ผู้ประกอบการรายใหญ่
ได้เปรียบมากกว่า
- ประชาชนที่มีข้อจำกัด
เข้าถึงสินค้าได้ยาก แต่กม็ ี
บริการให้ความช่วยเหลือที่
เข้าถึงได้ค่อนข้างสะดวก
- เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยกลุม่ - ผู้ผลิตและผู้ประกอบการราย
ทุนใหญ่เป็นหลัก
ย่อยทำการตลาดได้ยาก
- ความหลากหลายทางชีวภาพ - รายใหญ่อาจได้เปรียบมาก
ลดน้อยลง เพราะเป็นการผลิต เพราะมีช่องทางการจำหน่าย
เพื่อป้อนโรงงานเป็นหลัก
ครอบคลุม
- มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ในขั้นตอนการผลิตไม่มาก
เพราะโรงงานมีการจัดการทีไ่ ด้
มาตรฐาน

ประสิทธิผลของการพัฒนา
- มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
คุ้มค่ากับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
- การลงทุนในภาคการผลิตเป็น
ระบบที่ชัดเจน จัดการได้ง่าย

ผู้ประกอบการ /
ผู้ผลิตสินค้า

- ข้อมูลการบริโภครวบรวมได้
ง่ายเพราะมีการเก็บรอยเท้า
ดิจิทัลเอาไว้ทั้งหมด
- ลดต้นทุนในการมีหน้าร้านที่
แตกต่างกันหลายประเภท
- ลงทุนในระบบหน้าร้าน
สะดวกซื้อที่เป็นมาตรฐาน
สามารถทำซ้ำได้ง่าย และมี
ประสิทธิภาพสูง
- ไม่ต้องลงทุนกับสายการผลิต
ที่หลากหลาย ผลิตเพียงสินค้า
มาตรฐาน
- สามารถทำการตลาดส่ง
ข้อความตรงถึงผู้บริโภคได้ง่าย

- มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีจุดกระจายสินค้า
ชัดเจน ทำให้การขนส่งสร้าง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อย
- ไม่ต้องมีสต๊อกสินค้า ลดการ
เสื่อมสภาพ
ผู้บริโภค

- สุขภาพถูกกำหนดโดย
ผู้ประกอบการ
- ตลาดถูกครอบงำโดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่กี่
ราย

- มีทางออกสำหรับคนทุกกลุ่ม
ในการเข้าถึงช่องทางการซื้อ
- ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสมี
ข้อจำกัดในการซื้อของ แต่
สามารถขอความช่วยเหลือ
จากพนักงานได้
- ข้อจำกัดสำหรับผู้ที่ไม่
สะดวกในการเดินทางมีไม่มาก
นักหากมีคนช่วยเหลือ หรือมี
การเข้าถึงเทคโนโลยี
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- ได้สินค้าที่มคี ุณภาพตาม
มาตรฐาน
- สามารถเช้คประวัติการซื้อ
ของได้จากฐานข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ
- สามารถเลือกเวลารับสินค้าได้
ตามใจชอบ

3.3 อนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future)
เมื่อนำผลการประเมินฉากทัศน์ทั้งสี่ตามที่ได้รวบรวมมาในข้างต้นมาสรุปและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียใน
มิติของความยั่งยืน ความเป็นธรรมและประสิทธิผลของการพัฒนา ได้ผลดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ 13 สรุปข้อดีข้อเสียในแต่ละมิติของแต่ละฉากทัศน์
อนาคตทางเลือก
ฉากทัศน์ที่ 1:
ย่านการค้ายกเครื่อง

ฉากทัศน์ที่ 2:
ตลาดนัดต่างระดับ

เกณฑ์ในการตัดสินใจอนาคตที่พงึ ประสงค์
ความยั่งยืน
ความเป็นธรรม
ประสิทธิผลของการพัฒนา
(ข้อดี)
(ข้อดี)
(ข้อดี)
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่
- อยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการราย - ใช้ประโยชน์ที่ดินได้คมุ้ ค่า
หลากหลาย และผลิตใน
ใหญ่และรายย่อย
- เกิดการจ้างงานจำนวนมาก
หลายพื้นที่
- มีทางเลือกให้ผู้บริโภค
- มีทางเลือกที่ดีสำหรับการ
- เกิดการจ้างงานในภาคการ - มีการสื่อสารของมนุษย์ที่จะ บริโภคเสมอ
ผลิตจำนวนมาก
ช่วยอำนวยความสะดวกให้
- มีทางเลือกสำหรับผู้ที่เน้น
ผู้ด้อยโอกาส
การบริโภคที่ยั่งยืน
(ข้อเสีย)
(ข้อเสีย)
(ข้อเสีย)
- เกิดขยะจำนวนมาก เพราะ - การอยู่รอดของธุรกิจขึ้นอยู่ - ต้องลงทุนทางการตลาด
ต้องผลิตสินค้าเผื่อ
กับกลไกของตลาด
เพื่อแข่งขันตลอดเวลา
ผู้ประกอบการรายย่อยต้อง - ต้องลงทุนในพื้นที่การผลิต
พยายามหาจุดเด่น
ที่หลากหลาย การพัฒนา
สินค้าตามความต้องการ
และการพัฒนาบริการ
(ข้อดี)
(ข้อดี)
(ข้อดี)
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่
- อยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการราย - เกิดการจ้างงานจำนวนมาก
หลากหลาย และผลิตใน
ใหญ่และรายย่อย
- มีทางเลือกที่ดีสำหรับการ
หลายพื้นที่
- มีทางเลือกให้ผู้บริโภค
บริโภคเสมอ
- มีทางเลือกสำหรับผู้ที่เน้น
- มีการสื่อสารของมนุษย์ที่จะ - มีทางออกสำหรับผูไ้ ม่
การบริโภคที่ยั่งยืน
ช่วยอำนวยความสะดวกให้ สะดวกเดินทางอยู่บ้าง เช่น
ผู้ด้อยโอกาส
รถพุ่มพวง
(ข้อเสีย)
(ข้อเสีย)
(ข้อเสีย)
- การจ้างงานเป็นแบบ
- รายใหญ่อาจได้เปรียบ
- ใช้ประโยชน์ที่ดินไม่คมุ้ ค่า
ชั่วคราวเสียส่วนมาก
เพราะสามารถมีร้านค้าได้ - ต้องลงทุนในพื้นที่การ
- เกิดขยะจำนวนมาก เพราะ
หลายพื้นที่
ผลิตที่หลากหลาย การ
ต้องผลิตสินค้าเผื่อ
- มีข้อจำกัดในการเดินทาง
พัฒนาสินค้าตามความ
ต้องการ และการพัฒนา
บริการ
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อนาคตทางเลือก
ฉากทัศน์ที่ 3:
เคอรี่ที่รอคอย

ฉากทัศน์ที่ 4:
เซเว่นยืนหนึ่ง

เกณฑ์ในการตัดสินใจอนาคตที่พงึ ประสงค์
ความยั่งยืน
ความเป็นธรรม
ประสิทธิผลของการพัฒนา
(ข้อดี)
(ข้อดี)
(ข้อดี)
- สินค้าได้มาตรฐาน
- มีทางเลือกในการบริโภค - การลงทุนในภาคการผลิต
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมไม่ สำหรับผู้ที่เข้าถึงเทคโนโลยี เป็นระบบที่ชัดเจน จัดการ
มากถ้ามีการจัดการทีด่ ี
ได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนใน
- เกิดการจ้างงานมากในภาค
สายการผลิตที่หลากหลาย
ขนส่ง
- ไม่ต้องลงทุนหน้าร้านมาก
- มีทางออกสำหรับผูไ้ ม่
สะดวกเดินทางอยู่บ้าง เช่น
รถเร่ไฮเทค
(ข้อเสีย)
(ข้อเสีย)
(ข้อเสีย)
- เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วย - ผู้ประกอบการรายใหญ่
- ใช้ประโยชน์ที่ดินไม่คมุ้ ค่า
กลุ่มทุนใหญ่เป็นหลัก
ได้เปรียบมากกว่า
- ความหลากหลายทางชีวภาพ - ผู้ประกอบการรายย่อยทำ
ลดน้อยลง
การตลาดได้ยาก
- มีการขนส่งเกิดขึ้นมาก
- มีข้อจำกัดในการเข้าถึง
- การจ้างงานเป็นแบบชั่วคราว สินค้าของคนบางกลุ่ม
(ข้อดี)
(ข้อดี)
(ข้อดี)
- สินค้าได้มาตรฐาน
- มีบริการให้ความช่วยเหลือ - ใช้ประโยชน์ที่ดินได้คมุ้ ค่า
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมไม่ ผู้ที่มีข้อจำกัด
- การลงทุนในภาคการผลิต
มากถ้ามีการจัดการทีด่ ี
- มีข้อจำกัดในการเดินทางไม่ เป็นระบบที่ชัดเจน จัดการ
- ไม่ต้องมีสต๊อกสินค้า ลดการ
มากนัก
ได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนใน
เสื่อมสภาพ
สายการผลิตที่หลากหลาย
- ไม่ต้องลงทุนหน้าร้านมาก
- สามารถทำซ้ำ และลงทุนใน
ค่าการตลาดไม่มาก
(ข้อเสีย)
(ข้อเสีย)
(ข้อเสีย)
- การจ้างงานเกิดขึ้นน้อยมาก - ผู้ประกอบการรายใหญ่
- การแข่งขันเกิดขึ้นน้อย
และเป็นการจ้างงาน
ได้เปรียบมากกว่า
ชั่วคราวเป็นส่วนใหญ่
- ผู้ประกอบการรายย่อยทำ
- เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วย
การตลาดได้ยาก
กลุ่มทุนใหญ่เป็นหลัก
- มีข้อจำกัดในการเข้าถึง
- ความหลากหลายทางชีวภาพ สินค้าของคนบางกลุ่ม
ลดน้อยลง
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และจากการประชุมกลุ่มย่อย (ภาคผนวก ข) โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละ
ฉากทัศน์ ได้ผลสรุปดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ 15 สรุปข้อดีข้อเสียของแต่ละฉากทัศน์จากการประชุมกลุ่มย่อย

ฉากทัศน์
ฉากทัศน์ที่ 1:
ย่านการค้ายกเครื่อง

ฉากทัศน์ที่ 2:
ตลาดนัดต่างระดับ

ฉากทัศน์ที่ 3:
เคอรี่ที่รอคอย

ฉากทัศน์ที่ 4:
เซเว่นยืนหนึ่ง

ข้อดี

ข้อเสีย

- สะดวก และสนุกกับประสบการณ์การซื้อ - ความเจริญไม่กระจายออกไปนอกพื้นที่
ของ
- ทรัพยากรในพื้นที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่าง
- มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการส่งของ ทำให้ เต็มที่
เกิดความสะดวก
- ตามไม่ค่อยทัน เพราะขาดความรู้ด้าน
- มีทางเลือกในการซื้อของ
เทคโนโลยี
- ซื้อของแล้วไม่ได้รับของทันที ไม่ทันใจ
- มีที่ซื้อสินค้าได้หลายรูปแบบ
- เดินทางไม่สะดวกถ้าไม่มรี ถส่วนตัว
- มีสินค้าพื้นถิ่นวางขาย
- เสียเวลาเดินทาง
- มีความสะดวกในการจับจ่าย
- ขาดความสะดวก
- ไม่จำเป็นต้องขนสินค้าเอง
- เสียค่าบริการขนส่ง
- ตอบโจทย์ความต้องการประสบการณ์ที่
หลากหลายของคน
- สะดวก ไม่ต้องเดินทาง
- ขาดการปฏิสัมพันธ์ของการซื้อของในสถานที่
- รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการซื้อของ
จริง
- ไม่ต้องขนสินค้าด้วยตนเอง
- ไม่ได้สัมผัสสินค้าก่อน
- เกิดการแชร์กับเพื่อนบ้าน ช่วยส่งเสริมให้ - เกิดการผูกขาดการค้าโดยผู้ประกอบการราย
เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม
ใหญ่
- ผู้ประกอบการรายย่อยพัฒนาตามไม่ทัน
- ต้องใช้เวลาในการรอสินค้า
- ต้องกักตุนสินค้าไว้เผื่อยามฉุกเฉิน
- ทำให้คนขี้เกียจ
- สะดวก เดินทางด้วยเท้าได้
- เกิดการผูกขาดการค้าโดยผู้ประกอบการราย
- ลดเวลาการเดินทาง
ใหญ่
- เหมาะกับชีวิตคนสูงวัยที่มีข้อจำกัดในการ - มีตัวเลือกของสินค้าน้อย
เดินทาง
- หากมีปัญหาระบบล่มจะทำอย่างไร
- ลดการเสียเวลาในการเลือกซื้อของ
ทำให้คนขี้เกียจและมีสุขภาพแย่ลง

โดยที่ป ระชุมกลุ่มย่อยได้เลือกให้ฉากทัศน์ที่ 1 ย่านการค้ายกเครื่อง เป็นอนาคตที่พึงประสงค์
เนื่องจากมีความหลากหลายของประสบการณ์ในการซื้อสินค้า มีทางเลือกสำหรับการซื้อสินค้าที่หลากหลาย มี
ทางออกสำหรับกลุ่มคนที่ชอบเดินทางไปซื้อของด้วยตนเอง และกลุ่มคนที่นิยมสั่งสิน ค้าออนไลน์ มีผลที่จะ
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สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้กับผู้ที่ต้องการ และน่าจะช่วยประหยัดพลังงานได้ดีจากการขนส่งที่ใช้ระยะทาง
ไม่มากนัก
ซึ่งเมื่อย้อนไปพิจารณาร่วมกับการประเมินฉากทัศน์ จะพบว่า ฉากทัศน์ที่ 1 มีข้อดีที่ชัดเจนในมิติ
ความเป็นธรรม เนื่องจากสร้างทางเลือกในการซื้อของสำหรับคนทุกกลุ่มได้ดีที่สุด ในมิติของความยั่งยืนฉาก
ทัศน์นี้มีความยั่งยืนในระดับหนึ่งแต่อาจมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากต้องผลิตสินค้าจำนวนมาก
ออกมาเผื่อสำหรับการแข่งขันที่มีลักษณะเสรี มีผู้ประกอบการจำนวนมากทั้งรายใหญ่และรายย่อย แต่ในทาง
กลับกันก็เป็นการสร้างงานและรายได้ให้กับภาคการเกษตรและภาคการผลิตจำนวนมาก ทำให้ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาคได้ แต่ในมิติของประสิทธิผลของการพัฒนานั้น พบว่าใน
ฐานะของผู้ประกอบการต้องลงทุนมาก (แต่น้อยกว่าฉากทัศน์ที่ 2 เนื่องจากมีพื้นที่หน้าร้านน้อยกว่าเนื่องจาก
ความกระชับของเมือง) และต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นทำให้ต้นทุนสูงขึ้นจากการมีหน้าร้านและการ
จ้างงาน รวมถึงยังต้องมีระบบที่สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มเติมอีกด้วย แต่หาก
มองจากมุมของผู้ บริโภค พบว่าน่าจะเป็นฉากทัศน์ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในเมืองของคนหลายกลุ่มมากที่สุด
เพราะมีทางเลือกสำหรับการบริโภคเสมอ และมีความสะดวกสบาย ไม่มีผู้ด้อยโอกาสจากการเดินทาง ฉากทัศน์
ที่ 1 ย่านการค้ายกเครื่องจึงเป็นฐานคิดของอนาคตที่พึงประสงค์
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บทที่ 4 ยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตของการซือ้ ของในเมือง
จากภาพอนาคตฐาน อนาคตทางเลือก รวมถึงอนาคตที่พึงประสงค์ ของการซื้อของที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3
นำมาสู่การวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่จำเป็นสำหรับภาพอนาคตเหล่านั้น

