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ค าน า 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอนาคตของการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นการ

ขยายผลมาจาก “โครงการย่อยที่ 5 – การซื้อของในเมือง” ในชุดโครงการวิจัยคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมือง

ในประเทศไทย ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ของส านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้ส าเร็จไปในช่วงกลางปี 2563 โดยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาในพ้ืนที่มหานครกรุงเทพเป็น

หลัก ซึ่งในโครงการนี้ได้มุ่งเป้าไปที่เมืองหลักภูมิภาค โดยมีพ้ืนที่กรณีศึกษาได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น 

และเมืองหาดใหญ่-สงขลา เพ่ือศึกษาว่าอนาคตของการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคจะเป็นอย่างไร 

จะเหมือนและแตกต่างกับอนาคตของมหานครกรุงเทพมากน้อยเพียงไร และจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างไรบ้าง โดยได้ท าการศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษาภูมิทัศน์ของการซื้อ

ของของเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบัน เนื่องจากยังมีองค์ความรู้ในเชิงพื้นที่อยู่ค่อนข้างจ ากัด 

 งานวิจัยนี้ด าเนินการควบคู่กับโครงการอื่น ๆ ในชุดโครงการเดียวกัน โดยได้ใช้พื้นที่ศึกษาเดียวกัน 

เพ่ือที่จะท าความเข้าใจอนาคตของเมืองหลักภูมิภาคในหลากหลายมิติ ได้แก่ อนาคตของการอยู่อาศัย การ

เดินทาง การท างาน และความยากจน หากผู้อ่านมีความสนใจ ผู้วิจัยแนะน าให้ศึกษาผลวิจัยของโครงการอ่ืน

ควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่จะได้ภาพอนาคตท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกมิติ 

  



 

 

  



 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงมาได้ ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีและการท างานอย่างขยันขันแข็งของผู้ช่วยวิจัยทั้งสอง

คน ได้แก่ คุณกิตติณัฐ พิมพขันธ์ และคุณสิรวิชญ์ ปัทมสุวรรณ์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

 นอกจากนั้น ยังต้องขอขอบคุณทีมงานคนเมือง 4.0 ทุกคน ทั้งนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข 

เป็นที่ปรึกษา เป็นเพ่ือนคู่คิด และช่วยขัดเกลาให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงมาได้ 

 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแผนงานคนไทย 4.0 ที่ให้โอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมาอย่าง

ต่อเนื่องถึงเกือบ 3 ปี ประสบการณ์ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ถือว่ามีคุณค่าต่อผู้วิจัยเป็นอย่างมาก 

  



 

 

 

  



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

เมืองทั่วโลกต่างมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (disruptive technology) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองในยุคดิจิทัล จากผล
การศึกษาอนาคตคนเมืองในมหานครกรุงเทพที่ได้ด าเนินการวิจัยไปแล้วในปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นผลกระทบจาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตของคนเมืองในหลายมิติ จึงเกิดค าถามส าคัญว่าเมืองหลัก
ภูมิภาคซึ่งมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการให้บริการในทุกด้านแก่ประชาชนทั้งในจังหวัดและภูมิภาคโดยรอบนั้น  
จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นเดียวกันกับมหานครกรุงเทพหรือไม่ 

ในอดีตพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบทมีการบริโภคที่แตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจน  เนื่องจากการ
กระจายสินค้าท าได้อย่างไม่ทั่วถึง ท าให้พื้นที่เมืองเป็นพื้นที่ท่ีมีทางเลือกส าหรับการอุปโภคบริโภคมากกว่า เมื่อ
ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทต้องการสินค้าบางอย่างที่ไม่สามารถหาได้ภายในพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย  ก็ต้องเดิน
ทางเข้าเมืองเพ่ือมาซื้อสินค้าดังกล่าวกลับไปอุปโภคบริโภค หรือรอให้มีผู้ค้าที่เร่เอาสินค้าจากในเมืองเข้าไปขาย
จึงจะได้มาซึ่งสินค้าเหล่านั้น แต่ในปัจจุบันในพื้นที่เมืองบริวารของเมืองหลักภูมิภาคซึ่งเป็นแหล่งชุมชนเมือง
ขนาดเล็กดั้งเดิม จะพบเห็นปรากฏการณ์ของการขยายสาขาของการค้าสมัยใหม่ (modern trade) เช่น ร้าน
สะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก เข้ามาในพื้นที่และแทรกตัวอยู่ร่วมกันกับการค้าดั้งเดิม (traditional 
trade) เช่น ตลาดสด และตลาดนัด นอกจากนั้นตามเส้นทางการสัญจรหลักจะพบเห็นสาขาของร้านสะดวกซื้อ
อยู่ภายในสถานีบริการน ้ามัน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนที่อยู่อาศัยตามพื้นที่ชานเมอืง 
เมืองบริวาร และพ้ืนที่กึ่งเมืองของเมืองหลักภูมิภาคนั้นเป็นอย่างไร แตกต่างจากในอดีตท่ีผ่านมาหรือไม ่การค้า
สมัยใหม่ในรูปแบบดังกล่าวเข้ามามีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการใช้ชีวิตของคนเหล่านั้น  เช่นเดียวกันกับ
ปรากฏการณ์ที่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทยเริ่มเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นในแง่ของการกระจายสินค้า ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลให้ความแตกต่างในเชิงพื้นที่อยู่
อาศัยมีผลเพียงเล็กน้อย จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ด้วยที่อยู่อาศัยของคนเมืองในพื้นที่ที่แตกต่างกันตั้งแต่ในเมือง 
จนถึงในพื้นที่กึ่งชนบทนั้น ท าให้เกิดความแตกต่างกันของพฤติกรรมการซื้อของผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม ่อย่างไรอีกด้วย 

การวิจัยนี้ได้เลือกตัวอย่างของเมืองหลักภูมิภาค 3 เมืองได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมือง
หาดใหญ่-สงขลา เป็นกรณีศึกษา โดยค าถามส าคัญคือ ชีวิตของคนเมืองในเมืองเหล่านี้ทั ้งในปัจจุบันและ
อนาคตจะเป็นอย่างไร เพื่อสามารถน าไปสู่การวางนโยบายสาธารณะในการพัฒนาเมืองของประเทศไทยได้
อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต  

งานวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื ้อของของคนเมือง และ
สถานการณ์ของแหล่งการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน  2) คาดการณ์แนวโน้มและ
การเปลี่ยนแปลงการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในอนาคต  และ 3) ระบุช่องว่างเชิงนโยบาย



 

และเสนอทางเลือกนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยใน
อนาคต 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองในปัจจุบันด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า 
ตลาดสดและร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนยังคงเป็นแหล่งซื้อของที่ส าคัญของครัวเรือนคนเมือง มีการใช้บริการ
สัปดาห์ละหลายครั้ง ในขณะซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นตัวแทนของการค้าสมัยใหม่ที่เป็นที่นิยมโดยมีการใช้งานสัปดาห์
ละครั้งเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กลางเมืองมีแนวโน้มที่จะนิยมซื้อของในแหล่งซื้อของที่เป็นการค้า
สมัยใหม่ถี่กว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณรอบนอกแต่ก็ไม่ได้มีความชัดเจนมากนัก ส่วนการซื้อของออนไลน์ก็มีแนวโน้มที่
ใกล้เคียงกันทุกเมืองโดยไม่ขึ้นอยู่กับต าแหน่งของที่อยู่อาศัย โดย Platform Shopping เป็นช่องทางที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุด ในส่วนการซื้อของของปัจเจกบุคคล พบว่าเศรษฐสถานะ และช่วงวัยมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ในหลายมิต ิเนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดทางเลือกของการซื้อของ 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์แหล่งการซื้อของของเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบันพบว่า แต่ละเมืองมี
ลักษณะการพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีย่านชุมชนเมืองเก่า ย่านการค้ากลางใจเมือง ย่านชุมชนหอพัก
โดยรอบมหาวิทยาลัย และย่านชุมชนใหม่ชานเมืองเป็นองค์ประกอบส าคัญ การกระจายตัวของแหล่งการซื้อของมี
ลักษณะที่หลากหลายขึ้นอยู่กับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของแต่ละเมือง โดยเมืองขอนแก่นมีความกระชับของการตั้ง
ถิ่นฐาน และพบการกระจุกตัวของแหล่งซื้อของมากกว่าอีกสองเมือง เมื่อรวบรวมขนาดพื้นที่ของแหล่งซื้อของที่
ส าคัญโดยแบ่งเป็นการค้าสมัยใหม่และการค้าดั้งเดิม พบว่าแต่ละเมืองมีพื้นที่ของแหล่งซื้อของที่เป็นการค้า
สมัยใหม่มากกว่าการค้าดั้งเดิมเป็นจ านวนมาก ซึ่งค านวณได้ประมาณ 6-16 เท่าตัว 

 จากกระบวนการมองภาพอนาคตโดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ได้พัฒนาภาพอนาคต
ฐาน(baseline future) จากแนวโน้มปัจจุบัน ที่พิจารณาจากปัจจัยขับเคลื่อนที่ความไม่แน่นอนต ่า จ าแนกได้
เป็น 11 ข้อ ได้แก่ (1) ครอบครัวในเมืองจะมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน (2) การซื้อของออนไลน์จะกลายเป็น
เรื่องปกต ิ(3) การเคลื่อนที่ของสินค้าจะมากกว่าการเคลื่อนที่ของคน (4) ร้านค้าจะกุมชะตากรรมของผู้บริโภค 
(5) เน็ตเวิร์คของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะกลุ่มจะเฟื่องฟู (6) สังคมเสมือนจะมีบทบาทมากกว่าสังคมจริง 
(7) การบริโภคพ้ืนฐานจะเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ (8) สินค้าท ามือจะเป็นทางเลือกเชิงนันทนาการ (9) 
ค่านิยมรักษ์โลกจะมีอิทธิพลมากข้ึนในการเลือกซื้อของ (10) การรวมกลุ่มกันผลิตอาหารเองจะเริ่มเกิดขึ้นตาม
ความสนใจ และ (11) การท่องเที่ยวมีผลท าให้เกิดภูมิทัศน์การค้าที่มีลักษณะเฉพาะ  

นอกจากภาพอนาคตฐานแล้ว งานวิจัยนี้ยังพบปัจจัยการขับเคลื่อนส าคัญ 2 ปัจจัย ที่มีความไม่
แน่นอนสูงและจะสร้างผลกระทบกับพฤติกรรมการซื้อของในเมืองสูงเช่นกัน โดยน าปัจจัยทั้งสองมาใช้เป็นแกน
ในการสร้างอนาคตทางเลือก กล่าวคือ แกนที่ 1 รูปแบบการบริโภค แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ “การบริโภคแบบ
พ่ึงพาตลาดโลก” ซึ่งเป็นการพ่ึงพาระบบการผลิตแบบแบ่งหน้าที่กันท างานตามความถนัดของพ้ืนที่ โดยสินค้า
จะมีความเป็นมาตรฐานและอาศัยระบบโลจิสติกส์ระดับประเทศและภูมิภาคในการขนส่งสินค้าสู่ทุกพื ้นที่ 
ความหลากหลายของสินค้าอาจจะมีไม่มากนักเพราะเน้นกลุ่มมวลชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่มีความมั่นคงใน



 

ด้านอุปทานสูง ผู้ประกอบการอาจมีทั้งรายใหญ่และเล็ก แต่จ าเป็นต้องมี เครือข่ายที่กว้างขวาง และมีข้อดีคือ 
เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ไม่ขาดแคลนสินค้าเนื่องจากพื้นที่ผลิตอยู่ในพื้นที่อื่น  และในอีกด้านหนึ่ง “การบริโภค
แบบหมุนเวียนในท้องถิ่น” ซึ่งเป็นระบบที่สินค้ามีความหลากหลายมากน้อยตามภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น 
ซึ่งจะผลิตและบริโภคภายในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเองเท่านั้น จะมีผู้ประกอบการรายย่อยจ านวนมาก เน้น
การขนส่งระยะสั้นๆ มีห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ซับซ้อน มีข้อดีคือ มีความมั่นคงในพื้นที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แต่มีความเปราะบางเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ ขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าขึ้นได้ 
ส่วนแกนที่ 2 ลักษณะการเคลื่อนย้ายไปสู่แหล่งงานของคนรุ่นใหม่ แบ่งเป็น 2 ด้านเช่นเดียวกัน คือ “กลุ่ม
คนรุ่นใหม่ในเมืองหลักเพิ่มสัดส่วนมากขึ้น” ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เมืองหลักมีเศรษฐกิจที่ใหญ่พอที่จะมีการจ้าง
งานจ านวนมาก ท าให้ดึงดูดวัยแรงงานเริ่มต้นให้เข้ามาท างานและอยู่อาศัยในเมืองหลัก ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็น
แรงงานที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเมืองหลักอยู่แล้ว หรือเป็นผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเมืองหลัก หรือเป็น
กลุ่มที่โยกย้ายมาจากที่อื่นเลยก็ได้ และในอีกด้านหนึ่ง “ประชากรในเมืองหลักลดลง” เป็นคือ สถานการณ์ที่
เมืองหลักมีเศรษฐกิจขนาดเล็ก ขับเคลื่อนด้วยภาคราชการและภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก ท า
ให้การจ้างงานเกิดขึ้นน้อย จึงไม่สามารถดึงดูดวัยแรงงานเริ่มต้นได้ และท าให้เสียแรงงานวัยเริ่มต้นออกจาก
พ้ืนที่ไปอย่างต่อเนื่อง 

จากแกนทั้งสองจึงน ามาสู่ ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) ซึ่งเกิดจากสร้างฉากทศัน์
ทั้งหมด 4 ฉาก ได้แก่ 1) เมืองน้องกรุงเทพ 2) เมืองอาณานิคมทุนใหญ่ 3) เมืองตลาดนัดทุกหนแห่ง และ 4) 
เม ืองฮอทของคนฮิป จากการประเม ินฉากท ัศน ์ในม ิต ิของความเสมอภาค (equity) ความย ั ่ งยืน 
(sustainability) และประสิทธิภาพ (efficiency) และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยนี้พบว่าภาพอนาคต
พึงประสงค์ท่ีสุดของเมืองหลักภูมิภาคจากทั้ง 4 ฉาก คือ ฉากทัศน์ที่ 4 เมืองฮอทของคนฮิป ซ่ึงเป็นฉากทัศน์ที่
ร้านดั้งเดิมยังคงอยู่ได้ตามสภาพ มีร้านใหม่ ๆ เกิดข้ึนในย่านกลางเมืองและตามห้างสรรพสินค้าเพ่ือดึงดูดกลุ่ม
คนรุ่นใหม่วัยท างาน สินค้าจะมีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างกับที่มหานครกรุงเทพเพราะเป็นผู้ประกอบการขนาด
เล็กหรือทุนท้องถิ่น มีการเพิ่มบริการให้มีความหลากหลาย มีร้านค้าเฉพาะทางเกิดขึ้นมากมาย ในขณะที่ตลาด
แบบดั้งเดิมยังมีบทบาทอยู่มาก ร้านค้าที่เป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นได้รับความนิยม และขยายสาขามากขึ้น เนื่องจาก
ผู้คนชื่นชอบที่จะบริโภคสินค้าภายในท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น ในฉากทัศน์นี้การสั่งของ
ออนไลน์เป็นเรื่องปกติ แต่ที่ได้รับความนิยมคือกลุ่มช้อปปิ้งภายในท้องถิ่น ซึ่งท าให้แพลตฟอร์มขนาดใหญ่มี
การปรับให้มีฟังก์ชั่นคัดกรองสินค้าที่ผลิตหรือจัดส่งจากภายในท้องถิ่นเพิ่มเติมเข้ามา ท าให้เกิดผู้ประกอบการ
รายย่อยที ่ผลิตสินค้าเองขึ ้นเป็นจ านวนมาก ส าหรับงานบริการส่งอาหารจะมีผู้ ใช้บริการจ านวนมาก 
แพลตฟอร์มใหญ่และผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยที่เชื่อมโยงกับร้านค้ามีบทบาทที่ใกล้เคียงกัน มีการเลือกใช้
บริการตามความเหมาะสมและความชื่นชอบของผู้บริโภค และจากการที่มีวัยแรงงานอยู่มาก ท าให้ย่านกลาง
เมืองบางย่านได้รับการฟื้นฟูเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่จะเดินทางมากินอาหาร ซึ่งย่านเหล่านี้จะมีผลพลอยได้ใน
การใช้งานเพื่อการท่องเที่ยวด้วย 



 

 

 

ในฉากอนาคตพึงประสงค์ เมืองฮอทของคนฮิป มีข้อดีคือเมืองมีความหลากหลาย พื้นที่เมืองเดิม
บางส่วนได้รับการฟื้นฟู การขนส่งสินค้าเกิดขึ้นในระยะใกล้ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ค่าใช้จ่ายไม่สูง 
เกิดการจ้างงานจ านวนมาก มีทางเลือกส าหรับผู้ที่เน้นการบริโภคที่ยั่งยืน สามารถอยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการราย
ใหญ่และรายย่อย มีทางเลือกให้ผู้บริโภคทุกระดับ มีการพัฒนาบริการที่หลากหลาย สะดวก เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภายในพื้นที่ มีกลุ่มลูกค้าใหม่คือนักท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามา และมีทางเลือกที่ดีส าหรับการบริโภคเสมอ 
ผู้บริโภคใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง อาทิ กิจการอาจอยู่ได้ไม่นานเพราะการแข่งขัน
สูง อาจเกิดขยะจ านวนมากถ้าการจัดการไม่ดี และผู้ประกอบการต้องลงทุนด้านการตลาดเพื่อแข่งขันกัน
ตลอดเวลา 

จากภาพอนาคตฐานและอนาคตพึงประสงค์ รายงานนี้น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้รับการ
วางแผนยุทธศาสตร์ และทดสอบความแข็งแรง (robustness) ของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยข้อเสนอเชิงนโยบาย
ที่น ามาพิจารณาสามารถสังเคราะห์รวมกันเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ 7 ด้าน โดยแบ่งเป็นยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ
การซื้อของในอนาคตฐาน (ข้อ 1-4) และยุทธศาสตร์เพ่ือด าเนินการสร้างการซื้อของในอนาคตพึงประสงค์ (ข้อ 
5-7) ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล สามารถสนับสนุนการค้าท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบไปในอนาคต 



 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความ

เป็นส่วนตัวของผู้บริโภค โดยนอกจากการสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ยังต้องส่งเสริมทักษะการแยกแยะความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนด้วย 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์เพื่อสร้างค่านิยมการบริโภคที่ยั่งยืนและการจัดให้มี

มาตรฐานสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการบริโภคท่ีสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสุชภาพ เป็นยุทธศาสตร์เพื่อสร้างค่านิยมการบริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและการจัดให้มี

มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพ่ือให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่ เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดธุรกิจที่เป็นก าลังส าคัญ

ในการขับเคลื่อนพื้นที่ ได้แก่ การส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ในท้องถิ่น และการส่งเสริม

ให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยรุ่นใหม ่

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดย่านที่ดึงดูดและองค์กรผู้ค้าที่

เข้มแข็งภายในพื้นที่ ได้แก่ การใช้ผังเมืองเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองที่แท้จริง การสร้างกลไก

และมาตรการทางผังเมืองเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูย่าน และการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ค้าราย

ย่อย 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างแหล่งงาน เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจมากขึ้น

ภายในพื้นที่ ได้แก่ การดึงดูดแหล่งงานขนาดใหญ่ และการสร้างพื้นที่ส าหรับการลองผิดลองถูกส าหรับคนรุ่น

ใหม ่

งานวิจัยนี้ตั ้งใจมองผลกระทบจากอนาคตของการซื้อของในเมืองที่จะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ซึ่งโยงให้เห็นความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อีกจ านวนมาก เช่น การขนส่งสินค้า การผลิตสินค้า 
การจ้างงาน รวมถึงการพัฒนาเชิงกายภาพของเมือง และข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่มีการกล่าวถึง
มากในปัจจุบัน การมองอนาคตจากฉากทัศน์ที่เห็นความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้สามารถออกแบบยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาทีค่รอบคลุมและผสมผสานมากขึ้น 

  



 

  



 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอนาคตของการซื้อของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค ซึ่งมีกรณีศึกษาได้แก่ เมือง
เชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา โดยศึกษาพฤติกรรมการซื ้อของคนเมือง รวมถึง
สถานการณ์แหล่งการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบันไปพร้อม ๆ กับการใช้เครื่องมือการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ เพื ่อน าไปสู ่การสร้างภาพอนาคตของเมืองหลักภูมิภาคในมิติของการซื ้อของ เพื ่อพัฒนา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองในปัจจุบันด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
พบว่า ตลาดสดและร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนยังคงเป็นแหล่งซื้อของที่ส าคัญของครัวเรือนคนเมือง มีการใช้
บริการสัปดาห์ละหลายครั้ง ในขณะซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นตัวแทนของการค้าสมัยใหม่ที่เป็นที่นิยมโดยมีการใช้
งานสัปดาห์ละครั้งเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กลางเมืองมีแนวโน้มที่จะนิยมซื้อของในแหล่งซื้อของที่
เป็นการค้าสมัยใหม่ถี่กว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณรอบนอกแต่ก็ไม่ได้มีความชัดเจนมากนัก ส่วนการซื้อของออนไลน์ก็
มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกันทุกเมืองโดยไม่ขึ ้นอยู่กับต าแหน่งของที่อยู่อาศัย  โดย Platform Shopping เป็น
ช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในส่วนการซื้อของของปัจเจกบุคคล พบว่าเศรษฐสถานะ และช่วงวัยมีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อของในหลายมิติ เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดทางเลือกของการซื้อของ 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์แหล่งการซื้อของของเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบันพบว่า  แต่ละเมืองมี
ลักษณะการพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีย่านชุมชนเมืองเก่า ย่านการค้ากลางใจเมือง ย่านชุมชนหอพัก
โดยรอบมหาวิทยาลัย และย่านชุมชนใหม่ชานเมืองเป็นองค์ประกอบส าคัญ การกระจายตัวของแหล่งการซื้อ
ของมีลักษณะที่หลากหลายขึ้นอยู่กับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของแต่ละเมือง โดยเมืองขอนแก่นมีความกระชับ
ของการตั้งถิ่นฐาน และพบการกระจุกตัวของแหล่งซื้อของมากกว่าอีกสองเมือง เมื่อรวบรวมขนาดพื้นที่ของ
แหล่งซื้อของที่ส าคัญโดยแบ่งเป็นการค้าสมัยใหม่และการค้าดั้งเดิม พบว่าแต่ละเมืองมีพ้ืนที่ของแหล่งซื้อของที่
เป็นการค้าสมัยใหม่มากกว่าการค้าดั้งเดิมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงค านวณได้ประมาณ 6-16 เท่าตัว 

จากการใช้เครื่องมือการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ได้พัฒนาภาพอนาคตฐานจากแนวโน้มปัจจุบัน และ
ได้น าปัจจัยการขับเคลื่อนส าคัญ 2 ปัจจัย ที่มีความไม่แน่นอนสูงและจะสร้างผลกระทบสูง คือ รูปแบบการ
บริโภค และ ลักษณะการเคลื่อนย้ายไปสู่แหล่งงานของคนรุ่นใหม่ มาใช้สร้างฉากทัศน์ทั้งหมด 4 ฉาก ได้แก่ 1) 
เมืองน้องกรุงเทพ 2) เมืองอาณานิคมทุนใหญ่ 3) เมืองตลาดนัดทุกหนแห่ง และ 4) เมืองฮอทของคนฮิป จาก
การประเมินฉากทัศน์ในมิติของความเสมอภาค ความยั่งยืน และประสิทธิภาพ รวมถึงจากการประชุมกลุ่มย่อย 
พบว่าภาพอนาคตพึงประสงค์ที่สุดจากทั้ง 4 ฉาก คือ ฉากทัศน์ที่ 4 เมืองฮอทของคนฮิป ซึ่งมีสินค้าและการ
บริการในระบบที่หลากหลาย มีทางเลือกให้ผู้บริโภคทุกระดับ ย่านกลางเมืองได้รับการฟื้นฟู มีการส่งเสริมให้
เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในพื้นที่  มีการจ้างงานเกิดขึ้นจ านวนมาก มีโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่
ตลาด และสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวได้ 



 

จากภาพอนาคตฐานและอนาคตพึงประสงค์ ผู ้ว ิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็น 1) 
ยุทธศาสตร์เพื ่อรับมือการซื ้อของในอนาคตฐาน 4 ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
และ 2) ยุทธศาสตร์เพื่อด าเนินการสร้างอนาคตพึงประสงค ์3 ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที ่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมือง และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างแหล่งงาน  



 

Abstract 

This research examines the future of urban shopping in regional cities in Thailand with study 
cases of Chiangmai, Khonkaen, and Hadyai-Songkhla. Using strategic foresight methodology, 
the research endeavors to clarify shopping behaviors of regional cities’ urbanites, and the 
current landscape of shopping places in those urban and suburban areas. In order to 
develop policy suggestions, it aims to identify various scenarios of urban shopping in regional 
cities. 

Using questionnaires to collect shopping behaviors of households in three regional 
cities, the survey shows that fresh markets and retail shops in communities are still popular 
shopping places for households of urbanites, as they use them several times a week. Super 
centers, mostly using modern trade shopping places, are also popular, as people use them 
once or twice a week. Residents in city cores and downtown tend to purchase goods and food 
in modern trade shopping places more frequently than residents in suburban and rural areas, 
but the statistics are not sufficiently clear. Online shopping is popular for residents in all areas, 
and platform shopping is the most popular way to purchase goods online. For shopping 
behaviors of individuals, the survey shows that economic status and generations matter in 
various dimensions, because they are important factors dominating consumption behaviors of 
urbanites. 

From analysis of the landscape of shopping places in regional cities, it is found that 
each city has a similar development pattern. For example, there are old settlements, CBDs, 
areas of rental apartments and dorms around universities, and areas of suburban housing. The 
distribution of shopping places is diverse and depends on the settlement pattern of the cities. 
For example, Khonkaen’s settlement is more compact than the two other cases. Therefore, a 
concentration of shopping places is found. By collecting size data of major shopping places in 
the cities, dividing them into modern trade and traditional trade, the summary of modern 
trade facilities commercial areas is as much as 6-16 times of summary of traditional trade 
areas. 

Using strategic foresight tools, base-line future is developed from current trends. In 
addition, two drivers with high uncertainty and impact, consumption pattern and migration of 
young workforce, are brought to create 2x2 scenarios, i.e., 1) Franchising of Things, 2) Kingdom 



 

of Modern Trade, 3) Farmers’ Market Everywhere, and 4) Hipsters’ Paradise. The fourth 
scenario, ‘Hipsters’ Paradise’, is selected as the preferable future using an equity-sustainability-
efficiency evaluation process and participation workshop. The scenario describes a situation 
with a variety of goods and services in the city that enable every kind of consumption, 
revitalized downtown, and promotion of circular economy in the region. This would bring large 
employment in the service sector, and encourage entrepreneurship to regional cities, as well 
as an extension of tourism economy. 

Some policy recommendations can be developed from base-line future and preferable 
future. Four strategies answering base-line future are strategy for infrastructure development, 
strategy for IT, strategy for environment, and strategy for health. Furthermore, three strategies 
creating preferable future are strategy for entrepreneurship, strategy for urban development 
and renewal, strategy for job creation. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ถึงเวลาต้องศึกษาอนาคตของเมืองหลักภูมิภาค 

 องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์แนวโน้มการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในอนาคตปี 2030 ว่า 
เมืองขนาดกลางและเมืองขนาดใหญ่ที่มีจ านวนประชากรน้อยกว่า 5 ล้านคน จะมีบทบาทหน้าที่อย่างมากต่อ
การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในประเทศก าลังพัฒนา เมืองเหล่านี้มีบทบาทเป็นเมืองอันดับสอง (secondary 
cities) มักเป็นเมืองทางเลือกในการพัฒนารองจากเมืองหลวงหรือเมืองขนาดใหญ่ระดับมหานคร ดังนั้น 
การศึกษาอนาคตเมืองอันดับสองจึงมีความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนด้านการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ
ให้พอเพียง การสร้างงานเพื่อรองรับขนาดประชากรที่เพิ่มขึ้นจ านวนมาก การสร้างความสมดุลระหว่างความ
ร ่ารวยกับความยากจน การปรับปรุงการบริหารการพัฒนาเมือง การลดความขัดแย้งในสังคม และการแบ่งแยก
เชิงพ้ืนที่   การศึกษาด้านชุมชนเมืองทั่วโลกที่ผ่านมามุ่งเน้นการศึกษาเมืองขนาดใหญ่ระดับมหานคร การศึกษา
เมืองอันดับสองเพ่ิงได้รับความสนใจมากข้ึนเนื่องด้วยประเด็นภูมิเศรษฐกิจใหม่ในปัจจุบัน  

 งานวิจัยเกี่ยวกับเมืองอันดับสองหรือเมืองหลักภูมิภาค (regional city) ในประเทศไทยยังมีจ านวน
น้อย ทั้งนี้ เมืองเหล่านี้มีบทบาทเด่นชัดมากข้ึนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต้องการกระจาย
ความเจริญจากมหานครกรุงเทพออกสู่ภูมิภาค จึงมีนโยบายส่งสริมการพัฒนาเมืองหลักเพื่อรองรับความ
เจริญเติบโตในแต่ละภูมิภาค ทั้งในแง่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เมืองหลักภูมิภาคจึงมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการให้บริการในทุกด้านแก่ประชาชนทั้งในจังหวัดและภูมิภาค
โดยรอบ รวมไปถึงการมีบทบาทความสัมพันธ์ที่มากขึ้นทั้งในระดับชาติกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมือง
เชียงใหม่ในภาคเหนือ เมืองหาดใหญ่ในภาคใต้ และเมืองขอนแก่น เมืองอุบลราชธานี และเมืองอุดรธานีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในขณะที่เมืองทั่วโลกต่างมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ (disruptive technology) ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองในยุคดิจิทัล จากผลการศึกษาอนาคตคนเมืองในมหานครกรุงเทพที่ได้ด าเนินการ
วิจัยไปแล้วในปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตของคนเมืองใน
หลายมิติ จึงเกิดค าถามส าคัญว่าเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้
หรือไม่ อย่างไร ชีวิตของคนเมืองในเมืองเหล่านี้ทั ้งในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไร โดยค าตอบของ
ประเด็นทั้งหมดนี้จะน าไปสู่การวางนโยบายสาธารณะในการพัฒนาเมืองของประเทศไทยอย่างเหมาะสมต่อไป
ในอนาคต 

 



 

2 

คนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคมีความหลากหลายของวิถีชีวิตจากผู้คนทีห่ลากหลาย 

 เมืองหลักภูมิภาคเหล่านี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการขยายตัวของมหานครกรุงเทพ มี
การขยายตัวสู่พ้ืนที่ชานเมือง โดยพื้นที่เมืองหลักภูมิภาคนั้นถูกใช้งานทั้งจากผู้ที่อยู่อาศัยภายในเมือง ชานเมือง 
เมืองบริวาร และพ้ืนที่กึ่งเมือง (quasi-urban) เป็นประจ า ซึ่งเมื่อพิจารณาวิถีชีวิตของผู้คนเหล่านั้นแล้ว พบว่า
ไม่ได้มีการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างเมืองและชนบท แต่มีการผสมผสานกันทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ที่อยู่นอกเมืองหลักภูมิภาคจะมีความผสมผสานกันของวิถีชีวิตแบบคนเมืองและ
คนชนบททั้งในระดับครัวเรือน และในระดับชุมชน (กฤษดา ปัจจ่าเนย์ และธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 2560) ซึ่งท า
ให้เมืองหลักภูมิภาคประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นคนเมืองดั้งเดิม คนที่ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ใน
เมืองเนื่องจากหน้าที่การงานและการศึกษา คนที่มีรกรากอยู่ภายในเมืองแต่ย้ายไปอยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมือง
เมื่อโครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลง ตลอดจนคนที่อยู่อาศัยในตัวเมืองในอ าเภอใกล้เคียง (เมืองบริวาร) และ
คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทโดยรอบที่เข้ามาท างานในเมืองหลักภูมิภาคแบบไปเช้าเย็นกลับ เมืองหลักภูมิภาค
จึงเป็นพื้นที่ที่นา่สนใจในมิติการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริโภค 

 ภาพการผสมผสานกันของวิถีชีวิตแบบคนเมืองและคนชนบทดังกล่าว จึงเป็นปรากฏการณ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะของเมืองที่มีขนาดใหญ่เกินระดับหนึ่ง เนื่องจากมีแรงดึงดูดพอที่จะท าให้เกิดการดึงดูดแรงงาน
เข้ามาจากพ้ืนที่ภายนอกเมือง และมีพลวัตในการขยายพ้ืนที่เมืองออกไปสู่พ้ืนที่โดยรอบ โดยเป็นปรากฏการณ์
ที่สามารถพบเห็นได้ชัดเจนในเมืองหลักภูมิภาค เนื่องจากมีบริบทความซับซ้อนของเมืองน้อยกว่าภาคมหานคร 
ซึ่งในมิติของการบริโภคนั้น มีสมมติฐานว่าประชาชนที่อยู่อาศัยภายในเมืองและพื้นที่ต่อเนื่องภ ายนอกเมือง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองศูนย์กลางหรือเมืองบริวาร ท าให้สามารถศึกษาวิถีชีวิต
ที่หลากหลายของผู้คนได้สะดวกและชัดเจนมากกว่า 

สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตเป็นปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการบริโภค 

 ในอดีตพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบทมีการบริโภคที่แตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากการ
กระจายสินค้าท าได้อย่างไม่ทั่วถึง ท าให้พื้นที่เมืองเป็นพื้นที่ท่ีมีทางเลือกส าหรับการอุปโภคบริโภคมากกว่า เมื่อ
ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทต้องการสินค้าบางอย่างที่ไม่สามารถหาได้ภายในพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย ก็ต้ องเดิน
ทางเข้าเมืองเพ่ือมาซื้อสินค้าดังกล่าวกลับไปอุปโภคบริโภค หรือรอให้มีผู้ค้าที่เร่เอาสินค้าจากในเมืองเข้าไปขาย
จึงจะได้มาซึ่งสินค้าเหล่านั้น 

 ในปัจจุบันในพื้นที่เมืองบริวารของเมืองหลักภูมิภาคซึ่งเป็นแหล่งชุมชนเมืองขนาดเล็กดั้งเดิม จะ
พบเห็นปรากฏการณ์ของการขยายสาขาของการค้าสมัยใหม่ (modern trade) เช่น ร้านสะดวกซื้อ และ
ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก เข้ามาในพื้นที่และแทรกตัวอยู่ร่วมกันกับการค้าดั้งเดิม (traditional trade) เช่น 
ตลาดสด และตลาดนัด นอกจากนั้นตามเส้นทางการสัญจรหลักจะพบเห็นสาขาของร้านสะดวกซื้ออยู่ภายใน
สถานีบริการน ้ามัน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนที่อยู่อาศัยตามพื้นที่ชานเมือง เมือง
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บริวาร และพื้นที่กึ่งเมืองของเมืองหลักภูมิภาคนั้นเป็นอย่างไร แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ การค้า
สมัยใหม่ในรูปแบบดังกล่าวเข้ามามีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการใช้ชีวิตของคนเหล่านั้น  

 เช่นเดียวกันกับปรากฏการณ์ที่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศ
ไทยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในแง่ของการกระจายสินค้า ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลให้
ความแตกต่างในเชิงพื้นที่อยู่อาศัยมีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ในประเด็นระยะเวลาของการจัดส่งที่พื้นที่
ห่างไกลอาจใช้ระยะเวลายาวนานกว่าอยู่บ้าง แต่ด้วยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบันที่มีผู้ประกอบการ
เอกชนหลายรายแข่งขันในตลาด ท าให้ความแตกต่างนั้นเริ่มหมดไป การค้าอิเล็กทรอนิกส์จึงกลายเป็นรูปแบบ
การค้าที่ลดความเหลื่อมล ้าเชิงพ้ืนที่ของพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบทไปโดยปริยาย จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ด้วยที่อยู่
อาศัยของคนเมืองในพื้นที่ที่แตกต่างกันตั้งแต่ในเมือง จนถึงในพื้นที่กึ่งชนบทนั้น ท าให้เกิดความแตกต่างกัน
ของพฤติกรรมการซื้อของผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ อย่างไรอีกด้วย 

การค้าสมัยใหม่ส่งผลกระทบทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและด้านสิ่งแวดล้อม 

 การค้าสมัยใหม่ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อชีวิตคนเมือง โดยธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ร้าน
สะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วทั้ งตามจังหวัดต่าง ๆ 
และแหล่งชุมชนตามอ าเภอและต าบล ส่งผลกระทบให้ร้านค้าปลีกที่เป็นการค้าดั้งเดิมได้รับผลกระทบ มีรายได้
ลดลง และบางส่วนต้องเลิกกิจการไป เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันได้ ท าให้ภาครัฐต้องใช้เครื่องมือทางผังเมือง
เป็นเครื่องมือหลักในการควบคุม จัดระเบียบ และแบ่งพื้นที่การค้าปลีก โดยการจัดท าผังเมืองรวมเพื่อควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และออกกฎหมายลูกต่าง ๆ ตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารเพ่ือให้เกิด
การควบคุมเชิงพ้ืนที่ส าหรับการพัฒนากิจการค้าปลีกค้าส่งที่จะส่งผลกระทบกับการค้าปลีกดั้งเดิม ซึ่งกฎหมาย
ทั้งสองไม่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อการควบคุมธุรกิจค้าปลีกค้าส่งโดยตรง การบังคับใช้จึงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร (ณัฐ
พล วิลารักษ์, 2553) 

 นอกจากผลกระทบต่อธุรกิจที่เป็นการค้าดั้งเดิมแล้ว การค้าสมัยใหม่ยังสร้างผลกระทบในเชิง
สิ่งแวดล้อมอยู่ไม่น้อย โดยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เป็นอาคารที่ใช้พลังงานมาก ซึ่ง Quartz สื่อออนไลน์ด้าน
ธุรกิจชื่อดัง เคยเสนอข้อมูลในมิติดังกล่าวโดยได้ท าสถิติเปรียบเทียบให้เห็นว่าเซ็นทรัลเวิลด์และมาบุญครองใช้
ไฟฟ้ามากกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัด ส่วนสยามพารากอน ใช้ไฟฟ้ามากกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกือบ 2 
เท่า และมากกว่าจังหวัดอ านาจเจริญ แต่น้อยกว่าจังหวัดใหญ่อย่างมุกดาหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ("ห้างใหญ่
ในกรุงเทพฯใช้ไฟมากกว่าทั ้งจังหวัด ," 2558) ซึ ่งในเมืองหลักภูมิภาคก็มีปรากฏการณ์การขยายตัวของ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ จึงน่าสนใจในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการใช้
พลังงาน และอาจครอบคลุมไปถึงประเด็นการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการบริโภคท่ีเกิดขึ้น ซึ่งโยงไปสู่
ประเด็นการบริหารจัดการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการค้าสมัยใหม่เหล่านั้นตั ้งอยู่ ว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
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รัฐเริ่มมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 การเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย ท าให้คนไทยมีการ
เพิ่มขึ้นของการท าธุรกรรมทางการเงินหรือเลือกซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนท าให้
มูลค่าการซื้อขายเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รัฐจึงต้องออกมาตรการทางกฎหมายมาเพื่อควบคุมผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค ("10 กฎหมาย “ต้องรู้” ในการท า e-Commerce," 2558) นอกจากนั้นรัฐยังมีความพยายามที่จะ
จัดเก็บภาษีจากการธุรกรรมออนไลน์อีกทางหนึ่ง โดยกรมสรรพากรได้เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร ซึ ่งมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับการก าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ ่มจากผู ้ประกอบการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศท่ีมีรายได้จากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเกิน
กว่า 1.8 ล้านบาท/ปี ต้องมาลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมกับกรมสรรพากร (ธัญญารัตน์ พวงพยอม, 2560) 

 การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยดังกล่าว
นับเป็นการปรับตัวครั้งส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการซื้อของที่เปลี่ยนไปของประเทศที่มีสัดส่วนของ
ธุรกรรมออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ ก็เป็นที่น่า
สังเกตว่ารัฐมักจะเคลื่อนตัวช้ากว่าตลาดอยู่เสมอ โดยทีภ่าคเอกชนมักจะมีการบุกเบิกไปสร้างตลาดในพ้ืนที่ทาง
การค้าในรูปแบบใหม่ ๆ และภาครัฐต้องตามไปก าหนดนโยบายและออกกฎระเบียบควบคุมตามหลังอยู่เป็น
ประจ า 

เหตุไม่คาดฝันเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนเมือง 

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้คน
เมืองต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค โดยที่เห็นผลกระทบมากที่สุดในช่วงที่มีค าสั่งห้ามกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเข้มข้น คือพฤติกรรมการกินอาหารของคนเมือง โดยจากเดิมที่มีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ
ให้บริการ กลายเป็นเหลือเพียงการให้บริการห่อกลับบ้าน หรือต้องพึ่งพาบริการส่งอาหารแทน การห้ามกิน
อาหารในร้านนั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นการกินอาหารภายในบ้านแทน ซึ่งเมื่อระยะเวลานาน
เข้า ผู้คนเริ่มคุ้นชินกับการปรับตัวมากขึ้น ประกอบกับมีเวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น ท าให้การท าอาหารกินเอง
ภายในครัวเรือนเป็นที่นิยมในช่วงเวลานั้น ซึ่งผลคือ กลุ่มธุรกิจบางประเภท เช่น ร้านค้าเงินสดและบริการ
ตนเอง เช่น แม็คโคร มียอดขายที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ (ถนัดกิจ จันกิเสน, 2563) 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นที่คาดการณ์กันว่าหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นในระยะสั้น อาจท าให้เกิด
การเปลี่ยนวิถีการบริโภคของผู้คนในระยะยาวได้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ในพื้นที่ เมืองหลักภูมิภาค ปรากฏการณ์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนเมืองภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกตินั้น เหมือนหรือแตกต่างกับในมหา
นครกรุงเทพอย่างไร และผลกระทบดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใด 
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1.2 คำถามวิจัย 

ค าถามวิจัยของงานวิจัยนี้ประกอบด้วยค าถามวิจัยหลัก 3 ข้อ และค าถามวิจัยย่อยที่สอดคล้องกับค าถามวิจัย
หลักดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร? 

1.1 พฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคสัมพันธ์กับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานอย่างไร? 

1.2 การค้าสมัยใหม่ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของของ
คนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคอย่างไร? 

1.3 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พฤติกรรมการซื้อของของคน
เมืองในเมืองหลักภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร? 

2. สถานการณ์ของแหล่งการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบันเป็น
อย่างไร? 

2.1 การให้บริการของร้านค้าประเภทต่าง ๆ ในเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบันเป็นอย่างไร? 

2.2 การให้บริการของร้านค้าประเภทต่าง ๆ ในเมืองหลักภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตหรือไม่ 
อย่างไร? 

2.3 การเข้ามาของการค้าสมัยใหม่ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเมืองและการบริหาร
จัดการเมือง เช่น ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาการจราจร อย่างไร? 

2.4 นโยบายของภาครัฐมีผลต่อแหล่งการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคอย่างไร? 

3. อนาคตของการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร? 
3.1 การปรับเข้ามาตรฐาน (Standardization) มีผลต่อการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคใน

มิติไหน อย่างไร? 
3.2 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digitalization) มีผลต่อการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคใน

มิติไหน อย่างไร? 

โดยสมมติฐานของงานวิจัยนี้คือ 

1. พฤติกรรมการซื ้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบันมีร ูปแบบที่
หลากหลายตามลักษณะการอยู่อาศัย เศรษฐสถานะ และรูปแบบการใช้ชีวิตของครัวเรือน แต่ถูก
กรอบด้วยรูปแบบการตั้งถิ่นฐานเป็นส าคัญ เนื่องจากมีความเหลี่อมล ้าของการเข้าถึงแหล่งซื้อของ ใน
ขณะเดียวกันการค้าสมัยใหม่และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็เริ ่มเข้ามามีบทบาทกับการซื ้อของใน
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ชีวิตประจ าวันมากขึ้นเรื ่อย ๆ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
พฤติกรรมการซื้อของเปลี่ยนไปในทิศทางที่พ่ึงพาการค้าอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

2. สถานการณแ์หล่งการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน มีลักษณะที่
คล้ายกันในแต่ละเมือง โดยมีความหลากหลายของแหล่งซื้อของ และปรับเปลี่ยนตามทิศทางของมหา
นครกรุงเทพ โดยมีผู้ประกอบการท้องถิ่นบางส่วนที่มีการปรับตัวให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ก็มีบริบท
เฉพาะของแต่ละเมืองตามอุปทานของผู้บริโภคและปัจจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น การเข้ามาของการค้า
สมัยใหม่และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ท าให้มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเมือง โดยเฉพาะในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลักภูมิภาค ส่วนนโยบายของภาครฐัมี
ส่วนในการเลือกที่ตั้งของกิจการการค้าสมัยใหม่ขนาดใหญ่อยู่พอสมควร แต่ในปัจจุบันก็มีแนวปฏิบัติที่
ลงตัวแล้ว ส่วนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีนโยบายและมาตรการในการจัดการที่ชัดเจน 

3. การปรับเข้ามาตรฐานและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นแนวโน้มส าคัญที่มีผลต่อการซื้อของของคนเมือง
ในเมืองหลักภูมิภาคในหลายมิติ เช่น การใช้บริการแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าสมัยใหม่ และการค้า
อิเล็กทรอนิกส์จะปรากฏในทุกฉากทัศน์ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะท าให้วิ ถีชีวิตของคน
เมืองในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งเป็นความท้าทายต่อกระแสการบริโภคภายในท้องถิ่นที ่ถูก
พิจารณาว่าเป็นหนทางสู่ความยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ์3 ประการ ได้แก่ 

1. ศึกษาพฤติกรรมการซื้อของของคนเมือง และสถานการณ์ของแหล่งการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน 

2. คาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในอนาคต 
3. ระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลัก

ภูมิภาคของประเทศไทยในอนาคต 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

งานวิจัยนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นการศึกษาสถานการณ์การซื้อของในปัจจุบันและการศึกษาอนาคต 

1. การศึกษาสถานการณ์การซื้อของจะศึกษาทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ประกอบด้วยการส ารวจ
พฤติกรรมการซื้อของในชีวิตประจ าวันของคนเมืองซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยใช้หน่วยการวิจัยเป็น
ครัวเรือน ซึ่งจะส ารวจความถี่ของการใช้งานร้านค้าประเภทต่าง ๆ รวมถึงการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ต าแหน่งของที่
อยู่อาศัยและแหล่งงาน รูปแบบและความถี่ในการเดินทาง ฯลฯ รวมถึงการรวบรวมต าแหน่งและลักษณะของ
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ร้านค้าในพื้นที่ศึกษา การส ารวจและสัมภาษณ์เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่พาณิชยกรรมในพื้นที่ที่ถูก
เลือกเป็นกรณีศึกษา เพื่อเข้าใจสถานการณ์การซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค  รวมถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเมืองและการบริหารจัดการเมืองจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์ในมหานครกรุงเทพ และเปรียบเทียบกันเองระหว่างเมืองที่ใช้เป็น
กรณีศึกษา 

2. การศึกษาอนาคตใช้กระบวนการมองภาพอนาคต อยู่ภายใต้กรอบปัจจัย STEEPV ของหลักการ
วิจัยเรื่องอนาคตศึกษา (Saritas, 2013; Saritas & Aylen, 2010) ที่จะเป็นการพิจารณาแนวโน้มและปัจจัย
ขับเคลื่อน (driver) ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านด้านสังคม (social) เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ 
(economy) สิ ่งแวดล้อม (ecology) การเมือง (politics) และคุณค่า (values) เพื ่อเป็นพื ้นฐานในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาค เพื่อน าไปสู่การ
สร้างภาพอนาคตต่อไป 

1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 

 

ภาพที่ 1-1 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบของพื้นที่ต่าง ๆ ในเมืองหลักภูมิภาค 

งานวิจัยนี้คัดเลือกเมืองหลักภูมิภาคจ านวน 3 เมอืงจาก 3 ภูมิภาค ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ หาดใหญ่และ
ขอนแก่น เพื่อเป็นตัวแทนของเมืองขนาดกลางของประเทศไทย ซึ่งเมืองทั้งสามเป็นเมืองที่มีการพัฒนาเป็น
เมืองที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในแง่พาณิชยกรรมและการบริการสาธารณะมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่อดีต ซึ่งเศรษฐกิจหลักของแต่ละเมืองก็มีความแตกต่างกัน โดยได้หารือร่วมกับโครงการอื่น ๆ 
ภายใต้ชุดโครงการคนเมือง 4.0 เพื่อก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ร่วมกัน ทั้งนี้ ขอบเขตของเมืองไม่ได้ก าหนดตาม
ขอบเขตการปกครองหรือขอบเขตพื้นที่เทศบาล แต่จะครอบคลุมพื้นที่เมือง  พื้นที่ชานเมือง เมืองบริวาร และ
พ้ืนที่โดยรอบที่มีความเชื่อมโยงกัน หรือที่เรียกว่าพ้ืนที่กึ่งเมือง (quasi-urban) ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่รอบเมืองใหญ่
ที่มีการเดินทางไปมาระหว่างพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่โดยรอบเป็นประจ า 
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1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 

งานวิจัยส่วนแรกจะเน้นศึกษาวิถีการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคช่วงเวลาปัจจุบันแต่อาจ
ย้อนกลับไปดูอดีตเป็นบางส่วนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ส าหรับภาพอนาคตจะเน้นช่วงเวลา 5 
10 และ 20 ปีเป็นส าคัญ 

1.4.4 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในส่วนของการศึกษาสถานการณ์การซื้อของในปัจจุบัน ในส่วนพฤติกรรมการซื้อของ ประชากรคือ
ครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาค โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่มเป็นอย่างต ่า ซึ่งได้แก่ พื้นที่เมือง พื้นที่ชานเมือง 
เมืองบริวาร และพื้นที่กึ่งเมือง และเลือกครัวเรือนตัวอย่างเพื่อท าการส ารวจโดยวิธีการ stratified cluster 
sampling ในส่วนสถานการณ์ของแหล่งซื้อของ ประชากรคือแหล่งซื้อของประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การค้าดั้งเดิม 
(ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าในชุมชน ฯลฯ) การค้าสมัยใหม่ (ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านสะดวกซ้ือ ฯลฯ) และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเลือกตัวอย่างเพ่ือเป็นกรณีศึกษาโดยเลือกจากพ้ืนที่ต่าง 
ๆ ของเมืองตามท่ีได้แบ่งไว้ 

ในส่วนของการศึกษาอนาคต วิธีการวิจัยหลักของงานนี้เป็นไปตามกระบวนการและวิธีการด้านการคาด
การเชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) การเลือกประชากรจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่างแบบตัวแทนประชากร 
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาอนาคตของการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ของการวิจัยไว้โดยกว้างเป็น 3 กลุ่มที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) กลุ่มชายขอบ (marginal) 2) กลุ่มมวลชน 
(mass) และ 3) กลุ่มล ้าสมัย (maverick) โดยเบื้องต้น ได้แก่ 

1) กลุ่มชายขอบ คือ กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจ ากัดในการเดินทาง ที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค
และพ้ืนที่โดยรอบ 

2) กลุ่มมวลชน คือ กลุ่มผู้ที่ที่ท างานอยู่ในเมืองหลักภูมิภาค และอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคและ
พ้ืนที่โดยรอบ 

3) กลุ่มล ้าสมัย คือ กลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลักภูมิภาคและพ้ืนที่โดยรอบ แต่ใช้ชีวิตเชื่อมต่อกับมหา
นครกรุงเทพและเมืองระดับโลกมากกว่าพื้นท่ีที่ตัวเองอาศัยอยู่ และอุปโภคบริโภคสินค้าใน
ชีวิตประจ าวันที่มาจากภายนอกเมืองหลักภูมิภาคและพ้ืนที่โดยรอบเป็นหลัก 

ทั้งนี้ การซื้อของในงานวิจัยนี้ จะเน้นไปที่การซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เนื่องจาก
การตัดสินใจส่วนใหญ่จะถูกกรอบด้วยกรอบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยจะไม่
ครอบคลุมถึงสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น สินค้าแบรนด์เนม รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ เนื่องจากสินค้าฟุ่มเฟือยถือ
เป็นสินค้าทางเลือกซึ่งการตัดสินใจจะข้ึนอยู่กับวิถีชีวิตและค่านิยมของผู้บริโภคมากกว่า 

1.4.5 นิยามศัพท์ 
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การซื้อของ (shopping) มีรากมาจากค าว่า shop ซึ่งแปลว่าร้านค้า ซึ่ง shopping มีความหมาย

ดั้งเดิมคือการเดินทางไปซื้อสินค้าต่าง ๆ ตามร้านค้า ซึ่งในสมัยโบราณสินค้าไม่ได้รวมขายอยู่ในร้านค้าเดียว 

ดังนั้นกิจกรรมการซื้อของจึงเป็นกิจกรรมที่ผู้ซื้อต้องเดินทางไปตามร้านค้าต่าง ๆ หรือตลาด เพื่อจับจ่ายให้ได้

สินค้าที ่ต้องการ แต่ต่อมาการซื ้อของถูกให้ความหมายในมิติของนันทนาการ  (leisure) และงานอดิเรก 

(hobby) มากขึ้นในสังคมสมัยใหม่ กอปรกับการเกิดขึ้นของการค้าสมัยใหม่ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ศูนย์การค้าสมัยใหม่มากข้ึน ท าให้ค าว่าการซื้อของมีความหมายในมิติดังกล่าวเพ่ิมขึ้นมาด้วย และนอกจากนั้น

การค้าออนไลน์ท าให้ความจ าเป็นของการเดินทางไปซื้อสินค้าของผู้ซื้อหมด ไป ท าให้นิยามของการซื้อของ

เปลี่ยนไปในมิติของการเดินทางอีกด้วย 

การซื้อของในงานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาการซื้อสินค้าที่เป็นของกินของใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญดังที่

สรุปไว้ข้างต้น จึงมองการซื้อของในมิติของความจ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวันมากกว่ามิติของนันทนาการและ

งานอดิเรก แต่ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมของคนเมืองก็เป็นประเด็นที่อาจไม่สามารถจะแยกมิติทั้งสองกัน

ได้อย่างเด็ดขาดนัก เช่น ในประเด็นการศึกษาความถี่ของการใช้งานห้างสรรพสินค้า ผู้ซื้ออาจไม่สามารถแจก

แจงวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนว่าไปห้างสรรพสินค้าเนื่องจากต้องการสินค้าที่จ าเป็นจริง ๆ ดังนั้นจึงสรุปนิยามศัพท์

ส าคัญที่ใช้ในงานวิจัย ดังนี้ 

การซื้อของ ในงานวิจัยนี้หมายถึง การซื้อสินค้าตามแหล่งการซื้อของต่าง ๆ โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อ

ต้องเดินทางไปถึงแหล่งการซื้อของหรือร้านค้าหรือไม่ โดยเน้นที่สินค้าที่เป็นของกินของใช้ในชีวิตประจ าวันเป็น

ส าคัญ ทั้งนี้ได้รวมถึงการกินอาหารนอกบ้านด้วย แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงการรับบริการ เช่น การศึกษา 

รักษาพยาบาล 

แหล่งการซื้อของ ในงานวิจัยนี้นอกจากจะหมายถึงร้านค้า ตลาด และศูนย์การค้าในรูปแบบต่าง ๆ 

แล้ว ยังหมายรวมถึงร้านค้าเร่ เช่นรถเร่/รถพุ่มพวง และร้านค้าที่ด าเนินการในรูปแบบ TV Shopping และ

การค้าออนไลน์ด้วย  
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1.5 ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีระยะเวลาท าการวิจัย 12 เดือน โดยมีแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัยดังตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจยั 

กิจกรรม 
เดือน 

3 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 2 เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. งานส่วนการด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน              
2. งานส่วนการวิจัย             

2.1 การศึกษาการซ้ือของของคนเมืองในเมือง

หลักภูมิภาค 3.0 (สถานการณ์ปัจจุบัน) 
            

- ทบทวนวรรณกรรม พัฒนากรอบกรอบการวิจัย

และการคาดการณ์ 
            

- รวบรวม ส ารวจ และประมวลผลข้อมูล             
- กวาดสัญญาน (environmental scanning)             
- คัดเลือกปัจจัยส าคัญจากการกวาดสัญญาณ             
- วิเคราะห์ระบบการซ้ือของในเมืองหลักภูมิภาค  

(System Dynamic Mapping)  
            

- เขียนและส่งรายงานความก้าวหน้า             
2.2 การศึกษาอนาคตการซ้ือของของคนเมืองใน

เมืองหลักภูมิภาค 4.0 (ภาพอนาคต) 
            

- จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที1 เพื่อก าหนดปัจจัย

ท่ีมีผลต่ออนาคต 
            

- จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2 เพื่อมองภาพ

อนาคต  
            

- พยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future)             
- พยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative 

futures) 
            

- ก าหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred 

future) 
            

- จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งท่ี 3 เพื่อเสนอวิธีการ

รับมือกับภาพอนาคต  

            

- วางแผน สังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์               
- วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาภาพอนาคต             
- เขียนและส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์             
- เขียนและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์             
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1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งานวิจัยนี้แบ่งกิจกรรมและผลผลิตออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 3 เดือน 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน (ตารางที่ 
1-2) 

ตารางที่ 1-2 กิจกรรมและผลผลิตในแต่ละช่วงของการวิจัย 

เดือนที ่ กิจกรรม (activities) ผลผลิต (outputs) 

1 - 3 เดือน 1. การทบทวนข้อมูล เอกสาร และงานวิจัย 
2. การก าหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ 

(scoping/framing)  
3. การรวบรวมข้อมูลและกวาดสญัญาณเบื้องต้น 

1. แบบสอบถามเพื่อการส ารวจ
สถานการณ์การซื้อของในเมือง
หลักภูมภิาค 

 

4 - 6 เดือน 1. การส ารวจและเก็บข้อมลูสถานการณ์การซื้อ
ของในเมืองหลักภูมิภาคเบื้องต้น 3 แห่ง 

2. การกวาดสญัญาน (environmental 
scanning) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัขับเคลื่อนที่
ส าคัญต่ออนาคตการซื้อของในเมืองหลัก
ภูมิภาค 3 แห่ง 

3. การวิเคราะห์ System Mapping ของการซื้อ
ของในเมืองหลักภูมิภาค 3 แห่ง  

 

1. รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 
ประกอบด้วย 

- กรอบการวิจัยและการคาดการณ์ 
(scoping/framing)  

- สถานการณ์ปัจจุบัน (baseline 
data 3.0) และแผนภาพระบบ
พลวัตเบื้องต้น 

7 - 10 เดือน 1. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู 
2. การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1-3 

ในเมืองหลักภูมภิาค 3 แห่ง 
3. การก าหนดภาพอนาคตของการซือ้ของใน

เมืองหลักภมูิภาค 3 แห่ง 

1. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

- ผลการศึกษาอนาคตการซื้อของใน
เมืองหลักภมูิภาค 

- ภาพอนาคตฐาน (baseline 
future) และภาพอนาคตทางเลือก 
(alternative futures) ของการ
ซื้อของในเมืองหลักภูมิภาค 

- ข้อเสนอแนะเบื้องต้น 

11 - 12 เดือน 1. ประชุมน าเสนอผลการศึกษา 
2. การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
3. การปรับแกไ้ขร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์

 

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

- บทสรุปผูบ้ริหาร 

- บทคัดย่อ (ไทย-อังกฤษ)  

- เนื้อหาการวิจัยภาพอนาคตการซื้อ
ของในเมืองหลักภูมิภาค  

2. เอกสารสรุปข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร ์
3. รายงานสรุปผลการประขุม  
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1.7 เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด 

เป้าหมายของผลผลิตและตัวชี้วัดของงานวิจัยนี้เป็นดังตารางที่ 1-3 

ตารางที่ 1-3 เป้าหมายของผลผลติและตัวช้ีวัด 

ผลผลิต 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
รายงานความก้าวหน้า 

การศึกษาภาพอนาคตการซื้อ
ของในเมืองหลักภูมิภาคของ

ประเทศไทย 

1 ฉบับ รายงานความก้าวหน้าที่ประกอบด้วยการก าหนด
กรอบการวิจัยและการคาดการณ์ 
(scoping/framing)  เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
และสถานการณ์ปัจจุบัน (baseline data 3.0) และ
แผนภาพระบบพลวตั (system dynamics) 
เบื้องต้น 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษา
ภาพอนาคตการซื้อของในเมือง
หลักภูมภิาคของประเทศไทย 

1 ฉบับ รายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอยีดของผล
การศึกษาอนาคตการซื้อของในเมอืงหลักภูมิภาค 
ภาพอนาคตฐาน (baseline future) และภาพ
อนาคตทางเลือก (alternative futures) ของการ
ซื้อของในเมืองหลักภูมิภาค และขอ้เสนอเชิง
ยุทธศาสตร ์

ข้อเสนอเชิงยุทธศาตร์และ
นโยบายในการรับมือกับอนาคต
การซื้อของในเมืองหลักภูมภิาค

ของประเทศไทย 

1 ฉบับ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
การซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตที่เกิดจาก
กระบวนการ Foresight 

 

1.8 เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 

เป้าหมายของผลลัพธ์และตัวชี้วัดของงานวิจัยนี้ ได้แก่ สถานการณ์และอนาคตการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาค
ของประเทศไทย พร้อมข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายในการรับมือกับอนาคตการซื้อของในเมืองหลัก
ภูมิภาคของประเทศไทยที่เกิดจากกระบวนการจัดท า Foresight ที่ครอบคลุมปัจจัยส าคัญในทุกมิติจากการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถน าไปใช้ก าหนดรายละเอียดเชิงนโยบายที่
เท่าทัน และสามารถรับมือกับอนาคตการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2  
การทบทวนวรรณกรรม  

 

การทบทวนวรรณกรรมแบ่งเป็น 7 หัวข้อได้แก่ 1) พ้ืนที่เมือง พ้ืนที่ชนบท และพ้ืนที่กึ่งเมืองก่ึงชนบท 2) ทฤษฎี
แหล่งกลาง 3) บทบาทและผลกระทบของการค้าสมัยใหม่และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 4) นโยบายที่เกี่ยวกับการ
จัดระเบียบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของภาครัฐ 5) นโยบายที่เกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยในเมืองหลักภูมิภาค 6) งานวิจัย
ที่เก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของ และ 7) สรุปการทบทวนวรรณกรรม โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

2.1 พื้นที่เมือง พื้นที่ชนบท และพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท 

การตั้งถิ ่นฐานของมนุษย์โดยทั ่วไปแบ่งเป็นพื ้นที่เมือง (urban Area) และพื้นที่ชนบท (rural Area) ด้วย
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และพื้นฐานการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน  โดย (นพนันท์ ตาปนา
นนท์, 2556) ได้สรุปไว้ ดังต่อไปนี้ 

พื้นที่ชนบทจะเป็นพื้นที่ส ำหรับกำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจสำขำปฐมภูมิ (primary sector) 
ซึ่งได้แก่กำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในภำคเกษตรกรรมที่อำจจ ำแนกเป็นกำรกสิกรรม กำรปศุสัตว์ กำร
ประมง กำรป่ำไม้ และกำรท ำเหมืองแร่ ซึ่งจะเป็นกำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐำนในผลิตหรือ
กำรให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อเป็นวัตถุดิบส ำหรับกำรบริโภคและอุปโภคของมนุษย์ พื้นที่กำรตั้งถิ่น
ฐำนที่เป็นชนบทจะมีควำมหนำแน่นของประชำกรที่อยู่ในระดับต ่ำ เนื่องจำกต้องใช้พื้นที่ในกำรประกอบ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในภำคเกษตรกรรมที่เป็นปริมำณมำก ดังเช่นครัวเรือนเกษตรกรขนำด 5 คนจะใช้พื้นที่
เพื่อกำรเพำะปลูกประมำณ 15-20 ไร่ หรือในระดับควำมหนำแน่นของประชำกรประมำณ 150-200 คนต่อ
ตำรำงกิโลเมตร เป็นต้น 

ในขณะที่พ้ืนที่เมืองจะเป็นพ้ืนที่ส ำหรับกำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจสำขำทุติยภูมิ (secondary 
sector) ซึ่งได้แก่ภำคอุตสำหกรรม (manufacturing) และกำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจสำขำตติยภูมิ 
(tertiary sector) ซึ ่งได ้แก ่ภำคพำณิชยกรรม ซ ึ ่งจ  ำแนกเป็นกำรประกอบธุรก ิจ (business) กำรค้ำ 
(commercial) และกำรบริกำร (service) ของภำคเอกชน (private sector) ตลอดจนกำรบริหำรปกครอง 
(public administration) ของภำครัฐ (public sector) ซึ่งกำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจทั้งในด้ำนกำร
ผลิตทำงอุตสำหกรรม และด้ำนพำณิชยกรรมเพื่อกำรกระจำยผลผลิตไปสู่กำรบริโภคและอุปโภคของประชำชน
โดยทั่วไปได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงนั้นย่อมต้องกำรกำรรวมตัวของกิจกรรมดังกล่ำวในพื้นที่เมือง จึง
ท ำให้พื้นที่เมืองมีควำมหนำแน่นของประชำกรในระดับที่สูง ซึ่งด้วยเกณฑ์โดยทั่วไปชุมชนเมืองจะมีระดับควำม
หนำแน่นของประชำกรตั้งแต่ 3,000 คนต่อตำรำงกิโลเมตรขึ้นไป 
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ในอดีตพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบทจะค่อนข้างมีความชัดเจนในการแบ่งแยกออกจากกัน เนื่องจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันดังที่นพนันท์ได้สรุปไว้ข้างต้น แต่เมื่อเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้น กิจกรรมมี
ความหลากหลายมากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท าให้การเดินทางสะดวกขึ้น 
ส่งผลให้เกิดพื้นที่รูปแบบใหม่ ๆ เช่น พื้นที่ชานเมือง (suburban) ที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยแทรกไปในพื้นที่
นอกเมืองซึ่งเคยเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบชนบทมาก่อน หรือเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท  (desakota) ของภาค
มหานครตามแนวคิดของ (McGee, 1991) ซึ่งสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้ 

กระบวนการเป็นเมืองอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วท าให้เมือง
ใหญ่ขยายตัวออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะในบริเวณรอบ ๆ เมืองหลักของประเทศ ท าให้เกิดเป็นภาค
มหานครที่ขยายตัวออกไป (extended metropolitan region) ตามแนวคิดของ McGee นั้น การขยายตัว
ของตลาดในเมืองหลักท าให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมทั้งเกิดการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
ส าหรับประเทศในเอเชียกระบวนการนี ้มีล ักษณะเฉพาะซึ ่งแตกต่างจากประเทศในตะวันตก กล่าวคือ 
ปรากฏการณ์นี้แสดงถึงการเปลี่ยนผ่านของการตั้งถิ่นฐาน (settlement transition) จากอดีตที่คนส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มักกระจุกตัวอยู่เป็นกลุ่มและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยว แหล่งรายได้หลักของ
ครอบครัวมาจากภาคเกษตรเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบที่ครอบครัวมีรายได้หลักมาจากนอกภาคเกษตร สมาชิก
ครอบครัวคนอื่น ๆ อาจท างานในเมืองหลัก เดินทางไปกลับเช้าเย็นโดยอาศัยรถประจ าทาง รถจักรยานยนต์
หรือรถจักรยานขึ้นอยู่กับระยะทางจากที่พักในชนบทไปสู่ที่ท างาน สมาชิกบางคนอาจอาศัยอยู่ในเมืองนั้นและ
ส่งรายได้บางส่วนให้กับครอบครัว โดยระบบทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดย “การปฏิวัติด้านการคมนาคมขนส่ง” ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

 McGee ใช้ค าว่า Kotadesasi1  อธิบายพื้นที่ที ่มีกิจกรรมแบบเมืองและชนบทอยู่ร่วมกันในพื้นที่
เดียวกัน โดยอธิบายด้วยแบบจ าลองเชิงพื้นที่ภาคมหานครที่ขยายตัวออกไปด้วยการสมมติแทนประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย แบ่งภูมิภาคออกเป็นพ้ืนที่เชิงเศรษฐกิจ 5 พ้ืนที่ ได้แก่ 

1. Major cities เมืองหลักๆในระบบเมืองของภูมิภาค โดยมักเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ และมี
บทบาทน าในภูมิภาคเอเชีย  

2. Peri-urban พื้นที่ชานเมือง นั้นคือ พื้นที่ที่อยู่รอบ ๆ เมืองซึ่งมีการเดินทางไปมาหาสู่พื้นที่ใจกลาง
เมือง ในบางพ้ืนที่ของของเอเชียพื้นที่เหล่านี้อาจยืดออกไปถึง 30 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง 

3. Desakota เป็นพื้นที่ทีมีการผสมกันอย่างเข้มข้นของกิจกรรมทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยส่วน
ใหญ่จะเกาะตัวไปตามแนวแกนถนนสายหลักระหว่างใจกลางเมืองสองเมือง ซึ่งก่อนหน้านี้มีประชากรภาค
เกษตรค่อนข้างหนาแน่นและส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีปลูกข้าวนาด า 

 
1 ในภาษาอินโดนีเซีย kota แปลวา่ town และ desa แปลว่า village ส่วน si หมายความถึงกระบวนการ 
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4. Densely populated rural พ้ืนที่ชนบทที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเอเชียหลายๆ
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการปลูกข้าวนาด า 

5. Sparsely populated rural พ้ืนที่ที่มีประชากรเบาบาง ท าให้เอื้อต่อการกว้านซื้อที่ดินและการ
พัฒนาการเกษตรที่หลากหลาย 
 

 

ภาพที่ 2-1 Spatial configuration of a hypothetical Asian country 

(ท่ีมา: McGee (1991:6), “The Extended Metropolis Settlement Transition in Asia”) 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่หรือการเกิด Desakota 
ในทวีปเอเชีย จะเกิดในภูมิภาคที่มีประวัติว่ามีวิวัฒนาการมาจากระบบเศรษฐกิจเชิงเกษตรซึ่งท านาเป็นหลัก
และมีประชากรหนาแน่น ภาคเหล่านี้มักจะมีโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอาจเป็นคลองหรือถนนที่ได้รับการพัฒนา
อย่างดีท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้าและผู้คนได้มาก โดยเฉพาะระบบของน ้าที่เคยมีความส าคัญต่อ
ภูมิภาคในฐานะที่เป็นฐานของระบบนิเวศน์ มีการเปลี่ยนรูปแบบไปเนื่องจากนโยบายการลงทุนของรัฐบาลเพ่ือ
รองรับประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในตอนต้นทศวรรษ 1950 ภาคเหล่านี้เป็นแรงงานราคาถูกแหล่งใหญ่ซึ่งถูก
น ามาใช้ประโยชน์ในการลงทุนโดยภาครัฐ เอกชนและต่างประเทศ ส่งผลให้ภาคนี้มีสภาพแวดล้อมที่มีการ
ประสานสัมพันธ์กันอย่างสูง (highly integrated “transaction) ในรูปของการเคลื่อนย้ายคนและสินค้า ใน
หลายๆกรณีโครงข่ายของคลองและทางน ้าในชนบทมีความส าคัญต่อการประสานสัมพันธ์ดังกล่าว ลักษณะที่ตั้ง
ของภูมิภาคนี้จึงมักอยู่ติดกับเมืองใหญ่และศูนย์กลางคมนาคมจึงมีความส าคัญมาก ท าให้นักลงทุนจ านวนมาก
มองว่าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคเหล่านี้ใช้ต้นทุนต ่ากว่าเมื่อค านึงถึงปัจจัยก ารผลิตทุกอย่าง 
นอกจากนี้ยังสามารถหลีกเลี่ยงความไม่ประหยัดที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองใหญ่  ๆ เช่น ปัญหาจราจรติดขัด ได้อีก
ด้วยโดยสรุปแล้ว ภูมิภาคที่เรียกว่า Desakota มีลักษณะส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

1) ประชากรจ านวนมากปลูกข้าวในลักษณะที่เป็นเจ้าของที ่ดินรายเล็ก และมีการติดต่อกันโดย
เส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงได้สะดวก 

SPATIAL SYSTEM

(1)  Major cities
(2)  Peri-urban
(3)  Desakota
(4)  Densely populated rural
(5)  Sparsely populated frontier
Small cities and towns
Communication routes

SPATIAL SYSTEM

(1)  Major cities
(2)  Peri-urban
(3)  Desakota
(4)  Densely populated rural
(5)  Sparsely populated frontier
Small cities and towns
Communication routes
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2) กิจกรรมนอกภาคเกษตร ได้แก่ การค้าขาย การขนส่งและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่เคยท า
การเกษตรมาก่อน กิจกรรมนอกภาคเกษตรนี้มีลักษณะผสมกัน ตัวอย่างเช่น สมาชิกคนที่หนึ่งอาจเดินทางไป
กลับเพื่อท างานเป็นเสมียนในเมือง คนที่สองท านา คนที่สามท างานอุตสาหกรรม และอีกคนเป็นลูกจ้างใน
ร้านค้าปลีกในพื้นที่ กิจกรรมที่ผสมปนเปกันนี้ท าให้เกิดสถานการณ์ซึ่งสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคและอาจมีความส าคัญใกล้เคียงกับเมืองใหญ่ ๆ ในภาคมหานครที่ดึงดูดพื้นที่โดยรอบให้อยู่ภายใต้
อิทธิพลของภาคมหานครเช่นกัน 

3) มักมีความคล่องตัวและการเคลื่อนไหวของประชากรอย่างเต็มที่เนื่องจากการขนส่งมีราคาถูก เช่น 
รถจักรยานยนต์สองจังหวะ รถเมล์โดยสารและรถบรรทุก เอื้อให้เกิดการเคลื่อนที่ที ่ค่อนข้างเร็วในระยะ
ทางไกล ๆ กว่าที่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้น ภาคเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีการเดินทางไปกลับสู่เมืองที่ใหญ่กว่า แต่ยังมี
การเคลื่อนที่อย่างมากของคน สินค้าและวัตถุดิบในพ้ืนที่อีกด้วย 

4) มีการผสมปนเปของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมพื้นที่บ้าน นิคมอุตสาหกรรม การ
พัฒนาในเขตชานเมืองและการใช้ที่ดินประเภทอื่น ๆ ไปพร้อมกัน การผสมปนเปดังกล่าวมีทั้งผลบวกและผล
ลบ ผลบวก คือ ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผลที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีตลาดรองรับทันที 
แต่ของเสียจากอุตสาหกรรมก็ท าให้พื้นที่เกษตรเสียหายและเกิดมลพิษด้วย โดยภาพรวมแล้วภาคเหล่านี้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินทางเศรษฐกิจมากกว่าภาคมหานครที่ขยายตัวออกไปของประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งมีพ้ืนที่เป็น
ป่าละเมาะและบริเวณนันทนาการไว้ด้วย) ความกดดันทางด้านประชากรในส่วนที่ขยายออกไปของภาคมหา
นครหรือ Desakota Zone ในเอเชียได้สร้างให้เกิดอุปสงค์อย่างมากต่อที่ว่างที่มีอยู่ 

5) การมีส่วนร่วมของแรงงานอกภาคเกษตรที่เป็นสตรีเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากมีอุปสงค์ต่อแรงงาน
สตรีในภาคอุตสาหกรรม บริการท างานบ้านและกิจกรรมอื ่น  ๆ และยังมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการ
เปลี ่ยนแปลงรูปแบบการผลิตทางการเกษตรในพื้นที ่ Mega-urban region โดยทั่วไปแล้วการผลิตทาง
การเกษตรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันไปสู่ความหลากหลาย เช่น การท าปศุสัตว์ 
สวนครัวและสวนผลไม้ เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

6) มีลักษณะเป็นภาคไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นจากการมองของเจ้าหน้าที่รัฐ กฏข้อบังคับที่ใช้กับเมือง
อาจน ามาใช้ไม่ได้กับพื ้นที ่ชนบทเหล่านี ้ และเป็นการยากที่รัฐจะบังคับใช้กฏเหล่านี ้ ถึงแม้ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคอย่างรวดเร็วเกิดข้ึนก็ตาม 

 ในการศึกษาของ McGee ได้เน้นไปที่มหานครขนาดใหญ่ในเอเชีย โดยในประเทศไทยมีการกล่าวถึง
เพียงมหานครกรุงเทพเท่านั้น แต่จากการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่า เมืองหลัก
ภูมิภาคมีการเติบโตเจริญรอยตามมหานครกรุงเทพ มีการขยายการใช้ที่ดินแบบเมืองไปสู่พ้ืนที่เกษตรรอบนอก
ท าให้เกิดการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ชานเมือง พื้นที่กึ่งเมือง และมีแรงดึงดูดท าให้การตั้งถิ่นฐานในลักษณะขนาด
เล็กเดิมเปลี่ยนเป็นเมืองบริวาร ซึ่งในวิถีชีวิตของคนพ้ืนที่เช่นนี้มีความผสมปนเปกันระหว่างเมืองและชนบท จึง
เป็นที่น่าสนใจในการศึกษาในหลายมิติ รวมถึงการซื้อของของคนเมืองในพ้ืนที่เหล่านี้ด้วย 
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2.2 ทฤษฎีแหล่งกลาง 

ทฤษฎีแหล่งกลาง (Central Place Theory) ของ Christaller (1933) เป็นทฤษฎีที่อธิบายกฎของขนาดและ
ต าแหน่งที่ตั้งของเมืองและแหล่งชุมชนในระดับต่าง ๆ โดย Christaller ได้ศึกษาวิเคราะห์จ านวน ขนาด และ
ต าแหน่งที่ตั้งของเมืองในประเทศเยอรมนี และได้เสนอทฤษฎีซึ่งอธิบายถึงเมืองขนาดต่าง  ๆ 7 ล าดับชั้นไดแ้ก่ 
นครระดับโลก (World City) นครหลัก (Major City) เมืองหลักหรือนคร (Major Town หรือ City) เมือง 
(Town) ชุมชนเมือง (Sub-town) ชุมชน (Village) และหมู่บ้าน (Hamlet) และรูปแบบการกระจายตัวซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ตามหลักการให้บริการด้านการค้าและบริการ (Marketing Principle) การคมนาคมขนส่ง 
(Transporting Principle) และการบริหารปกครอง (Administrative Principle)  

   

ภาพที่ 2-2 ทฤษฎีแหล่งกลางของ Christaller (1933) 

(ท่ีมา https://www.aboutcivil.org/Chrystaller-Central-Place-Theory) 

ทฤษฎีแหล่งกลางได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการกระจายตัวของเมืองแต่ละล าดับชั้นซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
ตามหลักการให้บริการด้านการค้าและบริการ การคมนาคมขนส่ง และการบริหารปกครองที่เป็นรูปหกเหลี่ยม 
และถึงแม้ว่าทฤษฎีแหล่งกลางจะตั้งอยู่บนสมมุติฐานของพื้นที่ที่ปราศจากเงื ่อนไขข้อจ ากัดของสภาพภูมิ
ประเทศ มีการกระจายตัวของประชากรที่มีความสม ่าเสมอ มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เท่าเทียมกัน และ
มีโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและทั่วถึงทุกพื้นที่ ฯลฯ ก็ตาม แต่ก็สามารถพิสูจน์ใ ห้เห็นถึงความ
ถูกต้องของทฤษฎีแหล่งกลางที่สามารถอธิบายถึงการกระจายตัวของเมืองในประเทศต่าง  ๆ โดยทั่วไป จนเป็น
ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 2-3 การวิเคราะห์แหล่งกลาง (Central Place) ในประเทศ Mexico 

(ท่ีมา geo-mexico.com อ้างใน นพนันท์ (2556)) 

 ทฤษฎีแหล่งกลางเกี่ยวข้องกับการซื้อของโดยตรง โดยค านิยามของแหล่งกลาง คือ สถานที่ที่ให้บริการ
ด้านการค้า หรือแหล่งบริการศูนย์กลางที่ท าให้เกิดกระบวนการการเดินทางของผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็น
ส าคัญ โดยเป็นการเดินทางที่สามารถครอบคลุมทั่วพื้นที่หนึ่งได้อย่างทั่วถึง และส าคัญที่ว่าเป็นการเดินทางใน
ระยะทางท่ีสั้นที่สุดเพ่ือความสะดวกในการใช้บริการครั้งต่อไป (นพดล เงาทอง, 2560) ทฤษฎีแหล่งกลางยังได้
อธิบายความสัมพันธ์ของความหลากหลายของประเภทสินค้ากับล าดับชั้นของแหล่งกลางไว้ด้วย กล่าวคือ 
ความหลากหลายของประเภทสินค้าในแหล่งกลางในชั้นที่เล็กที่สุด สินค้าที่ขายมักเป็นสินค้าเพื่อยังชีพมีความ
จ าเป็นในการใช้ในชีวิตประจ าวัน ในขณะที่แหล่งกลางที่มีล าดับชั้นที่สูงขึ้น ความหลากหลายของประเภท
สินค้าก็จะเพิ่มมากขึ้น เช่น แหล่งกลางล าดับกลาง นอกจากสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันแล้วยังอาจมีอาหาร
หรือสินค้าบ ารุงร่างกาย จนระดับแหล่งกลางขนาดใหญ่ที่สุด สินค้าจะเพิ่มมาอีกมาก เช่น ร้านขายเพชร 
เครื่องประดับต่าง ๆ หรือ การให้บริการประเภทร้านทันตกรรม เป็นต้น ด้วยเหตุผลที่ว่าแหล่งกลางชั้นที่เล็ก
ที่สุดย่อมรองรับประชากรได้น้อยคือภายในท้องถิ่น ในขณะที่แหล่งกลางชั้นสูงขึ้นสามารถรองรับประชากรได้
มากขึ้นทั้งผู้บริโภคในเมืองเองจนถึงผู้บริโภคจากท้องถิ่น โดยรอบ เช่น แหล่งกลางของจังหวัด ก็ย่อมมีผู้ซื้อ
เกิดขึ้นมากตามไปด้วย เนื่องจากแหล่งกลางชั้นสูงนั้นมีความเสี่ยงน้อยต่อการลงทุนทั้งด้านการค้าขายที่
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หลากหลายกว่า และการให้บริการที่ซับซ้อนกว่าแหล่งกลางในล าดับชั้นที่เล็กกว่า เนื่องจากมีพื้นที่ฐานลูกค้า 
(catchment area) ที่กว้างใหญ่กว่า 

 ทฤษฎีแหล่งกลางสามารถอธิบายได้ดีในสังคมที่มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรสูง มีการแบ่งแยกที่ชัดเจน
ระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทซึ่งพ้ืนที่การให้บริการการค้าดั้งเดิม (traditional trade) มีล าดับศักดิ์และรูปแบบ
การกระจายตัวของศูนย์กลางที่เป็นแบบแผนชัดเจน แต่ด้วยวิถีชีวิตของคนเมืองที่เปลี่ยนไป  รวมถึงการเพ่ิม
บทบาทมากขึ้นของการค้าสมัยใหม่ (modern trade) และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ในความเป็นจริงใน
ปัจจุบันล าดับศักดิ์และรูปแบบการกระจายตัวดังกล่าวน่าเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองที่มี
ความซับซ้อนของการตั้งถิ่นฐานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยสันนิษฐานว่าอาจเกิดเป็นรูปแบบใหม่ ๆ ของ
แหล่งกลางที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของเมืองแทน โดยในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษาแหล่งการซื้อ
ของของคนเมืองในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ของเมืองที่เป็นกรณีศึกษา และน าทฤษฎีแหล่งกลางมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ร่วมด้วยว่าพฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคนั้นเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ อย่างไร 

2.3 บทบาทและผลกระทบของการค้าสมัยใหม่และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3.1 วิวัฒนาการของการซื้อของในเมือง 

 สามารถสรุปการซื้อของในเมืองเป็นการซื้อของ 2.0 3.0 และ 4.0 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการวิจัยต่อไปได้
ดังนี้ 

การซื้อของ 2.0: การค้าปลีกดั้งเดิมและการค้าปลีกสมัยใหม่ 

 เมืองส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นมาจากการเป็นตลาดส าหรับการแลกเปลี่ยนสินค้า ภายในเมืองจะต้องมี
ย่านพาณิชยกรรมที่เป็นศูนย์รวมของร้านค้าต่าง ๆ การซื้อของส าหรับการใช้งานในชีวิตประจ าวันของคนเมือง
ในอดีตที่ผ่านมามักจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่ผู้ซื้อต้องเดินทางไปที่ร้านค้าและซื้อสินค้าด้วยเงินสด โดยภายหลัง
อาจมีการน าบริการบางอย่างมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการซื้อของ เช่น การใช้โทรศัพท์เพ่ือสั่งจองสินค้า 
การรับช าระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต รวมถึงบริการส่งของ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การซื้อของส่วน
ใหญ่มักจะเกิดขึ้นผ่านการพบปะกันโดยตรงของผู้ซื้อและผู้ขาย และมีการพบเห็นสินค้าก่อนที่จะมีการซื้อขาย
เกิดขึ้น ซึ่งโดยมากแล้วจะเกิดขึ้นในย่านพาณิชยกรรมของเมือง ดังนั้นภาพการจับจ่ายของใช้ในชีวิตประจ าวัน
ในย่านการค้า ตลาด หรือซูเปอร์มาร์เก็ตจึงเป็นที่คุ้นชินของคนเมืองโดยทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 รูปแบบการค้าปลีกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ตามช่องทางของการจัดจ าหน่าย ได้แก่ 
การค้าปลีกดั้งเดิม (traditional trade) และการค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) โดยการค้าปลีกสมัยใหม่ 
มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากการค้าปลีกดั้งเดิมคือ สินค้ามีความหลากหลาย มีการน าเทคโนโลยีในการเข้ามา
ผสมผสานเพื่ออ านวยความสะดวก มีการตกแต่งร้านอย่างสวยงาม จัดของเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบ ลูกค้า
สามารถเลือกซื้อได้ตามที่ตัวเองต้องการ และมักจะอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกในการเข้าถึง รวมถึงมีการจัดรายการ
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ส่งเสริมการขายอยู่เป็นประจ า ท าให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ ซึ่งการค้าปลีกสมัยใหม่นั้น
แบ่งเป็น 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) ร้านสะดวกซ้ือหรือมินิมาร์ท เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น และ  
7) ร้านค้าประชันชนิดหรือแคติกอรีคิลเลอร์ เช่น พาวเวอร์บาย  

 โดยในปัจจุบันภายในเมืองส่วนใหญ่ มีทั้งการค้าปลีกดั้งเดิมและการค้าปลีกสมัยใหม่ปะปนกันไป 
ซึ่งการค้าปลีกทั้งสองประเภทนั้น ผู้บริโภคมักจะเป็นผู้เดินทางไปที่ร้านค้าเพ่ือซื้อของเอง จึงไม่มีความแตกต่าง
ในเชิงการสร้างประสบการณ์ในการซื้อของมากนัก หากไม่พิจารณาถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่ได้กล่าวมาข้างต้น  

การซื้อของ 3.0: การค้าอิเล็กทรอนิกส์และบริการซื้อของผ่านระบบออนไลน์ 

 การค้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการซื้อของในเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อีคอมเมิร์ซก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค ได้แก่ การซื้อของออนไลน์ ซึ่งท าให้
ผู้บริโภคไม่ต้องเดินทางไปถึงร้านค้าเหมือนแต่เดิม และสามารถซื้อของได้ทุกที่ทุกเวลา หากมองในมุมมองของ
ร้านค้า ก็จะเห็นได้ว่าขอบเขตการให้บริการของร้านก็กว้างขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดของการเดินทางในการ
ดึงดูดลูกค้าอีกต่อไป อีคอมเมิร์ซจึงเป็นรูปแบบการค้าที่สภาพแวดล้อมของการซื้อของเปลี่ยนแปลงไปโดย
สิ้นเชิง อาจกล่าวได้ว่าอีคอมเมิร์ซคือการซื้อของในรูปแบบ 3.0 ที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแปรส าคัญใน
การเปลี่ยนฉากทัศน์ของกิจกรรม 

 อีคอมเมิร์ซยังท าให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจที่เป็นอุปทานของการซื้อของ โดยภาคธุรกิจราย
ใหญ่ทั้งผู้ผลิตเองและผู้จัดจ าหน่ายต่างก็พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ของตน ซึ่งมีข้อดีคือสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการมีหน้าร้าน เช่น ค่าสถานที่ ค่าแรง ลงได้ ท าให้สามารถจ าหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคได้ในราคา
ถูกลง ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ในขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซ 
โดยสามารถจัดจ าหน่ายสินค้าได้โดยไม่ต้องค านึงถึงขอบเขตในเชิงกายภาพ เพียงแต่ต้องมีการท าการตลาดที่
ถูกต้องและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง ซึ่งประเด็นนี้เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ในเมือง
และในชนบท จนอาจอนุมานได้ว่า ในอนาคตในมิติของการซื้อของเส้นแบ่งระหว่างเมืองและชนบทจะไม่
ชัดเจนเหมือนดังเดิม 
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 ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการขยายสัดส่วนการตลาดของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในช่วงไม่กี่
ปีที่ผ่านมาเกิดจาก 1) การพัฒนาแพลตฟอร์มและการตลาดของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ ได้แก่ 
Shopee Lazada และ JD Central 2) การยกเลิกค่าธรรมเนียมธุรกรรมออนไลน์ข้ามธนาคารของธนาคาร
ส่วนใหญ่ และ 3) การพัฒนาทางเลือกของการขนส่งสินค้าโดยผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งมีผลท าให้ปริมาณ
ผู้ใช้บริการอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้บริการซื้อของผ่านระบบออนไลน์ยังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โตขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน
มา ดังจะเห็นได้จากมีผู้ประกอบการเข้ามาสู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง บริการซื้อของผ่านระบบออนไลน์มี
จุดเด่นในการให้บริการคืออยู่ในพื้นที่เมือง และใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจแบ่งปันและเศรษฐกิจแพลตฟอร์มใน
การจับคู่อุปสงค์และอุปทานของผู้บริโภคในเมืองได้อย่างชาญฉลาด บริการที่เห็นได้ชัดเจนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลคือบริการซื้ออาหารปรุงส าเร็จ ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในการขยายการให้บริการใน
ระยะเวลาอันสั้น 

การซื้อของ 4.0: การบูรณาการโลกกายภาพและโลกเสมือน 

 การศึกษาในสาขาด้านการตลาด ได้กล่าวถึงการซื้อของรูปแบบใหม่  ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและใน
อนาคตอันใกล้ไว้หลายประเด็นดังนี้ 

 การซื้อของผ่านหลากหลายช่องทาง โดยผู้บริโภคยุคใหม่มีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูลข่าวสารก่อน
การตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริ โภคส่วนใหญ่คือมีการค้นหาข้อมูลเพื่อทราบข้อมูลและราคา
ก่อนที่จะเดินทางไปหน้าร้าน หรือมีการค้นหาเพื ่อเปรียบเทียบในระหว่างที ่อยู ่ในร้าน ดังนั ้นอนาคต
ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์ เพื่อท าให้การตัดสินใจของ
ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 การบูรณาการหน้าร้านและออนไลน์เข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงการซื้อขายเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้
รอยต่อระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ (omni channel) มีการพัฒนามาสักระยะหนึ่งในโลกฝั่งตะวันตกเพ่ือ
ช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคได้ดีกว่าเดิม ผ่านการวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าผ่านประวัติการซื ้อ หรือเพิ ่มการบริการที ่สะดวกต่อผู้บริโภคมายิ่งขึ ้น อาทิ ร้านขาย
ผลิตภัณฑ์ Nike ที่จะเลือกสินค้าจัดวางหน้าร้านผ่านการวิเคราะห์จากพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ ร้านค้าปลีก 
Amazon Go ที่ลูกค้าสามารถหยิบสินค้าสแกนผ่านแอปพลิเคชันแล้วเดินออก โดยช าระเงินจากแอปพลิเคชัน
ในมือถือแบบอัตโนมัติ หรือ Hema ที่เชื ่อมโยงโลกออนไลน์ ออฟไลน์ ระบบขนส่ง และเทคโนโลยี data 
analytics และ AI เข้ามาผสานการท างานร่วมกันที่สามารถซื้อสินค้าได้ทั้งจากท่ีร้านหรือเว็บไซต์และมารับได้ที่
ร้าน ช าระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ และร้านยังเป็นศูนย์ปล่อยสินเชื่อ อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงด้วยกัน
อย่างไร้รอยต่อระหว่างออฟไลน์และออนไลน์นั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยในประเทศไทยเริ่มมีการใช้



 

22 

งานในบางรูปแบบ เช่นการสั่งของออนไลน์แล้วไปรับที่หน้าร้าน (buy online pick up in store; bopis) การ
ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อและท าการช าระงานโดยไม่ผ่านแคชเชียร์ (digital payment kiosk) การลงทะเบียน
เพื่อรับการใช้บริการที่หน้าร้านจริง ( instore experience) การทดลองสินค้าและซื้อผ่านออนไลน์ (online 
shopping instore)  

 การท าการตลาดผ่านโปรแกรมสมาชิกและสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการท าการตลาดที่ตรงเข้าสู่
กลุ่มเป้าหมายมากกว่าการลงทุนโฆษณาในสื่อดั้งเดิมอย่างหว่านแห จะเห็นได้จากการที่ร้านค้าต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันมักมีระบบสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูลการบริโภคของกลุ่มลูกค้าเป็นของตนเอง และลงทุนโฆษณาในสื่อ
สังคมออนไลน์มากขึ้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าโดยตรง เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์มีระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่
ให้กับผู้บริโภค สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค  

 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนประสบการณ์การซื้อของจากหน้าร้าน ร้านค้าต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีเทคโนโลยี
เพ่ือเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก (insight) บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถดึงดูด
ลูกค้าให้มากขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกผู้บริโภค และสร้างแรงจูงใจในการซื้อ การวางแผนทางการตลาดจึง
ท าได้ง่ายและตรงจุดมากขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การให้คูปองส่วนลดออนไลน์ส าหรับลูกค้าท่ีเดินทาง
มาท่ีร้าน การแจ้งข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์เพ่ือสร้างความสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถตอบโจทย์บริการใหม่
โดยปัญญาประดิษฐ์ เช่น สามารถแนะน าสินค้าจากพฤติกรรม ช่วงอายุ ยอดใช้จ่ายต่อครั้งและชนิดสินค้าที่ซื้อ
ในแต่ละช่วงของวัน ผสานกับเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ช่วยจ าลองการใช้สินค้า ยกตัวอย่างการ
ลองเสื้อผ้าผ่านกล้อง รวมถึงสามารถเป็นพนักงานขายและตอบปัญหาบริการเบื้องต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 จะเห็นได้ว่า แนวโน้มอนาคตของการซื้อของ จะเป็นการบูรณาการโลกกายภาพและโลกเสมือนเข้า
ด้วยกัน ด้วยข้อมูลสารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งภาพของการซื้อของในอนาคตนั้น คงเป็นการคงอยู่ร่วมกันของ
ระบบออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ได้เป็นการเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้น (Farber, 2019) 

2.3.2 ผลกระทบของการค้าสมัยใหม่ 

 การค้าสมัยใหม่มีผลกระทบในหลายมิติ ทั้งต่อระบบนิเวศน์ของการค้าดั้งเดิม สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาของ (ณัฐพล วิลารักษ์, 2553) สามารถสรุปผลกระทบของการค้าสมัยใหม่
ประเภทค้าปลีกค้าส่งได้ดังนี ้

 ผลกระทบต่อผู้ผลิต ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีสาขาจ านวนมากมักมีอ านาจต่อรองสูง ท าให้ใช้
อ านาจซื้อขอเพิ่มส่วนลดทางการค้า และให้ผู ้ผลิตเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยร่วมกันแบกภาระ
รายจ่ายได้ หากผู้ผลิตเป็นรายย่อยที่มีเงินทุนไม่มากก็จะเป็นภาระที่ไม่สามารถต่อรองได้ คงเหลือแต่ผู้ผลิตราย
ใหญ่ที่มีทุนมากเท่านั้นที่จะสามารถวางสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ได้ 
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 ผลกระทบต่อร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรือโชห่วย ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงกว่าร้านค้าปลีกรายย่อย สามารถลดต้นทุนด้วยการต่อรองกับผู้ผลิตหรือการจัดซื้อจ านวนมากท าให้
สามารถขายให้กับผู้บริโภคได้ในราคาที่ถูกกว่า ทั้งยังสามารถยืดเวลาเปิดได้ยาวกว่าเนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดด้าน
การจ้างงาน ท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่ผู้ประกอบการที่มีระดับการแข่งขันต่างกันมากแข่งขันกันอยู่ในพื้นที่
เดียวกันจึงไม่เป็นธรรม ซึ่งจากข้อจ ากัดดังกล่าวร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรือโชห่วยจึงปรับตัวได้ยากหากมีการ
ปล่อยให้แข่งขันกันอย่างเสรีในพ้ืนที่เดียวกัน 

 ผลกระทบต่อผู้บริโภค เศรษฐกิจครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน  ห้างค้าปลีกสมัยใหม่มีการ
ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องท าให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ท าให้สามารถจูงใจผู้บริโภคด้วยราคา
สินค้าบางชนิดได้ แต่ก็หวังผลก าไรจากสินค้าประเภทอื่นที่หลากหลาย ซึ่ งอาจท าให้จูงใจผู้บริโภคให้บริโภค
สินค้าเกินความต้องการ สร้างนิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้กับครัวเรือน อีกทั้งด้วยกลยุทธการแข่งขันดังที่กล่าว
ไว้แล้วท าให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายในชุมชนเกิดข้ึนได้ยาก เศรษฐกิจชุมชนจึงถูกตัดตอน 

 ผลกระทบต่อสังคม จากการที่เศรษฐกิจชุมชนถูกตัดตอนท าให้ผลประโยชน์จากการเติบโตของ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่กระจุกตัวอยู่กับคนเพียงกลุ่มเดียว เกิดปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม และน ามา
สู่ความเหลื่อมล ้าทางสังคมในที่สุด นอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดการท าลายความสัมพันธ์ในชุมชน ก่อให้เกิด
ความแปลกแยกระหว่างผู้บริโภคกับร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชนอีกด้วย 

 ผลกระทบต่อวัฒนธรรม ร้านค้าปลีกรายย่อยแบบดั้งเดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชุมชน
ไทย เมื่อผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถอยู่ได้จะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคบริการในภาพรวม ซึ่งอาจ
รวมไปถึงสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นจุดขายด้วยส่วนหนึ่ง 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองมักส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัดเนื่องจากมีผู้ใช้งานจ านวนมาก สร้างมลภาวะทางอากาศ และก่อให้เกิดปัญหาขยะซึ่งเป็นภาระในการ
ก าจัดของภาครัฐซึ่งได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป อีกทั้งยังมีการใช้ทรัพยากรเช่น ไฟฟ้า และน ้าใน
ปริมาณมาก 

 สืบเนื่องจากผลกระทบดังกล่าวท าให้ภาครัฐพยายามหาทางเข้ามาจัดการควบคุมกิจกรรมการค้า
สมัยใหม่ โดยเฉพาะจ าพวกที่เป็นห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบมากโดยเฉพาะในมิติของระบบ
นิเวศน์ของการค้าปลีกค้าส่งและผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งจะสรุปรายละเอียดไว้ใน 2.4 ต่อไป 

2.3.3 ผลกระทบของการค้าอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

 ดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสามารถท าหน้าที่
เชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทานของคนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดิจิทัลแพลตฟอร์มนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับ
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ตลาดขี้เกียจหรือเศรษฐกิจขี้เกียจ (lazy economy) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนความต้องการ
ของคนในยุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวกสบาย เพ่ือช่วยลดภาระการท างานเล็ก ๆ น้อย ๆ จะได้มีเวลาท าอย่าง
อื่นมากขึ้น โดยที่ผู้บริโภค “ยินดีที่จะจ่ายเงิน” หากสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ช่วยท าให้รู้สึกว่าได้รับความ
สะดวกสบายมากกว่าเดิม และจากการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของผู ้บริโภคที ่ม ีความต้องการความ
สะดวกสบายขั้นสุด ยังท าให้เกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมเป็น
อย่างสูง เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจจองคิว บริการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ สินค้าประเภทอาหารพร้อมรับประทาน 
ธุรกิจรับท าความสะอาดบ้าน เป็นต้น ("ท าความรู้จัก “lazy economy” เมื่อความขี้เกียจของมนุษย์ สร้าง
เศรษฐกิจใหม่ – โอกาสธุรกิจมหาศาล," 2562) 

ผลการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าแพลตฟอร์มให้บริการเป็นที่นิยมมาก
ขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันได้แก่ (1) แพลตฟอร์มที่ให้บริการท าแทน อาทิ ท าบริการความสะอาดบ้าน บริหาร
สั่งอาหาร บริการซื้อของแทน (2) แพลตฟอร์มที่ให้บริการช่วยเหลือ อาทิ สินค้าประเภท automation และ 
hand free (3) แพลตฟอร์มที่ให้บริการรูปแบบร่วมมือ ร่วมใจ อาทิ กลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์ (4) แพลตฟอร์มที่ให้บริการด้านความบันเทิง อาทิ podcast content หรือ vdo content และ (5) 
สินค้าพร้อมใช้งานทันที อาทิ อาหารและเครื่องดื่มปรุงส าเร็จ เป็นต้น (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
, 2561) 

ในมิติการบริโภค ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริการสั่งอาหารที่เป็นที่นิยมและ
เติบโตอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลให้รูปแบบของธุรกิจร้านอาหารมีการปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค การสั่งอาหารผ่านทางออนไลน์ มีแนวโน้มสูงขึ้นสอดคล้อง
กับมูลค่าตลาดธุรกิจฟู้ดดีลิเวอรี่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดร้อยละ 10 ต่อปี ส่งผลให้พฤติกรรม
ของผู้คนโดยเฉพาะคนเมือง หรือกลุ่มคนที่อาศัยในพ้ืนที่ที่มีการให้บริการแอปพลิเคชันอาหาร เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบเส้นทางในการตัดสินใจ และรูปแบบการเข้าถึงร้านอาหาร กล่าวคือ แอปพลิเคชัน
อาหารเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจในการเลือก โดยมีความสามารถในการใช้งาน (usability) และ
ราคา (price) เป็นปัจจัยส่งเสริม รวมถึงพบว่าการมีของแอปพลิเคชันอาหารท าให้ผู้คนเดินทางไปร้านอาหาร
น้อยลง (ณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน์, 2561) ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ท าให้ระบบนิเวศของการซื้ออาหารในเมือง
เปลี่ยนไป 

สถานการณ์ที่ไม่ปกติก็เป็นตัวเร่งให้เกิดการแทนที่ด้วยดิจิทัลเช่นกัน โดยธนชาติ นุ่มนนท์ กล่าวว่า 
วิกฤติโควิด-19 ท าให้การซื้อออนไลน์เติบโตขึ้นมหาศาล เพราะผู้บริโภคถูกบังคับให้จ าเป็นต้องมาใช้บริการ
ออนไลน์เหล่านี้ และยังท าให้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะมาท าลาย (disrupt) รูปแบบธุรกิจ
เดิม ๆ หรือที่เราเรียกว่า ดิจิทัล ดิสรัปชั่น มาถึงเร็วขึ้นกว่าที่คิดมาก มีผลให้เกิดการลดคนงานจ านวนมากโดย
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ และธุรกิจจ านวนมากจะล้มหายตายจากไป โดยอาจถูกแทนด้วยธุรกิจแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ที่มีรูปแบบอย่างแกร็บ อาลีบาบา หรือ ลาซาด้า แต่ในขณะเดียวกันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น นั้นคือ 
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ตลาดชุมชนออนไลน์ (community e-Commerce) ที่เกิดการย้ายจากความเป็นตลาดชุมชนเชิงกายภาพสู่
ตลาดชุมชนบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ อาทิ ตลาดที่เกิดจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลาดที่เกิดจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลหลาย ๆ ที่ ซึ่งได้ความนิยมสูงมากในช่วงที่
ผ่านมา (ธนชาติ นุ่มนนท์, 2563) 

นอกจากนั้น การศึกษาในเวลส์พบว่า การเข้าถึงร้านค้าดั้งเดิม (brick-and-mortar retail) ในชนบท
ค่อนข้างมีข้อจ ากัด การใช้การช้อปปิ้งออนไลน์ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการค้าปลีกในชนบทไปสู่
ระดับที่เกือบจะเทียบเท่ากับในพื้นที่เมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบความถี่ในการซื้อ
สินค้าออนไลน์ของผู้อยู่อาศัยในการตั้งถิ่นฐานในชนบทและในเมืองของเวลส์แทบไม่ต่างกัน ยังพบอีกว่า การใช้
อินเทอร์เน็ตสามารถช่วยผู้อยู่อาศัยในชนบทในการเอาชนะข้อจ ากัดด้านเวลา และระยะทาง จึงสรุปได้ว่า 
ความแตกต่างของเชิงต าแหน่งที่ตั้งไม่มีผลกับการจับจ่ายใช้สอยผ่านการช็อปปิ้งออนไลน์ (McHugh, 2014) 

หากพิจารณาดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นส่วนหนึ่งของการค้าอิเล็กทรอกนิกส์ จะเห็นภาพของการแทนที่
ด้วยดิจิทัลในมิติของการซื้อของเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งการศึกษาในประเด็นดังกล่าวใน
ประเทศไทยยังมีอยู่อย่างจ ากัดเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ ในการศึกษานี้จะใช้เมืองหลักภูมิภาคเป็นพื้นที่ศึกษาเพ่ือ
คลี่คลายปรากฏการณ์ดังกล่าวในเชิงพ้ืนที่เพราะมีความซับซ้อนน้อยกว่ามหานครกรุงเทพ บริการบางประเภท
ยังคงมีข้อจ ากัดในเชิงระยะทาง และคาดว่าน่าจะสามารถสังเกตความเหมือนหรือความแตกต่างของพฤติกรรม
การซื้อของของคนเมืองตามพ้ืนที่การตั้งถิ่นฐานได้ดี 

2.4 นโยบายการจัดระเบียบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของภาครัฐ 

รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ 
โดยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 กรมการค้าภายในได้มีค าสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 189/2543 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และวันที่ 16 มกราคม 2544 ได้มี
ค าสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 12/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจค้า
ปลีกขนาดใหญ่เพิ่มเติม ซึ่งได้แต่งตั้งผู้แทนกรมการผังเมืองและผู้แทนกรมโยธาธิการเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ด้วย เนื่องจากเห็นว่าในขณะที่ยังไม่สามารถออกกฎหมายเฉพาะในการดูแลธุรกิจค้าปลีก ควรมีมาตรการระยะ
สั้นในการน ากฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารมาใช้ดูแลธุรกิจค้าปลีกไปก่อน (ณัฐพล วิลารักษ์, 2553) ซึ่งก็เป็นที่มาของการใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารและการผังเมืองเข้ามาจัดระเบียบกิจการดังกล่าวในเวลาต่อมาสืบเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน กล่าวคือการออกข้อก าหนดการควบคุมอาคารผ่านประกาศกระทรวงและกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินเพื่อที่จะท าการ
ส ารวจเพื่อวางและจัดท าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในหลายท้องที่ โดยส่วนที่
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีศึกษาท้ัง 3 เมือง ในปัจจุบันมีดังนี้ 
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2.4.1 การใช้กฎหมายควบคุมอาคารในการจัดระเบียบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอ านาจในการออกกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเปลี ่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่งถูกน ามาใช้ในการควบคุมและจัด
ระเบียบอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งโดยมีข้อก าหนดที่คล้ายคลึงกันในหลายท้องที่ทั่วประเทศ ซ่ึง
ในเมืองทั้งสามที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา มีด้วยกันดังนี้ 

• กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต าบลหนองหาร ต าบลป่าไผ่ ต าบลสันทรายหลวง ต าบล
หนองจ๊อม ต าบลสันนาเม็ง ต าบลสันทรายน้อย ต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย ต าบล
เหมืองแก้ว ต าบลริมใต้ ต าบลแม่สา ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม ต าบลสันผีเสื้อ ต าบลป่า
ตัน ต าบลช้างเผือก ต าบลฟ้าฮ่าม ต าบลสุเทพ ต าบลหนองป่าครั่ง ต าบลศรีภูมิ ต าบลช้าง
ม่อย ต าบลวัดเกต ต าบลพระสิงห์ ต าบลช้างคลาน ต าบลท่าศาลา ต าบลหายยา ต าบลหนอง
หอย ต าบลป่าแดด ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด 
ต าบลสันกลาง ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง ต าบลไชยสถาน ต าบลท่าวังตาล ต าบลหนอง
ผึ้ง ต าบลป่าบง ต าบลยางเนิ้ง ต าบลชมภู ต าบลดอนแก้ว ต าบลหนองแฝก ต าบลสารภี 
ต าบลขัวมุง ต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี ต าบลหนองควาย ต าบลน ้าแพร่ ต าบลสันผักหวาน 
ต าบลบ้านแหวน ต าบลสบแม่ข่า ต าบลขุนคง ต าบลหางดง และต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2547  

• กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 แต่มีการยกเว้นในบางพ้ืนที่ที่มี
กฎกระทรวงอ่ืนบังคับใช้อยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 5 
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ภาพที่ 2-4 พื้นที่ท่ีมีการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ ในจังหวัดเชียงใหม ่

• กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลบ่อยาง ต าบลเขารูปช้าง ต าบลเกาะแต้ว ต าบลพะวง 
และต าบลทุ่งหวัง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2547  

• กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต าบลสะเดา ต าบลปริก ต าบลส านักแต้ว และต าบลส านัก
ขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2547  

• กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต าบลชิงโค ต าบลหัวเขา และต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิง
หนคร และต าบลบ่อยาง ต าบลเกาะยอ ต าบลเขารูปช้าง และต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2547  

• กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือ
บางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลน ้าน้อย ต าบลคูเต่า ต าบลท่าข้าม ต าบลทุ่งใหญ่ 
ต าบลคลองแห ต าบลคลองอู่ตะเภา ต าบลหาดใหญ่ ต าบลคอหงส์ ต าบลควนลัง ต าบลฉลุง 
ต าบลทุ่งต าเสา และต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลแม่ทอม และต าบลท่าช้าง อ าเภอ
บางกล ่า และต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2547  



 

28 

• กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561 แต่มีการยกเว้นในบางพื้นที่ที่มี
กฎกระทรวงอ่ืนบังคับใช้อยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 2-5 

 

ภาพที่ 2-5 พื้นที่ท่ีมีการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ ในจังหวัดสงขลา 

 ส าหรับจังหวัดขอนแก่นไม่ปรากฏว่ามีกฎกระทรวงที่ถูกน ามาใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบ
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันแต่อย่างใด 

 ทั้งนี้ กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. 
2561 เป็นกฎกระทรวงที่แปลงมาจากประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
ที่ดินที่จะท าการส ารวจเพื่อวางและจัดท าผังเมืองรวม ตามที่จะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อ 2.4.2 ต่อไป ซึ่งมี
การยกเว้นพื้นที่จังหวัดในส่วนที่มีกฎกระทรวงฯ ที่เก่ียวข้องบังคับใช้อยู่แล้ว และมีการก าหนดบริเวณที่ระบาย
สีแดง (ภาพที่ 2-4 และภาพที่ 2-5) ให้สามารถก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อเป็นอาคาร
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พาณิชยกรรมประเภทการค้าปลีกค้าส่งได้ หากแต่มีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อาทิ 
ขนาดอาคาร พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร ระยะร่น ที่ตั้งท่ีดิน ขนาดถนน เป็นต้น 

2.4.2 การใช้กฎหมายผังเมืองในการจัดระเบียบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ใช้อ านาจด าเนินการออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม ตามที่ได้มีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจเพื่อวางและจัดท าผังเมืองรวม เพื่อใช้ในการจัดระเบียบธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งเป็นการชั ่วคราวหลายครั ้ง เช่นในปี 2549 และปี 2552 มีการออกพระราชกฤษฎีกาฯ และ
ประกาศฯ ในท้องที่ 72 จังหวัด ในปี 2555 ในท้องที่ 70 จังหวัด และต่อเนื่องมาในปี 2558 ก็มีการออกพระ
ราชกฤษฎีกาฯ และประกาศฯ ในพ้ืนที่ 47 จังหวัด 

 ในท้องที่ 47 จังหวัดที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ในปี 2558 นั้นมีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
สงขลาปรากฏอยู่ด้วย ซึ่งมีการก าหนดพื้นที่ ตามภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 โดยมีข้อก าหนดการควบคุมการพัฒนา
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่ การก าหนดพื้นที่ห้ามไม่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง 
ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง และการก าหนดหลักเกณฑ์หาก
มีการก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทดังกล่าวในพ้ืนที่ที่สามารถก่อสร้างได้ เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม ตามความในมาตรา 3 คือพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ใช้บังคับได้โดยมีก าหนดสามปี ซึ่ง
หมายความว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหมดอายุการบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน (ปี 2564) 

 โดยปกติแล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองมักจะมีการแปลงข้อก าหนดในประกาศฯ เป็นกฎกระทรวง
ฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเมื่อพระราชกฤษฎีกาหมดอายุแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่ามีการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ 
ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลาในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 2-5 พื้นที่ท่ีเคยมีการบังคับใช้ประกาศกระทรวงฯ ในจังหวัดขอนแก่น 

 

ตารางที่ 2-1 สรุปการควบคมุและจัดระเบียบอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งโดยกฎหมายควบคุมอาคารและ
กฎหมายผังเมือง 

พ้ืนที่ศึกษา 

ประกาศกรมฯ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการวาง

และจัดทำผังเมืองรวม ตามที่ได้มีการตราพระราช
กฤษฎกีากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสํารวจเพ่ือ

การวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2558 

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง

ชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

เชียงใหม ่ ไม่อยู่ในรายชื่อท้องที่ 47 จังหวัด บังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
ขอนแกน่ หมดอาย ุ ไม่มีประกาศกฎกระทรวงฯ 
สงขลา หมดอาย ุ บังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 

 

2.5 นโยบายที่เกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยในเมืองหลักภูมิภาค 

แม้บทบาทของหาบเร่แผงลอยจะเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่แห่งโอกาส
ของผู้คนในการประกอบอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งอาหารราคาประหยัดของคนในเมือง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
หาบเร่แผงลอยก็ถูกมองเป็นปัญหาหนึ่งของการแย่งชิงทรัพยากรและการใช้ประโยชน์บนพื้นที่หรือทาง
สาธารณะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของปัญหานี้ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการถกเกียงและเข้ามาจัดการของ
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ภาครัฐในที่สุด และส่งผลในการเป็นแบบอย่างในการจัดการปัญหาดังกล่าวยังเมืองอื่น ๆ ในประเทศ รวมถึง
เมืองหลักภูมิภาคอย่าง เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

นอกจากหาบแร่แผงลอยจะถูกมองว่าเป็นปัญหาของเมืองที่ต้องมีการบริหารจัดการแล้ว ในอีกด้าน
หนึ่ง หาบเร่แผงลอยก็ยังถูกมองเป็นเครื่องมือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่น านักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยม
ชม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทย โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบที่จะมาชมวิถีชีวิตของความเป็นคนไทย
ที่เรียบง่ายในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารการกิน เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
หาได้ง่ายในวิถีของหาบเร่แผงลอย จนท าให้ตลาดหาบเร่แผงลอยกลายมาเป็นหลังท่องเที่ยวที่ส าคัญในหลาย ๆ 
พื้นที่ในพื้นที่ศึกษา อาทิ ถนนคนเดินวันเสาร์วัวลาย ถนนคนเดินวันอาทิตย์ประตูท่าแพ ถนนคนเดินตลาดอนุ
สาร ของเมืองเชียงใหม่ ถนนคนเดินตลาดโต้รุ่ง ของเมืองขอนแก่น และถนนคนเดินแต่แรก ของเมืองสงขลา 
เป็นต้น 

 จากปัญหาดังกล่าวจึงน ามาสู่ข้อขัดแย้งของการมีซึ่งหาบเร่แผงลอยในที่หรือทางสาธารณะ จากการ
ค้นคว้าพบว่ามีการฟ้องร้องภาครัฐต่อการเพิกเฉยต่อปัญหา และการเรียกร้องให้ผ่อนผันแก่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
อยู่หลายกรณีในเมืองหลักภูมิภาค อาทิ 

• ข้อพิพาทในปี 2556 ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่อ่านค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 
469/2556 กรณีนายสมศักดิ์ เนืองนิตย์ กับพวก 95 คน ฟ้องร้องเทศบาลนครเชียงใหม่และ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในฐานปล่อยปละละเลยให้มีการท าผิดกฎหมายและบุกรุกทางเท้า
สาธารณะ ด้วยการใช้อ านาจหน้าที่ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอย น ารถเข็นขนาด
ใหญ่มาจ าหน่ายสินค้าบริเวณถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ เป็นประจ าทุกวัน ซึ่งเป็นการใช้ทาง
เท้าสาธารณะเพื่อแสวงหาประโยชน์ น ามาสู่การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบและขนาดแผงลอยให้
เหมาะสม และมีขนาดไม่ใหญ่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในประกาศของเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉบับลง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ที่ก าหนดให้จัดท าเครื่องหมายแสดงอาณาเขตที่ตั ้งวางแผงลอย
รถเข็นและช่องทางคนเดินให้ชัดเจนพร้อมควบคุมดูแลการขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนที่หรือทาง
สาธารณะ และการแก้ปัญหาระยะยาวต่อมา (ส านักข่าวอิศรา, 2556) 

• ข้อเรียกร้องของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และรถเข็นในเขตเทศบาลนครสงขลา ต่อเทศบาลนครสงขลา
ในปี 2563 หลังจากมีการประกาศจุดห้ามเด็ดขาดในการขายของบนพ้ืนผิวจราจร ซึ่งข้อเรียกร้อง
ดังกล่าวเกิดจากก่อนหน้านั้นมาการเรียกร้องจากผู้ใช้ถนนที่แออัด จากการมีซึ่งหาบแร่แผงลอย 
รวมถึงปัญหาคูท่อระบายน ้า และความสะอาดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังคงไม่ได้ข้อสรุปใน
ข้อเรียกร้องดังกล่าว (เทศบาลนครสงขลา, 2563b) 

ทั้งนี้การก าหนดให้มีการจัดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น 
และเมืองหาดใหญ่-สงขลา พบว่า จะมีการก าหนดพื้นที่เพื่อดูแลสุขอนามัยและความสะอาด รวมถึงความ
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ปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่เทศบาล โดยให้ส านักเทศกิจเป็นผู้ดูแล (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562) ทั้งนี้มีการก าหนดค านิยามพื้นที่ในลักษณะต่าง ๆ ในการควบคุมการ
ค้าขายในลักษณะ หาบเร่แผงลอย ดังนี้ 

• จุดผ่อนผัน หมายถึง จุดที่ผู้ค้าได้ท าการค้าและที่ส านักงานเทศบาลหรือหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอให้เป็นจุดผ่อนผันโดยหน่วยงานต ารวจในพื้นที่ให้ความเป็นชอบ 

• จุดทบทวน หมายถึง จุดที่ผู้ค้าได้ท าการค้าและที่ส านักงานเทศบาลหรือหน่วยงานปกครองส่ วน
ท้องถิ่นขอให้เป็นจุดผ่อนผันแต่หน่วยงานต ารวจในพื้นที่ไม่ให้ความเห็นชอบ แต่ส านักงาน
เทศบาลหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความต้องการขอให้ทบทวนเป็นจุดผ่อนผันใหม่ 

• จุดกวดขันพิเศษ หมายถึง จุดที่ห้ามมิให้ตั้งวางขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่
มิได้ประกาศเป็นจุดผ่อนผันโดยเฉพาะบริเวณท่ีไม่อนุญาตให้ตั้งวางขายโดยเด็ดขาด 

• จุดห้ามเด็ดขาด หมายถึง จุดที่ห้ามมิให้ตั้งวางขายหรือจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้
ประกาศเป็นจุดห้ามเด็ดขาดเพ่ือเป็นบริเวณท่ีไม่อนุญาตให้ตั้งวางขายโดยเด็ดขาด 

จากการค้นคว้าพบว่าในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ -สงขลา นั้นมีการ
ก าหนดพื้นที่ผ่อนผันและพื้นที่ห้ามเด็ดขาดในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในลักษณะคล้ายคลึง
กัน โดยมักอาศัยอ านาจตามความบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 41 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 4 มาตรา 
44 ประกอบกับเทศบัญญัติท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ทั้งนี้
สามารถสรุปได้ดังนี้  

เมืองเชียงใหม่ 

 การก าหนดพื้นที่ที่มีเงื ่อนไขในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ พบอยู่
ด้วยกัน 2 ลักษณะของการก าหนดให้เป็นพื้นที่ผ่อนผัน และพ้ืนที่ห้ามเด็ดขาด ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดพื้นที่ผ่อนผันจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้ก าหนดพื้นที่บางส่วนของพ้ืนที่ให้
สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในบางพ้ืนที่ ดังนี้ 

• เทศบาลนครเชียงใหม่ที ่ได้ประกาศให้ถนนวิชยานนท์ พื้นที่บริเวณด้านหน้าตลาดวโรรสให้
สามารถท าการจ าหน่ายสินค้าได้ โดยก าหนดให้มีเงื ่อนไขของขนาดแผง ต าแหน่งที่ตั ้ง และ
ช่วงเวลาที่สามารถด าเนินการได้  

• ถนนคนเดินเชียงใหม่ (วันอาทิตย์) ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ถนนราชด าเนิน และถนนพระปกเกล้า ที่ได้
ผ่อนผันให้สามารถด าเนินการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะได้ตามเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับ
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ถนนวิชยานนท์ แต่สงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น (เทศบาลนครเชียงใหม่, 2562, 
2563) 

2. การก าหนดพื้นที่ผ่อนผันจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราวตามเทศกาล ตัวอย่างเช่น 
เทศบาลนครเชียงใหม่ที่ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดจ าหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลยี่เป็ง เพื่อรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที ่สาธารณะ ครอบคลุมพื ้นที ่ถนนเชียงใหม่ล าพูน 
สะพานนวรัฐ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนไปรษณีย์ ถนนท่าแพ และสะพานนครพิงค์ ที่ก าหนดขนาดแผง 
จุดตั้ง และสินค้าห้ามจ าหน่าย รวมถึงช่วงเวลาที่ชัดเจน (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ , 
2562) 

 

ภาพที่ 2-6 แผนผังแสดงการก าหนดพื้นท่ีผ่อนผันจ าหนา่ยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในช่วงเทศกาลยี่เป็ง 

เมืองขอนแก่น 

 การก าหนดพื้นที่ผ่อนผันจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเมืองขอนแก่น พบว่ามีการก าหนด
พื้นที่ดังกล่าวในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะของการก าหนดให้เป็นพื้นที่ผ่อนผัน 
(เทศบาลนครขอนแก่น, 2564) 

1. การก าหนดพื้นที่ผ่อนผันจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้ก าหนดพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ให้
สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในบางพ้ืนที่ แบบมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการจอดยานพาหนะ 

• บริเวณทางเท้าถนนกลางเมือง (ช่วงด้านหน้าห้างเซนโทซ่า สาขาตลาดบางล าภู) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 15.00 น. 

• บริเวณทางเท้าถนนกลางเมืองและริมถนนชีท่าขอน (ช่วงด้านหน้าโรงเรียนกัลยาณวัตร) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 15.00 น. 

• บริเวณทางเท้าและถนนริมรื่นรมย์ (ตลาดโต้รุ่งข้างตลาดเทศบาล 1) 
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o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน วันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 22.00 น. 

• บริเวณทางเท้า / ถนนสันติยุติธรรม และถนนร่วมจิตร (ตลาดร่วมจิตร) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 21.00 น. 

2. การก าหนดพื้นที่ผ่อนผันจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้ก าหนดพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ให้
สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในบางพ้ืนที่ แบบไม่มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการจอดยานพาหนะ 

• บริเวณทางเท้าและถนนหน้าเมือง (ช่วงตลาดบางล าภู) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 15.00 น. 

• บริเวณทางเท้าถนนศรีจันทร์ (ช่วงด้านหน้าโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 10.00 น. 

เมืองหาดใหญ-่สงขลา 

 การก าหนดพื้นที่ผ่อนผันจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเมืองหาดใหญ่ -สงขลา พบว่ามี
ประกาศดังกล่าวในพ้ืนที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลต าบลพะตง ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. การก าหนดพื้นที่ผ่อนผันจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ได้พื้นที่และ
ช่วงเวลาการจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2561) ดังต่อไปนี้ 

• ทางเท้า / ริมถนนประชาธิปัตย์  และทางเท้า / ถนนเสน่หานุสรณ์ (ช่วงด้านข้างห้างลี
การ์เดนส์ พลาซ่า) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 10.00 น.  และ 

เวลา 16.00 - 23.00 น. 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 20.00 - 24.00 น. 

• บริเวณทางเท้า ริมถนน นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตั้งแต่ช่วงเช้าข้างโรงแรมเพรสซิเดนท์ ถึง
หน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ (ช่วงหน้าโรงเรียนเทศบาล 1) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา  เวลา 16.00 - 23.00 น. 

• บริเวณทางเท้า ริมถนน ถนนประชาธิปัตย์ 2 ตั้งแต่ช่วงสี่แยกตัดถนนประชาธิปัตย์ ถึงตัด
ถนนชลธารา (ตลาดโก้งโค้ง) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 10.00 น.   
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  และตรงกลางถนน (ปิดถนน)  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 

05.00 - 10.00 น. 

• บริเวณทางเท้า ริมถนน ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ตั้งแต่ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลศรีสว่าง
วงศ์ ถึงปากซอยถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ซอย 5 (ช่วงตลาดเกาะเสือ) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00 น.   
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. 
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• บริเวณทางเท้า  ริมถนน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 (ช่วงตลาดกิมหยง) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. 

• บริเวณทางเท้า ริมถนน  ซอย 22 ถนนเพชรเกษม (ช่วงทางออกตลาดหาดใหญ่ใน)   
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น.  
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน ริมถนน ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น. 

• บริเวณทางเท้า ริมถนน ซอย 24 ถนนเพชรเกษม (ช่วงทางเข้าตลาดหาดใหญ่ใน) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 10.00 น.   
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน  ริมถนน  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 10.00 น. 

• บริเวณทางเท้า ริมถนน แนวก าแพงวัดหาดใหญ่ใน  (ช่วงหลังตลาดหาดใหญ่ใน) 
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน บนทางเท้า  ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น.   
o ช่วงเวลาที่ผ่อนผัน ริมถนน ผ่อนผันตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น. 

โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีผู้ประกอบการค้าต้องปฏิบัติตามในเรื่องความสะอาด
สุขลักษณะ ข้อก าหนดการวางตั้งสิ่งของ อุปกรณ์ การก าหนดเวลาผ่อนผัน รวมถึงข้อก าหนดในเรื่อง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมาย 

2. การก าหนดพื้นที่ห้ามจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบางส่วนของเทศบาลนครสงขลา  พื้นที่
ถนนทะเลหลวง และถนนวชิราให้ห้ามจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (เทศบาลนครสงขลา, 
2563a) เพื่อจัดระเบียบพื้นที่บนถนนสาธารณะ หรือที่ทางสาธารณะบริเวณถนนทะเลหลวงตลอด
สาย เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณที่มีการจ าหน่ายสินค้าโดย
อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติร ักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเร ียบร ้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตามความในมาตรา 19 ห้ามมิให้ผู ้ใด
ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระท าในบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศ
ก าหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร และมาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด (1)ปรุงอาหาร ขาย
หรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ (2)ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเข็นที่ปรุงอาหารเพ่ือ
ขายหรือจ าหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนน หรือสถานสาธารณะ (3)ขายหรือจ าหน่ายสินค้า ซึ่งบรรทุก
บนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนน หรือสถานสาธารณะ และก าหนดบทลงโทษส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.2539 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตาม
มาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เก ิน  10,000 บาท และมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 2,000 บาท  
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3. การก าหนดพื้นที่ผ่อนผันจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเทศบาลต าบลพะตง (เทศบาลต าบลพะ
ตง, 2564) ที่ได้ก าหนดให้พ้ืนที่ดังต่อไปนี้  

• บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอย 5 ที่ก าหนดผ่อนผันในวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 03.00 น. - 
17.00 น. 

• บริเวณถนนเทศบาล 28 ที่ก าหนดผ่อนผันในวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 03.00 น. - 17.00 น. 

• บริเวณถนนเทศบาล 28 ซอย 1 ที่ก าหนดผ่อนผันในวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 03.00 น. - 
17.00 น. 

• บริเวณถนนเทศบาล 28 ซอย 3 ที่ก าหนดผ่อนผันในวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 03.00 น. - 
17.00 น. 

• บริเวณถนนเทศบาล 30 ที่ก าหนดผ่อนผันในวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 03.00 น. - 17.00 น. 

• บริเวณถนนเทศบาล 32 ซอย 1 ที่ก าหนดผ่อนผันในวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 03.00 น. - 
17.00 น. 

• บริเวณทางเท้าและริมถนนเทศบาล 28 ซอย 3 ที่ก าหนดผ่อนผันในวันอังคาร-วันอาทิตย์ 
ตั้งแต่เวลา 03.00 น. - 08.00 น. 

โดยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ค้าต้องปฏิบัติตามเพื่อมุ่งเน้นในการรักษาความสะอาด 
สุขลักษณะ ทั้งการแต่งกายของผู้จ าหน่าย ผู้ช่วยจ าหน่าย การใช้กรรมวิธีในการจ าหน่าย ประกอบ ท า ปรุง 
เก็บ หรือสะสมอาหาร การก าหนดห้ามวางตั ้งสิ ่งของ เวลาในการผ่อนผ่อน รวมถึ งข้อก าหนดในเรื ่อง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมาย 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของ 

ในส่วนนี้เป็นการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของอันรวมถึง สินค้าบริโภค 

(อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป) สินค้าอุปโภค (ของใช้ในชีวิตประจ าวัน ของใช้ในครัวเรือน) สินค้า

ฟุ่มเฟือย (เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์) ของผู้บริโภคในระดับปัจเจกบุคคล และระดับครัวเรือนใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ศึกษาที่เป็นเมืองหลักในภูมิภาค ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา โดยจากการส ารวจพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจ านวนมากทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่มหานครกรุงเทพ แต่ก็พบงานศึกษาวิจัยพฤติกรรมการซื้อของในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 

3 เมืองเช่นกัน ซึ่งได้มีการรวบรวมและสรุปตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบการบริโภคระดับครัวเรือน 

รัชพันธุ์ เชยจิตร (2560) ได้ศึกษาความเหลื่อมล ้าของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนไทย 

ได้อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนไทย พบว่า ปัจจัย
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ส าคัญคือปัจจัยด้านเขตที่อยู่อาศัย จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ประจ าเฉลี่ย สาขาการผลิตหรืออาชีพ

หลักของครัวเรือน จ านวนสมาชิกครัวเรือนที่มีรายได้ประจ า รวมถึงภาคที่อยู่อาศัย สวดคล้องกับงานวิจัยของ 

พรพิมล พันธ์พิมาย (2550) และนันทศักดิ์ มะลิลา (2555) ที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายทั้งสินค้า

อุปโภค สินค้าบริโภค สินค้าฟุ่มเฟือย รวมถึงบริการต่าง ๆ นั้นได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับปัจเจกและระดับครัวเรือน ภูมิภาคที่ตั้งครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัย 

การครอบครองที่อยู่อาศัยของครัวเรือน เพศ และการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน และ

การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ขณะที่งานศึกษาของวาทิตร รักษ์ธรรม (2548) ที่ศึกษาภาคตัดขวางของพฤติกรรมและฟังก์ชันการ

บริโภคของครัวเรือนไทย พบว่า ทั้งคนไทยและครัวเรือนไทย มีพฤติกรรมเลียนแบบการบริโภคซึ่งกันและกัน 

กล่าวคือถึงแม้มีรายได้ที่แตกต่างกัน แต่มักจะมีพฤติกรรมที่บริโภคใกล้เคียงกับคนอื่น ๆ ในสังคม หรือละแวก

เดียวกัน และยังพบว่าถึงแม้รายได้จะลดลง แต่คนไทยและครัวเรือนไทยยังคงใช้จ่ายบริโภคใกล้เคียงระดับเดิม 

อันมาจากความเคยชินในระดับการบริโภคในอดีต โดยการลดการออมเงินน าเงินส่วนนั้นมาเพ่ิมในส่วนเพ่ือการ

ใช้จ่าย นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวยังมีข้อค้นพบอีกว่า รูปแบบพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคใน

ครัวเรือนภาคเหนือและภาคใต้นั ้นสามารถอธิบายผ่านทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภคแบบรายได้ถาวร 

(Permanent Income Hypothesis: การบริโภคจะมีความสัมพันธ์กับรายได้ถาวรหรือรายได้ระยะยาวเพียง

เท่านั้น เนื่องจากรายได้ระยะสั้นหรือรายได้ชั่วคราวไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริโภคระยะยาวซึ่งมัก

ปรากฏในรูปแบบการบริโภคระดับครัวเรือน แต่รายได้ชั่วคราวจะส่งผลต่อบริโภคชั่วคราวในระดับปัจเจก

เท่านั้น) ในขณะที่ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นไม่สามารถอธิบายรูปแบบผ่านทฤษฎีที่ผู้วิจัยศึกษา

ได้เนื่องจากข้อจ ากัดทางลักษณะทางเศรษฐกิจในระดับปัจเจกและระดับครัวเรือนที่ต ่า ซึ่งทั้ง 3 ภาคนั้นต่าง

จากรูปแบบพฤติกรรมการการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคในครัวเรือนภาคมหานครที่สามารถอธิบายตาม

ทฤษฎีการบริโภครายได้สัมบูรณ์ (absolute Income Hypothesis: ค่าใช้จ่ายในการบริโภคนั้นสัมพันธ์กับ

รายได้ที่แท้จริง กล่าวคือเมื่อประชาชนมีรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นจะใช้จ่ายบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่ลดลง) ที่

เน้นในระดับปัจเจกอันมาจากลักษณะเฉพาะของคนในพื้นที่เมือง กล่าวคือเป็นพื้นทีที่รวมคนหลายชนชั้น 

หลากหลายอาชีพ การอพยพเข้ามาจากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ รวมถึงมีลักษณะที่ไม่ค่อยพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน แม้จะอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน คบหา สนิทสนม หรือเลียนแบบการบริโภคกันเหมือนในครอบครัวในชนบท

นั่นเอง 

ธนานนท์ บัวทอง (2554) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรกับรูปแบบการบริโภค

ของครัวเรือนไทย โดยได้แบ่งรูปแบบโครงสร้างครัวเรือนไทยในการศึกษาพฤติกรรม เป็น ครัวเรือนคนเดียว 

ครัวเรือนสามีภรรยา ครัวเรือนพ่อแม่ลูก ครัวเรือนพ่อหรือแม่คนเดียว ครัวเรือนข้ ามรุ่น ครัวเรือนสามรุ่น 
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ครัวเรือนอาศัยอยู่กับคนอ่ืน และครัวเรือนลักษณะอ่ืน ๆ ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนไทยมีขนาดลดลงและมี

โครงสร้างองค์ประกอบด้านอายุของสมาชิกครัวเรือนเปลี่ยนไปจากเดิม โดยที่ครัวเรือนพ่อแม่และลูก และ

ครัวเรือนสามรุ่นยังเป็นรูปแบบหลัก แต่จ านวนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกครัวเรือนเพิ่มขึ้น ซึ่งลักษณะ

ดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลรูปแบบการบริโภค กล่าวคือ ครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุนั้นจะมีสัดส่วน

การบริโภคโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มเป็นสัดส่วนที่ลดลง ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับครอบครัวที่มีอั ตรา

สมาชิกพ่ึงพิงสูง  

จากวิจัยพฤติกรรมการซื้ออาหารของประชาชนในระดับครัวเรือน โดยรพีพัฒน์ นาคีภัย และ สุวลี โล่วิ

รกรณ์ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารในต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า 

เพศหญิงนั้นมีหน้าที่ในการจัดหา ซื้ออาหาร และเป็นผู้ก าหนดอาหารของครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ โดยมักมี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 101-200 บาทต่อวัน และค่าใช้จ่ายจะแปรผันตรงกับรายได้ของครัวเรือนและจ านวน

สมาชิกในครัวเรือน นอกการนี้ยังพบพฤติกรรมการซื้ออาหารในแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไปดังนี้ ส าหรับ

อาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาทิ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อปลา และไข่ไก่ นั้นเป็นสินค้าประเภทหลักในการซื้อ โดย

แหล่งที่ซื้อที่พบมากได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด ร้านขายของชุมชน ทั้งนี้หากต้องการสินค้าประเภทดังกล่าวที่ไม่

เป็นที่นิยมในการบริโภคทั่วไป อาทิ เนื้อเป็ด อาหารทะเล จะซื้อที่ตลาดสดขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า และ

ร้านสะดวกซื้อเป็นต้น ส าหรับอาหารประเภทข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์นั้น พบว่าส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งหาก

จ าเป็นต้องมีการซื้อจะเลือกใช้ร้านขายของช า ร้านโชห่วย ใกล้บ้าน ส าหรับผักและผลไม้ หากไม่สามารถผลิต

ขึ้นเองได้ มักจะซื้อจากเพื่อนบ้าน ร้านขายของช า และตลาดสดใกล้เคียง ส่วนผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 

(น ้ามันพืช ผลิตภัณฑ์ปรุงรส) ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน (ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกาย ผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาดผ้า) จะนิยมซื้อจากร้านขายของช า ร้านโชห่วย แต่หากต้องการสินค้าในประมาณมาก หรือต้องการ

กักตุนจะซื้อที ่ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์ทที่อยู่ในเมือง กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซื้ออาหารโดยทั่วไปของการศึกษาในครั้งนี้นั้นมีด้วยกันดังนี้ ลักษณะครัวเรือน ต าแหน่งที่ตั้งที่อยู่

อาศัย ความต้องการของสินค้า ช่วงเวลาที่ต้องการสินค้า รายได้ครัวเรือน และรูปแบบการใช้ชีวิตของสมาชิกใน

ครัวเรือน เป็นตัวก าหนดที่ส าคัญในการกรอบรูปแบบการซื้อโดยทั่วไปในครัวเรือน  

งานวิจัยของจิรวรรณ ดีประเสริฐ และคณะ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ

และพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านรา้นค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 

นครราชสีมา และภูเก็ต พบว่า ปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญใน

การกรอบรูปแบบพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา ลักษณะที่อยู่

อาศัย ล้วนส่งผลต่อ ความถี่ ช่วงเวลา และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ที่เป็นผู้ซื้อ
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หลัก ผู้ที่มีหน้าที่ในการซื้อของนั้นมักเป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ

อาศัยอยู่ภายในครัวเรือนที่มีมากกว่า 2 คน   

ตลาดสด ร้านของช า: แหล่งซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ าวัน 

งานศึกษาการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคต่อการซื้ออาหารสดในตลาดสดและร้านค้าปลีกขนาด

ใหญ่ในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีของสามารถ อินละมุ (2554) สรุปไว้ว่า การขยายตัวของเมืองที่

รวดเร็วและการพัฒนารูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการกรอบพฤติกรรมของผู้คนที่

สะท้อนผ่านรูปแบบและความต้องการของผู้บริโภค โดยผลการส ารวจพบว่า  ผู้ที่ท าหน้าที่ในการซื้อของส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง โดยผู้ที่มีอายุ 30-40 ปีจะเลือกซื้ออาหารสดและแห้งที่ตลาดสด ในขณะที่ผู้มีอายุ 20-30 ปี 

จะเลือกร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ นอกจากนี้ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อสัปดาห์ ส่งผลต่อความถ่ีและค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งต่างกันออกไป 

จากการศึกษาโครงสร้างตลาดอาหารสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยชนทิรา ไทยพยัคฆ์ (2543) 

พบว่า ตลาดสดยังเป็นแหล่งซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคหลักของชาวเชียงใหม่ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมของผู้บริโภคไปจากอดีตก็ตาม แต่ข้อจ ากัดที่ว่าไม่สามารถผลิตอาหารหรือวัตถุดิบเองได้เช่นในอดีต 

จึงท าให้ตลาดสดยังคงเป็นแหล่งซื้อขายที่ส าคัญ โดยปัจจัยที่ท าให้ตลาดยังคงเป็นที่นิยมอยู่นั้ นประกอบด้วย

ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ใกล้ที่พักอาศัย กล่าวคือ ในตลาดถือเป็นหนึ่งปัจจัยส าคัญในการการเลือกที่พักอาศัยของ

คนเชียงใหม่ นอกจากนั้นแล้ว ตลาดยังมีการการะจายทั่วไปเต็มพื้นที่รวมถึงประเภทของตลาดที่มีหลากหลาย 

อาทิ ตลาดสด ตลาดเช้า ตลาดอาหาร ตลาดนัด เป็นต้น 2) ต าแหน่งที่ตั้งของตลาด กล่าวคือ ตลาดมักตั้งอยู่

บริเวณชุมชนขนาดใหญ่ และรูปแบบการอาศัยในลักษณะชุมชนอย่างเป็นรูปแบบหลักของเชียงใหม่ นอกจากนี้

ยังมีปัจจัยส่งเสริม และสนับสนุนให้ตลาดยังคงเป็นที่นิยม คือ ตลาดนั้นตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่เข้าถึงได้ง่าย อาทิ ตั้งอยู่

ใกล้สถานีรถประจ าทาง ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งงานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณทางผ่านเส้นทางหลัก รวมถึงมักมี

บริการที่สะดวก อาทิ ที่จอดรถ เป็นต้น จึงท าให้ตลาดเป็นที่นิยมในการซื้อทดแทนซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวก

ซื้อ และ ไฮเปอร์มาร์ท ที่มีลักษณะการจ าหน่ายและประเภทสินค้าใกล้เคียงกัน  

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานศึกษาของศิรินภา ถาใจ และแผ่นดิน อุนจะน า (2563) ที่ได้

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของกาดพื้นถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สาเหตุที่ตลาดยังคงเป็นที่นิยมจนถึง

ปัจจุบัน คือต าแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เข้าถึงได้สะดวกไม่ว่ าจะเป็นการเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว 

หรือสาธารณะ นอกจากนั้น ตลาดยังเป็นพื้นที่ท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในมิติความสัมพันธ์ทางสังคมในฐานะ

พื้นที่พบปะและพื้นที่ทางเศรษฐกิจไปในตัว ตลาดในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีการปรับตัวอยู่ตลาดเวลาทั้งด้าน

กายภาพ การให้บริการ และการจัดการ แต่ด้วยข้อจ ากัดบางประการก็ท าให้ ตลาดเป็นที่นิยมส าหรับการเป็น
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พื้นที่จับจ่ายใช้สอยบางประเภทเท่านั้น โดยเฉพาะ อาหารสด อาหารแห้ง วัตถุดิบประกอบอาหาร และสินค้า

พ้ืนถิ่น 

งานศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นที่ตลาดกลางคืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยทิพา

กร หาญใจ (2551) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มีความผูกพันกับตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งตลาด

แต่ละประเภทก็มีสินค้าที่แตกต่างกันออกไป ท าให้สามารถพบรูปแบบการบริโภคที่เกิดขึ้นในตลาดได้หลาย

รูปแบบ และหนึ่งในพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นที่นิยมคือการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ และเครื่องแต่ง

กายในตลาดกลางคืนที ่เป ็นที ่ร ู ้จ ัก อาทิ ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ตลาดวโรรสกลางคืน ตลาดนัดหน้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลาดนัดรินค า รวมไปถึงถนนคนเดินวัววลาย ไนท์บาร์ซาร์ ตลาดนัดรวมโชค และตลาด

นัดหลังคาร์ฟู โดยจากผลส ารวจมีความถี่เฉลี่ยมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน โดยแต่ละครั้งจะซื้อสินค้าอย่างน้อย

จ านวน 2 ชั้น และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 100-300 บาทต่อครั้ง และช่วงเวลา 19.00-20.00 น. เป็นช่วงเวลาที่นิยม

มากที่สุด เหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจซื้อที่ตลาดนัดกลางคืนมาจาก ราคาถูก เดินทางสะดวก และส่วนลดหรือ

โปรโมชั่นที่ไม่เหมือนแหล่งจ าหน่ายอื่น ๆ  

กฤตนัน เชื้อเจ็ดตน (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภค ต าบลเมือง

เล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นตัวแทนพฤติกรรมในชุมชนชานเมืองที่มีกิจกรรมคู่กับพื้นที่เมือง 

กล่าวคือ อ าเภอสันทรายนั้นมีเขตติดต่อกับอ าเภอเมืองซึ่งมีแหล่งงานที่กระจุกตัวเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มี

ผู ้คนที ่อาศัยอยู่ในอ าเภอสันทรายเข้ามาท างานในเมืองเป็นประจ าทุก ๆ วัน ผู ้ว ิจัยดังกล่าวจึงได้ศึกษา

พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคด้วยการส ารวจตามทฤษฎี 6W1H โดยพบผลลัพธ์ดังต่อไปนี้  

• Who: เพศไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ หากแต่ช่วงอายุ จ านวนคนในครอบครัว ระดับการศึกษา การ

ประกอบอาชีพและที่ตั้งแหล่งงาน มีผลต่อการบริโภคดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่

พบว่า เพศหญิงมักเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดหาและประกอบอาหารส าหรับสมาชิกในครัวเรือน 

• What: ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักซื ้อสินค้าจากร้านขายของช าในชุมชน โดยเฉพาะประเภทขนม 

อาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องใช้ส่วนตัว อุปกรณ์ ในห้องน ้า ส าลี และ

กระดาษช าระ ในขณะที่สินค้าอุปโภคประเภทอื่นมักจะซื้อจากร้านในต่างอ าเภอ และแหล่ง

จ าหน่ายประเภทอื่น ๆ  

• Where: ผู้บริโภคในพื้นที่ศึกษามักนิยมซื้อสินค้าจากร้านนอกเขตอ าเภอ โดยเฉพาะร้านค้าที่

ตั้งอยู่ระหว่างที่ท างานและท่ีพักอาศัย ซึ่งระยะไม่ไกลมากนัก เพราะโดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคในพ้ืนที่

ศึกษามักใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง 
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• When: พฤติกรรมการซื้อส่วนมากมักอยู่ในช่วงเวลา 12.00-18.00 น. ทั้งนี้พบว่า อายุ มีอิทธิพล

ต่อช่วงเวลาในการซื้อ กล่าวคือ ผู้ที่มีอายุ 15-50 ปี มักซื้อในช่วง 18.00-24.00 น. ซึ่งเป็นเวลา

เลิกเรียน เลิกงาน ในขณะที่ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 51 ปี มีกซื้อในช่วง 12.00-18.00 น.  

• Why: ผู้บริโภคมักเลือกซ้ือสินค้าท่ีร้านขายของช าใกล้บ้านก่อนเพราะคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี 

• Whom: โดยปกติแล้วนั้นผู้บริโภคมักเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเอง ยกเว้นบุคคลที่มีข้อจ ากั ด เช่น

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว  

• How: ผู้บริโภคในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีมีความถี่ในการซื้อประมาณ 5 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน โดยมี

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 200 บาทต่อครั้ง ซึ่งชี้ ให้เห็นว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อจากร้านขายของช าใน

ชุมชนมักเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภครายครั้งทั่วไป ซึ่งหากต้องการกักตุน หรือสินค้าฟุ่มเฟือย

มักจะเลือกซื้อจากแหล่งอื่น ๆ นอกพื้นที่ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และไฮเปอร์มา ร์

เก็ต 

จึงสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคนั้น คือ ต าแหน่งที่ตั้งของแหล่ง

จ าหน่าย และความต้องการในตัวสินค้า 

งานศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการต่อต้านสินค้าที่ขายในดิสเคาน์สโตร์: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

ของกาญจนาภา ฝักใฝ่ขวัญ (2554) ที่เน้นการศึกษาพฤติกรรมในดิสเคาน์สโตร์ พบว่า สินค้าท่ีชาวขอนแก่นมัก

เลือกซื้อมักเป็นสินค้าแบรนด์เฉพาะ กล่าวคือสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ดิสเคาน์สโตร์เป็นผู้ผลิต (house 

brand) รวมถึงสินค้าฟุ่มเฟือย และบริการที่ไม่พบในร้านขายของช าและแหล่งจ าหน่ายประเภทอื่น ๆ โดย

สาเหตุหลักที่เข้าใช้บริการมาจาก ความคุ้มค่าและคุณภาพของตัวสินค้า เพราะสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มี

การใช้งานอย่างเป็นประจ า ไม่ต้องการความพิถีพิถันในการเลือกซ้ือมากนัก รวมถึงสินค้ามีน ้าหนักมาก ซึ่งหาก

เป็นสินค้าประเภทอาหาร และสินค้าที่มีความพิถีพิถันในการเลือกนั้น มักจะซื้อที่ตลาดสด และร้านขายของช า

ใกล้บ้าน จึงอาจสรุปได้ว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคของขอนแก่นนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของ

สินค้าและแหล่งจ าหน่าย ความคุ้มค่า ซึ่งล้วนมีผลต่อปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือน รวม

ไปถึงปัจจัยส่วนบุคคล 

 นอกจากนี้งานศึกษา วัฒนธรรมการบริโภคของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น โดยกฤษดา ปัจ

จ่าเนย์ และธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2560) ยังชี้ให้เห็นว่า ท าเลต าแหน่งของที่ตั้งที่พักอาศัย ต าแหน่งของแหล่ง

งาน นั้นก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อพฤติกรรมการบริโภคในครัวเรือนเช่นกัน โดยงานศึกษาดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นไปท่ี

การศึกษาครัวเรือนของแรงงานที่อาศัยในชานเมืองขอนแก่น โดยพบข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้  1) การ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชานเมือง และ 2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านกิจกรรมของพ้ืนที่ชานเมือง ส่งผลให้
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ที่มีให้แหล่งจ าหน่ายสินค้าในหลาย ๆ ประเภทมีการกระจายตัว ซึ่งส่งผลให้ไม่จ าเป็นต้องมีการเดินทางเพื่อไป

จับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เมืองเช่นในอดีต แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีพฤติกรรมการจับจ่ายในพื้นที่เมืองและ

ระหว่างเส้นท่างของที่พักอาศัยและแหล่งงาน เกิดขึ้นในขณะเดียวกันผลกระทบของการกลายเป็นเมืองจึง

กระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของครัวเรือน ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ว่า เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากหาอยู่หากินมาเป็น

การซื้อกินแทน ซึ่งมีท้ังตลาดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน รถขายอาหารเคลื่อนที่ หรือรถพุ่มพวง เข้าไปขาย แต่อย่างไรก็

ตามยังพบว่าพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบไปประกอบอาหารเองยังเป็นพฤติกรรมหลัก มีจ านวนน้อยมากที่เลือกจะ

ซื้ออาหารส าเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่า อายุ ส่งผลต่อทัศนคติต่อการซื้อของ และส่งผลต่อการเลือกซ้ือ โดยวัยรุ่น

เริ่มมีการบริโภคในเชิงสัญญะ ในขณะที่วัยสูงอายุมักยังคงมีการบริโภคเพ่ือความอยู่รอดเพียงเท่านั้น 

พฤติกรรมการประกอบอาหารกินอาหารนอกบ้าน 

จากงานศึกษาของนีลเส็น (2560) พบว่า สังคมไทยมีพฤติกรรมการประกอบอาหารเพื่อรับประทาน

เองลดลง โดยเฉพาะในเขตเมือง ซึ่งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที ่ชี ้ให้เห็นว่ามีปรากฏการณ์ดังกล่าวมาจาก 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยผู้บริโภคชาวไทยจะทานอาหารนอกบ้านกว่า 56 

ครั้งต่อเดือน ทั้งในมื้อหลัก (ม้ือเช้า มื้อกลางวัน และม้ือเย็น) และม้ือรอง อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนรูปแบบ

การด าเนินชีวิต และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านนั่น

พบว่าผู้บริโภคชาวไทยนิยมร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารประเภทแผงลอย และร้านอาหารข้างทาง ตามล าดั บ 

ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาคมหานครเพียงเท่านั้น เพราะยังพบอีกว่ามีอัตราการเติบโตของของ

มูลค่าการขายอาหารประเภทพร้อมทานทั้งอาหารพร้อมทานแช่แข็ง อาหารแช่แข็ง และอาหารพร้อมทานใน

อุณหภูมิห้องมีการเติบโตอย่างมากในพื้นที ่ต่างจังหวัด แต่อย่างไรก็ตามก็ยั งเป็นปรากฏการณ์สองขั้ว 

(polarizing phenomenon) กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีนิยมทานอาหารนอกบ้านจะเพ่ิมจ านวนสูงขึ้น และในขณะที่

ก็มีผู้บริโภคอีกกลุ่มที่ไม่นิยมหรือไม่เลือกทานอาหารนอกบ้านเช่นกัน สาเหตุมาจากข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจและ

ครัวเรือน โดยพบว่ายิ่งขนาดครัวเรือนใหญ่เท่าใดยิ่งมีพฤติกรรมการประกอบอาหารเพื่อบริโภคเองภายใน

ครัวเรือนเท่านั้น  

งานศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนไทยของ 

ประวิลดา วิกรัยพัฒน์ และคณะ (2555) ในภาคมหานครพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านนั้นมี

ปัจจัยที่ส าคัญที่เป็นอิทธิพลต่อพฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน สถานภาพหัวหน้า

ครัวเรือนที่เป็นโสด/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ และการครอบครองที่อย่อาศัย มีผลกระทบในทางบวกต่อสัดส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือน หรือกล่าวได้ว่าครัวเรือนที่มีลักษณะดังกล่าวจะเสริมให้มี

สัดส่วนค่าใช้จ่ายบริโภคนอกบ้านสูงตามไปด้วย ในทางตรงข้าม ปัจจัยด้านอายุของหัวหน้าครัวเรือน และ
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รายได้รวมของครัวเรือนนั้น กลับมีผลกระทบไปในทางลบต่อสัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าว ส่วนปัจจัยทางด้านเพศ 

ระดับการศึกษา และจ านวนชั่วโมงการท างานของหัวหน้าครัวเรือน รวมทั้งประเภทของที่อยู่อาศัย และหนี้สิน

ของครัวเรือน ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือน

ที่มีอายุมาก มักจะมีความใส่ใจในรายละเอียดการบริโภค โดยการหันกลับมาเน้นการประกอบอาหารเพ่ือ

รับประทานเองภายในครัวเรือน ขณะที่รายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นนั้นส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหาร

นอกบ้านมากยิ่งขึ ้นแต่มีสัดส่วนต่อรายได้ลดลง และการอยู่อาศัยในลักษณะแบบตัวคนเดียว หรือจ า นวน

สมาชิกในครัวเรือนไม่มากนัก การบริโภคอาหารนอกบ้านนั้นจะมีความถี่ท่ีสูงขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบาย

และต้นทุนที่ต ่ากว่าการปรุงอาหารเองภายในบ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยพัฒนาการของการรับประทานอาหาร

นอกบ้านในสังคมไทย ของจิรพันธ์ รวมพรรณพงศ์ (2560) การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกับพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารนอกบ้าน ของตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์ และคณะ (2560) และ พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอก

บ้านของผู้บริโภคชาวนครศรีธรรมราช โดยพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2559) ที่สรุป

ได้ว่า รูปแบบการบริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ซึ่งปัจจุบันท าให้มีการทานอาหารนอกบ้านมาก

ยิ่งขึ้น โดยมี ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยที่ส าคัญ อาทิ อายุ เพศ สถานภาพการ

สมรส อาชีพ และรายได้ของผู้บริโภค และความสามารถในการการเดินทางของผู้บริโภค 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ท าการค้นคว้างานศึกษาพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 

เมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ -สงขลา ในอดีตที่ผ่านมาเพ่ือท าความเข้าใจ

ปรากฏการณ์และเปรียบเทียบพฤติกรรมดังกล่าวกับภาคมหานคร ซึ่งพบว่ามีดังต่อไปนี้ 

งานศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสุรชัย ไชยนิตย์ (2546) ที ่ศึกษาด้วยการท าแบบสอบถาม S-R Theory ในการใช้

แนวความคิด 6W1H พบว่า พฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านเป็นที่นิยมในเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะผู้บริโภค

ที่อายุระหว่าง 20-30 ปี ที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน

ประมาณ 5,001-10,000 บาท โดยนิยมเลือกรับประทานอาหารไทยและอาหารพื้นเมือง โดยมักไปใช้บริการ

ร้านอาหารตามสั่ง ร้านอาหารทั่วไป ที่เป็นร้านอาหารประจ า ใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ท างาน โดยเฉพาะมื้อเย็นหรือ

มื้อค ่า โดยแต่ละครั้งจะใช้จ่ายต ่ากว่า 500 บาทต่อครั้ง และมีความถี่มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน  

ในขณะที่พฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านของเมืองขอนแก่นนั้นยังมีงานวิจัยไม่มากนัก โดยที่พบ  

ได้แก่ งานศึกษาของวิชุตา สมจิตร และคณะ (2558) ที ่ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื ้ออาหารพร้อม

รับประทานจากร้านสะดวกซื้อและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น  โดยพบว่า กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มหลักที่นิยมบริโภคอาหารส าเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อ
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โดยเฉพาะในช่วงมื้อเย็น โดยประเภทอาหารที่เป็นที่นิยมสูงสุดนั้นได้แก่ ข้าวกล่อง แซนด์วิช และไส้กรอก โดย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลนั้นได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ มื้ออาหาร ประเภทอาหารที่ต้องการ และปัจจัยทางสังคม 

(ครอบครัว) คือ โครงสร้างครอบครัว ลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทั้งนี้งานศึกษาของเอกชัย ใยพิมล และดนัย 

ทายตะคุ (2561) พบว่า ลักษณะโดยทั่วไปของชาวขอนแก่นนั้นยังเป็นครัวเรือนที่ยังมีกิจกรรมในการผลิต

อาหารเอง จึงท าให้พบว่ายังมีการประกอบอาหารรับประทานกันเองภายในครัวเรือน จะมีการพึ่งพิงแหล่ง

อาหารอื่นก็ต่อเมื่อมีข้อจ ากัด กล่าวคือ ไม่สามารถผลิตอาหารชนิดนั้นได้ ไม่มีพื้นที่มากพอในการผลิตอาหาร 

หรือไม่ได้อาศัยในลักษณะชุมชน เป็นต้น  

ส าหรับงานศึกษาพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านในเมืองหาดใหญ่-สงขลานั้น มักมุ่งเน้นการศึกษา

ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่อาศัยกับครัวเรือน กล่าวคือ พักอาศัยในหอพัก หรือ มีภูมิล าเนาไกลจาก

สถานศกึษาจึงต้องอาศัยอยู่ที่หอพักนักศึกษา โดยงานของอดิศักดิ์ หวานใจ และคณะ (2562) ที่ศึกษาในหัวข้อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และทัศนา ศิริโชติ (2555) ที่ศึกษาในหัวข้อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่นั้นมีการบริโภคอาหารจากโรง

อาหารของสถานศึกษา ร้านสะดวกซ้ือ และร้านค้า ร้านอาหารทั่วไปในระยะใกล้เคียง โดยต าแหน่งที่พักอาศัย 

ข้อจ ากัดของที่พักอาศัย รายได้ และระดับความต้องการในการบริโภค เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว 

งานศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้ออาหารส าเร็จรูปเขตเทศบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยลลิตา 

เหมียนคิด (2561) ที่มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการบริโภคอาหารส าเร็จรูป รูปแบบการด ารงชีวิต 

และความสัมพันธ์ต่อการบริโภคอาหารส าเร็จรูป พบว่า กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่า 21-30 

ปี ประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท นิยมซื้ออาหารส าเร็จรูปประเภท

ฟาสต์ฟู้ด โดยมีความถี่ 1-5 ครั้งต่อเดือน นิยมซื้อเพื่อบริโภคในช่วงเย็นเมื่อไม่สามารถหาอาหารหรือวัตถุดิบ

เพื่อการประกอบอาหาร และส่วนใหญ่เลือกซื้อจากร้านสะดวกซื้อ นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าปัจจัยส่วนบุคคล 

อาทิ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ

การด าเนินชีวิต เว้นแต่การทดแทนมื้ออาหารในบางมื้อเท่านั้น 

พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยบนระบบออนไลน์ 

ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการซื้อของ 3 ประเภทสินค้าได้แก่ สินค้าบริโภค (อาหารสด อาหารแห้ง 

และอาหารส าเร็จรูป) สินค้าอุปโภค (ของใช้ชีวิตประจ าวันในครัวเรือน อาทิ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกาย 
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ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผม ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเสื้อผ้า เป็นต้น) และสินค้าฟุ่มเฟือย (เสื้อผ้าแฟชั่น ของ

ตกแต่งบ้าน เครื่องมือทุ่นแรงในบ้าน) พบว่ามีการศึกษาดังนี้  

 งานศึกษาของกชมน แคบ ารุง และอัญณิฐา ดิษฐานนท์ (2563) ที่ศึกษาการพัฒนาโมเดลการยอมรับ

การซื้ออาหารสดผ่านระบบออนไลน์ พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทอาหารสด อาหารแห้ง และอาหาร

ส าเร็จรูป นั้นมี 5 ปัจจัยด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย คุณภาพของระบบ คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของการ

บริการ วิถียุคดิจิทัล และสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอป

พลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ที่ศึกษา

ปัจจัยทั้งทางด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการซื้อของ

ผ่านระบบออนไลน์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในงานวิจัยดังกล่าวยังพบอีกว่า การประกอบอาชีของปัจเจกและ

ครัวเรือน หรือแหล่งที่มาของรายได้นั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก รวมถึ งอายุเช่นกัน เนื่องจาก

พบว่า กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน นอกจากนี้

พบว่าพฤติกรรมการซื้อนั้นเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรองเท้ากระเป๋า 

ตามล าดับ โดยมีความถ่ีอยู่ที 1-2 ครั้งต่อเดือนเป็นส่วนมาก ในขณะที่พฤติกรรมการซื้ออาหาร วัตถุดิบ รวมไป

ถึงของใช้ในชีวิตประจ าวันครัวเรือนนั้นจะพบว่ามีการใช้บนแอปพลิเคชันส่งสินค้า (delivery application) 

และช่องทางการให้บริการออนไลน์ของร้านค้า ซูเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์ท และงานของอรุณสิริ จิตร

จ านงค์ (2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภค

บริโภคมีจ านวนมากขึ ้นเรื ่อย ๆ และมีแนวโน้มว่าจะมีความถี ่ที ่ส ูงขึ ้น โดยปัจจัยที ่มีผลอย่างมากคือ 

generation ที่สามารถอธิบายลักษณะจ าเพาะในเชิงปัจเจก กล่าวคือ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ และความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยี ผู้วิจัยดังกล่าวยังพบว่า ผู้ที่ใช้งานต่อเนื่องเป็นประจ า มักเป็นกลุ่ม Gen 

X และ Gen Y โดยเฉพาะผู้ที่มีสถานภาพโสด อาศัยในใจกลางเมือง โดยสินค้าที่ซ้ือเป็นประเภทสินค้าที่ซื้อเป็น

ประจ าทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน อาทิ สินค้าบริโภค (ข้าวสาร น ้าดื่ม ขนมคบเคี้ยว) สินค้าอุปโภค (น ้าตาล 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผ้า ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกาย) ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่มีน ้าหนักมาก ไม่ต้องการ

ความละเอียดในการเลือกซื้อ และความสม ่าเสมอในการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น ๆ  

ส าหรับงานศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เมือง

เชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลานั้น มีการศึกษาเป็นจ านวนมาก ซึ่งทางผู้วิจัยได้ท าการ

รวบรวมและสรุปงานศึกษาพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้  
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 พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในพื้นที่เชียงใหม่ถือเป็นที่นิยมและมีลักษณะคล้ายคลึงกับ

รูปแบบการซื้อในพื้นที่มหานครกรุงเทพ โดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ อาทิ ประเภทสินค้า แหล่ง

จับจ่ายบนระบบออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้งานศึกษาพฤติกรรมการซื้อบนระบบออนไลน์โดยเฉพาะอาหารทั้ง

อาหารสด อาหารแห้ง วัตถุดิบประกอบอาหาร และอาหารส าเร็จรูป ของพัชรวลัย ชัยวรรณเสถียร (2563) ที่

ศึกษาการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าของบุคลากรหน่วยงานราชการ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

พบว่า แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าเป็นผู้ให้บริการซื้ออาหารและวัตถุดิบออนไลน์ที่เป็นที่นิยมสูงในเมืองเชียงใหม่ 

ไม่เฉพาะแค่กลุ่มตัวอย่างที่งานวิจัยได้ศึกษาเพียงเท่านั้น ยังพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวแพร่หลายไปยังทุก ๆ กลุ่ม 

โดยมาจากสาเหตุรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต สภาพจราจรที่ติดขัด ความหนาแน่นประชากรที่เพ่ิมขึ้น 

จึงท าให้ผู้คนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดังกล่าว

นั้นผู้วิจัยได้สรุปไว้ดังนี ้ ความคุ้มค่าและคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ ความหลากหลายของการ

ให้บริการ ค่าขนส่ง และระยะเวลาในการจัดส่ง ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจระดับครัวเรือน อาทิ เพศ 

อายุ รายได้เฉลี่ย อาชีพ เป็นปัจจัยที่ส าคัญ โดยพบข้อสังเกตที่ว่า พฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมทานนั้นมี

จ านวนมากในช่วงเวลากลางวันและเย็น ส่วนบริการซื้อและส่งอาหารแห้ง อาหารสด และวัตถุดิบประกอบ

อาหารมักเกิดขึ้นในเวลาเย็นหลังเลิกงาน และช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สอดคล้องกลับงานวิจัยของเขมขวัญ สุดดี 

(2557) อรวรรณ วิเลิศศักดิ์ (2558) และพรพิมล สังเวียน (2558) ทีศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าบนระบบ

ออนไลน์ในสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยพบว่าผู้ที่มีการซื้อสินค้าออนไลน์มักเป็นเพศหญิง ที่อายุระหว่าง 20-30 ปี 

โดยสินค้าที่เป็นที่นิยมในการซื้อบนนระบบออนไลน์นั้นจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ 

เครื่องส าอาง เบเกอรี่ เป็นต้น โดยมีความถ่ีมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน และช่องทางท่ีเป็นที่นิยมได้แก่ เฟซบุ๊ก อิน

สตราแกรม และไลน์ 

งานศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคผ่านสื่อเครือข่ายออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของชงโค ดรลาดพันธุ์ และวิษณุ สุมิตสวรรค์ (2563) ที่มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่สง่ผล

ต่อพฤติกรรมการซื้อผ่านระบบออนไลน์ของชาวขอนแก่น พบว่า ชาวขอนแก่นนั้นนิยมซื้อสินค้าประเภทสินค้า

อุปโภค ไม่ว่าจะเป็น ของใช้ในครัวเรือน ของใช้ในชีวิตประจ าวัน อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป และสินค้า

ฟุ่มเฟือย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ รองเท้า และกระเป๋า บนระบบออนไลน์ โดยมีปัจจัยในการเลือกซื้อ

จากความคุ้มค่าของตัวสินค้า ความสะดวกสบาย ความหลากหลายของการช าระเงิน และความเชื่อมั่นใน

เทคโนโลยี นอกจากนี้ การใช้บริการตลาด 24 ชั่วโมง และปัจจัยทางการตลาดก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญที่ท า

ให้ชาวขอนแก่นเลือกที่จะซื้อสินค้าหลาย ๆ ประเภทผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ชาวขอนแก่นนิยมที่จะซื้อสินค้า

ผ่านแอปพลิเคชันตลาดกลาง (ลาซาดา และ ช็อปปี้) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม และทวิต

เตอร์) และเว็บไซต์ของร้านค้า รวมถึงแอปพลิเคชันสั่งและส่งอาหาร (ฟู้ดแพนด้า และแกร็ป)  
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ส าหรับงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา นั้นพบว่า

มีงานของปัทมาภรณ์ ปัญญา (2561) ที่เน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ 

(Shopee) พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าบนระบบออนไลน์ของชาวหาดใหญ่นั้นมักเป็นที่นิยมในกลุ่มสินค้า

ฟุ่มเฟือย กล่าวคือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายแฟชั่น เครื่องส าอาง โดยกลุ่มที่นิยมสูงที่สุดคือ ผู้บริโภคเพศหญิง 

อายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี และเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต ่ากว่า 

15,000 บาท โดยจะมีความถ่ีในการซื้ออยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 301-500 บาท 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อความตั้งใจซื้อ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของปิยะนุช ปรีชานนท์ และน

ภัค นุ้ยศรีดา (2559) ที่มีกลุ่มตัวอย่างที่นิยมสูงที่สุดมีลักษณะเดียวกันทั้ง เพศ อายุ รายได้ รวมถึงประเภท

สินค้า  

นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้บริการซื้อและส่งสินค้าประเภทอาหารพร้อมรับประทานก็ยังเป็นที่นิยมใน

หาดใหญ่เช่นกัน จากการศึกษาของพัฒนิจ โกญจนาท และวราภรณ์ เลาหะสัมพันธพร (2563) ที่ศึกษาปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าเพ่ือ

บริการรับส่งอาหาร ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อมีด้วยกัน 4 ปัจจัย 

ซึ่งประกอบไปปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความสะดวกในการซื้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

การสื ่อสาร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความต้องการของผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านต้นทุนของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลานั้น เลือกใช้แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้า เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงจากปัญหาการจราจร ซึ่งตอบโจทยใ์น

ด้านความสะดวกแก่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องเดินทาง หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ส่วนลด โปรโมชั่น และระบบที่

เข้าถึงง่าย มีความหลากหลายในการช าระเงิน และการสร้างความประทับใจ ถึงแม้ว่า แอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้า

จะเป็นที่นิยม แต่พบว่ายังมีแอพลิเคชั่นอื่นที่ เป็นที่นิยมในหาดใหญ่-สงขลาด้วย อาทิ แกร๊ปฟู๊ด บัดดี้ฟู๊ด 

weserve เป็นต้น 

ผลกระทบของการซื้อของออนไลน์ต่อสิ่งแวดล้อม 

งานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นชี้ให้เห็นตรงกันว่า การซื้อของออนไลน์นั้นส่งกระทบต่อจ านวนและยอดขายของ
แหล่งซื้อของรูปแบบการค้าดั้งเดิม และการค้าสมัยใหม่อย่างมีนัยส าคัญ โดยในส่วนของธุรกิจจัดส่งอาหาร
ออนไลน์ (online food delivery) หรือการสั ่งอาหารออนไลน์ภายใต้เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (platform 
economy) ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล มีการประเมินว่าในปี 2563 ธุรกิจจัดส่งอาหาร
ออนไลน์ของโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 4,136,178 ล้านบาท ส าหรับในประเทศไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า
ในปี 2561 ธุรกิจสั่งอาหารออนไลน์มีมูลค่าตลาดสูงถึง 35 ,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต ร้อยละ 14 
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จากปีก่อนหน้า (Kasikorn Research Center, 2019) แต่หนึ่งในปัญหาของการเติบโตของการซื้อของออนไลน์
นั้นคือ การเพ่ิมข้ึนของขยะจากบรรจุภัณฑ์ หีบห่อในการขนส่ง และการจัดการขยะที่ยากยิ่งขึ้น  

World Economic Forum (2020) ได้คาดการณ์ผลกระทบจากการซื้อของผ่านระบบออนไลน์เอาไว้
ว่า แนวโน้มที่ผู้คนส่วนใหญ่ในอนาคตจะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองชั้นในมากกว่าร้อยละ 60 จะท าให้ความต้องการ
ในการจัดส่งภายในเมืองจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 ในปี 2030 ซึ่งในปัจจุบันสัดส่วนการซื้อของผ่านระบบออนไลน์
อยู่ที่ร้อยละ 20 และมีผู้คนมากกว่า 2,100 ล้านคนซื้อของผ่านระบบออนไลน์เป็นประจ า เหตุนี้จึงส่งผลให้มี
ความต้องการยานพาหนะในการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 ทั่วโลก ซึ่งจะก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยมลพิษใน
อากาศเพ่ิมข้ึนมากกว่า 6 ล้านตัน ทั้งยังท าให้ปัญหาการจราจรติดขึ้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

งานศึกษาของ บุญชนิต ว่องประพิณกุล และ สุจิตรา วาสนาด ารงดี (2564) ที่ศึกษาในประเด็น “ขยะ
พลาสติกจากการสั่งอาหารออนไลน์” สามารถสรุปได้ว่า การสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ท าให้การ
ก าจัดขยะได้ที่ต้นทางเป็นไปได้ยากขึ้น ต่างจากการไปซื้ออาหารที่ร้านด้วยตนเองที่สามารถน าภาชนะส่วนตัว
ไปใส่อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือลดการสร้างขยะบรรจุภัณฑ์ได้ อีกท้ังธุรกิจจัดส่งอาหารออนไลน์ได้กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภควิถีใหม่มากจนเกินไปด้วยการน าเสนอโปรโมชั่นส่วนลดค่าอาหารต่าง  ๆ เมื่อผู้บริโภคหัน
มาสั่งอาหารออนไลน์แทนการออกไปทานที่ร้านอาหาร สิ่งที่ตามมา คือ ปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์จ านวน
มหาศาล ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง อาทิ กล่องพลาสติก แก้วพลาสติก ช้อนส้อม 
หลอด ถุงพลาสติก อีกทั้งยังมีซองเครื่องปรุงต่าง ๆ ที่หลายครั้งและมักจะถูกทิ้งในท้ายที่สุด ที่น่าเป็นห่วงกว่า
นั้น คือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมิได้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางและยังขาดระบบรองรับการเก็บขย ะแบบแยก
ประเภทในเมืองใหญ่ ท าให้ขยะพลาสติกถูกท้ิงปะปนกับขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก 