4.1 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของในเมืองในปัจจุบัน
ในปัจจุบันภาครัฐได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของในเมือง ในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก้าวสู่สังคมดิจิทัล โดยส่งเสริมให้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนา
กำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
เป็นแผนงานของกระทรวงการคลังที่ได้รับความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีในวันที่ 22 ธันวาคม 2558
ประกอบด้วยโครงการสำคัญได้แก่ การชำระเงินแบบ Any ID การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการ e-Payment ภาครัฐ ซึ่งได้มีการดำเนินการจริงให้เห็นผลใน
ปัจจุบันอย่างเป็นลำดับ
3. แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2564)
เป็นแผนงานของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้มี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน
ที่เชื่อมโยงกัน (Interoperable Infrastructure) การส่งเสริมนวัตกรรมและบริการชำระเงิน (Innovation)
การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการชำระเงิน (Inclusion) การกำกับดูแลและการบริห ารความเสี่ ยง
(Immunity) การพัฒนาข้อมูลการชำระเงิน (Information)
4. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2559-2579)
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้มี การพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบ
วงจร เพื่อให้มีความสามารถแข่งขันระดับภูมิภาคและโลก Smart Farmer การพัฒนาระบบการค้า ให้ มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภคเพื่อรองรับระบบ
เศรษฐกิจการค้าอนาคต และการบูรณาการกับระบบการค้าโลกเพื่อใช้ประโยชน์จากภายนอก
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มี
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยยกระดับการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบ
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พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers:
LSPs) ให้สามารถแข่งขันได้ 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้ า
พัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเร่งแก้ไขอุปสรรค
การค้าระหว่างประเทศ และ 3) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิ
สติกส์ พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านโลจิสติกส์ ประเมิน/ติดตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประเมินผล
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
จะเห็นได้ว่าภาครัฐของไทย มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น โดยมีการ
ส่งเสริมให้มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวก การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง
ในด้านการเงินและการขนส่ง การเสริมสร้างผู้ประกอบการ และการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในระดับโลกนั้น มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ดิจิทัลในหลายรูปแบบ เช่น ในจีน มีการเปลี่ยนมาใช้
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Alipay และ WeChat เพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการจนกลายเป็นความ
ปกติใหม่ของสังคม ในฝรั่งเศสมีกฎหมายกำหนดวงเงินการใช้เงินสดให้ใช้ได้ไม่เกิน 3,000 ยูโร ในอินเดียมี
กฎหมายยกเลิกการใช้ธนบัตรชนิด 500 และ 1,000 รูปี และสนับสนุนการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีนโยบายส่งเสริมการชำระเงินผ่านบัตร โดยมีแคมเปญต่าง ๆ มาสนับสนุนการใช้เงินผ่าน
บัตร ทั้งบัตรเครดิต เดบิต และบัตรเติมเงิน เพื่อลดการใช้เงินสด เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าโลกมีทิศทางในการ
ก้าวสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น โดยพยายามยกเลิกการใช้เงินสดซึ่งมีต้นทุนในการบริหารจัดการ เปลี่ยนผ่านสู่การ
ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการขับเคลื่อนระบบเข้าสู่ดิจิทัลนี้มีผลพลอยได้คือข้อมูลการใช้จ่ายและการใช้ชีวิต
ของผู้บริโภค ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อสมดุลการปกป้องข้อมูลส่วนตัว กับการนำข้อมูลมาวิจัยและ
พัฒนาเพื่อประโยชน์ในเชิงการส่งเสริมเศรษฐกิจต่อไป
ดังนั้น นัยเชิงนโยบายที่ต้องคำนึงถึง จึงมีประเด็นของการขับเคลื่อนเข้าสู่ดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องเป็น
สำคัญ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่เป็นประเด็นท้าทาย ได้แก่ ระบบโลจิสติกส์ของสินค้า การจัดระเบียบ
ตลาดใหม่ การสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงสินค้าของคนทุกกลุ่ม ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการ
รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการบริโภค ซึ่งประเด็นดังกล่าว และภาพอนาคตในบทที่ 3 นำมาสู่การพัฒนา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
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4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อดำเนินการรับมือกับอนาคตฐาน
จากภาพอนาคตฐาน 12 ข้อที่ได้อธิบายไว้ใน 3.1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับอนาคตฐานของการ
ซื้อของของคนเมืองในมหานครกรุงเทพ 3 ข้อ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและการเปลี่ยน
ผ่านสู่ดิจิทัล
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ
สำหรับอนาคตของการซื้อของ เนื่องจากอีคอมเมิร์ซจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอีกมากในอนาคต
ในส่วนของการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เข้าสู่บริเวณชานเมือง หากปล่อยให้ภาคเอกชนดำเนินการกันเอง
จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเกิดปัญหาจราจรตามมา ภาครัฐจึงควรมีนโยบายที่
ชัดเจนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น ศูนย์โลจิสติกส์รวม หรือสนับสนุนให้ภาคเอกชน
พัฒนาให้สอดคล้องกับระบบที่วางเอาไว้ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับการขนส่งทางราง ทางน้ำ และทางอากาศด้วย
ส่วนการขนส่งสินค้าที่มีขนาดเล็กภายในเมืองนั้นจำเป็นต้องพิจารณาข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีการควบคุมไม่ให้รบกวนกิจกรรมอย่างอื่นภายในเมือง โดยอาจกำหนดให้มี
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ชัดเจนขึ้นสำหรับการประกอบกิจการ เช่นการมีที่จอดรถที่เพียงพอ การป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ
เพื่อไม่ให้สร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับเมือง
ในอีกด้านหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลจะเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในอนาคตของคนเมืองในทุก
มิติรวมถึงการซื้อของ ดังนั้นภาครัฐจึงจำเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ระบบสื่อสารดาวเทียม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ และสร้างเสถียรภาพในการสื่อสารเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของประชาชน
และต้องกำกับดูแล รวมถึงส่งเสริมภาคเอกชนที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลให้มีการวิจัยและพัฒนาอยู่
เสมอ เพื่อรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการสร้างเศรษฐกิจให้กับเมือง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตลาด: ความสะดวกในการเข้าถึงและการแข่งขันที่เป็นธรรม
ภาครัฐควรเข้ามามีส่วนบริหารจัดการตลาดที่กำลังเปลี่ยนโฉมไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยการสร้าง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าได้โดยมีข้อจำกัดน้อยที่สุด หรือการกำหนด
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสม เช่น การให้เวลาที่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็ม
รูปแบบ การสร้างมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการให้บริการเพื่อผู้ด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการ
ปรับตัว และไม่ทิ้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสไว้ข้างหลัง โดยยังจำเป็นต้องมีทางเลือกที่เพียงพอสำหรับผู้บริโภคเสมอ เช่น
ในสังคมไร้เงินสด อาจต้องกำหนดให้มีทางเลือกในการใช้บัตรเติมเงินเพื่อให้มีสิ่งของที่จับต้องได้เหลื ออยู่
นอกเหนือจากระบบเครดิต หรือ QR code ที่เป็นการจัดการกับเงินที่อยู่ในบัญชีเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ภาครัฐยังจำเป็นต้องสร้างกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นธรรม
และส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกันการผูกขาด
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ของตลาดด้วย โดยต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ตลาดที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างมีพลวัต
3) ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว
ในปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยได้ก้าวหน้ามาพอสมควร
แล้ว จากการที่ธนาคารส่วนใหญ่ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนข้ามธนาคารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ
การส่งเสริมการจ่ายเงินด้วย QR code ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสด และการติดตาม
ธุรกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐควรมีส่วนเข้ามาจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมด้วย
การสร้างมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เช่น การเข้ารหั ส โดยอาจจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น
Blockchain เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกรรมทั้งหมด เพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าและ
ผู้บริโภค รวมถึงสามารถติดตามเพื่อจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้แล้วข้อมูลการซื้อของอุปโภคบริโภคของประชาชนจะเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับการตลาดและการ
โฆษณาในยุคของ big data ในปัจจุบันผู้ประกอบการได้ใช้วิธีการให้ลูกค้าสมัครสมาชิกของร้านหรือกิจการใน
เครือ เพื่อจะนำข้อมูลการซื้อของมาวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อนำไปสู่วิธีการทางการตลาดที่เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรงต่อไป ซึ่งในอนาคตการเก็บข้อมูลในรูปแบบนี้จะเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากธุรกรรมทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบ
ดิจิทัล ผู้ประกอบการสามารถได้ข้อมูลการอุปโภคบริโภคของลูกค้ าได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นภาครัฐจึงควรสร้าง
กฎเกณฑ์สำหรับการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ เช่น การนำข้อมูลไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยอนุญาตให้ทำได้หรือไม่
อย่างไร การนำข้อมูลที่เข้าข่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในเชิงการตลาดต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ก่อน เป็นต้น เพื่อที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ซึ่งท้ายที่สุด ผู้บริโภคส่วนหนึ่งอาจจะยินดีให้มีการ
นำข้อมูลไปใช้ เนื่องจากจะได้รับการเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการมากกว่า แต่ก็ย่อมมีผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่
ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว ก็ต้องมีทางเลือกในการที่จะไม่ให้ข้อมูลสำหรับคนเหล่านั้นด้วย
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4.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อดำเนินการสร้างอนาคตที่พึงประสงค์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อดำเนินการสร้างการซื้อของในอนาคตพึงประสงค์ของมหานครกรุงเทพ เป็น
ข้อเสนอที่เพิ่มเติมจากข้อเสนอสำหรับอนาคตฐาน เพื่อให้เกิดภาพอนาคตในฉากทัศน์ที่ 1: ย่านการค้ายก
เครื่อง มีด้วยกันทั้งสิ้น 5 ข้อ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตสินค้า: ความหลากหลายของสินค้าและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในภาพอนาคตย่านการค้ายกเครื่อง จะมีสินค้าที่หลากหลาย สามารถปรับได้ตามความต้องการของ
ผู้บริโภค แต่จะมีปัญหาในการสร้างขยะจำนวนมากเนื่องจากต้องผลิตสินค้าจำนวนมากให้ตอบรับกับอุปสงค์
จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในด้านการผลิตสินค้า ดังนี้
▪ การส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ในท้องถิ่น การสนับสนุนให้มีการผลิต
สินค้าทางเลือกที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน เป็น
การสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับประเด็นความยั่งยืนและความมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกับภาค
การศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและจุดเด่นที่สามารถแข่งขันในตลาด
ได้ และต้องพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้สินค้าเป็นที่รู้จักและแพร่หลายด้วย โดยอาจจำเป็นต้อง
พัฒนาทักษะของกลุ่มผู้ประกอบการ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น
▪ การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ ความหลากหลาย
และมีทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ภาครัฐควรดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจ
ในการผลิตสินค้าที่แปลกใหม่ หรือจัดให้มีบริการในรูปแบบใหม่ ๆ สามารถเข้าถึงสินเชื่อ เพื่อให้
สามารถพัฒนาเป็นกิจการ และเข้ามาสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น
▪ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาควรส่งเสริม
ให้มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่
สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้ นอกจากนี้ภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ให้เกิดการอุปโภคบริโภคอย่างแพร่หลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้กลายเป็นสินค้ากระแส
หลัก เพื่อประโยชน์ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2) ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าและการบริการ: นวัตกรรมเพื่อการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและการ
บริการที่เป็นธรรม
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ในภาพอนาคตย่านการค้ายกเครื่อง จะมีการขนส่งสินค้าในระยะสั้น ๆ กล่าวคือ ระหว่างย่านการค้า
และที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นในปริมาณมากขึ้น และจะมีการขยายตัวของบริการช่วยซื้อสินค้า จึงจำเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์ในด้านการขนส่งสินค้าและการบริการ ดังนี้
▪ การจัดให้มีพื้นที่สำหรับการทดลอง (sandbox) สำหรับการขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่ ใน
อนาคตจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการจัดส่งสินค้าแทนแรงงานมนุษย์ เช่น โดรนส่งของ
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือแนวนโยบายที่รองรับเรื่องนี้อย่างชัดเจน ภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้
พื้นที่การทดลองสำหรับการขนส่งรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจจะขัดแย้งกับกฎระเบียบบางประการที่มีอยู่
ในปัจจุบันเพื่อประเมินผล และพัฒนาแนวทางสำหรับการควบคุมและการจัดระเบียบ และ
จำเป็นต้องมีการหารือกับผู้ประกอบการเพื่อสร้างกฎระเบียบที่สามารถยอมรับได้สำหรับอนาคต
เพื่อรองรับการใช้งานที่จะแพร่หลายมากขึ้น
▪ การกำกับดูแลการให้บริการช่วยซื้อสินค้า บริการช่วยซื้อสินค้าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
เนื่องจากสังคมผู้สูงอายุ และวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ภาครัฐควรจัดให้มีมาตรฐานหรือกฎระเบียบเพื่อ
กำกับดูแลการให้บริการช่วยซื้อสินค้า โดยอาจต้องมีการกำหนดกรอบสำหรับการเก็บ
ค่าธรรมเนียมให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับสวัสดิการ
ของพนักงาน
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง: ย่านที่ดึงดูดและองค์กรผู้ค้าที่เข้มแข็ง
ในภาพอนาคตย่านการค้ายกเครื่อง จะต้องมีการฟื้นฟูเมืองเกิดขึ้นจึงจะทำให้เกิดย่านการค้าที่ทันสมัย
ขึ้นได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีองค์กรผู้ค้าเข้ามาบริหารจัดการย่านด้วยจึงจะมีความยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ดังนี้
▪ การสร้างกลไกและมาตรการทางผังเมืองเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูย่าน ย่านการค้าในเมือง
จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเพื่อให้เกิดย่านการค้ายกเครื่อง ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองโดยไม่มีการ
สนับสนุนในเชิงนโยบายจากภาครัฐ โดยต้องจัดให้มีกลไกเพื่อการฟื้นฟูย่านทั้งเชิงกฎหมายและ
การเงิน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเมือง ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามากำกับดูแล
การดำเนินการเพื่อให้เกิดพื้นที่เมืองที่ดีและเป็นสาธารณประโยชน์ไปพร้อม ๆ กันด้วย เช่น การ
ออกกฎหมายการฟื้นฟูเมือง (urban redevelopment act) การจัดให้มีกลไก Business
Improvement District (BID) ในระบบการผังเมือง การตั้งกองทุนฟื้นฟูเมืองเพื่อให้ผู้ลงทุนกู้ยืม
เป็นต้น โดยรูปแบบการดำเนินการอาจมีได้หลากหลาย เช่น เจ้าของที่ดินที่เป็นรายใหญ่หรือ
เอกชนที่ได้รับสิทธิในการพัฒนาเข้ามาฟื้นฟูย่านโดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น
พื้นที่เวิ้งนาครเขษม หรือตลาดประตูน้ำ หรือให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือภาคประชาสังคม
รวมตัวกันเพื่อเป็นองค์กรดำเนินการและขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในพื้นที่มีผู้ทรงสิทธิและ
ผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก เช่น ตลาดโบ๊เบ๊ ย่านสะพานควาย เป็นต้น
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▪ การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ค้ารายย่อย การบริหารจัดการย่านการค้าจำเป็นต้องมี
องค์กรผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วมจึงจะทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่า ภาครัฐควรสนับสนุนให้ผู้ค้าราย
ย่อยในย่านการค้ารวมตัวกันเพื่อจดทะเบียนเป็นสมาคม สหกรณ์ หรืออาจกำหนดให้เป็นองค์กร
ในรูปแบบอื่น เพื่อให้เกิดกลไกองค์กรชุมชนของผู้ค้าขึ้น โดยให้มีสถานะทางกฎหมาย โดยอาจจะ
มีการให้สิทธิประโยชน์บางประการสำหรับย่านที่มีการรวมกลุ่มกันได้ เช่น การของบประมาณ
ช่วยเหลือจากภาครัฐในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะภายในย่านการค้า เป็นต้น
4) ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: แรงงานที่มีทักษะหลากหลายและสวัสดิการที่ครอบคลุม
ในภาพอนาคตย่านการค้ายกเครื่อง จะมีการจ้างงานในภาคบริการและภาคการขนส่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเป็นการจ้างงานแบบไม่ประจำ จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในด้านแรงงาน ดังนี้
▪ การพัฒนาทักษะแรงงาน แรงงานในอนาคตจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานที่ตอบรับการจ้างงานภาค
บริการและภาคการขนส่งที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งงานในอนาคตจะมีลักษณะที่หลากหลายแต่จะมี
เครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้อง ภาครัฐและภาคการศึกษาจึงต้องสนับสนุนการเพิ่มทักษะแรงงานใน
ด้านต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือการบังคับเครื่องจักร โดยอาจดำเนินการเป็นหลักสูตรในระยะ
สั้น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งแรงงานสามารถมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะได้อยู่เสมอ
▪ การคุ้มครองสวัสดิการของแรงงานไม่ประจำ การจ้างงานในอนาคตจะเป็นรูปแบบของงานไม่
ประจำมากขึ้น โดยภาครัฐจำเป็นต้องปรับปรุงระบบสวัสดิการให้มีความก้าวหน้าขึ้นกว่าการ
ประกันตนเองในระบบประกันสังคมในปัจจุบัน โดยนายจ้างของแรงงานไม่ประจำเหล่านั้นควรมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบสมทบค่าใช้จ่ายในระบบดังกล่าวด้วย

5) ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลสารสนเทศ: ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและการสร้างความมั่นใจของ
ผู้บริโภค
ในภาพอนาคตย่านการค้ายกเครื่อง จะมีข้อมูลเกิดขึ้นจำนวนมากจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์ในการวางแผนและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ แต่ก็มีประเด็นในด้าน
ความเป็นส่วนตัว จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในด้านข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
▪ การจัดระเบียบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคของภาคเอกชน ปัจจุบันภาคเอกชนมีการเก็บข้อมูล
ด้านการบริโภคของลูกค้าประจำผ่านระบบบัตรสมาชิกของร้านค้าต่าง ๆ เพื่อใช้ในเชิงการตลาด
ของผู้ประกอบการแต่ละรายอยู่แล้ว แต่การเชื่อมโยงเป็นระบบใหญ่ยังมีอยู่ไม่มากนักเว้นแต่
ผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน รัฐควรเข้ามาสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล
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ผู้บริโภคของภาคเอกชนให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน โดยต้องดำเนินการหารือร่วมกับภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เหมาะสม และเนื่องจากข้อมูลผู้บริโภคที่จะเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนั้น บางส่วนมีนัยของความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ ต้องมี
กฎระเบียบเพื่อห้ามไม่ให้มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
▪ การเข้าถึงข้อมูลการบริโภคโดยภาครัฐเพื่อการศึกษาและวิจัย ข้อมูลการบริโภคของประชาชน
ที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลมีประโยชน์มากในการศึกษาและวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อวางแผนการผลิตรวมถึงระบบโลจิสติกส์ในอนาคต เช่น ข้อมูลธุรกรรมการเงินที่หากมีการ
จัดเก็บเป็นหมวดหมู่จะสามารถรู้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในภาพรวม รายจ่ายใน
หมวดต่าง ๆ ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องลงทุนสำรวจ ภาครัฐควรมีกฎหมายเพื่อสามารถขอข้อมูลดังกล่าว
จากภาคเอกชนได้ รวมถึงสามารถให้ภาคการศึกษาเข้าถึงข้อมูลได้โดยการกำกับดูแลของภาครัฐที่
ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้บริโภค
▪ การสร้างระบบการระบุที่มาของสินค้าเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ในสังคมที่ประชาชนนิยม
สินค้าที่มีความหลากหลายมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องได้รับข้อมูลสินค้าที่เพียงพอ ภาครัฐต้อง
กำหนดมาตรฐานสำหรับการให้ข้อมูลสินค้า และขยายขอบเขตไปยังสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น
เช่น สินค้าเกษตร เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม และผู้บริโภคสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้มากกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่บนฉลากซึ่งจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเท่านั้น
เมื่อนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งหมดมาสรุปประเภทของยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์ผ ู้มีส ่ว น
รับผิดชอบในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้ผลดังตารางที่ 16 และ 17
ตารางที่ 16 สรุปประเภทของยุทธศาสตร์

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อ
ดำเนินการรับมือ
กับอนาคตฐาน

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน:
ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตลาด:
ความสะดวกในการเข้าถึงและการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ:
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตสินค้า:
ความหลากหลายของสินค้าและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ความตระหนักรู้