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ยิ่งส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาขยะพลาสติกจากธุรกิจจัดส่ง
อาหารออนไลน์สาหัสมากยิ่งขึ้น เมื่อรัฐบาลมีมาตรการล็อคดาวน์ (lock-down) ซึ่งก าหนดให้ประชาชนอยู่แต่
ที่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค มีการปิดห้างสรรพสินค้า สถานที่สาธารณะต่าง ๆ และห้ามการนั่ง
รับประทานอาหารในร้าน ประชาชนบางส่วนต้องหันมาสั ่งอาหารจากแอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร ( food 
delivery application) มากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจจัดส่งอาหารออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด Pollution 
Control Department (2020) คาดการณ์ว่ามีการเติบโตไม่น้อยกว่า 3 เท่าจากปีก่อนหน้า ในขณะที่การ
ส ารวจของกรมควบคุมมลพิษพบว่า มีการใช้บริการส่งอาหารออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนกว่าร้อยละ 30 และประเมิน
ว่ามีขยะพลาสติกเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 11 ชิ้นต่อค าสั่งซื้อ 

จากการส ารวจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (2562) ประเมินว่าขยะพลาสติกจาก
ธุรกิจจัดส่งอาหารออนไลน์จะสูงถึง 37 ล้านชิ้นต่อปี และ บริษัท Food Passion คาดการณ์ว่าปริมาณขยะ
จากการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มีจ านวน 560 ล้านชิ้นต่อปี ในอีกด้านหนึ่ง มีการรายงานข้อมูลขยะพลาสติก
ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้โดยเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงก่อนและหลังโควิด-19 พบว่าปริมาณขยะพลาสติกที่
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จัดเก็บได้ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2563 เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันในปี 2562 ถึงร้อยละ 62 และ
สัดส่วนขยะพลาสติกท่ีน าไปรีไซเคิลได้ลดน้อยลง ในขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีปนเปื้อนเศษอาหารเพ่ิมสูงขึ้น
จากการที ่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะ ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ที ่จัดเก็บได้เป็นขยะประเภท
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงร้อนใส่อาหาร กล่องอาหาร ขวดน ้า และแก้วน ้า (Tanakasempipat, 2020) 

ตารางที่ 2-2 ปริมาณขยะพลาสตกิในกรุงเทพฯ ในช่วงสถานการณป์กติและในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด-19   

พลาสติก 
สถานการณ์ปกต ิ

(ม.ค.-เม.ย. 2562) 
สถานการณ์โควิด-19 
(ม.ค.-เม.ย. 2563) 

ปริมาณขยะ
พลาสติก 

ที่เพ่ิมขึ้นจากปี 
2562 

ร้อยละของปริมาณ
ขยะพลาสติก 
ที่เพ่ิมขึ้นจากปี 

2562 

ขยะพลาสติกทั้งหมด 2,115 3,432.3 1,317.3 62.3 

ขยะพลาสติกที่รี
ไซเคลิได ้

495 (23%) 659.8 (20%) 164.8 33.3 

ขยะพลาสติก
ปนเปื้อนเศษอาหาร 

1,620 (77%) 2,772.5 (80%) 1,152.5 71.1 

ที่มา: พัชร์พิชา ธนาเกษมพิพัฒน์ (2563) 

บุญชนิต ว่องประพิณกุล และ สุจิตรา วาสนาด ารงดี (2564) ได้คาดการณ์โดยมีสมมติฐานจาก อัตรา
การเติบโตของธุรกิจจัดส่งอาหารออนไลน์ จ านวนยอดค าสั่งซื้อ และคาดการณ์จ านวนขยะพลาสติก ปริมาณ
ขยะพลาสติกที่เกิดจากธุรกิจจัดส่งอาหารออนไลน์ดังแสดงในภาพที่ 2-8 โดยในปีพ.ศ. 2563 อยู่ที่ 1,120 - 
3,080 พันล้านชิ้น และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 2,325 – 6,395 พันล้านชิ้น ในปีพ.ศ. 2568 คิดเป็นน ้าหนัก 
34,883 – 95,928 ตัน (คิดจากสมมติฐานขยะพลาสติก 1 ชิ้นน ้าหนักเฉลี่ย 15 กรัม) ซึ่งตัวเลขน ้าหนักขยะ
พลาสติกข้ันสูงดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.8 ของปริมาณขยะพลาสติกกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ
ประมาณ 2 ล้านตันที่กรมควบคุมมลพิษได้คาดการณ์ไว้ (Pollution Control Department, 2020) ซึ่งจะท า
ให้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่า ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 70 มี
แนวโน้มที่จะใช้บริการแอปพลิเคชันเหล่านี้ต่อไปหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 (สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2563) ท าให้การสั่งอาหารออนไลน์ได้กลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ของคนไทย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ 
รวมทั้งในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
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ภาพที่ 2-7 การคาดการณ์ปริมาณขยะพลาสติกในปี 2566 

(ท่ีมา: (บุญชนิต ว่องประพิณกลุ และ สุจติรา วาสนาด ารงดี, 2564) 

พฤติกรรมการซื้อของและสถานการณ์ระบาดของ COVID-19  

ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ปี 2562 ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโลกได้เผชิญการระบาดจาก

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 ซึ่งมีผลกกระทบต่อการใช้ชีวิตในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ 

สังคม และสาธารณสุข จนน ามาสู่การรับมือของรัฐบาลไทย ที่ได้มีการสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวซึ่ง

ส่งผลให้ไม่สามารใช้บริการภายในแหล่งจ าหน่ายสินค้าอีกต่อไป ด้วยเหตุการณ์นี้ท าให้รูปแบบพฤติกรรมการ

บริโภคสินค้าอุปโภคและบริโภคของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาดังกล่าว และอาจส่งผลต่อเนื่องมา

หลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้ว ผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อของและ

สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ดังต่อไปนี้ 

งานศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชันช่วงเกิดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) 

พบว่า พฤติกรรมที่ถูกบีบบังคับให้มีรูปแบบการจับจ่ายใช้สอยที่จ ากัดน ามาสู่การพึ่งพาระบบการสั่ง ซื้อและ

จัดส่ง หรือเดลิเวอรี่ที่เพิ่มจ านวนมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งความถี่และค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ โดยข้อสังเกตที่พบคือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ

ระหว่าง 20-35 ปี Gen X การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อ

เดือนที่ 20,001-30,000 บาท โดยแอปพลิเคชันที่ใช้งานบ่อยที่สุดคือ LINEMAN Grab Food และ Food 
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Panda  โดยอาหารที่พบว่ามีการสั่งมากที่สุดคือ อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารตามสั่ง และเครื่องดื่ม ตามล าดับ และ

นิยมท าการสั่งซื้อในช่วง 12.01-14.00 น . หรือม้ือเที่ยง  และ Gen X มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดเนื่องมากจากมักเป็น

ครอบครัวขยาย ในขณะที่ Gen Y และ Gen Z  มีค่าใช้จ่ายในการซื้อที่น้อยกว่า เนื่องจากมีขนาดครัวเรือนที่

เล็กกว่า  

สอดคล้องกับงานศึกษาของรุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2563) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดความส าเร็จของการ

ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

โดยมีความถี่จ านวน 10-15 ครั้งต่อเดือน มักนิยมสั่งอาหารในช่วงเวลา 11.00-13.00 น. ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพล

สูงสุดคือ สื่อดิจิทัล ข้อจ ากัดในการเดินทาง และความคุ้มค่า จะเห็นได้ว่าการสั่งอาหารผ่านระบบแอปพลิเคชัน

เดลิเวอรีนั้นเป็นเพียงการทดแทนมื้ออาหารในบางมื้อเท่านั้น ยังไม่ มีความสัมพันธ์ในรูปแบบการด าเนินชีวิต

อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ ในภาวะวิกฤตโควิด -19 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพิษณุโลก ของฑิตาพร รุ่งสถาพร (2562) พบว่าด้วยวิกฤตที่ต้องเผชิญ 

พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงน าไปสู่การปรับตัวบนเงื่อนไขใหม่ ซึ่งอ้างถึงผลรายงานจากนีลเส็นที่ว่า 

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยพบรูปแบบการบริโภคดังนี้ การเน้นซื้อสินค้าเพ่ือสุขภาพ ทั้งอาหาร

เสริมบ ารุงสุขภาพ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น การกักตุนอาหารและเตรียมตู้จัดเก็บ

อาหาร โดยพบว่าจากข้อจ ากัดในการเดินทางและความต่อเนื่องของการแพร่ระบาดของโรคจึงท าให้เกิดการ

กักตุนสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มักซื้อในศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และท้ายที่สุด

พบว่าการใช้ชีวิตบนความปกติใหม่ที่กิจกรรมบางกิจกรรมสามารถด าเนินการได้ แต่บางกิจกรรมก็เปลี่ยนแปลง

ไป โดยเฉพาะพฤติกรรมการจับจ่ายบนระบบออนไลน์ที่มีจ านวนมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และขณะเดียวกันก็มี

จ านวนการใช้บริการศูนย์การค้าและร้านค้าใกล้บ้านมากขึ้น  โดยผลวิจัยพบว่าสินค้าที่ท าการซื้อผ่านระบบ

ออนไลน์มากที่สุดคือ อาหารและเครื่องดื่มที่มีความถี่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่าย 100-500 บาทต่อ

ครั้ง ส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าแฟชั่น นั้นมีการซื้อที่จ ากัดโดยมีอิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคลเข้ามามีส่วน

ในการตัดสินใจ  

ถึงแม้จะเป็นประเด็นใหม่ซึ่งมีงานศึกษาไม่มากนัก รวมทั้งยังไม่มีการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวในพื้นที่

ศึกษาเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาต่อไปเพื่อท าความเข้าใจระบบและพฤติกรรม

การซื้อของในสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่า ด้วยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนนั้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมการบริโภค
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ก็เช่นกัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะรูปแบบการจับจ่ายใช้สอยที่การจับจ่ายบนระบบ

ออนไลน์มีสัดส่วนมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ผู้บริโภคก็หันกลับมาใช้งานร้านค้าใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น 

พฤติกรรมการเดินทางเพื่อการจับจ่ายใช้สอย 

พฤติกรรมการเดินทางนั้นถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่เกี ่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอย จากการ

ค้นคว้าพบงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพื่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคหลากหลาย

ประเภท อาทิ ผู้บริโภคในเขตเมือง เขตชานเมือง และเขตชนบท ซึ่งมีปัจจัยประกอบที่มีอิทธิพลในการจับจ่าย

ใช้สอยที่แตกต่างกันออกไป โดยหลาย ๆ งานศึกษามักอ้างอิงนิยามของการเดินทางเพ่ือการจับจ่ายใช้สอยด้วย

ความหมายของ การใช้บริการร้านค้า (retail patronage) ที่นิยามไว้ว่า The support that a person gives 

a shop/stores, restaurant, and etc. by spending money there. โดยมากงานวิจ ัยการเดินทางเพ่ือ

จับจ่ายใช้สอยมักมุ่งเน้นไปยังการศึกษาความถี่ในการเดินทางจับจ่ายใช้สอย ปริมาณค่าใช้จ่ายต่อการเดินทาง 

สถานที่ที ่มีการเดินทางเพื่อจับจ่ายใช้สอย และระยะทางที่ยินยอมต่อการจับจ่ายใช้สอยของสินค้าในแต่

ประเภท ผู้วิจัยได้รวบรวมและปริทัศน์ได้ดังต่อไปนี้ 

ในงานศึกษาในต่างประเทศของ Frisbie และ Kahn ได้แบ่งการเดินทางเพื ่อการจับจ่ายใช้สอย

ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบไปด้วย การเดินทางจับจ่ายใช้สอยประจ า การเดินทางจับจ่ายใช้สอยโดย

ปราศจากการวางแผนล่วงหน้า การเดินทางจับจ่ายใช้สอยแบบเฉพาะเจาะจง และงานวิจัยดังกล่าวยังเห็นพ้อง

กันว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ท าให้เกิดการเดินทางเพื่อการจับจ่ายใช้สอยนั้นมีด้วยกันดังต่อไปนี้  ต าแหน่งที่ตั้ง 

ความคุ้มค่า สิ่งอ านวยความสะดวกประกอบ (ที่จอดรถ เป็นต้น) ความหลากหลายของสินค้า และคุณภาพ

สินค้าและบริการ อย่างไรก็ตามส าหรับงานศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพื่อจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยมี

ด้วยกันหลากหลายชิ้น โดยผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปได้ดังนี้  

งานศึกษารายงานการวิจัยพฤติกรรมการเดินทางจับจ่ายใช้สอยในเมืองภูมิภาคในประเทศไทย: 

ลักษณะผู้บริโภค คุณลักษณะร้านค้า และการใช้บริการร้านค้า ของสุทธิพงษ์ มีใย และคณะ (2559) ที่ได้มี

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการเดินทางเพื่อจับจ่ายใช้สอยของภาคมหานครจากงานวิจัยอื่น ๆ และเมือง

หลักภูมิภาค ซึ่งใช้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพ้ืนทีต่ัวอย่างในงานวิจัย พบว่า จุดหมายที่มีการจับจ่ายใช้สอยที่เป็น

ที่นิยมนั้นได้แก่ ตลาดสดที่เป็นแหล่งในการจับจ่ายสินค้าประเภทอาหารทั้งอาหารสด อาหารแห้ง วัตถุดิบใน

การประกอบอาหาร ในขณะที่ร้านสะดวกซ้ือ และร้านขายของช ามีความนิยมในระดับรองลงมา และมักจับจ่าย

เป็นประเภทอาหารแห้ง อาหารพร้อมทาน และสินค้าอุปโภคในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ ลักษณะของ

ผู้บริโภคท่ีส่งผลกระทบต่อความถ่ีการเดินทางเพ่ือจับจ่ายใช้สอยนั้นมีด้วยกันดังนี้ อายุ รายได้ครัวเรือน จ านวน

เด็กภายในครัวเรือน จ านวนผู้สูงอายุภายในครัวเรือน การครอบครองยานพาหนะ พื้นที่ที่อยู่อาศัย และระดับ
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การศึกษา โดยที่ยิ่งมีอายุ รายได้ และจ านวนผู้พึ่งพิงมากขึ้น ยิ่งมีค่าใช้จ่ายในการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น และ

ความถี่มากยิ่งขึ้น ขณะที่ระดับการศึกษาของผู้บริโภคนั้นส่งผลต่อแหล่งจับจ่าย กล่าวคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษา

สูงมากจะเดินทางไปจับจ่ายในแหล่งค้าปลีกทันสมัย (ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มารเ์ก็ต ห้างสรรพสินค้า) มากกว่า

ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (ร้านขายของช าชุมชน รถขายของเคลื่อนที่) ส่วนพื้นที่อยู่อาศัยนั้นมีผลต่อรูปแบบการ

จับจ่ายใช้สอยที่แตกต่างกัน รูปแบบการใช้บริการรถขายของเคลื่อนที่จะได้รับความนิยมที่อาศัยอยู่ในเขต

ชนบท ในขณะที่พ้ืนที่เมืองและชานเมืองมีรูปแบบการใช้สอยรูปแบบอื่น ๆ  

นอกจากงานศึกษาพฤติกรรมการเดินทางจับจ่ายใช้สอยข้างต้น ยังมีงานศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง

ที่เปรียบเทียบการซื้อสินค้าของผู้บริโภคออนไลน์และออฟไลน์ ของวนัชวรรณ ชานวิทิตกุล และอภิวัฒน์ รัตนว

ราหะ (2561) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่พาณิชยกรรมสยามสแควร์ในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ยิ่งความถี่

การซื้อสินค้าออนไลน์มากเท่าใดจะส่งผลต่อความถี ่ในการมายังพื้นที ่ทางกายภาพเพื ่อซื ้อสินค้าที่ลดลง 

เนื่องจากปัจจัยทางด้านระยะทาง ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และความตั้งใจในการซื้อสินค้า แต่

อย่างไรก็ตามการเดินทางจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ประกอบ อาทิ การไปยังพื้นที่พาณิชยกรรม

เพ่ือการพักผ่อน เพ่ือการท ากิจกรรมที่หลากหลายในการเดินทางเดียวกัน  

สอดคล้องกับงานศึกษาพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักของภูมิภาค: กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ 

ของเอกวัฒน์ พันธาสุ และมนสิชา เพชรานนท์ (2554) ที่พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในสาเหตุของการ

เดินทางคือการเดินทางเพื่อจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยการ

ผสมผสานการใช้ยานพาหนะส่วนตัวและขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุน โดยเฉพาะต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ยังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตนัน เชื้อเจ็ดตน (2559) ที่พบว่า

ผู้บริโภคยอมที่จะเดินทางเพื่อจับจ่ายใช้สอยต่างอ าเภอเมื่อถึงจุดหนึ่งของความต้องการสินค้าที่ไม่มีจ าหน่าย 

หรือมีราคาที่สูงกว่าร้านค้าชุมชน หรือร้านของช า  

รวมถึงงานศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารของประชาชนในระดับบครัวเรือน ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของรพีพัฒน์ นาคีภัย และ สุวลี โล่วิรกรณ์ (2558) ที่พบว่าพฤติกรรมการซื้อของ

ของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีลักษณะคล้ายกับสังคมเมือง กล่าวคือ การท างานในต่างพื้นที่ท าให้เกิดการเดินทางไป

ท างาน วิถีชีวิตมีความเร่งรีบ รวมถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปจากอดีตจึงท าให้พบว่ามีพฤติกรรมการเดินทางเพ่ือ

จับจ่ายใช้สอยทั้งระหว่างทางไปกลับบ้านจากท่ีท างาน การเดินทางไปรับประทานอาหารนอกบ้าน การเดินทาง

เพ่ือซื้อวัตถุดิบที่ตลาดอยู่ระหว่างทางกลับบ้านในช่วงเย็น โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมดังกล่าว 

อาทิ ท าเลที่ตั้งที่อยู่อาศัย การครอบครองยานพาหนะ อายุ อาชีพ และรายได้ของหัวหน้าครอบครัว เป็นต้น 
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จะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นทั้งในมหานครกรุงเทพ และพื้นที่ศึกษา 3 เมืองหลักภูมิภาค นั้น

มีลักษณะพฤติกรรมการเดินทางเพื่อการจับจ่ายใช้สอยที่ทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกันออกไป ซึ่งพฤติกรรม

ดังกล่าวมีอิทธิพลมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ประกอบไปด้วย (1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ 

ลักษณะโครงสร้างของครัวเรือน อายุ รายได้ และอาชีพของหัวหน้าครัวเรือน ต าแหน่งที่ตั้งของที่พักอาศัย 

ยานพาหนะและการครอบครองพาหนะ ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจการซื้อสินค้าและจับจ่ายใช้สอย (2) ปัจจัย

ด้านแหล่งจับจ่ายใช้สอย อาทิ ต าแหน่งที่ตั้ง ความหลากหลาย ความคุ้มค่าของแหล่งจับจ่ายใช้สอย เป็นต้น 

และ (3) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี  อาทิ ความสามารถในการเข้าถึงบริการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็น

ปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจให้เกิดการเดินทางเพ่ือจับจ่ายใช้สอย  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อของและจับจ่ายใช้สอยข้างต้น พบว่า 

รูปแบบการศึกษาวิจัย เน้นการส ารวจโดยอาศัยปัจจัยหลากหลายด้านเพื่อท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค

และได้อธิบายถึงปรากฏการณ์และรูปแบบพฤติกรรมการซื้อของที่ส าคัญ ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยต่าง ๆ ได้

ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย ต าแหน่งของสถานประกอบอาชีพ รสนิยม ความ

ชื่นชอบส่วนตัว ส าหรับการอธิบายปรากฏการณ์ วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื้อของส่วน

บุคคล 

ปัจจัยครัวเรือน เช่น รูปแบบโครงสร้างครัวเรือน อายุหัวหน้าครัวเรือน จ านวนสมาชิกครัวเรือน ระดับ

การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน หนี้สินครัวเรือน สัดส่วนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อัตราพึ่งพิง

ของสมาชิกในครัวเรือน การครอบครองยานพาหนะ เป็นต้น เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการซื้อของและการ

จับจ่ายใช้สอยในระดับครัวเรือน 

ปัจจัยทางการกายภาพ เช่น  ต าแหน่งที่ตั้งของที่พักอาศัย ขนาดพื้นที่ที่พักอาศัย ขนาดห้องครัวและ

ห้องเก็บของ ท าเลที่ตั้งของแหล่งจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย พนักงาน

บริการ กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ ที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดและก าหนดรูปแบบพฤติกรรม

การซื้อของและการจับจ่ายใช้สอยที่ส าคัญ 

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เช่น ความสามารถในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต การครอบครองเครื่องมือ

ถือสาร เป็นต้น 
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ปัจจัยความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ เช่น ความเชื่อมั่นต่อระบบการช าระเงิน ความเชื่อมั่นในการ

จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ความสามารถในการเข้าถึงระบบช าระเงิน เป็นต้น 

โดยผู้วิจัยจะน าปัจจัยที่สรุปได้เหล่านี้ไปพัฒนากรอบส าหรับการเก็บข้อมูลปัจจุบันของการซื้อของของ

คนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคต่อไป 

2.7 สรุปการทบทวนวรรณกรรม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีช่องว่างขององค์ความรู ้ (knowledge gaps) ที่เกี ่ยวข้องกับ

อนาคตการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคในหลายประเด็น เช่น (1) พฤติกรรมการซื้อของของคน

เมืองในเมืองดังกล่าวในปัจจุบันเป็นอย่างไร เนื่องจากการส ารวจที่ด าเนินการโดยภาครัฐ เช่น การส ารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน มีการสรุปข้อมูลเป็นรายภาค ซึ่งไม่มีความละเอียดพอที่จะเข้าใจพฤติกรรม

ในระดับเมือง อีกทั้งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่ได้จ าแนกนั้น ไม่ละเอียดพอที่จะท าความเข้าใจ

ในเชิงพฤติกรรมการเลือกใช้งานแหล่งการซื้อของในรูปแบบต่าง ๆ ได้ (2) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ที่เกิดขึ้นในเมืองหลักภูมิภาคมักเป็นการศึกษาในรูปแบบกรณีศึกษา ซึ่งอาจไม่สามารถสร้างความเข้าใจใน

ภาพรวมของพฤติกรรมการซื้อของในภาพรวมของประชากรในเมืองได้ จึงจ าเป็นต้องออกแบบการส ารวจ

ข้อมูลปฐมภูมิเพ่ือเก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของในปัจจุบันของคนเมืองกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่กรณีศึกษา และ 

(3) การศึกษาเกี่ยวกับอนาคตของการซื้อของส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในลักษณะแนวโน้มในระดับโลก ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อมหานครระดับโลกอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีช่องว่างในการเทียบเคียงว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลง

ให้กับเมืองหลักในภูมิภาคอยู่ค่อนข้างมาก ท าให้จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมองภาพอนาคตในการหาค าตอบที่

ชัดเจนมากยิ่งข้ึนให้กับเมืองกรณีศึกษาที่ยังคงมีลักษณะความเป็นท้องถิ่นอยู่ค่อนข้างสูง 

 ในส่วนของนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการทบทวน พบว่า ยั งมีช่องว่างเชิงนโยบาย (policy 

gaps) ที่ส าคัญดังนี้ (1) นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของภาครัฐ ยังขาดการศึกษา

ติดตามผลของการใช้นโยบายในการใช้กฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารมาจ ากัดพื้นที่เพื่อกีดกัน

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถประเมินได้ว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร (2) นโยบายที่

เกี่ยวกับหาบเร่แผงลอย พบว่าในเมืองหลักภูมิภาคยังมีข้อพิพาทและประเด็นเรียกร้องไม่มากนักเมื่อเทียบกับ

มหานครกรุงเทพ แต่ก็ได้มีการบังคับใช้กฎหมายในการจัดระเบียบกิจกรรมหาบเร่แผงลอยในหลายพื้นที่ ซึ่งก็

ควรจะมีการติดตามประเมินผลการใช้นโยบายเช่นเดียวกัน ส่วนนโยบายด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ

จากกิจกรรมการซื้อของ เช่น นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองนั้น ยังคงไม่พบนโยบายที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากการรณรงค์ไม่ร ับถุงพลาสติก หรือการลดขยะพลาสติก ซึ ่งเป็นนโยบายที่ถูกน ามาใช้ใน
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ระดับประเทศ ซึ่งไม่ได้สะท้อนความเป็นท้องถิ่นของเมืองแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในประเด็นนโยบายนั้น จ าเป็นต้องมี

การสืบค้นเพิ่มเติมต่อไป  
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บทท่ี 3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่เป็นการศึกษาสถานการณ์การซื้อของคนเมืองใน
เมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของการซื้อของของคนเมือง และสถานการณ์
แหล่งซื้อของในเมืองหลักภูมิภาค ซึ่งจะใช้วิธีการส ารวจด้วยเครื่องมือต่าง ๆ และส่วนที่เป็นการศึกษาอนาคต
ซึ่งจะใช้กระบวนการมองภาพอนาคตซึ่งจะใช้วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) มาเป็น
เครื่องมือในการศึกษา โดยมีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

3.1 แนวความคิดการออกแบบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของในปัจจุบัน 

งานวิจัยชิ้นนี้มีแนวความคิดขั้นพื้นฐานอยู่ 2 ประการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกรอบการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง
ส ารวจ ที่ใช้ร่วมกันทั้งชุดโครงการวิจัย กล่าวคือ 1) ที่อยู่อาศัยเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจวิถีชีวิตเมือง 
เพราะถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกัน บ้างอาจมีงานหรือไม่มีงาน บ้างอาจเดินทางบ่อยหรือไม่
สามารถเดินทางได้ หรือบ้างอาจไม่ซื้อของด้วยตนเอง แต่ที่นอนเป็นปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานเชิงพื้นที่ที่ทุกคนล้วน
ต้องมีด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เช่น บ้าน อะพาร์ตเมนต์ หอพัก ห้องเช่า ศูนย์พักพิง หรือ
กระทัง่ว่าคนไร้บ้านก็ยังมี “ท่ี” ไว้ส าหรับนอน ดังนั้นการส ารวจในงานวิจัยชิ้นนี้จึงจะตั้งต้นหากลุ่มตัวอย่างจาก
ที่อยู่อาศัยเป็นหลัก และ 2) ลักษณะพื้นที่และต าแหน่งของที่อยู่อาศัยสัมพันธ์ต่อรูปแบบการใช้ชีวิตเมือง  
โดยแยกระหว่างประเด็นเชิงพ้ืนที่ (place) และประเด็นเชิงต าแหน่ง (location) คือ ประเด็นเชิงพื้นที่จะศึกษา
การใช้ชีวิตในย่านว่าใช้ชีวิตในพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นมากน้อยเพียงใด ส่วนประเด็นเชิงต าแหน่งเป็นความสัมพันธ์ของ
คนเมืองกับเมืองทั้งเมือง โดยคนเมืองอาจจะมีความสัมพันธ์กับเมืองแต่ไม่สัมพันธ์กับคนในย่านก็ได้ นอกจากนี้  
ปัจจัยอื่น ๆ จะส่งผลต่อการเลือกต าแหน่งที่อยู่อาศัยด้วยเช่นเดียวกัน เช่น เศรษฐสถานะ ลักษณะการท างาน
และพ้ืนที่ท างาน พาณิชยกรรม และการเข้าถึงการเดินทาง เป็นต้น 

จากฐานความคิดดังกล่าว ระเบียบวิธ ีการเก็บข้อมูลของงานวิจัยชิ ้นนี้  ซึ ่งด าเนินการร่วมกับ
โครงการวิจัยอ่ืน ๆ ภายใต้แผนงานคนเมือง 4.0 เห็นว่าหน่วยฐาน (basic unit) ของการศึกษาพฤติกรรมของ
คนเมืองในงานวิจัยชิ้นนี้ควรอยู่ที่ระดับครัวเรือน เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของที่อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ของคนเมือง นอกจากนี้ การจะเข้าถึงครัวเรือนในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงถึงความส าคัญของลักษณะพ้ืนที่ของที่
อยู่อาศัยในเมืองจะต้องก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ข้ึนมาในหน่วยที่ย่อยกว่าขอบเขตการปกครอง เพ่ือให้เห็น
ถึงระดับและลักษณะความเป็นเมืองที่ลดหลั่นกันออกไป การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่จึงเน้นให้หน่วยตา่ง 
ๆ สามารถบ่งบอกลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดกรอบการออกแบบหน่วยในการเก็บข้อมูล
ทั้งสิ้น 3 ประเด็นย่อย คือ 1) ขนาดหน่วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 2) ปัจจัยการวิเคราะห์ลักษณะเชิงพื้นที่ และ 
3) ปัจจัยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย ดังนี้ 
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3.1.1 ขนาดหน่วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 

ทีมผู้วิจัยก าหนดหน่วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งเป็นขนาดพ้ืนที่ในระดับย่านที่สามารถเดินทางภายในบริเวณได้โดยง่าย กรอบแนวคิดท่ีส าคัญของหน่วยการ
วิเคราะห์นี้คือทฤษฎีหน่วยชุมชนละแวกบ้าน (neighborhood unit) ของ Perry (1929) ซึ่งมักอยู่ในขนาด
ประมาณ 0.25 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ แนวความคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเดินเป็นหลัก โดยมักเกิด
จากระยะการเดินได้อยู่ที่ราว 400-500 เมตร จึงมีพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กและกระชับ ทั้งนี้ การศึกษาของศูนย์
ออกแบบพัฒนาเมือง (UDDC) พบว่าในบริบทของวิถีชีวิตคนไทย ทั้งกลุ่มคนที่เดินได้ไกลขึ้นกว่าเดิมด้วยการ
เดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและปัจจัยอ่ืน ๆ ท าให้คนไทยบางส่วนมีระยะเดินได้ที่ราว 800 เมตร 
(ส านักข่าวอิศรา, 2558) นอกจากนี้ ยังมีคนไทยอีกมากที่จะไม่เดินและเน้นการใช้มอเตอร์ไซค์ในระยะทางใกล้ 
ราว 2 กิโลเมตรแทน งานวิจัยนี้จึงก าหนดพื้นที่หน่วยชุมชนอยู่ที่ขนาด 4 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นขนาดพื้นที่
ระดับย่านที่สามารถเดินทางได้โดยง่ายในบริบทของการใช้ชีวิตของคนเมืองหลักในประเทศไทย โดยในที่นี้จะ
เรียกแต่ละหน่วยว่า “ช่องกริด” 

3.1.2 ปัจจัยการวิเคราะห์ลักษณะเชิงพ้ืนที่  

มี 2 ปัจจัยย่อยที่น ามาวิเคราะห์ร่วมกัน คือ ความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัย  และความหนาแน่นพื้นที่
ท างานและนันทนาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่บนทฤษฎีที่ตั้งเชิงพื้นที่ (location theory) และทฤษฎีว่าด้วย
การประมูลค่าการเช่าที่ดิน (bid-rent theory) ของ Johann Heinrich Von Thünen (Alonso, 1964) โดย
ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์สูง ค่าที่ดินต่อตารางเมตรจึงสูงตาม ส่งผลให้
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงจ าเป็นจะต้องสร้างให้อาคารมีพื้นที่ใช้งานมากขึ้น เกิดเป็นความหนาแน่นของ
พื้นที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น 5 ระดับด้วยคะแนนที่ลดหลั่นกัน คือ (5) ใจกลางเมือง (4) ในเมือง (3) ชานเมือง (2) 
ชุมชนขอบเมือง และ (1) ชนบท ทั้งนี้ เนื่องจากงานวิจัยนี้จะตั้งต้นหากลุ่มตัวอย่างจากที่อยู่อาศัยเป็นหลัก 
พ้ืนที่ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย (0) จึงจะไม่น ามาวิเคราะห์  

จากกรอบแนวคิดปัจจัยดังกล่าว จึงน ามาสู่การหาความหนาแน่นที่อยู่อาศัยทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง 
2x2 กิโลเมตร ซึ่งวิเคราะห์ผ่านการค านวณพื้นที่การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด 2 (กรม
โยธาธิการและผังเมือง, 2563a) ต่อ 1 ช่องตารางด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

ความหนาแน่นพื้นที่ท างานและนันทนาการ ตั้งอยู่บนทฤษฎีพื้นที ่แหล่งกลาง (central place 
theory) ของ Walter Christaller ที่กล่าวถึงขอบเขตการบริการพื้นที่พาณิชยกรรมและบริการรูปแบบต่าง ๆ 
โดยพื้นที่ที่จ าเป็นต้องใช้งานเป็นประจ า เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร จะมีขอบเขตการ

 
2 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่อยู่อาศยั คือ รหัสที่เริ่มต้นด้วย 1xxx 
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บริการในวงเล็ก แต่พ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องมีแต่ไม่ต้องใช้เป็นประจ า เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
รัฐ จะมีขอบเขตการบริการในวงที ่กว้างกว่า ทฤษฎีดังกล่าวชี ้ให้เห็นว่าใจกลางเมืองมักมีการใช้งานที่
หลากหลายและหนาแน่น แต่เมื่อออกสู่พื้นที่ขอบเมืองความหลากหลายและหนาแน่นจะลดน้อยลงตามล าดับ 
ทั้งนี้ด้วยข้อจ ากัดเชิงข้อมูล จึงอนุมานความหลากหลายของพื้นที่การใช้งานจากความหนาแน่นของพื้นที่ใน
ลักษณะดังกล่าวเป็นหลัก ความหนาแน่นของพื้นที่ท างานและนันทนาการแบ่งเป็นคะแนนที่ลดหลั่นกันทั้งสิ้น 
5 ระดับ คือ (4) ใจกลางเมือง (3) ในเมือง (2) ศูนย์กลางชานเมืองหรืออ าเภอ (1) ศูนย์กลางชุมชนชนบท และ 
(0) พ้ืนที่ที่ไม่มีที่ท างานหรือนันทนาการ 

จากกรอบแนวคิดปัจจัยดังกล่าว จึงน ามาสู่การหาความหนาแน่นที่พื ้นที่ท างานและนันทนาการ
ทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง 2x2 กิโลเมตร ซึ่งวิเคราะห์ผ่านการนับจ านวนอาคารทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 1) ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร รวมประเภท
พาณิชยกรรม3 อุตสาหกรรม4 การใช้ประโยชน์แบบผสม5 สาธารณูปโภค6 สาธารณูปการ7 และพื ้นที่
นันทนาการ8 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563b, 2563c) 2) ชั้นข้อมูลต าแหน่งการจดทะเบียนธุรกิจ (กรม
พัฒนาธุรกิจ, 2562) และ 3) กลุ่มชั้นข้อมูลต าแหน่งของร้านสะดวกซื้อ (Nostra, 2562) ร้านกาแฟ (Google 
Places API, 2563b) และที่กระจายสินค้า (Google Places API, 2563a) ที่ทีมนักวิจัยรวบรวมหามาได้ 
จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มตามการแบ่งโดยธรรมชาติ (natural break) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตามที่ได้อธิบายไว้
ข้างต้น 

3.1.3 ปัจจัยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย  

จากฐานแนวความคิดที่ได้สรุปไว้ข้างต้น การสุ่มส ารวจจะมุ่งเน้นพื้นที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย ครอบคลุม
ลักษณะบ่งชี้ประเด็นต่าง ๆ เช่น เศรษฐสถานะ การท างาน หรือรูปแบบการใช้ชีวิตในมิติอ่ืน ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 ชั้นข้อมูลที่สัมพันธ์กัน คือ  

ชั้นข้อมูลเรื่องประเภทพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัย แบ่งได้รวม 9 รูปแบบ คือ พื้นที่ท่ีไม่ตั้งอยู่ในโครงการ/
ชุมชน อยู่ในพื้นที่สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ในโครงการเอกชนจัดสรรมีรั้ว พื้นที่ใน

 
3 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทพาณิชยกรรม คือรหัสเริ่มต้นด้วย 2xxx 

4 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทอุตสาหกรรม คือรหัสเริ่มต้นด้วย 3xxx 
5 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทการใช้ประโยชน์แบบผสม คือรหัสเริ่มต้นด้วย 4xxx 
6 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทสาธารณปูโภค คือรหสัเริ่มต้นด้วย 5xxx 
7 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทสาธารณปูการ คือรหสัเริม่ต้นด้วย 6xxx 
8 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทนันทนาการ คือรหสัเริม่ต้นด้วย 7xxx 
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โครงการเอกชนจัดสรรไม่มีรั้ว พื้นที่ในโครงการบ้านมั่นคง พื้นที่ในโครงการเคหะชุมชน พื้นที่ในโครงการเอ้ือ
อาทร พ้ืนที่ในชุมชนแออัด/สลัม และพ้ืนที่ในชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟหรือเขตทางสาธารณะ  

ชั้นข้อมูลเรื่องประเภทที่อยู่อาศัย แบ่งได้รวม 9 รูปแบบ คือ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้าน
แฝด ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว  ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว  คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ แฟลต 
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ หอพัก และท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง/อ่ืน ๆ  

3.2 การวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่างของการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของในปัจจุบัน 

จากกรอบแนวความคิดข้างต้น งานวิจัยชิ้นนี้ออกแบบการส ารวจด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (two-
stage sampling) ในลักษณะการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ (stratified cluster sampling) โดยชั้นภูมิ
แรก คือ ชั้นภูมิระดับพื้นที่เมือง แบ่งกลุ่มตามลักษณะพื้นที่เมืองในระดับกริด 2x2 ตารางกิโลเมตร การ
วิเคราะห์เพื่อหาลักษณะกริดที่แตกต่างกันมีรายละเอียดตาม  3.2.1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ซึ่งจะ
อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.2.1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ โดยจะเลือกจ านวนกริด 1 กริดต่อประเภทลักษณะ
พื้นที่ที ่มีในเมืองนั้น ๆ ส าหรับชั้นภูมิที ่สอง คือ ชั้นภูมิระดับครัวเรือน แบ่งกลุ่มตามลักษณะที่อยู่อาศัย 
รายละเอียดลักษณะครัวเรือนจะอธิบายไว้ในหัวข้อ 3.2.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงที ่อยู ่อาศัยระดับ
ครัวเรือนซึ่งเป็นหน่วยฐานในการวิเคราะห์เป็นหน่วยย่อยในกลุ่ม โดยจะสุ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน 
(probability proportional to size) ของความหนาแน่นที ่อยู ่อาศัยในชั ้นภูมิระดับพื ้นที ่เมืองเป็นหลัก 
กล่าวคือ ช่องกริดพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูงจะสุ่มด้วยจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าช่องกริดพ้ืนที่เมืองที่
มีความหนาแน่นต ่า ดังนั้น กรอบการด าเนินงานในการหากลุ่มตัวอย่างจึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ 2) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 3) การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต ่า 
และ 4) วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

3.2.1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่  

หลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะพ้ืนที่ ด้วยขนาดของหน่วยการวิเคราะห์ 2x2 ตารางกิโลเมตรแล้ว 
สามารถก าหนดกลุ่มพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างจากการแบ่งโดยธรรมชาติ (natural break) ของแต่ละเมือง ได้
ทั้งสิ้น 25 ลักษณะดังภาพที่ 3-1 โดยจ านวนกลุ่มพื้นที่ตัวอย่างตามลักษณะต่าง ๆ อาจกระจุกหรือกระจายตัว
ไม่เท่ากัน 
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ภาพที่ 3-1 ลักษณะกลุ่มพื้นท่ีในการเก็บตัวอย่าง 

จากกรอบการวิเคราะห์ดังกล่าว น ามาวิเคราะห์เป็นกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ของแต่ละเมืองที่ได้ดังนี้  

เมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยส าหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 76 ช่องกริด (2x2 
ตารางกิโลเมตร) จากการวิเคราะห์ตัวเมืองเชียงใหม่มีลักษณะความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัยตามภาพที่  3-2 
และภาพที่ 3-3 มีลักษณะความหนาแน่นพื้นที่ท างานและนันทนาการตามภาพที่ 3-4 และภาพที่ 3-5 เมื่อน า
ทั้งสองชั้นข้อมูลมาเทียบกันมีความถี่ของกลุ่มพ้ืนที่ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อการเก็บตัวอย่างตามภาพท่ี 3-6 

 
ภาพที่ 3-2 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 
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ภาพที่ 3-3 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮสิโทแกรมความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัยของเมอืงเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 

 
ภาพที่ 3-4 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นพื้นที่ท างานและนันทนาการของเมืองเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562; กรมโยธาธิการ
และผังเมือง, 2563b, 2563c)  
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ภาพที่ 3-5 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮสิโทแกรมความหนาแน่นพื้นที่ท างาน 

และนันทนาการของเมืองเชียงใหม่ 
ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562; กรมโยธาธิการ

และผังเมือง, 2563b, 2563c)  

 
ภาพที่ 3-6 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ 

 

เมืองขอนแก่น มีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยส าหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 65 ช่องกริด (2x2 
ตารางกิโลเมตร) จากการวิเคราะห์ตัวเมืองขอนแก่นมีลักษณะความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัยตามภาพที่ 3-7 
และภาพท่ี 3-8 มีลักษณะความหนาแน่นพ้ืนที่ท างานและนันทนาการตามภาพที่ 3-9 และภาพที่ 3-10 เมื่อน า
ทั้งสองชั้นข้อมูลมาเทียบกันมีความถี่ของกลุ่มพ้ืนที่ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อการเก็บตัวอย่างตามภาพท่ี 3-11  
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ภาพที่ 3-7 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองขอนแก่น 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 

 
ภาพที่ 3-8 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮสิโทแกรมความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัยของเมอืงขอนแก่น 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 
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ภาพที่ 3-9 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นพื้นที่ท างานและนันทนาการของเมืองขอนแก่น 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562; กรมโยธาธิการ
และผังเมือง, 2563b, 2563c)  

 

ภาพที่ 3-10 การวิเคราะห์กลุม่ตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮสิโทแกรมความหนาแน่นพื้นที่ท างาน 

และนันทนาการของเมืองขอนแก่น 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562; กรมโยธาธิการ

และผังเมือง, 2563b, 2563c)  
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ภาพที่ 3-11 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ของเมืองขอนแก่น 

 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยส าหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 107 ช่อง 
กริด (2x2 ตารางกิโลเมตร) จากการวิเคราะห์ตัวเมืองหาดใหญ่-สงขลามีลักษณะความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัย
ตามภาพท่ี 3-12 และภาพท่ี 3-13 มีลักษณะความหนาแน่นพ้ืนที่ท างานและนันทนาการตามภาพที่ 3-14 และ
ภาพที่ 3-15 เมื่อน าทั้งสองชั้นข้อมูลมาเทียบกันมีความถี่ของกลุ่มพื้นที่ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อการเก็บตัวอยา่ง
ตามภาพท่ี 3-16  

 
ภาพที่ 3-12 การวิเคราะห์กลุม่ตัวอย่างเชิงพื้นท่ี ความหนาแน่นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 
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ภาพที่ 3-13 การวิเคราะห์กลุม่ตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮสิโทแกรมความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 

 

 
ภาพที่ 3-14 การวิเคราะห์กลุม่ตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นพื้นที่ท างานและนันทนาการของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562; กรมโยธาธิการ
และผังเมือง, 2563b, 2563c)  
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ภาพที่ 3-15 การวิเคราะห์กลุม่ตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮสิโทแกรมความหนาแน่นพื้นที่ท างาน 

และนันทนาการของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562; กรมโยธาธิการ
และผังเมือง, 2563b, 2563c)  

 

 
ภาพที่ 3-16 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

3.2.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 

การแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัยแบ่งโดยใช้ประเภทพื้นที่อยู่อาศัย 9 ประเภทและประเภทที่อยู่อาศัย 9 

ประเภทดังที่ได้สรุปไว้ในหัวข้อ 3.1.3 โดยเมื่อน าประเภทพื้นที่อยู่อาศัยและประเภทที่อยู่อาศัยมาวิเคราะห์การ

แบ่งกลุ่มร่วมกัน ในเบื้องต้นจะได้กลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัยทั้งหมด 51 รูปแบบ ทั้งนี้ งานวิจัยนี้แบ่งกลุ่มที่อยู่

อาศัยทั้ง 51 รูปแบบออกเป็น 3 กลุ่มตามการคาดการณ์เศรษฐสถานะของผู้อยู่อาศัยเบื้องต้น ซึ่งได้แก่ 1) ที่อยู่
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อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ (สีแดง) 2) ที่อยู่อาศัยที่อาจมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ (สีเหลือง) และ 

3) ที่อยู่อาศัยที่คาดว่าไม่มีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ (สีเขียว) ดังตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1 รหัสประเภทกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 51 ประเภท 
   ประเภทพ้ืนที่ 
   A B C D E F G H I 
   

ไม
่ตั้ง

อย
ู่ใน

โค
รง

กา
ร/

ชุม
ชน

 

ใน
สถ

าบ
ัน 

เช่
น 

มห
าว

ิทย
าล

ัย 
นิค

ม

อุต
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รร
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รเอ

กช
น

จัด
สร

รม
ีรั้ว

  
มีร

ั้ว 
ใน

โค
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กา
รเอ

กช
น

จัด
สร

รไ
ม่ม

ีรั้ว
 

ไม
่มีร

ั้ว 
 ใน

โค
รง

กา
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้าน
มั่น

คง
 

ใน
โค

รง
กา

รเค
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ชุม
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ใน
โค
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กา

รเอ
ื้ออ

าท
ร 

ใน
ชุม

ชน
แอ

อัด
/ส

ลัม
 

ใน
ชุม

ชน
บุก

รุก
/ร

ิม

ทา
งร

ถไ
ฟห

รือ
เข

ตท
าง

สา
ธา

รณ
ะ 

ปร
ะเ

ภท
ที่อ

ยู่อ
าศ

ัย 

1 บ้านเด่ียว 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H  

2 ทาวน์เฮาส์/ 
ทาวน์โฮม/บา้นแฝด  2B 2C 2D 2E 2F 2G   

3 ตึกแถว/ห้องแถว/ 
เรือนแถว 3A  3C 3D 3E 3F 3G 3H  

4 ห้องพักในอาคาร
พาณิชย์หรือตกึแถว 4A 4B 4C 4D  4F 4G 4H  

5 คอนโดมิเนียม / 
อะพาร์ตเมนท ์ 5A 5B    5F 5G   

6 แฟลต 6A 6B 6C 6D  6F 6G 6H  

7 เซอร์วิส 
อะพาร์ตเมนต ์ 7A 7B 7C 7D      

8 หอพัก 8A 8B 8C 8D      

9 ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/ 
เพิง และอื่นๆ 9A   9D    9H 9I 

            
    กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  

อาจมีกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย 

 
ไม่ใช่กลุ่มผู้มีรายได้
น้อย 

 

ทั้งนี้ จากลักษณะเชิงพื้นที ่ทั ้ง 25 รูปแบบตามที่ได้สรุปไว้ใน 3.2.1 ที่จะลงส ารวจ อาจไม่มีกลุ่ม
ตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัยครบทั้ง 51 ประเภท เพื่อความสะดวกงานวิจัยนี้จึงได้จัดประเภทของกลุ่มตัวอย่างเชิงที่
อยู่อาศัยออกเป็น 15 รูปแบบ (ตารางที่ 3-2 และตารางที่ 3-3) โดยการแบ่งประเภทที่อยู่อาศัยแต่ละรูปแบบ
แบ่งตามสมมติฐานเบื้องต้นว่า ผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยในรูปแบบเดียวกันน่าจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่
ใกล้เคียงกัน และจะก าหนดจ านวนการสุ่มตัวอย่างด้วยสัดส่วนตามความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้น ๆ 
โดยประเภทที่อยู่อาศัยในกลุ่มประเภทเดียวกันสามารถเลือกรหัสใดก็ได้และเก็บข้อมูลจนครบจ านวนที่ก าหนด 
ยกตัวอย่างเช่น หากก าหนดให้เก็บข้อมูลในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยหมายเลข 1 จ านวน 10 ตัวอย่าง ผู้เก็บ
สามารถเก็บ 1A:1D:2D เป็นสัดส่วน 3:3:4 หรือ 1:6:3 หรือ 4:0:6 หรือสัดส่วนอื่น ๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม หาก
ในพื้นที่มีประเภทที่อยู่อาศัยครบทุกรหัสในกลุ่มนั้นก็จะเก็บตัวอย่างทุกประเภทเพื่อให้มีความหลากหลายของ
ประเภทที่อยู่อาศัยมากที่สุด  
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นอกจากนี้ หากมีกลุ่มเศรษฐสถานะที่แตกต่างกันในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยเดียวกัน การเก็บข้อมูลใน
พ้ืนที่นั้นจะมุ่งเก็บตัวอย่างให้ครบทุกกลุ่มเศรษฐสถานะ เช่น การเก็บข้อมูลในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยหมายเลข 
3 จะต้องมีท้ังตัวอย่างจาก [1E 2E หรือ 3E] และ [1F 1G 1G 2F 2G 3F หรือ 3G] เป็นต้น 

ตารางที่ 3-2 ประเภทท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 
กลุ่ม รหัสประเภทที่อยู่อาศัย กลุ่ม รหัสประเภทที่อยู่อาศัย กลุ่ม รหัสประเภทที่อยู่อาศัย 
1 1A 1D 2D 6 3H 4H 11 6B 6C 

2 1B 1C 2B 2C 7 4A 4B 4C 4D 4F 4G 12 7A 7B 7C 7D 
3 1E 1F 1G 2E 2F 2G 3E 3F 3G 8 5A 5B 13 8A 8C 8D 

4 1H 9 5F 5G 6F 6G 14 8B 
5 3A 3C 3D 10 6A 6D 6H 15 9A 9D 9H 9I 

 

ตารางที่ 3-3 ประเภทท่ีอยู่อาศัยทัง้ 15 กลุ่ม 
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3.2.3 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยชิ ้นนี ้ไม่สามารถก าหนดตัวอย่างขั ้นต ่าด้วยการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย ( simple random 
sampling) ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรหรือครัวเรือนในหน่วยย่อยระดับกริด 2x2 ตาราง
กิโลเมตรตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยย่อยที่สุดที่ส านักงานสถิติแห่งชาติเผยแพร่อยู่ในระดับต าบล อ าเภอ 
หรือเทศบาล ซึ่งยังมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยย่อยดังกล่าว นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังต้องการทดสอบสมมติฐาน 
2 ประการที่เชื ่อมโยงกับวิธีการส ารวจดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น คือ 1) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตาม
ลักษณะพื้นที่เมืองที่ไม่เหมือนกัน และ 2) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตามลักษณะที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกัน 
ด้วยกรอบแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีข้ันตอนการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่
ละชั้นภูมิ (stratified cluster sampling) ดังนี้ 

ขั้นตอนการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) 

1. ประมาณการข้อมูลพื้นฐานในการค านวณ ประกอบด้วยข้อมูลและข้ันตอนดังนี้ 
1.1. ประมาณการจ านวนประชากรเชิงสถิติต่อเมือง (statistic population: N) (หน่วยฐาน: ครัวเรือน) 
1.2. ชั้นภูมิแรก: ชั้นภูมิพื้นที่เมือง (หน่วยของกลุ่มคือ กริด แบ่งประเภทด้วยประเภทพื้นท่ีเมือง) 

 จ านวนประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ในชั้นภูมิพื้นที่เมือง ตามลักษณะในภาพที่ 3-1 ข้างต้น โดยใช้
มาตรฐานเดียวกันทั้ง 3 เมือง 

 จ านวนกลุ่มท่ีมีในแต่ละเมือง จากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ในหัวข้อ 3.2.1 
 จ านวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละเมือง จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งอาจจะไม่ครบตามจ านวน

ประเภทกลุ่มที่เป็นไปได ้
 จ านวนครัวเรือนต่อกลุ่ม 

1.3. ชั้นภูมิที่สอง: ชัน้ภูมิที่อยู่อาศัย (หน่วยของกลุ่มคือ ครัวเรือน แบ่งประเภทด้วยลักษณะที่อยู่อาศัย) 
 จ านวนประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ในชั้นภูมิที่อยู่อาศัย ตามลักษณะในตารางที่ 3-3 ข้างต้น โดยใช้

มาตรฐานเดียวกันทั้ง 3 เมือง 
 จ านวนกลุ่มท่ีมีในแต่ละเมือง อยู่ในระดับครัวเรือนเป็นตามที่ประมาณการไว้ในข้อ 1.1 
 จ านวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละเมือง ส าหรับชั้นภูมิที่อยู่อาศัยไม่สามารถหาได้ เนื่องจากไม่มี

ข้อมูลดังกล่าว 
2. ค านวณหาตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎีขีดจ ากัดกลาง (Central Limit Theorem: CLT) 

ด้วยหลักที่ว่าผลลัพธ์ของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 30 ตัวอย่างเป็นต้นไปจะท าให้ผลเข้าหาขีดจ ากัด
กลางมากขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยงานวิจัยมีหน่วยฐานคือครัวเรือนแบ่งกลุ่มตามลักษณะของครัวเรือน จึงใช้
ผลคูณระหว่างจ านวนประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ในชั้นภูมิที่อยู่อาศัย และกลุ่มตัวอย่าง 30 เป็นตัวก าหนด 
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3. ค านวณหาตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมืองด้วยการค านวณส าหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling: SRS) ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมือง9 โดยใช้จ านวนครัวเรือนต่อเมือง (N) จากข้อ 
1.1 เมื่อ 𝜹 = ±𝟎. 𝟎𝟓 และ 1 − 𝛼 = 0.95  

4. ค านวณหาตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมืองด้วยการค านวณส าหรับการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยยังไม่แยกชั้นภูมิ 
(cluster sampling: CS) ค านวณหาจ านวนกลุ่ม (กริด) ที่ต้องส ารวจเมื่อเทียบกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(ครัวเรือน) ในแต่ละกริด10 เมื่อ 𝜹 = ±𝟎. 𝟎𝟓 ; 1 − 𝛼 = 0.95; DEFF = 2 ; และสมมติฐานสัดส่วน
ปรากฏการณ์ (assumed prevalence) ที่ 50% ของประชากร ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงจ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม
จะต้องมากกว่ากลุ่มตัวอย่างข้ันต ่าตามที่ค านวณไว้ในข้อ 2 (CLT) และข้อ 3 (SRS) 

5. ค านวณหาจ านวนกลุ่มพื้นที่เมืองต่อประเภทกลุ่มพื้นที่เมืองในแต่ละเมือง ใช้ผลการวิเคราะห์จ านวน
กลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูลจากการค านวณในข้อ 4 มาหารจ านวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละเมืองในข้อ 1.2 โดย
เศษของจ านวนกลุ่มที่เหลือจะเลือกใช้กับพ้ืนที่เมืองที่มีความหนาแน่นมากเป็นหลัก ผลลัพธ์จะทราบว่าแต่
ละเมืองต้องเก็บข้อมูลจากจ านวนกริดในแต่ละประเภทเท่าไหร่บ้ าง โดยจะมีจ านวนกลุ่มเท่ากันกับทุก
ประเภท ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการกระจายตัวของกริดในแต่ละประเภทพื้นที่เมือง บางประเภทกริดมีเพียง 1 
กริดที่มีลักษณะดังกล่าว เท่านั้น จึงอาจจะต้องปรับจ านวนประเภทพื้นที่เมืองให้น้อยลง 

6. ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อกริดในแต่ละเมือง ใช้ผลการวิเคราะห์จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่
เมืองที่ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) จากการค านวณในข้อ 4 มากระจายตามจ านวนครัวเรือนต่อกลุ่มที่
ค านวนไว้ในข้อ 1.2 โดยเริ่มกระจายสัดส่วนตามจ านวนประเภทกลุ่มที่มีในชั้นภูมิที่อยู่อาศัย 15 ประเภท 
เพ่ือเป็นฐานในการค านวณสัดส่วนจ านวนตัวอย่างในแต่ละช่องกริดต่อไป จากนั้นน าขนาดกลุ่มตัวอย่างมา
หาร 15 เพื่อทราบจ านวนของกลุ่มตัวอย่างตามประเภทที่อยู่อาศัยโดยคร่าวในแต่ละกริด ทั้งนี้ เศษของ
จ านวนเต็มจะใช้การปัดไปใช้กับกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทอ่ืนที่ยังขาดจ านวนเพ่ือให้ครบ 30 ตาม CLT หรือ
ทบขึ้นไปเฉลี่ยกับที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ ในกริดก็ได้ 

จากขั้นตอนข้างต้น ได้ผลลัพธ์การค านวณ คือ แต่ละเมืองจะต้องเก็บจ านวนตัวอย่างทั้งสิ ้น 870 
ตัวอย่าง จากกลุ่มพื้นที่เมือง 29 กริด โดยในแต่ละกลุ่มพื้นที่เมืองต้องเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน/กริด 
รายละเอียดการค านวณได้อธิบายไว้ในตารางที่ 3-4 ดังนี้ 

  

 
9 ค านวณจากเว็บไซต์ https://www.calculator.net/sample-size-

calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&pp=50&ps=320000&x=61&y=8 
10 ค านวณจากเว็บไซต์ http://web1.sph.emory.edu/users/cdckms/samplesize%20icc%20deff2.html 



 

73 

ตารางที่ 3-4 ผลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลและตัวแปร เชียงใหม่ ขอนแกน่ หาดใหญ่ 

-สงขลา 
หมายเหตุ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานในการคำนวน 
1.1. ประมาณการจำนวนประชากรเชงิสถิติต่อเมือง 

ประมาณการจำนวนประชากร (คน) 723,078 355,543 576,095 ที่มาข้อมูลเพื่อประมาณการ: 
(กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2562) 

ประมาณการจำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 
(statistical population size: N) 

403,124 179,838 263,034 

จำนวนประชากรต่อครัวเรือน 1.79 1.98 2.19  
1.2. ชั้นภมูิแรก: ชั้นภูมิพ้ืนที่เมือง 

ประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ (ประเภท) 25 25 25 ภาพที่ 3-1 
จำนวนกลุ่มที่มี (กรดิ) 76 65 107  
ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) 13 13 13 ภาพที่ 3-6 ภาพที่ 3-11 ภาพที่ 3-

16 
1.3. ชั้นภมูิที่สอง: ชัน้ภูมิที่อยู่อาศัย 

ประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ (ประเภท) 15 15 15  
ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) ไม่ทราบ ไม่ทราบ ไม่ทราบ  
2. จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (CLT) 
จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ (CLT) (ต่อประเภทที่
อยู่อาศัยของแต่ละเมือง) 

30 30 30  

ขนาดกลุม่ตัวอย่างขั้นต่ำจาก CLT 450 450 450  
3. จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (SRS) 
ขนาดกลุม่ตัวอย่างขั้นต่ำจาก SRS 384 384 384 เมื่อ 𝜹 = ±𝟎. 𝟎𝟓 ;  

1 − 𝛼 = 0.95  
4. จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยไม่แยกชั้นภูมิ (CS) 

4.1. ใช้จำนวนตัวอย่างขัน้ต่ำในแต่ละกลุ่มเป็นตัวต้ังด้วย CLT (เลือก) 
จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่เมืองที่
ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) 

30 30 30 n ≥ 30 ตาม CLT 

จำนวนกลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูล (กรดิ) 29 29 29 มีตัวคูณประกอบเหมือนจำนวน
ประเภทกลุ่มที่มีในข้อ 1.2 

จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม (ครัวเรือน/เมือง) 870 870 870 เมื่อ 𝜹 = ±𝟎. 𝟎𝟓  ; 
 1 − 𝛼 = 0.95; DEFF = 2; 
prvl = 50% 

4.2. ทางเลือกที่ 2: ใช้จำนวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละเมืองเป็นตัวต้ัง 
จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพื้นท่ีเมืองที่ต้อง
เก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) 

40 40 40 n ≥ 30 ตาม CLT 
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ข้อมูลและตัวแปร เชียงใหม่ ขอนแกน่ หาดใหญ่ 
-สงขลา 

หมายเหตุ 

จำนวนกลุ่มที่ต้องเก็บข้อมลู (กริด) 26 26 26 มีตัวคูณประกอบเหมือนจำนวน
ประเภทกลุ่มที่มีในข้อ 1.2 

จำนวนกลุ่มตัวอยา่งรวม (ครัวเรือน/เมือง) 1040 1040 1040 เมื่อ 𝜹 = ±𝟎. 𝟎𝟓  ; 
 1 − 𝛼 = 0.95; DEFF = 2; 
prvl = 50% 

 

3.2.4 วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง  

การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ระดับตามแต่ละชั้นภูมิ โดยในชั้นภูมิแรกระดับพื้นที่เมือง ทีม
ส ารวจสามารถเลือกช่องกริดในรูปแบบเดียวกันด้วยการสุ่มตามจ านวนกริดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.2.3 ถัดมาใน
แต่ละช่องกริดใช้การเดินสุ่มตามจ านวนครัวเรือนที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.2.3 ภายในขอบเขตของพื้นที่ช่องกริด
นั้น ๆ ทีมส ารวจจะเลือกครัวเรือนจากประเภทที่อยู่อาศัยด้วยการสังเกตเป็นหลัก ทั้งนี้ หากในกริดไม่มีที่อยู่
อาศัยบางประเภทให้ทบจ านวนตัวอย่างนั้นไปในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยแบบอ่ืนเท่า ๆ กันหรือเลือกตัวอย่างที่
ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยในแต่ละประเภทมีครบ 30 ครัวเรือนเป็นอย่างน้อย 

โดยท้ายที่สุด ในแต่ละเมืองจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชั้นภูมิพ้ืนที่เมืองอย่างน้อย 30 ครัวเรือน
ต่อประเภทพื้นท่ีเมือง และในชั้นภูมิที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 30 ครัวเรือนต่อประเภทที่อยู่อาศัย 

3.2.5 การพิทักษ์สิทธิ์ในการสัมภาษณ์ 

ในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะไม่บันทึกเสียงบทสัมภาษณ์ ถ่ายภาพ หรือ
บันทึกวีดีทัศน์ในงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบค าถาม หรือ ถอนตัวออก
จากการโครงการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมวิจัยหรือถอนตัวออกจ าก
โครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่องานหรือสถานภาพการท างานของผู้มีส่วนร่วม 

ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเป็นหลัก ขออนุญาต
เผยแพร่ในรายงานการวิจัยที่จะถูกตีพิมพ์ตามเนื้อหาที่ท่านยินยอมให้ผู้วิจัยเผยแพร่ได้ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
จะต้องให้ความยินยอมต่อผู้วิจัยก่อนจะเข้าส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามได้ การยินยอมดังกล่าวจะ
รวมถึงการน าเอาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป 

ความเสี่ยงภัยหรืออันตรายของผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่มย่อยในงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ในระดับน้อยถึง ไม่มี
อันตราย เนื่องจากในระหว่างงานวิจัยไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ นอกจากนี้ การวิเคราะห์
ยังเน้นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในภาพรวมที่ไม่สามารถชี้เฉพาะว่าข้อมูลมาจากใครได้ 
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ข้อมูลจากการจัดเก็บแบบสอบถามที่สามารถน าไปเผยแพร่ในรายงานการวิจัยจะมีเพี ยงข้อมูลเชิง
ปริมาณที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมตอบแล้วเท่านั้น ส าหรับข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละบุคคล จะมีเฉพาะผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัยได้ รายงานผลการวิจัยจะเน้นการสื่อสารเป็นภาพรวม เพ่ือเป็นการปกปิดตัวตนของผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจัย และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจตามมาได้ 

 

3.3 การเก็บข้อมูลสถานการณ์ของแหล่งการซื้อของในปัจจุบัน 

การเก็บข้อมูลสถานการณ์ของแหล่งการซื้อของ จะใช้การค้นคว้าเอกสาร สื่อสารสนเทศ การสังเกต และการ

สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล โดยเบื้องต้นจะด าเนินการรวบรวมต าแหน่งที่ตั้ง ลักษณะร้านค้า โดยแบ่งเป็น

ประเภท เพ่ือให้มีความเข้าใจภูมิทัศน์ของแหล่งการซื้อของของทั้งสามเมืองในปัจจุบันก่อน และเมื่อได้มีการสุ่ม

พื้นที่ที่จะด าเนินการส ารวจด้วยแบบสอบถามแล้ว จะสืบค้นการเปลี่ยนแปลงของแหล่งการซื้อของภายในกริด

นั้น ๆ จากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลง และสามารถ

วิเคราะห์เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองที่ท าการจัดเก็บมาได้ 

นอกจากนั้นยังจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมืองและการบริหารจัดการเมือง

ของแหล่งการซื้อของขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่เป็นการค้าสมัยใหม่ โดยจะด าเนินการสัมภาษณ์

หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวบรวม

ข้อมูลในฝั่งอุปทานด้วยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการการค้าสมัยใหม่รายใหญ่ในพื้นที่ 

ตัวแทนผู้ประกอบการการค้าดั้งเดิมในท้องถิ่นที่มีการปรับตัวให้ทันสมัยมากขึ้น เป็นต้น เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้

ทราบแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันสั้น และปัญหาที่คาดเดาว่าจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

 เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะท าการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของของคนเมือง เพื่อให้เห็น

ภาพรวมทั้งมิติของอุปสงค์และอุปทาน ซึ ่งจะช่วยให้สามารถระบุจุดแข็ง ปัญหา และความท้าทายของ

กรณีศึกษาได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกน าไปใช้ในการศึกษาอนาคตในขั้นตอนต่อไป 

3.4 การศึกษาอนาคตของการซื้อของ 

งานศึกษาชิ้นนี้ใช้อนาคตศึกษา (futures studies) มาเป็นกรอบในการวิจัย เพ่ือการวิเคราะห์ คาดการณ์ และ

อธิบายความเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

(ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562) ตลอดจนคาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคตและภาพอนาคตของการซื้อ

ของในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศในแต่ลักษณะ ทั ้งภาพอนาคตฐาน (baseline future) ภาพอนาคต
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ทางเลือก (alternative future) และภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) ที่มีความสัมพันธ์ความไม่

แน่นอนและความเสี่ยงในอนาคต รวมทั้งแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง และด้านคุณค่า ทั้งนี้ กระบวนการศึกษาภายใต้กรอบอนาคตศึกษา

ดังกล่าวนี้จะเน้นกระบวนการมีส่วนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่งในการพัฒนาและ

วิเคราะห์ภาพอนาคตในลักษณะต่าง ๆ และก าหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนา

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างอนาคตพึงประสงค์ (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) 

 กระบวนการและวิธีการวิจัยในการศึกษาอนาคตของการซื้อของ คือ วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 
(strategic foresight) ซึ่งแบ่งได้ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การก าหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) 
2) การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning) 
3) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) 
4) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 
5) การก าหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 
6) การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 
7) การวางแผน (planning) 
8) การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring)  

ทั ้งน ี ้  กระบวนการศึกษาภายใต ้กรอบอนาคตศึกษาจะเป็นการคาดการณ์แบบมีส ่วนร ่วม 
(participatory foresight) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง
ในการพัฒนาและวิเคราะห์ภาพอนาคตในลักษณะต่าง ๆ และก าหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ อันเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการพัฒนาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างอนาคตพึงประสงค์  (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) จึง
ก าหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย 3 ครั้ง  
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ภาพที่ 3-17 กรวยอนาคต (futures cone)  

(ที่มา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) 

 

• จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1  กับภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มผู้อยู่อาศัยในเมือง
หลักภูมิภาคท้ัง 3 เมือง เพ่ือก าหนดปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการซื้อของ 

• จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 กับผู้เชี่ยวชาญ ภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มผู้อยู่
อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคท้ัง 3 เมือง เพ่ือมองภาพอนาคต  

• จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 กับผู้เชี่ยวชาญ ภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มผู้อยู่
อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคท้ัง 3 เมือง เพ่ือเสนอวิธีการรับมือกับภาพอนาคต 
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บทท่ี 4  
ข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของของคนเมือง 

4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

ในปัจจุบัน ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ใน 3 ภาคการผลิตในระดับประเทศ
ของไทยนั้นได้แก่ ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 8 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตร้อยละ 26 และภาคการค้าและบริการ
ร้อยละ 60 จะเห็นได้ว่าภาคการค้าและการบริการมีบทบาทในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 
จากการศึกษาสถิติในช่วงปี 2552 – 2562 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีอัตราการขยายตัวขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ในทั้ง 3 ภาคการผลิต ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าและ
การบริการ จนกระทั่งในปี 2562 การขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลงเหลือร้อยละ 2.4 โดย
สาเหตุมาจากความซบเซาของสภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลก ตลาดแรงงานที่เปราะบาง 
และสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรนาในช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน (ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) 

 หากพิจารณาของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (GPP) ของทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น 
และสงขลา นั้นพบว่ามีสถานการณ์และสัดส่วนที่คล้ายกันกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ กล่าวคือภาค
การค้าและการบริการเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด ตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคเกษตรกรรม
ตามล าดับ (ในจังหวัดเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเกษตรกรรมมีมูลค่าสูงกว่าภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต) โดยจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคการค้าและบริการที่สูงที่สุด โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศอยู่พอสมควร ซึ่งน่าจะเป็นผลลัพธ์มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในขณะที่จังหวัดขอนแก่น
และสงขลามีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคการค้าและบริการต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่เล็กน้อย 

หากพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (GPP) ของจังหวัดเชียงใหม่โดยเทียบปี 2545 เป็นปี
ฐาน พบว่า ภาคการค้าและการบริการมีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที ่ร้อยละ 78 และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 
โดยเฉพาะในหมวดการค้าปลีกค้าส่งที่คิดเป็นร้อยละ 18 ของภาคการค้าและบริการ หรือมากกว่า 21 ,012 
ล้านบาทในปี 2562  ขณะที่ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 11 และ 
11 ตามล าดับ  
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ภาพที่  4-1 มูลค่า GPP ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2552 - 2562 

(ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 

 

หากพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (GPP) ของจังหวัดขอนแก่นโดยเทียบปี 2545 เป็นปี
ฐาน พบว่า ภาคการค้าและการบริการมีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 53 และมีอัตราการเติบโตค่อนข้างคงที่ 
ทั้งนี้โดยเฉพาะในหมวดการค้าปลีกค้าส่งที่คิดเป็นร้อยละ 23 ของภาคการค้าและบริการ หรือมากกว่า 16,695 
ล้านบาทในปี 2562 ขณะที่ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมการผลิต นั้นมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 8 และ 
39 ตามล าดับ 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 มูลค่า GPP ของจังหวัดขอนแก่น ป ี2552 – 2562 

(ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 
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หากพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (GPP) ของจังหวัดสงขลาโดยเทียบปี 2545 เป็นปีฐาน 
พบว่า ภาคการค้าและการบริการมีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 53 และมีอัตราการเติบโตร้อยละ –2.1 ทั้งนี้
โดยเฉพาะในหมวดการค้าปลีกค้าส่งที่คิดเป็นร้อยละ 20 ของภาคการค้าและบริการ หรือมากกว่า 17 ,250 
ล้านบาทในปี 2562 ขณะที่ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมการผลิต นั้นมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 15 และ 
32 ตามล าดับ 

 

 

ภาพที่ 4-3 มูลค่า GPP ของจังหวัดสงขลา ปี 2552 – 2562 

(ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564))
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ตารางที่ 4-1 มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2550 - 2562 

GPP - CHIANG MAI 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
Agriculture 13,912 14,208 14,534 13,544 17,586 17,057 15,990 16,474 15,077 15,481 16,065 16,852 17,060 
Agriculture 13,912 14,208 14,534 13,544 17,586 17,057 15,990 16,474 15,077 15,481 16,065 16,852 17,060 
Agriculture, forestry, and fishing 13,912 14,208 14,534 13,544 17,586 17,057 15,990 16,474 15,077 15,481 16,065 16,852 17,060 
Non-Agriculture 83,690 85,448 84,365 90,767 92,600 104,400 104,353 106,754 113,969 122,099 127,427 130,995 134,430 
Industrial 11,092 11,235 11,910 13,425 12,875 14,184 14,340 14,971 15,307 16,014 16,740 16,382 16,456 
Mining and quarrying 551 215 160 159 201 517 186 427 461 513 466 552 476 
Manufacturing 8,341 8,767 9,294 10,628 9,953 10,406 11,227 11,255 11,492 11,959 12,599 12,072 12,070 
Electricity, gas, steam, and air 
conditioning supply 

1,743 1,908 2,163 2,328 2,411 2,762 2,752 2,929 2,960 3,129 3,208 3,266 3,574 

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

431 464 475 502 515 547 508 518 526 544 624 613 648 

Services 72,628 74,245 72,445 77,279 79,741 90,263 90,058 91,809 98,727 106,177 110,782 114,746 118,125 
Construction 6,445 6,717 6,323 6,865 6,817 9,150 9,608 7,473 8,635 9,980 10,004 9,886 8,938 
Wholesale and retail trade and repair of 
motor vehicles and motorcycle 

12,428 12,695 13,233 14,732 14,808 15,677 15,338 16,704 17,158 19,008 19,233 20,036 21,012 

Transportation and storage 4,694 4,609 4,388 4,653 3,927 4,683 5,114 6,165 7,673 8,296 9,799 10,689 11,913 
Accommodation and food service 
activities 

9,059 8,862 7,990 8,323 9,024 10,566 11,056 12,217 13,379 13,813 14,354 15,531 16,662 

Information and communication 2,776 2,899 2,708 2,863 3,255 3,444 3,697 3,465 4,001 3,860 4,142 5,005 5,906 
Financial and insurance activities 5,209 5,049 5,705 5,835 6,205 8,018 8,286 9,396 9,896 10,729 11,214 11,773 12,272 
Real estate activities 7,317 7,822 8,185 8,791 8,592 8,160 6,747 8,070 7,627 9,141 9,599 9,552 9,595 
Professional, scientific and technical 
activities 

364 397 331 301 301 329 325 349 374 401 509 620 735 

Administrative and support service 
activities 

1,376 1,837 1,793 1,576 1,925 1,630 1,716 2,011 2,097 2,927 3,068 3,941 3,590 
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 (ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 
 
 
 
 
 

  

GPP - CHIANG MAI 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
Public administration and defence; 
compulsory social security 

7,586 7,416 7,422 7,795 8,307 10,840 9,626 7,446 6,988 6,920 7,263 7,423 7,497 

Education 8,329 8,431 7,877 7,797 7,614 7,722 7,827 8,044 9,860 9,878 10,067 9,054 8,801 
Human health and social work activities 5,291 5,611 4,541 6,054 6,840 7,254 7,543 7,923 8,045 8,213 8,634 9,115 9,648 
Arts, entertainment and recreation 249 199 209 279 321 396 389 400 418 518 571 638 762 
Other service activities 1,688 2,052 1,933 1,760 2,320 2,326 2,634 2,670 2,923 3,097 3,167 2,988 2,783 
Gross provincial product (GPP) 97,628 99,683 99,206 103,973 112,854 122,629 120,697 123,676 127,440 135,350 141,092 145,581 149,025 
GPP Per capita (Baht) 58,142 58,688 57,768 59,908 64,707 69,969 68,531 69,879 71,655 75,731 78,558 80,662 82,639 
Population (1,000 persons) 1,679 1,699 1,717 1,736 1,744 1,753 1,761 1,770 1,779 1,787 1,796 1,805 1,803 
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ตารางที่ 4-2 มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดขอนแก่นปี 2550 - 2562 
GPP - KHON KAEN 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

Agriculture 9,590 9,966 9,718 9,728 11,297 10,824 10,457 10,800 9,998 10,477 10,788 11,624 10,784 
Agriculture 9,590 9,966 9,718 9,728 11,297 10,824 10,457 10,800 9,998 10,477 10,788 11,624 10,784 
Agriculture, forestry, and fishing 9,590 9,966 9,718 9,728 11,297 10,824 10,457 10,800 9,998 10,477 10,788 11,624 10,784 
Non-Agriculture 89,012 95,267 100,893 102,762 105,898 121,026 114,881 114,000 116,907 116,415 121,407 125,168 125,126 
Industrial 42,058 48,579 48,020 48,827 49,825 58,406 53,854 55,825 54,586 50,974 53,754 55,545 53,137 
Mining and quarrying 1,194 1,111 1,055 941 1,012 893 807 728 766 714 582 700 742 
Manufacturing 39,028 45,489 44,843 45,613 46,489 54,827 50,486 52,482 51,105 47,461 50,361 51,984 49,363 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

1,519 1,691 1,857 2,017 2,093 2,450 2,371 2,484 2,513 2,619 2,620 2,666 2,887 

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

344 341 348 378 356 396 370 350 402 418 432 425 446 

Services 47,233 47,345 53,165 54,228 56,383 63,006 61,318 58,556 62,581 65,461 67,715 69,701 71,746 
Construction 5,402 4,284 6,712 6,151 5,671 7,057 5,670 5,118 5,465 5,247 4,956 4,933 4,870 
Wholesale and retail trade and repair of 
motor vehicles and motorcycle 

10,168 9,682 10,428 11,046 11,236 12,476 12,534 12,502 13,494 15,161 15,592 16,230 16,695 

Transportation and storage 2,326 2,391 2,513 2,319 2,764 2,701 2,756 2,759 2,740 2,805 2,703 2,822 2,948 
Accommodation and food service 
activities 

1,274 1,362 1,555 1,802 2,111 2,125 2,213 2,307 2,424 2,795 3,096 3,363 3,729 

Information and communication 1,247 1,378 1,364 1,394 1,546 1,543 1,489 1,497 1,697 1,540 1,622 2,086 2,958 
Financial and insurance activities 3,628 3,487 3,986 4,122 4,339 5,035 5,857 6,407 6,803 7,554 7,957 8,242 8,670 
Real estate activities 5,318 7,599 8,833 8,090 8,263 8,427 7,482 5,751 6,238 6,680 7,408 8,293 8,293 
Professional, scientific and technical 
activities 

50 47 51 51 69 75 52 65 124 155 158 162 190 

Administrative and support service 
activities 

410 385 363 361 339 374 395 384 411 441 504 526 570 
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(ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 
 

  

GPP - KHON KAEN 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
Public administration and defence; 
compulsory social security 

5,422 4,756 4,711 5,337 5,622 7,156 6,192 4,778 4,628 4,512 4,614 4,796 4,694 

Education 8,857 8,952 9,335 9,879 10,413 11,021 11,212 10,902 12,319 12,285 12,820 12,368 12,556 
Human health and social work activities 2,249 2,575 2,844 3,156 3,442 3,898 4,041 4,295 4,359 4,432 4,599 4,855 4,953 
Arts, entertainment and recreation 119 106 101 137 170 184 183 180 208 265 303 346 398 
Other service activities 677 890 1,057 754 799 1,023 1,086 1,088 1,083 1,098 1,087 1,046 1,015 
Gross provincial product (GPP) 98,618 105,213 110,519 112,351 117,454 131,588 125,176 124,937 126,588 126,769 132,025 136,767 135,650 
GPP Per capita (Baht) 56,109 60,022 63,248 64,534 67,578 75,838 72,264 72,247 73,326 73,553 76,732 79,622 79,057 
Population (1,000 persons) 1,758 1,753 1,747 1,741 1,738 1,735 1,732 1,729 1,726 1,723 1,721 1,718 1,716 
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ตารางที่ 4-3 มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดสงขลา ปี 2550 - 2562 
GPP - SONGKHLA 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

Agriculture 27,537 25,673 24,254 22,459 22,409 26,486 26,831 25,947 25,093 25,264 22,475 25,063 23,462 
Agriculture 27,537 25,673 24,254 22,459 22,409 26,486 26,831 25,947 25,093 25,264 22,475 25,063 23,462 
Agriculture, forestry and fishing 27,537 25,673 24,254 22,459 22,409 26,486 26,831 25,947 25,093 25,264 22,475 25,063 23,462 
Non-Agriculture 103,260 104,008 107,983 120,633 121,768 123,742 132,280 128,446 136,953 139,057 136,450 140,480 138,399 
Industrial 37,938 39,877 43,556 47,971 47,133 47,367 54,269 54,848 57,366 57,061 54,157 52,701 51,214 
Mining and quarrying 5,181 9,087 11,797 16,473 15,723 14,581 20,444 20,609 22,879 22,283 15,388 15,862 15,599 
Manufacturing 29,707 27,985 28,506 27,674 27,456 28,266 29,052 29,498 29,390 29,351 32,398 30,957 29,628 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

2,923 2,968 3,709 3,845 4,018 4,456 4,560 4,581 4,640 5,184 5,602 5,293 5,581 

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

428 388 390 420 403 445 414 361 418 431 468 439 447 

Services 65,027 63,600 63,530 71,690 73,862 75,730 76,641 71,931 77,916 80,389 80,728 86,241 85,657 
Construction 4,985 4,847 4,633 7,371 6,615 7,445 8,875 6,679 6,598 7,494 7,705 7,412 7,607 
Wholesale and retail trade and repair 
of motor vehicles and motorcycle 

19,732 18,052 16,394 18,830 19,281 16,920 16,094 14,978 15,842 16,994 17,893 17,408 17,250 

Transportation and storage 5,594 5,421 5,696 5,898 6,005 6,069 6,017 6,318 7,068 6,823 6,839 7,212 7,229 
Accommodation and food service 
activities 

2,286 2,187 2,554 3,474 3,860 3,543 4,310 4,598 5,302 5,561 5,752 6,220 6,418 

Information and communication 1,618 1,729 1,685 2,023 2,353 2,480 2,452 2,201 2,407 2,221 2,501 2,785 3,209 
Financial and insurance activities 4,672 4,589 4,997 5,129 5,704 6,301 7,228 7,796 7,815 8,284 8,645 8,854 9,042 
Real estate activities 7,019 7,034 7,613 6,672 6,854 6,871 7,252 6,713 7,854 7,869 8,351 8,478 7,980 
Professional, scientific and technical 
activities 

512 478 423 393 464 461 460 433 431 422 427 371 474 

Administrative and support service 
activities 

1,021 958 1,049 1,194 1,321 1,036 1,099 1,179 1,176 1,085 1,134 1,266 1,271 
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GPP - SONGKHLA 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

Public administration and defence; 
compulsory social security 

6,466 6,704 6,936 7,932 8,379 10,634 9,370 7,371 7,332 7,318 7,501 7,966 7,703 

Education 7,013 7,102 7,115 7,493 7,830 8,056 7,766 7,878 10,151 10,109 8,331 11,591 11,016 
Human health and social work 
activities 

3,200 3,416 3,340 4,021 3,979 4,213 4,357 4,490 4,557 4,663 4,817 5,141 5,153 

Arts, entertainment and recreation 108 106 108 143 182 176 176 181 185 234 272 310 361 
Other service activities 808 943 979 841 852 1,051 987 1,053 1,284 1,245 1,166 1,226 1,230 
Gross provincial product (GPP) 130,595 129,264 131,608 142,462 143,469 150,979 159,658 154,915 162,760 165,077 159,843 166,407 162,925 
GPP Per capita (Baht) 91,679 89,551 90,017 96,251 95,578 99,198 103,476 99,057 102,699 102,723 98,647 101,778 98,792 
Population (1,000 persons) 1,424 1,443 1,462 1,480 1,501 1,522 1,543 1,564 1,585 1,607 1,620 1,635 1,649 

(ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 
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4.2 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

จากการพิจารณาสถิต ิข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเร ือน  (Household Socio-
Economic Survey หรือ SES) ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติจัดท าขึ้นทุก ๆ 2 ปี ด้วยการส ารวจครัวเรือนจ านวน
กว่า 4 หมื่นครัวเรือนทั่วประเทศ โดยผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2552 – 2562 พบว่า ในภาพรวม
ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนในประเทศไทยเติบโตขึ้นมาตลอดในช่วง 10 ปี (2552 – 2562) จนกระทั่งในปี 2562 
นั้นกลับซบเซาลง ทั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

ครัวเรือนไทยก าลังจะจนลงในรอบ 10 ปี สวนทางกับเศรษฐกิจมหภาคที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

พบว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นจาก 20,903 บาทต่อเดือนในปี 2552 เป็น 26,946 บาท
ต่อเดือนในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86 ต่อปี แต่พบว่าในปี 2562 ลดลงเหลือ 26,018 บาทต่อเดือน 
หรือลดลงร้อยละ 2.1 ต่อปี และเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ปีจากที่รายได้ครัวเรือนมีการเพิ่มขึ้นมาโดย
ตลอด ทั้งนี้รายได้ครัวเรือนที่ลดลงนั้นยังสวนทางกับเศรษฐกิจมหภาค เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเบื้องต้น (nominal GDP) ที่เติบโตร้อยละ 2.2 ในช่วงเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามหลังจากปี 2562 ก็
มีแนวโน้มลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซาและสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้เหตุผลไว้ว่า รายได้เฉลี่ยครัวเรือนที่ลดลงนั้นมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยเชิงวัฏจักรและปัจจัยเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ รายได้ครัวเรือนที่ลดลงทั้งจากการท างานหรือค้าจ้างลดลง
ร้อยละ 1.6 รายได้จากก าไรจากเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 4.8 และจากการประกอบธุรกิจลดลงร้อยละ 3.0 
จากการเพิ่มขึ้นตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่สะท้อนผ่านการ
เติบโตมลูค่าการส่งออกและการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการซ้อนทับของการใช้
เทคโนโลยีทดแทนการใช้แรงงาน (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2563) (ภาพท่ี 4-4)  

 

ภาพที่ 4-4 การเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนเฉลีย่และมูลค่า GDP ของประเทศไทย ปี 2552 – 2562 

(ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 
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ในขณะที่รายได้เฉลี่ยในระดับภูมิภาคของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตแตกต่างกันเล็กน้อย โดย
ระหว่างปี 2560 และ 2562 รายได้เฉลี่ยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีการเติบโตร้อยละ 3.0 
และร้อยละ 0.8 แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคนั้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.0 ตามล าดับ แต่รายได้
เฉลี่ยในภาคใต้นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศโดยพบว่ารายได้เฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.0 แต่อัตราการเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ซึ่งสาเหตุมาจากปัจจัยแหล่งที่มาของรายได้ที่พึ่งพาภาค
เศรษฐกิจที่ต่างกันในแต่ละภูมิภาค (ภาพที่ 4-5 ถึง 4-7) 

 

ภาพที่ 4-5 การเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนเฉลีย่และมูลค่า GDP ของภาคเหนือ ป ี2552 – 2562 

(ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 

  

ภาพที่ 4-6 การเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนเฉลีย่และมูลค่า GDP ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552 – 2562 

(ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 
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ภาพที่ 4-7 การเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนเฉลีย่และมูลค่า GDP ของภาคใต้ ปี 2552 - 2562 

(ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 

เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยในระดับจังหวัด ในพื้นที่ศึกษา ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดสงขลา พบว่า ในระหว่างปี 2560 และ 2562 มีเพียงจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นที่รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.9 และผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เนื่องจากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสงขลาที่ลดลงร้อยละ 1.5 และ 
11.8 ตามล าดับ โดยที่และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.0 (ภาพท่ี 4-8 ถึง 4-10) 

 

ภาพที่ 4-8 การเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนเฉลีย่และมูลค่า GPP ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2552 – 2562 

(ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 
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ภาพที่ 4-9 การเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนเฉลีย่และมูลค่า GPP ของจังหวัดขอนแก่น ป ี2552 - 2562 

(ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 

 

 

ภาพที่ 4-10การเปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนเฉลีย่และมูลค่า GPP ของจังหวัดสงขลา ปี 2552 – 2562 

(ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 

 

ครัวเรือนไทยใช้จ่ายน้อยลง 

นอกจากรายได้เฉลี่ยตามสถิติข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ลดลงแล้วนั้น ยังพบอีกว่าครัวเรือน
ไทยลดการใช้จ่ายลงในปี 2562 โดยครัวเรือนไทยใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 20,742 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนลดลง

Songkhla 
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ประมาณร้อยละ 3 จาก 21,437 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนในปี 2560 สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ในขณะช่วง 
10 ปีที่ผ่านมานั้นเพิ่มข้ึนมาตลอด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการใช้จ่ายในรายหมวด พบว่ามีเพียงเฉพาะรายจ่ายประเภทของใช้ส่วนตัว 
และการใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และปี 2560 ครัวเรือนมีการใช้จ่าย
ในหมวดดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยคือร้อยละ 19 และ 1 ตามล าดับ ขณะทีห่มวดอาหารซึ่งเป็นหมวดที่มีสัดส่วน
รายจ่ายสูงที่สุด (ร้อยละ 32.9 ของรายจ่ายทั้งหมด) และค่าใช้จ่ายหมวดที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 21.0 
ของรายจ่ายทั้งหมด) และหมวดการเดินทางและการสื่อสาร (ร้อยละ 21.0 ของรายจ่ายทั้งหมด) ครัวเรือนไทย
ใช้จ่ายทั้งสามหมวดนี้ลดลงร้อยละ 5, 1 และ 2 ตามล าดับ  

ในทิศทางเดียวกัน หมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการความบันเทิงและการท่องเที่ยว หมวดรายจ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการพิธีและโอกาสพิเศษ 
หมวดยาสูบ และหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีส่วนที่ลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยของการใช้จ่ายครัวเรือนไทย 
สะท้อนว่าครัวเรือนไทยเลือกที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าและบริการเกือบทุกหมวดลงมากในภาวะที่
รายได้ไม่เติบโต (ภาพท่ี 4-11) 

 

ภาพที่ 4-11 การใช้จ่ายของครัวเรือนในประเทศไทยจ าแนกตามหมวด เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2560 

(ที่มา: ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, ส านักงานสถติิแห่งชาติ) 

ส าหรับการใช้จ่ายรายภูมิภาคพบว่าการใช้จ่ายเฉลี่ยของภาคเหนือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 15,329 บาท
ในปี 2560 เป็น 15,644 บาทในปี 2562 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ
ร้อยละ 0.2 จาก 16,513 บาท เป็น 16,552 บาท ในขณะที่การใช้จ่ายเฉลี่ยของภาคใต้ลดลงร้อยละ 8 จาก 
21,381 บาท เหลือ 19,600 บาท 

การใช้จ่ายในภาคเหนือ พบว่า เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ 2560 รายจ่ายประเภทของใช้ส่วนตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 รายจ่ายที่
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เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ  1 และ
หมวดการเดินทางและการสื่อสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยเฉพาะรายจ่ายด้านการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ในทิศทางตรงกันข้ามหมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาลดลงร้อยละ 3 ขณะที่หมวดรายจ่าย
เกี่ยวกับการความบันเทิงและการท่องเที่ยว หมวดรายจ่ายเครื่องนุ่งห่ม หมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการพิธี
และโอกาสพิเศษ หมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หมวดยาสูบ และหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยของการใช้จ่ายครัวเรือนไทย (ภาพท่ี 4-12) 

 

ภาพที่ 4-12 การใช้จ่ายของครัวเรือนในภาคเหนือจ าแนกตามหมวด เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2560 

(ที่มา: ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, ส านักงานสถติิแห่งชาติ) 

การใช้จ่ายในภาคตะวันออกเหนือ พบว่า เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ 2560 รายจ่ายประเภทของ
ใช้ส่วนตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 หมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หมวดรายจ่าย
เกี่ยวกับการความบันเทิงและการท่องเที่ยว หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) และ
รายจ่ายที่เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 4, 3 และ 1 ตามล าดับ  

ขณะที่รายจ่ายหมวดรายจ่ายเครื ่องนุ ่งห่ม หมวดการเดินทางและการสื่อสาร และรายจ่ายที ่ไม่
เกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภคลดลงต ่ากว่าร้อยละ 4 ในทิศทางเดียวกันหมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการพิธีและโอกาสพิเศษลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยของการใช้จ่ายครัวเรือนไทย 
โดยเฉพาะหมวดยาสูบ และหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 34 และ 49 ตามล าดับ (ภาพที่ 
4-13) 
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ภาพที่ 4-13 การใช้จ่ายของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ าแนกตามหมวด เปรียบเทียบระหวา่งปี 2562 และ 2560 

(ที่มา: ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, ส านักงานสถติิแห่งชาติ) 

การใช้จ่ายในภาคใต้ พบว่า เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 และ 2560 มีเพียงรายจ่ายประเภทของใช้
ส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 นอกเหนือจากนั้นครัวเรือนภาคใต้มีการใช้จ่ายลดลงต ่ากว่าค่าเฉลี่ยการใช้จ่าย
ครัวเรือนไทย ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) รายจ่ายที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภค หมวดการเดินทางและการสื่อสาร หมวดรายจ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการความบันเทิงและการท่องเที่ยว หมวดรายจ่ายเครื่องนุ่งห่ม หมวดรายจ่าย
เกี่ยวกับการจัดการพิธีและโอกาสพิเศษ โดยเฉพาะหมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และหมวดยาสูบ 
ที่ลดลงมากว่าร้อยละ 52 และหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีล่ดลงร้อยละ 73 การลดค่าการใช้จ่ายของครัวเรือน
ภาคใต้สอดคล้องรายได้ที่ลดลง และสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของภาคใต้ 

 

ภาพที่ 4-14 การใช้จ่ายของครัวเรือนในภาคใต้จ าแนกตามหมวด เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2560 

(ที่มา: ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, ส านักงานสถติิแห่งชาติ) 
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ครัวเรือนเมืองหลักภูมิภาคใช้จ่ายด้านการสื่อสารมากขึ้น 

หากพิจารณาส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในรายจังหวัดที่เมืองภูมิภาคทั้ง 3 แห่งตั้งอยู่ พบว่า การ
ใช้จ่ายครัวเรือนในแต่ละจังหวัดสอดคล้องกับข้อมูลการใช้จ่ายรายภูมิภาค กล่าวคือ การใช้จ่ายครัวเรือนใน
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่นนั้น เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยที่ร้อยละ 7 และ 17 ตามล าดับ ขณะที่จังหวัดสงขลา
นั้นลดลงร้อยละ 11 แต่สิ่งที่น่าสนใจคือทั้ง 3 จังหวัดนั้นมีการใช้จ่ายด้านการเดินทางและการสื่อสารมากขึ้น 
โดยเฉพาะหมวดการสื่อสาร (ภาพที่ 4-15 ถึง 4-17) ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้โทรศัพท์มือถือ และการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง
ที่เริ่มด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ อาทิ การซื้อสินค้า การซื้ออาหารและวัตถุดิบ การท างานผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 4-15 การใช้จ่ายของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่จ าแนกตามหมวด เปรยีบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2560 

(ที่มา: ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, ส านักงานสถติิแห่งชาติ) 

 

ภาพที่ 4-16 การใช้จ่ายของครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามหมวด เปรยีบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2560 

(ที่มา: ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, ส านักงานสถติิแห่งชาติ) 
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ภาพที่ 4-17 การใช้จ่ายของครัวเรือนในจังหวัดสงขลาจ าแนกตามหมวด เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2560 

(ที่มา: ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, ส านักงานสถติิแห่งชาติ) 

 

จากข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2560 พบประเด็น
ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

ครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีรายจ่ายมากข้ึน 15,469 บาท จาก 14,455 บาท สอดคล้องกับรายได้
ที่เพ่ิมข้ึน 20,443 บาท จาก 18,970 บาท โดยครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีการใช้จ่ายในหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 37.4 โดยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ในขณะที่การใช้
จ่ายในหมวดที่มีสัดส่วนรองลงมา อย่างเช่น หมวดค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 23.2 ของรายจ่ายทั้งหมด) 
นั้นกลับลดลงกว่าร้อยละ 4 และการใช้จ่ายหมวดเครื่องนุ่งห่มที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 24 ซึ่งหากพิจารณาใน
ภาพรวมจะพบว่าหมวดการใช้จ่ายลดลงนั ้นเป็นกลุ ่มสินค้าและบริการที่ไม่จ าเป็น สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจซบเซาเช่นในปัจจุบัน 

ครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่นที่มีรายจ่ายมากขึ้น 17,589 บาท จาก 15,092 บาท ซึ่งขัดแย้งกับรายได้
ที่ลดลงจาก 19,848 บาท เหลือ 19,253 บาท แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่นนั้นมีการใช้
จ่ายส าหรับสินค้าอุปโภคและบริโภคลดลง ไม่ว่าจะเป็น การใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มีสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 35.1  นั้นลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2560 การใช้จ่ายหมวดเครื่องนุ่งห่มที่ลดลงมากถึง
ร้อยละ 17 รวมถึงการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ซึ่งถือเป็นการบริการที่จ าเป็นก็ลดลงเช่นกัน  

ในขณะที่การใช้จ่ายของครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น ในหมวดการเดินทางและการสื่อสาร (สัดส่วน
ร้อยละ 22.4 ของรายจ่ายทั้งหมด) หมวดค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย (สัดส่วนร้อยละ 20.8 ของรายจ่ายทั้งหมด) 
นั้นกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 และ 20 ตามล าดับ โดยปัจจัยที่ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยมากขึ้นนั้นไม่แน่ชัด 
แต่ผู้วิจัยคาดว่าเป็นการลงทุนภายในจังหวัดจึงท าให้มีความหลากหลาย และต้นทุนในหลาย ๆ ส่วนเพิ่มขึ้นไป
ด้วย อาทิ ที่ดิน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
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ครัวเรือนในจังหวัดสงขลาที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดใน 3 จังหวัดที่เป็นกรณีศึกษา และมีค่าใช้จ่ายมากกว่า
ค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบปี 2562 กับปี 2560 พบว่า ครัวเรือนใน
จังหวัดสงขลาที่มีรายจ่ายลดลงจาก 23,733 บาท จาก 21,128 บาท สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงอย่างมากจาก 
26,703 บาท เหลือ 20,781 บาท 

 จะพบว่าครัวเรือนในจังหวัดสงขลานั้นมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ หมวด ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่าย
หมวดเครื่องนุ่งห่ม หมวดการเดินทางและการสื่อสาร และหมวดการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ขณะที่การใช้
จ่ายในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย (สัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ 53.1 
ของรายจ่ายทั้งหมด) กลับมีการใช้จ่ายลดลงร้อยละ 5 และ 6 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
ของภาคใต้และจังหวัดสงขลาที่ก าลังซบเซาและมีแนวโน้มถดถอยลง 

 
 

ตารางที่ 4-4 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนของครัวเรือนของประเทศไทย ปี 2550 - 2562 
Household Socio-Economic Survey 

Thailand 
2562 2560 2558 2556 2554 2552 

%ch 
(60-62) 

Total Monthly Income 26018 26946 26915 25194 23236 20903 -3% 

GDP (reference year = 2002) 
10,932,0

65 
10,259,9

40 
9,521,42

5 
9,142,07

6 
8,301,55

9 
7,657,08

8 7% 

GDP per capita 157,716 149,127 140,050 136,140 125,157 116,825 6% 

Total Monthly Expenditures 20742.1 21436.5 21157.2 19061.4 17402.6 16205 -3% 

Consumption Expenditures 17945.3 18642.4 18430.9 16786.6 15327.5 14244 -4% 
Food and Beverages (excluding 
alcoholic) 6815.57 7142 6900.21 6237.86 5660.2 5202 -5% 

Food Prepared at Home 3829 3527 3988 3463 3710 2944 9% 

Prepared Food 2624.19 3221.44 2597.18 2502.79 1700.8 2037 -19% 

   Food Taken Home 1399.83 1161.92 1363.57 1125.34 1058.4 823 20% 

   Food Eaten Away from Home 1224.36 2059.52 1233.62 1377.45 642.4 1214 -41% 

Non-alcoholic Beverage (at home) 362 392.82 314.52 272.4 249.2 220 -8% 

Alcoholic Beverages 129.68 255.41 140.07 204.6 94.7 225 -49% 

Drunk At Home 99.26 156.83 113.28 118.35 64.5 138 -37% 

Drunk Away from Home 30.41 98.58 26.79 86.25 30.2 86 -69% 

Tobacco Products 82.9 127.14 90.71 111.11 85.4 111 -35% 

Cigarettes, Tobacco etc. 79.35 120.49 85.75 104.75 80 106 -34% 

Betelnut, Snuff etc. 3.55 6.65 4.96 6.36 5.4 6 -47% 
Household Operation, Furnitures and 
Equipment 4355.52 4358.84 4311.23 3652.16 3553.4 3261 0% 

Rent of Dwelling 446.55 423.91 398.15 308.95 276 237 5% 
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Household Socio-Economic Survey 
Thailand 

2562 2560 2558 2556 2554 2552 
%ch 

(60-62) 
Estimated Rental Value of Dwelling 
(Include owned dwelling) 2298.92 2310.97 2193.89 1906.38 1775.3 1684 -1% 

Repair / Maintenance Dwelling 190.96 236.42 303.34 189.55 377.9 296 -19% 
Furnitures and Major Equipment 
Household Textiles Small Appliances 102.14 108.92 131 137.07 149.3 126 -6% 

Fuel, Lighting and Water Supply 969.37 943.48 945.32 824.49 698.7 669 3% 

Cleaning Supplies 290.52 252.33 269.93 236.26 221.8 191 15% 

Service Workers in Household 57.06 82.82 69.41 49.45 54.4 57 -31% 

Apparel and Footwear 458.3 466.49 536.7 483.23 493.5 411 -2% 

Cloth and Clothing 383.73 366.51 459.7 383.9 422.6 336 5% 

Footwear 74.57 99.98 77 99.33 70.9 74 -25% 

Personal Care 758.34 639.79 739.31 572.15 571.9 469 19% 

Personal Supplies 628.99 517.92 608.53 467.5 471.2 383 21% 

Personal Services 129.35 121.88 130.78 104.65 100.7 86 6% 

Medical and Health Care 266.96 332.17 295.83 287.04 266.5 314 -20% 

Medicine and Supplies  95.6 107.97 100.49 95.46 74 73 -11% 

Medical Services (outpatients) 124.17 151.32 137.13 126.05 146 151 -18% 

Medical Services (inpatients) 47.19 72.89 58.21 65.52 46.5 90 -35% 

Transport and Communication 4351.81 4463.17 4589.32 4409.98 3836 3373 -2% 

Vehicles Purchase 1184.63 1329.89 1449.52 1544.6 1212.1 1101 -11% 

Vehicle Repairing & Maintenance 418.01 364.23 422.39 323.35 346.3 251 15% 

Local Transportation 1607.36 1591.23 1629.43 1612.84 1468.5 1257 1% 

Special Occasion Travelling and Tour 383.48 446.82 383.97 337.88 261.6 253 -14% 

Communication 758.33 731 704.01 591.31 547.4 510 4% 

Education 313.11 375.72 355.87 317.52 272.1 335 -17% 
Recreation Reading and Religious 
Activity 293.17 329.74 332.18 328.35 293.4 323 -11% 

Recreation Equipment and Sports 20.7 29.39 30.01 37.08 43.4 51 -30% 

Toys, Pets, Shurbs and Recreation 45.99 56.74 52.91 63.8 66.1 76 -19% 

Admission, Sports fee 9.08 20.55 12.58 15.19 7.5 16 -56% 

Reading/ Religious Activities  217.4 223.07 236.67 212.28 176.4 180 -3% 

Special Ceremony Expenses 119.98 152.01 139.49 182.63 200.5 220 -21% 

Non-Consumption Expenditures 2796.81 2794.09 2726.26 2274.75 2075 1961 0% 

Taxes/Charge/Fees and Fine 81.19 98.71 93.58 106.21 82.5 77 -18% 

Career Membership Expense 3.24 1.91 1.35 1.31 1 2 70% 
Money/Meterial Give to Other Person 
Outside this Household 1003.63 963.34 989.07 772.85 737.9 698 4% 
Contribute Money/Material to NGO 
Institute 23.04 26.6 25.74 23.43 24.9 20 -13% 
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Household Socio-Economic Survey 
Thailand 

2562 2560 2558 2556 2554 2552 
%ch 

(60-62) 

Other Contributions 254.24 266.32 264.66 280.37 250.6 241 -5% 
Insurances Premiums, Cremation fee 
etc. 938.35 903.17 892.01 636.3 587.7 531 4% 
Lottery Tickets and Other Kind of 
Gambing 221.17 209.87 192.58 191.86 169.4 155 5% 

Interest Payment 259.41 316.18 262.8 254.33 195.6 222 -18% 

Other Expenses 12.54 8 4.48 8.08 25.4 16 57% 

(ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2563)) 
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ตารางที่ 4-5 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนของครัวเรือนของภาคเหนือ ปี 2550 – 2562 
Household Socio-Economic 

Survey 
Northern Region 

2562 2560 2558 2556 2554 2552 
%ch 

(60-62) 

Income 20270 19046 18952 19267 17350 15727 6% 

GDP (reference year = 2002) 706,390 671,841 630,370 647,169 599,490 550,311 5% 

GDP per capita 62,109 58,624 54,651 55,889 51,570 47,160 6% 

Total Monthly Expenditures 15644.02 15329.12 15268.21 14065.93 13667.5 12051 2% 

Consumption Expenditures 13677.95 13376.8 13341.51 12317.21 11977.5 10496 2% 
Food and Beverages (excluding 
alcoholic) 5629.72 5248 5444.78 4761.75 4901.4 3954 7% 

Food Prepared at Home 3781 3139 3768 3135 3568 2565 20% 

Prepared Food 1571.33 1817.2 1433.41 1443.96 1139.2 1237 -14% 

   Food Taken Home 912.8 769.42 844.56 658.11 713.1 482 19% 

   Food Eaten Away from Home 658.53 1047.79 588.85 785.85 426.1 755 -37% 

Non-alcoholic Beverage (at home) 277 291.8 242.81 183.03 193.9 152 -5% 

Alcoholic Beverages 98.41 217.42 127.57 155.61 78.2 186 -55% 

Drunk At Home 72.2 109.03 97.58 88.59 46.7 99 -34% 

Drunk Away from Home 26.21 108.39 29.99 67.03 31.5 87 -76% 

Tobacco Products 49.95 75.95 56.91 61.85 53.4 66 -34% 

Cigarettes, Tobacco etc. 47.48 70.76 53.38 57.55 48.6 61 -33% 

Betelnut, Snuff etc. 2.47 5.19 3.53 4.29 4.8 5 -52% 
Household Operation, 
Furnitures and Equipment 3225.65 3119.07 2997.8 2586.95 2569 2208 3% 

Rent of Dwelling 114.9 128.69 120.79 114.37 74.1 75 -11% 
Estimated Rental Value of 
Dwelling (Include owned 
dwelling) 1950.06 1836.34 1683.96 1450.94 1379.3 1200 6% 

Repair / Maintenance Dwelling 75.95 115.39 163.09 83.17 224.1 92 -34% 
Furnitures and Major Equipment 
Household Textiles Small 
Appliances 68.74 80.25 94 104.6 136 140 -14% 

Fuel, Lighting and Water Supply 745.12 696.82 688.34 627.4 536.1 507 7% 

Cleaning Supplies 235.22 214.88 222.09 185.48 191.1 161 9% 

Service Workers in Household 35.67 46.7 26.01 20.99 27.6 34 -24% 

Apparel and Footwear 309.33 348.5 383.81 371.88 373.7 334 -11% 

Cloth and Clothing 257.01 282.38 327.14 293.03 317.4 273 -9% 

Footwear 52.31 66.12 56.67 78.85 56.3 61 -21% 

Personal Care 560.15 466.23 505.2 429.65 441.4 352 20% 
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Household Socio-Economic 
Survey 

Northern Region 
2562 2560 2558 2556 2554 2552 

%ch 
(60-62) 

Personal Supplies 476.59 387.1 425.69 355.95 364.7 292 23% 

Personal Services 83.56 79.13 79.51 73.7 76.6 60 6% 

Medical and Health Care 200.25 249.86 204.56 214.57 201.5 272 -20% 

Medicine and Supplies  66.34 75.79 72.65 65.55 56.7 61 -12% 

Medical Services (outpatients) 83.95 101.35 79.73 89.97 100.2 137 -17% 

Medical Services (inpatients) 49.96 72.72 52.18 59.04 44.6 74 -31% 

Transport and Communication 2973.48 2972.95 2979.96 3147.97 2745.1 2379 0% 

Vehicles Purchase 807.6 895.17 983.22 1227.58 887.2 778 -10% 

Vehicle Repairing & Maintenance 319.6 284.44 289.88 246.57 254.6 205 12% 

Local Transportation 1143.34 1097.59 1077.37 1082.24 1052 871 4% 
Special Occasion Travelling and 
Tour 148.98 169.64 154.24 174.39 153.6 153 -12% 

Communication 553.96 526.1 475.26 417.18 397.7 374 5% 

Education 222.71 230.55 196.15 183.2 174.8 239 -3% 
Recreation Reading and 
Religious Activity 252.38 262.6 260.68 244.1 238.2 280 -4% 

Recreation Equipment and Sports 15.59 22.63 30.74 33.14 35.4 58 -31% 

Toys, Pets, Shurbs and Recreation 35.76 45.51 29.15 44.9 49.5 66 -21% 

Admission, Sports fee 3.59 5.46 3.66 6.39 3.1 7 -34% 

Reading/ Religious Activities  197.45 189.01 197.13 159.67 150.2 149 4% 

Special Ceremony Expenses 155.92 185.54 184.09 159.69 200.8 226 -16% 

Non-Consumption Expenditures 1966.07 1952.31 1926.7 1748.72 1690 1554 1% 

Taxes/Charge/Fees and Fine 79.05 69.34 58.43 51.99 63.7 54 14% 

Career Membership Expense 1.87 1.52 0.7 1.82 0.9 1 23% 
Money/Meterial Give to Other 
Person Outside this Household 600.21 637.07 693.34 643.72 603 569 -6% 
Contribute Money/Material to 
NGO Institute 19.24 20.55 15.76 17.28 16.4 15 -6% 

Other Contributions 196.03 196.49 202.21 198.15 188.4 173 0% 
Insurances Premiums, Cremation 
fee etc. 627.2 592.6 576.41 459.98 449.8 376 6% 
Lottery Tickets and Other Kind of 
Gambing 208.57 189.71 189.51 189.55 180.5 158 10% 

Interest Payment 230.39 239.15 188.41 178.84 165 202 -4% 

Other Expenses 3.49 5.88 1.93 7.38 22.3 7 -41% 
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ตารางที่ 4-6 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนของครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550 – 2562 
Household Socio-Economic Survey 

Northeastern Region 
2562 2560 2558 2556 2554 2552 

%ch (60-
62) 

Income 20600 20271 21094 19181 18217 15358 2% 

GDP (reference year = 2002) 

      
972,103.0

5  

      
934,585.7

1  

      
873,166.2

1  

      
850,756.8
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2  4% 

GDP per capita 
        

52,482.27  
        

50,086.05  
        

46,468.05  
        

45,117.54  
        

41,381.04  
        

35,957.38  5% 
Total Monthly Expenditures 16552.64 16513.01 17032.36 15092.2 14374.7 12260 0% 
Consumption Expenditures 14660.05 14549.02 15173.81 13536.15 12825.4 10905 1% 
Food and Beverages (excluding 
alcoholic) 6268.63 6088.71 6443.62 5638.66 5481.5 4396 3% 
Food Prepared at Home 4325 3730 4496.05 3800 4039 2901 16% 
Prepared Food 1636.92 2031.74 1712 1633.42 1259 1347 -19% 
   Food Taken Home 1104.87 954.19 1108.87 819.76 899.9 635 16% 
   Food Eaten Away from Home 532.05 1077.55 603.13 813.66 359.1 711 -51% 
Non-alcoholic Beverage (at home) 307 326.97 235.57 204.94 184.1 148 -6% 
Alcoholic Beverages 112.82 219.01 96.63 161.97 72.2 140 -48% 
Drunk At Home 74.79 120.31 74.49 85.9 51 86 -38% 
Drunk Away from Home 38.03 98.69 22.13 76.08 21.2 54 -61% 
Tobacco Products 71.08 107.27 71.65 80.99 67.5 79 -34% 
Cigarettes, Tobacco etc. 63.93 93.05 62.21 68.6 57.7 70 -31% 
Betelnut, Snuff etc. 7.15 14.22 9.44 12.4 9.8 10 -50% 
Household Operation, Furnitures 
and Equipment 3247.47 3228.61 3139 2619.34 2555.5 2355 1% 
Rent of Dwelling 100.16 117.2 100.72 79.33 67.9 52 -15% 
Estimated Rental Value of Dwelling 
(Include owned dwelling) 1814.66 1844.08 1665.46 1400.14 1349 1227 -2% 
Repair / Maintenance Dwelling 234.18 201.66 294.47 151.08 257.2 310 16% 
Furnitures and Major Equipment 
Household Textiles Small Appliances 100 101.26 117 132.38 141.9 100 -1% 
Fuel, Lighting and Water Supply 734.52 722.82 720.46 639.75 526.6 488 2% 
Cleaning Supplies 240.78 217.44 226.63 200.73 191.2 164 11% 
Service Workers in Household 24.28 24.15 13.51 15.93 21.8 14 1% 
Apparel and Footwear 326.19 328.52 420.62 353.26 359.4 302 -1% 
Cloth and Clothing 271.38 261.56 362.91 280.98 311.4 249 4% 
Footwear 54.81 66.95 57.72 72.27 47.9 53 -18% 
Personal Care 577.25 473.65 578.82 437.63 456.1 359 22% 
Personal Supplies 492.93 402.31 506.79 377.3 395.5 308 23% 
Personal Services 84.31 71.34 72.03 60.33 60.6 50 18% 
Medical and Health Care 205.42 170.74 205.55 199.8 169.1 184 20% 
Medicine and Supplies  64.11 61.5 71.23 62.07 42.7 34 4% 
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Household Socio-Economic Survey 
Northeastern Region 

2562 2560 2558 2556 2554 2552 
%ch (60-

62) 
Medical Services (outpatients) 93.02 71.09 98.2 88.8 87.7 90 31% 
Medical Services (inpatients) 48.29 38.15 36.12 48.93 38.7 60 27% 
Transport and Communication 3216.07 3240.32 3552.79 3348.74 2972.9 2418 -1% 
Vehicles Purchase 1130.07 1234.06 1460.16 1413.9 1159.6 932 -8% 
Vehicle Repairing & Maintenance 302.47 271.45 333.62 231.5 233.7 174 11% 
Local Transportation 1133.35 1099.44 1159.82 1167.72 1067.8 845 3% 
Special Occasion Travelling and Tour 128.53 154.23 163.67 150.5 133.9 110 -17% 
Communication 521.66 481.15 435.52 385.12 377.9 356 8% 
Education 153.37 168.59 195.91 165.83 166.9 173 -9% 
Recreation Reading and Religious 
Activity 285.94 275.73 252.32 266.06 227.5 213 4% 
Recreation Equipment and Sports 17.23 19.49 21.62 25.46 35.5 32 -12% 
Toys, Pets, Shurbs and Recreation 20.94 27.63 29.22 36.13 32.6 34 -24% 
Admission, Sports fee 2.79 6.16 4.94 4.25 1.5 5 -55% 
Reading/ Religious Activities  244.98 222.44 196.54 200.22 157.8 142 10% 
Special Ceremony Expenses 195.81 247.5 216.91 263.87 297 287 -21% 
Non-Consumption Expenditures 1892.59 1963.99 1858.55 1556.05 1549.3 1355 -4% 
Taxes/Charge/Fees and Fine 52.27 55.64 47.17 42.7 50 40 -6% 
Career Membership Expense 3.5 0.33 1.81 0.34 0.3 2 961% 
Money/Meterial Give to Other Person 
Outside this Household 403.59 541.67 493.64 423.9 520.8 441 -25% 
Contribute Money/Material to NGO 
Institute 13.7 9.46 9.33 13.7 9.9 7 45% 
Other Contributions 254.18 247.82 247.37 253.87 220.8 202 3% 
Insurances Premiums, Cremation fee 
etc. 677.28 605.49 611.68 457.92 389.1 337 12% 
Lottery Tickets and Other Kind of 
Gambing 246.89 216.41 190.65 161.5 145.5 129 14% 
Interest Payment 236.01 280.88 252.65 196.48 183.9 175 -16% 
Other Expenses 5.17 6.29 4.25 5.65 29.2 21 -18% 

(ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2563)) 
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ตารางที่ 4-7 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนของครัวเรือนของภาคใต้ ปี 2550 – 2562 
Household Socio-Economic 

Survey 
Southern Region 

2562 2560 2558 2556 2554 2552 
%ch 

(60-62) 

Income 25647 26913 26286 27504 27326 22926 -5% 

GDP (reference year = 2002) 885,446 820,869 780,396 754,769 696,593 655,020 8% 
GDP per capita 92,328 86,645 83,605 82,540 77,789 74,386 7% 
Total Monthly Expenditures 19599.58 21381.41 21293.34 20371.73 19685.7 17299 -8% 
Consumption Expenditures 16930.64 18420.42 18373.09 17901.31 17238.1 15040 -8% 
Food and Beverages (excluding 
alcoholic) 6770.83 7286.34 7199.07 6528.18 6474 5559 -7% 
Food Prepared at Home 4042 4076 4342.82 3942 4306 3490 -1% 
Prepared Food 2342.75 2840.15 2485.23 2325.23 1864 1822 -18% 
   Food Taken Home 1294.72 922.16 1350.23 1010.7 1168.6 655 40% 

   Food Eaten Away from Home 1048.02 1917.99 1135 1314.53 695.4 1167 -45% 
Non-alcoholic Beverage (at home) 386 370.19 371.02 261 303.8 247 4% 
Alcoholic Beverages 58.12 216.92 89.03 166.82 87.2 224 -73% 
Drunk At Home 43.99 123.64 64.57 81.34 55 128 -64% 

Drunk Away from Home 14.13 93.28 24.46 85.48 32.1 97 -85% 
Tobacco Products 73.49 151.65 105.2 152.99 121.9 153 -52% 
Cigarettes, Tobacco etc. 71.81 146.75 102.11 147.93 118.6 147 -51% 
Betelnut, Snuff etc. 1.68 4.9 3.09 5.06 3.4 6 -66% 
Household Operation, Furnitures 
and Equipment 3857.54 3945.89 3792.54 3654.13 3488.4 2965 -2% 
Rent of Dwelling 361.1 341.31 332.01 288.2 288.9 233 6% 
Estimated Rental Value of Dwelling 
(Include owned dwelling) 1968.1 1972.98 1878.35 1803.76 1544.5 1470 0% 
Repair / Maintenance Dwelling 268.51 378.53 297.21 340.51 557.9 265 -29% 
Furnitures and Major Equipment 
Household Textiles Small 
Appliances 112.88 149.22 146 160.48 186.4 145 -24% 
Fuel, Lighting and Water Supply 842.18 823.91 820.47 781.54 655.7 628 2% 
Cleaning Supplies 277.14 245.42 272.71 251.94 233.1 192 13% 
Service Workers in Household 27.62 34.53 45.12 27.7 21.9 32 -20% 

Apparel and Footwear 498.22 603.54 654.4 636.63 716.6 566 -17% 
Cloth and Clothing 417.81 469.06 550.42 511.85 624.2 465 -11% 
Footwear 80.41 134.49 103.98 124.78 92.4 100 -40% 
Personal Care 700.81 638.48 735.51 602.95 609.7 468 10% 

Personal Supplies 560.41 488.02 581.45 461.08 471.4 352 15% 
Personal Services 140.4 150.46 154.06 141.88 138.2 116 -7% 
Medical and Health Care 297.01 319.48 292.21 308.54 299.4 331 -7% 
Medicine and Supplies  92.13 103.61 98.99 87.78 77 66 -11% 
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Household Socio-Economic 
Survey 

Southern Region 
2562 2560 2558 2556 2554 2552 

%ch 
(60-62) 

Medical Services (outpatients) 149.91 155 149.89 150.55 168.9 186 -3% 

Medical Services (inpatients) 54.97 60.87 43.33 70.22 53.4 79 -10% 
Transport and Communication 4110.15 4593.62 4841.82 5085.66 4722.7 3925 -11% 
Vehicles Purchase 1102.78 1474.13 1614.53 1901.52 1648.3 1532 -25% 
Vehicle Repairing & Maintenance 436.49 403.88 502.43 362.61 484.7 280 8% 

Local Transportation 1648.81 1666.53 1754.02 1858.05 1741.4 1319 -1% 
Special Occasion Travelling and 
Tour 216.82 324.74 265.59 327.65 274.8 293 -33% 
Communication 705.24 724.33 705.25 635.83 573.5 501 -3% 
Education 269.11 298.78 269.69 285.01 248 291 -10% 
RecreationReading and Religious 
Activity 220.21 246.03 254.65 263.49 271.2 284 -10% 
Recreation Equipment and Sports 26.68 21.97 31.3 39.42 51.5 56 21% 
Toys, Pets, Shurbs and Recreation 49.17 57.54 50.16 57.03 76.4 79 -15% 
Admission, Sports fee 9.2 11.34 8.63 6.98 5.4 13 -19% 

Reading/ Religious Activities  135.16 155.17 164.56 160.06 137.9 137 -13% 
Special Ceremony Expenses 75.16 119.95 138.97 216.89 199.1 273 -37% 
Non-Consumption Expenditures 2668.93 2960.99 2920.24 2470.42 2447.6 2259 -10% 
Taxes/Charge/Fees and Fine 71.38 49.05 57.3 42.94 45.2 44 46% 

Career Membership Expense 6.1 2.93 0.91 1.91 0.4 0 108% 
Money/Meterial Give to Other 
PersonOutside this Household 1023.34 1214.21 1186.09 979.33 1106.7 1039 -16% 
Contribute Money/Material to NGO 
Institute 37.18 38.18 37.29 26.08 37.2 35 -3% 
Other Contributions 400.75 412.68 416.34 415.34 388.4 339 -3% 
Insurances Premiums, Cremation 
fee etc. 665.87 661.16 667.3 463.06 456 364 1% 
Lottery Tickets and Other Kind of 
Gambing 168.17 198.34 199.68 219.35 166.6 147 -15% 
Interest Payment 290.19 381.78 349.34 317.88 232 273 -24% 
Other Expenses 5.94 2.66 5.99 4.53 15 17 123% 

(ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2563)) 
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ตารางที่ 4-8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนของครัวเรือนของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554 – 2562 

Chiangmai 2562 2560 2558 2556 2554 
%ch 

(60-62) 
Total Household Income 20443.21 18970.11 14950.4 14392.7 18323.2 8% 
GPP (reference year = 2002) 149,025 141,092 127,440 120,697 112,854 6% 
GPP per capita 82,639 78,558 71,655 68,531 64,707 5% 
Total Monthly Expenditures 15469 14455 13732 14585 14775 7% 
Food and Beverages 5788 5195 4957 5147 4779 11% 
Household and Equipment 3584 3739 3275 3019 3082 -4% 
Apparel  315 412 348 299 395 -24% 
Medical and Health Care 595 513 571 571 823 16% 
Transport and Communication 2551 2122 2387 3054 3040 20% 
Other 720 786 594 948 1024 -8% 
Non-Consumption Expenditures 1915 1688 1599 1549 1633 13% 

ตารางที่ 4-9 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนของครัวเรือนของจังหวัดขอนแก่น ปี 2554 – 2562 

Khon Kaen 2562 2560 2558 2556 2554 
%ch  

(60-62) 
Total Household Income 19252.5 19848.04 21336.7 18095 16030.4 -3% 

GPP (reference year = 2002) 135,650 132,025 126,588 125,176 117,454 3% 
GPP per capita 79,057 76,732 73,326 72,264 67,578 3% 
Total Monthly Expenditures 17589 15092 15700 12677 13483 17% 
Food and Beverages 6170 6309 5774 4639 4615 -2% 

Household and Equipment 3664 3064 2971 2984 3009 20% 
Apparel  287 345 325 260 334 -17% 
Medical and Health Care 763 775 582 498 640 -2% 
Transport and Communication 3938 2665 3410 2355 2721 48% 

Other 550 510 524 606 586 8% 
Non-Consumption Expenditures 2218 1568 2114 1336 1579 41% 

ตารางที่ 4-10 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนของจังหวัดสงขลา ปี 2554 – 2562 

Songkhla 2562 2560 2558 2556 2554 
%ch 

(60-62) 
Total Household Income 20781.1 26702.74 27659.9 26824.1 26711.2 -22% 
GPP (reference year = 2002) 162,925 159,843 162,760 159,658 143,469 2% 
GPP per capita 98,792 98,647 102,699 103,476 95,578 0% 
Total Monthly Expenditures 21128 23733 21744 21383 19488 -11% 
Food and Beverages 7292 7688 6881 7358 6781 -5% 
Household and Equipment 3923 4165 3879 3386 3138 -6% 
Apparel  452 414 663 619 474 9% 
Medical and Health Care 827 795 1124 955 1121 4% 
Transport and Communication 4787 4534 4787 5109 4556 6% 
Other 656 370 959 1003 828 77% 
Non-Consumption Expenditures 3192 2766 3452 2953 2590 15% 

(ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2563)) 
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4.3 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดกับภาคที่เมืองหลักภูมิภาค
ตั้งอยู่ 

เมื่อน าข้อมูล GRP/Capita และ GPP/Capita ของภาคและจังหวัดที่เมืองหลักภูมิภาคตั้งอยู่มาวิเคราะห์จะ
พบว่า ทั้งสามจังหวัดม ีGPP/Capita ที่สูงกว่า GRP/Capita อย่างชัดเจน กล่าวคือ ทั้งสามจังหวัดเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความโดดเด่นในมิติการสร้างเศรษฐกิจ โดยจังหวัดสงขลาเป็นพ้ืนที่มีมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรสูง
ที่สุด ในขณะที่ค่า GPP/Capita ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่นนั้นใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ทุกภาคและทุก
จังหวัดอยู่ในแนวโน้มของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

 
ภาพที่ 4-18 มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรของภาคและจังหวัดที่เมืองหลักภมูิภาคตั้งอยู่ ปี 2552 ถึง 2562 

(ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)) 

 
เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในภาคและจังหวัดที่เมืองหลักภูมิภาคตั้งอยู่ จะพบว่า 

ภาคใต้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่สูงกว่าอีกสองภาค แต่มีแนวโน้มทรงตัว ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ถึงแม้จะต ่ากว่าแต่ก็มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อพิจารณาในระดับจังหวัดจะพบว่า จังหวัดขอนแก่นมีค่าท่ีใกล้เคียงกับค่าของภาคมากท่ีสุด ในชณะที่จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดสงขลานั้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนนั้นเหวี่ยงไปมาพอสมควร (ภาพท่ี 4-19) 
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ภาพที่ 4-19 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนระดับภาคและจังหวัดที่เมืองหลักภูมิภาคตั้งอยู่ปี 2552 ถึง 2562 

(ที่มา: ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, ส านักงานสถติิแห่งชาติ) 

 
เมื่อน าข้อมูล GRP/Capita GPP/Capita และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนดังกล่าว มาวิเคราะห์

อัตราการเจริญเติบโตทุก ๆ สองปี จะเห็นว่า GRP/Capita และ GPP/Capita นั้นยังคงเติบโตในแดนบวกเป็น
ส่วนใหญ่ แต่อัตราการเติบโตนั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งสะท้อนภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่วนรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในระดับภาคนั้นก็ยังเจริญเติบโตอยู่บ้าง แต่อัตราการเติบโตก็มีแนวโน้มที่ลดลง
เช่นเดียวกันทุกภาค แต่เมื่อสังเกตรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในระดับจังหวัดนั้น จะพบว่ามีความผันผวนสูงมาก 
มีหลายช่วงปีที่สามารถสังเกตการเติบโตแบบติดลบได้ 10-20% เมื่อเทียบกับสองปีก่อนหน้าที่ใช้เป็นค่า
เปรียบเทียบ (ภาพที่ 4-20) จากกราฟพบว่าจังหวัดสงขลามีแนวโน้มที ่อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนต ่ากว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับมหภาค 
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ภาพที่ 4-20 อัตราการเติบโตของมูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนระดับภาค

และจังหวัดที่เมืองหลักภมูิภาคตั้งอยู่ปี 2552 ถึง 2562 

(ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานสถิติแห่งชาติ)  
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4.4 การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท 

จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนระหว่างปี 2552 – 2562 ในหัวข้อรายได้
และรายจ่ายของพ้ืนที่ศึกษา โดยจ าแนกตามเขตการปกครอง 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ในเขตพ้ืนที่เทศบาล: เมือง 
2. นอกเขตพ้ืนที่เทศบาล: ชนบท  

แต่ด้วยข้อจ ากัดของข้อมูลสถิติผลการส ารวจถูกสรุปในชั้นข้อมูลรายภาค ผู้ศึกษาจึงได้เลือกผลลัพธ์
ของการส ารวจดังกล่าวมาเพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบและลักษณะพฤติกรรมรายได้และรายจ่ายของแต่ละเมือง 
โดยแบ่งดังนี้ 

1. ภาคเหนือ: เมืองเชียงใหม ่
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เมืองขอนแก่น 
3. ภาคใต้: เมืองสงขลา 

 

ภาพที่ 4-21 รายได้และค่าใช้จ่ายครัวเรือนของแต่ละภมูิภาคในปี 2562 

พบว่า ในภาพรวมรายได้ของครัวเรือนเมืองของทุก ๆ ภาค สูงกว่าครัวเรือนชนบทเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
30 โดยในปี 2562 ภาคเหนือครัวเรือนชนบทมีรายได้อยู่ที่ 18,384 บาท แต่ครัวเรือนเมืองมีรายได้ 23,534 
บาท หรือมากกว่าร้อยละ 28 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสถิติรายได้ในปี 2552 พบว่าครัวเรือนเมืองมีรายได้ 
20,259 บาท หรือมากว่ารายได้ครัวเรือนชนบทร้อยละ 41 หรือมีรายได้ 14,360 บาท จะเห็นได้ว่ามีความ
แตกต่างที่แคบลงเมื่อเทียบกับ 10 ปีกว่า อย่างไรก็ตามความแตกต่างเฉลี่ยก็ยังบ่งชี้ว่าครัวเรือนเมืองใน
ภาคเหนือนั้นมีรายได้สูงกว่าครัวเรือนในชนบทเฉลี่ยร้อยละ 28 
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ภาพที่ 4-22 รายได้ครัวเรือนของภาคเหนือระหว่างปี 2552 - 2562 

 ในทิศทางเดียวกันรายได้ของครัวเรือนเมืองในภาคใต้ในปี 2562 อยู่ที่ 26,916 บาท ซึ่งมากกว่ารายได้
ครัวเรือนชนบทที่มีรายได้ที่ 24,949 บาท หรือมากกว่าร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบรายได้ของครัวเรือนเมือง
ภาคใต้ในปี 2552 พบว่าอยู่ที ่ 22,926 บาท โดยมากกว่ารายได้ครัวเรือนชนบทอยู่ที่ร้อยละ 31 ที่มีรายได้ 
21,039 บาท และเมื่อเฉลี่ยค่าความแตกต่างกันของครัวเรือน ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับภาคอื่น ๆ ที่รายได้
ครัวเรือนเมืองจะสูงว่ารายได้ครัวเรือนชนบท ซึ่งของภาคใต้จะต่างกันร้อยละ 17 ในระยะ 10 ปี 

 

ภาพที่ 4-23 รายได้ครัวเรือนของภาคใต้ระหว่างปี 2552 - 2562 

 ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีความแตกต่างกันมากที่สุด กล่าวคือ ครัวเรือนเมืองมีรายได้
มากกว่าครัวเรือนชนบทเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ร้อยละ 47 โดยในปี 2562 พบว่ารายได้ครัวเรือนเมืองอยู่ที่ 25,750 
บาท ครัวเรือนชนบทอยู่ที่ 18,294 บาท หรือแตกต่างกันร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2552 พบว่าครัวเรือนเมือง
มีรายได้มากกว่าครัวเรือนชนบทถึงร้อยละ 83 ที่รายได้ครัวเรือนเมืองอยู่ที่ 24,532 บาท แต่ครัวเรือนชนบทมี
รายได้เพียง 13,423 บาทเท่านั้น 
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ภาพที่ 4-24 รายได้ครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือระหว่างปี 2552 - 2562 

 อย่างไรก็ตามเพื่อพิจารณาสถิติรายได้ของแต่ละภาค ยังพบอีกว่ามีเพียงหมวดรายได้ไม่ประจ าที่เป็น
ตัวเงิน (ได้แก่ มรดก พินัยกรรม รายรับจากการถูกสลากกินแบ่งของรัฐ หรือเงินรางวัลอื่น ๆ ) เท่านั้นที่
ครัวเรือนชนบทมีมากกว่าครัวเรือนเมือง และมีเพียงเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน 
(สินค้า บริการ และอาหารที่ไม่ได้มาจากการซื้อ หรือสินค้าที่สามารถผลิตได้เองในครัวเรือน) ของครัวเรือน
ชนบทที่มากกว่าครัวเรือนเมือง ซึ่งมีสาเหตุจากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีครัวเรือนเกษตรกรรมอยู่
ค่อนข้างมากนั้นเอง 

เมื่อพิจารณาสถิติรายจ่ายครัวเรือนของแต่ละภาคก็มีลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ครัวเรือน
เมืองจะมีการบริโภคมากกว่าครัวเรือนชนบทโดยเฉลี่ย 10 ปี ภาคเหนือมีครัวเรือนเมืองจะบริโภคมากกว่าอยู่ที่
ร้อยละ 26 ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าร้อยละ 31 และภาคใต้มากกว่าร้อยละ 21 โดยหมวดที่มี
ความแตกต่างกันมากที่สุดคือ หมวดการศึกษา ที่ครัวเรือนเมืองมีการใช้จ่ายในหมวดนี้มากกว่าเท่าตัว ขณะที่
หมวดการจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษที่ครัวเรือนชนบทจะใช้จ่ายมากกว่า รวมถึงหมวดยาสูบด้วย 

 หากเทียบสัดส่วนรายจ่ายของครัวเรือนในปี 2562 ของภาคเหนือ พบว่า ครัวเรือนเมืองมีค่าใช้จ่ายคิด
เป็นร้อยละ 76 ของรายได้ท้ังหมด ขณะที่ครัวเรือนชนบทมีสัดส่วนที่ร้อยละ 78 ซึ่งเมื่อพิจารณาย้อนหลัง 10 ปี 
ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือนชนบทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงกว่าครัวเรือนเมือง 
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ภาพที่ 4-25 ค่าใช้จ่ายครัวเรือนของภาคเหนือระหว่างปี 2552 - 2562 

 ในทิศทางเดียวกัน รายจ่ายของครัวเรือนในปี 2562 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ครัวเรือน
เมืองมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 74 แต่ครัวเรือนชนบทมีสัดส่วนที่ร้อยละ 84 เช่นเดียวกับสถิติ 10 ปี
ย้อนหลัง 
 

 

ภาพที่ 4-26 ค่าใช้จ่ายครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวา่งปี 2552 - 2562 

 แต่ขณะที่สัดส่วนของค่าใช้จ่ายครัวเรือนในภาคใต้ พบว่า ในปี 2562 ครัวเรือนเมืองมีสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ที่ร้อยละ 80 ของรายได้ ขณะที่ครัวเรือนชนบทมีสัดส่วนร้อยละ 74 โดยเมื่อเทียบในอดีตพบว่าสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเมืองมากกว่าครัวเรือนชนบทตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งอาจสรุปคร่าวได้ว่า ครัวเรือนเมือง
ภาคใต้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าครัวเรือนเมืองในภาคอ่ืน ๆ  
 

 

ภาพที่ 4- 27 ค่าใช้จ่ายครัวเรือนของภาคใต้ระหว่างปี 2552 – 2562 
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ตารางที่ 4-11 รายได้และค่าใช้จ่ายครัวเรือนของภาคเหนือระหว่างปี 2552 – 2562 
 2562 2552 

ภาคเหนือ 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

ความ
แตกต่าง 
(ร้อยละ) 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ความ
แตกต่าง 
(ร้อยละ) 

รายได้ทั้งสิ้นต่อเดือน 23534 18384 28 20259 14360 41 
รายได้ประจ า 23219 17745 31 19811 13926 42 
รายได้ไม่ประจ า (ที่เป็นตัวเงิน) 316 639 -51 448 434 3 
ค่าใช้จ่าย       

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน 17790 14404 24 15434 11031 40 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 15401 12683 21 13203 9680 36 
อาหาร และเครื่องดืม่ (ไม่มี
แอลกอฮอล์) 

6072 5374 13 4476 3796 18 

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ 103 96 7 228 173 32 
ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่น ๆ 46 52 -13 84 60 40 
ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และ
เครื่องใช้ต่าง ๆ 

3776 2908 30 3004 1968 53 

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 393 261 50 446 300 49 
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 659 503 31 484 312 55 
เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 260 165 57 312 260 20 
การเดินทางและการสื่อสาร 3339 2762 21 3224 2125 52 
การศึกษา 337 157 115 359 203 77 
การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทาง
ศาสนา 

302 224 35 381 250 52 

การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ 115 180 -36 205 233 -12 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภค 

2389 1722 39 2230 1351 65 
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ตารางที่ 4-12 รายได้และค่าใช้จ่ายครัวเรือนของภาคใต้ระหว่างปี 2552 – 2562 
 2562 2552 

ภาคใต้ 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

ความ
แตกต่าง 
(ร้อยละ) 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ความ
แตกต่าง 
(ร้อยละ) 

รายได้ทั้งสิ้นต่อเดือน 26916 24949 8 27650 21039 31 
รายได้ประจ า 26765 24751 8 27253 20586 32 
รายได้ไม่ประจ า (ที่เป็นตัวเงิน) 151 198 -24 397 453 -12 
ค่าใช้จ่าย       

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน 21563 18519 16 20310 16096 26 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 18397 16123 14 17623 14008 26 
อาหาร และเครื่องดืม่ (ไม่มี
แอลกอฮอล์) 

7220 6523 11 6337 5248 21 

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ 84 44 91 223 225 -1 
ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่น ๆ 76 72 6 152 153 -1 
ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และ
เครื่องใช้ต่าง ๆ 

4588 3455 33 3837 2617 47 

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 527 482 9 654 531 23 
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 843 622 36 594 417 42 
เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 295 298 -1 370 316 17 
การเดินทางและการสื่อสาร 4129 4100 1 4510 3692 22 
การศึกษา 328 237 38 426 237 80 
การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทาง
ศาสนา 

247 205 20 406 236 72 

การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ 59 84 -30 113 337 -66 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภค 

3165 2396 32 2687 2088 29 
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ตารางที่ 4-13 รายได้และค่าใช้จ่ายครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างปี 2552 – 2562 
 2562 2552 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

ความ
แตกต่าง 
(ร้อยละ) 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ความ
แตกต่าง 
(ร้อยละ) 

รายได้ทั้งสิ้นต่อเดือน 25750 18294 41 24532 13423 83 
รายได้ประจ า 25301 17879 42 24010 13077 84 
รายได้ไม่ประจ า (ที่เป็นตัวเงิน) 448 415 8 523 347 51 
ค่าใช้จ่าย       

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน 19098 15413 24 16780 11307 48 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 16659 13765 21 14657 10114 45 
อาหาร และเครื่องดืม่ (ไม่มี
แอลกอฮอล์) 

6594 6123 8 5258 4214 25 

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ 141 100 40 207 126 64 
ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่น ๆ 67 73 -9 97 76 28 
ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และ
เครื่องใช้ต่าง ๆ 

3899 2956 32 3086 2200 40 

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 404 291 39 452 270 67 
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 716 515 39 544 319 71 
เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 211 203 4 241 172 40 
การเดินทางและการสื่อสาร 3946 2889 37 3889 2108 84 
การศึกษา 195 135 44 324 142 128 
การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทาง
ศาสนา 

320 271 18 341 186 83 

การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ 167 209 -20 218 301 -28 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภค 

2439 1648 48 2123 1193 78 
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บทท่ี 5  
พฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค 

5.1 การพัฒนาแบบสอบถาม แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และการสำรวจ 

ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการซื้อของของคนเมือง และสถานการณ์ของแหล่งการซื้อของ
ในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้นจะด าเนินการหาค าตอบด้วยการทบทวนวรรณกรรม การ
ส ารวจกายภาพ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสอบถามเป็นส่วนส าคัญในการท าความเข้าใจ
พฤติกรรมการซื้อของของคนเมือง โดยจะท าการเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้สรุปไว้ใน 3.1 และ 3.2 

 แบบสอบถามได้รับการพัฒนาเพ่ือหาค าตอบของค าถามวิจัยข้อที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร? 

1.1 พฤติกรรมกำรซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภำคสัมพันธ์กับรูปแบบกำรตั้งถ่ินฐำนอย่ำงไร? 
1.2 กำรค้ำสมัยใหม่ และกำรค้ำอิเล็กทรอนิกส์มีบทบำทกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรซื้อของของ

คนเมืองในเมืองหลักภูมิภำคอย่ำงไร? 
1.3 ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พฤติกรรมกำรซื้อของของคน

เมืองในเมืองหลักภูมิภำคเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่ำงไร? 

 แบบสอบถามได้รับการพัฒนาให้เก็บข้อมูลเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลระดับครัวเรือน ระดับสมาชิกใน
ครัวเรือน และระดับปัจเจกบุคคล เพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทั้งพฤติกรรมในระดับครัวเรือน และในระดับ
ปัจเจกบุคคล ซึ่งสมมติฐานส าคัญที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของคือการตัดสินใจซื้อของของคน
เมืองในส่วนที่เป็นการค้าดั้งเดิมและการค้าสมัยใหม่ที่ผู้คนต้องเดินทางไปซื้อของเองนั้น น่าจะขึ้นอยู่กั บความ
สะดวก (ที่ตั้งของที่อยู่อาศัย / การมีอยู่ของแหล่งจับจ่ายใช้สอย / การเดินทาง) เศรษฐสถานะ  (รายได้) และ
ช่วงวัย (เจเนอเรชัน) เป็นหลักทั้งในระดับครัวเรือนและระดับปัจเจกบุคคล นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาค าถาม
เพื่อใช้วิเคราะห์บทบาทของการค้าสมัยใหม่และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่ามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของของกลุ่มเป้าหมายอย่างไรบ้าง 

 ในแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) มีส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นการซื้อของของคนเมือง 
โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของและการบริโภคของครัวเรือน (10 ค าถาม) อยู่ในส่วนที่ 4 ซึ่งเป็น
ค าถามพฤติกรรมสมาชิกครัวเรือน และค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของของปัจเจกบุคคล (12 ค าถาม) อยู่
ในส่วนที ่ 11 ซึ ่งเป็นค าถามระดับบุคคล โดยจะแบ่งการซื ้อของออกเป็น 5 กลุ ่มเพื ่อให้ค าถามมีความ
เฉพาะเจาะจง และน ามาวิเคราะห์แยกส่วนได้ง่ายขึ้น ได้แก่ 1) การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหาร
ส าเร็จรูป 2) การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน 3) การกินอาหารนอกบ้าน 4) การสั่งอาหารด้วยบริการ
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ส่งอาหาร และ 5) การซื้อของออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามมีรายละเอียดตามตารางที่ 5-1 ถึง 
5-3 

ตารางที่ 5-1 พฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองท่ีจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
หมวดค าถาม การเก็บข้อมูลระดับครัวเรือน 

และสมาชิกในครัวเรือน* 
การเก็บข้อมูลระดับ 

ปัจเจกบุคคล** 
หมายเหตุ 

การเดินทางไปซ้ือ
ของสดของแห้งและ
อาหารส าเร็จรูป 

-  สถานท ี ่ และความถ ี ่ ในการ
เดินทางไปซื้อของสดของแห้งและ
อาหารส าเร็จรูป (4.1, 4.2) 

N/A - เป็นการวิเคราะห์การ
เลือกใช้งานแหล่งจับจ่าย
ที่เป็นการค้าดั้งเดิมและ
การค้าสมัยใหม่ 
- ไม่ม ีการวิเคราะห์ใน
ระดับปัจเจกบุคคล 

การเดินทางไปซ้ือ
ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-  สถานท ี ่ และความถ ี ่ ในการ
เ ด ิ น ท า ง ไ ป ซ ื ้ อ ข อ ง ใ ช ้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน (4.3, 4.4) 

N/A 

การกินอาหารนอก
บ้าน 

- สถานที ่และความถี ่ในการกิน
อาหารนอกบ้าน (4.5, 4.6) 

- ความถี่ของการกินอาหารนอก
บ้านจ าแนกตามสถานที ่  มื้อ
อาหารท ี ่ก ินนอกบ ้าน และ
เหตุผลที ่ก ินอาหารนอกบ้าน 
(11.1, 11.2, 11.3) 

 

การสั่งอาหารด้วย
บริการส่งอาหาร 

N/A - สถานท่ีและความถี่ท่ีใช้บริการ
ส่งอาหาร และเหตุผลในการใช้
บริการ (11.4, 11.5, 11.6) 

- เ ป ็ นก า ร ว ิ เ ค ร าะห์
บ ท บ า ท ข อ ง ก า ร ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ต่อการซื้อ
ของและการบริโภคของ
คร ัวเร ือนและปัจเจก
บุคคล 

การซ้ือของออนไลน ์ - ช่องทาง ความถี ่ และประเภท
สินค้าท่ีซื้อออนไลน์ (4.7, 4.8, 4.9) 

- ความถี ่และสถานที่จัดส่งใน
การซื ้อของออนไลน์ ประเภท
สินค้าท่ีซื้อออนไลน์ และเหตุผล
ในการซื้อของออนไลน์ (11.7, 
11.8, 11.9, 11.10, 11.11) 

ความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดจากโควิด19 

- การเปลี่ยนแปลงความถี่ของการ
ซื้อของและการบรโิภคผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ (4.10) 

- การเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
การซื้อของและการบริโภคผา่น
ช่องทางต่าง ๆ (11.12) 

 

* ตัวเลขในวงเล็บคือตัวเลขหัวข้อค าถามในส่วนท่ี 4  ** ตัวเลขในวงเล็บคือตัวเลขหัวข้อค าถามในส่วนท่ี 11 
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ตารางที่ 5-2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลระดับครัวเรือนและสมาชกิในครัวเรือน 
หมวดค าถาม ประเด็นในการ

วิเคราะห์
ความสัมพันธ ์

ตัวแปรต้นที่น ามาวิเคราะห์ร่วม 
(จัดเก็บในส่วนอื่นของ

แบบสอบถาม) 

ประเด็นในการวิเคราะห์ 

การเดินทางไปซ้ือ
ของสดของแห้งและ
อาหารส าเร็จรูป 

สถานท่ีในการ
เดินทางไปซื้อของสด
ของแห้งและอาหาร
ส าเรจ็รูป 

- ต าแหน่งท่ีตั้งของครัวเรือน 
- แหล่งงาน/สถานศึกษาของ
สมาชิกที่เป็นผูซ้ื้อของ 
- การเดินทางของสมาชิกที่เป็นผู้
ซื้อของ 

- ความสะดวก (ท่ีตั้งของที่อยู่อาศัย / 
การมีอยู่ของแหล่งจับจ่ายใช้สอย / 
การเดินทาง) มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ออย่างไร 
- การเลือกใช้การค้าดั้งเดิมและ
การค้าสมัยใหมส่ัมพันธ์กับลักษณะ
ของครัวเรือนอย่างไร 
 

- รายได้ครัวเรือนและสมาชิก - เศรษฐสถานะมีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ออย่างไร 
 

ความถี่ในการ
เดินทางไปซื้อของสด
ของแห้งและอาหาร
ส าเรจ็รูป 

- จ านวนสมาชิกและ
องค์ประกอบของครัวเรือน 
- การมีอยู่และลักษณะห้องครัว 
- ความถี่ในการประกอบอาหาร
ในครัวเรือน 
 

- ลักษณะของครัวเรือนและที่อยู่
อาศัยสัมพันธ์กับความถี่ในการ
เดินทางไปซื้ออย่างไร 

การเดินทางไปซ้ือ
ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

สถานท่ีในการ
เดินทางไปซื้อของใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

- ต าแหน่งท่ีตั้งของครัวเรือน 
- แหล่งงาน/สถานศึกษาของ
สมาชิกที่เป็นผูซ้ื้อของ 
- การเดินทางของสมาชิกที่เป็นผู้
ซื้อของ 

- ความสะดวก (ท่ีตั้งของที่อยู่อาศัย / 
การมีอยู่ของแหล่งจับจ่ายใช้สอย / 
การเดินทาง) มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ออย่างไร 
- การเลือกใช้การค้าดั้งเดิมและ
การค้าสมัยใหมส่ัมพันธ์กับลักษณะ
ของครัวเรือนอย่างไร 
 

- รายได้ครัวเรือนและสมาชิก 
 

- เศรษฐสถานะมีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ออย่างไร 
 

ความถี่ในการ
เดินทางไปซื้อของใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

- จ านวนสมาชิกและ
องค์ประกอบของครัวเรือน 
- การมีอยู่ของห้องเก็บของ 
 

- ลักษณะของครัวเรือนและที่อยู่
อาศัยสัมพันธ์กับความถี่ในการ
เดินทางไปซื้ออย่างไร 
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หมวดค าถาม ประเด็นในการ
วิเคราะห์

ความสัมพันธ ์

ตัวแปรต้นที่น ามาวิเคราะห์ร่วม 
(จัดเก็บในส่วนอื่นของ

แบบสอบถาม) 

ประเด็นในการวิเคราะห์ 

การกินอาหารนอก
บ้าน 

ความถี่ของการกิน
อาหารนอกบ้าน
จ าแนกตามสถานท่ี  

- ต าแหน่งท่ีตั้งของครัวเรือน 
- การเดินทางของสมาชิก 

- ความสะดวก (ท่ีตั้งของที่อยู่อาศัย / 
การมีอยู่ของแหล่งจับจ่ายใช้สอย / 
การเดินทาง) มีผลต่อพฤติกรรมการ
กินอาหารนอกบ้านอย่างไร 

มื้ออาหารที่กินนอก
บ้าน และเหตุผลที่
กินอาหารนอกบ้าน 

- รายได้ครัวเรือนและสมาชิก 
- การเข้าถึงสวัสดิการ 

- เศรษฐสถานะมีผลต่อพฤติกรรม
การกินอาหารนอกบ้านอย่างไร 

การซ้ือของออนไลน ์ - ความถี่และสถานท่ี
จัดส่งในการซื้อของ
ออนไลน์ ประเภท
สินค้าท่ีซื้อออนไลน์ 
และ 

- การมีอินเทอร์เน็ต และการถือ
ครองอุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
- ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
สมาชิกในครัวเรือน 

- การเข้าถึงเทคโนโลยีของสมาชิกมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์
อย่างไร 

- ประเภทสินค้าท่ีซื้อ
ออนไลน ์

- ต าแหน่งท่ีตั้งของครัวเรือน 
- การเดินทางของสมาชิก 
 

- ความสะดวก (ท่ีตั้งของที่อยู่อาศัย / 
การมีอยู่ของแหล่งจับจ่ายใช้สอย / 
การเดินทาง) มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อของออนไลน์อย่างไร 

ความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดจากโควิด19 

การเปลีย่นแปลง
ความถี่ของการซื้อ
ของและการบรโิภค
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

- ต าแหน่งท่ีตั้งของครัวเรือน 
- การมีอยู่และลักษณะห้องครัว 
- ความถี่ในการประกอบอาหาร
ในครัวเรือน 
- แหล่งงาน/สถานศึกษาของ
สมาชิกที่เป็นผูซ้ื้อของ 
- รายได้ครัวเรือนและสมาชิก 
- การมีอินเทอร์เน็ต และการถือ
ครองอุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
- ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
สมาชิกในครัวเรือน 

- ความสะดวก (ท่ีตั้งของที่อยู่อาศัย / 
การมีอยู่ของแหล่งจับจ่ายใช้สอย / 
การเดินทาง) และเศรษฐสถานะมผีล
ต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือไม ่
อย่างไร 
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ตารางที่ 5-3 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจเจกบุคคล 
หมวดค าถาม ประเด็นในการ

วิเคราะห์
ความสัมพันธ ์

ตัวแปรต้นที่น ามาวิเคราะห์ร่วม 
(จัดเก็บในส่วนอื่นของ

แบบสอบถาม) 

ประเด็นในการวิเคราะห์ 

การกินอาหารนอก
บ้าน 

สถานท่ีในการกิน
อาหารนอกบ้าน 
และมื้ออาหารที่กิน
นอกบ้าน 

- ต าแหน่งท่ีตั้งของครัวเรือน 
- ต าแหน่งท่ีตั้งของแหล่งงาน/
สถานศึกษา 
- การประกอบอาชีพ 
- การเดินทาง 

- ความสะดวก (ท่ีตั้งของที่อยู่อาศัย / 
ที่ตั้งของแหล่งงาน / การมีอยู่ของ
แหล่งจับจ่ายใช้สอย / การเดินทาง) 
มีผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารนอก
บ้านอย่างไร 
 
 

เหตุผลที่กินอาหาร
นอกบ้าน 

- รายได ้
 

- ความสะดวกและเศรษฐสถานะมีผล
ต่อพฤติกรรมการกินอาหารนอกบา้น
อย่างไร 
 
 

การสั่งอาหารด้วย
บริการส่งอาหาร 

- สถานท่ีและความถี่
ที่ใช้บริการส่งอาหาร  

- ต าแหน่งท่ีตั้งของครัวเรือน 
- ต าแหน่งท่ีตั้งของแหล่งงาน/
สถานศึกษา 
- การประกอบอาชีพ 
- การเดินทาง 
- การมีอินเทอร์เน็ต และการถือ
ครองอุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
- ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินอิเล็กทรอนิกส ์
 

- ความสะดวก (ที่ตั้งของที่อยู่อาศัย / 
ที่ตั้งของแหล่งงาน / การมีอยู่ของ
แหล่งจับจ่ายใช้สอย / การเดินทาง) 
มีผลต่อพฤติกรรมสั่งอาหารด้วย
บริการส่งอาหารอย่างไร 
- การเข้าถึงเทคโนโลยีมผีลต่อ
พฤติกรรมการสั่งอาหารด้วยบริการ
ส่งอาหารอย่างไร 
 
 
 

เหตุผลในการใช้
บริการ 

- รายได ้
- การเข้าถึงสวัสดิการ 
- การมีอินเทอร์เน็ต และการถือ
ครองอุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
- ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินอิเล็กทรอนิกส ์
 
 

- ความสะดวกและเศรษฐสถานะมีผล
ต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารด้วย
บริการส่งอาหารอย่างไร 
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หมวดค าถาม ประเด็นในการ
วิเคราะห์

ความสัมพันธ ์

ตัวแปรต้นที่น ามาวิเคราะห์ร่วม 
(จัดเก็บในส่วนอื่นของ

แบบสอบถาม) 

ประเด็นในการวิเคราะห์ 

การซ้ือของออนไลน ์ ความถี่และสถานท่ี
จัดส่งในการซื้อของ
ออนไลน ์

- ต าแหน่งท่ีตั้งของครัวเรือน 
- ต าแหน่งท่ีตั้งของแหล่งงาน/
สถานศึกษา 
- การประกอบอาชีพ 
- การเดินทาง 
- การมีอินเทอร์เน็ต และการถือ
ครองอุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
- ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินอิเล็กทรอนิกส ์

- ความสะดวก (ท่ีตั้งของที่อยู่อาศัย / 
ที่ตั้งของแหล่งงาน / การมีอยู่ของ
แหล่งจับจ่ายใช้สอย / การเดินทาง) 
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ออนไลน์อย่างไร 

ประเภทสินค้าท่ีซื้อ
ออนไลน ์

- เพศ วัย 
- รายได ้
 

- ความสะดวก และลักษณะส่วน
บุคคลมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ออนไลน์อย่างไร 

เหตุผลในการซื้อของ
ออนไลน ์

- รายได ้
- การเข้าถึงสวัสดิการ 
- การมีอินเทอร์เน็ต และการถือ
ครองอุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
- ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินอิเล็กทรอนิกส ์

- ความสะดวกและเศรษฐสถานะมีผล
ต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารด้วย
บริการส่งอาหารอย่างไร 

ความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดจากโควิด19 

การเปลีย่นแปลง
ความถีข่องการซื้อ
ของและการบรโิภค
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

- ต าแหน่งท่ีตั้งของครัวเรือน 
- ต าแหน่งท่ีตั้งของแหล่งงาน/
สถานศึกษา 
- รายได ้
- การมีอินเทอร์เน็ต และการถือ
ครองอุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
- ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินอิเล็กทรอนิกส ์

- ความสะดวก (ท่ีตั้งของที่อยู่อาศัย / 
ที่ตั้งของแหล่งงาน / การมีอยู่ของ
แหล่งจับจ่ายใช้สอย / การเดินทาง) 
และเศรษฐสถานะมีผลต่อการเปลีย่น
พฤติกรรมและการบรโิภคผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะเน้นการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่ การ
เปรียบเทียบระหว่างเมืองทั้งสามที่เป็นกรณีศึกษา การเปรียบเทียบระหว่างประเภทของต าแหน่งที่ตั้งของที่อยู่
อาศัยที่แตกต่างกันภายในเมือง และการเปรียบเทียบระหว่างประเภทของครัวเรือนที่จ าแนกตามเศรษฐสถานะ 
(รายได้) รวมถึงการจ าแนกตามช่วงวัย (เจเนอเรชัน) ในส่วนของข้อมูลระดับปัจเจกบุคคล  เพื่อสรุปให้เห็น
ภาพรวมของการใช้ชีวิตของคนเมืองที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคในมิติของการซื้อของในปัจจุบัน โดยผลการ
วิเคราะห์จะอธิบายในหัวข้อถัดไป  
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5.2 ภาพรวมของการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และการจำแนกข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ 

จากการวางแผนการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามใน 3.1 และ 3.2 ในช่วงกลางปี 2564 ได้มีการจัดเก็บข้อมูล
จากเมืองหลักภูมิภาคที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 3 เมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา โดยมี
ผลการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ดังตารางที่ 5-4 

ตารางที่ 5-4 ผลการจดัเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามในเมืองหลักภูมภิาคของโครงการคนเมือง 4.0 
บริเวณที่จดัเก็บข้อมลู 

(ช้ันภูมิพื้นท่ีเมือง) 
เมืองหลักภมูิภาค 

เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ช้ันกริดที่ 1 29 30 30 
ช้ันกริดที ่2 31 30 32 
ช้ันกริดที ่3 30 29 30 
ช้ันกริดที ่4 50 58 45 
ช้ันกริดที ่5 86 91 76 
ช้ันกริดที ่6 130 216 127 
ช้ันกริดที ่7 288 251 277 

ช้ันกริดที ่8 176 113 213 
รวม 820 818 830 

 
 เมื่อจ าแนกเป็นชั้นภูมิพ้ืนที่เมือง (ชั้นกริด) จะเห็นแนวโน้มว่า ชั้นกริดที่ 1-3 จะมีจ านวนตัวอย่างน้อย
กว่าชั้นภูมิที่ 4-8 เนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเมือง ซึ่งมีประชากรเบาบางกว่าจากการค านวณ จึงใช้หลักทฤษฎี
ขีดจ ากัดกลาง (CLT) มาช่วยก าหนดตัวเลขขั้นต ่าของการจัดเก็บ ส่วนในชั้นกริดอ่ืน ๆ ก็ได้ท าการจัดเก็บได้
ใกล้เคียงกับตัวเลขเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเบื้องต้น 
 ส าหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูลส าหรับสรุปข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์นั้น ต าแหน่งที่ตั้งของครัวเรือน ใช้
ต าแหน่งของการจัดเก็บข้อมูลที่แบ่งเป็นชั้นกริดตามท่ีได้ออกแบบการส ารวจไว้ในบทที่ 3 โดยในแต่ละเมืองจะ
มีข้อมูลของครัวเรือนในแต่ละชั้นกริดที่ขนาดแตกต่างกัน จึงน ามาเปรียบเทียบกันด้วยค่าสัดส่วนเป็นหลัก 
 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐสถานะ (รายได้) นั้น ในการวิเคราะห์ส่วนครัวเรือนใช้การจ าแนก
ประชากรตามกลุ่มรายได้ โดยอ้างอิงการแบ่งแบบเดียวกันกับโครงการอ่ืนในชุดโครงการคนเมือง 4.0 กล่าวคือ 
(1) ปัจจัยด้านรายได้ครัวเรือน และ (2) ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยและการครอบครองรถยนต์ มาเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่ม ซึ่งปัจจัยด้านรายได้ครัวเรือนนั้น ใช้ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
(SES) ในปี 2562 มาเป็นเกณฑ์เบื้องต้น โดยใช้ค่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคนของครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้หมดมาแบ่งเป็น 10 กลุ่ม (decile) และจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มรายได้สูง กลุ่มรายได้ปานกลาง 
และกลุ่มรายได้ต ่า (ตารางที่ 5-5) มาเป็นเกณฑ์เบื้องต้น จากนั้นจึงเอาข้อมูลด้านอ่ืนที่ได้จากการส ารวจได้แก่ 
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ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยและการครอบครองรถยนต์มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองในขั้นต่อไป กล่าวคือ (ก) 
ครัวเรือนที่อยู่อาศัยในที่อยู่ที่ตั้งอยู่ในโครงการเอกชนจัดสรรมีรั้ว หรืออยู่ในโครงการเอกชนจัดสรรไม่มีรั้ว และ
เป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่ในรูปแบบบ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด, ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว, ห้องพัก
ในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว, คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ ให้จัดเป็นกลุ่มรายได้ปานกลาง เว้นแต่หากมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคนมากกว่า 20,000 บาท ให้จัดเป็นกลุ่มรายได้สูง (ข) ที่อยู่อาศัยที่มีที่ตั้งไม่อยู่ใน
โครงการ ชุมชนหรือสถาบัน แต่อยู่ในรูปแบบคอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัยนั้นทั้งผ่อนช าระเรียบร้อยและอยู่ระหว่างการผ่อนช าระ จะจ าแนกเป็นกลุ่มรายได้ปานกลาง 
และ (ค) ครัวเรือนที่ครอบครองรถยนต์ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป จะถูกจ าแนกอยู่ในกลุ่มรายได้สูง 
 

ตารางที่ 5-5 การจำแนกเศรษฐสถานะของกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจด้วยแบบสอบถามของโครงการคนเมือง 4.0 
กลุ่มครัวเรือนที่แบ่งจาก SES 

(decile ที่) 
ค่าต ่าสดุของ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคน
ของครัวเรือน (บาท) 

ค่าสูงสุดของ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคน

ของครัวเรือน (บาท) 

การจ าแนกเศรษฐสถานะ 
ในงานวิจัยนี ้

1, 2, 3, 4, 5 และ 6 0 8,620 รายได้ต ่า 
7, 8 และ 9 8,621 20,000 รายได้ปานกลาง 

10 20,001 - รายได้สูง 

 
 ทั้งนี้ เกณฑ์ในการใช้จ าแนกเศรษฐสถานะของปัจเจกบุคคลนั้น น ารายได้ต่อเดือนต่อคนในตารางที่ 5-
5 มาใช้โดยอนุโลมด้วย 
 ส าหรับการวิเคราะห์ช่วงวัย (เจเนอเรชัน) ใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 5-6 
 

ตารางที่ 5-6 การจำแนกช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจด้วยแบบสอบถามของโครงการคนเมือง 4.0 
อาย ุ ปีเกิด ช่วงวัย (เจเนอเรชัน) 

53 ปีขึ้นไป ก่อนปี 1970 Babyboomer+upper 

38-52 ปี 1970-1984 Generation X (GenX) 
21-37 ปี 1985-2001 Generation Y (GenY) 

ต ่ากว่า 21 ปี 2002 เป็นต้นไป Generation Z (GenZ) 
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5.3 พฤติกรรมการซื้อของระดับครัวเรือน 

จากการรวบรวมผลและวิเคราะห์แบบสอบถามของกรณีศึกษาทั้ง 3 เมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ ขอนแก่นและ
หาดใหญ่-สงขลา น ามาวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของระดับครัวเรือน ได้ผลสรุปดังนี้ 

5.3.1 การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป 

แหล่งซื้อของส าหรับของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป (เปรียบเทียบ 3 เมือง) 

 

ภาพที่ 5-1 แหล่งซื้อของส าหรับของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรปูของคนเมืองในเมืองหลักภูมภิาค 

จากผลการส ารวจพบว่า ตลาดสดเป็นแหล่งซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปที่ส าคัญที่สุดของคนเมืองใน
เมืองหลักภูมิภาค โดยกว่า 45% ของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามของทั้งสามเมืองให้ข้อมูลว่าซื้อที่ตลาดสด
เป็นประจ า (ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) โดยครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนของการซื้อที่ตลาดสดสูง
ที่สุดคือกว่า 70% ของครัวเรือนทั้งหมด 

 ในขณะที่แหล่งซื้อของส าหรับของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปที่มีการใช้งานเป็นประจ ามาก
รองลงมาได้แก่ ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน ตลาดนัด และซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยมีลักษณะเด่นตามแต่ละเมือง
ที่แตกต่างกัน เช่น ตลาดนัดไม่ได้เป็นแหล่งซื้อของที่ส าคัญของคนเมืองเมืองเชียงใหม่ เพราะมีผู้ซื้อเป็นประจ า
ต ่ากว่า 10% ในขณะที่เมืองอื่น ๆ มากกว่า 20% และคนเมืองของเมืองหาดใหญ่-สงขลามีความนิยมที่จะซื้อ
ของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปที่ซูเปอร์เซ็นเตอร์มากกว่าเมืองอ่ืน ๆ  

 หากพิจารณาตามรูปแบบการค้า จากข้อมูลจะเห็นว่า การค้าแบบดั้งเดิมยังคงมีบทบาทมาก
ส าหรับเมืองหลักภูมิภาคในมิติการซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป มากกว่าการค้าสมัยใหม่  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

รถเร่/รถพุ่มพวง

รา้นสะดวกซือ้

ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต

รา้นคา้เงินสดและบริการตนเอง

หา้งสรรพสนิคา้

อื่นๆระบุ

หาดใหญ่-สงขลา

ขอนแก่น

เชียงใหม่
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แหล่งซื้อของส าหรับของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป (เปรียบเทียบระหว่างชั้นกริดในแต่ละเมือง) 

 

ภาพที่ 5-2 แหล่งซื้อของส าหรับของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรปูของคนเมืองในเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามชั้นกริด 

 

ภาพที่ 5-3 แหล่งซื้อของส าหรับของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรปูของคนเมืองในเมืองขอนแก่น จ าแนกตามช้ันกริด 

  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

รถเร่/รถพุ่มพวง

รา้นสะดวกซือ้

ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต 

รา้นคา้เงินสดและบริการตนเอง

หา้งสรรพสนิคา้

อื่นๆระบุ

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่ ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

รถเร่/รถพุ่มพวง

รา้นสะดวกซือ้

ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต 

รา้นคา้เงินสดและบริการตนเอง

หา้งสรรพสนิคา้

อื่นๆระบุ

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1
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ภาพที่ 5-4 แหล่งซื้อของส าหรับของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรปูของคนเมืองในเมืองหาดใหญ่-สงขลา จ าแนกตามชั้นกริด 

 
จากภาพที่ 5-2 ถึง 5-4 จะพบว่าในแต่ละเมือง แหล่งซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป ทุกชั้นกริดมีการ
ใช้งานเป็นประจ าใกล้เคียงกัน แต่ความต่างที่ชัดเจนสังเกตได้ระหว่างเมือง เช่น เมืองเชียงใหม่ ตลาดสด และ
ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนเป็นแหล่งซื้อของที่ได้รับความนิยม ในขณะที่เมืองขอนแก่นจะมีตลาดนัดเพ่ิมเข้า
มามีความนิยมอยู่ในระดับเดียวกันกับร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน ส่วนเมืองหาดใหญ่-สงขลามีลักษณะที่
แตกต่างออกไป โดยซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นแหล่งซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปที่ได้รับความนิยมเป็น
อันดับสองรองจากตลาดสด 
 จากข้อมูลของเมืองเชียงใหม่ สามารถสังเกตแนวโน้มที่ที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นเมืองสูง (มีความ
หนาแน่นสูง) จะยิ่งมีความนิยมในการใช้รูปแบบการค้าสมัยใหม่ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าเงิน
สดและบริการตนเองมากว่าพ้ืนที่ชั้นกริดที่มีนัยของความเป็นชานเมือง ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถสังเกตได้
ในเมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลาเช่นกัน แต่จากกราฟอาจมีความชัดเจนไม่เท่ากับเมืองเชียงใหม่ 
 ในทางกลับกันในพ้ืนที่ที่มีความเป็นชนบทสูงจะพบว่าตลาดสดและร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนเป็น
แหล่งซื้อของที่มีบทบาทมากส าหรับสินค้าประเภทของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

รถเร่/รถพุ่มพวง

รา้นสะดวกซือ้

ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต 

รา้นคา้เงินสดและบริการตนเอง

หา้งสรรพสนิคา้

อื่นๆระบุ

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1
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ความถี่ในการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปในแหล่งซื้อของที่ส าคัญ 

 

 

 
ภาพที่ 5-5 ความถี่ในการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรปูที่ตลาดสด จ าแนกตามชั้นกริดของแต่ละเมือง 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- ตลาดสด

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - ตลาดสด

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดท่ี 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - ตลาดสด

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 5-6 ความถี่ในการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรปูที่ร้านค้าท่ัวไปตามแหล่งชุมชน จ าแนกตามชั้นกริ

ดของแต่ละเมือง 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดท่ี 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดท่ี 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 5-7 ความถี่ในการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปท่ีซูเปอรเ์ซ็นเตอร์ จ าแนกตามช้ันกริดของแตล่ะ

เมือง 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดท่ี 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 5-5 ถึง 5-7 แสดงความถ่ีของการใช้งานแหล่งซื้อของส าหรับของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปของคน
เมืองที่ส าคัญล าดับต้น ๆ ที่หยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์บนฐานของผู้ที่ใช้งานแหล่งซื้อ
ของแต่ละประเภทเป็นประจ าเท่านั้น สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ตลาดสดมีการใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งและ 3-5 ครั้งเป็นกลุ่มใหญ่ แต่ก็มีกลุ่มท่ีให้ข้อมูลว่าใช้งาน
เป็นประจ าทุกวันอยู่ประมาณ 15-40% ของทุกชั้นกริด เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของทั้งสามเมืองจะพบว่า เมือง
เชียงใหม่มีกลุ่มผู้ใช้งานตลาดสดถี่กว่าจ านวนมากกว่า 
 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน มีการใช้งานทุกวัน และสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งเป็นกลุ่มใหญ่ ที่เหลือมักเป็น
กลุ่มท่ีใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดยที่ทั้งสามเมืองและแต่ละชั้นกริดก็ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนนัก 
 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีผู้ใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด โดยรองลงมาจะเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูล
ว่าใช้งานสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง โดยเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น สามารถสังเกตเห็นได้ว่าชั้นกริดที่ใกล้
ศูนย์กลางเมืองมากกว่าจะมีแนวโน้มในการใช้งานที่บ่อยกว่า ในขณะที่ข้อมูลของเมืองหาดใหญ่-สงขลา ไม่
สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างชั้นกริดที่ชัดเจนนัก แต่ก็มีข้อมูลจากชั้นกริดที่ 2 ที่มีผู้ใช้งานทุกวันอยู่เป็น
จ านวนมาก ซึ่งอาจเกิดจากกริดที่เลือกใช้เก็บข้อมูลอาจจะอยู่ใกล้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ก็เป็นได้ 
 ในการวิเคราะห์นี้ มีตลาดสดและร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนเป็นตัวแทนของการค้าดั้งเดิม และ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นตัวแทนของการค้าสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่า การค้าดั้งเดิมที่ยังคงมีบทบาทหลักส าหรับเมือง
หลักภูมิภาคมีการใช้งานที่บ่อยกว่าโดยเปรียบเทียบ ในขณะที่การค้าสมัยใหม่แบบซูเปอร์เซ็นเตอร์น่าจะเป็น
การใช้งานในช่วงสุดสัปดาห์เป็นหลัก ซึ่งการกระจายตัวและจ านวนของแหล่งการค้าในรูปแบบที่แตกต่างกันก็
น่าจะเป็นสาเหตุที่ส าคัญท่ีท าให้ความถี่ของการใช้งานแตกต่างกัน 
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รูปแบบการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปในแหล่งซื้อของที่ส าคัญ (เปรียบเทียบ
ระหว่างชัน้กริดของแต่ละเมือง) 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-8 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปที่ตลาดสด จ าแนกตามช้ันกริดของแต่ละเมือง 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- ตลาดสด

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - ตลาดสด

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - ตลาดสด
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ภาพที่ 5-9 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปที่รา้นค้าท่ัวไปตามแหล่งชุมชน จ าแนกตามชั้นกริ

ดของแต่ละเมือง 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน
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ภาพที่ 5-10 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปที่ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ าแนกตามชั้นกริดของแต่ละ

เมือง 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์
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ภาพที่ 5-8 ถึง 5-10 แสดงรูปแบบการเดินทางไปแหล่งซื้อของส าหรับของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปของ
คนเมืองที่ส าคัญล าดับต้น ๆ ที่หยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์บนฐานของผู้ที่ใช้งานแหล่ง
ซื้อของแต่ละประเภทเป็นประจ าเท่านั้น สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ตลาดสดมีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าครึ่งในเกือบทุกชั้นกริดของ
ทุกเมือง สะท้อนให้เห็นภาพการใช้รถจักรยานยนต์ที่มีอยู่มากในเมืองหลักภูมิภาค ทั้งนี้ในเมืองเชียงใหม่และ
เมืองขอนแก่นมีสัดส่วนของการใช้รถยนต์ไปตลาดมากกว่าเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน มีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าครึ่ง
ในเกือบทุกชั้นกริดของทุกเมืองเช่นกัน แต่ที่น่าสนใจคือมีการเดินทางไปใช้งานด้วยการเดินเท้าเป็นสัดส่วนที่สูง
ในล าดับรองลงมา โดยในเมืองเชียงใหม่และขอนแก่นมีสัดส่วนของการเดินเท้าเพ่ือไปใช้งานร้านค้าทั่วไปตาม
แหล่งชุมชนที่สูงกว่าเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีแนวโน้มที่จะมีการใช้รถยนต์ในสัดส่วนที่
สูงขึ้นส าหรับผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในชั้นกริดนอกเมือง ชั้นกริดส่วนใหญ่แสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้รถยนต์ที่สูงกว่า
จักรยานยนต์ ซึ่งน่าจะสะท้อนภาพของการใช้งานในการซื้อของจ านวนมากท่ีไม่บ่อยนัก จึงต้องใช้รถยนต์ใน
การขนสินค้า 
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รูปแบบการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปในแหล่งซื้อของที่ส าคัญ (เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มรายได้ในแต่ละเมือง) 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปทีต่ลาดสด จ าแนกตามกลุ่มรายได้ในแต่ละเมือง 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- ตลาดสด

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - ตลาดสด

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ -สงขลา - ตลาดสด
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ภาพที่ 5-12 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปทีร่้านค้าท่ัวไปตามแหล่งชุมชน จ าแนกตามกลุ่ม

รายได้ในแต่ละเมือง 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ -สงขลา - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน



 

139 

 

 

 

 
ภาพที่ 5-13 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปที่ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ าแนกตามกลุ่มรายได้ในแตล่ะ