ข้อมูล/องค์ความรู้

การเมือง

การบริหารจัดการ

เทคนิค

ยุทธศาสตร์

การเงิน

ประเภทของยุทธศาสตร์

ดำเนินการสร้าง
อนาคตที่พึง
ประสงค์

- การส่งเสริมการผลิตสินค้า ที่มีคุ ณภาพและมีเอกลัก ษณ์ ใ น
ท้องถิ่น
- การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยรุ่นใหม่
- การส่ ง เสริ ม การวิ จ ั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าและการบริการ:
นวัตกรรมเพื่อการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและการบริการที่เป็นธรรม
- การจัดให้มีพ ื้นที่สำหรับการทดลองสำหรับการขนส่งสินค้า
รูปแบบใหม่
- การกำกับดูแลการให้บริการช่วยซื้อสินค้า
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง:
ย่านที่ดึงดูดและองค์กรผู้ค้าที่เข้มแข็ง
- การสร้างกลไกและมาตรการทางผังเมืองเพื่อการพัฒนาและ
ฟื้นฟูย่าน
- การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ค้ารายย่อย
7. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน:
แรงงานที่มีทักษะหลากหลายและสวัสดิการที่ครอบคลุม
- การพัฒนาทักษะแรงงาน
- การคุ้มครองสวัสดิการของแรงงานไม่ประจำ
8. ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลสารสนเทศ:
ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและการสร้างความมั่นใจของผู้บริโภค
- การจัดระเบียบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคของภาคเอกชน
- การเข้าถึงข้อมูลการบริโภคโดยภาครัฐเพื่อการศึกษาและวิจัย
- การสร้ า งระบบการระบุท ี ่ มาของสิน ค้ า เพื ่ อ ประโยชน์ข อง
ผู้บริโภค

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ผมู้ ีส่วนรับผิดชอบในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน:
ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตลาด:
ความสะดวกในการเข้าถึงและการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ:
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว
ข้อเสนอแนะเชิง 4. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตสินค้า:
น โ ย บ า ย เ พื่ อ ความหลากหลายของสินค้าและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ภาคประชา
สังคม

ภาคเอกชน

ข้อเสนอแนะเชิง
น โ ย บ า ย เ พื่ อ
ดำเนินการรับมือ
กับอนาคตฐาน

ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์

ภาคการศึกษา

ผู้มีส่วนรับผิดชอบในยุทธศาสตร์

หลัก

รอง

หลัก

รอง

รอง

หลัก

รอง

รอง

ดำเนินการสร้าง
อ น า ค ต ท ี ่ พึ ง
ประสงค์

- การส่งเสริมการผลิตสินค้า ที่มีคุ ณภาพและมีเอกลัก ษณ์ ใ น
ท้องถิ่น
- การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยรุ่นใหม่
- การส่ ง เสริ ม การวิ จ ั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าและการบริการ:
นวัตกรรมเพื่อการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและการบริการที่เป็นธรรม
- การจัดให้มีพ ื้นที่สำหรับการทดลองสำหรับการขนส่งสินค้า
รูปแบบใหม่
- การกำกับดูแลการให้บริการช่วยซื้อสินค้า
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง:
ย่านที่ดึงดูดและองค์กรผู้ค้าที่เข้มแข็ง
- การสร้างกลไกและมาตรการทางผังเมืองเพื่อการพัฒนาและ
ฟื้นฟูย่าน
- การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ค้ารายย่อย
7. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน:
แรงงานที่มีทักษะหลากหลายและสวัสดิการที่ครอบคลุม
- การพัฒนาทักษะแรงงาน
- การคุ้มครองสวัสดิการของแรงงานไม่ประจำ
8. ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลสารสนเทศ:
ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและการสร้างความมั่นใจของผู้บริโภค
- การจัดระเบียบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคของภาคเอกชน
- การเข้าถึงข้อมูลการบริโภคโดยภาครัฐเพื่อการศึกษาและวิจัย
- การสร้ า งระบบการระบุท ี ่ มาของสิน ค้ า เพื ่ อ ประโยชน์ข อง
ผู้บริโภค

รอง

รอง

หลัก

รอง

รอง

หลัก

หลัก

รอง

หลัก

รอง

หลัก

รอง

รอง

หลัก

หลัก
หลัก

รอง
รอง

หลัก
หลัก

รอง
รอง

หลัก

รอง

หลัก

หลัก

รอง

รอง
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4.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเผชิญเหตุไม่คาดฝัน
ในอนาคตอาจเกิดเหตุไม่คาดฝัน (wild card) ซึ่งจะทำให้จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น ในงานวิจัยนี้ได้ทดลองพิจารณากรณีที่มีเหตุไม่คาดฝัน 2
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบอย่างมากต่อมหานครกรุงเทพ ได้แก่ 1) แผ่นดินไหวใหญ่ และ 2) โรค
ระบาดจากแบคทีเรียที่ดื้อยา โดยนำมาทดสอบกับอนาคตที่พึงประสงค์ซึ่งได้แก่ฉากทัศน์ที่ 1 (ย่านการค้ายก
เครื่อง) ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมภายในเมืองเพราะสามารถเดินทางไปทำงานและทำธุรกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ตึกแถวต่าง ๆ ภายในเมืองถูกฟื้นฟูให้เป็นที่อยู่อาศัย ทำให้มีทางเลือกในการอยู่อาศัยใน
เมืองมากขึ้นตามกำลังการจับจ่าย และการอยู่อาศัยแนวราบมีเหลืออยู่ในสัดส่วนที่น้อย โดยผลกระทบที่เกิด
จากเหตุไม่คาดฝันแต่ละเหตุการณ์ และยุทธศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อเผชิญเหตุไม่คาดฝัน จะมีดังต่อไปนี้
1) แผ่นดินไหวใหญ่ (Great Earthquake)
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แผ่นดินไหวใหญ่ในมหานครกรุงเทพ จะทำให้อาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหายจำนวนมาก อาคารที่
อยู่อาศัยที่เป็นอาคารสูงที่สร้างก่อนการปรับแก้กฎหมายที่กำหนดให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหวจะได้รับ
ความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยหรือใช้งานได้อีกต่อไป เหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่จะเป็นเครื่องกระตุ้นทำ
ให้เกิดการฟื้นฟูเมืองครั้งใหญ่ มีการก่อสร้างเกิดขึ้นในเมืองมากมายหลายแห่ง ผู้คนจะรวมตัวกันอยู่อาศัยใน
ย่านที่ได้รับความเสียหายน้อย และย่านที่เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับการลี้ภัยที่ภาครัฐจัดสรรให้ในขอบนอก
ของเมืองเท่านั้น
ความเสียหายจากแผ่นดินไหวใหญ่ทำให้ระบบโลจิสติกส์เกิดปัญหา แต่เนื่องจากมีแรงงานจำนวนมาก
ในภาคบริการ ทำให้สามารถใช้แผนรับมือเหตุภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรในการกระจายสินค้า
ลงไปในพื้นที่เมืองที่ยังใช้งานได้อยู่ บริการอัตโนมัติหลายอย่างถูกยกเลิกไป เช่นการจัดส่งสินค้าถึงอาคารสูง
แต่จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้แรงงานมนุษย์ในการจัดส่งแบบมีค่าบริการแทน ชีวิตคนเมืองจะย้อนกลับไปในยุคที่
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทน้อยในระบบการกระจายสินค้า แต่จะกลับมาดีขึ้นในย่านที่มีการฟื้นฟูแล้วเสร็จ
ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่จำเป็นเพื่อรองรับเหตุไม่คาดฝันในกรณีภัยพิบัติ เช่นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ คือการ
ให้ภาคเอกชนจัดให้มีแผนงานและระบบเพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ให้สามารถกระจาย
สินค้าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยเร็ว กล่าวคือต้องจัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับก ารฟื้นฟูระบบด้วย
แรงงานมนุษย์เอาไว้ด้วย เนื่องจากประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในภาพอนาคตนั้นพึ่งพาความเป็นดิจิทัลอยู่มาก จึง
จำเป็นต้องมีระบบสำลองสำหรับกรณีที่มีความเสียหายกับระบบดิจิทัลจนไม่สามารถเยียวยาได้เสริมเอาไว้ด้วย
2) โรคระบาดจากแบคทีเรียที่ดื้อยา (Post Anti-biotic Era)
มหานครกรุงเทพอาจได้รับผลกระทบจากโรคระบาดจากแบคทีเรียที่ดื้อยาที่ระบาดในสัตว์ทำให้การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ต้องหยุดชะงักไป พร้อม ๆ กับแบคทีเรียดื้อยาที่ระบาดในคนทำให้ประชาชนต้องลดการ
เดินทางออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น และต้องป้องกันตัวเองอย่างมิด ชิดในการออกเดินทางไปข้างนอก และต้อง
ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินกันอย่างเคร่งครัด
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะปิดตัวเองเพื่อทำความสะอาด
ครั้งใหญ่ ทำให้สินค้าบางประเภทขาดตลาดไปชั่วขณะหนึ่ง แต่ประชาชนก็ยังมีทางเลือกสำหรับการบริโภค
เพราะยังมีสินค้าจากภูมิภาคอื่นเข้ามาเสริม แต่ปริมาณอาจมีไม่เพียงพอทำให้ต้องมีการจำกัดปริมาณการซื้อ
เนื้อสัตว์สังเคราะห์ที่ผลิตในโรงงานระบบปิดจะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถทดแทนการปศุสัตว์ที่
มีปัญหาได้ และอาจกลายเป็นความเป็นความปกติใหม่ในอนาคต หากได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภัย
โรคระบาดทำให้การออกนอกบ้านไปซื้อของในย่านการค้าเริ่มซบเซาลงไป ร้านค้าต่าง ๆ เปลี่ยนมา
เป็นการให้บริการออนไลน์ผ่านการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้ามากขึ้น บริการขนส่งสินค้าโดยเครื่องจักรจะเฟื่องฟู
เนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสของมนุษย์ การขนส่งไม่ได้เป็นการให้บริการขนจากหน้าร้านสู่ที่
อยู่อาศัยในอาคารสูงเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่จะเป็นการขนส่งโดยตรงจากโกดังสินค้าตามรอบนอกของเมืองสู่ที่
93

อยู่อาศัยโดยตรง เพื่อลดการติดเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น หน้าร้านของย่านการค้าจะ
แปลงเป็นพื้นที่สำหรับให้บริการ และจำหน่ายสินค้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ร้านค้าไฮเทคจะเข้ามาแทนที่มากขึ้น
ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่จำเป็นเพื่อรองรับเหตุไม่คาดฝันในกรณีแบคทีเรียดื้อยา คือการส่งเสริมให้มีการใช้
เครื่องจักรเข้ามาให้บริการในกระบวนการผลิตและกระบวนการขนส่งให้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่
เชื้อที่ไม่จำเป็น และควรส่งเสริมให้มนุษย์ทำงานในลักษณะการให้บริการเป็นหลักในภาวะฉุกเฉินดังกล่าว อีก
ส่วนหนึ่งคือการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งอาหารสด และอาหาร
ปรุงสำเร็จ เพื่อประโยชน์ในการใช้ติดตามการควบคุมโรคในกรณีที่มีการแพร่กระจายออกไปได้
จะเห็นได้ว่า การมีระบบสำลองสำหรับเหตุไม่คาดฝัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ระบบการซื้อของใน
เมืองพ้นวิกฤตไปในยามฉุกเฉิน ซึ่งข้อดีของการพัฒนาตามฉากทัศน์ที่ 1 ย่านการค้ายกเครื่อง คือเมืองจะมี
ความสมบูรณ์ภายในย่านย่อย ๆ ทำให้สามารถปิดพื้นที่ที่เสียหายเพื่อฟื้นฟู และหันไปพึ่งพาย่านที่ไม่ได้รับ
ความเสียหายได้แทนในกรณีของแผ่นดินไหวใหญ่ แต่ก็จำเป็นต้องมีแผนรองรับไว้ เนื่องจากการกระจายสินค้า
มีห่วงโซ่อุปทานที่ยาว การจะปรับให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้จึงใช้เวลา หากมีแผนภัยพิบัติจะทำ
ให้การเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพมากกว่า ส่วนกรณีของโรคระบาด นอกจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
แล้ ว จะทำให้ เ กิ ด การพัฒ นาเครื ่อ งจัก รเข้า มาทดแทนมนุษ ย์ใ นการขนส่ งสิน ค้า ซึ ่ ง จะส่ ง ผลไปถึง การ
เปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่จะต้องการแรงงานในภาคบริการมากขึ้น ดังนั้นการผลิตแรงงานแบบที่ยืดหยุ่นได้
และมีการเพิ่มทักษะได้อยู่เสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็น
โดยสรุปแล้ว เหตุไม่คาดฝันทั้งสองจะเป็นเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้มี การขับเคลื่อนไปยังบางทิศทางย่อย
ภายในฉากทัศน์ให้เร็วขึ้น ซึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึง คือความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการปรับยุทธศาสตร์
เพื่อให้สามารถรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
ภาคผนวก ข ประชุมกลุ่มย่อย
ภาคผนวก ค แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย
ภาคผนวก ง ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ
ภาคผนวก จ บทความ (นำเสนอ ณ ประเทศรัสเซีย)
ภาคผนวก ฉ ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตของการซื้อของในเมือง
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ภาคผนวก ก ประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
โครงการคนเมือง 4.0 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยแต่
ละครั้งมีรายละเอียดของกิจกรรมและผลลัพธ์แตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1
จัดขึ้นวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมหนุกดี บูติค รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
โครงการคนเมือง 4.0 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานของคณะผู้วิจัย (capacity building workshop) และ
เตรียมความพร้อมให้นักวิจัย ในการดำเนินกระบวนการคาดการณ์ (foresight) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
กิจกรรมหลักในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการคาดการณ์ เบื้องต้น
2) การฝึกปฏิบัติการกระบวนการคาดการณ์ เชิงยุทธศาสตร์ โดยให้นักวิจัยทดลองปฏิบัติตามประเด็นวิจัยที่แต่
ละคนรับผิดชอบใน 4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเมือง ได้แก่ การอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทาง และการ
ซื้อของ 3) การอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัยในขั้นต่อไป และ 4) การรวบรวมรายการสิ่งที่ต้องทำและ
รูปแบบงานสำหรับนักวิจัย
การประชุมปฏิบัติการฯ นี้ มีระยะเวลา 3 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ
โรงแรมหนุกดี บูติค รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยในวันแรก ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (program
chair) ได้ กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน และอธิบายความเป็นมาของแผนงานวิจัยคนไทย 4.0 จากนั้น รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ หัวหน้าโครงการ คนเมือง 4.0 ได้กล่าวอธิบายความเป็นมา หลักการ
เหตุผ ล และภาพรวมของโครงการวิจ ัย คนเมือง 4.0 และมีว ิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกั บ การ
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์และให้ข้อเสนอแนะตลอดการประชุม คือ ศาสตราจารย์ ดร.เอิส จัน ซาริทาส
(Professor Ozcan Saritas) จาก University Higher School of Economics กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีผู้สนใจจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ด้วย คือ ผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด จำนวน 2 ท่าน และ
ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 1 ท่าน
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ภาพที่ 7 การประชุมปฏิบตั ิการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1

สรุปผลที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการ
ผลที่ได้รับการประชุมในครั้งนี้ คือ นักวิจัยในโครงการคนเมือง 4.0 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด
และกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ อีกทั้งยังได้การฝึกปฏิบัติการในกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่
1) การค้นหาสัญญาณในอนาคต โดยนักวิจัยได้ร่วมกันการวิเคราะห์แนวโน้มเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ขับเคลื่อนสำคัญใน STEEPV รวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ไม่คาดฝัน และความเสี่ยงต่างๆ ในระบบที่
เกี่ยวข้องกับ “ชีวิตคนเมือง”
2) การสร้างผังระบบ (system mapping) นักวิจัยแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ตามกิจกรรมหลักในชีวิต
คนเมือง คือ การซื้อของ การเดินทาง การอยู่อาศัย และการทำงาน และสร้างผังระบบที่แสดงความเชื่อมโยง
เชิงสาเหตุและผลของปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของแต่ละกิจกรรม
3) การสร้างฉากทัศน์ ด้วยวิธี archetype scenarios นักวิจัยแต่ละกลุ่มสร้างฉากทัศน์ในเรื่ องที่
รับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักวิจัยเห็นความเป็นไปได้ของอนาคตทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อนาคตที่พึง
ประสงค์ รวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ของชีวิตคนเมือง ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการพิจารณาการสร้างทางเลือกอนาคตที่ต้องการได้
4) การเขียนข่าวในอนาคต โดยแบ่งกลุ่มนักวิจัยเป็น 4 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มเขียนข่าวที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้าของประเทศไทย
5) การเขียนแผนที่นำทาง (road mapping) ของอนาคตที่พึงประสงค์ (visionary future) ของ 4
กิจกรรมหลัก เพื่อแสดงให้เห็นขั้นตอนและวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย
ผลผลิตที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เหล่านี้ จะเป็นข้อมูลสำหรับการต่อยอดและพัฒ นา
กระบวนการคาดการณ์ชีวิตคนเมืองในแต่ละกิจกรรมให้มีความละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้น ประกอบกับนักวิจัยมี
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น ก็จะยิ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน
ในขั้นต่อไป โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุม
และสะท้อนความเป็นจริงได้มากที่สุด
กิจกรรมประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2
จัดขึน้ วันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัดอยุธยา
ในการจัดประชุมปฏิบ ัต ิก ารการคาดการณ์เชิ งยุ ทธศาสตร์ ครั้ง ที่ 2 มีว ัตถุประสงค์เ พื่ อติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของโครงการย่อยภายใต้โครงการคนเมือง 4.0 โดยกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.
การนำเสนอความก้าวหน้า 2.การกวาดสัญญาณและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเคลื่อน 3.การสร้างฉาก
ทัศน์ โดยเนื้อหาของการอยู่อาศัยในเมืองแต่ละส่วนสามารถสรุปได้ดังนี้
1.การนำเสนอความก้าวหน้า
การนำเสนอความก้าวหน้านั้น เน้นพฤติกรรมการซื้อของของคนมีการเปลี่ยนไปจากการซื้อจากร้านค้า
ดั้งเดิม (traditional trade) ไปสู่การซื้อร้านค้าสมัยใหม่ (modern trade) หรือผ่าน อีคอมเมิร์ซ มากขึ้น
โดยแนวโน้มสำคัญ คือ ด้านสังคม พบว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น โครงสร้างสังคมเปลี่ย นไป
โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุครอบครัวเดี่ยว ทำให้ซื้อของน้อยลง หรือชนชั้นกลางนิยมซื้อของใน modern trade
มากขึ ้ น นอกจากนี ้ ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต คนเมื อ งที ่ ท ำงานไม่ เ ป็ น เวลา ทำให้ ไ ม่ น ิ ย มไปเดิ น ตลาด แต่ ม ั ก จะไปเดิ น
ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสั่งสินค้ามาส่งที่บ้านด้านเทคโนโลยี พบว่า มีแพลตฟอร์มออนไลน์ การสื่อสารแบบไร้
พรมแดน หรือการทำธุรกรรมการเงินที่เอื้อต่อการชำระเงิน การแข่งขันของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ในการขนส่ง ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางไป modern trade
มากขึ้น เนื่องจากต้องการคุณค่าและประสบการณ์ในการซื้อของ ด้านสิ่งแวดล้อม ผลจากกายภาพของเมือง
เช่น เกิดการจราจรติดขัด มลภาวะ เป็นต้น คนจึงไม่อยากเดินทางออกจากที่พัก นโยบายและการเมือง มี
ข้อจำกัดและกฎระเบียบของผังเมื องที่ไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมพาณิชยกรรมในเมือง หรือการใช้บัตรสวัสดิการ
ซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อไปบ้าง ก็คือ มีการจำกัดร้านที่ซื้อ ด้านคุณค่า รสนิยมและภาพลักษณ์ หรือการ
คล้อยตามกระแสสังคม เช่น การลดโลกร้อน การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มที่เด่นชัด คือ 1) การขยายตัวของร้านสะดวกซื้อ และผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เข้าสู่ตลาด เช่น
การเติบโตของไฮเปร์มาร์ท และบริการใหม่ๆ ของร้านสะดวกซื้อ เช่น กาแฟ การขนส่ง ซักรีด ธนาคาร เป็นต้น
2) การค้าปลีกสมัยใหม่เข้ามาแทนที่การรค้าปลีกแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในกรุงเทพที่คนมีรายได้สูง มักจะซื้อ
ของที่ modern trade มากกว่า ในขณะที่ชนบทอาจจะอยากไปร้านค้าปลีกมากกว่า
2.การกวาดสัญญาณและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเคลื่อน
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การวิเคราะห์และกวาดสัญญาณเพื่อหาปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ โดยอาศัยชุดตัวขับเคลื่อนสำคัญในการ
กำหนดเมื อ ง 100 ตั ว ของ Arup university ปั จ จั ย ขั บ เคลื ่ อ นใดมี ผ ลต่ อ หั ว ข้ อ การซื ้ อ ของในเมื อ ง ที่ มี
ผลกระทบและความไม่แน่นอน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประกอบไปด้วย
• การย้ายถิ่นฐานสู่เมือง
• สังคมผู้สูงอายุ
• รูปแบบครัวเรือน
• ชนชั้นกลางทั่วโลก
• วิถีชีวิตดิจิทัล
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย
• อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
• โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ
• ระบบขนส่งอัจฉริยะ
• การบูรณาการของระบบเทคโนโลยี
• การเชื่อมต่อข้อมูล
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย
• สังคมไร้การเงิน
• ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• กลุ่มผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง
• ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
• ระบบโลจิสติกส์เมือง
• วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
• เศรษฐกิจนอกระบบ
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย
• ความมั่นคงทางอาหาร
• การบริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
• การกระจัดกระจายของเมือง
• การรีไซเคิล
• การขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์
• รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองหรือนโยบาย ประกอบไปด้วย
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
• นโยบายด้านสวัสดิการ
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านคุณค่า ประกอบไปด้วย
• การบริโภคเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์
• การให้คุณค่าผ่านกรอบวัฒนธรรม
• ค่านิยมของสังคม
•

3.การสร้างฉากทัศน์
การพัฒนาฉากทัศน์ (scenario) เป็นวิเคราะห์ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมการพัฒนาผังระบบ (system
mapping) และการวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ (Causal-layered analysis: CLA) ทั้งสองเป็นกิจกรรมที่วิเคราะห์
ปัจจัยขับเคลื่อนและเหตุการณ์ที่เกิด โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้
จากการเติบโตของร้านสะดวกซื้อและการเข้ามาของ อีคอมเมิร์ซ ทำให้พบว่าผังระบบเปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงการให้คุณค่าต่อการซื้อของและการทำอาหาร จากแนวโน้มการอยู่อาศัยคนเดียวมากขึ้น พื้นที่ใช้สอย
ลดลง ไม่มีครัวและในขณะเดียวกันผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน โดยได้ข้อสรุป 2 ฉากทัศน์ดังต่อไปนี้
ฉากทัศน์ที่ 1 ความต้องการใช้บริการเซเว่นเพิ่มขึ้น มาจากการอยู่อาศัยที่มีพื้นที่ครัวน้อย เนื่องจาก
ราคาที่ดนิ แพงหรือครอบครัวมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ทำให้เกิดการใช้บริการใน
ร้านสะดวกซื้อมากขึ้น นโยบายภาครัฐ เช่น นโยบายที่มีการกีดกันพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ทำให้ทุน
ใหญ่ไม่สามารถลงทุนในพื้นที่เมืองได้ หรือการสนับสนุนร้านโชว์ห่วยก็มีผล รวมถึ งความสะดวกในการเดินใน
เมือง ค่านิยมการทำงานที่เปลี่ยนไปที่ทำงานได้ตลอดเวลา นักท่องเที่ยวมากขึ้น ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระแสต่อต้าน กระแสรักษ์โลก มีผลต่อจำนวนการใช้บริการร้านสะดวกซื้อ (7-11) ทั้งสิ้น
ฉากทัศน์ที่ 2 เกิดกระแสนิยมทำอาหารรับประทานเอง เพื่อความปลอดภัย รักโลก อาหารปลอดภัย
ทำให้ที่อยู่อาศัยเปิดพื้นที่ครัว ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ครัวร่วมในคอมโด เกิดค่านิยมใหม่ คนทำอาหารเองมากขึ้น
และจะซื้ออาหารสดจากตลาดหรือซู เปอร์มาร์เก็ต ในขณะที่ของแห้งสามารถสั่งได้จากช่องทางออนไลน์ ร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น ก็จะปรับตัวเป็นศูนย์กระจายสินค้าส่งอาหารด่วน หรือส่งสินค้าฉุกเฉิน และสาขาที่อยู่ใกล้กัน
จะถูกยุบรวมกันและเป็นศูนย์กระจาย เกิดอาชีพส่งสินค้ามากขึ้น
ข้อสังเกต
อาจจะมีการพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับช่วงเวลามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ร้านเซเว่นจะไม่หายไปไหน
เนื่องจากมีจุดแข็งเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ การซื้อของที่มีน้ำหนักมากยังคงเป็นเรื่องใหญ่ และการเดินทางทำให้เรา
ปรับตัวซื้อโดยมีขนาดการซื้อที่เล็กลง ร้านค้าอาจจะเล็กลงและกระจายมากขึ้น และในปัจจุบันเริ่ม เห็ น
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สัญญาณว่าทุกคอนโดจะมีร้านสะดวกซื้ออยู่ใต้คอนโด ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญ จะพบว่า ร้านสะดวกซื้อปรับตัว
เป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดเล็ก ไม่ใช่การเพิ่มลดจำนวน
กิจกรรมประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3
จัดขึ้นวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน จังหวัดราชบุรี
โครงการคนเมือง 4.0 ได้ดำเนิน การจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้ง ที่ 3
ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวัน ที่ 10-12 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมไม้แ ก้ว ดำเนิ น จังหวัด ราชบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการย่อยภายใต้โครงการคนเมือง 4.0 พัฒนาต่อยอดงาน เพื่อ
เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินกระบวนการคาดการณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนสีย และเตรียมงานสำหรับ
รายงานขั้นสมบูรณ์
กิจกรรมในการประชุมปฏิบัติครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การนำเสนอความก้าวหน้า ของการพัฒนาฉาก
ทัศน์จากการกำหนดแกนปัจจัย ขับเคลื่อนที่ส ำคัญโดยนักวิจัย 2) ปฏิบัติการ persona-based scenario
building โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมจินตนาการชีวิตของ persona ของตนเองในทุกมิติของการใช้ชีวิตที่
เกี่ยวข้องกับฉากทัศน์ที่ผู้วิจัยนำเสนอมา 3) ปฏิบัติการการการพยากรณ์ย้อนกลับ โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมจินตนาการเหตุการณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม นโยบาย มาตรการที่จะนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ที่ตอบ
โจทย์ได้หลายมิติของการใช้ชีวิต 4) ปฏิบัติการประเมินฉากทัศน์-ยุทธศาสตร์
1.การนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาฉากทัศน์
อาจารย์ ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ ผู้วิจัยได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย จากผลสรุปการ
ทบทวนปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญผู้วิจัยได้กำหนดแกนที่ใช้สำหรับการพัฒนาฉากทัศน์ คือ แกนที่ 1: ดึงกลับสู่
ศูนย์กลาง (Urban Reconcentration) หรือ แผ่ขยายสู่ชานเมือง (Suburbanization) แกนที่ 2: การซื้อของ
ในฐานะความจำเป็น (Shopping as) หรือ การซื้อของในฐานะประสบการณ์ (Shopping as Experience) จึง
นำมาสู่การพัฒนาฉากทัศน์ในงานวิจัย โดยแต่ละฉากทัศน์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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Convenience Store
as the only outlet we
can see

Rising of Shopping
Street

Suburb of Delivery

Shopping Mall Strikes
back

Shopping as experience

Shopping as necessity

Reconcentration

Suburbanisation
ภาพที่ 8 ฉากทัศน์การซื้อของในเมืองจากการประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3