เมือง 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่-ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ -สงขลา - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์
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ภาพที่ 5-11 ถึง 5-13 แสดงรูปแบบการเดินทางไปแหล่งซื้อของส าหรับของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปของ
คนเมืองที่ส าคัญล าดับต้น ๆ ที่หยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยแยกเปรียบเทียบตามกลุ่มรายได้ของกลุ่ม
ตัวอย่างในการส ารวจ สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ตลาดสดมีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นเป็นส่วนใหญ่ในทุกเมือง สะท้อนให้เห็นภาพ
การใช้รถจักรยานยนต์ที่มีอยู่มากในเมืองหลักภูมิภาค แต่จะพบว่ากลุ่มรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะเดินทางด้วย
รถยนต์ด้วยสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้ต า่ โดยในเมืองขอนแก่น มีครัวเรือนที่ใช้รถยนต์
เดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปที่ตลาดถึงประมาณ 60% 
 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน มีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลักในทุกเมืองเช่นกัน 
แต่ที่น่าสนใจคือมีการเดินทางไปใช้งานด้วยการเดินเท้าเป็นสัดส่วนที่สูงรองลงมา แต่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา
น่าสนใจในจุดที่มีการเดินเท้าในสัดส่วนที่น้อยกว่าเมืองอ่ืนๆ ในกลุ่มรายได้สูงและรายได้ปานกลาง 
 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในภาพรวมมีการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในกลุ่มรายได้ต ่าจักรยานยนต์มี
สัดส่วนมากเกินครึ่งในเมืองเชียงใหม่ และเมืองหาดใหญ่สงขลา ส่วนในเมืองขอนแก่นมีการใช้จักรยานยนต์ใน
การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปที่ซูเปอร์เซ็นเตอร์อยู่ประมาณ 30% เท่านั้น 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นแนวโน้มของกลุ่มรายได้สูงที่จะใช้รถยนต์ในการเดินทางไปซื้อของสดของ
แห้งและอาหารส าเร็จรูปในสัดส่วนที่มากกว่า และในทางกลับกันกลุ่มรายได้ต ่ามีการใช้จักรยานยนต์ในสัดส่วน
ที่สูงกว่า ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญน่าจะมาจากข้อจ ากัดในด้านการครอบครองยานพาหนะของแต่ละกลุ่มรายได้ซึ่งมีไม่
เท่ากัน  
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5.3.2 การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน 

แหล่งซื้อของส าหรับของใช้ในชีวิตประจ าวัน (เปรียบเทียบ 3 เมือง) 

 

ภาพที่ 5-14 แหล่งซื้อของส าหรับของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมอืงในเมืองหลักภูมิภาค 

จากผลการส ารวจพบว่า ในมิติของของใช้ในชีวิตประจ าวัน ซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นแหล่งซื้อของที่ส าคัญที่สุดของ
คนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค โดยกว่า 20% ของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามของทั้งสามเมืองให้ข้อมูลว่าซื้อที่
ซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นประจ า (ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) โดยครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลามีสัดส่วนของ
การซื้อที่ซูเปอร์เซ็นเตอร์สูงที่สุดคือกว่า 30% ของครัวเรือนทั้งหมด 

 ในขณะที่แหล่งซื้อของส าหรับของใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีการใช้งานเป็นประจ ามากรองลงมาได้แก่ 
ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน ตลาดสด ร้านสะดวกซ้ือ และซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมีลักษณะเด่นตามแต่ละเมืองที่
แตกต่างกัน เช่น ตลาดสดไม่ได้เป็นแหล่งซื้อของที่ส าคัญของคนเมืองเมืองขอนแก่น เพราะมีผู้ซื้อเป็นประจ าต ่า
กว่า 10%  

 หากพิจารณาตามรูปแบบการค้า จากข้อมูลจะเห็นว่า การค้าสมัยใหม่น่ามีบทบาทมากกว่าการค้า
ดั้งเดิมในมิติการซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันในเมืองหลักภูมิภาค 

  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

รถเร่/รถพุ่มพวง

รา้นสะดวกซือ้

ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต

รา้นคา้เงินสดและบริการตนเอง

หา้งสรรพสนิคา้

อื่นๆระบุ

หาดใหญ่-สงขลา

ขอนแก่น

เชียงใหม่
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แหล่งซื้อของส าหรับของใช้ในชีวิตประจ าวัน (เปรียบเทียบระหว่างชั้นกริดในแต่ละเมือง) 

 

ภาพที่ 5-15 แหล่งซื้อของส าหรับของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมอืงในเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามชั้นกริด 

 

ภาพที่ 5-16 แหล่งซื้อของส าหรับของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมอืงในเมืองขอนแก่นจ าแนกตามช้ันกริด 

  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

รถเร่/รถพุ่มพวง

รา้นสะดวกซือ้

ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต

รา้นคา้เงินสดและบริการตนเอง

หา้งสรรพสนิคา้

อื่นๆระบุ

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่ ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

รถเร่/รถพุ่มพวง

รา้นสะดวกซือ้

ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต

รา้นคา้เงินสดและบริการตนเอง

หา้งสรรพสนิคา้

อื่นๆระบุ

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1
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ภาพที่ 5-17 แหล่งซื้อของส าหรับของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมอืงในเมืองหาดใหญ่-สงขลา จ าแนกตามชั้นกริด 

 
จากภาพที่ 5-15 ถึง 5-17 จะพบว่าในแต่ละเมือง แหล่งซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความแตกต่างกันในชั้นก
ริดอยู่บ้าง แต่ความต่างท่ีชัดเจนสังเกตได้ระหว่างเมือง เช่น เมืองเชียงใหม่ ตลาดสด และร้านค้าท่ัวไปตามแหล่ง
ชุมชนเป็นแหล่งซื้อของที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะตลาดสดจะถูกใช้งานมากจากชั้นกริดที่ 1-3 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่นอกเมือง ในขณะที่ชั้นกริดภายในเมืองมีแนวโน้มของการใช้แหล่งซื้อของที่เป็นการค้าสมัยใหม่
มากกว่า 
 ในขณะที่เมืองขอนแก่นและหาดใหญ่-สงขลา มีซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นแหล่งซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันที่
ได้รับความนิยมมากท่ีสุด โดยมีผู้ใช้งานจากทุกชั้นกริดมากในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากในเมืองขอนแก่มากกว่าเมืองอ่ืน ๆ 
  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

รถเร่/รถพุ่มพวง

รา้นสะดวกซือ้

ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต

รา้นคา้เงินสดและบริการตนเอง

หา้งสรรพสนิคา้

อื่นๆระบุ

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1
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ความถี่ในการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันในแหล่งซื้อของที่ส าคัญ 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-18 ความถี่ในการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันที่ตลาดสด จ าแนกตามชั้นกริดของแต่ละเมือง 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- ตลาดสด

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - ตลาดสด

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดท่ี 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - ตลาดสด

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 5-19 ความถี่ในการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันทีร่้านค้าท่ัวไปตามแหล่งชุมชน จ าแนกตามชั้นกริดของแตล่ะ

เมือง 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดท่ี 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 5-20 ความถี่ในการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันทีซู่เปอร์เซ็นเตอร์ จ าแนกตามชั้นกริดของแต่ละเมือง 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดท่ี 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 5-18 ถึง 5-20 แสดงความถ่ีของการใช้งานแหล่งซื้อของส าหรับของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมืองที่
ส าคัญล าดับต้น ๆ ที่หยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์บนฐานของผู้ที่ใช้งานแหล่งซื้อของแต่
ละประเภทเป็นประจ าเท่านั้น สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ตลาดสดมีการใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุดทั้งในเมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-
สงขลา แต่ส าหรับเมืองเชียงใหม่พบว่ากลุ่มใหญ่ที่สุดที่ใช้งานตลาดสดในการซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันใช้งาน
สัปดาห์ละ 3-5 วัน ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นที่แสดงว่าตลาดสดเป็นที่นิยมในการเป็นแหล่งซื้อของของ
เมืองเชียงใหม่มากกว่าเมืองอ่ืน ๆ 
 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน มีการใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เป็นหลัก โดยที่ทั้งสามเมืองและแต่ละ
ชั้นกริดก็ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนนัก 
 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีผู้ใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด โดยรองลงมาจะเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูล
ว่าใช้งานสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง โดยทั้งสามเมือง สามารถสังเกตเห็นได้ว่าชั้นกริดที่ใกล้ศูนย์กลางเมืองมากกว่าจะ
มีแนวโน้มในการใช้งานที่บ่อยกว่า  
 ในการวิเคราะห์นี้ มีตลาดสดและร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนเป็นตัวแทนของการค้าดั้งเดิม และ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นตัวแทนของการค้าสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่า การค้าดั้งเดิมที่ยังคงมีบทบาทหลักส าหรับเมือง
หลักภูมิภาคมีการใช้งานที่บ่อยกว่าโดยเปรียบเทียบ ในขณะที่การค้าสมัยใหม่แบบซูเปอร์เซ็นเตอร์น่าจะเป็น
การใช้งานในช่วงสุดสัปดาห์เป็นหลัก เช่นเดียวกับการซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป ซึ่งการกระจาย
ตัวและจ านวนของแหล่งการค้าในรูปแบบที่แตกต่างกันก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้ความถี่ของการใช้งาน
แตกต่างกันด้วย 
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รูปแบบการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันในแหล่งซื้อของที่ส าคัญ  (เปรียบเทียบระหว่างชั้นกริด 
ของแต่ละเมือง) 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-21 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันที่ตลาดสด จ าแนกตามช้ันกรดิของแต่ละเมือง 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- ตลาดสด

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - ตลาดสด

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - ตลาดสด
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ภาพที่ 5-22 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน จ าแนกตามช้ันกริดของแตล่ะ

เมือง 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน
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ภาพที่ 5-23 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันทีซู่เปอร์เซ็นเตอร์ จ าแนกตามชั้นกริดของแต่ละเมือง 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์
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ภาพที่ 5-21 ถึง 5-23 แสดงรูปแบบการเดินทางไปแหล่งซื้อของส าหรับของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมืองที่
ส าคัญล าดับต้น ๆ ที่หยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์บนฐานของผู้ที่ใช้งานแหล่งซื้อของแต่
ละประเภทเป็นประจ าเท่านั้น สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ตลาดสดมีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าครึ่งในเกือบทุกชั้นกริดของ
ทุกเมือง สะท้อนให้เห็นภาพการใช้รถจักรยานยนต์ที่มีอยู่มากในเมืองหลักภูมิภาค ทั้งนี้ในเมืองเชียงใหม่และ
เมืองขอนแก่นมีสัดส่วนของการใช้รถยนต์ไปตลาดมากกว่าเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน มีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าครึ่ง
ในเกือบทุกชั้นกริดของทุกเมืองเช่นกัน แต่ที่น่าสนใจคือมีการเดินทางไปใช้งานด้วยการเดินเท้าเป็นสัดส่วนที่สูง
รองลงมา โดยทั้งสามเมืองมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 
 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีแนวโน้มที่จะมีการใช้รถยนต์ในสัดส่วนที่
สูงขึ้นส าหรับผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในชั้นกริดนอกเมือง ชั้นกริดส่วนใหญ่แสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้รถยนต์ที่สูงกว่า
จักรยานยนต์ ซึ่งน่าจะสะท้อนภาพของการใช้งานในการซื้อของจ านวนมากท่ีไม่บ่อยนัก จึงต้องใช้รถยนต์ใน
การขนสินค้า 
 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันของแต่ละแหล่งซื้อของ แทบจะไม่มีความแตกต่าง
กับรูปแบบการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปแต่อย่างใด 
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รูปแบบการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันในแหล่งซื้อของที่ส าคัญ (เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
รายได้ในแต่ละเมือง) 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-24 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันที่ตลาดสด จ าแนกตามกลุ่มรายได้ในแตล่ะเมือง 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- ตลาดสด

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - ตลาดสด

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - ตลาดสด
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ภาพที่ 5-25 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน จ าแนกตามกลุม่รายได้ในแต่ละ

เมือง 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - รา้นคา้ทั่วไปตามแหลง่ชมุชน
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ภาพที่ 5-26 รูปแบบการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันทีซู่เปอร์เซ็นเตอร์ จ าแนกตามกลุม่รายได้ในแต่ละเมือง 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์
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ภาพที่ 5-24 ถึง 5-26 แสดงรูปแบบการเดินทางไปแหล่งซื้อของส าหรับของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมืองที่
ส าคัญล าดับต้น ๆ ที่หยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยแยกเปรียบเทียบตามกลุ่มรายได้ของกลุ่มตัวอย่างใน
การส ารวจ สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ตลาดสดมีการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าครึ่งในเกือบทุกกลุ่มรายได้
ในทุกเมือง สะท้อนให้เห็นภาพการใช้รถจักรยานยนต์ที่มีอยู่มากในเมืองหลักภูมิภาค ทั้งนี้ ในเมืองเชียงใหม่มี
สัดส่วนของการใช้รถยนต์ไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันที่ตลาดในกลุ่มรายได้สูงที่สูงถึงเกือบ 70% ซึ่งเป็นตัว
เลขที่น่าสนใจ โดยอาจเป็นภาพของการขยายตัวของเมืองที่ออกไปเป็นการพัฒนาในแนวราบที่กระจายตัว
มากกว่าเมืองอ่ืน ๆ 
 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในภาพรวมมีการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในกลุ่มรายได้ต ่าจักรยานยนต์มี
สัดส่วนมากเกินครึ่งในเมืองเชียงใหม่ และเมืองหาดใหญ่สงขลา ส่วนในเมืองขอนแก่นมีการใช้จักรยานยนต์ใน
การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันทีซู่เปอร์เซ็นเตอร์อยู่ประมาณ 30% เศษๆ เท่านั้นซึ่งแตกต่างจาก
เมืองอ่ืน แต่ในภาพรวมมีความคล้ายคลึงกันกับการซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นแนวโน้มของกลุ่มรายได้สูงที่จะใช้รถยนต์ในการเดินทางไปซื้อของใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในสัดส่วนที่มากกว่า และในทางกลับกันกลุ่มรายได้ต ่ามีการใช้จักรยานยนต์ในสัดส่วนที่สูงกว่า 
ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญน่าจะมาจากข้อจ ากัดในด้านการครอบครองยานพาหนะของแต่ละกลุ่มรายได้ซ่ึงมีไม่เท่ากัน  
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5.3.3 การกินอาหารนอกบ้าน 

แหล่งการกินอาหารนอกบ้าน (เปรียบเทียบ 3 เมือง) 

 

ภาพที่ 5-27 แหล่งการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค 

 

จากผลการส ารวจพบว่า ในมิติของการกินอาหารนอกบ้านของครัวเรือน ร้านอาหารอื่น ๆ ที่อยู่นอกระยะเดิน
เท้าเป็นแหล่งการกินอาหารที่ส าคัญของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค นอกจากนั้นแล้ว ยังมีร้านอาหารในระยะ
เดินเท้า และร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่ได้รับความนิยม โดยข้อมูลจากทั้งสามเมือง 
ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก 

  

  

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นอาหารในระยะเดินเทา้

รา้นอาหารอื่น ๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเทา้

รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้ หรือซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

อื่น ๆ ระบุ

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองขอนแก่น

เมืองเชียงใหม่
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แหล่งการกินอาหารนอกบ้าน (เปรียบเทียบระหว่างชั้นกริดในแต่ละเมือง) 

 

ภาพที่ 5-28 แหล่งการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองในเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามชั้นกรดิ 

 

ภาพที่ 5-29 แหล่งการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองในเมืองขอนแก่น จ าแนกตามชั้นกริด 

 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นอาหารในระยะเดินเทา้

รา้นอาหารอื่น ๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเทา้

รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้ หรือซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

อื่น ๆ ระบุ

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่ ชัน้กริดท่ี 8 ชัน้กริดท่ี 7 ชัน้กริดท่ี 6 ชัน้กริดท่ี 5 ชัน้กริดท่ี 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดท่ี 2 ชัน้กริดท่ี 1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นอาหารในระยะเดินเทา้

รา้นอาหารอื่น ๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเทา้

รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้ หรือซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

อื่น ๆ ระบุ

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1
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ภาพที่ 5-30 แหล่งการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองในเมืองหาดใหญ่-สงขลา จ าแนกตามชั้นกริด 

 
จากภาพที่ 5-28 ถึง 5-30 จะพบว่าในแต่ละเมือง แหล่งกินอาหารนอกบ้านของครัวเรือน มีความแตกต่างกันใน
ชั้นกริดอยู่บ้างเล็กน้อย โดยร้านค้าอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้าได้รับความนิยมสูงสุดในทุกเมือง อยู่ที่ประมาณ 
20% - 40% ของทุกชั้นกริด 
 ในเมืองเชียงใหม่ และเมืองขอนแก่น สามารถสังเกตเห็นแนวโน้มว่าชั้นกริดที่ใกล้บริเวณศูนย์กลาง
เมืองจะมีการกินอาหารนอกบ้านเป็นประจ าในสัดส่วนที่มากกว่าชั้นกริดนอกเมือง แต่ในกรณีเมืองหาดใหญ่-
สงขลาไม่สามารถสังเกตเห็นแนวโน้มดังกล่าวได้ชัดเจนมากนัก 
 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมในการเป็นแหล่งกิน
อาหารนอกบ้านของคนเมืองเมืองหาดใหญ่-สงขลาในสัดส่วนที่สูงกว่าเมืองอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งาน
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในการเป็นแหล่งซื้อของในสัดส่วนที่มากกว่าเมืองอ่ืน ๆ ดังที่ได้สรุปไว้ข้างต้น 
  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ตลาดสด

ตลาดนดั

รา้นอาหารในระยะเดินเทา้

รา้นอาหารอื่น ๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเทา้

รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้ หรือซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

อื่น ๆ ระบุ

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1
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ความถี่ในการของการกินอาหารนอกบ้านในแหล่งการกินอาหารที่ส าคัญ 

 

 

 

ภาพที่ 5-31 ความถี่ในการกินอาหารนอกบ้านทีร่้านอาหารอื่น ๆ นอกระยะเดินเท้า จ าแนกตามช้ันกริดของแต่ละเมือง 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารอื่น ๆ นอกระยะเดินเทา้

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดท่ี 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารอื่น ๆ นอกระยะเดินเทา้

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - รา้นอาหารอื่น ๆ นอกระยะเดินเทา้

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ



 

160 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-32 ความถี่ในการกินอาหารนอกบ้านทีร่้านอาหารในระยะเดินเท้า จ าแนกตามชั้นกริดของแต่ละเมือง 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารในระยะเดินเทา้

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดท่ี 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารในระยะเดินเทา้

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่สงขลา - รา้นอาหารในระยะเดินเทา้

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 5-33 ความถี่ในการกินอาหารนอกบ้านทีร่้านอาหารในห้างสรรพสินคา้หรือซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ าแนกตามช้ันกริดของแต่

ละเมือง 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้หรอืซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดท่ี 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้หรอืซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - รา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้หรอืซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 5-31 ถึง 5-33 แสดงความถี่ของการใช้งานแหล่งกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองที่ส าคัญล าดับต้น ๆ ที่
หยิบยกข้ึนมาวิเคราะห์เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์บนฐานของผู้ที่ใช้งานแหล่งกินอาหารนอกบ้านแต่ละ
ประเภทเป็นประจ าเท่านั้น สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ร้านอาหารอื่น ๆ นอกระยะเดินเท้ามีการใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดทั้งสามเมือง  
 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า มีการใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เป็นหลักในภาพรวม แต่ในเมืองขอนแก่น 
และเมืองหาดใหญ่-สงขลาพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้งานถี่กว่า กล่าวคือ สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง และใช้งานทุกวันอยู่ใน
สัดส่วนที่มากพอสมควร 
 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีผู้ใช้งานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด 
โดยรองลงมาจะเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่าใช้งานสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง โดยทั้งสามเมือง สามารถสังเกตเห็นได้ว่าชั้นก
ริดที่ใกล้ศูนย์กลางเมืองมากกว่าจะมีแนวโน้มในการใช้งานที่บ่อยกว่า ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับการใช้งานซูเปอร์
เซ็นเตอร์เป็นแหล่งซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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ม้ืออาหารที่กินอาหารนอกบ้าน (เปรียบเทียบระหว่างชัน้กริดในแต่ละเมือง) 

 
ภาพที่ 5-34 มื้ออาหารที่มักกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองในเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามช้ันกริด 

 
ภาพที่ 5-35 มื้ออาหารที่มักกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองในเมืองขอนแก่นจ าแนกตามช้ันกริด 

 
ภาพที่ 5-36 มื้ออาหารที่มักกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองในเมืองหาดใหญ่-สงขลา จ าแนกตามชั้นกริด 

 
จากภาพที่ 5-34 ถึง 5-36 พบว่าทั้งสามเมืองมีแนวโน้มเดียวกัน โดยประมาณ 40% - 60% ให้ข้อมูลว่ามื้อ
อาหารที่นิยมกินนอกบ้านกับครอบครัวคือมือเย็น รองลงมาคือมื้อกลางวัน  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

เชา้

กลางวนั

เย็น

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่ ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

เชา้

กลางวนั

เย็น

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

เชา้

กลางวนั

เย็น

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1
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ความถี่ในการของการกินอาหารนอกบ้านตามม้ืออาหารที่ได้รับความนิยม 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-37 ความถี่ของการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองในมื้อเยน็ จ าแนกตามชั้นกริด 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- มือ้เย็น

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - มือ้เย็น

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดท่ี 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - มือ้เย็น

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ
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ภาพที่ 5-38 ความถี่ของการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองในมื้อกลางวัน จ าแนกตามชั้นกรดิ 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- มือ้กลางวนั

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดท่ี 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - มือ้กลางวนั

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - มือ้กลางวนั

หลายครัง้ต่อวนั ทกุวนั สปัดาหล์ะ 3-5 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ ไม่ตอบ
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จากภาพ 5-37 และ 5-38 พบว่าความถี่ในการกินอาหารนอกบ้านกับครอบครัวของครัวเรือนที่ได้ท าการส ารวจ
ในพ้ืนที่ทั้งสามเมืองให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การกินอาหารนอกบ้านมื้อเย็นมักเกิดขึ้นด้วย
ความถี่ประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในขณะที่มื้อกลางวันจะเกิดขึ้นด้วยความถี่ที่
มากกว่าโดยเปรียบเทียบ ทั้งนี้แต่ละชั้นกริดข้อมูลแตกต่างกันค่อนข้างมาก ไม่เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนในแต่ละ
เมือง 

เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่นิยมกินอาหารกับครอบครัวในมื้อเย็นในสัดส่วนที่มากกว่าแล้ว อาจ
อนุมานได้ว่าครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่นิยมกินอาหารกับครอบครัวในมื้อเย็น แต่ก็มีกลุ่มท่ีนิยมกิน
มื้อกลางวันด้วยกันเช่นกัน โดยกลุ่มที่นิยมกินมื้อกลางวันที่ถึงแม้จะมีสัดส่วนน้อยกว่า แต่ก็นิยมที่จะกินอาหาร
ร่วมกันด้วยความถี่ที่มากกว่ากลุ่มท่ีนิยมมื้อเย็นเล็กน้อย  
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5.3.4 การซื้อของออนไลน์ 

ประสบการณ์การซื้อของออนไลน์ของครัวเรือน (เปรียบเทียบ 3 เมือง) 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-39 ประสบการณ์การซื้อของออนไลน์ของครัวเรือนในเมืองหลักภูมภิาค 

 
จากการสอบถามประสบการณ์การซื้อของออนไลน์ของครัวเรือนในรูปแบบต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในรูปแบบ Platform Shopping โดยมีครัวเรือนที่มีประสบการณ์ประมาณ 50% - 60% 
รองลงมาเป็น Social Media Shopping มีประสบการณ์ประมาณ 25% - 40% และท่ีน้อยที่สุดคือ TV 
Shopping มีประสบการณ์เพียง 5% - 15% เท่านั้น โดยสดัส่วนของแต่ละเมืองค่อนข้างใกล้เคียงกันหากไม่นับ
ครัวเรือนที่ให้ข้อมูลว่าไม่ทราบ 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

เมืองเชียงใหม่

เมืองขอนแก่น

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

TV Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

เมืองเชียงใหม่

เมืองขอนแก่น

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

Platform Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

เมืองเชียงใหม่

เมืองขอนแก่น

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

Social Media Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ
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ประสบการณ์การซื้อของออนไลน์ของครัวเรือน (เปรียบเทียบระหว่างชั้นกริดในแต่ละเมือง) 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-40 ประสบการณ์การซื้อของทาง TV Shopping ของครัวเรือนในเมืองหลักภมูิภาค จ าแนกตามชั้นกริด 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- TV Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - TV Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดท่ี 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - TV Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ
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ภาพที่ 5-41 ประสบการณ์การซื้อของทาง Platform Shopping ของครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาค จ าแนกตามช้ันกริด 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- Platform Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดท่ี 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - Platform Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - Platform Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ
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ภาพที่ 5-42 ประสบการณ์การซื้อของทาง Social Media Shopping ของครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาค จ าแนกตามชั้นกรดิ 

จากภาพที่ 5-40 ถึง 5-42 ไม่พบว่ามีแนวโน้มที่ชั้นกริดจะมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ซื้อของออนไลน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ของครัวเรือนทั้งสามเมือง  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- Social Media Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดท่ี 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - Social Media Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - Social Media Shopping

เคย ไม่เคย ไม่ทราบ
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ความถี่ในการของการซื้อของออนไลน์ทางช่องทางต่าง ๆ 

 

 

ภาพที่ 5-43 ความถี่ของการซื้อของทาง TV Shopping ของครัวเรอืนในเมืองหลักภูมภิาค จ าแนกตามชั้นกริด 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- TV Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - TV Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา TV Shopping
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ภาพที่ 5-44 ความถี่ของการซื้อของทาง Platform Shopping ของครัวเรือนในเมืองหลักภูมภิาค จ าแนกตามช้ันกริด 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- Platform Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - Platform Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - Platform Shopping
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ภาพที่ 5-45 ความถี่ของการซื้อของทาง Social Media Shopping ของครัวเรือนในเมืองหลักภมูิภาค จ าแนกตามชั้นกริด 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- Social Media Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - Social Media Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - Social Media Shopping
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ภาพที่ 5-43 ถึง 5-45 แสดงความถี่ของการซื้อของออนไลน์บนช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์บนฐานของ
ครัวเรือนที่มีประสบการณ์การซื้อของออนไลน์บนช่องทางนั้น ๆ สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 TV Shopping ครัวเรือนส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์ใช้งาน จะใช้บริการด้วยความถี่ประมาณเดือนละ 
1-2 ครั้ง ถึง ต ่ากว่าปีละ 4 ครั้ง โดยเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีแนวโน้มในการใช้บริการด้วยความถี่ที่สูงกว่า 
 Platform Shopping ครัวเรือนส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์ใช้งาน จะใช้บริการด้วยความถ่ีประมาณ
สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ถึง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นหลัก ไม่สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างเมืองหรือชั้นกริดใน
ช่องทางนี้ 
 Social Media Shopping มีลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกับ Platform Shopping ไม่ค่อยสังเกตเห็น
ความแตกต่างระหว่างเมืองหรือชั้นกริดในช่องทางนี้เช่นเดียวกัน 
 จะเห็นว่าคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคซื้อของออนไลน์ผ่านช่องทาง Platform Shopping และ Social 
Media Shopping ด้วยความถี่ท่ีสูงกว่า TV Shopping ในภาพรวม ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลประสบการณ์การซื้อ
ของออนไลน์ก่อนหน้า สามารถสรุปได้ว่าช่องทาง Platform Shopping และ Social Media Shopping เป็น
ช่องทางที่ได้รับความนิยมมากในทุกเมือง ถึงแม้ว่าจะเป็นช่องทางที่พ่ึงเข้ามีบทบาทในการซื้อของของคนเมือง
ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมานี้เอง 
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สินค้าที่ครัวเรือนซื้อทางออนไลน์ทางช่องทางต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 5-46 ประเภทสินค้าที่ครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ซื้อทาง TV Shopping จ าแนกตามชั้นกริด 

 

 
ภาพที่ 5-47 ประเภทสินค้าที่ครัวเรือนในเมืองขอนแก่นซื้อทาง TV Shopping จ าแนกตามชั้นกริด 

 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

อาหาร/ขนมพรอ้มกิน/เครื่องด่ืม

ของสดของแหง้/วตัถดิุบส าหรบัประกอบอาหาร

ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั

เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม

เครื่องประดบั

อาหารเสริม/เครื่องส าอาง

เครื่องเขียน/อปุกรณป์ระกอบการท างาน

เครื่องใชไ้ฟฟ้า/อปุกรณ ์IT

อปุกรณก์ีฬา/งานอดิเรก

เฟอรน์ิเจอร์

ของใชเ้ด็ก

อื่นๆระบุ

เมืองเชียงใหม ่- TV Shopping

เมืองเชียงใหม่ ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

อาหาร/ขนมพรอ้มกิน/เครื่องด่ืม

ของสดของแหง้/วตัถดิุบส าหรบัประกอบอาหาร

ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั

เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม

เครื่องประดบั

อาหารเสริม/เครื่องส าอาง

เครื่องเขียน/อปุกรณป์ระกอบการท างาน

เครื่องใชไ้ฟฟ้า/อปุกรณ ์IT

อปุกรณก์ีฬา/งานอดิเรก

เฟอรน์ิเจอร์

ของใชเ้ด็ก

อื่นๆระบุ

เมืองขอนแก่น - TV Shopping

เมืองขอนแก่น ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1
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ภาพที่ 5-48 ประเภทสินค้าที่ครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลาซื้อทาง TV Shopping จ าแนกตามชั้นกริด 

 
สินค้าท่ีครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาคซื้อผ่านช่องทาง TV Shopping นั้นมองเห็นแนวโน้มไม่ชัดเจนนัก 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ TV Shopping มีขนาดเล็ก ท าให้เมื่อค านวณเป็นสัดส่วนเชิง
เปรียบเทียบแล้วค่าท่ีออกมาจะเหวี่ยงไปมาอ่านแนวโน้มได้ยาก อย่างไรก็ตาม สินค้าท่ีดูแล้วน่าจะมีแนวโน้มใน
การได้รับความนิยามในการซื้อขายผ่านช่องทาง TV Shopping  ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT เครื่องเขียน/
อุปกรณ์การท างาน อาหารเสริม/เครื่องส าอาง เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

อาหาร/ขนมพรอ้มกิน/เครื่องด่ืม

ของสดของแหง้/วตัถดิุบส าหรบัประกอบอาหาร

ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั

เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม

เครื่องประดบั

อาหารเสริม/เครื่องส าอาง

เครื่องเขียน/อปุกรณป์ระกอบการท างาน

เครื่องใชไ้ฟฟ้า/อปุกรณ ์IT

อปุกรณก์ีฬา/งานอดิเรก

เฟอรน์ิเจอร์

ของใชเ้ด็ก

อื่นๆระบุ

เมืองหาดใหญ่-สงขลา TV Shopping

เมืองหาดใหญ่-สงขลา ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1
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ภาพที่ 5-49 ประเภทสินค้าที่ครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ซื้อทาง Platform Shopping และ Social Media Shopping จ าแนก

ตามช้ันกริด 

 
ภาพที่ 5-50 ประเภทสินค้าที่ครัวเรือนในเมืองขอนแก่นซื้อทาง Platform Shopping และ Social Media Shopping จ าแนก

ตามช้ันกริด 

 
  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

อาหาร/ขนมพรอ้มกิน/เครื่องด่ืม

ของสดของแหง้/วตัถดิุบส าหรบัประกอบอาหาร

ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั

เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม

เครื่องประดบั

อาหารเสริม/เครื่องส าอาง

เครื่องเขียน/อปุกรณป์ระกอบการท างาน

เครื่องใชไ้ฟฟ้า/อปุกรณ ์IT

อปุกรณก์ีฬา/งานอดิเรก

เฟอรน์ิเจอร์

ของใชเ้ด็ก

อื่นๆระบุ

เมืองเชียงใหม ่- Platform & Social Media Shopping

เมืองเชียงใหม่ ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

อาหาร/ขนมพรอ้มกิน/เครื่องด่ืม

ของสดของแหง้/วตัถดิุบส าหรบัประกอบอาหาร

ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั

เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม

เครื่องประดบั

อาหารเสริม/เครื่องส าอาง

เครื่องเขียน/อปุกรณป์ระกอบการท างาน

เครื่องใชไ้ฟฟ้า/อปุกรณ ์IT

อปุกรณก์ีฬา/งานอดิเรก

เฟอรน์ิเจอร์

ของใชเ้ด็ก

อื่นๆระบุ

เมืองขอนแก่น - Platform & Social Media Shopping

เมืองขอนแก่น ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1
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ภาพที่ 5-51 ประเภทสินค้าที่ครัวเรือนในเมืองหาดใหญ่-สงขลาซื้อทาง Platform Shopping และ Social Media Shopping 

จ าแนกตามชั้นกรดิ 

 
สินค้าท่ีครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาคนิยมซื้อผ่านช่องทาง Platform Shopping และ Social Media 
Shopping นั้นมีความหลากหลายสูงเช่นกัน หมวดที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ทั้งสามเมืองคือ เสื้อผ้า/
เครื่องนุ่งห่ม นอกจากนั้นก็มีของใช้ในชีวิตประจ าวัน อาหารเสริม/เครื่องส าอาง เครื่องประดับ อาหาร/ขนม
พร้อมกิน/เครื่องดื่มเป็นต้น 
 ในมิติความแตกต่างระหว่างเมืองนั้น เมืองเชียงใหม่มีแนวโน้มที่ผู้อยู่อาศัยนอกเมืองมีความนิยมในการ
ซื้อสินค้าหลายชนิดออนไลน์มากกว่า ในขณะที่เมืองขอนแก่นมีแนวโน้มไปในทิศทางกลับกัน คือผู้อยู่อาศัยใกล้
ศูนย์กลางเมืองมีความนิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า ส่วนเมืองหาดใหญ่-สงขลา มองไม่เห็นแนวโน้มที่ชัดเจน  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

อาหาร/ขนมพรอ้มกิน/เครื่องด่ืม

ของสดของแหง้/วตัถดิุบส าหรบัประกอบอาหาร

ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั

เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม

เครื่องประดบั

อาหารเสริม/เครื่องส าอาง

เครื่องเขียน/อปุกรณป์ระกอบการท างาน

เครื่องใชไ้ฟฟ้า/อปุกรณ ์IT

อปุกรณก์ีฬา/งานอดิเรก

เฟอรน์ิเจอร์

ของใชเ้ด็ก

อื่นๆระบุ

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - Platform & Social Media Shopping

เมืองหาดใหญ่-สงขลา ชัน้กริดที่ 8 ชัน้กริดที่ 7 ชัน้กริดที่ 6 ชัน้กริดที่ 5 ชัน้กริดที่ 4 ชัน้กริดที่ 3 ชัน้กริดที่ 2 ชัน้กริดที่ 1
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5.3.5 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโควิด 19 

การเดินทางไปซื้อของและอาหาร 

 

 

ภาพที่ 5-52 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปของคนเมืองในเมืองหลัก

ภูมิภาค ในระหว่างการระบาดของโควิด 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- การเดินทางไปซือ้ของสดของแหง้และอาหารส าเรจ็รูป

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - การเดินทางไปซือ้ของสดของแหง้และอาหารส าเรจ็รูป

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - การเดินทางไปซือ้ของสดของแหง้และอาหารส าเรจ็รูป
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ภาพที่ 5-53 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเมืองในเมืองหลักภมูิภาค ใน

ระหว่างการระบาดของโควิด 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด 

  

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- การเดินทางไปซือ้ของใชใ้นชีวติประจ าวนั

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - การเดินทางไปซือ้ของใชใ้นชีวติประจ าวนั

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - การเดินทางไปซือ้ของใชใ้นชีวติประจ าวนั
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ภาพที่ 5-54 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองในเมืองหลักภูมภิาค ในระหว่าง

การระบาดของโควิด 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด 

  

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น



 

182 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 5-55 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปซื้ออาหารมากินท่ีบ้านของคนเมืองในเมอืงหลักภูมิภาค ใน

ระหว่างการระบาดของโควิด 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด 

  

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- การเดินทางไปซือ้อาหารมากินท่ีบา้น

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - การเดินทางไปซือ้อาหารมากินท่ีบา้น

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - การเดินทางไปซือ้อาหารมากินท่ีบา้น
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ในช่วงการระบาดของโควิด 19 พบว่า การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป รวมถึงของใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่ยังคงเดิม มีประมาณ 20% - 30% ที่ให้ข้อมูลว่า
เดินทางลดลง และมีเพียงส่วนน้อยที่ให้ข้อมูลว่าเดินทางเพ่ิมข้ึน 
 ในขณะที่ครัวเรือนประมาณ 50% - 60% ให้ข้อมูลว่า การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านลดน้อยลง ใน
ขณะเดียวกันในการเดินทางไปซื้ออาหารมากินที่บ้านนั้นส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลว่าคงเดิม แต่ที่น่าสังเกตคือ
สัดส่วนของครัวเรือนที่ให้ข้อมูลว่าเพ่ิมข้ึนและลดลงนั้นใกล้เคียงกัน ซึ่งแตกต่างจากการเดินทางไปซื้อของและ
อาหารข้ออ่ืน ๆ 
 จากข้อมูลไม่มีข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างเมือง หรือความแตกต่างระหว่างชั้นกริดมากนัก 
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การใช้บริการส่งอาหารและการท าอาหารกินเอง 

 

 

ภาพที่ 5-56 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้บริการส่งอาหารของคนเมืองในเมืองหลักภมูิภาค ในระหว่างการระบาด

ของโควิด 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด 

 

  

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- การใชบ้รกิารสง่อาหาร

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - การใชบ้รกิารสง่อาหาร

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - การใชบ้รกิารสง่อาหาร
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ภาพที่ 5-57 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท าอาหารกินเองในบ้านของคนเมืองในเมืองหลักภมูิภาค ในระหว่างการ

ระบาดของโควดิ 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด 

  

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- การท าอาหารกินเองในบา้น

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - การท าอาหารกินเองในบา้น

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - การท าอาหารกินเองในบา้น
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ในมิติของการใช้บริการส่งอาหารในช่วงการระบาดของโควิด 19 ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลว่าคงเดิม ซึ่ง
หากสังเกตจะพบว่าชั้นกริดที่ใกล้กับพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองมีแนวโน้มที่จะใช้บริการเพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วนมากกว่า
ชั้นกริดอ่ืน ๆ แต่ก็ไม่ชัดเจนนัก 
 ส่วนการท าอาหารกินเองในบ้านนั้น ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลว่าคงเดิม หากแต่สัดส่วนของ
ครัวเรือนที่ให้ข้อมูลว่าเพ่ิมขึ้นมีค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับค าถามข้ออ่ืน ๆ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 30% - 
50% โดยจะพบว่าสัดส่วนของครัวเรือนที่ตอบว่าเพ่ิมข้ึนในเมืองหาดใหญ่-สงขลาจะมีมากกว่าเมืองอ่ืน ๆ  
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การซื้อของออนไลน์ 

 

 

ภาพที่ 5-58 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อของทาง TV Shopping ของคนเมืองในเมืองหลักภูมภิาค ในระหวา่งการ

ระบาดของโควดิ 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด 

  

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- TV Shopping

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - TV Shopping

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ชัน้กริดที่ 1
ชัน้กริดที่ 2
ชัน้กริดที่ 3
ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - TV Shopping
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ภาพที่ 5-59 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อของทาง Platform Shopping และ Social Media Shopping ของคน

เมืองในเมืองหลักภมูิภาค ในระหวา่งการระบาดของโควิด 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด 
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ชัน้กริดที่ 4
ชัน้กริดที่ 5
ชัน้กริดที่ 6
ชัน้กริดที่ 7
ชัน้กริดที่ 8

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม ่- Platform & Social Media Shopping
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เมืองขอนแก่น

เมืองขอนแก่น - Platform & Social Media Shopping
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ชัน้กริดที่ 8

เมืองหาดใหญ่-สงขลา

เมืองหาดใหญ่-สงขลา - Platform & Social Media Shopping
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ในมิติของซื้อของออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด 19 ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลว่าคงเดิมเช่นกัน โดยใน
ส่วนของ TV Shopping มีครัวเรือนที่ให้ข้อมูลว่าลดลงเป็นสัดส่วนพอสมควร และแทบจะไม่มีครัวเรือนที่ให้
ข้อมูลว่าเพ่ิมข้ึน 
 ในส่วนของ Platform Shopping และ Social Media Shopping พบว่ามีความแตกต่างระหว่างเมือง 
โดยเมืองเชียงใหม่มีครัวเรือนที่ให้ข้อมูลว่าลดลงในสัดส่วนที่มากเป็นอันดับสองอยู่ที่ประมาณ 20% - 30% เป็น
หลัก ซึ่งมากกว่าครัวเรือนที่ตอบว่าเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ขอนแก่นมีสัดส่วนของครัวเรือนที่ตอบว่าเพ่ิมขึ้นและลดลง
ใกล้เคียงกัน แต่เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีแนวโน้มในทิศทางตรงข้าม คือมีครัวเรือนที่ให้ข้อมูลว่าเพ่ิมข้ึนมากกว่า
ลดลง 
 

โดยสรุปคือสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ไม่ได้มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของของครัวเรือนมาก
นัก เพราะเกินครึ่งของผู้ให้ข้อมูลในทุกข้อตอบว่าคงเดิม แต่ก็มีผลท าให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเมืองใน
เมืองหลักภูมิภาคเปลี่ยนไปในบางมิติ เช่น ออกไปกินข้าวนอกบ้านน้อยลง ท าอาหารกินเองในครัวเรือนมากข้ึน 
เป็นต้น 
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5.4 พฤติกรรมการซื้อของระดับปัจเจกบุคคล 

จากการรวบรวมผลและวิเคราะห์แบบสอบถามของกรณีศึกษาทั้งสามเมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ ขอนแก่นและ
หาดใหญ่-สงขลา ในส่วนค าถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อของระดับปัจเจกบุคคล แล้วน ามาวิเคราะห์
ด้วยความแตกต่างระหว่างเมือง รายได้ และเจเนอเรชันของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ผลสรุปดังนี้ 

5.4.1 การกินอาหารนอกบ้าน 

ความถี่ในการกินอาหารนอกบ้าน (จ าแนกตามแหล่งการกินอาหาร / เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้) 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-60 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากบ้านของคนเมืองใน 3 เมือง  

จ าแนกตามกลุ่มรายได ้

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากบา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากบา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากบา้น
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ภาพที่ 5-61 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษาของคนเมืองใน 3 

เมือง จ าแนกตามกลุ่มรายได ้

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา
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ภาพที่ 5-62 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าจากบ้านของคนเมืองใน 3 เมือง  

จ าแนกตามกลุ่มรายได ้

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารนอกระยะเดินเทา้จากบา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารนอกระยะเดินเทา้จากบา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - รา้นอาหารนอกระยะเดินเทา้จากบา้น
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ภาพที่ 5-63 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษาของคนเมืองใน 3 

เมือง จ าแนกตามกลุ่มรายได ้

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารนอกระยะเดินเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารนอกระยะเดินเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - รา้นอาหารนอกระยะเดนิเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา
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ภาพที่ 5-64 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าและซเูปอร์เซ็นเตอร์ของคนเมืองใน 3 เมือง  

จ าแนกตามกลุ่มรายได ้

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารในหา้งสรรพสินคา้และซเูปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารในหา้งสรรพสินคา้และซเูปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - รา้นอาหารในหา้งสรรพสินคา้และซเูปอรเ์ซ็นเตอร์
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จากภาพที่ 5-60 ถึง 5-64 จะพบว่าในแต่ละเมือง การใช้งานแหล่งกินอาหารนอกบ้านของปัจเจกบุคคล มีความ
แตกต่างกันระหว่างเมืองอยู่บ้างเล็กน้อย โดยในภาพรวมเมืองหาดใหญ่-สงขลามีแนวโน้มที่คนเมืองส่วนใหญ่กิน
อาหารนอกบ้านตามแหล่งต่าง ๆ มากที่สุด 
 การกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากบ้าน ไม่พบความแตกต่างมากนักระหว่าง
กลุ่มรายได้ในแต่ละเมือง ทว่า ผู้มีรายได้ต ่ามีการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากบ้านด้วย
ความถี่ท่ีน้อยกว่ากลุ่มรายได้อ่ืนเล็กน้อย โดยเฉพาะข้อมูลในเมืองขอนแก่นที่เห็นชัดเจนกว่าเมืองอ่ืน 
 การกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา พบว่ามีสัดส่วนที่
น้อยกว่าร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากบ้าน โดยพบความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มรายได้ในเมือง
เชียงใหม่ และเมืองขอนแก่น ส่วนในเมืองหาดใหญ่-สงขลานั้น พบว่ากลุ่มรายได้ต ่ามีพฤติกรรมในการกินอาหาร
นอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษาที่ถ่ีกว่าเมืองอ่ืน 
 การกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าจากบ้าน พบว่ามีผู้มีประสบการณ์ดังกล่าวอยู่
เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากในทุกเมือง โดยพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มรายได้เช่นกัน ซึ่งกลุ่มรายได้สูงมี
แนวโน้มที่จะกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าจากบ้านด้วยความถี่ท่ีมากกว่ากลุ่มอ่ืน แต่ใน
เมืองหาดใหญ่-สงขลาก็พบว่ากลุ่มรายได้ต ่ามีการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารดังกล่าวด้วยความถี่ค่อนข้าง
สูง โดยสูงกว่ากลุ่มรายได้ปานกลาง 

การกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา พบว่ามีสัดส่วนที่
น้อยกว่าร้านอาหารประเภทอ่ืน โดยพบความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มรายได้ไม่ชัดเจนนักในทุกเมือง และ
พบว่าในเมืองหาดใหญ่มีการใช้งานร้านอาหารประเภทนี้มากกว่าเมืองอ่ืน ๆ ทุกกลุ่มรายได้ และกลุ่มรายได้ต ่ามี
พฤติกรรมในการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษาที่ถ่ีกว่าเมืองอื่น 
 การกินอาหารนอกบ้านในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์เซ็นเตอร์ พบว่า มีผู้มีประสบการณ์ดังกล่าวอยู่
เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากในทุกเมืองเช่นกัน โดยพบความแตกต่างชัดเจนระหว่างกลุ่มรายได้ ที่กลุ่มรายได้สูง
จะกินอาหารนอกบ้านในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์เซ็นเตอร์ด้วยความถี่ที่มากกว่า ยกเว้นเมืองหาดใหญ-่
สงขลาที่ความแตกต่างระหว่างกลุ่มไม่ชัดเจนนัก ทั้งนี้ความถี่ในการใช้งานร้านอาหารประเภทนี้จะอยู่ที่เดือนละ 
1-2 ครั้ง ถึง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางไปซื้อของที่
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของครัวเรือน ที่ได้สรุปไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว 
 ในภาพรวมจะเห็นว่า กลุ่มรายได้ค่อนข้างมีผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองใน
เมืองหลักภูมิภาค โดยกลุ่มผู้มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะกินอาหารนอกบ้านด้วยความถี่ที่มากกว่า ซึ่งก็สามารถ
อธิบายได้ด้วยเหตุผลของการมีทางเลือกในการบริโภคหากผู้บริโภคนั้นมีเศรษฐสถานะที่ดีกว่า ทั้งนี้ เป็นที่น่า
สังเกตว่าในเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มค่อนข้างน้อย และมักจะพบว่าคนเมืองกิน
อาหารนอกบ้านในร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ด้วยสัดส่วนที่สูงกว่าเมืองอ่ืน ซึ่งอาจมาจากเหตุผลในเชิง
วัฒนธรรม ที่การกินอาหารนอกบ้านเป็นเรื่องปกติ 
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ความถี่ในการกินอาหารนอกบ้าน (จ าแนกตามแหล่งการกินอาหาร / เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชัน) 

 

 

 

 
ภาพที่ 5-65 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากบ้านของคนเมืองใน 3 เมือง  

จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากบา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากบา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากบา้น
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ภาพที่ 5-66 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษาของคนเมืองใน 3 

เมือง จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา
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ภาพที่ 5-67 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าจากบ้านของคนเมืองใน 3 เมือง  

จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารนอกระยะเดินเทา้จากบา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารนอกระยะเดินเทา้จากบา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - รา้นอาหารในระยะเดินเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา
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ภาพที่ 5-68 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษาของคนเมืองใน 3 

เมือง จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารนอกระยะเดินเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารนอกระยะเดินเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - รา้นอาหารนอกระยะเดนิเทา้จากแหลง่งาน/สถานศกึษา



 

200 

 

 

 

 
ภาพที่ 5-69 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากบ้านของคนเมืองใน 3 เมือง  

จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองเชียงใหม ่- รา้นอาหารในหา้งสรรพสินคา้และซเูปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองขอนแก่น - รา้นอาหารในหา้งสรรพสินคา้และซเูปอรเ์ซ็นเตอร์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - รา้นอาหารในหา้งสรรพสินคา้และซเูปอรเ์ซ็นเตอร์
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จากภาพที่ 5-65 ถึง 5-69 จะพบว่าในแต่ละเมือง การใช้งานแหล่งกินอาหารนอกบ้านของปัจเจกบุคคล มีความ
แตกต่างกันระหว่างเมืองอยู่บ้างเล็กน้อย  
 การกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากบ้าน พบความแตกต่างระหว่างเมืองเล็กน้อย 
โดยเฉพาะข้อมูลในเมืองขอนแก่นที่มีความถี่ในการกินอาหารนอกบ้านในระยะเดินเท้าจากบ้านด้วยความถี่ท่ี
ต่างจากเมืองอ่ืน แต่มีแนวโน้มในภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือช่วงวัยที่อายุน้อยกว่าจะมีแนวโน้มในการกิน
อาหารนอกบ้านในร้านอาหารประเภทดังกล่าวด้วยความถี่ท่ีมากกว่า 
 การกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา ความแตกต่างที่
ชัดเจนระหว่างเจเนอเรชันในทุกเมือง โดยกลุ่ม GenZ มีพฤติกรรมดังกล่าวที่ถ่ีมาก แต่ช่วงวัยที่อายุมากข้ึนจะ
ท าให้พฤติกรรมดังกล่าวมีความถี่น้อยลง เว้นแต่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่กลุ่ม GenY มีสัดส่วนของผู้ที่กิน
อาหารนอกบ้านในร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษาในภาพรวมที่มากกว่ากลุ่ม GenZ 
 การกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าจากบ้าน พบว่ามีผู้มีประสบการณ์ดังกล่าวอยู่
เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากในทุกเมือง โดยกลุ่ม GenZ และ GenY มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ยกเว้น
ข้อมูลของเมืองเชียงใหม่ที่กลุ่ม GenY มีแนวโน้มที่จะกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าจาก
บ้านด้วยความถี่ที่มากกว่ากลุ่มอ่ืน 

การกินอาหารนอกบ้านในร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา พบว่ามีสัดส่วนที่
น้อยกว่าการใช้งานร้านอาหารประเภทอ่ืน โดยพบความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างเจเนอเรชันที่ค่อนข้างชัดเจน
ในทุกเมือง กล่าวคือ กลุ่ม GenY มีแนวโน้มที่จะใช้งานร้านอาหารประเภทนี้ถี่กว่ากลุ่มอ่ืน ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า
เป็นการใช้งานในเชิงสังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือนที่สถานศึกษา 
 การกินอาหารนอกบ้านในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์เซ็นเตอร์ พบว่า มีผู้มีประสบการณ์ดังกล่าวอยู่
เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากในทุกเมือง โดยพบความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันไม่ชัดเจนนัก แต่มีแนวโน้มที่เจ
เนอเรชันที่อายุน้อยกว่าจะใช้งานร้านอาหารประเภทดังกล่าวด้วยความถ่ีที่ ทั้งนี้ความถี่ในการใช้งานร้านอาหาร
ประเภทนี้จะอยู่ที่เดือนละ 1-2 ครั้ง ถึง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็นส่วนใหญ่ ในทุกกลุ่มทุกเมือง ซึ่งค่อนข้าง
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางไปซื้อของที่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของครัวเรือน ที่ได้สรุปไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้
แล้ว 
 ในภาพรวมจะเห็นว่า ช่วงวัยค่อนข้างมีผลต่อพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองในเมือง
หลักภูมิภาค โดยเจเนอเรชันที่อายุน้อยกว่ามีแนวโน้มที่จะกินอาหารนอกบ้านด้วยความถ่ีที่มากกว่า ซึ่งก็
สามารถอธิบายได้ด้วยวิถีการใช้ชีวิตที่อาจจะยังเป็นนักเรียนนักศึกษา หรือเป็นแรงงานในวัยเริ่มต้น ซึ่งต้องมี
การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงที่มากกว่า และอาจจะเกิดจากการอยู่อาศัยคนเดียว ซึ่งอาจไม่คุ้มทุนที่จะ
ประกอบอาหารภายในครัวเรือน และ GenY เป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นในความถ่ีการใช้งานร้านอาหารในกลุ่มท่ี
อยู่นอกระยะเดินทั้งจากบ้านและจากแหล่งงาน/สถานศึกษา ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานในวัยเริ่มต้น 
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ความถี่ในการกินอาหารนอกบ้าน (จ าแนกตามม้ืออาหาร / เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้) 

 

 

 

 
ภาพที่ 5-70 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในมื้อเช้าของคนเมืองใน 3 เมือง จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- มือ้เชา้

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - มือ้เชา้

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - มือ้เชา้
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ภาพที่ 5-71 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในมื้อกลางวันของคนเมืองใน 3 เมือง จ าแนกตามกลุม่รายได ้

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- มือ้กลางวนั

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - มือ้กลางวนั

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - มือ้กลางวนั
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ภาพที่ 5-72 พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านในมื้อเย็นของคนเมืองใน 3 เมือง จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

 

 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- มือ้เย็น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - มือ้เย็น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - มือ้เย็น
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จากภาพที่ 5-70 ถึง 5-72 จะพบว่าในแต่ละเมือง พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านของปัจเจกบุคคล มีความ
คล้ายคลึงกันในเมืองเชียงใหม่ และเมืองขอนแก่น ที่กลุ่มรายได้สูงมีแนวโน้มในการกินอาหารนอกบ้านทุกม้ือ
ด้วยความถี่ที่มากกว่ากลุ่มรายได้ปานกลางและกลุ่มรายได้ต ่า แต่เมืองหาดใหญ่ - สงขลามีแนวโน้มที่ค่อนข้าง
แตกต่างออกไป โดยมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันทุกกลุ่ม 
 การกินอาหารนอกบ้านในมื้อเช้า พบว่ามีคนเมืองของเมืองหาดใหญ่ – สงขลา กินอาหารนอกบ้านใน
มื้อเช้ามากกว่าเมืองอ่ืน ๆ ชัดเจน โดยที่น่าสังเกตคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะกินอาหารนอกบ้านในมื้อเช้าด้วย
ความถี่ท่ีมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เล็กน้อย ทั้งนี้เหตุผลอาจจะมาจากวัฒนธรรมการกินอาหารนอกบ้านของเมือง
หาดใหญ่ – สงขลา 
 การกินอาหารนอกบ้านในมื้อกลางวันและมื้อเย็น มีลักษณะของข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ กลุ่ม
รายได้สูงมีแนวโน้มในการใช้งานร้านอาหารด้วยความถี่ท่ีมากกว่า รองลงมาคือกลุ่มรายได้ปานกลาง และกลุ่ม
รายได้ต ่า ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนในเมืองเชียงใหม่ และเมืองขอนแก่น ส่วนเมืองหาดใหญ่ - สงขลา มีการใช้
งานด้วยความถี่ค่อนข้างมากในทุกกลุ่ม ท าให้สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มรายได้ไม่ชัดเจนนัก 
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5.4.2 การซื้อของออนไลน์ 

ความถี่ในการใช้บริการส่งอาหาร (เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้) 

 

 

 

 
ภาพที่ 5-73 พฤติกรรมการใช้บรกิารส่งอาหารมาที่บ้านของคนเมืองใน 3 เมือง จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- สง่ที่บา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - สง่ที่บา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - สง่ที่บา้น
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ภาพที่ 5-74 พฤติกรรมการใช้บรกิารส่งอาหารมาที่ที่ท างาน/สถานศึกษาของคนเมืองใน 3 เมือง จ าแนกกลุ่มตามรายได ้

 
 
จากภาพที่ 5-73 ถึง 5-74 พบว่าในภาพรวมมีผู้ใช้บริการส่งอาหารไปที่บ้านมากกว่าส่งที่ที่ท างาน/สถานศึกษา
ทั้งสามเมือง โดยกลุ่มรายได้มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้งาน กลุ่มรายได้สูงมีแนวโน้มในการใช้บริการส่ง
อาหารด้วยความถี่ท่ีสูงกว่าและสัดส่วนที่มากกว่า ตามมาด้วยกลุ่มรายได้ปานกลาง และกลุ่มรายได้ต ่า 
ตามล าดับ 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- สง่ที่ที่ท  างาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - สง่ที่ที่ท  างาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - สง่ที่ที่ท  างาน/สถานศกึษา
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ความถี่ในการใช้บริการส่งอาหาร (เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชัน) 

 

 

 

 
ภาพที่ 5-75 พฤติกรรมการใช้บรกิารส่งอาหารมาที่บ้านของคนเมืองใน 3 เมือง จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองเชียงใหม ่- สง่ที่บา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองขอนแก่น - สง่ที่บา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - สง่ที่บา้น
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ภาพที่ 5-76 พฤติกรรมการใช้บรกิารส่งอาหารมาที่ท่ีท างาน/สถานศึกษาของคนเมืองใน 3 เมือง จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

 

จากภาพที่ 5-75 ถึง 5-76 พบว่าในภาพรวมมีผู้ใช้บริการส่งอาหารไปที่บ้านมากกว่าส่งที่ที่ท างาน/สถานศึกษา
ทั้งสามเมือง โดยเจเนอเรชันมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้งาน GenZ และ GenY มีแนวโน้มในการใช้
บริการส่งอาหารด้วยความถี่ท่ีสูงกว่าและสัดส่วนที่มากกว่าเจเนอเรชันอื่น ๆ ซึ่งในเมืองหาดใหญ่ – สงขลา 
พบว่า GenY ใช้บริการส่งอาหารมากท่ีสุดในทุกช่วงวัย 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองเชียงใหม ่- สง่ที่ที่ท  างาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองขอนแก่น - สง่ที่ที่ท  างาน/สถานศกึษา

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - สง่ที่ที่ท  างาน/สถานศกึษา
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ความถี่ในการซื้อของออนไลน์ (เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้) 

 

 

 

 
ภาพที่ 5-77 พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ทาง Platform Shopping ของคนเมืองใน 3 เมือง จ าแนกตามกลุม่รายได ้

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- Platform Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - Platform Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - Platform Shopping
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ภาพที่ 5-78 พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ทาง Social Media Shopping ของคนเมืองใน 3 เมือง จ าแนกตามกลุม่รายได ้

 
 
จากภาพที่ 5-77 ถึง 5-78 พบว่าทั้งสามเมืองมีแนวโน้มเดียวกัน โดยกลุ่มรายได้สูงมีการซื้อของออนไลน์เป็น
สัดส่วนที่มากกว่าและความถี่มากกว่ากลุ่มรายได้ปานกลาง และกลุ่มรายได้ต ่ามีการใช้งานที่น้อยที่สุด แต่ใน
เมืองหาดใหญ่ - สงขลา พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มน้อยกว่าเมืองอ่ืน ๆ 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- Social Media Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - Social Media Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - Social Media Shopping
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ความถี่ในการซื้อของออนไลน์ (เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชัน) 

 

 

 

 
ภาพที่ 5-79 พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ทาง Platform Shopping ของคนเมืองใน 3 เมือง จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองเชียงใหม ่- Platform Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองขอนแก่น - Platform Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - Platform Shopping
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ภาพที่ 5-80 พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ทาง Social Media Shopping ของคนเมืองใน 3 เมือง จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

 

จากภาพที่ 5-79 ถึง 5-80 พบว่าทั้งสามเมืองมีแนวโน้มเดียวกัน โดยช่วงวัยที่อายุน้อยกว่ามีการซื้อของออนไลน์
เป็นสัดส่วนที่มากกว่าและความถ่ีมากกว่าช่วงวัยที่มีอายุมากกว่า ที่น่าสังเกตคือการใช้งาน Platform 
Shopping ครอบคลุมสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่ม GenZ และ GenY ซึ่งพบการใช้งานมากกว่า 70% 
ในทุกเมือง ซึ่งสะท้อนถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเหลี่อมล ้าในช่วงวัยด้วย 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองเชียงใหม ่- Social Media Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองขอนแก่น - Social Media Shopping

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baby boomer & upper

GEN X

GEN Y

GEN Z

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - Social Media Shopping
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5.4.3 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโควิด 19 

การเดินทางไปซื้ออาหาร (เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้) 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 5-81 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองใน 3 เมือง ในระหว่างการระบาด

ของโควิด 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด จ าแนกตามกลุ่มรายได้  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น
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ภาพที่ 5-82 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปซื้ออาหารมากินท่ีบ้านของคนเมืองใน 3 เมือง ในระหว่างการ

ระบาดของโควดิ 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด จ าแนกตามกลุม่รายได ้

 
ในช่วงการระบาดของโควิด 19 พบว่า การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของปัจเจกบุคคลในเมืองหลักภูมิภาค
ส่วนใหญ่ลดลง โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มรายได้มากนัก สังเกตได้เพียงความแตกต่างระหว่างเมือง 
กล่าวคือเมืองขอนแก่นมีสัดส่วนของผู้ที่ให้ข้อมูลว่าคงเดิมมากกว่าเมืองอ่ืน ๆ 
 ส าหรับการเดินทางไปซื้ออาหารมากินที่บ้านนั้นส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลว่าคงเดิม โดยสัดส่วนของคนที่ให้
ข้อมูลว่าเพ่ิมข้ึนและลดลงนั้นใกล้เคียงกัน โดยข้อมูลมีลักษณะเดียวกันทั้งสามเมือง 
 
 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่-การเดินทางไปซือ้อาหารมากินที่บา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - การเดินทางไปซือ้อาหารมากินที่บา้น

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - การเดินทางไปซือ้อาหารมากินที่บา้น
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การใช้บริการส่งอาหารและการท าอาหารกินเอง (เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้) 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-83 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้บริการส่งอาหารของคนเมืองใน 3 เมือง ในระหว่างการระบาดของโควิด 

19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด จ าแนกตามกลุม่รายได ้

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองเชียงใหม ่- การใชบ้รกิารสง่อาหาร

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - การใชบ้รกิารสง่อาหาร

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - การใชบ้รกิารสง่อาหาร
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ภาพที่ 5-84 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท าอาหารกินเองที่บ้านของคนเมืองใน 3 เมือง ในระหว่างการระบาดของโค

วิด 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลากอ่นการระบาด จ าแนกตามกลุม่รายได ้

 
ในช่วงการระบาดของโควิด 19 พบว่า การใช้บริการส่งอาหารของปัจเจกบุคคลในเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่
เหมือนเดิม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น มีผู้ให้ข้อมูลว่าใช้บริการเพ่ิมข้ึนสัมพันธ์กับ
กลุ่มรายได ้ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากทางเลือกที่มากกว่าของกลุ่มรายได้ที่สูงกว่า 
 ส าหรับการท าอาหารกินเองที่บ้านนั้นส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลว่าคงเดิม โดยสัดส่วนของคนที่ให้ข้อมูลว่า
เพ่ิมข้ึนเพ่ิมขึ้นมีค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับค าถามข้ออื่น ๆ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 30% - 50% โดยกลุ่ม
รายได้ไม่ได้มีผลต่อข้อมูลนี้มากนัก 
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การซื้อของออนไลน์ (เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้) 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-85 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อของออนไลนข์องคนเมืองใน 3 เมือง ในระหว่างการระบาดของโควิด 19 

เปรียบเทยีบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด จ าแนกตามกลุ่มรายได ้

 
ในมิติของซื้อของออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด 19 ปัจเจกบุคคลส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลว่าคงเดิมเช่นกัน 
โดยในเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนของผู้ให้ข้อมูลว่าลดลงเป็นสัดส่วนมากกว่าเมืองอ่ืน ๆ 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองขอนแก่น - การซือ้ของออนไลน์

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไม่สามารถระบรุายได้

รายไดต้ ่า

รายไดป้านกลาง

รายไดส้งู

เมืองหาดใหญ่ - สงขลา - การซือ้ของออนไลน์



 

219 

การเดินทางไปซื้ออาหาร (เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชัน) 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 5-86 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองใน 3 เมือง ในระหว่างการระบาด

ของโควิด 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด จ าแนกตามเจเนอเรชัน  
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ภาพที่ 5-87 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินทางไปซื้ออาหารมากินท่ีบ้านของคนเมืองใน 3 เมือง ในระหว่างการ

ระบาดของโควดิ 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

 
ในช่วงการระบาดของโควิด 19 พบว่า การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของปัจเจกบุคคลในเมืองหลักภูมิภาค
ส่วนใหญ่ลดลง โดยมีความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันที่ค่อนข้างชัดเจน โดยช่วงวัยที่อายุน้อยจะเดินทางไปกิน
อาหารนอกบ้านน้อยลงตามล าดับ โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ และเมืองขอนแก่น ส่วนในเมืองหาดใหญ่ - 
สงขลาไม่สามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันได้ชัดเจนนัก 
 ส าหรับการเดินทางไปซื้ออาหารมากินที่บ้านนั้นส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลว่าคงเดิม โดยสัดส่วนของคนที่ให้
ข้อมูลว่าเพ่ิมข้ึนมีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งสามเมือง ซึ่งดูแล้วมีความสัมพันธ์กับเจเนอเรชันด้วย กล่าวคือช่วงวัย
ที่อายุน้อย มีแนวโน้มจะเดินทางไปซื้ออาหารมากินที่บ้านด้วยสัดส่วนที่มากกว่าช่วงวัยที่อายุมากขึ้น 
 ความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ทั้งสองประการนี้ น่าจะมาจากการที่กลุ่ม GenZ และ GenY ส่วนใหญ่
พ่ึงพาการกินอาหารนอกบ้าน สถานการณ์ระบาดของโควิด 19 จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม 
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การใช้บริการส่งอาหารและการท าอาหารกินเอง (เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชัน) 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-88 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้บริการส่งอาหารของคนเมืองใน 3 เมือง ในระหว่างการระบาดของโควิด 

19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด จ าแนกตามเจเนอเรชัน 
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ภาพที่ 5-89 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท าอาหารกินเองที่บ้านของคนเมืองใน 3 เมือง ในระหว่างการระบาดของโค

วิด 19 เปรียบเทียบกับช่วงเวลากอ่นการระบาด จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

 
ในช่วงการระบาดของโควิด 19 พบว่า การใช้บริการส่งอาหารของปัจเจกบุคคลในเมืองหลักภูมิภาคส่วนใหญ่
เหมือนเดิม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งสามเมือง มีผู้ให้ข้อมูลว่าใช้บริการเพ่ิมขึ้นสัมพันธ์กับเจเนอเรชัน โดยช่วยวัย
ที่อายุน้อยกว่ามีแนวโน้มที่จะใช้บริการส่งอาหารในสัดส่วนที่มากกว่า ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากข้อจ ากัดในการ
ออกไปนอกบ้าน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มที่เน้นการกินอาหารนอกบ้านเป็นหลัก 
 ส าหรับการท าอาหารกินเองที่บ้านนั้นส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลว่าคงเดิม โดยสัดส่วนของคนที่ให้ข้อมูลว่า
เพ่ิมข้ึนเพ่ิมขึ้นมีค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับค าถามข้ออื่น ๆ โดยเจเนอเรชันดูแล้วไม่มีผลต่อข้อมูลนี้มากนัก 
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การซื้อของออนไลน์ (เปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชัน) 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-90 ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อของออนไลนข์องคนเมืองใน 3 เมือง ในระหว่างการระบาดของโควิด 19 

เปรียบเทยีบกับช่วงเวลาก่อนการระบาด จ าแนกตามเจเนอเรชัน 

 
ในมิติของซื้อของออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด 19 ปัจเจกบุคคลส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลว่าคงเดิมเช่นกัน 
โดยในเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนของผู้ให้ข้อมูลว่าลดลงเป็นสัดส่วนมากกว่าเมืองอ่ืน ๆ และไม่พบความแตกต่าง
ของเจเนอเรชันที่เป็นแบบแผนที่ชัดเจน 
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โดยสรุปคือสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ไม่ได้มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของของปัจเจกบุคคล
มากนัก เพราะเกินครึ่งของผู้ให้ข้อมูลในทุกข้อตอบว่าคงเดิม แต่ก็มีผลท าให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเมือง
ในเมืองหลักภูมิภาคเปลี่ยนไปในบางมิติ เช่น ออกไปกินข้าวนอกบ้านน้อยลง ท าอาหารกินเองในครัวเรือนมาก
ขึ้น เป็นต้น และยังสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างเศรษฐสถานะ (รายได้) และช่วงวัย (เจเนอเรชัน) 
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยกลุ่มรายได้ที่สูงกว่า และช่วงวัยที่อายุน้อยกว่าจะมี
อิสระในการเปลี่ยนพฤติกรรมที่มากกว่า ในภาพรวม 
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บทท่ี 6  
สถานการณ์แหล่งการซื้อของของคนเมอืงในเมืองหลักภูมิภาค 

6.1 การขยายตัวของเมืองและย่านต่าง ๆ ของเมืองหลักภูมิภาค 

จากการวิเคราะห์การขยายตัวของเมืองและความเป็นย่านของเมืองหลักภูมิภาคที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 3 เมือง 
ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ ขอนแก่นและหาดใหญ่-สงขลา ได้ผลสรุปดังนี้ 

6.1.1 เมืองเชียงใหม่ 

เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ ด้วยเศรษฐกิจที่เติบโตและโดดเด่น น ามาซึ่งแหล่งงาน 
แหล่งการค้าที่ชุมที่สุดของภาคเหนือ นอกจากนี้เมืองเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ยังมีกลุ่มชาวต่างชาติที่พ านักอาศัยในเมืองไทย (expat) เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาของศูนย์วิจัยธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่าเชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเพ่ือปักหลักพักอยู่อาศัยระยะยาวมากที่สุดในประเทศไทย จ านวนมากกว่า 2-3 หมื่นคนต่อ
ปี และใช้จ่ายสูงต่อหัวเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าคนละ 5 หมื่นบาทต่อเดือน โดยเฉพาะจากยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ
โดยศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้าและการเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของเมืองเชียงใหม่จึง
ท าให้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจ านวนมาก (ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย และจุฑาทิพย์ เฉลิม
พล, 2556) สะท้อนได้จากจ านวนอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น โครงการบ้านจัดสรร โครงการทาวน์เฮาส์ 
โครงการคอนโดมิเนียมที่มีจ านวนมากเช่นในปัจจุบัน ทั้งยังมีการสร้างศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เอ็นเตอร์เท
นเม้นท์คอมเพล็กซ์ และคอมมูนิตี้มอลล์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ที่เป็นทั้งพื้นที่ซื้อของและเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่
ของเมืองเชียงใหม่ก็ว่าได้  อีกทั้งยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ท าให้คนต่างถิ่นหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานและลงทุน ทั้ง
การมีมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นทีก่ว่า 8 แห่ง 

แนวโน้มของการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา จะเห็นเป็นลักษณะการขยายตัว
ของเมืองแบบ Ribbon Development ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ มีการขยายตัวไปตามแนว
ริมถนนสายหลักสายส าคัญ โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างอ าเภอและจังหวัด และกระจายตัว
ขนานไปตามแม่น ้าสายหลัก คือ แม่น ้าปิง แม้ว่าการขยายตัวลักษณะนี้จะมีผลดีต่อผู้อยู่อาศัยในด้านการ
คมนาคม แต่มีข้อเสียหลายอย่าง เช่น ด้านสภาพแวดล้อม ความแออัดของเมือง ความไม่สวยงามของเมือง 
และเป็นการสิ้นเปลืองในการขยายระบบสาธารณูปโภค กล่าวได้ว่า Ribbon Development เป็นการพัฒนา
เมืองที่ไม่ได้รับการวางแผนหรือควบคุมการพัฒนาไว้ก่อนและมักจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี ซึ่งแตกต่างกับ 
Linear Town ที่มีการวางแผนไว้ก่อนและใช้กับขนาดเมืองที่เหมาะสม (ปรัชญา วงศ์จักร, 2548) 

หากแบ่งการตั้งถิ ่นฐานชุมชนของเมืองเชียงใหม่ สามารถแบ่งออกเป็นย่านต่าง ๆ ได้ 6 ประเภท 
ดังต่อไปนี้  
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1. ย่านเมืองเก่าและชุมชน เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีอยู่คู่เมืองเชียงใหม่มานาน ในอดีตย่านเมืองเก่าบริเวณคู
เมืองนั้นก็ประกอบไปด้วยชุมชนที่พักอาศัย แหล่งการค้า และแหล่งงานภายในเมืองเก่า โดยปัจจุบันยังเห็น
ร่องรอยของกิจกรรมในอดีตที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ ย่านชุมชนวัวลาย ชุมชนเชียงรุ่ง ย่านอนุสาวรีย์สาม
กษัตริย์ ย่านชุมชนหายยา ย่านช้างคลาน และย่านพระสิงห์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีย่านชุมชนขนาดเล็กที่เป็น
กลุ่มที่อยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มที่กระจายทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยมีลักษณะองค์ประกอบรูปแบบ บ้าน วัด โรงเรียน 
และกาดก้อม (ตลาดขนาดเล็ก) อาทิ ชุมชนวัดยางกวง กาดประตูก้อม ชุมชนหนองหอย ชุมชนบ้านฮ่อ ชุมชน
ทรายมูลเมือง เป็นต้น ต่อมาในช่วงที่มีการพัฒนาทางรถไฟจึงท าให้ชุมชนดั้งเดิมขยายตัวมากยิ่งยิ่งขึ้น อาทิ 
ชุมชนย่านวัดเกต ย่านอาเขต และรอบสถานีรถไฟเชียงใหม่ 

2. ย่านการค้าและเศรษฐกิจหลัก หากแบ่งย่านการค้าของเมืองเชียงใหม่ตามลักษณะและรูปแบบจะ
สามารถแบ่งได้ดังนี้ ย่านการค้าดั้งเดิม อาทิ ย่านกาดหลวง ย่านถนนท่าแพ ย่านกาดเมืองใหม่ ถนนแก้วนวรัฐ 
วัดเกต เจริญกรุง ถนนวิชยานนท์ และถนนราชมรรคา เป็นต้น ที่เป็นย่านการค้าดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดของเมือง
เชียงใหม่ ย่านการค้าใหม่ อาทิ เชียงใหม่บิสซิเนสพาร์ค ย่านไนท์บาซาร์เชียงใหม่ ย่านนิมมานเหมินท์ ย่านศิ
ริมังคลาจารย์ แยกรินค า โดยรอบสนามบินเชียงใหม่ เลียบคลองชลประทาน รวมไปถึงแม่เหียะ-หางดง 
นอกจากนี้ยังพบได้บริเวณถนนเส้นส าคัญ อาทิ ถนนหมายเลข 108 เชียงใหม่-หางดง ถนนโชตนา ถนน
หมายเลข 1001 กัลปพฤกษ์ และถนนวงแหวนรอบที่ 2 และ 3 เป็นต้น ทั้งสิ้นเป็นถนนที่มุ่งเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ 
ย่านเศรษฐกิจชุมชน อาทิ ย่านช้างเผือก ย่านเจ็ดยอด ย่านสันติธรรม ย่านวัวลาย ย่านทิพเนตร ย่านบ่อสร้าง 
เป็นต้น 

3. ย่านชุมชนมหาวิทยาลัย เนื่องจากเมืองเชียงใหม่มีสถานบันอุดมศึกษาค่อนข้างมาก และมีนักเรียน
นักศึกษาโดยเฉพาะในภูมิภาคภาคเหนือย้ายเข้ามาศึกษา ท าให้ย่านโดยรอบมหาวิทยาลัยกลายเป็นเมืองขนาด
ย่อมเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจะพบแหล่งพักอาศัยหลายรูปแบบ 
ย ่านการค ้า รวมไปถ ึงพ ื ้นท ี ่สน ับสน ุนอ  านวยความสะดวกการอย ู ่อาศ ัย โดยพบได ้บร ิ เวณ รอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถนนสุเทพ ถนนนิมมานฯ และถนนห้วยแก้ว) รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ถนนช้างเผือก) รอบมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น  ทั้งนี้ยังพบชมุชน
หอพักเล็ก ๆ บริเวณท่ีมีโรงเรียนกระจุกตัวจ านวนมากเช่นกัน  

4. ชุมชนบ้านพักข้าราชการ เมืองเชียงใหม่เป็นจุดที่มีหน่วยงานน้อยใหญ่กระจุกตัวมากที่สุดใน
ภาคเหนือจึงท าให้มีกลุ่มข้าราชการ และพนักงานจ านวนมากอาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ เมืองเชียงใหม่ และรอบที่
ท าการของส านักงานเหล่านั้น อาทิ ย่านศูนย์ราชการเชียงใหม่ ถนนโชตนา ย่านสนามกีฬา 700 ปี ย่านก าแพง
ดิน ศูนย์ควบคุมโรคกลุ่มงานภาคเหนือ รอบโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นต้น 

5. ย่านชุมชนใหม่ ด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเมืองเชียงใหม่ ประกอบกับการเป็นศูนย์กลาง
ของเศรษฐกิจของภาคเหนือ และจุดหมายของการท่องเที่ยว จึงท าให้พบชุมชนใหม่ที่มักเป็นชุมชนโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรแนวราบ (บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม) โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง (คอนโดมิเนียม อะพาร์ต
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เมนต์) เป็นต้น ซึ่งกระจายโดยรอบเมืองเชียงใหม่ อาทิ ย่านสันทรายน้อย รวมโชค ย่านสันผีเสื้อ ย่านสันปูเลย 
ย่านต้นเปา ย่านบ่อสร้าง ย่านสันผักหวาน ย่านแม่เหียะ ย่านป่าแดด ย่านหนองป่าครั่ง ย่านหนองควายหางดง 
เป็นต้น ซึ่งโครงการหมู่บ้านจัดสรรส่วนมากจะอยู่ในแนววงแหวนรอบที่ 2 และ 3 ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคม
เข้ามาในเมือง 

6. ย่านแหล่งท่องเที่ยวและที่พักอาศัยชาวต่างชาติ การท่องเที่ยวเป็นอีกกิจกรรมหลักของเมือง
เชียงใหม่จึงท าให้มีพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม การค้า การบริการ ที่รอบรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 
ซึ่งพบได้บริเวณ ย่านไนท์บาซาร์เชียงใหม่ ย่านประตูท่าแพ ย่านนิมมานเหมินท์ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ นอกจากนี้
ยังพบย่านที่เป็นที่นิยมของหมู่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาพ านักอาศัยระยาวในเมืองเชียงใหม่ อาทิ ย่าน
สันทราย ย่านห้วยแก้ว ย่านช้างคลาน และบางส่วนของอ าเภอดอยสะเก็ดและอ าเภอหางดง 

 
ภาพที่ 6-1 ย่านเมืองเก่าและชุมชนของเมืองเชียงใหม่ – การกระจายตัวของย่านชุมชนเมืองเชียงใหม่นั้นสัมพันธ์กับรูปแบบ

การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ กล่าวคือ ย่านชุมชนเก่านั้นจะเกาะตัวอยู่บริเวณรอบคเูมืองเชียงใหม่ ถนนเส้นส าคัญ และริม

แม่น ้าปิง ต่อมามีการขยายออกไปบริเวณโดยรอบ แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ลักษณะของชุมชนในเมืองเชียงใหม่ 

โดยเฉพาะชุมชนเก่านั้น จะมีองคป์ระกอบท่ีคล้ายกัน คือ เป็นชุมชนที่กระจุกตัวกัน และมีศาสนสถาน รวมถึงพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยน

ทางเศรษฐกิจ คอยให้บริการชุมชนหรือ เรียกเป็นภาษาถิ่นว่า กาดกอ้ม (ตลาดขนาดเล็ก)  
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ภาพที่ 6-2 ย่านการค้าและเศรษฐกิจหลักของเมืองเชียงใหม่ –การกระจายตัวของการค้าดั้งเดิมจะกระจุกตัวบริเวณย่านการค้า

เก่า (ตลาดหลวง) ถนนเส้นส าคัญ ร่วมถึงจุดเปลี่ยนถ่ายท่ีส าคัญ (ท่ารถต่างอ าเภอ) ขณะที่การค้าทันสมัยจะกระจุกตัวบริเวณ

ถนนสายหลัก อาทิ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ถนนเชียงใหม่-หางดง ย่านการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 6-3 ย่านชุมชนมหาวิทยาลัยและชุมชนข้าราชการของเมืองเชียงใหม่ – การกระจายตัวของย่านชุมชนมหาวิทยาลัยและ

ชุมชนข้าราชการนั้นจะอยู่ในพ้ืนท่ีรัศมีของสถาบันนั้น ๆ โดยเฉพาะย่านห้วยแก้วและศูนย์ราชการ 
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ภาพที่ 6-4 ย่านชุมชนใหม่และย่านแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ – การกระจายตัวของย่านชุมชนใหม่ (หมายเลข 1–6)

มักอยู่บริเวณถนนสายที่ส าคญัที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่ อาทิ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ถนนเชียงใหม่-หาง

ดง ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เป็นต้น ขณะที่ย่านแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคญันั้นพบได้บรเิวณ พ้ืนท่ีภายในคเูมือง และรอบคเูมือง  

6.1.2 เมืองขอนแก่น 

หากอ้างอิงตามงานศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่าสามารถแบ่งแบ่งรูปแบบการตั้งถิ่น
ฐานของเมืองขอนแก่นได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

การตั้งถิ่นฐานของประชากรที่อยู่อาศัยในเมือง ได้แก่ เขตเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา 
และเทศบาลต าบลบ้านส าราญ โดยชุมชนเก่าแรกเริ่มจะตั้งถิ่นฐานกระจุกตัวอยู่บริเวณแหล่งน ้าหรือเส้นทาง
คมนาคมสายหลัก และพัฒนาเป็นตลาดย่านการค้าที่ส าคัญของพื้นที่ เช่น บริเวณถนนศรี จันทร์ ถนนกลาง
เมือง ถนนในเมือง ถนนประชาสโมสร ถนนสามัคคีอุทิศ ในเขตเมืองขอนแก่น ส่วนชุมชนใหม่จะมีการขยายตัว
ไปตามเส้นทางคมนาคมทางถนนสายหลักและมีกระจุกตัวบริเวณศูนย์กลางชุมชน ซึ่งเป็นตลาด ย่านการค้า
และบริการพบได้ในวงแหวนเลี่ยงเมืองขอนแก่น 

การตั ้งถิ ่นฐานของประชากรที ่อาศัยอยู ่ในชนบท มักจะมีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดย
สภาพแวดล้อมของชุมชนจะมีปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อการผลิตอย่างการเพาะปลูก การท าเกษตรกรรมและเอ้ือต่อ
การด ารงชีพ ทั้งนี้ในเมืองขอนแก่น จะพบชุมชนชนบทได้บริเวณรอบนอกวงแหวนเลี่ยงเมือง แต่อย่างไรก็ตาม 
จากการส ารวจก็พบว่าแม้ผู้คนที่อาศัยในชุมชนชนบทแต่ก็มีการเดินทางหรือท ากิจกรรมบางอย่างที่เชื่อมกับตัว
เมืองขอนแก่น 
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เมืองขอนแก่นมีการขยายตัวที่สูง โดยทิศทางการขยายตัวขยายไปทุกทิศทางของเขตพื้นที่เมือง
ขอนแก่น เนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เขตเมืองขอนแก่นมีความ
ต้องการในปริมาณที่สูงขึ้น โดยปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็นตัวขับเร่งคือการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี  
2509 ซ่ึงช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาเดียวกันกับที่ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนา “เมืองศูนย์กลางระดับรอง” 
จึงท าให้เมืองขอนแก่นมีการพัฒนาและเจริญเติบโตมากขึ้น โดยการขยายตัวดังกล่าวพื้นที่ที่ได้รับการขยายตัว
จากความต้องการที่อยู่อาศัยมีการขยายไปทางทิศตะวันตกของเมืองคือพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ท าให้
หมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงท าให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านลบ
และด้านบวกต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมในพื้นที่อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้นใน
พ้ืนที่ อบต.ท่าพระ และ อบต.ดอนหัน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองขอนแก่น การเข้ามาของนิคมอุตสาหกรรมย่อม
ส่งผลถึงการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมือง แม้การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวดังกล่าวยังอยู่ในขั้น
เริ่มด าเนินการ ยังไม่ได้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่การศึกษาพื้นที่และการคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการขยายตัวของเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (บัวพันธ์  พรหมพักพิง และวีระยุทธ 
โพธิ์ถาวร, 2556) 

ต่อมาภายหลังการเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่
เกิดขึ้นรอบเมืองขอนแก่น ส่งผลให้มีกลุ่มชุมชนใหม่เกิดเพิ่มมายิ่งขึ ้นอย่างมีนัยส าคัญ อีกทั้งขอนแก่นมี
ประชาชนมีก าลังซื้ออยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ด้วยเหตุที่ขอนแก่นมีที่ตั้งอยู่พื้นที่ที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้คนจ านวนหนึ่งย้ายเข้ามาท างานหรือย้ายฐานการผลิตเข้ามาในขอนแก่น และซึ่งส่งผลให้
จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มี GPP เป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน 

รูปแบบการขยายตัวของเมืองขอนแก่นจะเป็นไปในลักษณะของการกระจายตัวออกไปจากศูนย์กลาง
เมือง คือเทศบาลนครขอนแก่น (ต าบลในเมือง) ออกไปทั่วทิศทางไปยังต าบลรอบข้าง โดยเมืองขอนแก่นมี
ล ักษณะการขยายตัวออกไปสองทิศหลัก ได้แก่ ทิศเหนือไปยังเทศบาลเมืองศิลา ซึ ่งเป็นที ่ต ั ้งของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทางทิศใต้ไปยังเทศบาลต าบลเมืองเก่า นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวออกไปยังทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก แต่เป็นการขยายตัวที่เบาบางกว่า ด้วยลักษณะที่ตั้งของเมืองบนที่ราบขนาดใหญ่ที่
ท าให้เทศบาลนครขอนแก่นสามารถขยายไปได้ทุกทิศทาง แนวโน้มการขยายตัวของเมืองขอนแก่นมีแนวโน้ม
ขยายตัวจากใจกลางจนเต็มถนนสายรอบเมือง (ทางหลวงหมายเลข 230) และแผ่ขยายออกไปนอกวง 

เมืองขอนแก่นยังมีการรวมตัวในการพัฒนา ภายใต้แนวคิดของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง ที่เกิดมา
จากการร่วมลงทุน เพื่อรองรับความต้องการของคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเมืองขอนแก่น ด้วยศักยภาพ
ของเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางบริหารงานราชการของภูมิภาค ศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ
เมดิคัลฮับ (medical hub)  รวมถึงการพัฒนาระบบการขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งรถไฟทางคู่ จิระ-
ขอนแก่น ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) และงานประชุมระดับนานาชาติ (MICE) เพื่อมารองรับ
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ความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างานหรือศึกษาต่อ 
กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ก าลังสร้างครอบครัว ฯลฯ  

การตั้งถ่ินฐานชุมชนของเมืองขอนแก่น สามารถแบ่งออกเป็นย่านต่าง ๆ ได้ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้  

1. ย่านชุมชนเมืองเก่า ชุมชนเก่าภายในเมืองมีการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับวัด สถานีรถไฟ และ
แม่น ้า เช่น บริเวณรอบบึงแก่นนคร ถนนในเมือง ถนนกลางเมือง ชุมชนเมืองเก่า เป็นต้น 

2. ย่านการค้าใจกลางเมือง เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง มีการบริการประเภทต่าง ๆ 
การเงินและการธนาคาร อาทิ บริเวณถนนหน้าเมือง ถนนกลางเมือง ถนนหลังเมือง ถนนเทพรักษ์ และถนน
โดยรอบอาจเรียกได้ว่าเป็นย่านธุรกิจของเมืองขอนแก่น มีการใช้พ้ืนที่อย่างผสมผสาน ทั้งเป็นการค้าขายสินค้า
และบริการ ขณะที่ย่านธุรกิจใหม่จะตั้งอยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ ย่านกังสดาล ย่านหลัง
มอ ย่านถนนมะลิวัลย์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีย่านการค้า และแหล่งงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า ถนนมิตรภาพ ถนนเหล่านาดี โดยจะพบห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ แหล่งค้าส่ง 
และโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า การขนถ่ายสินค้า และการคมนาคม  

3. ย่านชุมชนหอพัก ชุมชนใกล้เคียงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มักเป็นชุมชนหอพัก เช่น พื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  

4. ชุมชนบ้านพักข้าราชการ บ้านพักรับรองข้าราชการที่ท างานที่ศูนย์ราชการ และสถานที่ราชการอ่ืน 
ๆ ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และบ้านพัก
ข้าราชการที่ท างานบริเวณศูนย์ราชการ เป็นต้น 

5. ย่านชุมชนใหม่ เมืองขอนแก่นเป็นอีกเมืองหนึ่งที ่มีการขยายตัวของชุมชนใหม่ค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะชุมชนโครงการบ้านจัดสรร ที่กระจายตัวอยู่ภายในถนนวงแหวนหมายเลข 203 โดยสามารถแบ่งเป็น
ย่านได้ดังนี้ ย่านโนนทัน ย่านโนนม่วง ย่านมิตรภาพ-บ้านส าราญ ย่านสนามบิน ย่านบึงหนองโคตร ย่านเหล่า
นาดี และย่านมิ่งเมือง 
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ภาพที่ 6-91 ย่านชุมชนเมืองเก่าของเมืองขอนแก่น – การกระจายตวัของชุมชนเก่า (หมายเลข 1-5) พบว่า จะตั้งอยู่บริเวณ

รอบบึงแก่นนคร และ ศูนย์กลางเมือง รวมถึงย่านชุมชนดั้งเดิมที่กระจายโดยรอบ อาทิ ชุมชนบ้านโนนม่วง ชุมชนศิลา ขณะที่

ย่านการค้า (หมายเลข 6-12) จะอยู่บริเวณถนนมิตรภาพ ถนนศรีจันทร์ ถนนมะลิวลัย์ และมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 
ภาพที่ 6-6  ย่านชุมชนหอพักและชุมชนข้าราชการของเมืองขอนแก่น – ย่านชุมชนหอพักและชุมชนข้าราชการพบได้บรเิวณ

โดยรอบสถาบันการศึกษา และสถาบันราชการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์

ราชการขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นต้น 
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6.1.3 เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าและธุรกิจของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซียและสิงคโปร์เนื่องจากอยู่
ห่างจากด่านสะเดาเพียง 60 กิโลเมตร ปัจจัยที่ท าให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก คือ การเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจการค้า การขนส่ง การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การแพทย์ และการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่ส าคัญในการเร่งการเติบโตของเมืองหาดใหญ่การสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ ในปี 2514 ท าให้เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์การศึกษาของภูมิภาค มีผู้คนย้ายเข้ามาเพื่อศึกษา และ
ท างานในเมืองหาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ถูกจัดตั้งขึ้น ทั้งในพื้นที่เมือง
หาดใหญ่และเมืองสงขลา ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมให้ยกระดับรายได้ การจ้างงาน 
และท าให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภูมิภาค  

การขยายตัวภายในเมืองหาดใหญ่เป็นลักษณะของการขยายตัวออกจากศูนย์กลาง ถนนจะตัดออก
จากใจกลางของเมืองออกไปในทิศทางต่าง ๆ การตั้งถิ่นฐานจะเกิดขึ้นตามเส้นทางคมนาคมที่ขยายออกไป ซึ่ง
ทุกเส้นทางมีความเชื่อมโยงกับใจกลางเมืองหาดใหญ่ การขยายตัวเหล่านั้นจะอยู่รอบ ๆ บริเวณรอยต่อกับเขต
องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นโดยรอบ โดยพบว่าพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเมืองหาดใหญ่เป็น
บริเวณที่น ้าท่วมไม่ถึง และส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ และศูนย์การค้า เช่น บริเวณ
สถานีขนส่งที่อยู่ทางตะวันออกค่อนมาทางใต้ของเมือง เป็นพื้นที่ที่ติดกับเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยพื้นที่
รอยต่อที่ มีการขยายตัวของชุมชนอย่างชัดเจนที ่ส ุด คือ บริเวณถนนปุณณกัณฑ์ ซึ ่งเป็นที ่ต ั ้งของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่กับเทศบาลเมืองคอหงส์  

ในขณะเดียวกัน เมืองสงขลาที่อยู่ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหาดใหญ่ 30 กิโลเมตร 
เป็นพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา สถาบันราชการ และพื้นที่ทางทหาร จึงเรียกได้ว่า
เมืองสงขลานั้นเป็นเมืองแห่งการศึกษาและสถาบันราชการ ในขณะที่เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการค้า การ
ขยายตัวของเมืองสงขลานั้นจะขยายจากศูนย์กลางเมืองบริเวณต าบลบ่อยาง โดยขยายออกเป็น 2 ทิศทาง
ได้แก่ ทางใต้ขยายไปทางหลวงหมายเลข 4309 ไปยังต าบลเขารูปช้าง และต าบลเกาะแต้ว ขณะที่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ขยายไปทางถนนหมายเลข 407 ไปยังต าบลพะวง ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นลง
ไปทะเลทางทิศเหนือ จึงท าให้ขยายตัวลงมาทางใต้มากกว่า ทั้งยังเป็นพื้นที่เนินเขาเตี้ยไม่เหมาะแก่การพัก
อาศัย ส่งผลให้ลักษณะการขยายตัวเมืองสงขลาไม่ต่อเนื่องมากนัก เกิดเป็นหย่อมความเจริญกระจายทั่วเมือง  

ถึงแม้ว่าเนื้อเมืองของเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลาจะไม่เชื่อมต่อเป็นเมืองเดียวกัน แต่ด้วยกิจกรรมที่
ส่งเสริมซึ่งกันและกันท าให้การใช้ชีวิตของคนในเมืองหาดใหญ่สงขลาแยกจากกันไม่ขาด โดนแนวความเจริญ
นั้นจะเกิดการพัฒนารูปแบบเส้นตามแนวถนนลพบุรีราเมศวร์ และถนนกาญจวนิช ที่จะพบว่ามาการกระจุกตัว
ของแหล่งการค้า ที่พักอาศัยตามแนวถนนทั้งสองที่เป็นเส้นทางเชื่อมทั้งสองเมืองเข้าด้วยกัน 
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การตั้งถิ ่นฐานชุมชนของเมืองหาดใหญ่-สงขลา สามารถแบ่งออกเป็นย่านต่าง ๆ ได้ 4 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

1. ย่านเมืองเก่าและชุมชน เป็นชุมชนดั้งเดิมของเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลาที่เป็นย่านชุมชนพัก
อาศัยที่มีมาตั้งแต่ในอดีต โดยองค์ประกอบของชุมชนมักสัมพันธ์กับศาสนสถาน และแหล่งการค้าขนาดเล็ก 
โดยพบได้บริเวณ ย่านเมืองเก่าสงขลา ย่านนครนอก ย่านนครใน ชุมชนบ้านบน ย่านเก้าเส้ง ชุมชนแหลมสน 
ชุมชนเขาหัวแดง ย่านสิงหนคร และย่านเกาะยอ เป็นต้น ขณะที่เมืองหาดใหญ่จะพบได้บริเวณ ย่านหาดใหญ่
ใน ย่านวัดฉือฉาง เป็นต้น 

2. ย่านการค้าใจกลางเมือง พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง ทั้งนี้ พื้นที่การค้าของเมืองหาด ใหญ่
และสงขลามีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งรูปแบบ สินค้า และกลุ่มผู้ใช้งาน โดยเมืองสงขลาพื้นที่การค้าจะเป็น
การค้าขนาดเล็ก รองรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และข้าราชการ รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชน โดยสามารถพบได้
บริเวณ ย่านรถไฟ ย่านลีวัฒนา ย่านหัวป้อมนอก ย่านส าโรง และย่านศรีสุดา เป็นต้น รวมไปถึงย่านท่องเที่ยว
เมืองสงขลา อาทิ ย่านเมืองเก่า ย่านหัวพญานาค แหล่งพระงาม ย่านชลาทัศน์ เป็นต้น ขณะที่เมืองหาดใหญ่ที่
มีจุดเด่นเป็นศูนย์กลางการค้า จึงท าให้พบแหล่งการค้าทั่วเมืองหาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถแบบเป็นแหล่งการค้า
ดั้งเดิม ได้แก่ ย่านตลาดกิมหยง ย่านตลาดสันติสุข ย่านสามสิบเมตร ย่านวัดเสือเกาะคลองเตย แหล่งย่าน
การค้าสมัยใหม่ ได้แก่ ย่านลีการ์เด้น ย่านขนส่ง บขส. ย่านเซนทรัลหาดใหญ่ ถนนศรีภูวนารถ ถนนกาญจนว
นิช ถนนหน้าสวน-คลองแห และย่านห้าแยกน ้ากระจายที่เป็นศูนย์กลางการค้ารอยต่อเมืองหาดใหญ่และเมอืง
สงขลา เป็นต้น 

3. ย่านชุมชนมหาวิทยาลัยและสถาบันราชการ ชุมชนใกล้เคียงสถาบันการศึกษา และสถาบันราชการ 
ม ักเป ็นช ุมชนท ี ่พ ักอาศ ัยร ูปแบบเช ่ า  หร ือสว ัสด ิการ อย ู ่บร ิ เวณ พ ื ้นท ี ่บร ิ เวณใกล ้ เค ียงกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถนนปุณณกันต์ ย่านทุ ่งโดน ย่านทุ ่งรี ย่านจิระนคร ย่านสถานีรถไฟ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ย่านวิชัยงาม ชุมชน
รอบสถานีต ารวจภูธรเมืองสงขลา ชุมชนค่ายทัพเรือภาคที่ 2 ชุมชนเรือนจ าสงขลา ย่านสะพานเปรมติณสูลา
นนท์ ชุมชนเคหะครูไทย สหกรณ์ มอ. 