โดยที่มีการการเสนอภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของดังนี้
1. พฤติกรรมการซื้อของออฟไลน์
2. พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์
3. รูปแบบและที่ตั้งของร้านค้า / การปรับตัวของร้านค้า
4. รูปแบบการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้ขาย
5. รูปแบบการขนส่งสินค้าจากผู้ขายสู่ผู้บริโภค
6. การชำระค่าสินค้า
7. การจ้างงานในภาคบริการและภาคการขนส่ง
ผ่านการวิเคราะห์กลุ่มอัตลักษณ์ที่ต่างกัน 4 ลักษณะดังนี้
1. Maverick: ผู้ที่นิยมซื้อของออนไลน์เป็นหลัก และไม่พกพาเงินสด
2. Mass: หนุ่มสาวโสด / ครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็ก ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ใช้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต
ปะปนกันในการซื้อของออฟไลน์ และมีความสามารถในการซื้อของออนไลน์ แต่ยังเลือกที่จะใช้บริการ
3. Marginal 1: ผู้สูงอายุที่อยู่ในเมือง อาจอยู่โดยลำพัง หรือมาจากต่างจังหวัดเพื่อช่วยลูกเลี้ยงหลาน
ใช้เพียงเงินสดในการซื้อของเท่านั้น
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4. Marginal 2: แรงงานไร้ทักษะ ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน ใช้เพียงเงินสดในการซื้อของ และจำเป็นต้อง
ใช้สินเชื่อเป็นบางครั้ง และไม่มีเครดิตทางการเงิน
และอภิปรายสรุปสร้างฉากทัศน์ได้เป็น 4 ภาพ ดังนี้
ฉากทัศน์ที่ 1: Rising of Shopping Street (Reconcentration / Shopping as Experience)
ผู้คนย้อนกลับมาอยู่อาศัยในเมืองเนื่องจากมีอุปทานของที่อยู่อาศัยมากขั้นในราคาที่จ่ายได้ พื้นที่
พาณิชยกรรมภายในเมืองก็มีเพิ่มขึ้น ทั้งจากการฟื้นฟูอาคารเดิม เช่น ตึกแถว และการพัฒนาใหม่แ บบ
ผสมผสาน ย่านการค้าต่างๆ ถูกฟื้นฟู และมีย่านการค้าเกิดใหม่ตามสถานีรถไฟฟ้า เพราะกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ
ของการจับจ่ายของใช้ในชีวิตประจำวันคือผู้สัญจรด้วยระบบขนส่งมวลชน ผู้คนนิยมจับจ่ายสินค้าโดยการ
เดินทางไปยังร้านค้าเพื่อฟังความเห็นและการสนับสนุนจากผู้ขาย นอกจากจะถือกลับบ้านเองแล้ว บริการ
ขนส่งสินค้าระยะสั้นยังเกิดขึ้นตามมาด้วย
Online Shopping Platform มีไว้สำหรับการเปรียบเทียบราคา และจะถูกใช้งานในเชิง Brick and
Click เป็นส่วนใหญ่ จะเกิดศูนย์กระจายสินค้าร่วมที่สามารถทดลองและคืนสินค้าได้โดยตรง และกระจายอยู่
ทั่วไปภายในเมือง ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก และซูเปอร์มาร์เก็ตจะแทรกตัวอยู่ภายในบล้อกเพื่อให้บริการได้
อย่างทั่วถึง ร้านสะดวกซื้อจะมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าจากการจัดส่ง และยัง
เพิ่มบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นการเป็นตัวแทนในการติดต่อราชการ จะ
เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่ให้บริการคล้ายๆ กันเป็นกลุ่มๆ ในขณะเดียวกัน ตลาดนัดจะเฟื่องฟู จะ
เกิดตลาดนัดหมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ ภายในเมือง ร้านค้ารายย่อยจะแข่งขันกันด้วยบริการเสริมและสินค้า
เฉพาะ
จะเกิดคลังขนส่งสินค้ารวมของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มในหลายจุดยุทธศาสตร์ของเมือง เพื่อให้
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การขนส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าจะมี
มากกว่าการขนส่งสินค้าโดยตรงไปยังครัวเรือน แต่ก็จะมีบริการขนส่งระยะสั้นเกิดขึ้น เช่นการขนส่งด้วย
จักรยาน รถลาก หรือแม้แต่โดรนอัตโนมัติ เพื่อให้บริการในตึกสูง
การชำระค่าสินค้าจะยังมีทั้งในรู ปแบบที่ใช้เงินสดและไม่ใช้เงินสดปะปนกันตามความชอบของ
ผู้บริโภค ร้านค้าจะสามารถให้บริการได้ทุกรูปแบบ
การจ้างงานในภาคบริการจะเพิ่มขึ้นมาก แต่แหล่งงานจะไม่กระจุกตัวหากแต่กระจายตัวไปทั่วเมือง
การจ้างงานในภาคขนส่งจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เน้นการขนส่งโดยรถบรรทุก และรถบรรทุกขนาด
เล็กจากผู้ผลิตไปยังศูนย์กระจายสินค้าของชุมชนต่างๆ เป็นหลัก
Maverick persona
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ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งทำงานไม่เป็นเวลา หรือมีเวลาน้อยเนื่องจากภาระการงาน ทำให้ไม่
สามารถเดินซื้อของตามย่านการค้าในเวลาทำการได้ และยังพอใจที่จะซื้อของผ่านระบบออนไลน์ โดยจะรับ
และทดสอบสินค้าตามศูนย์กระจายสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ ส่วนสินค้าอุปโภคจะใช้บริการส่งถึงคอนโดมิเนียม
ซึ่งสามารถระบุเวลาจัดส่งได้ 24 ชั่วโมง การชำระเงินของกลุ่มนี้จะเป็นแบบไม่ใช้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งก็
ไม่ประสบความลำบาก เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่ยินดีรับ โดยเฉพาะร้านค้าที่ให้บริการโดยไม่คำนึงถึงเวลาเปิด
ปิด
Mass persona
คนโสด และครอบครัวมนุษย์เงินเดือนอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมในเมือง เดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นหลัก
ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นมากในเวลาเย็นของวันธรรมดา และวันหยุดสุด
สัปดาห์ โดยในช่วงเย็นของวันธรรมดาจะเป็นการจับจ่ายซื้ออาหารและของจำเป็นเข้าบ้านในระหว่างเดินทาง
กลับบ้าน โดยจะไม่แบกของมาก ถ้าหากมีความต้องการสินค้าเป็นปริมาณมากจะอาศัยการจัดส่งสินค้าตาม
อาคารสูงมาช่วย การซื้อของในช่วงสุดสัปดาห์จะคึกคัก ผู้คนจะเดินซื้อของตามย่านการค้ากับเพื่อนหรือ
ครอบครัว และอาจออกเดินทางไปซื้อของยังย่านอื่นๆ ด้วย และมีการสั่งสินค้าออนไลน์ที่อาจจะหาไม่ได้ง่ายนัก
ในชุมชนมาอุปโภคบริโภคด้วย
Marginal persona
ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่ตามคอนโดมิเนียมเช่นกัน หากไม่ได้มีภาระต้องดูแลเด็กเล็กหรือคนป่วย ก็มักจะ
ออกมาเดินเล่นเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้คนในย่านการค้า การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันก็มักจะดำเนินการแล้ว
เสร็จอยู่ภายในย่านที่ตัวเองอยู่อาศัย และมักจะซื้อทีละน้อยๆ เนื่องจากเดินทางมาบ่อยอยู่แล้ว และจ่ายด้วย
เงินสดเป็นหลัก อาจเริ่มมีการซื้อด้วยบัตร debit แต่อยู่ในวงเงินที่น้อย
แรงงานไร้ทักษะในปัจจุบัน หากเลือกที่จะคงอยู่ในเมืองในอนาคต จะอยู่อาศัยตามที่อยู่อาศัยที่
สามารถจ่ายได้ การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันจะเกิดขึ้นในย่านการค้า โดยใช้เงินสดเป็นหลัก จะซื้อในปริมาณ
น้อยๆ ที่พอบริโภคในแต่ละวัน และยังคงมีระบบสินเชื่อของร้านค้ารายย่อย สำหรับคนที่มีความสนิทสนมกัน
ฉากทัศน์ที่ 2: Convenience Store as the only outlet we can see (Reconcentration /
Shopping as Necessity)
ผู้คนย้อนกลับมาอยู่อาศัยในเมืองเนื่องจากมีอุปทานของที่อยู่อ าศัยมากขั้นในราคาที่จ่ายได้ แต่พื้นที่
พาณิชยกรรมภายในเมืองไม่เพิ่มขึ้นมากนัก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในลักษณะของร้านกินดื่ม และร้านสะดวกซื้อที่อยู่
ตามอาคารก่อสร้างใหม่ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบเท่านั้น ดังนั้นจึงเพิ่ม
ความหนาแน่นของการอยู่อาศัยได้มาก ผู้คนนิยมจับจ่ายสินค้าโดยการสั่งสินค้าออนไลน์ให้มาส่งที่สำนักงาน
หรือที่บ้านโดยตรง
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Online Shopping Platform มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตมาก เนื่องจากคนไม่นิยมที่จะไปเลื อ ก
สินค้าโดยตรง จึงเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ เช่นการทำการตลาดโดยการส่งตัวอย่างสินค้าให้ทดลองถึงที่ หรือการ
แจกให้ทดลองอุปโภคบริโภคตามร้านสะดวกซื้อ ร้านสะดวกซื้อจะมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นพื้นที่แสดงความ
หลากหลายของสินค้า และบริการสั่งเพื่อจัดส่ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะหายไป เนื่องจากเปลี่ยนไปขายใน
ระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ตลาดนัดจะหายไป รวมถึงร้านค้ารายย่อยจะอยู่ไม่ได้ ตลาดและวงจรการกระจาย
สินค้าจะถูกควบคุมโดยผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่มีฐานเชื่อมต่อกับผู้ผลิต และระบบออนไลน์ ซึ่ง
ในที่สุดทางเลือกของสินค้าก็จะถูกจำกัด
จะเกิดคลังขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการรายใหญ่ตามจุดยุทธศาสตร์บริเวณรอบนอกของเมือง การ
ขนส่งจะเกิดขึ้นจากคลังสินค้าเหล่านั้นไปยังครัวเรือนโดยตรงด้วยรถบรรทุกขนาดเล็ก แต่อาจมีการเปลี่ยนถ่าย
เป็นพาหนะอื่นๆ เพื่อจัดส่งในอาคารสูงที่ปลายทาง
การชำระค่าสินค้าจะเป็นแบบไม่ใช้เงินสดเกือบทั้งหมด เงินสดกลายเป็นของแปลกและหายาก ซึ่งบาง
ร้านค้าอาจถึงขั้นปฏิเสธการรับเงินสดไปเลย
การจ้างงานในภาคบริการจะลดลง เนื่องจากแหล่งงานมีน้อย แต่การจ้างงานในภาคขนส่งจะเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมาก
Maverick persona
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานไม่เป็นเวลา สามารถอยู่ได้อย่างสบาย เนื่องจากทุกอย่างสามารถหาซื้อได้
ออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา และมีบริการจัดส่งถึงบ้านซึ่งมีความสะดวก หรือจะเลือกรับตามร้านสะดวกซื้อก็ได้
Mass persona
คนโสด และครอบครัวมนุษย์เงินเดือนอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมในเมือง เดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นหลัก
ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว
ส่วนใหญ่มีทักษะในการซื้อของออนไลน์อยู่แล้ว จึงไม่ได้ประสบความยากลำบากในการซื้ อ ของ
หากแต่จะมีการวางแผนในการซื้อมากขึ้น เพื่อเปรียบเทียบราคาและกำหนดในการจัดส่ง ส่วนร้านสะดวกซื้อ
จะเป็นที่พึ่งของกลุ่มนี้ในยามฉุกเฉิน แต่จะมีบทบาทในการให้บริการธุรกรรมอื่นๆ นอกจากการซื้อของมากกว่า
Marginal persona
ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่ตามคอนโดมิเนียม หากไม่ได้อยู่คนเดียวจะไม่ได้เป็นผู้ซื้อของเอง เนื่องจากครอบครัว
จะเป็นผู้สั่งสินค้ามารอไว้ หากอยู่คนเดียวจะเดินทางไปสั่งและรับของจากร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก เพราะมีคน
ช่วย ธุรกรรมจะถูกดำเนินการโดยบัตรเครดิตหรือเดบิต เนื่องจากยังยึดติดกับการถือเงินในเชิงกายภาพเป็น
หลัก
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แรงงานไร้ทักษะในปัจจุบัน หากเลือกที่จะคงอยู่ในเมืองในอนาคต จะอยู่อาศัยตามที่อยู่อาศัยที่
สามารถจ่ายได้ การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันจะเกิดขึ้นตามร้านสะดวกซื้อ โดยใช้บัตรเดบิตเป็นหลัก จะซื้อใน
ปริมาณน้อยๆ ที่พอบริโภคในแต่ละวัน และจะมีระบบสินเชื่อของธุรกิจรายใหญ่เกิดขึ้นเพื่ออุดช่องว่าง
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ฉากทัศน์ที่ 3: Suburb of Delivery (Suburbanization / Shopping as Necessity)
เมืองยังคงแผ่ขยายออกไปสู่ชานเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ยังคงมีทางเลือกในการเดินทางที่ดีขึ้นจาก
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ย่านชานเมืองเป็นย่านที่อยู่อาศัยโดยแท้จริง มีแหล่งพาณิชยกรรมขนาดกลาง
ตามจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร และทางแยกที่สำคัญเท่านั้น
ร้ า นสะดวกซื ้ อ จะตั้ ง อยู ่ ต ามสถานี ร ถไฟและสถานี บ ริ ก ารน้ ำ มั น เพื ่ อ จำหน่ า ยของจำเป็ น ใน
ชีวิตประจำวัน และมีบทบาทแทนซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงจะมีการให้บริการที่จำเป็นอื่นๆ เช่นการเป็นช่องทาง
สำหรับติดต่อราชการและทำธุรกรรมต่างๆ เพิ่มเติมเข้ามาด้วย
Online Shopping Platform มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตพอสมควร เนื่องจากมีสถานที่ที่สามารถไป
เลือกสินค้าโดยตรงไม่มากนัก พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของครัวเรือนส่วนใหญ่จะเน้นให้จัดส่งในวันเสาร์
อาทิตย์เป็นหลัก
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะอยู่รอดเพียงในจุดที่เป็นยุทธศาสตร์ แต่ทุกผู้ประกอบการจะมีบริการ
ออนไลน์เสริมอยู่เสมอ ตลาดนัดและร้านค้ารายย่อยจะหายไปจากย่านชานเมือง ตลาดและวงจรการกระจาย
สินค้าจะถูกควบคุมโดยผู้ประกอบการรายใหญ่หรือระดับกลาง โดยผู้ประกอบการแต่ละเจ้าอาจจะมีพื้นที่
ให้บริการเป็นของตนเอง ไม่ได้ให้บริการได้ทั้งเมือง สินค้าจะถูกทำให้มีมาตรฐานตามเขตการให้บริการนั้นๆ จะ
เกิดคลังขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ละรายตามจุดยุทธศาสตร์บริเวณรอบนอกของเมือง การ
ขนส่งจะเกิดขึ้นจากคลังสินค้าเหล่านั้นไปยังครัวเรือนโดยตรงโดยใช้แรงงานมากในวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งต้อง
อาศัยพนักงานและยานพาหนะจำนวนมาก จึงจะมีการจ้างงานแบบชั่วคราวเพื่อการขนส่งเกิดขึ้น และจะมีรถ
พุ่มพวงอัจฉริยะที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ให้บริการร่วมด้วย
การชำระค่าสินค้าจะเป็นแบบไม่ใช้เงินสดเกือบทั้งหมด แต่ก็ยังมีการใช้เงินสดอยู่บ้าง ผู้ประกอบการที่
ให้บริการตามบ้านจะยังคงรับเงินสดอยู่
การจ้างงานในภารบริการจะลดลง และการจ้างงานในภาคขนส่งก็ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก แต่จะมีอุปสงค์
ของแรงงานภาคการขนส่งในช่วงเสาร์อาทิตย์จำนวนมาก จึงทำให้เกิดการจ้างงานชั่วคราวในรูปแบบที่กล่าวไว้
ในเบี้องต้น
Maverick persona
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานไม่เป็นเวลา เลือกที่จะอยุ่อาศัยในบริเวณที่มีการขนส่งสาธารณะ ส่วนใหญ่จะ
ซื้อของออนไลน์ แต่ต้องวางแผนในการรับสินค้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดส่งจากการกระจายตัวของกา
รอยูอาศัย หากต้องการเร่งด่วนต้องไปรับสินค้าตามร้านสะดวกซื้อเท่านั้น ทำให้ทางเลือกในการซื้อของน้อยลง
เรื่อยๆ
Mass persona
คนโสด และครอบครัวมนุษย์เงินเดือนอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว / อาคารชุดขนาดเล็กชานเมือง เดินทางด้วย
รถยนต์เป็นหลัก บางส่วนเดินทางด้วยรถไฟฟ้า จะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์อยู่ที่บ้านเพื่อทำงานบ้านและรอรับสินค้า
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ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน บางครั้งก็ยังต้องใช้บริการของรถพุ่มพวงอัจฉริยะ ซึ่งสามารถติดตามตำแหน่ง
ที่ให้บริการอยู่ และเรียกออนดีมานด์ได้
Marginal persona
ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่ตามบ้านเดี่ยวชานเมือง หากไม่ได้อยู่คนเดียวจะซื้อของออนไลน์ผ่านสมาชิกใน
ครอบครัวในวันหยุดสุดสัปดาห์ หากอยู่คนเดียวจะใช้บริการรถพุ่มพวงอัจฉริยะ หรือบริการรถรับส่งของ
ศูนย์การค้า ซึ่งจะมีให้บริการไม่กี่เที่ยวต่อวันเพื่อเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็น และจะมีบริการจัดส่งถึง
บ้านจากผู้ประกอบการ ธุรกรรมจะถูกดำเนินการโดยบัตรเครดิตหรือเดบิต เนื่องจากยังยึดติดกับการถือเงินใน
เชิงกายภาพเป็นหลัก
แรงงานไร้ทักษะในปัจจุบัน หากเลือกที่จะคงอยู่ในเมืองในอนาคต จะอยู่อาศัยตามที่อยู่อาศัยที่
สามารถจ่ายได้ชานเมือง หรือชุมชนแออัด การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมี
ร้านค้าน้อย และไม่มีเวลาในการเข้าถึงบริการรถรับส่ง รถพุ่มพวงอัจฉริยะได้รับความนิยม แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากความอัจฉริยะมากนัก จะมีธุรกิจบริการตัวแทนซื้อสินค้ามาจำหน่ายต่อซึ่งยินดีรับเงินสดเกิดขึ้นใหม่ แต่
ระบบสินเชื่อจะหายไป ทำให้ใชชีวิตได้อย่างยากลำบาก
ฉากทัศน์ที่ 4: Shopping Mall Strikes back (Suburbanization / Shopping as Experience)
เมืองยังคงแผ่ขยายออกไปสู่ชานเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ยังคงมีทางเลือกในการเดินทางที่ดีขึ้นจาก
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ย่านชานเมืองเป็นย่านที่อยู่อาศัยแต่จะมีแหล่งพาณิชยกรรมขนาดใหญ่และ
กลางกระจายอยู่เป็นแห่งๆ
ร้านสะดวกซื้อจะมีบทบาทในบริเวณกลางเมือง สถานีรถไฟ และสถานีบริการน้ำมันเพื่อจำหน่ายของ
จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซูเปอร์มาร์เก็ตชานเมือง และคอมมูนิตี้มอลล์ยังคงอยู่ได้ ผู้คนจะใช้บริการร้านค้าที่
หลากหลายตามแต่ความต้องการ
Online Shopping Platform มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในระดับทางเลือก เนื่องจากมีแหล่งการค้า
ที่หลากหลายและผู้คนพอใจที่จะเดินทางไปซื้อของโดยตรงมากกว่า ตลาดนัดจะเกิดขึ้นตามแหล่งชุมชนชาน
เมือง ร้านค้ารายย่อยจะรวมอยู่ตามศูนย์การค้า ตลาดจะยังคงอยู่ และระบบโลจิสติกส์เมืองยังเป็นแบบหลาย
เจ้าเช่นเดิม จะเกิดคลังขนส่งสินค้าและตลาดกลางบริเวณรอบนอกของเมืองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามเส้นทางออก
นอกเมืองที่มีการพัฒนาใหม่ การขนส่งจะยังใช้รถบรรทุกเพื่อนำเข้ามาสู่ร้านค้าตามสถานที่ต่างๆ และจะมีรถ
พุ่มพวงให้บริการอยู่ตามชานเมืองเช่นเดิม
การชำระค่าสินค้าจะมีทั้งแบบใช้เงินสดและไม่ใช้เงินสด แบบไม่ใช้เงินสดจะเป็นการโอนผ่านบัญชีธนาคาร
มากกว่าเครดิตการ์ด
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การจ้างงานในภารบริการจะเพิ่มขึ้นตามแหล่งการค้าที่เพิ่มขึ้น และการจ้างงานในภาคขนส่งก็เพิ่มขึ้น
ตามสัดส่วน แต่ไม่เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนจากระบบในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ประกอบการมีมาก
และไม่ได้มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างระบบ
Maverick persona
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานไม่เป็นเวลา เลือกที่จะอยุ่อาศัยในบริเวณที่มีการขนส่งสาธารณะ ยังคงเลือกที่
จะซื้อของออนไลน์เป็นหลัก แต่ก็มีโอกาสในการซื้อจากร้านค้าต่างๆ เพิ่มเติม เนื่องจากไลฟ์สไตล์จำเป็นต้อง
ผ่านร้านค้าเหล่านั้น แต่ก็ยังคงไม่ใช้เงินสด
Mass persona
คนโสด และครอบครัวมนุษย์เงินเดือนอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว / อาคารชุดขนาดเล็กชานเมือง เดินทางด้วย
รถยนต์เป็นหลัก ในวันธรรมดาจะซื้อของอุปโภคบริโภคที่เป็นทางผ่าน และจะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ในการไป
แหล่งการค้าหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสินค้านั้นๆ ร้านค้าต่างๆ จะมีการให้บริการที่
จอดรถจำนวนมาก
Marginal persona
ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่ตามบ้านเดี่ยวชานเมือง หากไม่ได้อยู่คนเดียวจะเดินทางไปซื้อของกับสมาชิกใน
ครอบครัวในวันหยุดสุดสัปดาห์ หากอยู่คนเดียวจะต้องใช้บริการรถพุ่มพวงหรือโทรสั่งสินค้า ยังคงใช้เงินสดเป็น
หลัก แรงงานไร้ทักษะในปัจจุบัน หากเลือกที่จะคงอยู่ในเมืองในอนาคต จะอยู่อาศัยตามที่อยู่อาศัยที่สามารถ
จ่ายได้ชานเมือง หรือชุมชนแออัด การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันจะสะดวก เนื่องจากมีร้านค้าให้เลือกจำนวน
มาก และตลาดจะยังคงอยู่ตามแหล่งชุมชน รถพุ่มพวงอัจฉริยะยังคงได้รับความนิยมเช่นเดียวกับในปัจจุบัน แต่
ระบบสินเชื่อจะยังมีในกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและรถพุ่มพวง
2.ปฏิบัติการบุคลคติในฉากทัศน์ Persona-based scenario building
กิจ กรรมนี้เป็น การต่อยอดจากการนำเสนอฉากทัศน์ของผู้วิจัย โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุม
จินตนาการชีวิตและบุคคลติ (persona) ของตนเองในทุกมิติของการใช้ชีวิตในฉากทัศน์ที่นำเสนอมาทั้ง 4 ฉาก
ทัศน์ โดยกำหนดบุคคลติ (persona) ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มคนชายขอบ (The Marginal) , กลุ่มคนทั่วไป
(The Mass), กลุ่มคนล้ำสมัย (The Mavericks) ซึ่งทั้งสองกลุ่มคนจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกันออกไป
ตามแต่ละฉากทัศน์ ผลลัพธ์ของกิจกรรมครั้งนี้คือ ระบุถึงฉากทัศน์หรืออนาคตที่พึ่งประสงค์ (preferable
futures)
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ภาพที่ 9 กิจกรรมปฏิบตั ิการบุคลคติในฉากทัศน์ Persona-based scenario building
ตารางที่ 14 สรุปข้อดีข้อเสียของบุคคลติในฉากทัศน์ที่ 1 Rising of Shopping Street

ฉากทัศน์ที่ 1: Rising of Shopping Street
ข้อดี
• มองเห็นเป็นโอกาสในการทำงาน ของคน
หลาย ๆ กลุ่ม
• ทำให้เมืองมีชีวิตชีวา
• ความสะดวกในการซื้อของ
• โอกาสทำให้คนเดินมายิ่งขึ้น
• ความหลากหลายของสินค้า
• ทำให้ย่านมีเอกลักษณ์

•
•
•

ข้อเสีย
ความชัดเจนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อาจทำให้เมืองเกิดความวุ่นวาย
ยากต่อการจัดการ เช่น ของเสียจากการซื้อ
ขาย เป็นต้น

ตารางที่ 15 สรุปข้อดีข้อเสียของบุคคลติในฉากทัศน์ที่ 2 Convenience Store as the only outlet we can see

ฉากทัศน์ที่ 2: Convenience Store as the only outlet we can see
ข้อดี
ข้อเสีย
• สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางใกล้
• รายใหม่ หรือรายย่อยยากที่จะต่อสู้กับเจ้า
• ไม่ต้องกักตุนสินค้า
ตลาดได้
• เหมาะสมกับชีวิตในเมือง
• ชีวิตไม่มีสีสัน หดหู่
• โอกาสในการเป็นพื้นที่ศูนย์กลางชุมชน
• ความหลากหลายของสิน ค้าน้ อยเนื ่ องจาก
เนื่องจากใช้พื้นที่ไม่มากแต่กระจายทั่วไป
สินค้าที่ขายดีจะถูกนำมาขายแต่ขายไม่ดจี ะ
หายไป
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ตารางที่ 20 สรุปข้อดีข้อเสียของบุคคลติในฉากทัศน์ที่ 3 Suburb of Delivery

ฉากทัศน์ที่ 3: Suburb of Delivery
ข้อดี
• ย่นเวลาในการซื้อของ
• สินค้าราคาถูก เนื่องจากเปรียบเทียบราคา
ได้
• สินค้าจากต่างประเทศ
• โอกาสในการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อ
ของ เช่น การส่งของ

ข้อเสีย
•
•

•
•

ข้อกังวลค่าขนส่ง
ความรวดเร็วในการขนส่ง ยังแพ้การซื้อหน้า
ร้าน
มีข้อเสียในกรณีต้องการสินค้าฉุกเฉิน
เมืองขาดชีวิต ชีวา

ตารางที่ 21 สรุปข้อดีข้อเสียของบุคคลติในฉากทัศน์ที่ 4 Shopping Mall Strikes back

ฉากทัศน์ที่ 4: Shopping Mall Strikes back
ข้อดี
• สร้างสีสันให้กับเมือง
• ความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากรถไม่
ติดแบบในเมือง
• โอกาสเป็นพื้นที่ศูนย์กลางชุมชน
• เป็นโอกาสในการพัฒนาชานเมือง

•

•
•

ข้อเสีย
โอกาสในการทำงานน้อย เนื่องจากเข้าไม่ถึง
ระบบของห้างสรรพสินค้า
การเดินทางทำให้เกิดความไม่สะดวก
สินค้าและรูปแบบวิถีชีวิตถูกกำหนดกับห้าง
ใหญ่

จากกิจกรรมข้างต้นไม่สามารถแบ่งแยกลักษณะรูปแบบการใช้ชีวิตในแต่ละฉากทัศน์ออกได้อย่าง
ชัดเจน โดยแต่ล ะบุคคลคติ (persona) จะมีล ักษณะคล้ายกันในทุกฉากทัศน์คือ กลุ่มคนชายขอบ (The
Marginal) จะมีลักษณะที่เลือกไม่ได้ จะต้องทำตัวเองให้เปลี่ยนแปลงไปตามกลไกลตลาด การซื้อของจะเลือก
จากความคุ้มค่าและเหมาะสมกับเศรษฐสถานะ แต่กลุ่มคนชายขอบจะมีมองเห็นถึงโอกาสในบางฉากทัศน์ ส่วน
กลุ่มกลุ่มคนทั่วไป (The Mass) จะมีทางเลือกการซื้อของขึ้นอยู่กับ ที่อยู่อาศัย การทำงาน และการเดินทาง
โดยจะมีการเลือกลักษณะการซื้อที่เหมาะสม เน้นความสะดวกสบาย ไม่รุกล้ำเวลา หรือทำให้เสียเวลา ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มคนทั่วไปจะสามารถปรับพฤติกรรมให้เข้ากับในทุก ๆ ฉากทัศน์ และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มคนล้ำ
สมัย (The Mavericks) กลุ่มนี้มักเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ การให้บริการในแต่ละฉากทัศน์ ทั้งกลุ่มคนล้ำ
สมัยเห็นว่าการซื้อของเป็นเรื่องเสียเวลา จึงเน้นการใช้เทคโนโลยีในการช่วยซื้อของ
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3.ปฏิบัติการการการพยากรณ์ย้อนกลับ Back casting
กิจกรรมนี้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมจินตนาการเหตุการณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม นโยบาย มาตรการ
ที่จะนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ที่ตอบโจทย์ได้หลายมิติของการใช้ชีวิต ให้สามารถพัฒนาไปถึงอนาคตที่พึง
ประสงค์ได้ ผลลัพธ์ของกิจกรรมนี้คือ ชุดยุทธศาสตร์ทางเลือกในการซื้อของในอนาคต โดยมีรายละเอียดของ
กิจกรรม โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของอนาคตที่พึ่งประสงค์จากฉากทัศน์ ไว้คือ 1.ช่องทางในการซื้อของ 2.
ลักษณะการซื้อของในเมือง 3. ประสบการณ์
Horizon 1 คือ สิ่งที่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน หากไม่มีมาตรการหรือนโยบายแก้ไขจะทำให้อนาคตมี
น้อยลง ในเรื่องการซื้อของ ประกอบด้วย ร้านค้าท้องถิ่น ร้านโชห่วย เป็นต้น
Horizon 2 คือ สิ่งที่ปัจจุบันมีการใช้งานหรือเป็นอยู่แล้ว แต่ในอนาคตจะมีแนวโน้มได้ความนิยม
สูงขึ้นไปอีก ในเรื่องการซื้อของ ประกอบด้วย อีคอมเมิร์ซ สังคมไร้เงินสด เป็นต้น
Horizon 3 คือ สิ่งที่มีสัญญาณเพียงเล็กน้อยในกลุ่มบางกลุ่ม แต่ในอนาคตมีแนวโน้มในการพัฒนาได้
ในเรื่องการซื้อของ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการสั่งซื้ออัตโนมัติ Smart appelience เป็นต้น
นโยบายหรือนวัตนกรรมที่จะส่งผลให้ภาพในอนาคตที่พึ่งประสงค์เกิดขึ้นคือ 1. การส่งเสริมจาก
ภาครัฐ 2.การควบคลุมการขยายของร้านแฟรนไชน์ 3.ชุมชนรวมตัวกันฟื้นฟูย่าน 4.การพัฒนาฐานข้อมูล
4. ปฏิบัติการประเมินฉากทัศน์-ยุทธศาสตร์ Wind tunnel testing
กิจกรรมถัดมาคือกิจกรรมที่ประเมินฉากทัศน์ -ยุทธศาสตร์ (Wind tunnel testing) ว่ายุทธศาสตร์
หรือนวัตกรรมใด้สามารถรับมือกับฉากทัศน์มนอนาคตได้ ผลลัพธ์ของกิจกรรมคือ นโยบายที่มีส่วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาตามวัตถุประสงค์มากที่สุด (Robust ) มาจากภาครัฐเป็นส่วนมาก โดยมีกฎหมายและนโยบายที่รัฐ
ต้องทำดังต่อไปนี้
1. มาตราการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อควบคลุมการใช้ข้อมูลในการพัฒนาระบบของเอกชน
2. มาตรการทางผังเมือง ว่าด้วยกำหนดผังเมืองเฉพาะ หรือมาตราการฟื้นฟูย่าน กำหนดและจัดตั้ง
พื้นที่ ย่านส่งเสริมการลงทุน (BID)
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ภาพที่ 10 กิจกรรมปฏิบตั ิการประเมินฉากทัศน์-ยุทธศาสตร์ Wind tunnel testing

กิจกรรมการบรรยายสาธารณะว่าด้วย “อนาคตชีวิตเมือง” (The Future of Thai Urban Life)
จัดขึ้นวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรม เป็นการบรรยายสาธารณะในโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย”
ในประเด็นการเกิด / การอยู่อาศัย / การเดินทาง / การทำงาน / การซื้องของ และการตาย 6 รูปแบบการใช้
ชีวิตเมืองในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร “คน” และ “เมือง” พร้อมรับมือแล้วหรือไม่ เพื่อเป็นการเปิด
ประเด็นและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและสาธารณะ
โดยมีการถกประเด็นถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์เมือง รูปแบบการซื้อของ การจับจ่ายใช้สอย
ความเร่งรีบของการใช้ชีวิตในยุคสุขทันใจ (Instant Gratification) จากการกวาดสัญญาณปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ซื้อของและอธิบายแนวโน้มการซื้อของออกมาเป็น 4 ฉากทัศน์
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เจ้าใหญ่กินรวบ

เครือข่ายรายย่อย

การให้บริการโดยเครื่องจักร
Competition of Diversity
Competition of Efficiency
ตลาดสดถู ก แทนด้ ว ยเครื ่ อ งสั ่ ง สิ น ค้ า ร้ า นค้ า ส่ว นใหญ่ จะไม่ มี พ นัก งานหรือมี
บางส่วนซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิต น้อยมาก โดยมีเครื่องจักรทำหน้าที่หยิบ
ในลักษณะสหกรณ์ การซื้อของออนไลน์ จับสินค้าและคิดราคา ตลาดสดจะหายไป
เป็นเรื่องปกติเพราะมีความหลากหลาย ถูกแทนที่ด้ว ยเครื่องสั่งสินค้า และจะมี
ของสินค้ามากกว่าการซื้อของออฟไลน์
ขนาดเล็กลงเรื่อยๆ เนื่องจากสินค้าไม่ได้
อยู่ที่ตลาด
Competition of Hospitality
Competition of Customization
ร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงมีพนักงานทำงานอยู่ ร้านแฟรนไชส์จ ะอยู ่ร อดและกลายเป็ น
ในร้าน การจ้างงานภาคบริการ ค้าปลี ก ภาพปกติของการค้าทั้งระบบ มีการจ้าง
ยังคงมีอยู่มากตลาดสดเต็มไปด้ว ยหน้ า งานในภาคแรงงานและบริการจำนวนมาก
ร้านของ SME ช่วยสร้างความประทับใจ ตลาดสดจะตายและหายไปจากสังคม การ
และกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ โดยแต่ละเจ้าจะ ซื้อของออนไลน์มีช ่องทางที่หลากหลาย
เน้น การตลาดแบบซึ่งหน้าเพื่อสร้ า งอั ต แต่สินค้ามีความต่างกันไม่มาก
ลักษณ์
การให้บริการโดยมนุษย์

คำแนะนำและความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
ในการนำเสนอนี้ได้มีข้อคิดเห็นของคุณวดี ภิญโญทรัพย์ (บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด) และผู้เข้าร่วม
หลายท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
•

แนะให้ศึกษาอนาคตของการซื้อของเกี่ยวกับช่องทางการซื้ อของในอนาคตที่มีความหลากหลาย
เนื่องจากในงานวิจัยเน้นไปที่ร้านสะดวกซื้อ

•

แนะให้มีการอ้างถึงรสนิยมและประสบการณ์ในแต่ละฉากทัศน์ เนื่องจากการซื้อของถือเป็นกิจกก
รมที่มีการใช้อารมณ์ร่วมกับเหตุผลในการตัดสินใจ

•

แนะให้นิยามช่องทางในการซื้อของ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์การค้า ที่อาจไม่ได้เป็นตามนิยามเดิมใน
ปัจจุบัน

•

แนะให้มีการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ Integrated marketplace ให้มีรายละเอียด รวมถึงบอกถึง
การเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตในแต่ด้านจากการเปลี่ยนแปลงตลาดดังกล่าว
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ภาพที่ 11 ภาพกิจกรรมกิจกรรมการบรรยายสาธารณะว่าด้วย “อนาคตชีวิตเมือง” (The Future of Thai Urban Life)
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ภาคผนวก ข สรุปการประชุมกลุ่มย่อย
การประชุมกลุ่มย่อยประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จัดขึ้นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมหลัก ในการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วยตัวแทนผู้ที่อยู่อาศัย
บริเวณชานเมือง 2 ท่าน ตัวแทนผู้บุตรและอาศัยอยู่ในเมือง 1 ท่าน ตัวแทนผู้สูงอายุที่ไม่ใช้รถยนต์ 1 ท่าน ผู้ที่
มีภาระงานมีเวลาว่างน้อย 1 ท่าน และตัวแทนผู้ไม่ใช้เงินสด 1 ท่าน
นักวิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละท่าน ซึ่งมีรูปแบบการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการซื้อของและการ
จับจ่ายใช้สอยที่หลากหลาย พิจารณาว่าชีวิตในแต่ละวันของแต่ละคนเป็นอย่างไร รูปแบบการจับจ่ายใช้สอยใน
ปัจจุบัน และในอนาคต 20 ปีในฉากทัศน์ทางเลือก 4 ฉากทัศน์ โดยมีคำถามหลัก ดังนี้
- ลักษณะที่อยู่อาศัยที่ผู้เข้าร่วมอาศัยอยู่
- ย่านที่อยู่อาศัยที่ผู้เข้าร่วมอาศัยอยู่
- ลักษณะการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน (สถานที่ /ความถี่ /การเดินทาง)
- เกณฑ์ในการเลือกสถานที่ซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน
- การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร กับใคร
- ลักษณะการซื้อของออนไลน์ (ถ้ามี)
- ลักษณะการชำระเงินในการใช้ซื้อของในชีวิตประจำวัน
จากการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ได้แก่ ภาพอนาคตทางเลือกที่ 1 ย่านการค้ายกเครื่องและสามารถ
สรุปผลที่ได้จากการประชุมกลุ่มได้ ดังนี้
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การซื้อของคือประสบการณ์

การซื้อของคือความจำเป็ย

การใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมือง
(4) เซเว่นยืนหนึ่ง
(1) ย่านการค้ายกเครื่อง ***
โอกาส
โอกาส
ความสะดวกในการซื้อของ ชีวิตตัวเบา ไม่ ร้านค้ามีการบริการที่หลากหลายตอบรับ
ต้องเก็บกักตุนสินค้า
กับอยู่อาศัยในเมือง และอาจทำให้ มี คน
เดิ น ในพื ้ น ที ่ เ มื อ งมากขึ ้ น และเมื อ งมี
ชีวิตชีวา
ความท้าทาย
ความท้าทาย
ไม่มีความหลากหลาย สินค้าท้องถิ่นไม่มี อาจจะมีความวุ่นวายหากเป็นย่านที่มีนิยม
จุดยื่น เนื่องจากรายใหญ่เป็น เจ้าตลาด สูง
และถ้าระบบการขนส่งสินค้าล่ม จะตาย
ทั้งเมือง
(3) เคอรี่ที่รอคอย
(2) ตลาดต่างระดับ
โอกาส
โอกาส
ความสะดวกสบายของการซื้อสินค้าที ่มี มีความหลากหลายของอาหาร เนื่องจาก
ตารางหรือวางแผนการซื้ออยู่แล้ว
ความหลากหลายของกลุ่ ม ผู ้ค นที่ อ าศัย
ได้ราคาถูก สามารถเปรียบเทียบราคาได้ ชานเมือง
ความท้าทาย
ความท้าทาย
เป็ น วิ ถ ี ช ี ว ิ ต กั ก ตุ น สิ น ค้ า และเกิ ด การ คนไม่ค่อยอยากออกจากบ้า นและความถี่
รวมกลุ่มของผู้ผลิตรายย่อย โดยเป็นกลุ่ม ในการซื ้ อ ของจะมี แ ต่ ล ะช่ ว งเวลา
สินค้าพรีเมี่ยม รวมถึงเมืองไม่มีชีวิต
เนื่องจากทำงานและกิจกรรมอื่น ๆอยู่ใน
เมือง
การแผ่ขยายไปสู่ชานเมือง

ในภาพรวมการซื้อของในปัจจุบัน
ผู้เข้าร่วมมีความเห็นใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ในปัจจุบันมีการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันโดยการเดินทาง
ไปซื้อของใน 2 ลักษณะคือ การเดินทางไปซื้อของด้วยตัวเอง และการเดินทางไปซื้อของกัลคนในครอบครัว
เช่นเดียวกับเกณฑ์ในการเลือกซื้อ เน้นความสะดวกในการเดินทาง คุณภาพสินค้า และความคุ้มค่า เป็นที่น่า
สังเกตว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมมีมักเลือกซื้อใช้ในชีวิตประจำวันในร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตและ ร้านเฉพาะอย่าง
เนื่องจากสามารถตรวจสอบและรู้ที่มาของสินค้า คุณภาพสินค้าที่ไว้ใจได้
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ข้อสังเกต
•

การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันมักเป็นกิจกรรมที่เกิดระหว่างทางหรือระหว่างกิจกรรมอื่น ๆ
อาทิ การแวะซื้อของระหว่างทางกลับบ้านจากที่ทำงาน การแวะซื้อของระหว่างรอลูกเรียน
พิเศษ

•

การซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีน้ำหนักเยอะ สินค้าที่ซื้อเป็นประจำ สินค้า
ฟุ่มเฟือย เป็นต้น

•

ความไม่สะดวกของการซื้อสินค้าออนไลน์คือ การขนส่ง ทั้งจากผู้ขายและผู้รับ

•

ความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมและรถพุ่มพวงที่สามารถสั่งอาหารที่ต้องการได้

มุมมองและข้อแนะนำจากผู้เข้าร่วมในแต่ละฉาก
ฉากทัศน์ที่ 1 ย่านการค้ายกเครื่อง
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ร้านค้ามีการบริการที่หลากหลายตอบรับกับอยู่อาศัยในเมือง
มีคนเดินในพื้นที่เมืองมากขึ้น
การอยู่อาศัยทางตั้งคาดหวังกับการขนส่งที่สะดวก
Online to Offline
Smart Windows ที่สามารถสั่งซื้อของได้จากที่บ้าน
มีผู้ช่วยซื้อของตามตลาด
อาหาร เป็นผู้อยู่รอดในกลุ่มสินค้าจำเป็น
ของจากต่างประเทศซื้อขายได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องผ่านผู้นำเข้าสินค้า
ตลาดนัดกลายเป็นตลาดโลกเสมือน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในที่อยู่อาศัยกลายเป็นห้อง
ของโลกเสมือนที่สามารถซื้อของแบบออนไลน์ได้

ฉากทัศน์ที่ 2 ตลาดนัดต่างระดับ
•
•
•
•
•

คนไม่ค่อยอยากออกจากบ้าน
มีบริการแบบ Sharing เช่น แอพที่ช่วยฝากซื้อของ / Car Sharing
มีการผลิตกันเองภายในหมู่บ้านย่านชานเมือง เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากัน
ที่เก็บของภายในที่อยู่อาศัยสามารถเก็บสินค้าได้เยอะ
ประสบการณ์ที่ได้รับจาก market place อาจเป็นไปในรูปแบบที่ออกจากบ้านไปครั้งเดียว
แล้วมีทุกการซื้อขายและบริการรองรับ โดยไม่ต้องเดินทางไปหลายที่เพื่อซื้อสินค้าและรับ
บริการที่ต่างกัน
123

124

ฉากทัศน์ที่ 3 เคอรี่ที่รอคอย
•
•
•
•
•

•
•
•

พนักงานขนส่งคือส่วนหนึ่งของชีวิต อาจมีการใช้หุ่นยนต์มาขนส่งของก็ได้
มีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยี ให้ลูกหลานสั่งของให้ หุ่นยนต์จะมาสั่งของให้ ?
ยังมีความต้องการไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่
เป็นวิถีชีวิตกักตุนสินค้า
การแชร์สินค้าภายในชุมชน บ้านที่มีสินค้าเยอะจากการสั่งซื้อสินค้าอาจมีบทบาทในการเป็น
ร้านค้าชุมชน
เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตรายย่อย โดยเป็นกลุ่มสินค้าประเภทนิช พรีเมี่ยม
แพลตฟอร์มการขนส่งสินค้าอาจสินค้าจากผู้ผลิต-ผู้ผลิต หรือ ผู้ผลิต-ผู้บริโภคโดยตรง
บ้านจัดสรรมีแพลตฟอร์มในการซื้อสินค้าแบบออนไลน์ให้กับลูกบ้าน