4. ย่านชุมชนรอบเมือง เป็นชุมชนที่อยู่รอบนอก และบริเวณระหว่างเมืองของเมืองหาดใหญ่และเมือง
สงขลา โดยเป็นชุมชนดั้งเดิม และชุมชนใหม่ที่เป็นบ้านจัดสรร บ้านทาวน์โฮม โดยแบ่งได้ดังนี้  ทางด้านทิศ
ตะวันตกของเมืองหาดใหญ่ ได้แก่ ย่านเขตแปด โคกเมา บ้านดินลาน ทางทิศใต้  ได้แก่ บ้านพรุ บ้านไร่ และ
รอบสนามบิน ทางทิศตะวันออก ได้แก่ นาหม่อม ท่าข้าม ทุ่งหวัง และบริเวณถนนลพบุรีราเมศวร์และถนน
กาญจนวนิช ได้แก่ ย่านพุทธมณฑล ย่านการเคหะ 
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ภาพที่ 6-7 ย่านเมืองเก่าและย่านการค้าของเมืองสงขลา –ย่านชุมชนเก่า (หมายเลข 1-6) และย่านการค้า(หมายเลข 7-9) 

พบว่า ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บรเิวณถนนรามวิถี และถนนไทรบรุี ขณะที่ชุมชนประมงจะอยู่บริเวณชายฝั่ง และฝั่งสิงหนคร  

  

 

ภาพที่ 6-8 ย่านเมืองเก่าและย่านการค้าของเมืองหาดใหญ่ - ย่านชุมชนเก่า (หมายเลข 1-3) และย่านการค้า (หมายเลข 4-14) 

ของเมืองหาดใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเขต 2 (ย่านกลางเมือง) ถนนกาญจนวนิช ถนนศรีภูวนารถ เป็นต้น 
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ภาพที่ 6-9 ย่านชุมชนมหาวิทยาลัยและสถาบันราชการของเมืองสงขลา – เมืองสงขลาเป็นท่ีตั้งของสถาบันการศึกษาและ

สถาบันราชการจ านวนมากจึงพบย่านชุมชนหอพัก และบ้านพักราชการจ านวนมาก โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของถนนรามวิถี 

 

 
ภาพที่ 6-10 ย่านชุมชนมหาวิทยาลัยและสถาบันราชการของเมืองหาดใหญ่ – ย่านชุมชนมหาวิทยาลัย (หมายเลข 1-7) พบว่า

อยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเฉพาะถนนปุณณกันต์ และถนนกาญจนวนิช ขณะที่ย่านชุมชนรอบเมือง

(หมายเลข 8-16) พบว่าจะตั้งอยู่บริเวณถนนลพบุรรีาเมศวร์ ถนนเพชรเกษม เป็นจ านวนมาก 
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6.1.4 การขยายตัวของเมือง ภูมิทัศน์แหล่งการซื้อของของเมืองหลัก 

        ปัจจัยขับเคลื่อนด้านนโยบายที่เริ่มต้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ท าให้ทั้ง
สามเมืองมีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเริ่มต้นคือโครงข่ายระบบ
รางรถไฟที่เชื่อมโยงไปยังกรุงเทพมหานคร รวมถึงพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้บริการระดับภูมิภาคซึ่งเป็น
จุดตั้งต้นท าให้ทั้ง 3 เมืองเกิดการพัฒนาขยายตัวกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึง
สาธารณสุขในระดับภูมิภาค  แต่ด้วยความแตกต่างของภูมิประเทศ ลักษณะวิถีชีวิตและความเชื่อต่างกันออก
ไป ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงสรุปความความเหมือนและแตกต่างกันของเมืองหลักภูมิภาค ดังนี้ 

เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา เป็นเมืองที่ถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางระดับ
ภูมิภาคในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้า ด้านสาธารณสุข ด้านการคมนาคม หรือด้านการศึกษา 
ท าให้พบว่ามีสาธารณูปการที่หลากหลายมากกว่าเมืองข้างเคียง รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ไม่ว่า
จะเป็นศูนย์กระจายสินค้า แหล่งรวบรวมสินค้าทางการเกษตร สถาบันการศึกษา สถาบันราชการระดับภูมิภาค 
หรือศูนย์กลางระบบคมนาคมระดับภาค ด้วยเหตุนี้ท าให้เมืองทั้งสาม ดึงดูดให้ประชากรในจังหวัดข้างเคียงย้าย
เข้ามาในเมืองเพ่ิมมากด้วยเหตุจากโอกาสของงานที่สูงกว่า แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเมืองเหล่านี้จะมีการขยาย
และเติบโตจากโครงสร้างพื้นฐาน แต่การขยายตัวของเมืองทั้งสามเมืองนั้นมีระดับการขยายตัว ความสามารถ 
ศักยภาพและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน  

การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่สังเกตได้จากภาพที่ 6-11 และ 6-12 ที่แสดงให้เห็นว่า พื้นที่เนื้อเมือง
ของเมืองเชียงใหม่นั้นไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในพื้นทีที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองตามเขตการปกครองเท่านั้น กล่าวคือ 
เมืองเชียงใหม่ไม่ได้มีขนาดเนื้อเมืองที่อยู่ภายในเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ อ าเภอเมืองเชียงใหม่เพียงเท่านั้น 
หากแต่ขยายไปยังพ้ืนที่อ าเภออ่ืน ๆ ได้แก่ อ าเภอสันทราย อ าเภอดอยสะเก็ต อ าเภอแม่ริม อ าเภอหางดง และ
อ าเภอสารภี ท าให้พื้นที่เมืองเชียงใหม่มีขนาดใหญ่ออกไปกว้างขอบเขตการปกครอง ในขณะที่เมืองขอนแก่นมี
การกระจุกตัวอยู ่บริเวณอ าเภอเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะภายในขอบเขตถนนเลี ่ยงเมือง สาธารณูปการ 
สาธารณูปโภค และศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ ก็กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับขนาดประชากร
และขนาดเศรษฐกิจของเมือง แต่ก็จะพบอีกว่าเนื้อเมืองขอนแก่นนั้นก็มีขอบเขตเกินกว่าเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น (ภาพที่ 6-13 และ 6-14)  ส าหรับการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่-สงขลานั้น (ภาพที่ 6-15 และ 6-
16) เป็นการขยายตัวตามเส้นทางคมนาคมเส้นหลักที่เชื ่อมโยงกัน รวมถึงลักษณะและบริบทของเมืองที่
แตกต่างกัน กล่าวคือเมืองหาดใหญ่เน้นการเป็นเมืองแห่งการค้าการบริการ มีแหล่งการค้าที่หลากหลาย
รูปแบบตั้งอยู่ ขณะที่เมืองสงขลาเป็นเมืองแห่งแหล่งงาน สถาบันราชการ สถาบันการศึกษาตั้งอยู่มาก แต่ด้วย
ข้อจ ากัดด้านภูมิศาสตร์ของเมืองสงขลาที่เป็นแหลมและถูกคั่นด้วยทะเลสาบ จึงท าให้การขยายตัวของเมือง
สงขลาขยายมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนมาบรรจบกับเมืองหาดใหญ่ นอกจากนี้หากอธิบายถึงภูมิทัศน์การใช้
ชีวิตของคนท้ัง 2 เมืองก็จะพบว่ามีการเดินทางไปมาเพ่ือใช้สาธารณูปการของกันและกันอย่างแยกไม่ขาด  
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จากข้างต้นจะพบว่าเมืองหลักภูมิภาคของทั้งสามเมืองนั้น มีการขยายตัวพ้นเขตของเทศบาลนครซึ่ง
เป็นศูนย์กลางของเมือง ท าให้การบริหารจัดการเกิดขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหลายระดับ ซึ่ง
สันนิษฐานว่า น่าจะท าให้เกิดความเหลื่อมล ้าในการบริหารจัดการเมืองในหลายมิติได ้

 
ภาพที่ 6-11 แนวเขตการปกครองแบ่งตามระดับอบต. เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครของจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: วิเคราะห์จากฐานข้อมลู สถ. มห. (2564) 

 
ภาพที่ 6-12 แนวเขตการปกครองระดับต าบลและภาพถ่ายดาวเทียมแสดงเนื้อเมืองจริงของเมืองเชียงใหม ่
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ภาพที่ 6-13 แนวเขตการปกครองแบ่งตามระดับอบต. เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครของจังหวัดขอนแก่น 

ที่มา: วิเคราะห์จากฐานข้อมลู สถ. มห. (2564)  

 
ภาพที่ 6-14 แนวเขตการปกครองระดับต าบลและภาพถ่ายดาวเทียมแสดงเนื้อเมืองจริงของเมืองขอนแก่น 
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ภาพที่ 6-15 แนวเขตการปกครองแบ่งตามระดับอบต. เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครของจังหวัดสงขลา 

ที่มา: วิเคราะห์จากฐานข้อมลู สถ. มห. (2564)  

 
ภาพที่ 6-16 แนวเขตการปกครองระดับต าบลและภาพถ่ายดาวเทียมแสดงเนื้อเมืองจริงของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

ทั้งนี้ จากการสังเกตพบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบของเมืองหลัก
ภูมิภาคทั้ง 3 เมืองมักเกิดขึ้นตามแนวของถนนสายหลักเป็นหลักเท่านั้น ท าให้เมืองแผ่ขยายออกไปกว้างไกล
โดยที่พื ้นที่ด้านในที่ถนนสายหลักเข้าไม่ถึงไม่ได้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งปรากฏการณ์นี้
สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทย ที่การผังเมืองไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเมือง แต่การ
พัฒนาเมืองมักเกิดขึ้นจากการพัฒนาถนนสายหลักโดยภาครัฐ ซึ่งจะมีผลท าให้ราคาที่ดินตามแนวถนนนั้น
สูงขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนพัฒนาที่ดินตามมาเพื่อเก็งก าไร แต่ภาครัฐก็ไม่ได้พัฒนาถนนสายรอง
และสายย่อยเพื่อเปิดพื้นที่ให้มีการพัฒนามากขึ้นตามไปด้วย ท าให้โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นจ ากัดอยู่บริเวณ
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ริมถนนสายหลัก และมีเพียงบางพื้นที่ที่ภาคเอกชนจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปเองซึ่งก็จะกลายเป็น
โครงสร้างพืน้ฐานภายในโครงการเท่านั้น การพัฒนาโดยขาดการชี้น าเช่นนี้ ท าให้การใช้ที่ดินไม่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดปัญหาตามมาเมื่อเกิดชุมชนมากข้ึน เช่น ปัญหารถติด ปัญหาการระบายน ้า เป็นต้น ซึ่งท าให้ต้องมีการ
ลงทุนในการแก้ปัญหาตามไปอย่างไม่รู้จบ 

ส าหรับประเด็นด้านภูมิทัศน์แหล่งการซื้อของทั้ง 3 เมือง นั้นมีลักษณะคล้ายกันคือมีย่านพาณิชยกรรม
กลางเมือง มีแหล่งจับจ่ายใช้สอยส าคัญอยู่กลางเมือง ซึ่งอดีตเคยเป็นย่านตลาดและพัฒนามาอยู่กลายเป็นย่าน
พาณิชยกรรมส าคัญในเมืองภูมิภาค อีกทั้ง 3 เมืองมีมีย่านพาณิชยกรรมชุมชนกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชน
โดยรอบ โดยเมื่อมีการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยใหม่หรือย่านแหล่งงานใหม่ก็จะมีการพัฒนาย่านพาณิชยกรรมไป
ด้วย อีกหนึ่งจุดเด่นที่ส าคัญที่ปรากฏคือ การเกิดขึ้นของย่านพาณิชยกรรมรอบ ๆ มหาวิทยาลัย เนื่องจากเมือง
หลักทั้ง 3 เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค ในทุกปีจะมีนักศึกษาเข้ามาในพื้นที่หลายหมื่นคน จึงท าให้
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมเพื่อรองรับนักศึกษา และมีชุมชนใหม่ตามการพัฒนา
หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เกษตรโดยรอบ อาทิ ย่านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการกระจุกตัวของแหล่งค้าขาย
สินค้าและบริการส าหรับนักศึกษาอย่างหนาแน่น และเป็นที่นิยม มากไปกว่านั้นไม่เฉพาะให้บริการแก่นักศึกษา
เพียงเท่านั้น ยังรวมไปถึงประชาชนในเมืองเชียงใหม่เช่นกัน ย่านกังสดาลและย่านหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ถูกพัฒนาจากย่านชุมชนที่อยู่อาศัยในอดีต มาเป็นย่านพาณิชยกรรม และย่านพักอาศัยรูปแบบหอพักรองรับ
นักศึกษาและบุคลากร และอีกหนึ่งตัวอย่างย่านรอบมหาวิทยาลัยในเมืองหาดใหญ่ -สงขลา ย่านปุณณกันต์ซึ่ง
อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นย่านใหม่ที่ก าลังเป็นที่นิยม และเติบโตอย่างมาก ในขณะที่ย่านอื่น ๆ 
ในเมืองหาดใหญ่ที่ก าลังซบเซา แต่ย่านปุณณกันต์กลับคึกคักจากนักศึกษาและบุคคลากรที่เข้ามาใช้บริการ 

นอกจากนี้ ประเด็นด้านความแตกต่างของภูมิทัศน์แหล่งการซื้อของมีความแตกต่างกันที่พบได้ 
กล่าวคือ การพัฒนาย่านหรือแหล่งซื้อของ จับจ่ายใช้สอยเพื่อรองรับกิจกรรมบางอย่าง อาทิ เมืองเชียงใหมจ่ะ
มีแหล่งซื้อของที่ถูกพัฒนาเพื่อส าหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ มากไปกว่านั้นยังสามารถแบ่งตามลักษณะ
นักท่องเที่ยวด้วย ตัวอย่างเช่น ย่านนิมมานเหมินท์ที่ถูกพัฒนาส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวจีน หรือ
ย่านกาดฝรั่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มชาวตะวันตกที่มาอาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ในขณะที่ขอนแก่นการ
พัฒนาแหล่งการซื้อของไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเมืองเชียงใหม่นัก โดยเมืองขอนแก่นท าหน้าที่เป็นเมืองรว บรวม
และกระจายสินค้าออกสู่เมืองใกล้เคียงและเมืองบริวารมากกว่า สะท้อนจากตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่ผู้ค้าจาก
เมืองอื่น  ๆ จะมารับของเพื่อไปขายต่อ อาทิ ตลาดรถไฟที่จ าหน่ายผลไม้ ตลาดศรีเมืองทองที่จ าหน่ายผลผลิต
เกษตรกรรม หรือศูนย์การค้าส่ง อู้ฟู ่ ที ่จ าหน่ายสินค้าแฟชั่น ส่วนเมืองหาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับเมือง
เชียงใหม่คือมีพ้ืนที่พาณิชยกรรมที่ถูกพัฒนาตอบรับส าหรับการท่องเที่ยวของผู้ใช้งานบางกลุ่มโดยเฉพาะ อาทิ 
พื้นที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวเหล่านี้ลดลงไปมากเนื่องจากเมือง
ใกล้เคียงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาเช่นกัน อีกทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดท าให้ในพื้นที่
เหล่านี้แทบจะไร้ผู้คนในปัจจุบัน   
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6.2 ภูมิทัศน์แหล่งการซื้อของของเมืองหลักภูมิภาค 

จากการส ารวจเบื้องต้นทั้งจากเอกสารต่าง ๆ และการส ารวจพื้นที่สามารถสรุปภูมิทัศน์แหล่งการซื้อของของ
พ้ืนที่ศึกษาท้ังสามเมืองได้ดังนี้ 

6.2.1 เมืองเชียงใหม่ 

 เมืองเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเมืองหลักภูมิภาคที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า
เป็นเมืองล าดับที่สองรองจากมหานครกรุงเทพเลยก็ว่าได้ นอกจากบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของจังหวัด
เชียงใหม่แล้วนั้น เมืองเชียงใหม่ยังมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางเมืองของภาคเหนือในหลาย ๆ ด้าน อาทิ 
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ คมนาคม การศึกษา ด้านสาธารณสุข และในขณะเดียวกันยังเป็นจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญ จึงท าให้เมืองเชียงใหม่เป็นที่โดดเด่นและดึงดูดผู้คนเข้ามายังเมืองเชียงใหม่อย่าง
มหาศาล  

 หากพิจารณาด้านการค้าและพาณิชยกรรมในเมืองเชียงใหม่แล้วนั้น เมืองเชียงใหม่เป็นแหล่ง
ค้าขายที่ส าคัญของประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีต รูปแบบการค้าที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยที่
สะท้อนความต้องการ และวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คน ทั้งนี้ในงานวิจัยฉบับนี้ที่สนใจศึกษาพื้นที่การซื้อของ
หลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นการค้าดั้งเดิม การค้าสมัยใหม่ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและ
ส ารวจภูมิทัศน์การค้าท้ัง 3 รูปแบบซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1) การค้าดั้งเดิม 

 การค้าดั้งเดิมถือเป็นการค้าที่อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน พื้นที่การค้าดังเดิมอย่าง 
ตลาด ร้านรวง ต่าง ๆ ถูกนับรวมเป็นหนึ่งองค์ประกอบของชุมชน เช่นเดียวกับภูมิทัศน์การค้าดั้งเดิมของเมือง
เชียงใหม่ที่ตลาดก็ถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปในเมืองเชียงใหม่ ที่มีขนาดนอ้ย
ใหญ่ที่แตกต่างกันออกไป 

 ตลาด ถือเป็นแหล่งจับจ่ายที่ส าคัญ ที่รวบรวมวิถีการค้า การจับจ่ายใช้สอยของผู้คนที่หลากหลาย 
ยังรวมไปถึงพื้นที่ทางโอกาสในการประกอบอาชีพ พื้นที่พบปะสังสรรค์ของผู้คนในชุมชน และยังสามารถถูก
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์จากการบริโภคและววิถีชีวิต จากการส ารวจ
และค้นคว้าเบื้องต้น พบว่า ในเมืองเชียงใหม่มีตลาดทุกประเภทรวมกันมากกว่า 100 แห่ง ซึ่งสามารถแบ่งตาม
ลักษณะการใช้งานได้ดังตารางที่ 6-1 ถึง 6-6 
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ภาพที่ 6-17 ต าแหน่งแหล่งจับจ่ายการค้าดั้งเดิมในเมืองเชียงใหม่ – ตลาดและยา่นการค้าดั้งเดิมของเมืองเชียงใหม่มักกระจาย

ตามแหล่งชุมชน และจุดเปลี่ยนถ่ายที่ส าคัญ จดุจอดรถประจ าทางต่างอ าเภอ เป็นต้น 

 
ตารางที่ 6-1 ตลาดสินค้าอุปโภคและบรโิภคในเมืองเชียงใหม่ 

ตลาดสด สินค้าอุปโภคและบริโภค 
ตลาดขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 2,500 ตร.ม. หรือมากกว่า 200 แผง) 
ตลาดวโรรส ตลาดช้างเผือก 
ตลาดต้นล าไย ตลาดเมืองใหม ่
ตลาดแม่เหีย๊ะ ตลาดรวมโชค 
ตลาดรวมโชค ตลาดสดแม่เหียะ 
ตลาดโค-กระบือ ตลาดสดบ่อหิน 
ตลาดประตูเชียงใหม ่ ตลาดอุย๊ทา 
ตลาดเมืองใหม ่ ตลาดสันป่าเหว 
ตลาดต้นพยอม ตลาดบุญรักษา 
ตลาดเทศบาลหางดง ตลาดสดหารแก้ว 
ตลาดสันป่าข่อย ตลาดแม่รมิ(ตลาดเช้า) 
ตลาดหนองหอย ตลาดศักดิ์ศร ี
ตลาดขนาดกลาง (ขนาดมากกว่า 1,000-2,500 ตร.ม. หรือ 50-200 แผง) 
ตลาดบ้านท่อ ตลาดต้นแหนอุดมโชค 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สนามบินเชียงใหม ่

ถนนวงแหวนรอบนอก 

อ.เมืองเชียงใหม่ 

อ.หางดง 

อ.สันทราย 

อ.ดอยสะเก็ด 
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ตลาดสด สินค้าอุปโภคและบริโภค 

ตลาดทองค า ตลาดสันก าแพงสามัคค ี
ตลาดเมืองสมุทร ตลาดศรียนต ์
ตลาดต้นพยอม ตลาดแม่โจ ้
ตลาดประตูก้อม ตลาดสามแยกสันทราย 
ตลาดมิ่งเมือง ตลาดสันทรายหลวง 
ตลาดขะจาว ตลาดภูดอย 
ตลาดสดบา้นท่าเดื่อ ตลาดสดเทศบาลต าบลหางดง 
ตลาดเอื้องค า ตลาดสดเทศบาลหนองตองพัฒนา 
ตลาดสดทุ่งเสี้ยว ตลาดสดบา้นสันป่าสัก 
ตลาดสดบา้นหัวริน ตลาดสวนเจา้ 
ตลาดสดสันป่าตอง(ตลาดเช้า) ตลาดต้นโชค 
ตลาดขนาดเล็ก (ขนาดน้อยว่า 1,000 ตร.ม. หรือน้อยกว่า 50 แผง) 
ตลาดบ้านท่อ  
ตลาดแม่ย่อยสันศร ี  
ตลาดท่าเกวียน  
ตลาดรุ่งเจรญิ  
ตลาดป่าเหมือด  

  

  

ภาพที่ 6-18 ตลาดสินค้าอุปโภคและบรโิภคในเมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 6-19 ตลาดสินค้าอุปโภคและบรโิภคในเมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 6-20 ตลาดสินค้าอุปโภคและบรโิภคในเมืองเชียงใหม่ 

 

 

ตารางที่ 6-2 ตลาดนัดในเมืองเชียงใหม่ 
ตลาดนัด   
ตลาดทีไ่มไ่ด้ตั้งขึ้นถาวร แต่จัดขึ้นในวันท่ีก าหนดเท่านั้น 
ตลาดนดัเชียงใหม่อาหารปลอดภัย ตลาดนดัแม่แกด้น้อย 
ตลาดนดั 89 พลาซ่า ตลาดนดับ้านแม่แฝก 
ตลาดนดัวันจันทร ์ ตลาดเจดยี์เจรญิสุข 
ถนนคนเดินกรีนมาร์เกต็ ตลาดนดัวัดสันคือ 
ตลาดนดับ้านเกาะกลาง ตลาดนดัวัดป่างิ้ว 
ตลาดนดัทุ่งแพะ ตลาดนดัวัดเจดียเ์หลีย่ม 
ตลาดนดัมีโชค ตลาดนดันันตา 
ตลาดนดับ้านศรีบัวเงิน ตลาดนดัยวม 
ตลาดนดับิ๊กซ ี ตลาดนดัเก้าแสน 
ตลาดนดัชุมชนดอยสะเกด็ ตลาดนดัโรงเรียนวดัเวฬุวัน 
ตลาดแม่คือเซนเตอร์พอยท ์ ตลาดนดั อ.สารภ ี
ตลาดนดัชุมชนหารแก้ว ตลาดนดัถนนคนเดิน 
ตลาดสมประสงค์ฟาร์ม ตลาดบ่อสร้าง 
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ตลาดนัด   
ตลาดสดบา้นน ้าแพร ่ ตลาดวิบลูย์ทอง 

ตลาดนดัน ้าแพร ่ ตลาดก านันมูล 
ตลาดนดัแม่จันทร์สมขวญัเวียง ตลาดนดับ้านป่าง้ิว 
ตลาดนดับ้านต้นแก้ว ตลาดนดัวัดเกาะกลาง 
ตลาดนดับ้านสันทราย กาดนัดโต้งแพะ 
ตลาดนดัสันปเูลย ตลาดนดัชาวดอย 
ตลาดนดัป่าหมาด ตลาดวิบลูย์ทอง 
ตลาดสดก านันมูล ตลาดก านันมูล 
ตลาดนดัคาบอย ตลาดนดับ้านป่าง้ิว 
ตลาดนดัถนนคนเดิน ตลาดนดัวัดเกาะกลาง 
ตลาดนดัชุมชน กาดนัดโต้งแพะ 
ตลาดนดัแมโ่จ้สามัคค ี กาดนัดวันพุธกาดฝรั่ง 
ตลาดนดัสหกรณ์สันทราย กาดนัดเอื้ออาทรแม่กวง 
ตลาดนดัสันปา่เปา กาดนัดทองสมบรูณ์ สันคะยอม 
ตลาดสดทองสมบูรณ ์ กาดนัดโลตสัรวมโชค(กาดนัดเฮียน ้า) 
ตลาดนดับ้านแมย่่อย กาดนัดโลตสัสันทราย 
ตลาดนดัวันศุกร ์ กาดนัดบ้านยวม กาดนัดเช้าวันอาทิตย์ 

 

 

  

  

ภาพที่ 6-21 ตลาดนัดในเมืองเชียงใหม่ 
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ตารางที่ 6-3 ตลาดค้าส่งในเมืองเชียงใหม่ 
ตลาดค้าส่ง 
เน้นการจ าหน่ายสินคา้เพื่อไปจ าหน่ายปลีกต่อ 
ตลาดเมืองใหม ่ ตลาดผลไมเ้ชียงใหม ่
ตลาดมือสองหนองฮ่อ เชียงใหม ่ ตลาด 4 ภาค เชียงใหม่สันผักหวาน 
ตลาดค าเที่ยง ตลาดกลางผลิตผลการเกษตร 

ภาพที่ 6-22 ตลาดค้าส่งในเมืองเชยีงใหม่ 
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ตารางที่ 6-4 ตลาดอาหารในเมืองเชียงใหม่ 
ตลาดอาหาร 
เน้นอาหารพร้อมทานและพื้นท่ีนั่งทาน 
ตลาดกลางคืนบิ๊กซีเอ็กซต์รา กาดแลงป่าไผ ่
ตลาดหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ กาดแลง ข้างโรงพยาบาลสันป่าตอง 
ตลาดรินค า กาดแลง แก๋งฮ้อน 
ตลาดนดั (เทสโกโ้ลตัส สาขาค าเทีย่ง เมืองเชียงใหม่) กาดแลงป่าข่อยใต ้
ตลาดนดั (กลางคืน) บิ๊กซี ดอนจั่น เชียงใหม่ กาดแม่ฮ้อยเงิน 
ตลาดอาหารประตูช้างเผือก ตลาดโกมุ่ย(กาดแลงยางเนิ้ง) 
ตลาดมณ ี ตลาดบ้านฮ่อ-ยูนนาน 
กาดกลางเวียง  

ภาพที่ 6-23 ตลาดอาหารในเมืองเชียงใหม่ 

 
ตารางที่ 6-5 ตลาดท่องเที่ยวและถนนคนเดินในเมืองเชียงใหม ่

ตลาดท่องเท่ียวและถนนคนเดิน 
เน้นอาหารพร้อมทาน สินค้าพ้ืนเมอืง ของฝาก 
ถนนคนเดินวันอาทิตย์ท่าแพ กาดโก้งโค้ง 
ถนนคนเดินมีโชค ตลาดมาลิน 
ตลาดอนสุาร ถนนคนเดินสารภ ี
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ภาพที่ 6-24 ตลาดท่องเที่ยวและถนนคนเดินในเมืองเชียงใหม ่

 ถึงแม้บทบาทของตลาดของเมืองเชียงใหม่จะมีความส าคัญและเป็นแหล่งซื้อของที่สัมพันธ์ต่อวิถีคน
เมืองเชียงใหม่อย่างแยกไม่ขาดแล้วนั้น การค้าดั้งเดิมรูปแบบอ่ืน ๆ ก็ยังคงได้รับความนิยมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
ร้านของช า ร้านโชห่วย และร้านค้าปลีกดั้งเดิมท้องถิ่น ที่ยังคงให้บริการและอุดช่องว่างของการให้บริการของ
ตลาด ในขณะเดียวการจากการศึกษาพบว่า ลักษณะทางกายภาพของเมืองเชียงใหม่ มีรูปแบบที่ค่อนข้างอยู่กัน
เป็นชุมชน และมีตลาดและศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง ที่รายล้อมไปด้วยร้านค้าขนาดเล็กและแทรกตัวระหว่าง
บ้านภายในชุมชน ด้วยลักษณะนี้เองจึงท าให้ร้านขายของช า ร้านโชห่วย และร้านค้าปลีกดั้งเดิมท้องถิ่นยังคงมี
การซื้อขายกันภายในชุมชน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน สินค้าที่ต้องการความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และสินค้าที่แบ่งขายได้ แต่อย่างไรก็ตามก็พบว่า ร้านค้าปลีกดังเดิมภายในพื้นที่
ศูนย์กลางเมืองหลาย ๆ แห่งก็เสื่อมความนิยมลง จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ไม่ได้อยู่กันเป็นชุมชนในบาง
พื้นที่ การถูกแทนที่ด้วยการค้าสมัยใหม่ และการให้บริการที่ไม่สามารถสู้การค้าสมัยใหม่ได้โดยเฉพาะร้าน
สะดวกซือ้ ร้านซูเปอร์มารเ์ก็ต  จึงท าให้ร้านขายของช า ร้านโชห่วย หลายที่ปิดตัวลง 

ภาพที่ 6-25 ร้านขายของช าในเมืองเชียงใหม่ 
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2) การค้าสมัยใหม่ 

 
ภาพที่ 6-26  ต าแหน่งแหล่งการค้าสมัยใหม่ในเมืองเชียงใหม่ – แหล่งการค้าทันสมัยขนาดใหญ่ของเมอืงเชียงใหม่นั้นมักตั้งอยู่

บริเวณถนนสายส าคัญ อาทิ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ถนนเชียงใหม่-สันก าแพง ถนนเชียงใหม่-สันทราย เป็นต้น ขณะที่แหล่งการค้า

ทันสมัยขนาดเล็กระจายโดยรอบแหล่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สถานบันการศึกษา และสถาบันราชการ 

 เมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ในต าแหน่งยุทธศาสตร์ของภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
ส าคัญหลาย ๆ ด้าน อาทิ การพัฒนาระบบคมนาคม การเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การเป็นศูนย์กลางดา้น
สาธารณสุข และศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้า จึงท าให้เมืองเชียงใหม่มีบทบาทการเป็นเมืองศูนย์กลางของ
ภาคเหนืออย่างปฏิเสธไม่ได้  

 การค้าสมัยใหม่ จึงถูกพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการจากการหลั่งไหลของผู้คนที่เข้ามายังเมือง
เชียงใหม่อย่างไม่ขาดสาย ทั้งเข้ามาเพื่อศึกษาเล่าเรียน ท างาน รวมถึงเข้ามาท่องเที่ยว จากการศึกษาและ
ส ารวจภูมิทัศน์การค้าสมัยใหม่ของเมืองเชียงใหม่เบื้องต้นนั้น พบว่าการค้าสมัยใหม่ของเมืองเชียงใหม่นั้นมี
ความหลากหลายค่อนข้างมาก และมีความชุกของแหล่งการค้าสมัยใหม่มากที่สุดหากเปรียบเทียบใน 3 เมือง
ภูมิภาคของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้สรุปสรุปแหล่งค้าปลีกสมัยใหม่ของเมืองเชียงใหม่ได้ดังตารางที่ 6-6 

 
  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สนามบินเชียงใหม ่

ถนนวงแหวนรอบนอก 

อ.เมืองเชียงใหม่ 

อ.หางดง 

อ.สันทราย 

อ.ดอยสะเก็ด 
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ตารางที่ 6-6 แหล่งค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม ่
ค้าปลีกสมัยใหม ่   
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ พันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม ่

เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า พรอมเมนาดา รสีอร์ทมอลล ์

อุทยานการค้า กาดสวนแก้ว เมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร ์
เดอะ พลาซา่ เอาท์เลต รวมโชคมอลล ์
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ ากัด(มหาชน) 

 

คอมมูนิตี้มอลล ์   
กาดฝรั่ง สตาร์ เอวีนิว 3 วีวา เทอเรส 
147 อเวนิว สตาร์ อเวนิว 5 
7 ยอดพลาซ่า @Curve (แอดเคิฟ) 
กรีนพลัส มอลล ์ เคเค เซ็นทรลั พาร์ค 
กาดกลางเวียง เชียงใหม่ 89 พลาซ่า 
คอนเนกซ์ แอด รถไฟ เชียงใหม่ บิซิเนส ปาร์ค 
คันทารี่ เทอร์เรส เดอะ กรีนเนอรี่ พลาซ่า 
ดีใจ๋มอลล์ ไลฟส์ไตล์คอมมูนิตี ้ เดอะฟิวช่ัน  
ทรี อเวนิว เดอะวอลล์ คอมมูนติี้มอล (นิมมาน) 
นิมมาน พรอมินาด เลอตะวัน 456 
นิ่มพลาซ่า เชียงใหม ่ เวิ้งมาลัย 
บีอเวนิว เอพาร์ค พลาซ่า 
บ้านข้างวัด เอ็น พาร์ค นิมมานเหมินทร ์
ปันนา เรสซเิดนท์ โอเอซสิ โครงการ 12 ห้วยแก้ว 
ภานนสตรีท โครงการ LWSBiz 
มะลเิพลส โครงการ ช้อค 
ราชด าเนิน พลาซ่า โครงการ ดเีค. พาร์ค 
ริมปิงพลาซ่า โครงการ นิ่มซติี้เดลี ่
ลานเสี่ยว โครงการ บสิพอยท์ 1 (บวกครก) 
วันนิมมาน โครงการ สีห่นึ่งพาร์ค 
วีคอมมูนิตี ้ โครงการ อัพ อเวนิว 
ศูนย์การค้าพาวลิเลี่ยนไนท์บาซาร ์ โครงการ เค พาร์ค เชียงใหม ่
ศูนย์อาหารเวยีงพิงค์ โครงการจริงใจ มาร์เกต 
สตาร์ อเวนิว 2 (อาเขต) โครงการลานดิน 
สตาร์ เอวีนิว 1 ไนท์บาซารเ์ชียงใหม ่
ไฮเปอร์มาร์ท ซูเปอรม์าร์เกต็ 
ท็อปส์ มาร์เกต็ (เซ็นทรลัเฟสติวัล) ริมปิงซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (สาขามีโชค) 
แม็คโคร (เชียงใหม่) ริมปิงซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (เมญ่ามอลล์) 

https://www.cmhy.city/place/2904-Central-Festival-Chiangmai-branch
https://www.cmhy.city/place/11765-Pantip-Plaza
https://www.cmhy.city/place/2906-Promenada-Resort-Mall
https://www.cmhy.city/place/11496-The-Plaza-Outlet-mall
https://www.cmhy.city/place/5611-Robinson
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ค้าปลีกสมัยใหม ่   
ท็อปส์ มาร์เกต็ (กาดสวนแก้ว) ริมปิงซุปเปอรม์ารเ์กต (พรอมเมนาดา) 
ท็อปส์ มาร์เกต็ (รวมโชคมอลล์) ริมปิงซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (สาขานวรฐั) 
ท็อปส์ มาร์เกต็ (แอร์พอร์ต) ริมปิงซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (สาขานิม่ซติี้) 
ท็อปส์ มาร์เกต็ (โชตนา) ริมปิงโกรเซอรี่ (มะลิเพลส) 
ท็อปส์เดลี่ (สวนดอกพาร์ค) ริมปิงโกรเซอรีส่ตาร์อเวนิว 
บิ๊กซี (หางดง 1) แม่เหียะ เซ็นทรัล ฟู๊ด ฮอลล์ (เซ็นเฟส ช้ัน G) 
บิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น) เทสโก้ โลตสั ( สาขา หางดง) 
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า (เชียงใหม่ 2) เทสโก้โลตสั ( สาขา รวมโชค) 
แม็คโคร (หางดง) เทสโก้โลตสั ( สาขา เชียงใหม่ค าเที่ยง) 
แม็คโคร ฟู๊ดเซอร์วสิ ( สาขาศิรมิังคลาจารย์ ) แจ่มฟ้า ซุปเปอรม์าร์ท (สาขาหลังมหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
ร้านเฉพาะ   
เชียงใหม่ไดเร็คท ์ สยามทีวี ดิจติอลสโตร ์
เชียงใหม่คอสเมติคส ์ นิยมพาณิชย ์
วินคอสเมตคิส ์

 

ร้านค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ 
เป่าเปา เซเว่น อีเลฟเว่น (314 แห่ง) 
เชียงใหม่ศิริภณัฑ์ ค้าส่ง บิ๊กซีมินิและบิ๊กซีมาเกต็ (31 แห่ง) 
จรรยา ศูนย์รวมคา้ส่ง โลตสัเอ็กซ์เพลส (28 แห่ง) 
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3) การค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 ภูมิทัศน์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเมืองเชียงใหม่นั้นมีความหลากหลายค่อนข้างมาก จากปริมาณ

ของผู้คนที่เข้ามายังพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ ที่ผูกโยงกับการท่องเที่ยว การค้าการแลกเปลี่ยน ซึ่งการการศึกษาและ

ส ารวจ พบวิถีการซื้อของผ่ารระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในหลายรูปแบบที่ตอบสนองวิถีการด าเนินชีวิตของ

ผู้คน นอกจากนี้ยังพบรูปแบบวิถีการใช้งานการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะผู้ให้บริการในเมืองเชียงใหม่ที่น่าสนใจ  

 การค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเมืองเชียงใหม่ไม่ได้มีเพียงแค่การซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันตลาดออนไลน์

ที่ยอดนิยมของไทย แต่ยังรวมไปถึงแอปพลิเคชันตลาดออนไลน์สัญชาติจีนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน ความ

นิยมในการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารและจัดส่งอาหาร ที่ผนวกรวมเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของคนเมืองเชียงใหม่ จน

น ามาสู่การพัฒนาการบริการภายในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยคนท้องถิ่นเอง และวิถีการซื้อขายที่ผนวกรวมเอาการ

ซื้อแบบกายภาพและดิจิทัลเข้าหากัน ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กในการซื้อขาย น ามาซึ่ง

รูปแบบโซเชียลคอมเมิร์สของเมืองเชียงใหม่ที ่น ่าสนใจ ซึ ่งสามารถสรุปแหล่งจับจ่ายบนระบบการค้า

อิเล็กทรอนิกส์ในเมืองเชียงใหม่ได้ดังตารางที่ 6-7 

ตารางที่ 6-7 การค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ 
การค้าอิเล็กทรอนิกส ์   
แอปพลิเคชันซื้อสินค้าตลาดออนไลน ์ *Website และ application สัญชาติจีน  
Shopee Higo* 
Lazada Mogu* 
Tmall* Wechat Market* 
แอปพลิเคชันส่งอาหาร 
Food Panda LINEMAN 
Grab Food Robinhood 
แอปพลิเคชันส่งอาหาร (ท้องถิ่น) 
Busy Rabbit Chiang Mai Delivery 
Ram Man Om Ordering 
Meals on Wheels  

โซเชียลคอมเมริ์ส (Facebook Group) 
รวมร้านคนละครึ่ง เชียงใหม ่

ตลาดเชียงใหม ่ซื้อขายของทุกชนิด โพสเต็มที่ ไมม่ีกฎ 

ตลาดนดัออนไลน์เชียงใหม ่

ตลาดภาคเหนือออนไลน์ (ใหญ่ทีส่ดุ) 
กาดนัดขายดี-เมืองเชียงใหม ่

กลุ่มรวมพ่อค้าแม่ค้า ขายส่งผัก ผลไม้ เชียงใหม ่

https://www.facebook.com/groups/694960981456548/
https://www.facebook.com/groups/648333058695306/
https://www.facebook.com/groups/188068197999231/
https://www.facebook.com/groups/kadnad/
https://www.facebook.com/groups/423599818026597/


 

258 

ภาพที่ 6-29 การค้าอิเล็กทรอนิกสป์ระเภทต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม ่
 

 ข้อสังเกตจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การส ารวจพื้นที่เบื้องต้นและการสอบถามพูดคุยกับผู้ที่ใช้

ชีวิตอยู่ในเมืองเกี่ยวกับวิถีการซื้อของของคนเมืองในเมืองเชียงใหม่ทั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งได้แก่ การค้าดั้งเดิม 

การค้าสมัยใหม่ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ นั้นมีความน่าสนใจที่สะท้อนรูปแบบวิถีชีวิตของคนแต่ละกลุ่มที่มี

ความหลากหลายของเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มคนดั้งเดิม กลุ่มผู้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 

กลุ่มคนวัยท างาน กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มแรงงานต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยว รวมไปถึงกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งมี

ทั้งเหมือนและแตกต่างกับวิถีการซื้อของของคนเมืองมหานครกรุงเทพซึ่งสามารถรวบรวมและสรุปได้ดังนี้ 

1. คนเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่ยังซื้ออาหารสด อาหารแห้ง วัตถุดิบประกอบอาหารจากตลาด หรือ 

กาด โดยเฉพาะตลาดชุมชน ที่กระจายอยู่ตามกลุ่มชุมชนทั่วเมืองเชียงใหม่ อาทิ กาดก้อม ที่เป็น

แหล่งซื้อของที่ส าคัญของชุมชนประตูก้อม ชุมชนฟ้าใหม่ และชุมชนวัวลาย กาดหนองหอยที่

เป็นแหล่งซื้อของของชุมชนหนองหอย และพ้ืนที่ใกล้เคียง เป็นต้น  

2. กาด (ตลาด) เป็นพื้นที่ศูนย์กลางที่ส าคัญ นอกจากการเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยน พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ

การค้า ยังเป็นพื้นที่ขับเน้นวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ และชุมชน อาทิ กาดบ้านฮ่อ-

จีนยูนนาน ที่เป็นแหล่งค้าขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์ อาหารแปรรูป และข้าวของ

เครื่องใช้ ของคนเชื้อสายยูนนาน ชาวมุสลิม กาดนัดชาวดอย อุทยานราชพฤกษ์ ที่เป็นแหล่ง

ค้าขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่สูง  
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3. ตลาดเมืองใหม่ เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าที่ส าคัญภายในจังหวัดและพ้ืนที่ข้างเคียง สังเกตได้

จากมีจ านวนแม่ค้าต่างอ าเภอ และแม่ค้าจากจังหวัดล าพูด เข้ามาซื ้อผัก ผลไม้ เนื ้อสัตว์ 

เครื่องเทศ และของใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือไปใช้สอยและจ าหน่ายต่อไป 

4. ตลาด และถนนคนเดิน เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่งในและต่างประเทศ อาทิ กาดวโร

รส กาดต้นล าไย ถนนคนเดินประตูท่าแพ ถนนคนเดินวัวลาย เป็นต้น  

5. นอกจากตลาดเป็นแหล่งซื้ออาหารแล้ว ยังมีอีกหลายตลาดที่เป็นแหล่งรวมเสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น 

เครื ่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ ที ่เป็นที ่นิยมของคนเมืองเชียงใหม่ อาทิ กาดมาลิน  กาดหน้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่น รวมถึงอาหารปรุงส าเร็จ ที่เป็นที่นิยม

คนหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา คนวัยท างานที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ 

6. มหาวิทยาลัย ศูนย์ราชการ และแหล่งงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ท าให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาพัก

อาศัยในเมืองเชียงใหม่ จึงท าให้เกิดแหล่งซื้อของ แหล่งการค้าใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการ

ของกลุ ่มประชากรดังกล่าว รวมถึงกลุ ่มคนเชียงใหม่ดั ้งเดิมด้วย อาทิ ถนนอาหารหลัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ย่านการค้าถนนสุเทพ ย่านการค้านิมมานฯ เป็นต้น 

7. ย่านนิมมานเหมินท์ ถือเป็นย่านค้าปลีกทันสมัยที่มีความคึกคักที่สุดในเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่ง

รวมของร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจ าหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น ซึ่งไม่ได้เป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่มคนเมือง

เชียงใหม่เท่านั้น ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน จน

เป็นหนึ่งในพื้นที่ถูกจับตามองจากนักลงทุนชาวจีน ที่เข้ามาท ากิจการในเมืองเชียงใหม่ สะท้อน

ได้จาด ร้านค้า ป้ายโฆษณา และนักท่องเที่ยวชาวจีนบนถนนนิมมานฯ  

8. ห้างสรรพสินค้า เป็นที่นิยมของกลุ่มคนเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่ม

คนวัยท างาน เพราะความหลากหลายของร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านค้าสินค้าอุปโภคและ

บริโภค และโรงภาพยนตร์ รวมถึงสถาบันกวดวิชา สถาบันการเงิน และสิ่งอ านวยความสะดวก

อื่น ๆ จึงท าให้เป็นที่นิยม โดยห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า ที่เป็นนิยมได้แก่ เซนทรัล เฟส

ติวัล เชียงใหม่ เซนทรัล แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเมญ่า เป็นต้น 

9. เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีคอมมูนิตี ้มอลล์ และโครงการพาณิชยกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เป็น

จ านวนมาก  สาเหตุมาจากภูมิทัศน์การค้าเชียงใหม่นั้นไม่ได้ให้บริการเฉพาะคนเมืองเชียงใหม่ 

แต่รวมไปถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนท างานที่ย้ายเข้ามาเรียน ท างานในเมืองเชียงใหม่ 

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

10. เมืองเชียงใหม่เป็นจุดหมายที่เป็นนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างจาก จากสถิติ

นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2561 พบว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวชาว

ไทยกว่า 7.5 ล้านคน นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 3.2 ล้านคน โดยเฉพาะชาวจีนที่มีจ านวนมากถึง 
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2 ล้านคน จึงท าให้เศรษฐกิจภาคการค้าของเชียงใหม่จึงพัฒนารูปแบบ และให้บริการด้านการ

ท่องเที่ยว 

11. พาณิชยกรรมอิเล็กทอร์นิกส์ หรือ การซื้อผ่านระบบออนไลน์ เป็นที่นิยมของคนเมืองเชียงใหม่ 

ที่ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองเชียงใหม่ สะท้อนได้จากความนิยมในการใช้แอป

พลิเคชันตลาดกลาง อาทิ Shopee Lazada รวมไปถึงแอพลลิเคชันต่างประเทศโดยเฉพาะจาก

จีน อาทิ Tmall Higo Mogo 

12. แอปพลิเคชันสั ่งอาหารและจัดส่งอาหารเป็นที ่นิยมมมากใน เชียงใหม่ สะท้อนจากความ

หลากหลายของผู้ให้บริการที ่มีจ านวนมาก อาทิ LINEMAN Grab Food Foodpanda และ 

Robinhood นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันท้องถิ่นที่เป็นที่นิยม อาทิ Busy Rabbit Ram Man 

Chiang Mai Delivery เป็นต้น 

13. คนเมืองเชียงใหม่คุ้นเคยและท าการซื้อขายบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค จากการค้นคว้าพบว่าพื้นที่ซื้อ

ขายบนโซเชียล คอมเมิร ์ส (Social Commerce) ที ่เป็นที ่นิยม ได้แก่ Facebook Group, 

Facebook Page และ Wechat สังเกตได้จากจ านวนการติดตาม และสถิติ engagement ต่อ

พ้ืนที่ซื้อขายนั้น ๆ  

14. ซูเปอร์มาร์เก็ตริมปิง เป็นแหล่งซื้อของประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ าวันของ

กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง ซึ่งจะตั้งกระจายไปทั่วเมืองเชียงใหม่ และแหล่งชุมชนที่มีผู้มีรายได้สูง 

ชาวต่างชาติ อาศัยอยู่ 

15. ตลาดเย็น (กาดแลง) และศูนย์อาหาร เป็นแหล่งซื้ออาหารเย็นที่ส าคัญและเป็นที่นิยมในหมู่คน

เมืองเชียงใหม่ท่ีไม่ได้ประกอบอาหาร และกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยอยู่คนเดียว หรือครัวเรือนที่มีสมาชิก

ในครัวเรือนน้อย รวมไปถึงยังเป็นพื้นที่รองรับการสังสรรค์ของคนเมืองเชียงใหม่ ในการพบปะ

กับเพื่อน รับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัว โดยแหล่งที่เป็นที่นิยมได้แก่ ตลาดกาดมณี 

ตลาดเพลินฤดี ตลาดประตูเช ียงใหม่ ตลาดประตูช ้างเผ ือก ร ้านอาหารข้างทางหลัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลาดมาลิน เป็นต้น 

16. คนเชียงใหม่ยังนิยมไปซื้อของในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ท้องถิ่นอยู่ สะท้อนได้จากจ านวนร้านค้า

ปลีกทันสมัยท้องถิ่นที่ยังคงให้บริการอยู่ และมีพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ อาทิ รวมโชคมอลล์ มีโชค

พลาซ่า แจ่มฟ้า ซูเปอร์มาร์ท สยามทีวี ดิจิตอลสโตร์ เชียงใหม่ไดเร็ค เป็นต้น 

17. พฤติกรรมการซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน อาหารส าเร็จรูป อาหารปรุงส าเร็จ ยังมีการซื้อใน

ละแวกบ้านอยู่จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า คนเมืองเชียงใหม่ยังคงให้บริการร้านขายของช า 

ร้านโชห่วยในซื้อของในร้านสะดวกซื้อ ไฮเปอร์มาร์ทขนาดเล็ก และซูเปอร์มาร์เก็ต ก็เป็นที่นิยม 

ในปัจจุบันมีร้านรวมกันมากกว่า 300 ร้านทั่วเมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 6-30 ต าแหน่งการค้าดั้งเดมิและการค้าสมัยใหม่ในเมืองเชียงใหม่ 

  
 จากการสืบค้นขนาดของแหล่งซื้อของของเมืองเชียงใหม่ทั้งรูปแบบการค้าดั้งเดิม การค้าสมัยใหม่

พบว่า พื้นที่การค้าส่วนใหญ่เป็นแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าส่งขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่รวมกันมากกว่า 967,000 ตารางเมตร (เท่าที่รวบรวมข้อมูล
ได้) ในขณะที่แหล่งซื้อของที่เป็นการค้าดั้งเดิมนั้นพบว่ามีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 61,000 ตารางเมตร (นับเฉพาะ
ตลาดขนาดใหญ่และขนาดกลาง) แต่พบว่ามีการกระจายตัวมากกว่าการค้าสมัยใหม่ เนื่องมาจากขนาดที่เล็ก
เหมาะสมกับการเป็นแหล่งซื้อของในชีวิตประจ าวัน มีรัศมีการบริการที่เล็กกว่า ประกอบกับข้อจ ากัดทาง
กฎหมายผังเมืองที่พยายามควบคุมการขยายตัวของการค้าสมัยใหม่ที่มีขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างไร
ก็ตามในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น การเติบโตของแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าสมัยใหม่ในเมืองเชียงใหม่ก็ เติบโต
อย่างมาก อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยงที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดที่เป็นจุดหลายของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ  

  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สนามบินเชียงใหม ่

ถนนวงแหวนรอบนอก 

อ.เมืองเชียงใหม่ 

อ.หางดง 

อ.สันทราย 

อ.ดอยสะเก็ด 
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ตารางที่ 6-8 ขนาดพื้นท่ีแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าสมยัใหม่ของเมืองเชียงใหม่ 

แหล่งซื้อของ 
ขนาดพ้ืนที่เช่า  
(ตารางเมตร) 

เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ 250,000 
เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า 110,000 
อุทยานการค้า กาดสวนแก้ว 290,000 
เดอะ พลาซา่ เอาท์เลต 7500 
พันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม ่ 14,000 
พรอมเมนาดา รสีอร์ทมอลล ์ 100,000 
เมญ่าไลฟส์ไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ 80,000 
รวมโชคมอลล ์ 10,000 
บิ๊กซี (หางดง 1) แม่เหียะ 6,000 
บิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น) 4,500 
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า (เชียงใหม่ 2) 10,000 
แม็คโคร (หางดง) 8,000 
แม็คโคร ฟู๊ดเซอร์วสิ ( สาขาศิรมิังคลาจารย์ ) 4,000 
เทสโก้ โลตสั ( สาขา หางดง) 12,000 
เทสโก้โลตสั ( สาขา เชียงใหม่ค าเที่ยง) 12,000 
กาดฝรั่ง 15,000 
ไนท์บาซารเ์ชียงใหม ่ 6,000 
นิมซิตี ้ 10,000 
วัน นิมมาน 10,000 
สตารเ์อเวนิว 8,000 
รวมท้ังสิ้น 967,000 

 
  

https://www.cmhy.city/place/2904-Central-Festival-Chiangmai-branch
https://www.cmhy.city/place/11496-The-Plaza-Outlet-mall
https://www.cmhy.city/place/11765-Pantip-Plaza
https://www.cmhy.city/place/2906-Promenada-Resort-Mall
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ตารางที่ 6-9 ขนาดพื้นท่ีแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าดั้งเดมิของเมืองเชียงใหม่ 

แหล่งซื้อของ 
ขนาดพ้ืนที่เช่า 
(ตารางเมตร) 

ตลาดวโรรส 4,000 
ตลาดต้นล าไย 2,500 
กาดจริงใจ 8,000 
ตลาดสันป่าข่อย 2500 
ตลาดหนองหอย 2500 
ตลาดบ้านท่อ 2000 
ตลาดศิริวัฒนา 2500 
ตลาดช้างเผือก 2500 
ตลาดประตูเชียงใหม ่ 2500 
ตลาดทองค า 1500 
ตลาดเมืองสมุทร 1500 
ตลาดเมืองใหม ่ 2500 
ตลาดต้นพยอม 1500 
ตลาดประตูก้อม 1500 
ตลาดมิ่งเมือง 1500 
ตลาดขะจาว 1,000 
ตลาดรวมโชค 10,000 
ตลาดสดบา้นท่าเดื่อ 800 
ตลาดเอื้องค า 1,000 
ตลาดสดแม่เหียะ 2,000 
ตลาดรุ่งเจรญิ 800 
ตลาดบุญรักษา 2536 
ตลาดมณ ี 2,000 
ตลาดรินค า 2,000 
รวมท้ังสิ้น 61,136 
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6.2.2 เมืองขอนแก่น 

 เมืองขอนแก่นเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วจากผลนโยบายพัฒนาของประเทศไทยในช่วงปี 2513 ที่พยายามเน้นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางระดับ
รอง หรือ Secondary Growth Pole จึงท าให้ขอนแก่นได้ร ับพัฒนาในหลายมิต ิ ไม่ว ่าจะเป็นการเป็น
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านการศึกษา และรวมไปถึงศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค 

 ความเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้าและพาณิชยกรรมของเมืองขอนแก่นนั้น สะท้อนได้
จากความหลากหลายของพ้ืนที่การซื้อของทั้งที่เป็นการค้าดั้งเดิม การค้าสมัยใหม่ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่
สอดคล้องกับผู้คนที่หลากหลายทั้งจากในภูมิภาคและภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ รวมถึงต่างประเทศ ที่เข้า
มายังเมืองขอนแก่น ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1) การค้าดั้งเดิม 

 

ภาพที่ 6-31 ต าแหน่งการค้าดั้งเดมิในเมืองขอนแก่น – ตลาดและยา่นการค้าดั้งเดิมของเมืองขอนแก่นมีการกระจุกตัวท่ีชัดเจน 

กล่าวคือตั้งอยู่บรเิวณย่านการค้า ถนนกลางเมือง และแหล่งชุมชนภายในถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น 

  

ถนนมลิวรรณ 
ต.ในเมือง 

ต.ศิลา 

ต.พระลับ 

ต.เมืองเก่า 

ต.บ้านเป็ด 

สนามบินขอแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 เมืองขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสัมพันธ์กับตลาดเป็นอย่างมาก ตลาด ถือเป็นพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการพื้นที่จับจ่ายใช้สอย อาหารสด อาหารแห้ง 
วัตถุดิบประกอบอาหาร รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกันตลาดก็ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้า
ทางการเกษตรของเกษตรกรและครัวเรือนของคนขอนแก่นที่ยังสามารถผลิตอาหารเองได้และน ามาจ าหน่าย  

 ตลาด จึงเป็นแหล่งจับจ่ายที่ส าคัญที่รวบรวมวิถีการค้า การจับจ่ายใช้สอยของผู้คนที่หลากหลาย 
จากการส ารวจและค้นคว้า พบว่า เมืองขอนแก่นมีตลาดมากกว่า 50 แห่ง ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้
งานได้ดังตารางที่ 6-10 ถึง 6-14 

 
ตารางที่ 6-10 ตลาดสินคา้อุปโภคและบรโิภคในเมืองขอนแก่น 

ตลาดสด สินค้าอุปโภคและบริโภค 
ตลาดขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 2,500 ตร.ม. หรือมากกว่า 200 แผง) 
ตลาดสดเทศบาล1 ตลาดบ้านค าไฮ 
ตลาดบางล าภ ู ตลาดนดัโคกระบือ 
ตลาดขนาดกลาง (ขนาดมากกว่า 1,000-2,500 ตร.ม. หรือ 50-200 แผง) 
ตลาด อ.จริะ ตลาดสดบึงเนยีม 
ตลาดศิลามหานคร ตลาดบ้านโนนทัน 
ตลาดสามเหลีย่ม ตลาดหนองไผล่้อม 
ตลาดสดบา้นกอก ตลาดบ้านโนนม่วง 
ตลาดโรงอวน ตลาดบ้านส าราญ 
ตลาดขนาดเล็ก (ขนาดน้อยว่า 1,000 ตร.ม. หรือน้อยกว่า 50 แผง) 
ตลาดบ้านดอน ตลาดสดชุมชนบ้านทุ่ม 
ตลาดบ้านหนองใหญ ่ ตลาดสามแยก โนนทัน 
ตลาดชุมชนบ้านกุดกว้าง ตลาดโกทา 
ตลาดชุมชนบ้านหนองหลุบ ตลาดบ้านดอนยาง 
ตลาดชุมชนบ้านแดงน้อย ตลาดหนองกุง 
ตลาดลานค้าชุมชนบ้านม่วง ตลาดน้อย บ้านดอมบม 
ตลาดบ้านโคก ตลาดแลงพระคือ 
ตลาดชุมชน กม.8 ห้วยปลาหลาย ตลาดเคหะ ขอนแก่น 
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ภาพที่ 6-33 ตลาดสินค้าอุปโภคและบรโิภคในเมืองขอนแก่น 

 

  

  

ภาพที่ 6-92 ตลาดสินค้าอุปโภคและบรโิภคในเมืองขอนแก่น 
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ตารางที่ 6-11 ตลาดค้าส่งในเมืองขอนแก่น 

ตลาดค้าส่ง   
เน้นการจ าหน่ายสินคา้เพื่อไปจ าหน่ายปลีกต่อ 
ตลาดบางล าภ ู  
ตลาดศรีเมืองทอง  
ตลาดรถไฟขอนแก่น  
ตลาดกลางสินคา้เกษตร ขอนแก่น 

 

ภาพที่ 6-34 ตลาดค้าส่งในเมืองขอนแก่น 

 

ตารางที่ 6-12 ตลาดอาหารในเมืองขอนแก่น 
ตลาดอาหาร   
เน้นอาหารพร้อมทานและพื้นท่ีนั่งทาน 
ตลาดบ้านค าไฮ ตลาดต้นตาล 
ตลาดโตรุ้่งร่วมจติร ตลาดตองแปด 
ตลาดโตรุ้่งรื่นรมย์ ขอนแก่น ตลาดอาหารหน้าเซ็นทรลั 
ตลาดติดน ้าริมบึงแก่นนคร ตลาดมอดินแดง 
ตลาดนดัเปดิท้าย มข. ตลาดเช้า 
ตลาดจอมผล  

ภาพที่ 6-35 ตลาดอาหารในเมืองขอนแก่น 
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ตารางที่ 6-13 ตลาดท่องเที่ยวและถนนคนเดินในเมืองขอนแก่น 
ตลาดท่องเท่ียวและถนนคนเดิน 
เน้นอาหารพร้อมทาน สินค้าพ้ืนเมอืง ของฝาก 
ตลาดต้นตาล 62 BLOCS Market 
ถนนคนเดินขอนแก่น เปิดท้าย มข. 
ตลาดถนนคนเดินรถไฟ เปิดท้ายรมิบึงแก่นนคร 

ภาพที่ 6-36 ตลาดท่องเที่ยวและถนนคนเดินในเมืองขอนแก่น   

 นอกจากตลาดจะมีบทบาทมากในฐานะแหล่งซื้อของของคนเมืองขอนแก่นแล้วนั้น ความสัมพันธ์
ในมิติอื่น ๆ ของคนเมืองขอนแก่นกับตลาดที่แยกกันไม่ขาดท าให้ตลาดถูกปรับปรุงคุณภาพทั้งกายภาพ และ
การให้บริการอยู่ตลอดเวลา และดึงดูดการใช้งานจากผู้คนหลากหลายกลุ่ม ในขณะเดียวกันรูปแบบค้าปลีก
ดั้งเดิมรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ ร้านขายของช า ร้านโชห่วย ก็ยังท าหน้าที่ในการเป็นแหล่งซื้อของที่จ าเป็น ทั้งอาหาร 
วัตถุดิบประกอบอาหาร บริโภคในระยะเวลาอันสั้น หรือ ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่ไม่เน้นความคงทน
ของการใช้งาน ร้านเหล่านี้ก็ยังเป็นที่พึ่งที่ท าให้ไม่ต้องเดินทาง เนื่องจากมักตั้งอยู่ในบริเวณละแวกบ้าน ความ
ยืดหยุ่นของเวลาเปิดปิดให้บริการ และความเป็นกันเองของการให้บริการที่สร้างความคุ้นเคย จึงท าให้ร้านขาย
ของช า และร้านโชห่วยยังเป็นที่นิยมในหลาย ๆ กลุ่ม 

ภาพที่ 6-37 ร้านขายของช าในเมืองขอนแก่น 
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2) การค้าสมัยใหม่ 

 

ภาพที่ 6-38 ต าแหน่งแหล่งการค้าสมัยใหม่ในเมืองขอนแก่น – แหล่งการค้าสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ส่วนมากตั้งอยู่บริเวณถนนเส้น

ส าคัญของเมืองขอนแก่น อาทิ ถนนมิตรภาพ ถนนมะลิวลัย์ ถนนสายเอเชีย 2 เป็นต้น ขณะที่แหล่งค้าปลีกขนาดเล็ก กระจาย

ตัวโดยรอบแหล่งชุมชน สถาบันการศึกษา และสถาบันราชการ  

 ด้วยด้วยต าแหน่งที่ตั้งที่ของเมืองขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท าให้มีการพัฒนาการค้าสมัยใหม่เพ่ือรองรับตามวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงเพ่ือรองรับการย้ายถิ่นฐานเข้ามายัง
เมืองขอนแก่นทั้งเพ่ือการท างาน เพื่อการศึกษา เพ่ือการตั้งถิ่นฐานใหม่ และเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวลาว จากการส ารวจแหล่งค้าปลีกสมัยใหม่ของเมืองขอนแก่น พบว่า ภูมิทัศน์
การค้าปลีกสมัยใหม่ในเมืองขอนแก่นนั้นมีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการต่อคนเมืองขอนแก่น
เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังในตารางที่ 6-14 

ตารางที่ 6-14 แหล่งค้าปลีกสมยัใหม่ในเมืองขอนแก่น 

การค้าสมัยใหม ่   
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
ห้างโรบินสัน ศูนย์การค้าแฟรี่ พลาซ่า 
เซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ศูนย์การค้าตึกคอม 
ห้างเซ็นโทซ่า  
คอมมูนิตี้มอลล ์   
Columbo Craft Village ฮักส์ มอลล ์

ถนนมลิวรรณ 

ต.ในเมือง 

ต.ศิลา 

ต.พระลับ 

ต.เมืองเก่า 

ต.บ้านเป็ด 

สนามบินขอแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การค้าสมัยใหม ่   
Ozone Village เซ็นปาร์ค 
ฟิเรนเซ่ คอมมูนิตี้ มอลล ์  
ไฮเปอร์มาร์ท ซูเปอรม์าร์เกต็ 
บิ๊กซ ีขอนแก่น 1 แมคโคร สาขาขอนแก่น 
บิ๊กซ ีขอนแก่น 2 ท็อป ซูเปอร์มารเ์ก็ต เซนทรัล ขอนแก่น 
เทสโก้ โลตสั เอ็กซ์ตร้า สาขาขอนแก่น บ้านศิลา เคี้ยง ซูเปอรส์โตร ์
เทสโก้ โลตสั ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต สาขาขอนแก่น Au Bon Gourmet 
เทสโก้ โลตสั สาขาขอนแก่น JC Mall ขอนแก่น 
ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ  
ศูนย์ค้าส่งขอนแก่น  เซเว่นอีเลฟเว่น (105 แห่ง) 
ประตูน ้าขอนแก่น บิ๊กซีมินิ และบิ๊กซมีารเ์ก็ต (20 แห่ง) 
ตลาดโบ๊เบ ๊ โลตสัเอ๊กซ์เพลส (22 แห่ง) 
โบนันซ่า โกดังเสื้อผ้ามือสองขอนแก่น 
ส าเพ็งขอนแก่น  

 

  

  

ภาพที่ 6-39 แหล่งค้าปลีกสมัยใหม่ในเมืองขอนแก่น 
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3) การค้าอิเล็กทรอนิกส์  

 เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรวดเร็วและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เข้ามาผนวกเป็นรูปแบบวิถีการจับจ่ายใช้สอยของของคนเมืองขอนแก่น พฤติกรรมการซื้อของและจับจ่ายผ่าน

การค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่พบจากการส ารวจในเมืองขอนแก่นนั้นมีหลายรูปแบบ อาทิ การซื้อผ่านระบบแอปพลิเค

ชันตลาดออนไลน์ที่เป็นที่นิยม การซื้ออาหารปรุงส าเร็จและวัตถุดิบประกอบอาหารจากแอปพลิเคชันสั่งอาหาร

และจัดส่ง รวมไปถึงการซื้อของและจับจ่ายผ่านโซเชียลคอมเมิร์ส ซึ่งสามารถสรุปแหล่งจับจ่ายบนระบบการค้า

อิเล็กทรอนิกส์ได้ดังตารางที่ 6-15 

ตารางที่ 6-15 การค้าอิเล็กทรอนกิส์ในเมืองขอนแก่น 

การค้าอิเล็กทรอนิกส ์
แอปพลิเคชันซื้อสินค้า 
Shopee 
Lazada 
JDCentral 
แอปพลิเคชันส่งอาหาร 
Food Panda 
Grab Food 
ไดโนเดลิเวอรี ่

  

  

ภาพที่ 6-40 แหล่งค้าปลีกสมัยใหม่ในเมืองขอนแก่น 
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การค้าอิเล็กทรอนิกส ์
โซเชียลคอมเมริ์ส 
ซื้อ-ขาย สิ้นค้า (ขอนแก่น) ตลาดออนไลน ์
ขอนแก่นตรงไหนแซ่บเวอร์บอกตอ่ 
ขอนแก่นเดลิเวอรี ่
ขอนแก่นของอร่อย ร้านอาหารแนะน า 
ขอนแก่น อยากขายอะไรก็ขายเดอ้ 

ภาพที่ 6-41  รถจักรยานยนต์ขนส่งอาหารในเมืองขอนแก่น 

 จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การส ารวจพื้นที่เบื้องต้นและการสอบถามพูดคุยกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ใน
เมืองเกี่ยวกับวิถีการซื้อของของคนเมืองในเมืองขอนแก่น ทั้งกิจกรรมการซื้อของที่เกิดขึ้นในการค้าดั้งเดิม 
การค้าสมัยใหม่ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในมิติวิถีชีวิตด้านการซื้อของของคนเมืองหลาย ๆ กลุ่ม พบว่า วิถี
การซื้อของของคนเมืองของเมืองขอนแก่นมีลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างจากวิถีการซื้อของของคนเมืองใน
ภาคมหานครหลายประการซึ่งสามารถรวบรวมและสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองขอนแก่น ยังคงไปจับจ่ายและมีความผูกพันกับตลาดอยู่ ไม่ว่า

จะเป็นชุมชนดั้งเดิม ชุมชนใหม่ ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนแรงงานชานเมือง และชุมชน

มหาวิทยาลัย แต่มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไป ส่วนมากมักเป็นความสัมพันธ์ใน

มิติทางเศรษฐกิจ 

2. ตลาดขนาดใหญ่มักกระจุกอยู่ในตัวเมืองขอนแก่น บริเวณถนนมิตรภาพ ถนนหน้าเมือง ถนน

กลางเมือง และถนนในเมือง ส าหรับตลาดขนาดกลางและขนาดเล็กนั้นกระจายไปตามแหล่ง

ชุมชน กล่าวคือ ตลาดถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญของชุมชน 

3. ตลาดบริเวณชานเมืองยังการใช้งานและความสัมพันธ์ที่คล้ายกับชุมชนชนบทอยู่ กล่าวคือ กลุ่ม

ผู้สูงอายุ และกลุ่มเกษตรกร ที่ใช้พื้นที่ตลาดเป็นพื้นที่ทางสังคม พื้นที่ทางเศรษฐกิจในการซื้อ

ขายแลกเปลี่ยน ที่จะน าสินค้าที่ผลิตขึ้นเองมาจ าหน่าย แลกเปลี่ยนกันในตลาด คล้ายกับชุมชน
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ชนบท ซึ่งลักษณะเหล่านี้พบได้บริเวณชานเมืองขอนแก่น และโดยรอบถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น

โดยเฉพาะทางด้านตะวันออก อาทิ บ้านศิลา บ้านพระลับ บ้านดอนดู่ เป็นต้น  

4. รถพุ่มพวง เป็นแหล่งซื้อของเคลื่อนที่ของพื้นที่ชานเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะชุมชนแรงงานที่

อาศัยอยู่ชานเมือง ชุมชนโรงงาน และชุมชนแรงงานต่างชาติ ที่ไม่มีตลาดอยู่บริเวณใกล้เคียง รถ

พุ่มพวงจึงเป็นที่พึ่งโดยมักเป็นสินค้าประเภท อาหารปรุงส าเร็จ กับข้าว ขนมหวาน และบ้างก็มี 

อาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดิบประกอบอาหาร  

5. ลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อรูปแบบการซื้อของของคนเมืองขอนแก่น กล่าวคือ จากการลง

พื้นที่ละสัมภาษณ์เบื้องต้น พบว่า ด้วยลักษณะเมืองที่ถูกแบ่งพื้นที่จากถนนเส้นส าคัญ จึงท าให้

พื้นที่เมืองขอนแก่นแบ่งเป็น 4 ส่วน จึงส่งผลให้ผู้คนแต่ละส่วนใช้สอยและซื้อของภายในส่วน

ของตนเอง น้อยครั้งที่จากข้ามไปใช้ในพื้นที่อื ่น ๆ อาทิ พื้นที่ฝั ่งบึงแก่นนคร ที่ผู้ที่อยู่อาศัย

บริเวณนี้ก็จะเดินทางไปยังตลาดเทศบาล 1 เป็นประจ าเพื่อซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันรวมถึง

อาหาร แต่จะข้ามไปยังฝั่งบึงหนองโคตรเฉพาะในเวลาที่จ าเป็นเท่านั้น 

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นชุมชนที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที ่สุดของเมืองขอนแก่น ด้วยจ านวน

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีมากกว่า 60 ,000 คน จึงท าให้แหล่ง

ค้าขายโดยรอบคึกคัก และท าให้เกิดแหล่งค้าขายรูปแบบใหม่ ๆ ตามมาเป็นจ านวนมาก 

7. แรงงานข้ามชาติ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ส าคัญ ด้วยจ านวนที่มีมากกว่า 4 ,000 คน ที่ท างานอยู่ใน

โรงงานแหอวน ซึ่งรูปแบบพฤติกรรมการซื้อของของกลุ่มแรงงานนั้นมักจะซื้อของทั้งอาหารสด 

อาหารแห้ง เพื่อน ามาประกอบอาหารที่ตลาดที่ทางโรงงานจะจัดเตรียมไว้ให้ ขณะที่ของใช้ใน

ชีวิตประจ าวันจะซื้อในช่วงสุดสัปดาห์ในเมืองขอนแก่น และยังพบตลาดที่เป็นที่นิยมของกลุ่ม

ชุมชนแรงงานต่างชาติ อาทิ ตลาดบ้านส าราญ ตลาดโรงอวน เป็นต้น 

8. ชาวต่างชาติ ทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยและชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทย

ที่อาศัยอยู่ในเมืองขอนแก่นก็เป็นกลุ่มใหญ่เช่นกัน โดยสถิติพบว่ามีจ านวนชาวต่างชาติที่อาศัย

อยู่ในจังหวัดขอนแก่นมากกว่า 5,000 คน ซึ่งท าให้พบพื้นที่ค้าขายที่รองรับกลุ่มดังกล่าวกระ

จายตามชุมชนที่พวกเข้าอาศัยอยู่ อาทิ ย่านกลางเมือง ที่จะพบบาร์และร้านอาหารต่างประเทศ 

กระจุกตัวอยู่ในบริเวณนั้น  

9. เมืองขอนแก่น เป็นเมืองศูนย์กลางในฐานะพื้นที่ส าหรับการกระจายสินค้ า จากการศึกษา

เบื้องต้นพบว่า มีแม่ค้าพ่อค้าต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด รวมถึงชาวลาว จ านวนมากเข้ามาซื้อสินค้า

ในเมืองขอนแก่น ตลาดผลไม้หน้าสถานีรถไฟ ตลาดศรีเมืองทอง ซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งผลิตผล

ทางการเกษตร และที่ อู้ฟู่ ประตูน ้าขอนแก่น ส าเพ็งขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งเสื้อผ้า สินค้า

แฟชั่น 
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10. พฤติกรรมการเดินทางเพื่อการจับจ่ายใช้สอยนอกพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่พบ โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้ที่รายได้สูงนิยมเดินทางไปซื้อสินค้าบางชนิดในพ้ืนที่อ่ืน ๆ อาทิ อุดรธานี และกรุงเทพฯ ที่

มีห้างสรรพสินค้าท่ีหลากหลายกว่า สินค้าหลากหลายกว่า และใช้เวลาเดินทางไม่นาน  

11. คนเมืองขอนแก่นคุ้นเคยและซื้อของผ่านระบบออนไลน์เป็นประจ า จากการสัมภาษณ์เบื้องต้น

พบว่า การซื้อของออนไลน์เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเริ่มท างาน ที่นิยมซื้อ

ของผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันตลาดออนไลน์ ในขณะที่ผู้สูงอายุ แม่บ้านนิยมซื้อสินคา้ผ่าน 

TV (TV Shopping)  

12. บริการสั่งอาหารและจัดส่ง (Food Delivery) ก็เป็นที่นิยมในคนเมืองขอนแก่นโดยเฉพาะการใช้

บริการกับแอปพลิเคชัน Foodpanda Grab Food และแอปพลิเคชันท้องถิ่น Dinovery ในช่วง

มื้อกลางวันที่เป็นที่นิยมสูงที่สุด 

 

ภาพที่ 6-42 ต าแหน่งการค้าดั้งเดมิและการค้าสมัยใหม่ในเมืองขอนแก่น 

จากการสืบค้นขนาดของแหล่งซื้อของของเมืองขอนแก่นทั้งรูปแบบการค้าดั้งเดิม การค้าสมัยใหม่
พบว่า พื้นที่การค้าส่วนใหญ่เป็นแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า ห้างสรรพสิน ค้า 
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าส่งขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่รวมกันมากกว่า 474,000 ตารางเมตร (เท่าที่รวบรวมข้อมูล
ได้) ในขณะที่แหล่งซื้อของที่เป็นการค้าดั้งเดิมนั้นพบว่ามีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 36,000 ตารางเมตร (นับเฉพาะ

ถนนมลิวรรณ 

ต.ในเมือง 

ต.ศิลา 

ต.พระลับ 

ต.เมืองเก่า 

ต.บ้านเป็ด 

สนามบินขอแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตลาดขนาดใหญ่และขนาดกลาง) แต่พบว่ามีการกระจายตัวไปทั้งเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะแหล่งชุมชนขนาด
ใหญ่ ชุมชนบ้านจัดสรร พ้ืนที่ส าคัญของเมือง ศูนย์ราชการ แหล่งงานของเมือง และชุมชนมหาวิทยาลัย  

 

ตารางที่ 6-16 ขนาดพื้นท่ีแหล่งซื้อท่ีเป็นการค้าสมัยใหม่ของเมืองขอนแก่น 

แหล่งซื้อของ 
ขนาดพ้ืนที่เช่า 
(ตารางเมตร) 

ห้างโรบินสัน 20,000 
เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 250,000 
ห้างเซ็นโทซ่า 20,000 
ศูนย์การค้าแฟรี่ พลาซ่า 25,000 
ศูนย์การค้าตึกคอม 24,000 
ฮักส์ มอลล ์ 10,000 
Ozone Village 4,000 
บิ๊กซี ขอนแก่น  12,000 
บิ๊กซี ขอนแก่น  10,000 
เทสโก้ โลตสั เอ็กซ์ตร้า  12,000 
เทสโก้ โลตสั  8,000 
แม็คโคร ขอนแก่น 7,500 
JC Mall ขอนแก่น 6,500 
ประตูน ้าขอนแก่น 5,000 
อู้ฟู่ ขอนแก่น 60,000 
รวมท้ังสิ้น 474,000 
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ตารางที่ 6-17 ขนาดพื้นท่ีแหล่งซื้อท่ีเป็นการค้าดั้งเดิมของเมืองขอนแก่น 

แหล่งซื้อของ 
ขนาดพ้ืนที่เช่า 
(ตารางเมตร) 