ฉากทัศน์ที่ 4 เซเว่นยืนหนึ่ง
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

สั่งของออนไลน์แล้วมารับที่เซเว่น
ชีวิตตัวเบา ไม่ต้องเก็บกักตุนสินค้า
มีตู้อาหารของร้อน
เซเว่นขึ้นไปอยู่บนอาคารสูง เพื่ออำนวยความสะดวก
ถ้าระบบการขนส่งสินค้าล่ม จะตายทั้งเมือง ?
สินค้านอกระบบหรือสินค้าท้องถิ่นไม่มีโอกาสได้ขายสินค้า
ผลกระทบเชิงลบในเรื่องสุขภาวะจากการบริโภคสินค้าประเภทอาหารกล่องของเซเว่น ที่มี
ทางเลือกน้อย และมีโภชนการที่ไม่ครบถ้วน
มีนักโภชนาการในเซเว่น ช่วยแนะนำการบริโภคอาหารได้
Scenario นี้ต้องมีคู่แข่งทางการตลาด ที่มาแข่งกับเซเว่น
ความปลอดภัยทางไซบอร์ก จากการผูกบัญชีธนาคารเข้ากับแพลตฟอร์ม
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ภาพที่ 12 ภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก ค แบบสอบถามสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
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ภาคผนวก ง ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ
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FUTURE OF GROCERY SHOPPING
Urbanites 4.0: Futures of Urban Shopping in Thailand
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Abstract
Grocery is necessity goods that purchasing decision is mainly made by economic, social and
environmental condition of consumers. Grocery shopping is a phenomenon that we can
observe how urban lifestyles have been shifting from time to time. This study used the
foresight methodology to build scenarios that may describe situations of grocery shopping in
urban area of Thailand.
From scanning process, it is found that global trends of urban shopping are, Multi-functional
outlet, E-commerce, and Mobile shopping service. In Thailand, there are variations of mobile
shopping services available, e.g., delivery platform shopping and mobile grocery stores,
responding to various needs of urbanites. Then STEEPV framework is used to categorize
relating issues and drivers, and 2 important drivers, Automation and SME’s, is chosen to shape
2x2 scenarios.
Scenarios are described as situations of the market, which are Competition of Efficiency,
Diversity, Hospitality and Customization. Preferable futures are to be discussed in focus group
workshops in next stages of the study.
Keywords
Grocery Shopping, Convenience Store, E-commerce, Mobile Shopping
Introduction
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Shopping is one of the consuming actions that shows lifestyles of people in a certain society.
In Thailand, it used to be agricultural society in the past that community was self-sufficient.
People usually produced and consumed food in their community. However, the society has
changed according to the socio-economic development. Urbanization is continuing, so that
more than half of the country’s population is becoming urban population in several years.
Therefore, consuming behaviors of people is transforming to urban type, which is different
from agricultural society in the past.
Shopping behaviors of urbanites have been changing from time to time, effected by the market
change. Traditional Trade has been continuously replaced by Modern Trade, and now the
new wave of E-commerce is coming to disrupt everything. And it is said that the next wave of
shopping trend will be online-offline integration.
This study aims to find how shopping environment in Thailand will look like in the future,
using foresight technique to build scenarios and try to identify urban public policies to make
the preferable future. This paper shows some findings from initial process of scenarios building.
Scoping
This study focuses on grocery shopping, because grocery is a good example of necessity goods
that purchasing decision is mainly made by economic, social and environmental condition of
consumers, different from shopping of luxury goods which purchasing decision is made by
consumers’ value.
The area of the study is the urban area of Bangkok Metropolitan Administrative (BMA) and
adjacent provinces, Thailand, as same as another Urbanites 4.0 projects. We planned to
expand the study to another urban areas of the country in next phases of the project.
Literature review and group discussions of experts, academic, and Bangkok urban area
residents are the main methodologies used in this study, following foresight techniques.
Scanning
From scanning process of the study, issues which effect futures of urban shopping are
summarized in STEEPV categories as table 1.
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Table 1. Issues which effect futures of urban shopping
Social

Urban migration
Ageing society
Household patterns
Global middle class
Wellbeing
Digital lifestyles

Technology

Automation
Internet of things
Smart infrastructure
Intelligent transport system
System integration
Data connectivity

Economic

Finance
Circular economy
User centricity
Digital economy
Urban logistics
SME’s
Informal economy
Identity
Economic growth

Environment

Food security
138

Waste minimisation
Environmental pollution
Urban sprawl
Recycling
Non-motorised transport
Land use patterns
Political

Competitiveness
Environmental policy
Welfare policy

Value

Consumption as status symbol
Judgement through cultural concept
Social values

From literature review and trend extrapolation analysis, it is found that spread of convenience
stores and growth of E-commerce are the biggest trends for the perspective of urban shopping,
and there’s also mobile service which enable people to buy grocery or daily food at their
home. The trends of the future urban shopping in Thailand can be demonstrated below.
Where there is a corner, there is a 7-eleven
In Thailand, convenience stores are expanding. There are totally around 14,000 branches of
them within the country. The popularity of convenience store is from, the standard and variety
of goods in the store, which is better than traditional grocery store. In recent years,
convenience stores have provided various services to consumers, e.g., fresh roasted coffee,
fresh cooked food, bakery, parcel delivery, photo copy, financial services. In some branches,
they have also renovated the outlets to provide dining space for customers or flexible space
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for good promotion, furthermore, they have shared some outlet space with drug store or
souvenir shop.
From these facts, it can be said that convenience store business has been adapting from time
to time to meet various needs of customers. Since most of convenience store businesses are
under big corporates, they have many advantages of cost reduction in goods production and
distribution, have more opportunities to develop new products with another business than
individual retailers, and store locations are closer to communities so they can adapt easily.
Convenience store is becoming a big rival to all kind of retailers targeting communities as main
customers, not only traditional grocery store, e.g., supermarket, and informal street vendor.
And it might completely control how people consume basic goods in the future.
Shopping service can save the urban world
Shopping service business is now in leap growth condition in Thailand. It can help urbanites
saving their time and overcoming traffic congestion problem in metropolitan area of Bangkok.
Most of Bangkokians use shopping service in term of cooked food purchase, and it actually
helps promoting SMEs in to expand their service area. And it creates amount of jobs under
concepts of sharing economy, digital economy, and platform economy indeed.
Go Online or Die!
Nowadays people use online channels for shopping more and more. E-commerce has taken
more part in urban shopping in Thailand, because of development of urban logistics systems,
convenience of electronic banking services and busy urban lifestyles. People can save their
time going to stores which is the only way to do shopping in traditional way.
Social media is said to be the heart of online marketing in Thailand. The data shows that 51%
of online shopping occurs on social media. Most of sellers are Thai, and online purchased
goods is not expensive and domestic-market-oriented. People use major social media such as
Facebook in E-commerce, so that Facebook decided to officially start their E-commerce
feature, i.e., Marketplace, in Thailand as 24th country in the world.
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Social media enable SMEs and alternative sellers to communicate with consumers more
easily, so that it can be new channel for traditional sellers to respond various interest and
preferences of consumers, and widen their goods distribution area. Furthermore, it can also
be the channel to promote goods from rural areas, because it connects local producers with
consumers in urban area directly without middleman. Therefore, E-commerce is an essential
factor in shopping ecosystem nowadays that sellers have to deal with, unless they lose their
opportunities.
Mobile grocery stores: the suburban saviors
Grocery truck, i.e., Rod Pumpuang, is a type of mobile grocery store found at suburban area
of Bangkok. Sellers of the truck bring fresh and dry food from fresh market and drive to discrete
communities or hard-to-access housing estates to sell them to people. Consumer of grocery
truck can be mainly divided into 2 groups. (1) Housing estate residents who are people with
low mobility, such as housewives, elderly, and housemaids. (2) Workers at factories or
construction sites who have no time going shopping and have limitation of budget so they
cannot buy goods at supermarket or wholesale store. Grocery truck service is considered as a
complement of insufficient urban facility when urban area gets expanding.
Despite the price of goods in grocery truck is 10-15% higher than those in marketplace,
consumers have willingness to pay because they have to overcome their limitations. Beside
selling, most of grocery trucks have pre-order service for special goods or food, and also
provide bill paying service with 10-20 baht extra charge. So it is convenient for people with
limitation of mobility or time, and it enables communication among urbanites today.
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Scenarios
In scenarios building process, from the preliminary study group meeting, we have chosen 2
drivers, Automation and User centricity, to be axes of 2x2 scenario framework. (Figure 1)

Figure 1. Scenarios building axes
We have scoped issues for discussion of each scenario as below.
-

How do we do offline shopping?
How do we do online shopping?
How does the logistics system look like?
How do we pay?
How do people with limitations such as mobility or internet literacy do their
shopping?
- How do condominium residents do their shopping?
- How do people in urban local communities do their shopping?
Scenario of Machine-based Services / Market by Big Corporates
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- There is almost no human worker in supermarket / convenience store. People
purchase goods from machines. Marketplace is replaced by order machines.
- Online shopping is very general. People purchase daily goods from channels of big
corporates.
- Automated drone delivery is very common. It is used for delivery service of goods both
purchased offline and online. Drone delivery business is growing rapidly.
- E-payment is very common. It is hard to find cash in the city.
- Loyalty programs are used to attract customers. At the same time, customer behaviors
are analyzed by AI, and data is used for marketing.
- Big corporates know what people want, and they can completely control market
supply. Finally, they create trends of consumption.
- There are new jobs helping people with limitations do their shopping.
- There is no difference of shopping environment wherever people live.
- Shopping trips are only for leisure.
Scenario of Machine-based Services / Market by Network of SMEs
- There are still human workers in stores, especially ones operated by SMEs. Marketplace
is partly replaced by machines of SMEs’ network or Co-op.
- Online shopping is quite general. There are more varieties of goods than those in stores.
People like to purchase alternative goods from producers, who are sometimes very far
away.
- Automated logistics network is developed. Logistics companies use integrated system
to bring goods anywhere automatically and rapidly.
- E-payment is common. There is a new integrated currency to trade globally.
- E-commerce platform companies are growing. Loyalty programs are use for marketing,
but they provide not so much effective data, because people always belong to several
programs.
- There are many SMEs both in urban and rural areas, and a lot of alternative goods in
the market. SMEs with good marketing strategies survive.
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-

Variation of consumption is recognized. Local knowledges are conserved and utilized.
Consumers take time to find what they really want.
Some SMEs take the market of people with limitation with special services.
Area-based marketing is used by local SMEs, to reduce cost of delivery.
People enjoy variation of consumption.

Scenario of Human-based Services / Market by Network of SMEs
-

Most stores are serviced by human workers.
Retails with service are popular. e.g., restaurant, café, bar etc.
Marketplace is full of SMEs and retail of Co-op.
Marketing focuses on services.
Craft and rural product are premium goods.
Online shopping is common. Added services can be found only in local SMEs in case
of Buy Online & Pick Up In-store.
Logistics network is developed, but it is not automated. Delivery jobs increase.
E-payment and cash co-exist.
Loyalty programs are created separately. Customer data is mainly used to customize
services.
Consumers use service and communication to find what they want.
People with limitations do their shopping easily due to various services provided, but
they have to pay extra.
Mobile grocery stores increase to service communities and vertical livings.
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Scenario of Human-based Services / Market by Big Corporates
- Only franchised stores survive. And they are still service by human workers.
- Traditional marketplace is dying.
- Online shopping is common, but people expect added services. Therefore, Brick &
Click, and Buy Online & Pick Up In-store become normal.
- There are many ways to do online shopping. e.g., internet, telephone, machine at the
outlet etc.
- Delivery Jobs increase in urban area. Short-distant delivery demands grow.
- E-payment and cash co-exist.
- Loyalty programs are used to attract customers beside services at stores.
- Consumers get advantages from several big companies’ competitions, but variety of
goods decreases.
- People get standardized services wherever they live.
- People with limitations do their shopping easily and do not have to pay extra.
- Big corporates also have mobile grocery store as one of their outlet channels.
Summary
From the axes of Automation and SME’s, we can create 4 different scenarios of the future of
urban shopping. Since the shopping environment of each scenario is vary, we try to further
investigate the preferable future from considering future lifes of example personas and group
discussions in the next step.
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ภาคผนวก ฉ ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตของการซื้อของในเมือง
การซื้อของในเมืองเป็นกิจกรรมหลักประเภทหนึ่งของพาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับ
การค้าปลีก โดยวิวัฒนาการของการค้าปลีกนั้นสามารถแบ่งได้เป็น การค้าปลีกดั้งเดิม (traditional trade)
(การค้า 1.0) การค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) (การค้า 2.0) ซึ่งการค้าปลีกทั้งสองประเภทนั้นกำลังถูก
ท้าทายด้วยการค้าปลีกรูปแบบใหม่ คือ อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) (การค้า 3.0) ที่กำลังเข้ามามีบทบาทกับ
ชีวิตคนเมืองมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเป็นที่กล่าวกันว่า การบูรณาการโลกกายภาพและโลกเสมือน
(Integration) จะเป็นรูปแบบการตลาดที่มีบทบาทสำหรับการค้าปลีกในอนาคต หรืออาจเป็นการค้าในรูปแบบ
4.0 ซึ่งเริ่มมีสัญญาณเกิดขึ้นบ้างแล้วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เมือง
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าแนวโน้มของการซื้อของในเมืองของประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ 1)
พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและรูปแบบครัวเรือน
รวมถึงค่านิยมใหม่ ๆ อาทิ วิถีคนโสด เศรษฐกิจขี้เกียจ การถวิลหาประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ ฯลฯ 2) การค้า
ปลีกดั้งเดิมถดถอย ในขณะการค้าปลีกสมัยใหม่รุ่งเรือง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ในเมืองทุกระดับ เนื่องจาก
กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและวิถีชีวิตแบบคนเมืองที่กระจายไปในภูมิภาค 3) การขยายตัวของร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีความพยายามในเพิ่ม
บริการใหม่ ๆ เข้าไปของผู้ประกอบการ 4) การเติบโตของอีคอมเมิร์ซซึ่งถือเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการค้าปลีก
ซึ่งคนไทยมีพฤติกรรมในการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นของอีคอมเมิร์ซ ซึ่งการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดนี้เป็นผลจากการส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เ งินสด และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการ
ให้บริการขนส่งซึ่งมีผู้ประกอบการที่หลากหลายมากขึ้น 5) โอกาสของรถพุ่มพวงที่มาช่วยเติมเต็มช่องว่าง
สำหรับบุคคลที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินค้าและร้านค้า 6) ความหลากหลายการให้คุณค่าในการซื้อของที่เพิ่ม
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความสุขชั่วขณะในการครอบครอง ค่านิยมรักษ์โลก ความยั่งยืนและความเป็นธรรมใน
กระบวนการผลิต ฯลฯ และ 7) กฎหมายเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ที่วิ่งตามหลังการปรับตัวของตลาด ซึ่งยังคง
ต้องการการพัฒนาอีกมาก
เมื่อพฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองเปลี่ยนไป ระบบนิเวศของการซื้อของก็ย่อ มจะเปลี่ยนไปด้วย
กล่าวคือพื้นที่พาณิชยกรรมของเมืองในอนาคตอาจจะมีหน้าตาไม่เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการใช้
งานในเชิงกายภาพจะเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้บริโภค อนาคตของการซื้อของจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
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อนาคตของเมือง ทั้งนี้ การซื้อของเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมากในภาคการ
ผลิต การแปรรูป รวมถึงการค้าและบริการ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงประเด็นของการจ้างงานในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น
การศึกษาอนาคตของการซื้อของในเมืองในอนาคต จึงเป็นประเด็นที่จำเป็นสำหรับการวางแผน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และยั่งยืน
การศึ ก ษานี ้ เ น้ น เกี ่ ย วกั บ การซื ้ อ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคในชี ว ิ ต ประจำวั น (grocery shopping)
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหลัก เนื่องจากการ
ตัดสินใจส่วนใหญ่จะถูกกรอบด้วยกรอบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยบทสรุปและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับ อนาคตของการซื้อของในเมืองที่ได้จากกระบวนการพยากรณ์ภาพอนาคตนี้
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) การซื้อของในอนาคตฐานของเมือง 2) การซื้อของในอนาคตพึงประสงค์ของเมือง
3) ข้อเสนอเพื่อดำเนินการรับมือการซื้อของในอนาคตฐานของเมือง และ 4) ข้อเสนอเพื่อดำเนินการสร้างการ
ซื้อของในอนาคตพึงประสงค์ของเมือง ดังนี้

การซื้อของในอนาคตฐานของเมือง
ภาพอนาคตฐานเป็นภาพอนาคตที่ถูกสร้างบนฐานของสถานการณ์ที่ทุกอย่างเป็นปกติ (business as usual) ที่
พัฒนาจากแนวโน้มสำคัญที่มองเห็นอยู่ในปัจจุบัน
การซื้อของออนไลน์จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยรูปแบบของร้านค้าที่น่าจะได้รับผลกระทบอย่าง
เห็นได้ชัดที่สุดคือห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะมีพื้นที่ให้เช่าภายในอาคารที่ว่างเพิ่มมากขึ้น และถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น
พื้นที่สำหรับการใช้ประโยชน์อื่น เช่น สำนักงาน พื้นที่สำหรับชุมชน หรือแม้แต่ที่อยู่อาศัย
ร้านสะดวกซื้อจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น จะมีการปรับตัวและเพิ่มบริการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีการ
แตกออกเป็นแบรนด์ย่อยที่มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มครอบครัวที่มีเด็กเล็ก กลุ่มผู้
รักสุขภาพ เป็นต้น โดยจะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ทำให้ความหนาแน่นของร้านสะดวก
ซื้อต่อประชากรในกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มมากขึ้นจากเดิม
ร้านค้ารายย่อยที่ยังอยู่เป็นร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ โดยในพื้นที่กลางเมืองจะ
เน้นการให้บริการแก่คนทำงานและนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ร้านค้ารายย่อยชานเมืองจะกระจุ กอยู่
ตามแหล่งชุมชนและให้บริการในเวลาเช้าเย็นเป็นหลักเพื่อบริการคนที่เดินทางไปกลับจากการทำงานในเมือง
148

ร้านขายของชำยังคงอยู่ได้บางส่วนหากมีการปรับตัวให้ทันสมัยและมีการทำการตลาดที่ดี ร้านขายของชำใน
ย่านชุมชนของผู้มีรายได้น้อยก็ยังคงอยู่ได้หากยังคงมีระบบสินเชื่อขนาดเล็กอยู่
ตลาดขนาดเล็กจะเริ่มปิดตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ชานเมือง เนื่องจากความต้องการที่ดินไปพัฒนา
กิจการอื่นมีมากกว่า ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองจะพึ่งพาซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาดนัดมากขึ้น ซูเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดเล็กน่าจะขยายตัวมากขึ้น ตอบโจทย์การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันในปริมาณน้อย เนื่องจากครัวเรือนมี
ขนาดที่เล็กลง
ห้างสรรพสินค้าจะปรับตัวไปให้บริการอย่างอื่นมากขึ้น ห้างสรรพสินค้าที่มีกระจายอยู่ในเมืองและ
ตามชานเมืองในปัจจุบันจะมีพื้นที่ขายที่ว่างมากขึ้น เนื่องจากกิจการบางส่วนจะเปลี่ยนไปอยู่บนโลกออนไลน์
แทน พื้นที่ขายสินค้าส่วนใหญ่จึงจะลดขนาดลง เนื่องจากไม่ต้องการพื้นที่โกดังสำหรับการเก็บสินค้าอีกต่อไป
พื ้ น ที ่ ว ่า งที่ เกิ ด ขึ้ น จะถูก เปลี่ ย นไปเป็น พื ้น ที ่ ร้ านอาหาร หรื อ กิ จ การอย่า งอื ่น ที่ เกี ่ย วข้อ งกั บการสร้าง
ประสบการณ์ เช่น ฟิตเนส โรงเรียนสอนตัดเย็บ โรงเรียนสอนเต้น หรือแม้แต่ถูกแปลงไปเป็นพื้นที่ให้เช่า
สำหรับหน่วยราชการที่ต้องบริการประชาชน หรือกลายเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมของชุมชน
การขนส่งสินค้าจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องมีอุปสงค์ที่เกิดจากส่วนที่เป็นอีคอมเมิร์ซ และส่วนที่เป็นการซื้อ
ที่ร้านและจัดส่งภายหลัง เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความสะดวกในเวลาที่ซื้อของปริมาณมาก การเดินทางไป
ซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าชานเมืองในวันหยุดสุดสัปดาห์ยังคงมีอยู่ แต่ก็มีคนบางส่วน
พยายามเลี่ยงเนื่องจากปัญหาการจราจรและที่จอดรถ ทำให้การขนส่งสินค้ามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน
แพลตฟอร์มของอีค อมเมิร ์ซจะเติบโตขึ้น โดยในที่สุดจะเหลือผู้ให้บริการอยู่ไม่กี่ราย โดยจะมี
แพลตฟอร์มของผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งรับผิดชอบการขายสินค้าออนไลน์ของกิจการในเครือและพันธมิตร
และมีแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มจริง ๆ ที่ทำหน้าที่เหมือนตลาดในโลกเสมือนที่เชื่อ มโยงผู้บริโภค
กับผู้ค้ารายย่อยซึ่งในบางครั้งอาจหมายรวมถึงผู้ผลิตโดยตรง ทำให้ความหลากหลายของซื้อของออนไลน์
เพิ่มขึ้นมาก แต่เนื่องจากระบบมีความหลากหลายทำให้บางครั้งก็เป็นภาระของผู้บริโภค ทำให้บางกลุ่มชื่นชอบ
ที่จะซื้อของในช่องทางออฟไลน์เหมือนเดิมมากกว่า
เมืองจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด การชำระเงินมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในรูปแบบไร้เงินสดมากขึ้น
เนื่องจากตลาดอีคอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้น รวมถึงนโยบายสนับสนุนของรัฐและกลุ่มธุรกิจธนาคารที่พยายาม
ผลักดันให้ลดการใช้เงินสด ทำให้ร้านค้าเกือบทั้งหมดทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบ รับการชำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตามเงินสดก็ยังคงเหลืออยู่ในระบบ
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การจ้างงานในภาคบริการจะขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากมีรูปแบบการค้าที่จะโตขึ้นและบางส่วนจะ
ถดถอยลงไป ซึ่งแรงงานในภาคบริการก็จะมีการโยกย้ายกันโดยธรรมชาติ ในขณะที่การจ้างงานในภาคขนส่ง
จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปริมาณการขนส่งสินค้าจะเพิ่มมากขึ้นดังที่กล่าวไว้
ระบบโลจิสติกส์จะเป็นการขยายผลจากปัจจุบันเป็นหลัก โดยผู้ประกอบการขนส่งเอกชนน่าจะ
ขยายโครงข่ายการให้บริการได้กว้างขวางขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผู้ประกอบการหลายรายที่ให้บริการ
ต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อสร้างความแตกต่าง และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งต่าง ๆ อาจมีการสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการขนส่งบางรายเป็นพิเศษ คลังขนส่งสินค้าขนาดเล็กจะเพิ่มมากขึ้นในทุกบริเวณของพื้นที่เมือง
ความเหลื่อมล้ำ ในการเข้า ถึงช่องทางการซื้อจะมากขึ้น โดยกลุ่มคนที่มีทางเลือกจะไม่ได้รับ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากมีช่องทางใหม่ๆ สำหรับการซื้อของเพิ่มมากขึ้น แต่กลุ่มคนที่มี
ทางเลือกในการซื้อของน้อย เช่นคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี หรือเดินทางไม่สะดวกอาจจะได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมของการซื้อของในเมืองที่เปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะจะกระตุ้นอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาเทคโนโลยี โดย
จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้อีคอมเมิร์ซขยายตัวมากยิ่งขึ้น เพราะผู้คนต้องการลดความเสี่ยงในการเดินทางที่ไม่
จำเป็น การขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ จากเดิมที่เคยใช้พาหนะมีขนขับ อาจมีการแทนที่โดยยานพาหนะไร้
คนขับ เช่น โดรนขนส่งสินค้า หรือรถขนส่งสินค้าสะเทินน้ำสะเทินบก

การซื้อของในอนาคตพึงประสงค์ของเมือง
จากการศึกษาพบว่า ภาพอนาคตที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูงทั้งหมด 4 ฉาก คือ 1) ย่านการค้ายก
เครื่อง เป็นฉากที่มีการใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมือง และมีสินค้าที่ผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค 2) ตลาด
นัดต่างระดับ เป็นฉากที่การอยู่อาศัยแผ่ขยายไปสู่ชานเมือง และมีสินค้าที่ผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค
3) เคอรี่ที่รอคอย เป็นฉากที่การอยู่อาศัยแผ่ขยายไปสู่ชานเมือง และมีสินค้าที่เป็นมาตรฐานแพร่หลาย และ 4)
เซเว่นยืนหนึ่ง เป็นฉากที่มีการใช้ที่ดินหนาแน่นกลางเมือง และมีสินค้าที่เป็นมาตรฐานแพร่หลาย จากการ
ประเมิ น ฉากทั ศ น์ ใ นมิ ต ิ ข องความเสมอภาค (equity) ความยั ่ ง ยื น (sustainability) และประสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พบว่าภาพอนาคตพึงประสงค์ที่สุดจากทั้ง 4 ฉาก คือ ฉากทัศน์ที่
1 ย่านการค้ายกเครื่อง ซึ่งมีสินค้าในระบบที่หลากหลาย ย่านกลางค้ากลางเมืองได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากผู้คน
อาศัยอยู่ภายในเมืองอย่างหนาแน่นในอาคารสูง มีการจ้างงานจำนวนมากในภาคบริการ เพราะมีย่านการค้า
หลายย่าน และต้องมีการแข่งขันสูง โดยผู้คนส่วนใหญ่นิยมซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันจากร้านค้าใกล้บ้าน แต่
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จะใช้บริการออนไลน์เป็นแหล่งเปรียบเทียบราคากับการซื้อหน้าร้านควบคู่ไปด้วย สำหรับกลุ่มคนที่ไม่สะดวกที่
จะออกจากบ้านจะมีอุปกรณ์เพื่อสื่อสารกับคนขายที่อยู่ในละแวกบ้านเพื่อสั่งให้สินค้ามาส่งถึงบ้านได้โดยตรง
และใช้การสื่อสารในการจัดสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ร้านค้าไฮเทครวมถึงร้านค้าต่าง ๆ มีบริการ
จัดส่งสินค้าจากย่านการค้าสู่ที่พัก โดยเฉพาะสินค้าที่มีน้ำหนักให้ในระยะใกล้ๆ ด้วยการใช้แรงงานคนและ
ยานพาหนะไม่ใช่เครื่องยนต์ อาจมีการพัฒนาเป็นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อการขนส่งในอนาคตเพื่อทำให้
การขนส่งสินค้าแนวดิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น จะเกิดอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการซื้อของสำหรับผู้ที่
ไม่สะดวกในการขนของ เช่น โดรนขนของอัตโนมัติ ซึ่งสามารถพามาช่วยจับจ่ายใช้สอยแทนมนุษย์ได้

ข้อเสนอเพื่อดำเนินการรับมือการซื้อของในอนาคตฐานของเมือง
ข้อเสนอเพื่อดำเนินการรับมือการซื้อของในอนาคตฐานของเมือง แบ่งเป็น 3 ข้อ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญสำหรับ
อนาคตของการซื้อของ ในส่วนของการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เข้าสู่บริเวณชานเมือง รัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนใน
การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ศูนย์โลจิสติกส์รวม หรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบที่
วางเอาไว้ ซึ่งรวมถึงการขนส่งทางราง ทางน้ำ และทางอากาศด้วย ส่วนการขนส่งสินค้าที่มีขนาดเล็กภายในเมือง
นั้นจำเป็นต้องพิจารณาข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีการควบคุมไม่ให้รบกวน
กิจกรรมอย่างอื่นภายในเมือง
โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลจะเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในอนาคตของคนเมืองในทุกมิติ ซึ่งการซื้อ
ของก็เช่นกัน ดังนั้นรัฐจึงจำเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ระบบสื่อสารดาวเทียม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ และสร้างเสถียรภาพในการสื่อสารเพื่อการใช้ชีวิตของประชาชน และต้องกำกับดูแล
รวมถึงส่งเสริมภาคเอกชนที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลให้มีการวิจัยและพัฒนาอยู่เสมอ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตลาด: ความสะดวกในการเข้าถึงและการแข่งขันที่เป็นธรรม
รัฐควรเข้ามามีส่วนบริหารจัดการตลาดโดยการสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึง
สินค้าได้โดยมีข้อจำกัดน้อยที่สุด หรือการกำหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสม เช่น การให้เวลาที่เพียงพอ
สำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ การสร้างมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการให้บริการเพื่อ
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ผู้ด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี นอกจากนี้รัฐยังจำเป็นต้องสร้างกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
และส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการที่หลากหลายเพื่อป้องกันการผูกขาด ในตลาดรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว
รัฐควรมีส่วนเข้ามาจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมด้วยการสร้างมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้แล้วข้อมูล
การซื้อของ รวมถึงการอุปโภคบริโภคของประชาชนจะเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับการตลาดและการโฆษณา ดังนั้นรัฐจึง
ต้องสร้างกฎเกณฑ์สำหรับการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ เช่น การนำข้อมูลไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยอนุญาตให้ทำได้
หรือไม่ อย่างไร การนำไปใช้ในเชิงการตลาดต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน เป็นต้น

ข้อเสนอเพื่อดำเนินการสร้างการซื้อของในอนาคตพึงประสงค์ของเมือง
ข้อเสนอเพื่อดำเนินการสร้างการซื้อของในอนาคตพึงประสงค์ของเมือง ที่เพิ่มเติมจากข้อเสนอสำหรับอนาคต
ฐาน มีด้วยกันทั้งสิ้น 5 ข้อ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตสินค้า: ความหลากหลายของสินค้าและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. การส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ในท้องถิ่น โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมมือกับภาคการศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและจุดเด่นที่สามารถแข่งขันในตลาดได้
2. การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยรุ่นใหม่ ภาครัฐควรดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการราย
ใหม่ที่สนใจในการผลิตสินค้าที่แปลกใหม่เข้าถึงสินเชื่อ เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์และความหลากหลาย
3. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาควรส่งเสริมให้มี
การวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน และภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย
ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าและการบริการ: นวัตกรรมเพื่อการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและการบริการที่
เป็นธรรม
1. การจัดให้มีพื้น ที่ส ำหรับ การทดลอง (sandbox) สำหรับ การขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่ ภาครัฐ
จำเป็นต้องให้พื้นที่สำหรับการขนส่งรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์
เช่น โดรนส่งของ ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับกฎระเบียบบางประการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจำเป็นต้องมีการหารือกับ
ผู้ประกอบการเพื่อสร้างกฎระเบียบที่สามารถยอมรับได้ในอนาคตเพื่อรองรับการใช้งานที่จะแพร่หลายมากขึ้น
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2. การกำกับดูแลการให้บริการช่วยซื้อสินค้า ภาครัฐควรจัดให้มีมาตรฐานหรือกฎระเบียบเพื่อกำกับ
ดูแลการให้บริการช่วยซื้อสินค้า ซึ่งคาดว่าจะเป็นธุรกิจที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยอาจต้องมีการ
กำหนดกรอบสำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และสวัสดิการของพนักงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง: ย่านที่ดึงดูดและองค์กรผู้ค้าที่เข้มแข็ง
1. การสร้างกลไกและมาตรการทางผั ง เมื อ งเพื่ อ การพั ฒ นาและฟื ้น ฟูย ่ าน ย่านการค้า ในเมื อ ง
จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเพื่อให้เกิดย่านการค้ายกเครื่อง ซึ่งภาครัฐต้องจัดให้มีกลไกเชิงกฎหมายและการเงิน
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเมือง โดยภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามากำกับดูแลการดำเนินการเพื่อให้
เกิดพื้นที่เมืองที่ดีและเป็นสาธารณประโยชน์ไปพร้อม ๆ กันด้วย เช่น การออกกฎหมายการฟื้นฟูเมือง (urban
redevelopment act) การตั้งกองทุนฟื้นฟูเมืองเพื่อให้ผู้ลงทุนกู้ยืม เป็นต้น โดยในการดำเนินการฟื้นฟูเมือง
อาจเป็นภาคเอกชนรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของที่ดินเข้ามาดำเนินการก็ได้ เช่น กรณีของเวิ้งนาครเขษม หรือตลาด
ประตูน้ำ หรือให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือภาคประชาสังคมรวมตัวกันเพื่อดำเนินการและขอรับการสนับสนุน
จากภาครัฐ เช่น ตลาดโบ๊เบ๊ ย่านสะพานควาย เป็นต้น
2. การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ค้ารายย่อย ภาครัฐควรสนับสนุนให้ผู้ค้ารายย่อยในย่าน
การค้ารวมตัวกันเพื่อจดทะเบียนเป็นสมาคม สหกรณ์ หรืออาจกำหนดให้เป็นองค์กรในรูปแบบอื่น เพื่อให้เกิด
กลไกองค์กรชุมชนของผู้ค้าขึ้น ให้มีสถานะทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์แก่การบริหารจัดการย่านการค้าอย่า งมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจจะมีการให้สิทธิประโยชน์บางประการสำหรับย่านที่มีการรวมกลุ่มกันได้
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: แรงงานที่มีทักษะหลากหลายและสวัสดิการที่ครอบคลุม
1. การพัฒนาทักษะแรงงาน แรงงานในอนาคตจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานที่ตอบรับการจ้างงานภาค
บริการและภาคการขนส่ งที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งงานในอนาคตจะมีลักษณะที่หลากหลายแต่จะมีเครื่องจักรเข้ามา
เกี่ยวข้อง ภาครัฐและภาคการศึกษาจึงต้องสนับสนุนการเพิ่มทักษะแรงงานในด้านต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์
หรือการบังคับเครื่องจักร โดยอาจดำเนินการเป็นหลักสูตรในระยะสั้น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ซึ่งแรงงานสามารถมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะได้อยู่เสมอ
2. การคุ้มครองสวัสดิการของแรงงานไม่ประจำ การจ้างงานในอนาคตจะเป็นรูปแบบของงานไม่
ประจำมากขึ้น โดยภาครัฐจำเป็นต้องปรับปรุงระบบสวัสดิการให้มีความก้าวหน้าขึ้นกว่าการประกันตนเองใน
ระบบประกันสัง คมในปัจจุบัน โดยนายจ้างของแรงงานไม่ประจำเหล่านั้นควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
สมทบค่าใช้จ่ายในระบบดังกล่าวด้วย
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ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลสารสนเทศ: ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและการสร้างความมั่นใจของผู้บริโภค
1. การจัดระเบียบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคของภาคเอกชน รัฐควรเข้ามาสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้บริโภคของภาคเอกชนให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน โดยต้องดำเนินการหารือร่วมกับภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เหมาะสม เนื่องจากข้อมูลผู้บริโภคที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่
ดิจิทัลนั้นมีนัยของความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ และต้องห้ามไม่ให้มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
2. การเข้าถึงข้อมูลการบริโภคโดยภาครัฐเพื่อการศึกษาและวิจัย ข้อมูลการบริโภคของประชาชนที่
จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลมีประโยชน์มากในการศึกษาและวิจัย และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนการผลิต
รวมถึงระบบโลจิสติกส์ในอนาคต ภาครัฐควรมีกฎหมายเพื่อสามารถขอข้อมูลดังกล่าวจากภาคเอกชนได้
รวมถึงสามารถให้ภาคการศึกษาเข้าถึงข้อมูลได้โดยการกำกั บดูแลของภาครัฐที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ข้อมูล
ดังกล่าวต้องไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้บริโภค
3. การสร้างระบบการระบุที่มาของสินค้าเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ในสังคมที่ประชาชนนิยมสินค้าที่
มีความหลากหลายมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องได้รับข้อมูลสินค้าที่เพียงพอ ภาครัฐต้องกำหนดมาตรฐาน
สำหรับการให้ข้อมูลสินค้า และขยายขอบเขตไปยังสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น เช่น สินค้าเกษตร เพื่อให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม และผู้บริโภคสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้มากกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่บนฉลาก
ซึ่งจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเท่านั้น
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