ตลาดสดเทศบาล1 2,500 
ตลาดบางล าภ ู 3,000 
ตลาดบ้านค าไฮ 3,000 
ตลาดศิลามหานคร 1,000 
ตลาดสดบา้นกอก 500 
ตลาดโรงอวน 1,000 
ตลาดบ้านโนนทัน 1,000 
ตลาดบ้านส าราญ 3,000 
ตลาดศรีเมืองทอง 10,000 
ตลาดรถไฟขอนแก่น 5,000 
ตลาดโบ๊เบ ๊ 3,500 
ตลาดจตุจักรขอนแก่น 2,500 

รวมท้ังสิ้น 36,000 

 

6.2.3 เมืองหาดใหญ่-สงชลา 

 เมืองหาดใหญ่-สงขลาส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายรวมถึงพื้นที่เมืองของทั้งอ าเภอ
หาดใหญ่และอ าเภอเมืองสงขลา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เป็นเมืองที่มีบทบาทส าคัญในการเป็น
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมที่ส าคัญ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ ทั้งยัง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เป็นศูนย์รวมของหน่วยราชการ และเป็นเมืองการศึกษาเนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยถึง 5 แห่ง 

 เนื่องจากเมืองหาดใหญ่-สงขลาเป็นเมืองที่มีความโดดเด่น ในด้านการค้าและพาณิชยกรรม ซึ่งไม่ได้
มีแค่เพียงพื้นที่ส าหรับการจับจ่ายใช้สอยส าหรับคนในท้องที่เมืองหาดใหญ่-สงชลาเท่านั้น แต่เป็นจุดหมายที่
ส าคัญของผู้คนในจังหวัดสงขลา ผู้อาศัยในจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ 
ในเมืองหาดใหญ่-สงขลามีพื้นที่การซื้อของหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นการค้าดั้งเดิม การค้าสมัยใหม่ และ
การค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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1) การค้าดั้งเดิม 

 

ภาพที่ 6-43 ต าแหน่งการค้าดั้งเดมิในเมืองหาดใหญ่-สงขลา – หากเปรียบเทียบระหว่างเมืองหาดใหญแ่ละเมืองสงขลา พบว่า 

แหล่งการค้าของเมืองหาดใหญ่มีขนาดที่ใหญ่และจ านวนมากกว่า เพราะตลาดในเมืองหาดใหญไ่มเ่พียงให้บริการแคภ่ายใน

จังหวัดเท่าน้ัน แต่ยังให้บริการไปถงึจังหวัดโดยรอบ รวมถึงประเทศพื้นบ้าน ขณะเมืองสงขลาให้บริการในชุมชนเป็นส่วนใหญ่  

 การค้าดั้งเดิมซึ่งโดยทั่วไปแล้วหมายถึงตลาด ร้านรวง ต่าง ๆ จะพบว่ามีปรากฏให้เห็นได้เกือบทุก
พ้ืนที่ ทุกมุมถนนในเมืองหาดใหญ่ ซึ่งอาจเปรียบได้ว่าเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการบริโภคเลยก็ว่าได้ 

 ตลาด ถือเป็นแหล่งจับจ่ายที่ส าคัญ ที่รวบรวมวิถีการค้า การจับจ่ายใช้สอยของผู้คนที่หลากหลาย 
ซึ่งในหาดใหญ่และสงขลามีตลาดมากกว่า 70 แห่ง ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังตารางที่ 6-18 
ถึง 6-22 

ตารางที่ 6-18 ตลาดสินคา้อุปโภคและบรโิภคในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ตลาดสด สินค้าอุปโภคและบริโภค 
ตลาดขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 2,500 ตร.ม. หรือมากกว่า 200 แผง) 
ตลาดกมิหยง ตลาดกรีนเวย ์
ตลาดสันตสิุข ตลาดพ่อพรหม 
ตลาดยรรยง อ.ต.ก.สงขลา (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรสงขลา) 
ตลาดเทศบาลนครหาดใหญ ่ ตลาดรถไฟสงขลา 
ตลาดพลาซ่าหาดใหญ่ใน ตลาดสดทรัพย์สิน 3 

อ่าวไทย 

อ.เมืองสงขลา 

ถนนทุ่งหวัง-สงขลา 

สะพานตินลสูลานนท ์

อ.หาดใหญ่ 

เกาะยอ 

ทะเลสาบสงขลา 

สนามบินหาดใหญ่ 

มอ. (หาดใหญ่) 
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ตลาดสด สินค้าอุปโภคและบริโภค 
ตลาดอาเซียนไนท์บาซาร ์  
ตลาดขนาดกลาง (ขนาดมากกว่า 1,000-2,500 ตร.ม. หรือ 50-200 แผง) 
ตลาดมัสยิดปากสีถาน ตลาดบ้านควน 
ตลาดสดพลาซ่า 3 ตลาด ณ หัวมุม แยกบ๊กซีคลองแห 
ตลาดโพธิพงษา ตลาดพงศ์เจรญิ 
ตลาดเคหะสงขลา ตลาดวดัหาดใหญ่ใน 
ตลาดรถไฟ ตลาดสุขใจ 
ตลาดคลองเรยีน ตลาดเก้าเส้ง 
ตลาดนิวกมิหยง ตลาดสยาม 
ตลาดสิงหนคร ตลาดสินค้าพ้ืนบ้านเกาะยอ 
ตลาดเบญจพร ตลาดเกษตร ม.อ. 
ตลาดฮาลาล พล่าซ่า  
ตลาดขนาดเล็ก (ขนาดน้อยว่า 1,000 ตร.ม. หรือน้อยกว่า 50แผง) 
ตลาดชุมชนบ้านควนจง ตลาดพะวง 
ตลาดริมทะเลสาบวัดแหลมพ้อ(OTOP นวัตวิถี) ตลาด กศน.สงขลา 
ตลาดควนหิน ตลาดโคกม่วง 
ตลาดท่าข้าม ตลาดโคกเหรียง 
ตลาดนาม่วง ตลาดริมราง 
ตลาดสระน ้า ทุ่งฆ้อ ตลาดรื่นรมย ์
ตลาดสวนตลู ตลาดบ้านบน 

ภาพที่ 6-44 ตลาดสินค้าอุปโภคและบรโิภคในเมืองหาดใหญ่-สงขลา   

  

  

  



 

280 

ตารางที่ 6-19 ตลาดนัดในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ตลาดนัด   
ตลาดทีไ่มไ่ด้ตั้งขึ้นถาวร แต่จัดขึ้นในวันท่ีก าหนดเท่านั้น 
ตลาดพ่อพรหม - ตลาดนัดวันอาทติย์หาดใหญ่ใน ตลาดนดัทุ่งหวัง 
ตลาดน า้คลองแห ตลาดนดับ้านกลาง 
ตลาดนดัเกาะหมีนอก ตลาดนดัไข่ทอง 
ตลาดนดัชุมชนบ่อยาง ตลาดนดัปิ่นทอง บ้านพรุ หาดใหญ่ 
ตลาดนดัคอหงศ ์ ตลาดนดัหัวสะพาน 
เปิดท้ายขนส่งหาดใหญ ่ ตลาดนดับังส้อ 
ตลาดนดั วันอาทิตย ์ ตลาดนดัทุ่งเลียบ 
ตลาดนดัรมิคลองร.5 ตลาดนดัควนลัง อังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์ 
ตลาดนดัเกาะหม ี ตลาดนดัชุมชนวัดทุ่งงาย 
ตลาดเปิดท้ายประมงใหม่ แหล่งจ าหน่ายสินคา้เมืองสงขลา. ตลาดนดักองบิน 56 
ตลาดนดัวันอาทิตยโ์บราณสถานสถานีรถไฟเมืองสงขลา ตลาดนดัท่าชะม่วง 
ตลาดนดันาหม่อม ตลาดนดั คลองแงะ 
ตลาดนดันาม่วง ตลาดนดัวันพุธ สิงหนคร 
ตลาดพรหมเจรญิวิทยา ตลาดนดัหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองสงขลา 

ภาพที่ 6-45 ตลาดนัดในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ตารางที่ 6-20 ตลาดอาหารในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ตลาดอาหาร   
เน้นอาหารพร้อมทานและพื้นท่ีนั่งทาน 
ตลาดมากินตะ่ ถนนอาหารโตรุ้่ง 
ตลาดฉือฉาง ถนนปุณณกันต ์
ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ถนนอาหารหน้ารร.เทศบาล 
Floating home peat ตลาดโก้งโค้ง 
Ban Phru Food Market ตลาดน า้คลองแห 
ตลาดเช้าเมืองใหม่7 ตลาดน า้บ้านพร ุ
Kon Rak Sukkapap Market เลียบหาดชลาทัศน ์
Khlong La Market ตลาดวชิรา 
PSU Biz Mall ตลาดทรัพย์สิน 
ตลาดสองเล  

ภาพที่ 6-46 ตลาดอาหารในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 
ตารางที่ 6-21 ตลาดค้าส่งในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ตลาดค้าส่ง   
เน้นการจ าหน่ายสินคา้เพื่อไปจ าหน่ายปลีกต่อ 
ตลาดมารเ์ก็ตเพลส ตลาดรถไฟ 
ตลาดกมิหยง ตลาดทรัพย์สิน 3 
ตลาดนดัอาเซยีนเทรด  

 
ตารางที่ 6-22  ตลาดท่องเที่ยวและถนนคนเดินในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ตลาดท่องเท่ียวและถนนคนเดิน   
เน้นอาหารพร้อมทาน สินค้าพ้ืนเมอืง ของฝาก 
ถนนศุภสารรังสรรค ์ เลียบหาดชลาทัศน ์
ตลาดฉือฉาง ตลาดน า้คลองแห 
เปิดท้ายขนส่งหาดใหญ ่ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก 
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ภาพที่ 6-47 ตลาดค้าส่งในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ภาพที่ 6-93 ตลาดท่องเที่ยวและถนนคนเดินในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 นอกจากตลาดแล้ว ร้านของช า ร้านโชห่วย และร้านค้าปลีกดั้งเดิมท้องถิ่นยังปรากฏให้เห็น
โดยทั่วไป และยังถูกใช้งานโดยกลุ่มคนท้องถิ่น ทั้งในชุมชนโดยรอบและกลางเมือง ด้วยความหลากหลายตั้งแต่
สินค้าในชีวิตประจ าวัน สินค้าเฉพาะอย่าง อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอาหาร วัตถุดิบประกอบ
อาหาร เป็นต้น และด้วยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ยังเหนียวแน่น ยังคงเกื้อกูลกัน จึงยังท าให้ร้านเหล่านี้
ไม่หายไป ทั้งนี้มีร้านค้าปลีกดั้งเดิมที่ได้ขยับขยายกิจการและการปรับภาพลักษณ์ (rebranding) ไปสู่กิจการค้า
ปลีกทันสมัย ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม และการท่องเที่ยวที่รุ่งเรืองข้ึนเรื่อย ๆ 
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ภาพที่ 6-49  ร้านขายของช าในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

2) การค้าสมัยใหม่ 

 ด้วยต าแหน่งที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ท าให้มีการพัฒนาการค้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีผู้คนหลากหลายกลุ่มทั้ง
อยู่อาศัยถาวร กลุ่มเข้ามาแสวงหาโอกาส กลุ่มเข้ามาศึกษาเล่าเรียน กลุ่ มเข้ามาท างาน กลุ่มผู้อพยพ รวมถึง
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์ จากการส ารวจจึงสรุป
แหล่งค้าปลีกสมัยใหม่ของเมืองหาดใหญ่ได้ดังตารางที่ 6-23 

 
ภาพที่ 6-50  ต าแหน่งแหล่งการค้าสมัยใหม่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา – แหล่งค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ของเมืองหาดใหญ่-

สงขลา โดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่ที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าทันสมัยของภาคใต้ตอนล่าง  

  

อ่าวไทย 

อ.เมืองสงขลา 
สะพานตินลสูลานนท ์

อ.หาดใหญ่ 

เกาะยอ 

ทะเลสาบสงขลา 

สนามบินหาดใหญ่ 

มอ. (หาดใหญ่) 
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ตารางที่ 6-23 แหล่งค้าปลีกสมยัใหม่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ค้าปลีกสมัยใหม ่   
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า   
เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ (กาญจนวนิช) ไดอาน่า สาขาหาดใหญ ่
เซ็นทรัลหาดใหญ่ (เสน่หานสุรณ์) โอเดียนช้อปปิ้งเซ็นเตอร ์
ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ ่ Nora Plaza Hatyai 
โรบินสัน สาขาหาดใหญ ่ ลีทรัพย์สิน 

คอมมูนิตี้มอลล ์   
T Space Lifestyle & Community Mall 
I-Style Night Life Community Mall 
ไฮเปอร์มาร์ท ซูเปอรม์าร์เกต็ 
เทสโก้ โลตสั สาขาหาดใหญ ่ เทสโก้ โลตสั สาขาสงขลา 
เทสโก้ โลตสั สาขาหาดใหญ่ 2 ไดอาน่า ซูเปอร์มาเกต็ 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ ่ ท็อปส์ มาร์เกต็ 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ 2 โวค ซุปเปอร์มาร์ท 
ลีวิวัฒน์ (11 แห่ง)  
ห้างค้าส่ง   
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร ์ ส าเพ็งหาดใหญ ่
หาดใหญ่ค้าส่ง เคแอนด์เค ซุปเปอร์ค้าส่ง 
ซุปเปอร์เบฟ สงขลาสโตร ์
ร้านเฉพาะอย่าง  ร้านสะดวกซื้อ 
อีคอสเวย์ (5 แห่ง)  เซเว่นอีเลฟเว่น (155 แห่ง) 
มิสเตอร์ดไีอวาย บิ๊กซีมินิและบิ๊กซีมาร์เก็ต (20 แห่ง) 
โฮมโปรหาดใหญ ่ โลตสั เอ็กซ์เพลส (18 แห่ง) 
อินเด็กซ์เฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร ์

ภาพที่ 6-51 แหล่งค้าปลีกสมัยใหม่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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3) การค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 การเข้ามาของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ท าให้พฤติกรรมการจับจ่ายของคนหาดใหญ่ สงขลา รวมถึง

นักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปในหลากมิติ จากการส ารวจและค้นคว้าเบื้องต้นสามารถสรุปแหล่งจับจ่ายบนระบบ

การค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองหาดใหญ่ได้ดังตารางที่ 6-24 

ตารางที่ 6-24 การค้าอิเล็กทรอนกิส์ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
การค้าอิเล็กทรอนิกส ์
แอปพลิเคชันซื้อสินค้า 
Shopee 
Lazada 
พินซุก (Pinsouq)  
แอปพลิเคชันส่งอาหาร 
Food Panda 
Grab Food 
ชิมดูดิ (Chim Doo De Delivery) 
ฟู้ดแมน (Foodman) 
บั๊ดดี้ฟูด (Buddey Food) 
ด๊อกเตอร์ฟูด (Dr.Food Delivery) 
วีเซิฟ (WESERVE) (ณัฐชยา สืบศกัดิ์ เริ่มในภเูก็ต) 
โซเชียลคอมเมริ์ส 
ตลาด ซื้อ ขาย หาดใหญ่ สงขลา 
ซื้อขาย หาดใหญ่-สงขลา 
อยากซื้อได้ซื้อ อยากขายได้ขาย หาดใหญ่/สงขลา 
กิมหยงเลิฟเวอร ์
PSU Bazaar 

ภาพที่ 6-52 การค้าอิเล็กทรอนิกสใ์นเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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 จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การส ารวจพื้นที่เบื้องต้นและการสอบถามพูดคุยกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ใน

เมืองเกี่ยวกับวิถีการซื้อของของคนเมืองในเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีข้อสังเกตในมิติวิถีชีวิตด้านการซื้อของของ

คนเมืองหลาย ๆ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1. ตลาดยังคงเป็นแหล่งจับจ่ายที่เป็นที่นิยมของผู้คนในเมืองหาดใหญ่ โดยมีบทบาทเป็นพ้ืนที่ซื้อ

วัตถุดิบประกอบอาหาร อาหารปรุงส าเร็จ หรือสินค้าชนิดอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

สะท้อนได้จากจ านวนของตลาดที่ไม่ได้มีจ านวนลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

2. ตลาดเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมไปจับจ่ายด้วยวัตถุประสงค์

ต่าง ๆ อาทิ สินค้าของฝาก สินค้าที่มีความแตกต่างจากพื้นที่ที่ตนจากมา สินค้าน าเข้าจาก

ต่างประเทศ เป็นต้น 

3. เมืองหาดใหญ่ยังคงเป็นศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ตอนล่าง สะท้อนผ่านจากบทสัมภาษณ์ 

พบว่ามีกลุ่มคนจากหลายจังหวัดในภาคใต้เดินทางมายังเมืองหาดใหญ่เพ่ือการจับจ่ายใช้สอย

ในแหล่งจับจ่ายเกือบทุกประเภท อาทิ ห้างสรรพสินค้า ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ 

เป็นต้น 

4. เศรษฐกิจด้านการค้าของเมืองหาดใหญ่ยังคงพึ่งมานักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ  70 โดยเฉพาะ

ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยมีกลุ่มหลักคือ ชาวมาเลเซีย ชาวสิงคโปร์ ที่เดินทางมาเพ่ือพักผ่อน

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ได้แก่ อาหารรสชาติดีกว่า ความเป็นอิสระมากกว่า มากราบไหว้บูชาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ มาท่องเที่ยวกับครอบครัว มาท่องเที่ยวด้วยบิ๊กไบค์หรือโรดทริป ฯลฯ 

5. ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่เป็นแหล่งกักตุนสินค้าของชาว

มาเลเซีย สิงคโปร์ และชาวไทยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส) โดยเฉพาะศูนย์การค้าและย่านการค้าด่านนอก-จังโหลน ตลาดสะเดา ห้างเทสโก 

โลตัส สาขานาทวี เทสโก โลตัสหาดใหญ่ 1 และ 2 บิ๊กซี หาดใหญ่ ห้างแมคโคร และห้าง

เซ็นทรัล หาดใหญ่ 

6. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงนักเรียน เป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักที่ท าให้ภูมิทัศน์

การค้าเปลี่ยนไป สะท้อนจากร้านค้า ร้านอาหาร และห้างร้านธุรกิจสมัยใหม่ ที่ตั้งอยู่รอบ

มหาวิทยาลัย อาทิ ย่านประตู 108 บริเวณข้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีคอมมูนิตี้

มอลล์ ร้านอาหารต่างชาติ เพ่ือรองรับวิถีใหม่ของกลุ่มคนเหล่านี้ 

7. วิถีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันของกลุ่มคนในหาดใหญ่  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนา

อิสลาม (ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวซัมซัม ชาวเปอรานากัน) ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ไม่

ว่าจะเป็นการบริโภค การจับจ่ายที่มีความต้องการเฉพาะจึงท าให้พบว่า มีร้านค้า ตลาด และ
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แหล่งจับจ่ายอื่น ๆ ที่รองรับกลุ่มผู้คนเหล่านี้เป็นจ านวนมาก กระจายไปทั่วเมืองหาดใหญ่ 

โดยเฉพาะใกล้แหล่งชุมชน 

8. พฤติกรรมการสังสรรค์ของชาวหาดใหญ่นั้นมีความหลากหลายตามลักษณะกลุ่มคน กล่าวคือ 

ร้านน ้าชาเป็นที่นิยมในผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและนักเรียน นักศึกษา ร้านกาแฟและโกปี

เตี ้ยม ที ่เป็นที ่นิยมในกลุ ่มชาวไทยถิ ่นใต้  ชาวไทยเชื ้อสายจีน และนักเรียน นักศึกษา 

นอกจากนี้ร้านปิ้งย่าง (ร้านหมูกระทะ) ก็มีการแบ่งเป็น 2 ลักษณะเช่นกัน คือ ร้านหมูกระทะ 

หมูเกาหลี จะเป็นที่นิยมผู้ที่ไม่ได้มีข้อจ ากัดในการบริโภคหมู  ในขณะที่ผู้มีข้อจ ากัดในการ

บริโภคหมูนั้นจะนิยมไปยังร้านกระทะร้อนแทน 

9. จากการสังเกตการพบว่าการจับจ่ายที่พ่ึงพาแอปพลิเคชันสั่งอาหารและจัดส่งอาหารนั้นยังไม่

เป็นที่นิยมมากนักเมื่อเทียบกับเมืองอ่ืน ๆ (เมืองเชียงใหม ่เมืองขอนแก่น) 

 

ภาพที่ 6-53 ต าแหน่งการค้าดั้งเดมิและการค้าสมัยใหม่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

จากการสืบค้นขนาดของแหล่งซื้อของของเมืองหาดใหญ่ -สงขลาทั้งรูปแบบการค้าดั้งเดิม การค้า
สมัยใหม่พบว่า พื ้นที ่การค้าส่วนใหญ่เป็นแหล่งซื ้อของที ่เป็นการค้าสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าส่งขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมกันมากกว่า  440,400 ตารางเมตร 
(เท่าที่รวบรวมข้อมูลได้) ในขณะที่แหล่งซื้อของที่เป็นการค้าดั้งเดิมนั้นพบว่ามีพื้นที่รวมกันประมาณ 69,700 
ตารางเมตร (นับเฉพาะตลาดขนาดใหญ่และขนาดกลาง) กิจกรรมการค้าเป็นจุดเด่นที่ส าคัญของเมืองหาดใหญ่

อ่าวไทย 

อ.เมืองสงขลา 
สะพานตินลสูลานนท ์

อ.หาดใหญ่ 

เกาะยอ 

ทะเลสาบสงขลา 

สนามบินหาดใหญ่ 

มอ. (หาดใหญ่) 
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มาตั้งแต่อดีต ทว่า ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ การเติบโตของการค้าแบบออนไลน์อย่างก้าวกระโดด การ
ขาดช่วงในการพัฒนาการค้าและบริการ รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมและการแพร่ระบาดของโรค
ระบาดไวรัสโคโรนาในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลต่อขนาดแหล่งซื้อของของเมืองหาดใหญ่ที่มีแนวโน้มจะลดขนาดลง
เรื่อย ๆ 

 

ตารางที่ 6-25 ขนาดพื้นท่ีแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าสมัยใหม่ของเมอืงหาดใหญ่-สงขลา 

แหล่งซื้อของ 
ขนาดพ้ืนที่เช่า 
(ตารางเมตร) 

เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ ่ 250,000 
เซ็นทรัลหาดใหญ่ (เสน่หานสุรณ์) ปิด 
ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ ่ ปิด 
โรบินสัน สาขาหาดใหญ ่ 20,000 
ไดอาน่า สาขาหาดใหญ ่ 80,000 
โอเดียนช้อปปิ้งเซ็นเตอร ์ 7,500 
Nora Plaza Hatyai 2,500 
ลีทรัพย์สิน 5,000 
T Space Lifestyle  4,000 
I-Style Night Life  4,300 
เทสโก้ โลตสั สาขาหาดใหญ ่ 10,000 
เทสโก้ โลตสั สาขาหาดใหญ่ 2 11,000 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ ่ 8,000 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ 2 12,000 
เทสโก้ โลตสั สาขาสงขลา 7,500 
แม็คโคร 12,000 
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ (รวม 14 สาขา) 5600 
สงขลาสโตร ์ 1,000 
รวมท้ังสิ้น 440,400 
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 ตารางที่ 6-26 ขนาดพื้นท่ีแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าดั้งเดิมของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

แหล่งซื้อของ 
ขนาดพ้ืนที่เช่า  
(ตารางเมตร) 

ตลาดกมิหยง 10,000 
ตลาดสันตสิุข 2,500 
ตลาดยรรยง 8,000 
ตลาดเทศบาลนครหาดใหญ ่ 5,000 
ตลาดพลาซ่าหาดใหญ่ใน 2,500 
ตลาดอาเซียนไนท์บาซาร์ (ส่วนตลาด) 10,000 
ตลาดกรีนเวย ์ 12,000 
ตลาดพ่อพรหม 2,500 
ตลาดรถไฟสงขลา 2,500 
ตลาดสดทรัพย์สิน 4,000 
ตลาดคลองเรยีน 800 
ตลาดนิวกมิหยง 2,000 
ตลาดสิงหนคร 1,200 
ตลาดเก้าเส้ง 1,000 
ตลาดสินค้าพ้ืนบ้านเกาะยอ 1,000 
ตลาดเกษตร มอ. 1,200 
ตลาดมากินตะ่ 3,500 

รวมท้ังสิ้น 69,700 

 

6.3 ประชากรเมืองและการเข้าถึงแหล่งซื้อของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค 

จากการศึกษาข้อมูลประชากรของเมืองหลักภูมิภาคที่เป็นกรณีศึกษาทั ้ง 3 เมือง ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ 
ขอนแก่นและหาดใหญ่-สงขลา และวิเคราะห์ร่วมกับต าแหน่งของแหล่งซื้อของที่ส าคัญ ได้ผลสรุปดังนี้ 

6.3.1 อัตราความเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงประชากรของจังหวัดที่มีเมืองหลักภูมิภาค 

ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครองระหว่างปี 2552 – 
2562 โดยแยกเป็นประชากรในเขตเทศบาล และประชากรในจังหวัดทั้งหมด จากนั้นจึงได้หาอัตราความเป็น
เมือง (Urbanization Rate) ของทั้งสามจังหวัดโดยน าค่าประชากรในเขตเทศบาลมาหารด้วยจ านวนประชากร
ในจังหวัดทั้งหมด ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 6-27 และภาพท่ี 6-54 
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ตารางที่ 6-27 จำนวนประชากรในแต่ละจังหวดั และอตัราความเปน็เมือง (Urbanization Rate) 

 
(ท่ีมา: กรมการปกครอง) 

 

 
ภาพที่ 6-54 ความเปลี่ยนแปลงของอัตราความเป็นเมืองของ 3 จังหวัด ระหว่างปี 2552-2562 

 

จากข้อมูลประชากรจะเห็นได้ว่าแต่ละจังหวัดในช่วงจนถึงปี 2560 มีประชากรทั้งจังหวัดและอัตรา
ความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสามจังหวัด โดยหากพิจารณาอัตราความเป็นเมือง จะพบว่าในปี 2562 
จังหวัดสงขลามีค่าสูงที่สุดคือประมาณ 50% รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่ มีค่าอยู่ที่
ประมาณ 30% และ 20% ตามล าดับ ซึ่งความแตกต่างนี้น่าจะเกิดจากลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มี
จ านวนและความหนาแน่นแตกต่างกัน 

เมื่อน าจ านวนประชากรทุก ๆ สองปีมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในแต่
ละช่วง โดยจ าแนกเป็นประชากรในเขตเทศบาลเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดของจังหวัด พบว่า ทั้งสาม
จังหวัดมีแนวโน้มที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเทศบาลจะสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้ง
จังหวัด ซึ่งหมายความว่า มีจ านวนประชากรเข้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เมืองด้วยอัตราที่รวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของ

ปี 2552 2554 2556 2558 2560 2562

ประชากรในเขตเทศบาลของจั งหวัดเชียงใหม่ 599,846 601,151 628,149 654,649 669,156 675,440

ประชากรในจั งหวัดเชียงใหม่ท้ังหมด 1,632,548 1,646,144 1,666,888 1,728,242 1,746,840 1,779,254

Urbanization Rate ของจั งหวัดเชียงใหม่ (%) 36.74 36.52 37.68 37.88 38.31 37.96

ประชากรในเขตเทศบาลของจั งหวัดขอนแก่น 388,040 444,134 471,614 499,498 511,892 507,530

ประชากรในจั งหวัดขอนแก่นท้ังหมด 1,762,242 1,766,066 1,781,655 1,798,014 1,805,910 1,802,872

Urbanization Rate ของจั งหวัดขอนแก่น (%) 22.02 25.15 26.47 27.78 28.35 28.15

ประชากรในเขตเทศบาลของจั งหวัดสงขลา 628,831 653,280 682,648 701,559 724,534 731,648

ประชากรในจั งหวัดสงขลาท้ังหมด 1,343,954 1,367,010 1,389,890 1,410,577 1,424,230 1,435,968

Urbanization Rate ของจั งหวัดสงขลา (%) 46.79 47.79 49.12 49.74 50.87 50.95
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ทั้งจังหวัด แต่ในช่วงปี 2560-2562 การชะลอตัวของการเพิ่มขึ้นของประชากรสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นค่าติดลบทั้งข้อมูลของทั้งจังหวัด และข้อมูลของประชากรภายใน
เขตเทศบาล (ภาพท่ี 6-108) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 

 

 
ภาพที่ 6-55 ความเปลี่ยนแปลงของอัตราความเป็นเมืองของสามจังหวัด ระหว่างปี 2552-2562 

 

6.3.2 ประชากรเมืองในเมืองหลักภูมิภาค 

 จากค าจ ากัดความของคนเมืองของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากร
เมืองของเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง โดยได้ก าหนดพื้นที่ที่จะให้ค าจ ากัดความว่าเป็นพื้นที่เมืองของ เมือง
เชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา ซึ่งได้ศึกษาและวิเคราะห์สถิติจ านวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง ปี ระหว่างปี 2553 – 2563 โดยได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

เมืองเชียงใหม่ 

 เมืองเชียงใหม่11 มีขนาดพื้นที่ 2,635 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากรเมืองทั้งสิ้น 909,895 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ และมีความหนาแน่น 393 คนต่อตารางกิโลเมตร 

 
11 เมืองเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ บางพื้นที่ของอ าเภอหางดง ได้แก่ ต าบลหนองแก๋ว ต าบลสันผักหวาน ต าบลบา้นแหวน 
ต าบลหางดง ต าบลหนองควาย ต าบลน า้แพร่ ต าบลหารแก้ว ต าบลขุนคงสบแมข่่า ต าบลบ้านปง บางพื้นที่ของอ าเภอสารภี ได้แก ่ต าบลท่าวังตาล 
ต าบลไชยสถาน ต าบลหนองแฝก ต าบลขัวมุง ต าบลสันทราย ต าบลป่าบง ต าบลดอนแก้ว ต าบลท่ากวา้ง บางพื้นที่ของอ าเภอสันปา่ตอง ได้แก่ 
ต าบลยุหว่า ต าบลบ้านกลาง ต าบลแม่กา๊ ต าบลทุ่งต้อม ต าบลบ้านแม ต าบลมะขามหลวง ต าบลทุ่งสะโตก ต าบลสันกลาง ต าบลมะขุนหวาน ต าบล
ท่าวังพร้าว ต าบลน า้บ่อหลวง บางพื้นทีข่องอ าเภอสันทราย ได้แก ่ต าบลหนองหาร ต าบลสันทรายหลวง ต าบลหนองแหย่ง ต าบลสันปา่เปา ต าบล
เมืองเล็น บางพื้นที่ของอ าเภอสันก าแพง ได้แก่ ต าบลสันก าแพง ต าบลสันกลาง ต าบลแช่ช้าง ต าบลหว้ยทราย ต าบลแม่ปูคา ต าบลร้องววัแดง บาง
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(ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีความหนาแน่น 85 คนต่อตารางกิโลเมตร) โดยปี 2553-2563 มีอัตราการเติบโต
เฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 0.68 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเติบโตร้อยละ 0.77 
พบว่ามีการเติบโตเฉลี่ยต ่ากว่าเล็กน้อย  

 

ภาพที่ 6-56 จ านวนประชากรเมืองของเมืองเชียงใหม่ในปี 2553 – 2563 (ที่มา:(กรมการปกครอง, 2563)) 

 ทั้งนี้เมื่อน าข้อมูลประชากรเมืองของเมืองเชียงใหม่พล็อตลงในแผนที่ความหนาแน่นประชากรรายช่อง 
กริด บนฐานพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยอาคารประเภทที่อยู่อาศัยทุกหมวด และแบ่งเป็น 8 กลุ่มความหนาแน่น 
พบว่า เมืองเชียงใหม่มีความหนาแน่นสูงสุดอยู่ที่ 20,963 คนต่อ 4 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,241 คนต่อตาราง
กิโลเมตรในบริเวณถนนห้วยแก้ว และย่านนิมมานเหมินท์ 

 

ภาพที่ 6-57 ความหนาแน่นประชากรรายช่องกริดของเมืองเชียงใหม่ 

 
พื้นที่ของอ าเภอแม่ออน ได้แก่ ต าบลออนใต้ ต าบลออนกลาง ต าบลบา้นสหกรณ ์ต าบลออนเหนือ บางพื้นที่ของอ าเภอแม่วาง ได้แก ่ต าบลบา้นกาด 
ต าบลทุ่งรวงทองต าบลทุ่งปี๊ ต าบลดอนเปา บางพื้นที่ของอ าเภอแม่ริม ได้แก ่ต าบลดอนแก้ว ต าบลโป่งแยง ต าบลสันโปง่ ต าบลแม่แรม ต าบลริมใต้ 
ต าบลแม่สาต าบลเหมอืงแก้ว ต าบลห้วยทราย ต าบลริมเหนือ ต าบลขี้เหล็ก และบางพื้นที่ของอ าเภอดอยหล่อ ได้แก่ ต าบลลวงเหนือ ต าบลแม่คือ
ต าบลแม่โป่ง ต าบลป่าปอ้ง ต าบลตลาดขวัญ ต าบลแม่ฮ้อยเงิน ต าบลส าราญราษฎร์ ต าบลตลาดใหญ่ ต าบลป่าลาน ต าบลสง่าบ้าน 
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เมืองขอนแก่น 

 เมืองขอนแก่น12 มีขนาดพื้นที่ 825 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 384,948 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.45 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่น และมีความหนาแน่น 825 คนต่อตารางกิโลเมตร 
(ในขณะที่จังหวัดขอนแก่นมีความหนาแน่น 174 คนต่อตารางกิโลเมตร) โดยปี 2553-2563 มีอัตราการเติบโต
เฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 0.68 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของทั้งจังหวัดขอนแก่นซึ่งเติบโตร้อยละ 0.14 
พบว่ามีการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ 

  

ภาพที่ 6-58 จ านวนประชากรเมืองของเมืองขอนแก่นในปี 2553 – 2563 (ที่มา:(กรมการปกครอง, 2563)) 

ส าหรับความหนาแน่นของประชากรเมืองขอนแก่นรายช่องกริด เมื่อใช้วิธีเดียวกันในการวิเคราะห์ 
พบว่า เมืองขอนแก่นมีความหนาแน่นสูงสุดอยู่ที่ 24,061 คนต่อ 4 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,015 คนต่อตาราง
กิโลเมตรในบริเวณกลางเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ และเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูงในบริเวณดังกล่าว 

 
12 เมืองขอนแก่น ประกอบไปด้วย บางพื้นที่ของอ าเภอเมืองขอนแก่น ได้แก่ ต าบลบ้านค้อ ต าบลในเมือง ต าบลศิลา ต าบล

บ้านเป็ด ต าบลเมืองเก่า ต าบลพระลับ ต าบลท่าพระ ต าบลบา้นทุ่ม ต าบลบ้านหวา้ ต าบลส าราญ ต าบลดอนหัน ต าบลแดง
ใหญ่ ต าบลโคกสี ต าบลบึงเนยีม ต าบลหนองแวง ต าบลดอนช้าง 
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ภาพที่ 6-59 ความหนาแน่นประชากรรายช่องกริดของเมืองขอนแก่น 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 เมืองหาดใหญ่-สงขลา13 มีขนาดพื้นที่ 1,755 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 714,575 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.02 ของประกรทั้งหมดในจังหวัดสงขลา และมีความหนาแน่น 407 คนต่อตารางกิโลเมตร 
(ในขณะที่จังหวัดสงขลามีความหนาแน่น 182 คนต่อตารางกิโลเมตร) โดยปี 2553-2563 มีอัตราการเติบโต
เฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 0.51 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของทั้งจังหวัดสงขลาซึ่งเติบโตร้อยละ 0.47 
พบว่ามีการเติบโตสูงกว่าเล็กน้อย 

  

ภาพที่ 6-60 จ านวนประชากรเมืองของเมืองหาดใหญ่-สงขลา ในปี 2553 – 2563 (ที่มา:(กรมการปกครอง, 2563)) 

 
13 เมืองหาดใหญ่-สงขลา ประกอบไปด้วย อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ บางพื้นที่ของอ าเภอสิงหนคร ได้แก่ ต าบลชิงโค 

ต าบลท านบ บางพื้นที่ของอ าเภอนาหน่อม ได้แก่ ต าบลนาหม่อน ต าบลทุ่งขมิ้น ต าบลพิจติร ต าบลคลองหรัง บางพื้นที่ของ
อ าเภอบางกล ่า ได้แก่ ต าบลบ้านหาร ต าบลบ้านกล า่ ต าบลแม่ทอม บางพื้นที่ของอ าเภอคลองหอยโข่ง ได้แก่ ต าบลคลองหลา 
ต าบลคลองหอยโข่ง บางพื้นที่ของอ าเภอควนเนียง ได้แก่ ต าบลบางเหรียง และบางพื้นที่ของอ าเภอจะนะ ได้แก่ ต าบลนาทับ 
ต าบลจะโหนง   
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ส าหรับความหนาแน่นของประชากรเมืองหาดใหญ่-สงขลารายช่องกริด พบว่า เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
มีความหนาแน่นสูงสุดอยู่ที่ 29,767 คนต่อ 4 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,442 คนต่อตารางกิโลเมตร ในบริเวณ
ถนนศุภสารรังสรรค์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจกลางเมืองหาดใหญ่ เป็นพื้นที่มีการใช้งานหนาแน่นสูง ไม่ว่าจะเป็น
ห้างสรรพสินค้า ตลาด และอาคารพักอาศัยแนวตั้ง ที่กระจุกตัวบริเวณนั้น 

 

ภาพที่ 6-61 ความหนาแน่นประชากรรายช่องกริดของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

6.3.2 การเข้าถึงแหล่งซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค 

การเข้าถึงแหล่งการซื้อของแบบกายภาพมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในเมือง จากสมมติฐานที่ว่าแหล่ง
ซื้อของนั้นมีระยะการให้บริการที่จ ากัด สอดคล้องกับการสัมภาษณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผู้ให้ข้อมูล
หลายคนชี้ให้เห็นว่า ในการซื้ออาหาร วัตถุดิบประกอบอาหาร และสินค้าในชีวิตประจ าวัน ระยะทางมีผลใน
การตัดสินใจ ผู้คนมักเลือกแหล่งซื้อของในละแวกบ้าน หรือระหว่างทางกลับบ้านจากที่ท างานเท่านั้น ผู้วิจัย
เห็นว่าปัจจัยนี้มีความส าคัญ จึงพิสูจน์ผ่านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเข้าใจถึงการเข้าถึงแหล่งซื้อของในปัจจุบันของ
แต่ละเมือง 

ผู้วิจัยได้พิจารณาการเข้าถึงแหล่งซื้อของทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งซื้อของที่เป็นการค้า
ดั้งเดิมโดยใช้ตลาดเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ และการเข้าถึงแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าสมัยใหม่โดยใช้ (1) ร้าน
สะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก และ (2) ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ 
ผ่านการเทคนิคการวิเคราะห์โครงข่ายประกอบเส้นทางถนน (network analysis walkthrough) ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีการก าหนดระยะทางท่ีแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์โครงข่ายเข้าถึง ตลาด (แหล่งซื้อของที่เป็นการค้าดั้งเดิม) และร้านสะดวกซื้อและ
ซูเปอร์มาร์เก็ต (แหล่งซื้อของที่เป็นการค้าสมัยใหม่) จะก าหนดขอบเขตระยะ  400 เมตร และไม่เกิน 4 
กิโลเมตร อ้างอิงจากระยะเดินถึงท่ีผู้คนตัดสินใจเดินระยะ 400 เมตรเป็นระยะขั้นต ่าในการวิเคราะห์ ขณะที่จะ
ใช้รัศมีบริการของตลาดชุมชนและร้านสะดวกซื้อที่ 4 กิโลเมตรเป็นขั้นสูงของการวิเคราะห์ 
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นอกจากนี้ผ ู ้ว ิจ ัยยังได้ว ิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งซื ้อของรูปแบบสมัยใหม่ที ่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชุมชน ซึ่งเป็นอีกแหล่งซื้อของที่ส าคัญของคนเมือง ตามรูปแบบวิถีที่
เปลี่ยนไป ความส าคัญของแหล่งซื้อของรูปแบบสมัยใหม่ที่มีขนาดใหญ่นี้ ไม่เป็นเฉพาะพื้นที่จับจ่ายใช้สอย
เท่านั้น ในหลาย ๆ พื้นที่ยังเป็นพื้นที่นันทนาการของเมืองอีกด้วย เนื่องจากเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ว่า หากเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีความเฉพาะ สินค้ามาตรฐานพิเศษ หรือสินค้าที่ไม่มี
ในพื้นที่ จะเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า หากแต่ไม่ได้ใช้บริการอย่างเป็นประจ าทุกวัน แต่
จะมีความถี่ในช่วงรายสัปดาห์หรือรายเดือนมากกว่า นอกจากนั้น ห้างสรรพสินค้ายังช่วยลดการเดินทาง
ออกไปนอกพื้นที่โดยเฉพาะมหานครกรุงเทพ เพื่อซื้อสินค้าบางอย่าง เพราะส่วนมากสินค้าในห้างสรรพสินค้า
หรือศูนย์การค้านั้นมีสินค้าคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามข้อสังเกตที่พบคือ พฤติกรรมของผู้ที่มีรายได้สูงก็ยัง
ออกไปนอกพ้ืนที่มากกว่าการใช้บริการในพื้นที่ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป 

ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการการวิเคราะห์ ผ่านการเทคนิคการวิเคราะห์โครงข่ายประกอบเส้นทางถนน 
(network analysis walkthrough) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แบบเดียวกับการวิเคราะห์โครงข่าย
ตลาดและร้านสะดวกซื้อ โดยมีการก าหนดขอบเขตระยะตามรัศมีการใช้บริการของศูนย์การค้าชุมชนมีขนาด
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,000 - 50,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของพื้นที่ของแหล่งซื้อของรูปแบบ
สมัยใหม่ของทั้ง 3 เมือง ที่ก าหนดไว้สูงสุด 20 กิโลเมตรเป็นขั้นสูงในการวิเคราะห์ โดยได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

1) เมืองเชียงใหม่ 

การเข้าถึงแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าดั้งเดิม (ตลาด) 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า การเข้าถึงตลาดของเมืองเชียงใหม่ตามพื้นที่ศึกษาของการวิจัยที่มีขนาด 
2,365 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่มากกว่าร้อยละ 40 ที่ยังมีอยู่ห่างมากกว่า 4 กิโลเมตรจากตลาด ในทางกลับกัน
การกระจุกตัวของตลาดของเมืองเชียงใหม่กระจุกตัวกันบริเวณใจกลางเมือง และตามถนนเส้นส าคัญ อาทิ 
ถนนหมายเลข 107 ถนนหมายเลข 108 ถนนหมายเลข 118 เป็นต้น ขณะพ้ืนที่ต่อขยายตามแนวโน้มของเมือง
เชียงใหม่การเข้าถึงตลาดที่ยังมีข้อจ ากัดอยู่ 
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ภาพที่ 6-62 การเข้าถึงตลาดของเมืองเชียงใหม่ 

การเข้าถึงแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าสมัยใหม่ (ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก) 

 ขณะที่ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงร้านสะดวกซ้ือของเมืองเชียงใหม่ พบว่า มีพ้ืนที่เพียงร้อยละ 15 ที่ยัง
มีอยู่ห่างมากกว่า 4 กิโลเมตรจากร้านสะดวกซื้อ ทั้งการกระจุกตัวของร้านสะดวกซื้อของเมืองเชียงใหม่ไม่
เพียงแต่กระจุกตัวกันบริเวณใจกลางเมือง และตามถนนเส้นส าคัญเท่านั้น แต่กระจายไปยังถนนสายรอง ถนน
สายย่อย และชุมชนทั่วเมืองเชียงใหม่ 

อ.เมืองเชียงใหม่ 

อ.สันทราย 

อ.แม่ริม 

อ.หางดง 

อ.สันป่าตอง 

อ.สารภ ี

อ.ดอยสะเก็ด 

จ.ล าพูน 

ล
 าป
าง

-เช
ีย
ง
ให
ม
่ 
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ภาพที่ 6-63 การเข้าถึงร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กของเมืองเชียงใหม่ 

การเข้าถึงแหล่งซื้อของที่เป็นการค้าสมัยใหม่ (ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า) 

ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของเมืองเชียงใหม่ พบว่า การเข้าถึงใน
ระยะ 20 กิโลเมตรนั้นครอบคลุมพื้นที่เมืองเชียงใหม่ แต่เมื่อพิจารณาในระยะ 10 กิโลเมตร พบว่ามีพ้ืนที่เพียง 
ประมาณร้อยละ 30 ที่อยู่ในระยะดังกล่าว การกระจุกตัวของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของเมือง
เชียงใหม่มีกระจุกตัวกันบริเวณรอบเมือง และตามถนนเส้นส าคัญ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยเมืองเชียงใหม่
เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ 

อ.เมืองเชียงใหม่ 

อ.สันทราย 

อ.แม่ริม 

อ.หางดง 

อ.สันป่าตอง 

อ.สารภ ี

อ.ดอยสะเก็ด 

จ.ล าพูน 

ล
 าป
าง

-เช
ีย
ง
ให
ม
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ภาพที่ 6-64 การเข้าถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของเมืองเชียงใหม่ 

 

2) เมืองขอนแก่น 

การเข้าถึงแหล่งซื้อของท่ีเป็นการค้าดั้งเดิม (ตลาด) 

ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงตลาดของเมืองขอนแก่นตามพื้นที่ศึกษาของการวิจัยที่มีขนาด 825 ตาราง
กิโลเมตร พบว่า การเข้าถึงตลาดของเมืองขอนแก่นในระยะสูงสุด 4 กิโลเมตรนั้นค่อนข้างครอบคลุม หากแต่ 
ระดับการเข้าถึงในล าดับถัดมาระยะ 2 กิโลเมตรนั้นมีพื้นที่เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น และหากพิจารณาการ
กระจุกตัวของตลาดของเมืองขอนแก่นพบว่า กระจุกตัวนั้นคล้ายกับทุกเมือง กล่าวคือ มีการกระจุกอยู่บริเวณ
ใจกลางเม ือง และพ ื ้นท ี ่ส  าค ัญ อาท ิ  ย ่านกลางเม ือง บ ึงแก ่นนคร บ ึงท ุ ่ งสร ้าง บ ึงหนองโคตร  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ขณะพ้ืนที่ต่อขยายตามแนวโน้มของเมืองขอนแก่นยังมีปริมาณที่จ ากัด  

 

อ.เมืองเชียงใหม่ 

อ.สันทราย 

อ.แม่ริม 

อ.หางดง 

อ.สันป่าตอง 

อ.สารภ ี

อ.ดอยสะเก็ด 

จ.ล าพูน 

ล
 าป
าง

-เช
ีย
ง
ให
ม
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ภาพที่ 6-65 การเข้าถึงตลาดของเมืองขอนแก่น 

 

การเข้าถึงแหล่งซื้อของท่ีเป็นการค้าสมัยใหม่ (ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก) 

ขณะที่ผลลัพธ์การวิเคราะห์การเข้าถึงร้านสะดวกซื้อของเมืองขอนแก่น พบว่า มีพื้นที่ที่อยู่ในระยะ 4 
กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในวงแหวนเลี่ยงเมือง อีกทั้งระยะการเข้าถึง 2 กิโลเมตรและ 800 
เมตรนั้น ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าตลาดอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กลางเมือง ถนนศรีจันทร์ ถนน
มิตรภาพ ถนนมะลิวัลย์ และพ้ืนที่ชุมชน  

ต.ในเมือง 

ต.ศิลา 

ต.ส าราญ 

ต.บ้านเป็ด 

ต.เมืองเก่า 
ต.พระลับ 
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ภาพที่ 6-66 การเข้าถึงร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กของเมืองขอนแก่น 

 

การเข้าถึงแหล่งซื้อของท่ีเป็นการค้าสมัยใหม่ (ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า) 

ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของเมืองขอนแก่น พบว่า ด้วยขนาดของ
เมืองขอนแก่นที่มีการกระจุกตัวอย่างกระชับ การเข้าถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของเมืองขอนแก่น
ครอบคลุมตั้งแต่ในระยะ 10 กิโลเมตร ด้วยการกระจุกตัวของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของเมือง
ขอนแก่นอยู่บริเวณใจกลางเมือง และถนนสายส าคัญท่ีสะดวกต่อการเข้าถึง  

ต.ในเมือง 

ต.ศิลา 

ต.ส าราญ 

ต.บ้านเป็ด 

ต.เมืองเก่า 
ต.พระลับ 
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ภาพที่ 6-67 การเข้าถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของเมืองขอนแก่น 

 

3) เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

การเข้าถึงแหล่งซื้อของท่ีเป็นการค้าดั้งเดิม (ตลาด) 

 ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงตลาดของเมืองหาดใหญ่-สงขลาตามพื้นที่ศึกษาของการวิจัยที่มีขนาด 
1,755 ตารางกิโลเมตร พบว่า การเข้าถึงตลาดของเมืองหาดใหญ่-สงขลา ในระยะสูงสุด 4 กิโลเมตรนั้น
ครอบคลุมเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลา แต่พื้นที่ระหว่างเมืองและพื้นที่ชานเมืองของเมืองหาดใหญ่-สงขลา
นั้นมีการเข้าถึงตลาดที่จ ากัดมาก ซึ่งหากพิจารณาทั้งหมดแล้วนั้น มีพื้นที่กว่าร้อยละ 70 ไม่ได้อยู่ในระยะ 4 
กิโลเมตร ขณะที่การกระจายตัวของตลาดนั้นกระจุกตัวของใจกลางเมืองของทั้งเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลา 
รวมถึงชุมชนชานเมือง อาทิ ท่าข้าม นาหม่อม ปากบาง และพะวง 

ต.ในเมือง 

ต.ศิลา 

ต.ส าราญ 

ต.บ้านเป็ด 

ต.เมืองเก่า 
ต.พระลับ 
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ภาพที่ 6-68 การเข้าถึงตลาดของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

การเข้าถึงแหล่งซื้อของท่ีเป็นการค้าสมัยใหม่ (ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก) 

ขณะที่ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงร้านสะดวกซื้อของเมืองหาดใหญ่-สงขลา ความสามารถการเข้าถึงใน
ระยะ 4 กิโลเมตรนั้นคล้ายคลึงกับตลาด หากแต่แตกต่างกันในการกระจุกตัวของร้านสะดวกซื้อของเมือง
หาดใหญ่-สงขลาที่กระจุกตัวกันบริเวณใจกลางเมือง และตามถนนเส้นส าคัญเป็นพิเศษ ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ 
ต าแหน่งของร้านสะดวกซ้ือของพ้ืนที่ส่วนบริเวณรอยต่อเมืองและชุมชนมักอยู่คู่กับตลาด 
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ภาพที่ 6-69 การเข้าถึงร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

การเข้าถึงแหล่งซื้อของท่ีเป็นการค้าสมัยใหม่ (ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า) 

 ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของเมืองหาดใหญ่-สงขลา พบว่า การ
เข้าถึงตลาดของเมืองหาดใหญ่-สงขลา ในระยะสูงสุด 20 กิโลเมตรนั้นครอบคลุมเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลา 
มากกว่าร้อยละ 80 และการกระจายตัวของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้านั้นกระจุกตัวของใจกลางเมืองของ
ทั้งเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลา หากแต่พิจารณาถึงขนาดแล้วนั้นเมืองหาดใหญ่มีขนาดพื้นที่ที่ให้บริการที่
มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมานั้น ผู้เข้าร่วมสะท้อนให้เห็น
ว่า คนเมืองสงขลาก็เข้ามาซื้อของ จับจ่ายใช้สอยในเมืองหาดใหญ่เป็นปกติ  
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ภาพที่ 6-70 การเข้าถึงศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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บทท่ี 7  
อนาคตของการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค 

7.1 กระบวนการประชุมกลุ่มย่อย 

ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคของ
ประเทศไทยในอนาคตนั้น  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการมองภาพอนาคต ใน
รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อยขึ้น โดยเบื้องต้นได้วางแผนในการลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมในพื้นที่ แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนการประชุมมาเป็นรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบประชุม
ทางไกล Zoom) แทนทั้งหมด โดยมีรายละเอียดของการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 2 และ 3 ดังตารางที่ 7-1  
7-2 และ 7-3 (บันทึกการประชุมอยู่ในภาคผนวก ค ง และ จ ตามล าดับ) 

 

ตารางที่ 7-1 รายละเอียดการจัดประชุมกลุม่ย่อยครั้งท่ี 1 
วันเวลาที่จัดประชุม เมือง จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุจากในพืน้ที่ (คน) 

ศุกร์ 30 เมษายน 2564 09:00 – 12:00 น. เชียงใหม่ 13 
ศุกร์ 23 เมษายน 2564 09:00 – 12:00 น. ขอนแก่น 12 

พุธ 5 พฤษภาคม 2564 09:00 – 12:00 น. หาดใหญ่-สงขลา 10 

 

ตารางที่ 7-2 รายละเอียดการจัดประชุมกลุม่ย่อยครั้งท่ี 2 
วันเวลาที่จัดประชุม เมือง จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุจากในพืน้ที่ (คน) 

อังคาร 5 ตุลาคม 2564 09:00 – 12:00 น. เชียงใหม่ 7 
จันทร์ 4 ตุลาคม 2564 09:00 – 12:00 น. ขอนแก่น 10 
พุธ 6 ตุลาคม 2564 09:00 – 12:00 น. หาดใหญ่-สงขลา 7 

 

ตารางที่ 7-3 รายละเอียดการจัดประชุมกลุม่ย่อยครั้งท่ี 3 
วันเวลาที่จัดประชุม เมือง จ านวนผู้เข้าร่วมประชมุจากในพืน้ที่ (คน) 

จันทร์ 24  มกราคม 2565 13:00 – 16:00 น. เชียงใหม่ ขอนแก่น 
และหาดใหญ่-สงขลา 

9 
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ภาพที่ 7-1 บรรยากาศการจดัประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 1 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom 

 

  

   

 
ภาพที่ 7-2 บรรยากาศการจดัประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom 
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การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อของของคนเมือง 
โดยได้เชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พาณิชยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของในเมือง กลุ่มคนเมืองตัวอย่าง (แม่บ้าน ผู้ที่เดินทางไปกลับชานเมือง
หรือเมืองบริวารเป็นประจ า ผู้ที่ย้ายจากมหานครกรุงเทพเพ่ือไปท างานในเมืองหลักภูมิภาค ผู้ที่มีประสบการณ์
ท างานรับส่งอาหาร เป็นต้น) เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิทัศน์การซื้อของในเมืองหลักภูมิภาค
เพ่ิมเติม และร่วมกันกวาดสัญญาณเพ่ือระบุปัจจัย (drivers) ที่คิดว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการซื้อของของ
คนเมืองในอนาคต ตามกรอบ STEEPV (social, technological, environmental, economic, political, 
value) และท้ายสุดร่วมกันประเมินผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยที่ได้หยิบยกข้ึนมาพิจารณา  

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกภาพอนาคตของการซื้อของ
ของคนเมือง โดยได้เชิญตัวแทนกลุ่มเดียวกันกับการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่  1 เพ่ือเสนอผลการพัฒนาภาพ
อนาคตฐาน และภาพอนาคตทางเลือกโดยผู้วิจัย และให้ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อท าให้
ภาพอนาคตดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และท้ายสุดร่วมกันเลือกภาพอนาคตทางเลือกที่พึงประสงค์ เพ่ีอ
ผู้วิจัยจะได้น าไปพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป 

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อระดมสมองในหัวข้อ การวิเคราะห์หาความหมาย
และนัยของเมืองหลักภูมิภาค ประกอบกับการวิเคราะห์หาแนวทาง และกระบวนการที่น าไปสู่ภาพอนาคตอัน
พึงประสงค์ของการพัฒนาเมืองหลักภูมิภาค โดยได้เชิญตัวแทนกลุ่มเดียวกันกับการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่  1 
และ 2 ซึ่งได้จัดร่วมกันทั้งสามเมืองในครั้งเดียว เนื่องจากมีประเด็นภาพอนาคตที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน และ
เป็นโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

7.2 แผนผังระบบ (system map) 

เมื่อน าประเด็นที่ได้กวาดสัญญาณและการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 มาสรุปเป็นแผนผังระบบ จะได้ดังภาพที่ 7-
3 จากแผนผังระบบจะเห็นว่านอกจากการค้ารูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การค้าดั้งเดิม การค้าสมัยใหม่ และการค้า
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับ การเงิน โลจิสติกส์ของสินค้า การตั้งถิ่น
ฐานของคนเมือง ข้อมูลสารสนเทศ การให้คุณค่าและวัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยประกอบด้วย 
ซึ่งโดยมากเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมกัน เพราะการซื้อของมักจะเป็นกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับการมีทางเลือกและการ
ตัดสินใจของคน ระบบของการซื้อของจึงเป็นระบบที่เผยให้เห็นทางเลือกจ านวนมาก ทั้งนี้ จะมีปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อกันอยู่เพียงเล็กน้อย อันเนื่องมาการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดกันระหว่างการค้าดั้งเดิม 
การค้าสมัยใหม่ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ บนมิติการบริโภคในสิ่งแวดล้อมที่มีจ านวนคนที่จ ากัด โดยร้านค้า
ชุมชน/โชห่วย และห้างสรรพสินค้าจะกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างมากเมื่อเทียบ
กับการค้ารูปแบบอื่น ๆ 
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ภาพที ่7-3 แผนผังระบบ (System Map) ของการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค 

 

แผนผังระบบนี้ จะถูกน ามาใช้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากภาพอนาคตต่าง  ๆ ที่ได้มี
การพัฒนาขึ้น และเป็นกรอบแนวคิดส าคัญในการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในท้ายที่สุด 

 

7.3 การพัฒนาภาพอนาคต 

ในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 1 ได้มีการประเมินผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยที่ได้จากการ
ระดมสมองของที่ประชุม โดยงานวิจัยนี้จะน าผลที่ได้ไปพิจารณาเพ่ือก าหนดฉากทัศน์ และสร้างประเด็นในเชิง
นโยบายในขั้นตอนต่อไป ซึ่งปัจจัยที่มีระดับความไม่แน่นอนสูงและระดับผลกระทบสูง จะถูกน าไปพิจารณา
เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่ก าหนดฉากทัศน์ เนื่องจากความไม่แน่นอนนั้นจะท าให้ผลที่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะมีผลต่อสังคมในวงกว้าง ในขณะที่ปัจจัยที่ที่มีระดับผลกระทบสูงหรือปานกลางแต่
มีระดับความไม่แน่นอนต ่า (มีโอกาสเกิดขึ้นสูง) จะเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการวางแผน โดยเฉพาะแผนระยะสั้น
เพื่อตอบปัญหาเฉพาะหน้าที่มีความชัดเจนสูง (ภาพที่ 7-4) โดยผลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละเมือง 
มีดังนี ้
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ภาพที่ 7-4 กรอบการประเมินผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อน 

 

เมืองเชียงใหม่ 

พบว่า ปัจจัยขับเคลื ่อนจ านวนมากที่ ได้รับการกวาดสัญญาณขึ้นมา มีระดับความไม่แน่นอนต ่า
กล่าวคือมีโอกาสในการเกิดสูง อาท ิเศรษฐกิจดิจิทัล สินค้าและการลงทุนจากจีน การเติบโตของระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ สังคมผู้สูงอายุ และการขายสินค้าอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เริ่มพบเห็นได้ใน
ปัจจุบันอยู่แล้วและมีผลต่ออนาคตการซื้อของของเมืองเชียงใหม่ ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีระดับความไม่
แน่นอนปานกลางและมีระดับผลกระทบสูง ได้แก่ เทคโนโลยีการส่งเสริมการค้า อาทิ เทคโนโลยี VR หรือ
ความสามารถในการเข้าถึงสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้นของประชาชน รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อาทิ การส่งเสริม 
SME และผู้ประกอบการรายย่อย กฎหมาย trust law การกู้ยืมขนาดจิ๋ว เป็นต้น ทีจ่ากสถานการณ์ปัจจุบันยัง
ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีระดับความไม่แน่นอนสูง
และระดับผลกระทบสูง สรุปได ้4 ปัจจัย ดังนี้ (1) การพัฒนาเมืองสู่เมืองกระชับ (2) การผลิตอาหารด้วยการใช้
เทคโนโลยีตัดแต่งพันธุกรรมเพื ่อเพิ ่มผลผลิต (3) การพัฒนาเกษตรกรรมอัจฉริยะ และ (4) การปฏิเสธ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจ าแนกได้เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

เมืองขอนแก่น 

พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนจ านวนมากที่ได้รับการกวาดสัญญาณขึ้นมา  เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่มีระดับ
ความไม่แน่นอนต ่าและระดับผลกระทบสูงได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ สังคมคนโสด ขนาดครัวเรือนที่เล็กลง และ
ช่องว่างระหว่างวัย การเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง และเทคโนโลยีด้านการ
ขนส่ง เศรษฐกิจดิจิทัล การลดต้นทุนการผลิต มาตรการและนโยบายจากทางภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เริ่มพบเห็นได้ในปัจจุบันอยู่แล้วและมีผลต่อ
อนาคตการซื้อของของเมืองขอนแก่น ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีระดับผลกระทบสูงแต่ระดับความไม่
แน่นอนปานกลาง ได้แก่ การบริการอินเทอร์เน็ต หรือการผสานกายภาพและออนไลน์ เทคโนโลยีอาหารแห่ง
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อนาคต ที่จากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ ในขณะที่ปัจจัยขับ
เคลื่อนที่มีระดับความไม่แน่นอนสูงและระดับผลกระทบสูงมีเพียงปัจจัยเดียวคือ ความไม่แน่นอนในการตั้งถิ่น
ฐาน กล่าวคือการเคลื่อนไหลของคนจากชนบทสู่เมือง หรือจากเมืองสู่ชนบทในทางกลับกัน น่าจะมีผลกระทบ
ต่อภูมิทัศน์การซื้อของของเมืองขอนแก่นในวงกว้าง ซึ่งเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมแต่มีนัยยะของด้านคุณค่าพ่วง
อยู่ด้วย 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนจ านวนมากที่ได้รับการกวาดสัญญาณขึ้นมา มักมรีะดับความไม่แน่นอนต ่าและ
มีระดับผลกระทบสูง อาทิ การเข้าสู่สังคมสูงอายุ เศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อ
การท าประมง ราคาสินค้าและอาหารที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ล้วนแต่พบได้ในปัจจุบัน และมีผลกระทบต่อการ
ซื้อของสูง ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีระดับความไม่แน่นอนปานกลางและระดับผลกระทบสูง ได้แก่ การ
เติบโตของ E-commerce องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล การขับเคลื่อนของท้องถิ่น การพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมจะนะ เป็นต้น ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้
อยู่  ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีระดับความไม่แน่นอนสูงและระดับผลกระทบสูง สรุปได้ 2 ปัจจัยได้แก่ (1) 
เทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต และ (2) รัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยด้านเทคโนโลยี และ
ปัจจัยด้านการเมือง 

ผลการประชุมกลุ่มย่อยในสามเมืองมีความหลากหลาย แต่ก็มีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่บ้าง สามารถ
สรุปผลรวมกันได้ดังภาพที่ 7-5 โดยซึ่งจะท ามาพิจารณาเพื่อสร้างอนาคตฐาน และอนาคตทางเลือกด้วยวิธี
ก าหนดฉากทัศน์ต่อไป 

 

 
ภาพที ่7-5 ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคญัในการวางแผนและการก าหนดฉากทัศน์ 
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ทั้งนี ้มีปัจจัยที่น่าสนใจซึ่งเป็นประเด็นเฉพาะส าหรับเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ การขายสินค้าอัตลักษณ์ของ
เมือง ซึ่งสะท้อนภาพความเป็นเมืองท่องเที่ยว และสินค้าและการลงทุนจากจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพา
ทางเศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยวและการลงทุนจากประเทศจีน ในขณะที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีการกล่าวถึง
ปัจจัยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งเป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารที่ได้จาก
การประมงในท้องถิ่นด้วย สาเหตุที่ท าให้มีการชี้ประเด็นที่ต่างกันนั้น น่าจะมาจากการที่เศรษฐกิจในพื้นที่ของ
เมืองเชียงใหม่มีความโดดเด่นในการพึ่งพาการท่องเที่ยว ส่วนนิคมอุตสาหกรรมจะนะก็เป็นประเด็นร้อนที่จะ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของพ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม 

ส าหรับประเด็นที่อยู่ในสมมติฐานของงานวิจัยนี้  ซึ่ง คือ การปรับเข้ามาตรฐานและการเปลี่ยนผ่านสู่
ดิจิทัลนั้น ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัล ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง การเติบโตของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เทคโนโลยีการส่งเสริมการค้า การเข้าถึงสมาร์ท
โฟน การบริการอินเทอร์เน็ต การส่งเสริม SMEs และ กฎหมาย trust law ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นส าคัญ ที่
บางส่วนก็เป็นแนวโน้มซึ่งเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น บางส่วนก็เป็นประเด็นที่ยังมีความไม่แน่นอน
อยู ่ว่าเคลื ่อนที ่ไปในทิศทางใด โดยในขั ้นตอนการมองภาพอนาคตจะน าปัจจัยเหล่านี ้มาพิจารณาเป็น
องค์ประกอบภายในฉากทัศน์ด้วย เพ่ือให้สามารถตอบค าถามของงานวิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

จากการสรุปปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญในการวางแผนและก าหนดฉากทัศน์ จึงน าชุดปัจจัยที่ส าคัญและ
ส าคัญที่สุดในการวางแผนที่ได้จากกระบวนการประชุมกลุ่มย่อย มาสรุปร่วมกับการกวาดสัญญาณและการ
ทบทวนวรรณกรรมได้เป็นอนาคตฐานซึ่งอธิบายรายละเอียดไว้ใน 7.4 และน าปัจจัยส าคัญที่สุดที่ก าหนดฉาก
ทัศน์จากกระบวนการประชุมกลุ่มย่อยมาพิจารณา วิเคราะห์และหารือในทีมวิจัยเบื้องต้นเพื่อก าหนดแกน
ส าหรับสร้างฉากทัศน์ต่อไป 

การสร้างฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือก 4 รูปแบบ 

การสร้างฉากทัศน์ในงานวิจัยนี้ ใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์แบบ 2x2 ด้วยแกนของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อของของคนเมืองในอนาคต โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูง 
(high uncertainty) และมีผลกระทบสูง (high impact) ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยแนวตั้งใน
อนาคตของคนเมืองในประเทศไทย  

จากการวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและระดับผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนที่จะส่งผลต่อการ
ซ้อนของของคนเมืองหลักภูมิภาคในภาพที่ 7-5 ผู้วิจัยได้เลือกน าปัจจัย 2 ปัจจัย ได้แก่ รูปแบบการบริโภค 
(สรุปมาจาก เทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต และการพัฒนาเกษตรกรรมอัจฉริยะ) และ ลักษณะการเคลื่อนย้าย
ไปสู่แหล่งงานของคนรุ่นใหม่ (สรุปมาจาก ความไม่แน่นอนของการตั้งถิ่นฐาน inbound/outbound) เป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการสร้างฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือก 
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แกนของปัจจัยขับเคลื่อนที่ใช้ในการสร้างฉากทัศน์ 

ภาพอนาคตทางเลือกถูกสร้างขึ้นบนฉากทัศน์ 4 ฉากทัศน์ ซึ่งเกิดจากการไขว้แกนที่มีความไม่แน่นอน
สูงและน่าจะมีผลกระทบในวงกว้าง 2 แกนเข้าด้วยกัน โดยแกนท่ีเลือกมาใช้สร้างฉากทัศน์ ได้แก่ 

 1. รูปแบบการบริโภค เป็นปัจจัยด้านคุณค่าและเศรษฐกิจตามการจ าแนกด้วย STEEPV โดย
รูปแบบการบริโภคของเมืองหลักภูมิภาคนั้นอาจมีความไม่แน่นอนสูง โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงไป
ใน 2 ทิศทางที่ตรงข้ามกัน ได้แก่ การบริโภคแบบพึ่งพาตลาดโลก (Global Consumption) และการบริโภค
แบบหมุนเวียนในท้องถิ่น (Local Consumption)  

 การบริโภคแบบพึ่งพาตลาดโลกเป็นการพึ่งพาระบบการผลิตแบบแบ่งหน้าที่กันท างานตามความถนัด
ของพื้นที่ โดยสินค้าจะมีความเป็นมาตรฐานและอาศัยระบบโลจิสติกส์ระดับประเทศและภูมิภาคในการขนส่ง
สินค้าสู่ทุกพื้นที่ ความหลากหลายของสินค้าอาจจะมีไม่มากนักเพราะเน้นกลุ่มมวลชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่มี
ความมั่นคงในด้านอุปทานสูง ผู้ประกอบการอาจมีทั้งรายใหญ่และเล็ก แต่จ าเป็นต้องมีเครือข่ายที่กว้างขวาง 
และมีข้อดีคือ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ไม่ขาดแคลนสินค้าเนื่องจากพ้ืนที่ผลิตอยู่ในพ้ืนที่อ่ืน ในขณะที่การบริโภค
แบบหมุนเวียนในท้องถิ่นนั้นเป็นขั้วตรงข้าม กล่าวคือ สินค้าอาจมีความหลากหลายมากน้อยตามภูมิศาสตร์
ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะผลิตและบริโภคภายในท้องถิ่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงเองเท่านั้น  จะมีผู้ประกอบการราย
ย่อยจ านวนมาก เน้นการขนส่งระยะสั้นๆ มีห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ซับซ้อน มีข้อดีคือ มีความมั่นคงในพื้นที่ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่มีความเปราะบางเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ ขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดภาวะ
ขาดแคลนสินค้าข้ึนได ้

 2. ลักษณะการเคลื่อนย้ายไปสู่แหล่งงานของคนรุ่นใหม่ เป็นปัจจัยด้านสังคมและนโยบาย
ตามการจ าแนกด้วย STEEPV โดยเป็นการมองในมิติประชากรวัยแรงงานเริ่มต้นที่อาจย้ายออกจากเมืองไปหา
โอกาสทางการท างานในพ้ืนที่อ่ืน หรือจะมีการสร้างงานในพื้นที่ที่จะดึงดูดวัยแรงงานเริ่มต้นในอยู่ในพ้ืนที่ต่อไป 
หรือมีการย้ายเข้ามาจากพ้ืนที่อ่ืนเพ่ิมขึ้นได้ มีความไม่แน่นอนใน 2 ทิศทางท่ีตรงข้ามกัน ได้แก่ กลุ่มคนรุ่นใหม่
ในเมืองหลักเพิ ่มสัดส่วนมากขึ ้น (Increasing of Young Generation) และประชากรในเมืองหลักลดลง 
(Declining Population)  

 คนรุ่นใหม่ในที่นี้หมายถึงประชากรวัยแรงงานเริ่มต้น ไม่ได้หมายรวมถึงกลุ่มนักศึกษาซึ่งแต่ละเมือง
หลักภูมิภาคนั้นมีประชากรกลุ่มนี้อยู่เป็นปกติอยู่แล้ว สถานการณ์ที่คนรุ่นใหม่ในเมืองหลักเพิ่มสัดส่วนมากข้ึน 
คือ สถานการณ์ท่ีเมืองหลักมีเศรษฐกิจที่ใหญ่พอที่จะมีการจ้างงานจ านวนมาก ท าให้ดึงดูดวัยแรงงานเริ่มต้นให้
เข้ามาท างานและอยู่อาศัยในเมืองหลัก ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแรงงานที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเมืองหลักอยู่แล้ว 
หรือเป็นผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเมืองหลัก หรือเป็นกลุ่มที่โยกย้ายมาจากที่อื่นเลยก็ได้ ในขณะที่
สถานการณ์ท่ีประชากรในเมืองหลักลดลง คือ สถานการณ์ท่ีเมืองหลักมีเศรษฐกิจขนาดเล็ก ขับเคลื่อนด้วยภาค
ราชการและภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก ท าให้การจ้างงานเกิดขึ้นน้อย จึงไม่สามารถดึงดูดวัย
แรงงานเริ่มต้นได ้และท าให้เสียแรงงานวัยเริ่มต้นออกจากพ้ืนที่ไปอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 7-6 แกนของปัจจัยขับเคลื่อนที่ใช้ในการสร้างฉากทัศน์ 

 

 ทั้งนี้ ภาพอนาคตทางเลือกที่ได้สร้างขึ้นจากกระบวนการการประชุมกลุ่มย่อยนั้น  เป็นภาพอนาคต
ประมาณ 20 ปีข้างหน้านับจากปีปัจจุบัน (ป ี2564)  

การบริโภคแบบพ่ึงพาตลาดโลก 

การบริโภคแบบหมุนเวยีนในท้องถ่ิน 

ประชากรใน 

เมืองหลัก 

ลดลง 

กลุ่มคนรุ่นใหม ่

ในเมืองหลัก 

เพิ่มสัดส่วน 

มากข้ึน 



 

316 

7.4 อนาคตฐาน (baseline future) 

ภาพอนาคตฐานถูกสร้างบนฐานของสถานการณ์ท่ีทุกอย่างเป็นปกติ (Business as Usual) ซึ่งจากแนวโน้ม
ส าคัญที่มองเห็นอยู่ในปัจจุบัน ภาพอนาคตฐานของเมืองหลักภูมิภาคน่าจะเป็นดังนี้ 

 1. ครอบครัวในเมืองจะมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น 

 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ความเป็นเมืองมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนมากข้ึนเรื่อย ๆ ท า
ให้การอยู่อาศัยในรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนไป โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ครัวเรือนไทยที่มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนมากที่สุดได้แก่ ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือนอยู่คนเดียว และครัวเรือน 3 รุ่น ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น
สมาชิกบางส่วนต้องแยกออกมาอยู่อาศัยในเมืองหรือส่วนอื่นของเมืองเนื่องจากเหตุผลการท างานและ
การศึกษา ความนิยมเป็นโสด การที่คู่สมรสไม่นิยมมีบุตร หรือการที่ที่ดินในเมืองมีราคาแพงท าให้ต้องอยู่อาศัย
ร่วมกันเป็นครอบครัวขยาย หรือแม้แต่การตัดสินใจให้ปู่ยาตายายเข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่อช่วยดูแลบุตรท าให้
ลักษณะครอบครัวที่อยู่อาศัยร่วมกันในเมืองน่าจะมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม รวมถึงในอนาคตบางส่วน
อาจจะกลายเป็นครอบครัวสมัยใหม่ซึ่งเกิดจากคู่ชีวิตเพศก าเนิดเดียวกัน หรือครอบครัวที่เกิดจากบุคคลที่ไม่ได้
มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดมาอยู่รวมกันก็ได้ 

2. การซื้อของออนไลน์จะกลายเป็นเรื่องปกติ 

การซื้อของออนไลน์จะมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ซึ่งจะท าให้แนวคิดรัศมีบริการของ
ร้านค้าแบบดั้งเดิมหายไป ร้านค้าทั้งท่ีเป็นการค้าแบบดั้งเดิมและการค้าสมัยใหม่จะได้รับผลกระทบจากส่วน
แบ่งการตลาดที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นการซื้อของออนไลน์ โดยรูปแบบของร้านค้าที่น่าจะได้รับผลกระทบอย่างเห็น
ได้ชัดที่สุดคือห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะมีพ้ืนที่ให้เช่าภายในอาคารที่ว่างเพ่ิมมากขึ้น และถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่
ส าหรับการใช้ประโยชน์อื่น เช่น ส านักงาน พื้นที่ส าหรับชุมชน หรือแม่แต่ที่อยู่อาศัย 

3. การเคลื่อนที่ของสินค้าจะมากกว่าการเคลื่อนที่ของคน 

ปริมาณการขนส่งสินค้าจะเพิ่มมากขึ้น เพราะมีอุปสงค์ที่ เพิ่มจากการซื้อของในส่วนที่เป็นอีคอมเมิร์ซ 
และส่วนที่เป็นบริการจัดส่งอาหาร รวมถึงบริการซื้อของแทน เนื่องจากการซื้อของออนไลน์จะกลายเป็นเรื่อง
ปกติ และคนเมืองบางส่วนพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางเนื่องจากปัญหาการจราจรและที่จอดรถ ท าให้การ
ขนส่งสินค้าจะมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจ าวันในเมืองหลักภูมิภาค 

4. ร้านค้าจะกุมชะตากรรมของผู้บริโภค 

เมื่ออีคอมเมิร์ซมีบทบาทมากขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแพลตฟอร์มรวมถึงร้านค้าจะมีข้อมูลการบริโภค
ของคนเมืองจากการใช้งาน เนื่องจากสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยง่าย และสามารถเก็บข้อมูลได้มากพอที่จะ
คุ้มค่าต่อการวิเคราะห์พฤติกรรม ซึ่งจะน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการท าการตลาดและการโฆษณาสินค้าให้กับ
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ผู้บริโภคต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ AI ในการด าเนินการ ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคถูกจ ากัดไปด้วย
สิ่งที่ร้านค้าหรือแพลตฟอร์มป้อนมาให้เป็นส่วนใหญ่ จึงมีแนวโน้มที่จะครอบง าการตัดสินใจ ข้อมูลการบริโภค
ยังถูกรวบรวมจากการค้าสมัยใหม่ด้วยเช่นกัน 

5. เน็ตเวิร์คของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะกลุ่มจะเฟื่องฟู 

สื่อสังคมมีบทบาทมากในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งคนไทยมีวิธีการใช้งานสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ 
หนึ่งในรูปแบบการใช้งานที่น่าสนใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคคือ การใช้งานในลักษณะกลุ่มท่ีมีความสนใจ
เฉพาะเรื่องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งจะท าให้ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและตรงจุดมากข้ึน 
เพราะเนื้อหาถูกคัดกรองมาตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งในมิติของการซื้อของ การรวมกลุ่ม
ในลักษณะนี้น่าจะมีผลต่อการท าความรู้จักสินค้าใหม่ ๆ และการตัดสินใจซื้อของของคนด้วย 

6. สังคมเสมือนจะมีบทบาทมากกว่าสังคมจริง 

การบริโภคในสมัยปัจจุบันที่สื่อสังคมมีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ นั้น บางครั้งผู้บริโภคจะเชื่อการรีวิวโดย
คนที่ไม่รู้จักในสื่อสังคม มากกว่าการหาข้อมูลจากคนรู้จัก กล่าวคือ สังคมเสมือนก าลังมีบทบาทเพ่ิมขึ้นต่อการ
ตัดสินใจซื้อของของผู้คน และก าลังเพิ่มบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมากกว่าสังคมจริง ซึ่งสภาพของการอยู่
อาศัยในลักษณะครอบครัวเดี่ยวในพื้นที่เมือง ก็เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการ
สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในพ้ืนที่ละแวกบ้านจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป 

7. การบริโภคพื้นฐานจะเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ 

การบริโภคจะเข้าสู่แบบแผนที่เป็นมาตรฐานเพิ ่มมากขึ ้น จากการความนิยมและการขยายการ
ให้บริการของซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับประเทศ สินค้าจะเป็นแบบ
แผนเดียวกันตามที่ผู้ประกอบการเลือกมาจ าหน่าย ประกอบกับการที่มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัยหรือ
คุณภาพสินค้าออกมามากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคท่ีมีทางเลือกในการซื้อจะเลือกสินค้าที่ได้รับการรับรองเป็นหลัก 

8. สินค้าท ามือจะเป็นทางเลือกเชิงนันทนาการ 

เนื่องจากการบริโภคพื้นฐานจะมีแนวโน้มที่เป็นแบบแผนเดียวกัน สินค้าที่ท ามือ หรือสั่งท าเฉพาะจะ
เป็นของหรูหรา (luxury) หรือเป็นทางเลือกเชิงนันทนาการส าหรับผู้บริโภคที่มีทางเลือก โดยสินค้าจะมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนในมิติของการตลาดเนื่องจากมีเรื่องราวและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เนื่องจากเห็นหน้าตา
ของผู้ผลิต 

9. ค่านิยมรักษ์โลกจะมีอิทธิพลมากขึ้นในการเลือกซื้อของ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ จะกลายเป็นประเด็นส าคัญมาก
ขึ้นต่อวิถีชีวิตของคนเมือง สินค้าที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานจะเป็น
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ทางเลือกท่ีส าคัญของผู้บริโภคท่ีมีทางเลือก จะมีผู้ผลิตที่ใช้การมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่าเป็นจุดขาย
มากขึ้น เพราะความสนใจของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดังกล่าวมากขึ้น 

10. การรวมกลุ่มกันผลิตอาหารเองจะเริ่มเกิดขึ้นตามความสนใจ 

กลุ่มคนที่มคีวามสนใจเรื่องความปลอดภัยของอาหารจะมีมากข้ึน จะมีการรวมกลุ่มกันตามความสนใจ 
โดยอาจเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพบางส่วนมาร่วมกันผลิตอาหารเอง อาทิ การท าเกษตรในเมือง การปลูก
ผักในอาคาร ฯลฯ โดยอาจมีการด าเนินการร่วมกันหรือด าเนินการอยู่คนละที่โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน 
อาจมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันภายในกลุ่มควบคู่ไปด้วย 

11. การท่องเที่ยวมีผลท าให้เกิดภูมิทัศน์การค้าที่มีลักษณะเฉพาะ 

การท่องเที่ยวมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การค้าในระดับย่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวหนาแน่น จะมีการค้าที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวมากข้ึน เช่น อาหารจะมีความ
เป็นนานาชาติมากขึ้น หรือเห็นความพยายามให้การสื่อสารให้มีความเข้าใจง่ายส าหรับชาวต่างชาติ ซึ่งบางครั้ง
จะท าให้สูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไป หรือหากมีการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับสูง อาจเกิด
ปรากฏการณ์การแทนที่ด้วยกลุ่มคนอื่น (gentrification) หรือการครอบง าโดยทุนจากภายนอกพื้นที่หรือทุน
จากต่างประเทศได้ นอกจากนั้นยังท าให้เกิดความเปราะบางของย่านเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น โรค
ระบาด หรือการก่อการร้าย ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวลดลงไป อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อการบริโภคพ้ืนฐานของคน
ในพ้ืนที่ด้วย 

 
7.5 อนาคตทางเลือก (alternative futures) 

จากการพัฒนาภาพอนาคตภายใต้แกนที่สรุปไว้ในหัวข้อ 7.3 สามารถพัฒนาฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือกได้
ทั้งสิ้น 4 ฉาก ตามภาพที่ 7-7 ได้แก่ 

- เมืองน้องของกรุงเทพ (การบริโภคแบบพ่ึงพาตลาดโลก / กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมืองหลักเพ่ิมสัดส่วน
มากขึ้น) 

- เมืองอาณานิคมทุนใหญ่ (การบริโภคแบบพึ่งพาตลาดโลก / ประชากรในเมืองหลักลดลง) 
- เมืองตลาดนัดทุกหนแห่ง (การบริโภคแบบหมุนเวียนในท้องถิ่น / ประชากรในเมืองหลักลดลง) 
- เมืองฮอทของคนฮิป (การบริโภคแบบหมุนเวียนในท้องถิ่น / กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมืองหลักเพ่ิม

สัดส่วนมากขึ้น) 
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ฉากทัศน์อนาคตทางเลือก 4 ฉาก 

 

ภาพที่ 7-7 แกนและฉากทัศนท์ั้งสี่ 

ที่มา: คณะผู้จัดท า 

 

โดยในแต่ละฉากทัศน์ จะอธิบายภาพอนาคตตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
- การซื้อของผ่านช่องทางออฟไลน์จะเป็นอย่างไร 
- การซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นอย่างไร 
- การกินอาหารนอกบ้านจะเป็นอย่างไร 
- การขนส่งสินค้าจะเป็นอย่างไร 
- การจ้างงานจะเป็นอย่างไร 
- คนเมืองตัวอย่างมีรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านการซื้อของอย่างไร 

 

คนเมืองตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้เพ่ืออธิบายภาพการใช้ชีวิตในอนาคตในแต่ละฉากทัศน์ มีทั้งสิ้น 5 คน 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละคนมีรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มล ้าสมัย (The Maverick) เป็นกลุ่มที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี และมีพฤติกรรมใช้
เทคโนโลยีในการซื้อของในชีวิตประจ าวันเป็นประจ า มีความนิยมในการด ารงชีวิตแบบไร้เงินสด 

การบริโภคแบบพ่ึงพาตลาดโลก 

การบริโภคแบบหมุนเวียนในท้องถ่ิน 

ประชากรใน 

เมืองหลัก 

ลดลง 

กลุ่มคนรุ่นใหม ่

ในเมืองหลัก 

เพิ่มสัดส่วน 

มากขึ้น 

 

เมืองน้องของกรุงเทพ 
Franchising of Things 

เมืองอาณานิคมทุนใหญ่ 
Kingdom of Modern Trade 

เมืองตลาดนัดทุกหนแห่ง 
Farmers’ Market Everywhere 

เมืองฮอทของคนฮิป 
Hipsters’ Paradise 
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- นางสาว A ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนวัย 30 ปี มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดของเมืองหลัก 
แต่เช่าห้องอาศัยอยู่คนเดียวในเมือง โสดแต่มีแผนจะแต่งงานในอีก 2-3 ปีข้างหน้า นิยมซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคออนไลน์ ใช้บริการส่งสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต และบริการส่งอาหารส าเร็จรูปเป็น
ประจ าทั้งท่ีท างานและที่บ้าน 

2. กลุ่มมวลชน (The Mass) เป็นกลุ่มที่ซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นประจ าซึ่งมีรายได้ปานกลาง มี
ทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยที่หลากหลายปราศจากข้อจ ากัดทางการเงินและการเดินทาง โดยมีทั้ง
กลุ่มท่ีอยู่อาศัยเป็นครอบครัว ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อของอุปโภคบริโภคเพ่ือการใช้สอยภายในครัวเรือน และ
กลุ่มท่ีเป็นช่วงวัยเริ่มท างาน ซึ่งนิยมซื้ออาหารส าเร็จรูปและของใช้เท่าท่ีจ าเป็นในแต่ละวัน 
- นาง B ปัจจุบันเป็นข้าราชการวัย 42 ปี อยู่อาศัยกับสามีที่อายุเท่ากัน อยู่ในบ้านจัดสรรบริเวณ

ชานเมืองที่ตนเองและสามีร่วมกันผ่อน มีบุตร 2 คน อายุ 5 ปีและ 2 ปี นิยมท าอาหารเนื่องจาก
ต้องดูแลโภชนาการของครอบครัว 

- นาย C ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทไอทีวัย 25 ปี อยู่คนเดียวในห้องเช่าที่เช่าอยู่ตั้งแต่สมัยเรียน
มหาวิทยาลัย ท างานดึก ไม่ท าอาหาร บริโภคอาหารส าเร็จรูปทั้งในร้านอาหารและซื้อกลับบ้าน 
ใช้บริการส่งอาหารเป็นครั้งคราว สินค้าอุปโภคซื้อตามร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก 

3. กลุ่มชายขอบ (The Marginals) เป็นกลุ่มที่มีข้อจ ากัดในการจับจ่ายใช้สอย โดยเนื่องมาจากฐานะ
ทางการเงิน หรือความสามารถในการเดินทาง รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งท าให้ทางเลือกใน
การซื้อของมีน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
- นาง D ปัจจุบันอายุ 45 ปี ประกอบอาชีพขายอาหารอยู่ในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยรัฐในเมือง

หลักภูมิภาค อยู่กับสามีและลูกสาววัย 18 ปีในชุมชนดั้งเดิมภายในเมือง มีหนี้สินส่วนหนึ่งและ
ต้องออมเงินไว้ส าหรับการเรียนมหาวิทยาลัยของลูกจึงต้องพยายามประหยัดรายจ่าย นอกจากจะ
เอาอาหารที่ขายกลับบ้านแล้ว ยังท าอาหารที่บ้านเป็นประจ า โดยซื้อวัตถุดิบบางส่วนจากตลาด
ใกล้บ้าน 

- นางสาว E ปัจจุบันอายุ 20 ปี ย้ายมาจากต่างจังหวัดเช่าหอพักใกล้แหล่งงานอยู่กับเพ่ือน ท างาน
ในโรงงานในย่านชานเมืองสัปดาห์ละ 6 วัน ไม่ท าอาหารแต่หุงข้าวเอง มักจะซื้ออาหารจากร้านค้า
แถวที่พักพกไปที่ท างานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

 จากนั้นจึงน าภาพอนาคตของฉากทัศน์ที่ 1-4 มาประเมินจากมิติของความยั่งยืน (Sustainability) 
ความเป็นธรรม (Equity) และความประสิทธิผลของการพัฒนา (Efficiency) จากมุมมองของภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้แก่ ภาครัฐ ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตสินค้า และผู้บริโภค ซึ่งมีรายละเอียดประเด็นส าหรับการประเมินตาม
ตารางที่ 7-4 
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ตารางที่ 7-4 ประเด็นสำหรับการประเมินฉากทัศน ์
 

มิติของการประเมิน ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิผลของการพัฒนา 
ภาครัฐ เป็นการมองในมุมมองของการ

บริหารจดัการเมืองโดยภาครัฐ 
ซึ่งต้องค านึงถึงความยั่งยืนใน
มิติของสิ่งแวดล้อม สัมผัสแห่ง
ความเป็นสถานท่ี (sense of 
place) และคณุภาพชีวิต 
- เกิดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอื่น ๆ มากน้อย
เพียงใด 
- เมืองมีความหลากหลายใน
รูปแบบของพื้นที่ทางกายภาพ
หรือไม ่

เป็นการมองในมิติของการ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม
จากมุมมองของภาครัฐ 
- มีความเป็นธรรมในสร้าง
ความเป็นธรรมด าเนินกิจการ
ของภาคเอกชนหรือไม่ (ราย
ใหญ่/รายย่อย) 
- มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพของประชาชนมากน้อย
เพียงใด 
 

เป็นการมองในมิติของการสร้าง
เศรษฐกิจภายในพ้ืนท่ีเมืองของ
ภาครัฐ 
- เกิดการจ้างงานมากน้อย
เพียงใด 
- การจัดเก็บภาษเีข้ารัฐท าใด้
สะดวกหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ประกอบการ / 
ผู้ผลิตสินค้า 

เป็นการมองเรื่องการสร้าง
ความยั่งยืนโดยมุมมองของ
ภาคเอกชน เช่น การใช้
พลังงาน และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- มีการใช้พลังงานในการขนส่ง
สินค้ามากน้อยเพียงใด 
- มีการท าให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภายในท้องถิ่นได้
มากน้อยเพียงใด 

เป็นการมองผลกระทบด้าน
ความเป็นธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ จากมุมมองของ
ภาคเอกชน 
- ตลาดเอื้อต่อการด าเนิน
กิจการของรายใหญ/่รายย่อย 
มากเกินไปหรือไม่ อย่างไร 
- สิ่งแวดล้อมของตลาดท าให้
เกิดการผูกขาดหรือไม่ อย่างไร 

เป็นการมองในมิติประสิทธิผล
ของการพัฒนาธุรกิจในมีความ
เจริญเติบโต จากผูม้องของ
ภาคเอกชน 
- ความมั่นคงด้านอุปทานของ
สินค้ามีมากน้อยเพียงใด 
- สามารถจดัเก็บข้อมลูการ
บริโภคเพื่อน ามาวิเคราะหต์่อ 
ได้อย่างสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- ต้องลงทุนมากน้อยเพียงใด ใน
เรื่องใดบ้าง 

ผู้บริโภค เป็นการมองเรื่องความยั่งยืน
จากมุมมองของผู้บรโิภค ใน
มิติของสิ่งแวดล้อม และการ
ลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
- มีทางเลือกส าหรับการ
บริโภคทีเ่น้นความยั่งยืน 
หรือไม่ อย่างไร 
- การบริโภคนั้นสามารถ
ช่วยเหลือกลุม่เปราะบางทาง
สังคมได้หรือไม่ อย่างไร 

เป็นการมองในมิติของความ
เป็นธรรมในการบรโิภค จาก
มุมมองของผู้บริโภคซึ่งมีความ
หลากหลายสูง 
- มีทางเลือกให้ผู้บรโิภคทุก
ระดับหรือไม่ อย่างไร 
- มีการอ านวยความสะดวกใน
เชิงบริการหรือไม่อย่างไร 

เป็นการมองในมิติทางเลือกของ
การบริโภคของผู้บรโิภค ท่ี
พร้อมจะสรรหาของที่เหมาะสม
กับตนเองอยู่เสมอ 
- มีทางเลือกที่ดสี าหรับการ
บริโภคมากน้อยเพียงใด 
- มีช่องทางในการซื้อของที่
สะดวกหรือไม่ อยา่งไร 
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โดยในการประเมินฉากทัศน์ตามประเด็นในตารางที่ 7-4 นั้น ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถอธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละฉากทัศน์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ดังนี้ 

1. ประเด็นเก่ียวกับความยั่งยืน 

- การบริโภคสินค้าที่ผลิตได้ภายในพื้นที่น าไปสู่ความยั่งยืนได้มากกว่า  เพราะสามารถลดต้นทุนของ
การขนส่งในระยะไกล ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยท าให้เม็ดเงินไหลเวียนอยู่ภายในท้องถิ่น 
เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน 

- เมืองที่มีความหลากหลายในเชิงพ้ืนที่ จะมีความยั่งยืนมากกว่า เพราะมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ และมีความเป็นสถานที่ ที่ท าให้สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาได้มาก 

- ทางเลือกในการบริโภค หากมีมากจะยั่งยืนกว่า เพราะสามารถลดความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดฝันที่
อาจจะกระทบกระบวนการผลิตสินค้าได้ 

2. ประเด็นเก่ียวกับความเป็นธรรม 

- ความเป็นธรรมในมิติการค้า คือการที่ผู ้ที ่สนใจสามารถเข้าไปสู่การด าเนินกิจการได้ตามก าลัง
ความสามารถของตัวเอง โดยไม่ถูกกีดกันโดยระบบ 

- การสร้างทางเลือกส าหรับการบริโภค และการประกอบอาชีพ โยงกับความเป็นธรรม เพราะคนเมือง
สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเสรีตามศักยภาพ ความสามารถและความถนัด 

- การมีผู้ประกอบการเพียงไม่ก่ีราย จะท าให้การแข่งขันไม่เกิดขึ้น และไม่น ามาสู่การพัฒนาสินค้า และ
บริการใหม่ๆ 

3. ประเด็นเก่ียวกับประสิทธิผลของการพัฒนา 

- การที่พ้ืนที่เมืองขยายออกไปมากแต่มีความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หนาแน่นน้อย ท าให้
ภาคเอกชนต้องพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาจไม่คุ้มทุนเพราะความหนาแน่น
ของการใช้งานจะต ่าไปด้วย 

- การขนสินค้าจากแหล่งผลิตที่ไกลท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่จะกลายเป็นต้นทุนสินค้าที่สูงขึ ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันการที่ต้องพยายามผลิตทุกอย่างในพ้ืนที่เอง อาจจะเชื่อมโยงกับต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

- ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ท าให้การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมเกิดขึ้น 

- การจัดเก็บภาษีเข้ารัฐจะมีความสะดวกเม่ือเศรษฐกิจในระบบขยายขนาดขึ้น 
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ฉากทัศน์ที่ 1 เมืองน้องของกรุงเทพ (Franchising of Things) 
(การบริโภคแบบพ่ึงพาตลาดโลก / กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมืองหลักเพิ่มสัดส่วนมากขึ้น) 

1) สถานการณ์พื้นฐานและภาพส าคัญของฉากทัศน์ 

ร้านค้าที่ขายของอาหารภายในเมืองจะยังคงมีอยู่ทั่วไป ร้านดั้งเดิมยังคงอยู่ได้ตามสภาพ แต่ร้านที่เข้า
มาใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะร้านแฟรนไชส์ระดับชาติหรือระดับโลก ซึ่งเข้ามาเปิดให้บริการทั้งในย่านกลาง
เมืองและตามห้างสรรพสินค้าเพ่ือดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยท างาน แม้สินค้าจะมีลักษณะเป็นมาตรฐานไม่ต่างกับ
ทีม่หานครกรุงเทพ แต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่บ้างให้เป็นสีสัน และมีการเพ่ิมบริการให้มี
ความหลากหลายมากข้ึนเล็กน้อย 

ร้านสะดวกซ้ือและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กจะมีบทบาทมากข้ึนทั้งในย่านศูนย์กลางเมืองและชานเมือง 
เพราะสะดวกส าหรับผู้บริโภคท่ีแสวงหาสินค้าที่มีมาตรฐาน รวมถึงห้างสรรพสินค้าก็ยังคงมีบทบาทท่ีส าคัญอยู่
ในการเป็นแหล่งซื้อของประเภทของใช้ ร้านค้ารายย่อยขนาดเล็กที่เป็นกลุ่มทุนท้องถิ่น ก็จะแสวงหาทางรอด
ด้วยการปรับตัวให้มีสาขามากขึ้น และให้บริการที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงอาจมีการปรับรูปแบบการให้บริการ
บางอย่างเพ่ือท าการตลาดเฉพาะพ้ืนที่ มีการลงทุนในร้านค้าเฉพาะทาง เช่น ร้านที่จ าหน่ายสินค้าออรแ์กนิค 
หรือร้านที่จ าหน่ายเฉพาะสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกิจที่ขยายสาขามา
จากภายนอกหรือเป็นเชนระดับประเทศ 

การสั่งของออนไลน์เป็นเรื่องปกติของสังคม โดยแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ในระดับประเทศหรือในระดับ
สากลได้รับความนิยม และเกิดการแข่งกันกันด้วยราคาเป็นหลัก ระบบขนส่งจะเป็นตลาดที่ผู้ประกอบการโลจิ
สติกส์ระดับประเทศแข่งขันกันหลายเจ้า เนื่องจากสินค้าเข้ามาจากท่ัวประเทศและทั่วโลก โดยผู้ประกอบการ
จะแข่งขันกันด้วยรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและราคา 

จะมีการใช้งานบริการส่งอาหารเป็นจ านวนมากเนื่องจากมีประชากรวัยหนุ่มสาวอยู่เยอะ เนื่องจาก
ร้านค้าส่วนหนึ่งเป็นแฟรนไชส์จึงเชื่อมต่อกับระบบบริการส่งอาหารอยู่แล้ว ท าให้สะดวกกับการให้บริการ 
บริการส่งอาหารบางส่วนจะมาจาก cloud kitchen ซึ่งไม่มีหน้าร้านจริง ซึ่ง cloud kitchen มักเกิดในย่าน
กลางเมืองที่มีความต้องการบริการสูงแต่ราคาที่ดินแพง 

พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองยังมีอยู่ค่อนข้างมาก มีร้านค้าที่ให้บริการที่หลากหลาย 
การค้าอาหารในเวลากลางคืนจะเฟ่ืองฟู เนื่องจากมีวัยแรงงานอยู่มาก และคนกลุ่มนี้ต้องการสังสรรค์ จากความ
ต้องการดังกล่าว ท าให้ย่านกลางเมืองบางย่านได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าท่ีจะเดินทางมากินอาหาร แต่
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็ยังคงมีบทบาทส าคัญในการเป็นจุดนัดพบของผู้คนเพ่ือพบปะสังสรรค์ 
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จะเกิดการจ้างงานแรงงานภาคบริการมาก เนื่องจากมีร้านค้าจ านวนมาก ในขณะเดียวกันการจ้างงาน
ภาคการขนส่งก็จะเกิดข้ึนมากเช่นกัน เนื่องจากการใช้งานการสั่งของออนไลน์และบริการส่งอาหารมีปริมาณ
มาก 

สถานการณ์ในภาพรวมคือการบริโภคจะมีความเป็นแบบแผนในรูปแบบของแฟรนไชส์มากข้ึน พ้ืนที่
เมืองในบางย่านได้รับการฟ้ืนฟูและมีแรงดึงดูดมากข้ึน ร้านค้ารายย่อยภายในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองยังคงอยู่ได้
ตามสภาพ แต่บริเวณชานเมืองหรือพ้ืนที่ที่ไกลออกไปจะไม่ปรากฏ ร้านสะดวกซ้ือและซูเปอร์มาร์เก็ตจะมี
บทบาทมากข้ึน ห้างสรรพสินค้าจะปรับพ้ืนที่ให้มีพ้ืนที่กินดื่มมากขึ้นทดแทนพ้ืนที่ขายของใช้และสินค้าฟุ่มเฟือย
ที่มีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังมีบทบาทต่อการใช้ชีวิต 

 2) ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์ 

นางสาว A ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียมกับครอบครัว ปัจจุบันอายุ 50 ปี ไม่มีลูก ยังท างานอยู่ใน
บริษัทเอกชน ถึงแม้ว่าจะสามารถซ้ือของจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตั้งใกล้ที่อยู่อาศัยได้สะดวกก็ตาม แต่ด้วยความ
เคยชินและวิถีชีวิต ท าให้ยังมักใช้บริการสั่งของอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ให้มาส่งที่บ้าน ซึ่งสะดวก
กว่าเดิมเนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากขึ้น และระบบก็ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน เพราะสามารถซื้อสินค้า
บางอย่างที่หาได้จากระบบของผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายระดับประเทศ ใช้บริการส่งอาหารบ่อยครั้งเพราะไม่
ชอบท าอาหาร และสะดวกสบายมากขึ้นเพราะมีร้านค้าแฟรนไชส์ที่ชื่นชอบที่ไม่เคยมีในเมืองหลักมาเปิด
ให้บริการ เดินทางไปกินอาหารในย่านกลางเมืองที่ถูกฟื้นฟูเป็นถนนอาหารกับครอบครัวในช่วงวันหยุดเป็น
ประจ า 

 นาง B อายุ 62 ปีเป็นข้าราชการเกษียณ หลังจากเกษียณแล้วมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะ ยังคงอาศัยอยู่
ในบ้านจัดสรรชานเมืองอยู่กับสามีที่เกษียณแล้ว บุตรทั้งสองคนย้ายไปอยู่อาศัยที่อ่ืนเพราะแหล่งงานและ
สถานศึกษา นาง B นิยมเดินจากบ้านไปตลาดใกล้บ้านทุกวันเพื่อจับจ่ายของสดมาท ากับข้าว เนื่องจากสะดวก
และได้พบปะผู้คน ซึ่งตลาดก็ปรับเปลี่ยนสภาพไปจากช่วงแรกเริ่มท่ีเข้ามาอยู่อาศัย โดยร้านค้าท้องถิ่นปิดตัวลง
ไปมาก ยังคงเหลือเฉพาะร้านขายอาหารส าเร็จรูป ร้านขายอาหารสดถูกแทนที่ด้วยซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งนาง B ก็
รู้สึกว่ามีสุขลักษณะมากกว่าเดิมถึงแม้ราคาจะแพงกว่าเดิมอยู่บ้าง แต่ก็ยังอยู่ในวิสัยที่จ่ายได้ ในบางครั้งก็ขับรถ
ไปซื้อผักในร้านขายสินค้าออร์แกนิคซึ่งมาเปิดอยู่ในเมือง เนื่องจากต้องการผักที่ปลอดภัยมาบริโภคเป็นครั้ง
คราว ไม่เคยสั่งอาหารออนไลน์นอกจากเวลาที่บุตรมาอยู่ด้วย ซึ่งบุตรจะเป็นผู้สั่งให้ 

 นาย C ในวัย 45 ปี ยังคงโสด ย้ายมาอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมกลางเมืองที่ลงทุนซื้อเอาไว้ ด้วยหน้าที่
การงานที่เร่งรีบท าให้เขากลับบ้านดึก นาย C จึงมักใช้บริการถนนอาหารในย่านที่ถูกฟ้ืนฟูใหม่เป็นประจ า และ
เนื่องจากไม่ได้มีทักษะในการประกอบอาหาร จึงมักสั่งอาหารมากินเป็นประจ าในช่วงวันหยุดที่อยู่กับบ้าน ซึ่ง
การที่อยู่กลางเมืองท าให้มีทางเลือกมากมายจากร้านค้าท่ีมาเปิดใหม่อยู่เสมอ ท าให้การกินอาหารไม่น่าเบื่อ 
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ส าหรับของใช้ นาย C มักจะขับรถเดินทางไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าประมาณเดือนละครั้งเท่านั้น ซึ่งก็มักจะเป็น
วันที่นัดสังสรรค์กับเพื่อนฝูง 

นาง D อายุ 65 ปี ได้ย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรชานเมืองกับลูกสาววัย 38 ปี เพ่ือช่วยดูแลบุตรวัย 2 ปี 
เนื่องจากลูกสาวและสามีต้องท างานในเวลากลางวัน นาง D จึงไม่สามารถออกจากบ้านไปซื้อของในเวลา
กลางวันได้ จึงต้องรบกวนลูกสาวให้ขับรถพาไปจ่ายตลาดที่ห่างออกไปเล็กน้อยในวันหยุด ซึ่งจะเป็นการ
รวบรวมซื้อเนื้อสัตว์และผักจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่มาเปิดแทนตลาดเป็นหลัก และซื้อของแห้งจากร้านช าที่อยู่
ละแวกนั้น ไม่นิยมซื้ออาหารส าเร็จรูปมากิน โดยครอบครัวจะสั่งอาหารมากินเป็นครั้งคราวในโอกาสพิเศษ และ
จะเดินทางไปกินอาหารที่ห้างสรรพสินค้าบ้างแต่ไม่บ่อยนัก โดยเฉพาะหลังจากท่ีมีหลานก็ไม่ได้ไปอีกเลย 

นางสาว E อายุ 40 ปี ยังไม่มีบุตร ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในห้องเช่าในตึกแถวเก่ากับสามีในย่านตลาดเก่า
ชานเมือง นอกจากงานในโรงงานแล้ว นางสาว E รับจ้างเป็นพนักงานนอกเวลาในร้านสะดวกซ้ือใกล้บ้าน ซึ่งก็
สามารถสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้พอสมควร และมีผลดีคือสามารถน าอาหารที่ใกล้หมดอายุกลับมากิน
ได้ สิ่งที่เป็นปัญหาคือถึงแม้จะอยู่ในย่านตลาดเก่า แต่ตลาดก็ปิดตัวลงไปแล้ว เหลือเพียงซูเปอร์มาร์เก็ตที่มา
แทนที่ ท าให้นางสาว E ไม่สามารถหาผักพ้ืนบ้านมาท าอาหารได้ จึงมีเมนูในการท าอาหารไม่มากนัก แต่ก็มี
อาหารเหลือจากร้านสะดวกซื้อมาช่วยแบ่งเบาภาระ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายเพื่ออดออมได้ 
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3)  การประเมินฉากทัศน์ 

เมื่อน าภาพอนาคตของฉากทัศน์ที่ 1 มาประเมินจากมิติของความยั่งยืน (Sustainability) ความเป็นธรรม 
(Equity) และความประสิทธิผลของการพัฒนา (Efficiency) ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 7-5 การประเมินฉากทัศน์ท่ี 1 เมืองน้องกรุงเทพ 
 

มิติของการประเมิน ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิผลของการพัฒนา 
ภาครัฐ - เมืองมีความหลากหลาย 

- พื้นที่เมืองเดิมไดร้ับการฟื้นฟู
เป็นบางส่วน 
 
- เกิดการขนส่งสินค้า
ระยะไกล ไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- อยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการราย
ใหญ่และรายย่อย 
- มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพท่ีหลากหลาย 

- มีการจ้างงานจ านวนมาก ทั้ง
ภาคบริการที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ย่านการค้า และภาคการขนส่ง 
- มีการจัดการที่เป็นระบบ 
จัดเก็บภาษไีด้ง่าย 

ผู้ประกอบการ / 
ผู้ผลิตสินค้า 

- เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ท้องถิ่นได้เพียงระดบัหนึ่ง
เท่านั้น 
 
- สินค้าถูกขนส่งมาใน
ระยะไกล มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- การอยู่รอดของธุรกิจขึ้นอยู่
กับกลไกตลาดเป็นหลัก 
 
- ผู้ประกอบการรายย่อยไดร้ับ
ผลกระทบในระยะยาว ต้องมี
การปรับตัวเพื่อการอยู่รอด 
- สภาพตลาดเอื้อต่อ
ผู้ประกอบการรายใหญ่
มากกว่า 

- ข้อมูลการบรโิภคถูกจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบโดย
ผู้ประกอบการรายใหญ ่
- เศรษฐกิจถูกผนวกรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบใหญ่ของ
ประเทศ มีความมั่นคงด้าน
อุปทานของสินค้า 
 
- ต้องลงทุนการตลาดแข่งขัน
กันตลอดเวลา และต้องลงทุน
ในพื้นที่การผลิตที่หลากหลาย 

ผู้บริโภค - มีทางเลือกส าหรับการ
บริโภคทีเ่น้นความยั่งยืน 

- มีทางเลือกให้ผู้บรโิภคทุก
ระดับ 
- มกีารอ านวยความสะดวก 
เนื่องจากมีการพัฒนาบริการที่
หลากหลาย 

- มีทางเลือกที่ดีส าหรับการ
อุปโภคบรโิภคอยูเ่สมอ ท าให้ใช้
เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีช่องทางในการซื้อสินค้าท่ี
สะดวก เหมาะกับวิถีชีวิต 

 

  



 

327 

ฉากทัศน์ที่ 2 เมืองอาณานิคมทุนใหญ่ (Kingdom of Modern Trade) 
(การบริโภคแบบพ่ึงพาตลาดโลก / ประชากรในเมืองหลักลดลง) 

1) สถานการณ์พื้นฐานและภาพส าคัญของฉากทัศน์ 

ร้านค้าที่ขายของอาหารภายในเมืองจะยังคงมีอยู่ แตร่้านดั้งเดิมหาได้น้อยลงเนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่ได้อยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองแล้ว และประชากรในเมืองเริ่มที่จะลดลง แต่ร้านที่เข้ามาแทนที่มักจะเป็น
ค้าในเครือของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่บางส่วนอยู่ในย่านกลางเมือง แหล่งชุมชน และตามห้างสรรพสินค้า ซ่ึง
รูปแบบการให้บริการจะไม่หลากหลายมากนัก ส่วนใหญ่จะเน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวเป็น
หลัก 

ร้านสะดวกซ้ือและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กจะมีบทบาทมากข้ึนทั้งในย่านศูนย์กลางเมืองและชานเมือง 
เพราะสะดวกส าหรับผู้บริโภคท่ีแสวงหาสินค้าที่มีมาตรฐาน รวมถึงห้างสรรพสินค้าก็ยังคงมีบทบาทท่ีส าคัญอยู่
ในการเป็นแหล่งซื้อของประเภทของใช้ จะเกิดแหล่งซื้อของที่ถูกออกแบบให้มีความครบวงจรตามแหล่งชุมชน
ต่าง ๆ โดยเป็นการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีองค์ความรู้ ร้านค้ารายย่อยขนาดเล็กที่เป็นกลุ่มทุน
ท้องถิ่นจะล้มหายตายจากเพราะแข่งขันได้ยาก จะเหลือเพียงร้านค้าเฉพาะทางที่มีความพิเศษในสินค้าจริง ๆ 
หรือเป็นสินค้าท ามือที่ขายได้มูลค่าสูงเท่านั้น 

การสั่งของออนไลน์เป็นเรื่องปกติของสังคม โดยแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ในระดับประเทศหรือในระดับ
สากลได้รับความนิยม และเกิดการแข่งกันกันด้วยราคาเป็นหลัก เครือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในกิจการ
หลากหลายมิติจะเข้ามามีบทบาทในตลาดออนไลน์เพ่ิมข้ึน ระบบขนส่งจะเป็นตลาดที่ผู้ประกอบการโลจิสติ
กส์ระดับประเทศแข่งขันกันหลายเจ้า เนื่องจากสินค้าเข้ามาจากทั่วประเทศและทั่วโลก โดยผู้ประกอบการจะ
แข่งขันกันด้วยรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและราคา และช่องทางออนไลน์จะกลายเป็นช่องทางหลัก
ส าหรับการจัดจ าหน่ายสินค้าสั่งท า หรือสินค้าเฉพาะทาง เพราะไม่คุ้มที่จะมีหน้าร้านในเมือง 

จะมีการใช้งานบริการส่งอาหารพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการโดยกลุ่มครอบครัวเพ่ือส่งไปยัง
ย่านที่อยู่อาศัย เนื่องจากร้านค้าส่วนหนึ่งเป็นแฟรนไชส์หรือเป็นสินค้าในระบบการผลิตของผู้ประกอบการราย
ใหญ่โดยตรงจึงเชื่อมต่อกับระบบบริการส่งอาหารอยู่แล้ว ท าให้สะดวกกับการให้บริการ ซึ่งในท่ีสุดจะมีเครือ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ลงทุนพัฒนาระบบส่งอาหารของตนเองขึ้น 

พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองยังมีพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็ยังคงมีบทบาทส าคัญในการเป็นจุดนัดพบของผู้คนเพ่ือพบปะสังสรรค์ ส่วนย่าน
กลางเมืองมีความซบเซาลงไปมากเนื่องจากไม่สะดวก และกิจการต่าง ๆ เลิกราไป เหลือความคึกคักเฉพาะ
บริเวณรอบมหาวิทยาลัย และย่านที่เกิดการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้น 
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จะเกิดการจ้างงานแรงงานภาคบริการพอสมควร งานบางส่วนจะมีเครื่องจักรเข้ามาแทนที่เนื่องจากมี
การจัดการสินค้าที่เป็นระบบของผู้ประกอบการอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันการจ้างงานภาคการขนส่งก็ยังเกิดข้ึน
มาก เนื่องจากการใช้งานการสั่งของออนไลน์และบริการส่งอาหารมีปริมาณมากอยู่ 

สถานการณ์ในภาพรวมคือการบริโภคจะถูกครอบง าโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีธุรกิจแวดล้อมครบ
วงจร พ้ืนที่เมืองไม่ค่อยได้รับการฟ้ืนฟู ร้านค้ารายย่อยภายในพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองเริ่มล้มหายตายจาก แต่
บริเวณชานหรือแหล่งชุมชนจะปรากฏแหล่งซื้อของที่มีความครบวงจรด้วยบริการเสริมต่าง ๆ ร้านสะดวกซ้ือ
และซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีบทบาทมากขึ้น ห้างสรรพสินค้าจะปรับพื้นที่ให้มีพ้ืนที่กินดื่มมากข้ึนทดแทนพ้ืนที่ขาย
ของใช้และสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังมีบทบาทต่อการใช้ชีวิต 

 2) ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์ 

 นางสาว A ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียมกับครอบครัว ปัจจุบันอายุ 50 ปี ไม่มีลูก ยังท างานอยู่ใน
บริษัทเอกชน บริเวณบ้านไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะมีที่อยู่อาศัยอยู่ไม่มากนัก แต่มีร้านสะดวกซื้อที่ขยายการ
ให้บริการที่มีความหลากหลายอยู่ใกล้ ๆ ด้วยความเคยชินและวิถีชีวิตที่ผ่านมาทีม่ักใช้บริการสั่งของอุปโภค
บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ให้มาส่งที่บ้าน ท าให้ปัจจุบันก็ยังสั่งของจากซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ระดับประเทศ
ซึ่งมีแอปและพนักงานบริการส่งเป็นของตัวเอง ซึ่งนางสาว A รู้สึกสะดวกมาก และใช้บริการส่งอาหารบ่อยครั้ง
เพราะไม่ชอบท าอาหารแต่ก็แอบรู้สึกจ าเจเนื่องจากร้านอาหารมีให้เลือกไม่มากนัก ถึงแม้จะจัดส่งได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็ตาม จนบางครั้งเลือกที่จะบริโภคอาหารแช่แข็งซึ่งมีเมนูที่หลากหลายมากกว่า 
ในช่วงวันหยุดมักจะเดินทางไปห้างสรรพสินค้าเพ่ือกินอาหารหรือสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง 

 นาง B อายุ 62 ปีเป็นข้าราชการเกษียณ หลังจากเกษียณแล้วมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะ ยังคงอาศัยอยู่
ในบ้านจัดสรรชานเมืองอยู่กับสามีที่เกษียณแล้ว บุตรทั้งสองคนย้ายไปอยู่อาศัยที่อ่ืนเพราะแหล่งงานและ
สถานศึกษา เมื่อครั้งมาอยู่ที่นี่ใหม่ ๆ ยังมีตลาดอยู่ใกล้บ้าน ซึ่งนาง B แวะทุกวันหลังเลิกงานเพ่ือจับจ่ายของสด
มาท ากับข้าว แต่ก็ปิดตัวไปนานแล้ว เหลือเพียงร้านสะดวกซ้ือที่มีบริการซักรีดพ่วงอยู่ด้วย ซึ่งนาง  B ไม่ค่อย
ชอบนักเพราะสินค้าไม่ค่อยตอบโจทย์ความต้องการ ปัจจุบันจึงใช้วิธีขับรถไปซื้อของสดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตบริเวณ
ย่านชุมชนอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง 3-4 วันต่อครับ ถึงแม้นาง B จะทราบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมีบริการจัดส่งอาหารซึ่ง
สามารถซื้อได้ออนไลน์ก็ตาม แต่เนื่องจากไม่ถนัดและต้องการพบปะผู้คนบ้างจึงเลือกไม่ใช้งานและเดินทางไป
ซื้อของเอง ซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตที่เดินทางไปนั้นมีขนาดใหญ่มีสินค้าครบครัน และมีบริการพิเศษสั่งสินค้าพิเศษมา
จากทั่วประเทศได้เช่นกัน ซึ่งนาง B ก็ใช้บริการดังกล่าวนาน ๆ ครั้ง ส่วนการสั่งอาหารออนไลน์นั้น จะมีเฉพาะ
เวลาที่บุตรกลับบ้านมาอยู่ด้วย และการเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านจะท าเฉพาะโอกาสพิเศษที่มีแขกมาเยือน
เท่านั้น 

 นาย C ในวัย 45 ปี ยังคงโสด ย้ายมาอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมกลางเมืองที่ลงทุนซื้อเอาไว้ ด้วยหน้าที่
การงานที่เร่งรีบท าให้เขากลับบ้านดึก นาย C จึงมักใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในย่านที่อยู่อาศัยเป็นประจ า ซึ่ง
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ปัจจุบันมีบริการปรุงอาหารตามสั่งแล้วจึงไม่รู้สึกจ าเจ เนื่องจากไม่ได้มีทักษะในการประกอบอาหาร จึงมักสั่ง
อาหารมากินเป็นประจ าในช่วงวันหยุดที่อยู่กับบ้าน ซึ่งพบว่าทางเลือกของร้านอาหารมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็น
อาหารจากเครือของร้านสะดวกซ้ือที่ใช้บริการอยู่เป็นประจ า จึงเลือกที่จะซื้ออาหารแช่แข็งมาเก็บเอาไว้ หรือถ้า
จะสั่งก็จะเลือกสั่งร้านดังในเมืองซึ่งเหลืออยู่ไม่มาก จึงต้องหลบเลี่ยงเวลามื้ออาหารเพราะถ้าสั่งในเวลามื้อ
อาหารจะไม่มีไรเดอร์กดรับงาน ส าหรับของใช้ในชีวิตประจ าวัน นาย C มักจะขับรถเดินทางไปซื้อที่
ห้างสรรพสินค้าประมาณเดือนละครั้งเท่านั้น หากขาดเหลืออะไรในร้านสะดวกซ้ือละแวกบ้านก็มีจ าหน่ายอยู่
ถึงแม้ราคาจะสูงขึ้นนิดหน่อยก็ยอมจ่ายเพ่ือความสะดวก 

นาง D อายุ 65 ปี ได้ย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรชานเมืองกับลูกสาววัย 38 ปี เพ่ือช่วยดูแลบุตรวัย 2 ปี 
เนื่องจากลูกสาวและสามีต้องท างานในเวลากลางวัน นาง D จึงไม่สามารถออกจากบ้านไปซื้อของในเวลา
กลางวันได้ จึงต้องรบกวนลูกสาวให้ขับรถพาไปจ่ายตลาดที่ห้างสรรพสินค้าในวันหยุด โดยจะเป็นการรวบรวม
ซ้ืออาหารและของใช้ในชีวิตประจ าวันมาตุนไว้ส าหรับทั้งสัปดาห์ โดยครอบครัวจะสั่งอาหารมากินเป็นครั้งคราว
ในโอกาสพิเศษ และจะเดินทางไปกินอาหารที่ห้างสรรพสินค้าเวลาที่ออกไปซื้อของกันทั้งครอบครัว แตห่ลังจาก
ที่มีหลานกเ็ป็นการเดินทางแบบรีบไปรีบกลับ นาง D ยังคาดว่าเมื่อหลานโตขึ้นพอที่จะพามาเที่ยวได้ 
ห้างสรรพสินค้าจะกลายเป็นพ้ืนที่ส าหรับครอบครัวในวันหยุด 

นางสาว E อายุ 40 ปี ยังไม่มีบุตร ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในห้องเช่าในตึกแถวเก่ากับสามีในย่านตลาดเก่า
ชานเมืองซึ่งตลาดปิดตัวไปนานแล้ว แต่พ้ืนที่ถูกแทนที่ด้วยช้อปปิ้งมอลล์ขนาดเล็ก ซึ่งออกแบบส าหรับชนชั้น
แรงงานโดยเฉพาะ นอกจากงานในโรงงานแล้ว นางสาว E รับจ้างเป็นพนักงานนอกเวลาในร้านขายสินค้า
เบ็ดเตล็ดในช้อปปิ้งมอลล์แห่งนั้นในช่วงวันหยุด ซึ่งจะมีลูกค้ามากกว่าปกติ จึงสามารถสร้างรายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัวได้พอสมควร นางสาว E คิดว่าย่านที่อยู่อาศัยเจริญขึ้นก็เป็นเรื่องดี แต่ก็ไม่มีผักพ้ืนบ้านให้หากินได้
ง่ายแบบช่วงที่เคยมีตลาด แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ในช้อปปิ้งมอลล์นั้นก็มีการจัดเทศกาลผักพ้ืนบ้านขึ้นเป็นครั้ง
คราวซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก ท าให้พอหายคิดถึงอาหารบางอย่างได้ หากแต่รู้สึกว่าในภาพรวมค่าใช้จ่าย
ของครัวเรือนในการบริโภคค่อนข้างสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้จะพยายามประหยัดแล้วก็ตาม 
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3)  การประเมินฉากทัศน์ 

เมื่อน าภาพอนาคตของฉากทัศน์ที่ 2 มาประเมินจากมิติของความยั่งยืน (Sustainability) ความเป็นธรรม 
(Equity) และความประสิทธิผลของการพัฒนา (Efficiency) ได้ผลดังนี้ 

ตารางที ่7-6 การประเมินฉากทัศน์ท่ี 2 เมืองอาณานิคมทุนใหญ ่
 

มิติของการประเมิน ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิผลของการพัฒนา 
ภาครัฐ - พื้นที่เมืองมีความ

หลากหลายน้อย 
 
- เกิดการขนส่งสินค้า
ระยะไกล ไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- ขาดความเป็นธรรม เพราะ
ผู้ประกอบการรายย่อยเอาตัว
รอดได้ล าบาก 
 

- มีการจ้างงานพอสมควร ทั้ง
ภาคบริการ และภาคการขนส่ง 
- มีการจัดการที่เป็นระบบ 
จัดเก็บภาษไีด้ง่าย 
- เมืองบริหารจดัการได้ง่าย 
เพราะทุกอย่างอยู่ในระบบ 
 

ผู้ประกอบการ / 
ผู้ผลิตสินค้า 

- สินค้าถูกขนส่งมาใน
ระยะไกล มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
- แทบไม่ท าให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภายในพ้ืนท่ี 

- ผู้ประกอบการรายย่อยไดร้ับ
ผลกระทบในระยะยาว ต้องมี
การปรับตัวเพื่อการอยู่รอด 
- สภาพตลาดเอื้อเฉพาะต่อ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ และ
ท าให้เกิดการผูกขาดได้ง่าย 

- ข้อมูลการบรโิภคถูกจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบโดย
ผู้ประกอบการรายใหญ ่
- ลดต้นทุนได้ เพราะสินค้าขาย
ได้แน่นอน 
- เศรษฐกิจถูกผนวกรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบใหญ่ของ
ประเทศ มีความมั่นคงด้าน
อุปทานของสินค้า 
 
- ต้องลงทุนในพื้นที่การผลิตที่
หลากหลาย แต่อาจลดต้นทุนได้
เพราะเป็นการแบ่งงานกันท า
ตามพื้นที ่
- ไม่เกิดการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ 

ผู้บริโภค - ไม่ค่อยมีทางเลือกส าหรับ
การบริโภคที่เน้นความยั่งยืน 
- อาจมีการยกระดับ
เทคโนโลยี ท าให้อาจเกิด
ผลกระทบต่อกลุม่เปราะบาง 

- มีทางเลือกให้ผู้บรโิภคทุก
ระดับ 
- มีการอ านวยความสะดวก 
เนื่องจากมีการพัฒนาบริการที่
หลากหลายแต่อยู่ในกรอบที่
ผู้ประกอบการพิจารณาเอาไว ้

- ใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะสินค้าราคาไม่แพงและได้
มาตรฐาน 
- มีความสะดวกตามระบบท่ีถูก
ออกแบบเอาไว ้
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ฉากทัศน์ที่ 3 เมืองตลาดนัดทุกหนแห่ง (Farmers’ Market Everywhere) 
(การบริโภคแบบหมุนเวียนในท้องถิ่น / ประชากรในเมืองหลักลดลง) 

1) สถานการณ์พื้นฐานและภาพส าคัญของฉากทัศน์ 

ร้านค้าที่ขายของอาหารภายในเมืองจะยังคงมีอยู่ แต่ร้านดั้งเดิมหาได้น้อยลงเนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่ได้อยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองแล้ว และประชากรในเมืองเริ่มที่จะลดลง ตลาดแบบดั้งเดิมยังมีบทบาทอยู่
มาก โดยเฉพาะย่านชานเมืองที่มีประชาชนอยู่อาศัย ร้านค้าท่ีเป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นได้รับความนิยม และขยาย
สาขามากขึ้น มีร้านค้าขนาดเล็กรายย่อยจ านวนมากอยู่ในย่านชุมชน ส่วนใหญ่จะเน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่
เป็นครอบครัวเป็นหลัก และจะเกิดตลาดนัดหมุนเวียนตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงผู้ผลิตอาหารที่อยู่
โดยรอบพ้ืนที่กับผู้บริโภคในเมืองโดยตรง 

ร้านค้าในชุมชนและซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นยังคงมีบทบาทมากในย่านชุมชนในเมืองและ
ชานเมือง เพราะผู้คนชื่นชอบที่จะบริโภคสินค้าภายในท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น แต่มีความ
หลากหลายของรูปแบบการค้าน้อยเพราะไม่คุ้มที่จะลงทุน ห้างสรรพสินค้าจะซบเซาเหลือเพียงพ้ืนที่ขายอาหาร
ที่จะมีบทบาทเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ จะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยที่เหลือใช้เพ่ือประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่เชิง
พาณิชย์โดยตรง 

การสั่งของออนไลน์เป็นเรื่องปกติของสังคม แต่ที่ได้รับความนิยมคือกลุ่มช้อปปิ้งภายในท้องถิ่น 
แพลตฟอร์มขนาใหญ่ในระดับประเทศหรือในระดับสากลจะมีการปรับให้มีฟังก์ชั่นคัดกรองสินค้าที่ผลิตหรือ
จัดส่งจากภายในท้องถิ่นเพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือตอบโจทย์ของผู้บริโภค จะเกิดผู้ประกอบการรายย่อยท่ีผลิตสินค้า
เองขึ้นเป็นจ านวนมาก การติดต่อสื่อสารจะผ่านกลุ่มช้อปปิ้งหรือติดต่อกันโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ ระบบขนส่งจะ
เป็นตลาดที่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นไม่กี่เจ้าแข่งขันกันในพ้ืนที่ให้บริการของตนเองซึ่งมีขอบเขตคือเมืองและ
ภูมิภาค ไม่ใช่รายใหญ่ระดับประเทศ 

จะมีการใช้งานบริการส่งอาหารพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการโดยกลุ่มครอบครัวเพ่ือส่งไปยัง
ย่านที่อยู่อาศัย แพลตฟอร์มใหญ่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก ส่วนใหญ่เป็นการสั่งจากร้านอาหารโดยตรง ซึ่ง
แต่ละร้านก็จะมีบริการส่งโดยใช้แรงงานภายในพ้ืนที่โดยไม่พ่ึงพาระบบใหญ่ 

พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองยังมีพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็ยังคงมีบทบาทส าคัญในการเป็นจุดนัดพบของผู้คนเพ่ือพบปะสังสรรค์ ส่วนย่าน
กลางเมืองมีความซบเซาลงไปมากเนื่องจากไม่สะดวก เหลือเพียงแต่ร้านดั้งเดิมที่เป็นระดับต านานเท่านั้น แต่
ความคึกคักเฉพาะบริเวณรอบมหาวิทยาลัยยังคงมีอยู่เช่นเดิม 
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จะเกิดการจ้างงานแรงงานภาคบริการไม่มากนัก เพราะเศรษฐกิจมีลักษณะหดตัว การจ้างงานภาคการ
ขนส่งก็มีอยู่ตามสภาพแต่ไม่มากนัก เนื่องจากการใช้งานการสั่งของออนไลน์และบริการส่งอาหารก็ยังคงอยู่ 
ส่วนใหญ่เป็นการส่งจากแหล่งผลิตหรือร้านอาหารสู่ผู้บริโภคโดยตรง 

สถานการณ์ในภาพรวมคือการบริโภคจะเน้นความเป็นท้องถิ่น เน้นการรู้จักหน้าตาผู้ผลิต จะเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่พ่ึงพารายใหญ่ พ้ืนที่เมืองไม่ค่อยได้รับการฟ้ืนฟู ร้านค้าราย
ย่อยภายในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเริ่มล้มหายตายจาก แต่บริเวณชานหรือแหล่งชุมชนจะปรากฏแหล่งซื้อของที่
เต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่น ตลาดนัดหมุนเวียนจะมีบทบาทมากข้ึน ห้างสรรพสินค้าจะปรับพื้นท่ีให้มีพ้ืนที่กินดื่ม
มากขึ้นทดแทนพ้ืนที่ขายของใช้และสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังมีบทบาทต่อการใช้ชีวิต 

 2) ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์ 

นางสาว A ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียมกลางเมืองกับครอบครัว ปัจจุบันอายุ 50 ปี ยังท างานอยู่ใน
บริษัทเอกชน ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าย่านที่ตนเองอยู่เศรษฐกิจซบเซาลงไปมาก แต่ก็ไม่ได้ล าบากในการซื้อของ
เพราะคุ้นชินกับการสั่งของออนไลน์ให้มาส่งที่บ้าน ซึ่งช่วงหลังนางสาว A ได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ของเมืองซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท าให้รู้จักผู้ผลิตโดยรอบเมือง
หลักจ านวนมาก และมักจะสั่งพืชผักจากเกษตรกรเหล่านั้นโดยตรง ส่วนเนื้อสัตว์และของใช้ในชีวิตประจ าวันก็
จะอุดหนุนผู้ร้านค้าของประกอบการท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบให้สั่งออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ได้ 
นางสาว A ไม่ได้ใช้บริการส่งอาหารมาที่บ้านมากนัก เนื่องจากพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นการซื้อวัตถุดิบมา
ประกอบอาหารเอง และยังคงเดินทางไปห้างสรรพสินค้าบ้าง ส่วนใหญ่เพื่อกินอาหารหรือพบปะสังสรรค์กับ
เพ่ือนฝูง 

 นาง B อายุ 62 ปีเป็นข้าราชการเกษียณ หลังจากเกษียณแล้วมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะ ยังคงอาศัยอยู่
ในบ้านจัดสรรชานเมืองอยู่กับสามีที่เกษียณแล้ว บุตรทั้งสองคนย้ายไปอยู่อาศัยที่อ่ืนเพราะแหล่งงานและ
สถานศึกษา มักเดินหรือขี่จักรยานไปซื้อของกินของใช้ที่ตลาดสดในละแวกบ้านเป็นประจ าทุกวัน เพราะรู้สึกว่า
ได้สินค้าท่ีสดใหม่กว่า การมีตลาดอยู่ใกล้บ้านท าให้รู้สึกว่าสะดวก ไม่ต้องเก็บของไว้ในตู้เย็นเป็นเวลานาน ๆ แล
นาง B รู้สึกโชคดีท่ีบริเวณตลาดนั้น จะมีตลาดนัดที่เกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบของเมืองจะเอาพืชผลมาขาย
สัปดาห์ละครั้ง ซึ่งจะเป็นโอกาสในการพบปะเพ่ือนฝูงภายในชุมชน รวมถึงท าความรู้จักกับผู้ผลิตสินค้าได้หลาย
ร้าน ซึ่งบางครั้ง นาง B จะโทรไปสั่งสินค้ากับผู้ผลิตนั้นโดยตรง เวลาที่ต้องการจะท าอาหารเลี้ยงแขก หรือจะ
เดินทางไปเยี่ยมญาติที่อ่ืน ส่วนการสั่งอาหารมากินนั้น ปกติจะท าเฉพาะเวลาที่บุตรกลับบ้านมาอยู่ด้วย และจะ
โทรสั่งโดยตรงกับร้านเพราะร้านส่วนใหญ่ในเมืองมีบริการส่งของตนเองที่ราคาไม่แพงมาก ซึ่งนาง B ถือว่าเป็น
การช่วยเหลือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของเมืองด้วย เพราะซบเซาไปค่อนข้างมาก 

 นาย C ในวัย 45 ปี ยังคงโสด ย้ายมาอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมกลางเมืองที่ลงทุนซื้อเอาไว้ ด้วยหน้าที่
การงานที่เร่งรีบท าให้เขากลับบ้านดึก ซึ่งนาย C รู้สึกค่อนข้างล าบากเนื่องจากร้านค้าภายในย่านซบเซาลงไป
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เยอะเพราะคนส่วนใหญ่ย้ายออกไปอยู่ย่านชานเมืองเมื่อมีครอบครัว ท าให้เวลาเลิกงานดึกมักไม่มีอาหารกิน 
ต้องสั่งร้านประจ าในตลาดโต้รุ่งที่อยู่บริเวณชานเมืองให้เข้ามาส่งแทน ในวันหยุดก็มักจะขับรถออกไปหาอะไร
ท าท่ีตลาดนัดในย่านชานเมือง เพราะมีอาหารปรุงส าเร็จที่แปลกใหม่ให้เลือกกินและซื้อกลับบ้านอยู่เสมอ ซึ่งใน
ความเป็นจริง ตลาดนัดก็มีอยู่บางวันในบริเวณย่านที่นาย C ท างานอยู่ แต่ด้วยลักษณะงาน ไม่ได้มีเวลาออกมา
เดินมากนัก ส่วนของใช้ในชีวิตประจ าวัน นาย C มักจะขับรถเดินทางไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าประมาณเดือนละ
ครั้งเท่านั้น ซึ่งต้องท ารายการไปใช้จ่ายให้ดี เพราะถ้าขาดเหลืออะไรจะค่อนข้างล าบาก 

 นาง D อายุ 65 ปี ได้ย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรชานเมืองกับลูกสาววัย 38 ปี เพ่ือช่วยดูแลบุตรวัย 2 ปี 
เนื่องจากลูกสาวและสามีต้องท างานในเวลากลางวัน นาง D จึงไม่สามารถออกจากบ้านไปซื้อของในเวลา
กลางวันได้ แต่ก็ไม่ได้ล าบากเพราะนาง D มีเบอร์โทรศัพท์ของร้านค้าต่าง ๆ ในตลาดละแวกบ้าน ซึ่งโทรสั่ง
สินค้าได้ด้วยค่าส่งที่ไม่มากนักเพราะระยะทางใกล้ และนาง D ก็ชื่นชอบมากเพราะมีของสดใหม่อยู่เสมอ ในช่วง
วันหยุดที่ลูกสาวอยู่บ้าน นาง D มักจะออกไปยังตลาดนัดที่เวียนมาจัดในย่านตลาดของชุมชน เนื่องจากจะได้
เลือกซื้อพืชผักสดจากเกษตรกร และบางครั้งจะได้ผักที่มีความแปลกใหม่หรือผักพ้ืนถิ่นกลับบ้านมาทดลอง
ท าอาหารแปลก ๆ เพ่ือลดความจ าเจ นาน ๆ ครั้ง ครอบครัวจะเดินทางไปห้างสรรพสินค้าในวันหยุดเพ่ือกิน
อาหารร่วมกัน แต่ปกติก็ไม่ได้ซื้ออะไรเป็นพิเศษ 

 นางสาว E อายุ 40 ปี ยังไม่มีบุตร ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในห้องเช่าในตึกแถวเก่ากับสามีในย่านตลาดเก่า
ชานเมืองซึ่งสะดวกมาก เนื่องจากเวลาเลิกงานนางสาว E จะซื้อผักหรือเนื้อสัตว์มาปรุงอาหารที่บ้านเป็นหลัก 
นางสาว E ชื่นชอบย่านที่อยู่อาศัยดังกล่าวที่มีของพ้ืนบ้านจ าหน่ายอยู่ตลอดท าให้ไม่ล าบากในการปรุงอาหาร
พ้ืนถิ่น ซึ่งในวันหยุด นางสาว E จะท าอาหารมาขายในตลาดนัดซึ่งเวียนมาจัดในพ้ืนที่ด้วย เพ่ือเป็นรายได้เสริม
ส าหรับครอบครัว เพราะยังมีภาระอยู่ค่อนข้างมาก 
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3)  การประเมินฉากทัศน์ 

เมื่อน าภาพอนาคตของฉากทัศน์ที่ 3 มาประเมินจากมิติของความยั่งยืน (Sustainability) ความเป็นธรรม 
(Equity) และความประสิทธิผลของการพัฒนา (Efficiency) ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 7-7 การประเมินฉากทัศน์ท่ี 3 เมืองตลาดนัดทุกหนแห่ง 
 

มิติของการประเมิน ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิผลของการพัฒนา 
ภาครัฐ - เกิดการผลิตและการบรโิภค

ภายในพื้นที่เดียวกัน ท าให้
การขนส่งสินค้าเป็นระยะใกล้ 
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย 
 
- พื้นที่เมืองไม่ไดร้ับการฟื้นฟู
มากนัก 

- ผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถอยู่ได ้
- ผู้ประกอบการรายใหม่
สามารถเริม่ต้นกิจการได้ไม่
ยากนัก 
 

- ร้านค้าท้องถิ่นได้รับความนิยม 
เกิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนภายใน
พื้นที ่
- เศรษฐกิจเมืองด ารงอยู่ไดด้้วย
ผู้ประกอบการรายย่อยจ านวน
มาก  
 
- มีการจ้างงานไม่มาก 
- การจัดเก็บภาษีเข้ารัฐเป็นไป
ด้วยความยุ่งยาก และไม่มี
ประสิทธิภาพมากนัก 

ผู้ประกอบการ / 
ผู้ผลิตสินค้า 

- สินค้าถูกขนส่งในระยะใกล้ 
ค่าใช้จ่ายไมสู่ง 
- เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ภายในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง 

- ผู้ประกอบการรายย่อยได้
ประโยชน์ แข่งขันในสภาพ
ตลาดทีเ่ป็นธรรม 

- สามารถท าการตลาดได้
เจาะจงเฉพาะกลุ่ม 
- ไม่ต้องลงทุนในพื้นที่การผลิต
ที่หลากหลาย 
- มีความมั่นคงด้านอุปทานของ
สินค้าในมิติที่เป็นการหมุนเวียน
กันภายในพ้ืนท่ี 
 
- เกิดการพัฒนาสินคา้ใหม่ ๆ 
ได้ไม่มากนัก เพราะตลาดมี
ขนาดเล็ก 

ผู้บริโภค - เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตที่
ยั่งยืนเพราะมีผลกระทบที่เกดิ
จากการขนส่งน้อย 
- แหล่งซื้อของกระจายตามที่
อยู่อาศัย ท าให้สามารถเข้าถึง
ได้ทุกคน 

- มีทางเลือกให้ผู้บรโิภคทุก
ระดับ 
 
- สินค้าท่ีไม่มีการผลิตในพ้ืนท่ี
จะเป็นของหายาก ต้องพึ่งพา
บริการออนไลน์เท่านั้น ท าให้
อาจมีราคาสูงผดิปกต ิ

- ไม่ค่อยสะดวกส าหรับผู้บรโิภค
เพราะต้องหาข้อมลูข่าวสารเอง 
- สินค้าถูกควบคุมมาตรฐานได้
ยาก 
- เข้าถึงแหล่งซื้อของได้สะดวก
พอประมาณ เพราะกระจายอยู่
ตามย่านที่อยู่อาศยั 
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ฉากทัศน์ที่ 4 เมืองฮอทของคนฮิป (Hipsters’ Paradise) 
(การบริโภคแบบหมุนเวียนในท้องถิ่น / กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมืองหลักเพิ่มสัดส่วนมากขึ้น) 

1) สถานการณ์พื้นฐานและภาพส าคัญของฉากทัศน์ 

ร้านค้าที่ขายของอาหารภายในเมืองจะยังคงมีอยู่ทั่วไป ร้านดั้งเดิมยังคงอยู่ได้ตามสภาพ มีร้านใหม ่ ๆ 
เกิดข้ึนในย่านกลางเมืองและตามห้างสรรพสินค้าเพ่ือดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยท างาน สินค้าจะมีลักษณะเฉพาะ
เป็นแตกต่างกับที่มหานครกรุงเทพเพราะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือทุนท้องถิ่น มีการเพิ่มบริการให้มี
ความหลากหลาย มีร้านค้าเฉพาะทางเกิดข้ึนมากมาย เนื่องจากต้องแข่งขันกันด้วยความแปลกใหม่ ท าให้มีผล
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวไปด้วยในตัว ตลาดแบบดั้งเดิมยังมีบทบาทอยู่มาก โดยเฉพาะย่านชานเมืองที่มี
ประชาชนอยู่อาศัย ร้านค้าที่เป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นได้รับความนิยม และขยายสาขามากข้ึน มีร้านค้าขนาดเล็กราย
ย่อยจ านวนมากอยู่ในย่านชุมชน 

ร้านค้าในชุมชนและซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นยังคงมีบทบาทมากในย่านชุมชนในเมืองและ
ชานเมือง เพราะผู้คนชื่นชอบที่จะบริโภคสินค้าภายในท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น 
ห้างสรรพสินค้าจะซบเซาเหลือเพียงพ้ืนที่ขายอาหารที่จะมีบทบาทเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ จะมีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยที่เหลือใช้เพื่อประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยตรง และมีการปรับเพิ่มพ้ืนที่ขาย
ให้กับสินค้าท้องถิ่นมากข้ึนเพ่ือดึงดูดลูกค้าท่ีมีแนวโน้มที่จะสนใจสินค้าท่ีผลิตในท้องถิ่นมากกว่า 

การสั่งของออนไลน์เป็นเรื่องปกติของสังคม แต่ที่ได้รับความนิยมคือกลุ่มช้อปปิ้งภายในท้องถิ่น 
แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ในระดับประเทศหรือในระดับสากลจะมีการปรับให้มีฟังก์ชั่นคัดกรองสินค้าท่ีผลิตหรือ
จัดส่งจากภายในท้องถิ่นเพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือตอบโจทย์ของผู้บริโภค จะเกิดผู้ประกอบการรายย่อยท่ีผลิตสินค้า
เองขึ้นเป็นจ านวนมาก การติดต่อสื่อสารจะผ่านกลุ่มช้อปปิ้งหรือติดต่อกันโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ ระบบขนส่งจะ
เป็นตลาดที่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นไม่กี่เจ้าแข่งขันกันในพ้ืนที่ให้บริการของตนเองซึ่งมีขอบเขตคือเมืองและ
ภูมิภาค ไม่ใช่รายใหญ่ระดับประเทศ 

จะมีการใช้งานบริการส่งอาหารเป็นจ านวนมากเนื่องจากมีประชากรวัยหนุ่มสาวอยู่เยอะ ในพ้ืนที่ที่
เป็นย่านแหล่งงานศูนย์กลางเมือง และย่านที่อยู่อาศัย แพลตฟอร์มใหญ่และผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยที่
เชื่อมโยงกับร้านค้ามีบทบาทที่ใกล้เคียงกัน มีการเลือกใช้บริการตามความเหมาะสมและความชื่นชอบของ
ผู้บริโภค 

พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านของคนเมืองยังมีอยู่ค่อนข้างมาก มีร้านค้าที่ให้บริการที่หลากหลาย 
การค้าอาหารในเวลากลางคืนจะเฟ่ืองฟู เนื่องจากมีวัยแรงงานอยู่มาก และคนกลุ่มนี้ต้องการสังสรรค์ จากความ
ต้องการดังกล่าว ท าให้ย่านกลางเมืองบางย่านได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าท่ีจะเดินทางมากินอาหาร ซ่ึง
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ย่านเหล่านี้จะมีผลพลอยได้ในการใช้งานเพื่อการท่องเที่ยวด้วย ในขณะทีห่้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็ยังคงมี
บทบาทส าคัญในการเป็นจุดนัดพบของผู้คนเพ่ือพบปะสังสรรค์ 

จะเกิดการจ้างงานแรงงานภาคบริการมาก เนื่องจากมีร้านค้าและบริการจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
รายย่อยจึงไม่คุ้มทุนที่จะพ่ึงพาเครื่องจักร ในขณะเดียวกันการจ้างงานภาคการขนส่งก็จะเกิดข้ึนมากเช่นกัน 
เนื่องจากการใช้งานการสั่งของออนไลน์และบริการส่งอาหารมีปริมาณมาก 

สถานการณ์ในภาพรวมคือการบริโภคจะมีความเป็นแบบแผนในรูปแบบของร้านค้ารายย่อยที่มีความ
น่าสนใจและความแปลกใหม่มากขึ้น พ้ืนที่เมืองในบางย่านได้รับการฟ้ืนฟูและมีแรงดึงดูดมากขึ้น ร้านค้าราย
ย่อยภายในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองยังคงอยู่ได้ตามสภาพ และมีการเปลี่ยนผ่านการลงทุนโดยกิจกรรมการค้าใหม่ 
ๆ และสามารถใช้งานในเชิงการท่องเที่ยวได้พร้อม ๆ กัน แต่บริเวณชานเมืองหรือพ้ืนที่ที่ไกลออกไปจะเป็นพื้นที่
ของตลาดและร้านค้าทุนท้องถิ่น ห้างสรรพสินค้าจะปรับพ้ืนที่ให้มีพ้ืนที่กินดื่มมากขึ้นทดแทนพ้ืนที่ขายของใช้
และสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในมิติของการพบปะสังสรรค์ของคนเมือง 

 2) ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์ 

นางสาว A ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียมกลางเมืองกับครอบครัว ปัจจุบันอายุ 50 ปี ยังท างานอยู่ใน
บริษัทเอกชน รู้สึกดีใจที่ย่านพาณิชยกรรมเดิมของเมืองได้รับการฟื้นฟูไปเมื่อไม่กี่ปีก่อน ท าให้ตอนนี้มีร้านค้า
ใหม่ ๆ เข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งนางสาว A ใช้บริการทั้งการเดินไปกินอาหารที่ร้าน รวมถึงการสั่งมากินที่บ้าน 
แต่เนื่องจากมีร้านดี ๆ ใกล้บ้าน และมีสิ่งแปลกใหม่เสมอ ท าให้การสั่งอาหารมากินในช่วงหลังน้อยลงไปมาก 
เหลือเพียงแต่การสั่งอาหารสดจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นเครือของผู้ประกอบการท้องถิ่นเท่านั้น ที่ผูกปิ่นโตกันอยู่ 
ส่วนการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าก็น้อยลงกว่าสมัยที่อยู่ในคอนโดมิเนียมนี้ใหม่ ๆ  มาก เพราะรู้สึกว่าไม่ตื่นเต้น 
และย่านละแวกบ้านก็ดึงดูดพออยู่แล้ว 

นาง B อายุ 62 ปีเป็นข้าราชการเกษียณ หลังจากเกษียณแล้วมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะ ยังคงอาศัยอยู่
ในบ้านจัดสรรชานเมืองอยู่กับสามีที่เกษียณแล้ว บุตรทั้งสองคนย้ายไปอยู่อาศัยที่อ่ืนเพราะแหล่งงานและ
สถานศึกษา มักเดินหรือขี่จักรยานไปซื้อของกินของใช้ที่ตลาดสดในละแวกบ้านเป็นประจ าทุกวัน เพราะรู้สึกว่า
ได้สินค้าท่ีสดใหม่กว่า การมีตลาดอยู่ใกล้บ้านท าให้รู้สึกว่าสะดวก ไม่ต้องเก็บของไว้ในตู้เย็นเป็นเวลานาน ๆ 
โดยของใช้ในชีวิตประจ าวันก็ซื้อจากร้านค้าในชุมชนหรือซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นเป็นหลัก บุตรของนาง B บอก
ว่าย่านกลางเมืองถูกฟ้ืนฟูให้เป็นถนนอาหารมีความน่าสนใจ แต่นาง B ก็ยังไม่เคยไปดู กะว่าเมื่อบุตรกลับมา
เยี่ยมบ้านครั้งต่อไป จะเดินทางไปด้วยกันทั้งครอบครัว 

นาย C ในวัย 45 ปี ยังคงโสด ย้ายมาอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมกลางเมืองที่ลงทุนซื้อเอาไว้ ด้วยหน้าที่
การงานที่เร่งรีบท าให้เขากลับบ้านดึก ซึ่งนาย C ไม่ได้รู้สึกล าบากอะไร เพราะละแวกที่ท างานได้รับการฟ้ืนฟู
เป็นถนนอาหารกลางคืน ซึ่งมีร้านค้าเปิดท าการอยู่เสมอถึงแม้จะเลิกงานดึก และเป็นที่ให้ไปสังสรรค์กับเพ่ือน
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ฝูงหลังเลิกงานไปในตัวด้วย สว่นวันหยุดนาย C มักจะอยู่บ้านและสั่งอาหารจากร้านใกล้ ๆ หรือบางครั้งก็เป็น
ร้านดังในเมืองมากิน เพราะมีตัวเลือกเยอะ และค่าส่งก็ไม่ได้แพงมาก นาย C มักจะขับรถเดินทางไปซื้อที่
ห้างสรรพสินค้าประมาณเดือนละครั้ง แต่หากขาดเหลืออะไรก็สามารถพ่ึงพิงร้านสะดวกซื้อแถวบ้านได้ 

นาง D อายุ 65 ปี ได้ย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรชานเมืองกับลูกสาววัย 38 ปี เพ่ือช่วยดูแลบุตรวัย 2 ปี 
เนื่องจากลูกสาวและสามีต้องท างานในเวลากลางวัน นาง D จึงไม่สามารถออกจากบ้านไปซื้อของในเวลา
กลางวันได้ แต่ก็ไม่ได้ล าบากเพราะนาง D มีเบอร์โทรศัพท์ของร้านค้าต่าง ๆ ในตลาดละแวกบ้าน ซึ่งโทรสั่ง
สินค้าได้ด้วยค่าส่งที่ไม่มากนักเพราะระยะทางใกล้ และนาง D ก็ชื่นชอบมากเพราะมีของสดใหม่อยู่เสมอ 
บางครั้งลูกสาวก็จะสั่งผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตอยู่ในพ้ืนที่รอบเมืองมาลองกินดู ถ้าประทับใจสิ่งไหนก็จะสั่ง
ซ ้า เพราะถือว่าเป็นการอุดหนุนเกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะพวกพืชผักแปลก ๆ ที่หาไม่ค่อยได้ในตลาด และ
นาน ๆ ครั้ง ครอบครัวจะเดินทางไปห้างสรรพสินค้าในวันหยุดเพื่อกินอาหารร่วมกัน แต่ปกติก็ไม่ได้ซื้ออะไรเป็น
พิเศษ 

นางสาว E อายุ 40 ปี ยังไม่มีบุตร ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในห้องเช่าในตึกแถวเก่ากับสามีในย่านตลาดเก่า
ชานเมืองซึ่งสะดวกมาก เนื่องจากเวลาเลิกงานนางสาว E จะซื้อผักหรือเนื้อสัตว์มาปรุงอาหารที่บ้านเป็นหลัก 
นางสาว E ชื่นชอบย่านที่อยู่อาศัยดังกล่าวที่มีของพ้ืนบ้านจ าหน่ายอยู่ตลอดท าให้ไม่ล าบากในการปรุงอาหาร
พ้ืนถิ่น ซึ่งในวันหยุด สามีนางสาว E จะรับงานพิเศษเป็นไรเดอร์ของบริการส่งอาหาร และนางสาว E จะมาเป็น
ลูกจ้างของร้านกาแฟในเมือง ซึ่งจะมีลูกค้าเยอะ รวมถึงนักท่องเที่ยว และมักจะใช้เวลาตอนเย็นหลังเลิกงาน
พิเศษเที่ยวและกินอาหารภายในย่านอาหารกลางคืนแล้วจึงกลับบ้านด้วยกันกับสามี 
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3)  การประเมินฉากทัศน์ 

เมื่อน าภาพอนาคตของฉากทัศน์ที่ 4 มาประเมินจากมิติของความยั่งยืน (Sustainability) ความเป็นธรรม 
(Equity) และความประสิทธิผลของการพัฒนา (Efficiency) ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 7-8 การประเมินฉากทัศน์ท่ี 4 เมืองฮอทของคนฮิป 
 

มิติของการประเมิน ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิผลของการพัฒนา 
ภาครัฐ - เมืองมีความหลากหลาย 

- พื้นที่เมืองเดิมไดร้ับการฟื้นฟู
เป็นบางส่วน 
- มีการขนส่งสินค้าใน
ระยะใกล้ เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- เกิดการผลิตและการบรโิภค
ภายในพื้นที่เดียวกัน 
- อาจเกิดขยะจ านวนมาก 
หากไม่มีการจดัการที่ดี เพราะ
ไม่มีอะไรทีเ่ป็นแบบแผน 

- อยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการราย
ใหญ่และรายย่อย 
- มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพท่ีหลากหลาย 
- ผู้ประกอบการรายใหม่
สามารถเริม่ต้นกิจการได้ไม่
ยากนัก 

- มีการจ้างงานจ านวนมาก ทั้ง
ภาคบริการและภาคการขนส่ง 
- ร้านค้าท้องถิ่นได้รับความนิยม 
เกิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนภายใน
พื้นที ่
- จัดเก็บภาษีเข้ารัฐได้สะดวก
ปานกลาง เพราะมีทั้งรายใหญ่
และรายย่อย 
 

ผู้ประกอบการ / 
ผู้ผลิตสินค้า 

- สินค้าถูกขนส่งในระยะใกล้ 
ค่าใช้จ่ายไมสู่ง 
 
- กิจการอาจอยู่ไม่นาน เพราะ
ความสนใจของผู้บรโิภค
เปลี่ยนแปลงไดเ้รื่อย ๆ 

- การอยู่รอดของธุรกิจขึ้นอยู่
กับกลไกตลาด 
- มีโอกาสส าหรับ
ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และ
รายย่อย 

- การแข่งขันเกิดขึ้นด้วยกลไก
ตลาด รายใหญไ่มไ่ดไ้ด้เปรียบ 
- มีความมั่นคงด้านอุปทานของ
สินค้าในมิติที่เป็นการหมุนเวียน
กันภายในพ้ืนท่ี 
- มีกลุ่มลูกคา้ใหม่คือ
นักท่องเที่ยวเพิ่มเติมเขา้มา 
 
- ต้องลงทุนการตลาดแข่งขัน
กันตลอดเวลา 

ผู้บริโภค - มีทางเลือกส าหรับการ
บริโภคทีเ่น้นความยั่งยืน 

- มีทางเลือกให้ผู้บรโิภคทุก
ระดับ 
- มีการอ านวยความสะดวก 
เนื่องจากมีการพัฒนาบริการที่
หลากหลาย 

- มีทางเลือกที่ดีส าหรับการ
อุปโภคบรโิภคอยูเ่สมอ ท าให้ใช้
เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.6 อนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) 

เมื่อน าผลการประเมินฉากทัศน์ทั้งสี่ตามที่ได้รวบรวมมาในข้างต้นมาสรุปและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียใน
มิติของความยั่งยืน ความเป็นธรรมและประสิทธิผลของการพัฒนา ได้ผลดังตาราง 7-9 

ตารางที่ 7-9 สรุปข้อดีข้อเสยีในแต่ละมิติของแต่ละฉากทัศน์ 
 เกณฑ์ในการตัดสินใจอนาคตที่พึงประสงค์ 

อนาคตทางเลือก ความยั่งยืน  ความเป็นธรรม ประสิทธิผลของการพัฒนา 
ฉากทัศน์ท่ี 1:  
เมืองน้องกรุงเทพ 

(ข้อด)ี 
- เมืองมีความหลากหลาย 
- พื้นที่เมืองเดิมบางส่วนได้รับ

การฟื้นฟู 
- เกิดการจ้างงานจ านวนมาก 
- มีทางเลือกส าหรับผู้ที่เน้น

การบริโภคที่ยั่งยืน 

(ข้อด)ี 
- อยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการราย

ใหญ่และรายย่อย 
- มีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพท่ีหลากหลาย 
- มีทางเลือกให้กับผู้บรโิภค

ทุกระดับ 
- มีการพัฒนาบริการที่

หลากหลาย สะดวก 

(ข้อดี) 
- เกิดการจ้างงานจ านวนมาก 
- มกีารจัดการที่เป็นระบบ 

จัดเก็บภาษไีด้ง่าย 
- มีการจัดเก็บข้อมลูผู้บริโภค

อย่างเป็นระบบ 
- มีทางเลือกที่ดีส าหรับการ

บริโภคเสมอ ผู้บรโิภคใช้
เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ข้อเสีย) 
- เกิดการขนส่งสินค้า

ระยะไกล ไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีคา่ใช้จ่าย 

(ข้อเสีย) 
- ผู้ประกอบการรายย่อยต้อง

ปรับตัวเพื่อการอยูร่อด 
- สภาพตลาดเอื้อ

ผู้ประกอบการรายใหญ่
มากกว่า 

(ข้อเสีย) 
- ต้องลงทุนทางการตลาด

เพื่อแข่งขันตลอดเวลา 
- ต้องลงทุนในพื้นที่การผลิต

ที่หลากหลาย 

ฉากทัศน์ท่ี 2:  
เมืองอาณานิคมทุนใหญ ่

(ข้อด)ี 
- เมืองบริหารจดัการได้ง่าย

เพราะทุกอย่างอยู่ในระบบ 
- เกิดการจ้างงานปานกลาง 
 

(ข้อด)ี 
- มีทางเลือกใหก้ับผู้บรโิภค

ทุกระดับ 
- มีการพัฒนาบริการที่

หลากหลาย สะดวก อยู่ใน
กรอบท่ีผู้ประกอบการราย
ใหญ่ก าหนดไว ้

(ข้อดี) 
- เกิดการจ้างงานปานกลาง 
- มีการจัดการที่เป็นระบบ 

จัดเก็บภาษไีด้ง่าย 
- มีการจัดเก็บข้อมลูผู้บริโภค

อย่างเป็นระบบ 
- สินค้าไม่แพงและมาตรฐาน 

(ข้อเสีย) 
- เกิดการขนส่งสินค้า

ระยะไกล ไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีคา่ใช้จ่าย 

- ไม่ค่อยมีทางเลือกส าหรับ
การบริโภคที่เน้นความ
ยั่งยืน 

(ข้อเสีย) 
- สภาพตลาดเอื้อเฉพาะต่อ

ผู้ประกอบการรายใหญ ่
- ผู้ประกอบการรายย่อยต้อง

ปรับตัวอย่างมากเพื่ออยู่
รอด 

(ข้อเสีย) 
- ต้องลงทุนในพื้นที่การ

ผลิตที่หลากหลาย 
- ไม่เกิดการพัฒนาสินค้า

ใหม่ ๆ 
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 เกณฑ์ในการตัดสินใจอนาคตที่พึงประสงค์ 

อนาคตทางเลือก ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิผลของการพัฒนา 
ฉากทัศน์ท่ี 3:  
เมืองตลาดนัดทุกหน
แห่ง 

(ข้อดี) 
- อยู่ได้ด้วยผู้ประกอบการราย

ย่อยจ านวนมาก 
- เกิดการผลิตและการบรโิภค

ภายในพื้นที่เดียวกัน 
- การขนส่งระยะใกล้ มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย ค่าใช้จ่ายไมสู่ง 

(ข้อด)ี 
- ผู้ประกอบการรายย่อย

ยังคงอยู่ได ้
- ผู้ประกอบการรายใหมเ่ริม่

ได้ไม่ยากนัก 
- มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 
- มีทางเลือกให้ผู้บรโิภคทุก

ระดับ 

(ข้อดี) 
- เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ภายในพื้นที ่
- ท าการตลาดไดเ้จาะจง

เฉพาะกลุม่ 
- ไม่ต้องลงทุนในพื้นที่การ

ผลิตที่หลากหลาย 
 

(ข้อเสีย) 
- มีการจ้างงานน้อย 

(ข้อเสีย) 
- สินค้าท่ีไมไ่ดผ้ลติในพ้ืนท่ีจะ

หายาก ต้องพึ่งพาออนไลน ์

(ข้อเสีย) 
- มีการจ้างงานน้อย 
- ตลาดมีขนาดเล็ก ไมม่ีการ

พัฒนาสินค้าใหม่ ๆ 
- ไม่ค่อยสะดวกเพราะ

ผู้บริโภคต้องหาข้อมลูเอง 
ฉากทัศน์ท่ี 4:  
เมืองฮอทของคนฮิป 

(ข้อดี) 
- เมืองมีความหลากหลาย 
- พื้นที่เมืองเดิมบางส่วนได้รับ

การฟื้นฟู 
- การขนส่งระยะใกล้ มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย ค่าใช้จ่ายไมสู่ง 

- เกิดการจ้างงานจ านวนมาก 
- มีทางเลือกส าหรับผู้ที่เน้น

การบริโภคที่ยั่งยืน 

(ข้อด)ี 
- อยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการราย

ใหญ่และรายย่อย 
- ผู้ประกอบการรายใหมเ่ริม่

ได้ไม่ยากนัก 
- มีทางเลือกให้ผู้บรโิภคทุก

ระดับ 
- มีการพัฒนาบริการที่

หลากหลาย สะดวก 

(ข้อดี) 
- เกิดการจ้างงานจ านวนมาก 
- เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ภายในพื้นที ่
- มีกลุ่มลูกคา้ใหม่คือ

นักท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามา 
- มีทางเลือกที่ดีส าหรับการ

บริโภคเสมอ ผู้บรโิภคใช้
เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ข้อเสีย) 
- กิจการอาจอยู่ไม่นานเพราะ

การแข่งขันสูง 
- อาจเกิดขยะจ านวนมากถ้า

จัดการไม่ด ี

(ข้อเสีย) 
-ไม่มี- 

(ข้อเสีย) 
- ต้องลงทุนด้านการตลาด

เพื่อแข่งขันกันตลอดเวลา 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ทั้งสามพ้ืนที่ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละฉาก
ทัศน์พบว่ามีความเห็นที่หลากหลายด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน แต่ความเห็นส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม
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ย่อยได้เลือกให้ฉากทัศน์ที่ 4 เมืองฮอทของคนฮิป เป็นอนาคตท่ีพึงประสงค์ รองลงมาเป็นฉากทัศน์ที่ 3 เมือง
ตลาดนัดทุกหนแห่ง และมีผู้ร่วมประชุมที่เลือกให้ฉากทัศน์ที่ 1 เมืองน้องกรุงเทพ และฉากทัศน์ที่ 2 เมืองอาณา
นิคมทุนใหญ่เป็นฉากทัศน์ที่พึงประสงค์เพียงเล็กน้อย 

 ฉากทัศน์ที่ 4 และ 3 ถูกเลือกขึ้นมาเนื่องจากมีข้อดีคือผู้ประกอบการรายย่อยสามารถอยู่ได้ มี
ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคทุกระดับ ท าให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ และลดการขนส่งซึ่งจะสามารถโยงกับ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายที่จะกลายมาเป็นต้นทุนของสินค้าที่เพ่ิมขึ้นได้ โดยฉากทัศน์ที่ 4 เป็นภาพ
ของการมีคนรุ่นใหม่อาศัยอยู่ในเมืองในสัดส่วนที่มากขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดการบริโภคท่ีหลากหลายมากขึ้น และ
ตลาดส าหรับการค้าจะมีขนาดที่ใหญ่ข้ึน ในขณะที่ฉากทัศน์ที่ 3 จะเป็นภาพที่เมืองมีคนรุ่นใหม่เหลืออยู่น้อย
เนื่องจากประชากรในเมืองจะลดลงโดยภาพรวม จะเป็นการบริโภคท่ีเน้นสินค้าพ้ืนถิ่นเป็นหลัก แต่ตลาดจะไม่
ขยายตัวและอาจจะหดตัว 

 ซึ่งเมื่อย้อนไปพิจารณาร่วมกับการประเมินฉากทัศน์ จะพบว่า ฉากทัศน์ที่ 4 และ 3 มีข้อเสียค่อนข้าง
น้อยเม่ือเทียบกับฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 มีข้อดีที่ได้ผลประโยชน์แก่คนหมู่มากท้ังในมิติของความยั่งยืน ความเป็น
ธรรม และประสิทธิผลของการพัฒนา หากมองจากมุมของผู้บริโภค พบว่าน่าจะเป็นฉากทัศน์ที่เอื้อต่อการใช้
ชีวิตในเมืองของคนหลายกลุ่มมากที่สุด เพราะมีทางเลือกส าหรับการบริโภคเสมอ และมีความสะดวก หากมอง
จากมุมผู้ประกอบการจะพบว่า ฉากทัศน์ที่ 4 น่าจะพึงประสงค์กว่าฉากทัศน์ที่ 3 เนื่องจากมีโอกาสในทาง
การตลาดที่มากกว่า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสามารถและความพยายามของผู้ประกอบการเอง “ฉากทัศน์ที ่4 เมือง
ฮอทของคนฮิป” จึงเป็นฐานคิดของอนาคตที่พึงประสงค์ 

จากนั้นในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 ผู้วิจัยได้น าเสนอภาพอนาคตฐานและภาพอนาคตที่พึงประสงค์
ที่ได้พัฒนาต่อเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ส าหรับอนาคตเหล่านั้น ซึ่งทั้งหมดได้ถูกน ามาประมวลและพัฒนาต่อเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับอนาคตการซื้อของ
ของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค ซึ่งจะมีรายละเอียดในบทถัดไป 
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บทท่ี 8  
 ยุทธศาสตรส์ าหรับอนาคตของการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค 

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือดำเนินการรับมือกับอนาคตฐาน 

ภาพอนาคตฐาน 11 ข้อที่ได้อธิบายไว้ใน 7.4 ซึ่งเป็นภาพอนาคตท่ีมีแนวโน้มจะเกิดสูง แม้ว่าจะไม่ได้มีการ
ด าเนินการอะไรเป็นพิเศษก็ตาม จากการประมวลผลในกระบวนการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส าหรับอนาคตฐานของการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค 4 ข้อ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและการ
เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ

ส าหรับอนาคตของการซื้อของ เนื่องจากอีคอมเมิร์ซจะมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นอีกมากในอนาคต ซึ่งต้องการการ

ด าเนินการทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 

ในส่วนของการขนส่งสินค้าขนาดใหญร่ะหว่างเมือง ภาครัฐจึงควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ในระดับประเทศเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น ศูนย์โลจิสติกส์รวม หรือสนับสนุน

ให้ภาคเอกชนพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบใหญ่ที่วางเอาไว้ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับการขนส่งทางราง ทางน ้า 

และทางอากาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนการขนส่งสินค้าที่มีขนาดเล็กภายในเมืองนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีการควบคุมไม่ให้รบกวนกิจกรรมอย่างอ่ืนภายในเมือง โดยอาจก าหนดให้มี

กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ชัดเจนขึ้นส าหรับการประกอบกิจการ เช่นการมีที่จอดรถที่เพียงพอ การป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ 

เพ่ือไม่ให้สร้างปัญหาเพ่ิมเติมให้กับการบริหารจัดการเมือง 

ในอีกด้านหนึ่ง โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลจะเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้ชีวิตในอนาคตของคนเมืองในทุก

มิตริวมถึงการซื้อของ ดังนั้นภาครัฐจึงจ าเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และสร้างเสถียรภาพในการ

สื่อสารเพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตของประชาชน และต้องก ากับดูแล รวมถึงส่งเสริมภาคเอกชนที่ให้บริการ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลให้มีการวิจัยและพัฒนาอยู่เสมอ เพ่ือรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการสร้าง

เศรษฐกิจให้กับเมือง 

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของ

ประเทศ ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ 2565 โดยมองว่าการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะ
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กลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกับ ไฟฟ้า ประปา ถนน โดยกระทรวงฯ ไดจ้ัดให้มีโครงการที่เกี่ยวข้อง 

เช่น โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการบริการ

อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน และโครงการจัดท ามาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาอย่างต่อเนื่องโดยการน าของภาคเอกชน แต่ก็ยัง

เป็นหน้าที่ของภาครัฐในการก ากับดูแลให้มีความเป็นธรรม มีการสนับสนุนแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัว และ
การส่งเสริมทักษะการแยกแยะความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร 

ในปัจจุบันการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยได้ก้าวหน้ามาพอสมควร
แล้ว จากการที่ธนาคารส่วนใหญ่ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนข้ามธนาคารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการ
ส่งเสริมการจ่ายเงินด้วย QR code ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสด และการติดตามธุรกรรม
ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐควรมีส่วนเข้ามาจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมด้วยการสร้าง
มาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภค เช่น การเข้ารหัส โดยอาจจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Blockchain เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการท าธุรกรรมทั้งหมด เพ่ือความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าและผู้บริโภค รวมถึง
สามารถติดตามเพ่ือจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้แล้วข้อมูลการซื้อของอุปโภคบริโภคของประชาชนจะเป็นสิ่งที่มีค่าส าหรับการท าการตลาด
และการโฆษณาในยุคของ big data ในปัจจุบันผู้ประกอบการได้ใช้วิธีการให้ลูกค้าสมัครสมาชิกของร้านหรือ
กิจการในเครือ เพ่ือจะน าข้อมูลการซื้อของมาวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือน าไปสู่วิธีการทางการตลาดที่เข้าสู่
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงต่อไป ซ่ึงในอนาคตการเก็บข้อมูลในรูปแบบนี้จะเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากธุรกรรมทั้งหมด
จะเข้าสู่ระบบดิจิทัล ผู้ประกอบการสามารถได้ข้อมูลการอุปโภคบริโภคของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นภาครัฐจึง
ควรสร้างกฎเกณฑ์ส าหรับการน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ เช่น การน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการศึกษาวิจัยอนุญาตให้ท าได้
หรือไม่ อย่างไร การน าข้อมูลที่เข้าข่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในเชิงการตลาดต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อน เป็นต้น เพ่ือที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ซึ่งท้ายที่สุด ผู้บริโภคส่วนหนึ่งอาจจะยินดีให้มี
การน าข้อมูลไปใช้ เนื่องจากจะได้รับการเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการมากกว่า แต่ก็ย่อมมผีู้บริโภคส่วนหนึ่ง
ที่ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว ก็ต้องมีทางเลือกในการที่จะไม่ให้ข้อมูลส าหรับคนเหล่านั้นด้วย 

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมียุทธศาสตร์ด้านการสร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้เกิดการใช้
กลไกทางกฎหมาย กฎระเบียบ ในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การคุ้มครองสิทธิ
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัย และ
ความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ ผู้ท างาน คนทุกกลุ่มที่ใช้บริการ ซึ่งถือเป็น
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ปัจจัยพ้ืนฐานก้าวแรกในการเข้าสู่สังคมดิจิทัล การขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยภารกิจส าคัญยิ่งยวด
ของยุทธศาสตร์นี้จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล 
(privacy) การรักษาความมั่งคงปลอดภัย (cyber security) โดยจัดให้มโีครงการตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Excellence Center: EC) (ศึกษาวิจัยเพ่ือ
คาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับ Digital Business and Service โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
และความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับบริการรออนไลน์ภาครัฐ และจัดการ
เหตุกรณีภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ) เป็นต้น 

การส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะการแยกแยะความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองก็เป็นอีก
ประเด็นที่ส าคัญ เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อของในอนาคตจะมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในสื่อสังคมที่มากยิ่งขึ้น
กว่าปัจจุบัน และการตัดสินใจก็จะมาจากข้อมูลเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมของทั้งผู้ขายและผู้บริโภคและ
ป้องกันอาชญากรรมที่อาจแฝงมากับกิจกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ จึงจ าเป็นที่ประชาชนต้องมีทักษะดังกล่าว 
โดยภาครัฐอาจส่งเสริมในมิติของการศึกษาและการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เพ่ือติดอาวุธทางปัญญาให้กับ
ประชาชน เนื่องจากการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปราบปราม ซึ่งอย่างไรก็ตามไม่มีทางด าเนินการได้ทั่วถึง 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม: การสร้างค่านิยมการบริโภคที่ยั่งยืน และการจัดให้มีมาตรฐาน
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับโลกที่มีผลกระทบชัดเจนขึ้นทุกวัน การลดการกระท าที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงควรได้รับการส่งเสริมในระดับชาติ การบริโภคเป็นพฤติกรรมที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อย 
ดังนั้นการปลูกฝังให้ประชาชนมีค่านิยมการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยการส่งเสริมสินค้าให้ใช้สินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นเพ่ือ
ลดการขนส่ง การลดการใช้หีบห่อที่จะกลายเป็นขยะโดยไม่จ าเป็น ฯลฯ จึงเป็นประเด็นที่ภาครัฐควรรณรงค์ผ่าน
การศึกษาและการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเช่นกัน เพ่ือให้ประชาชนคุ้นชินและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

 การส่งเสริมให้มีการบริโภคที่ยั่งยืนนั้น สิ่งที่ภาครัฐท าได้คือการสร้างมาตรฐานส าหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพ่ือให้ประชาชนได้เห็นในเชิงประจักษ์ว่าสินค้าชนิดไหนได้รับมาตรฐานดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจส าหรับการเลือกบริโภค โดยอาจมีข้อมูลในหลายมิติ เช่น การใช้พลังงานในการผลิตและการขนส่ง 
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนารายละเอียดกันต่อไป
ในอนาคต โดยในปัจจุบันมีการออกตราสัญลักษณ์สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานภาครัฐหลาย
หน่วยงาน เช่น สัญลักษณ์ฉลากเขียว สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ หรือสัญลักษณ์รูปใบไม้เขียว ส าหรับบริการโรงแรม ซึ่งประสบความส าเร็จใน
การสร้างการรับรู้ของประชาชนแตกต่างกันไป และไม่เป็นเอกภาพ จึงอาจมีความจ าเป็นต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าว
อย่างเป็นระบบร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารกับประชาชน และให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันโดยไม่สร้าง
ความสับสน 
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 ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้บรรจุประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไว้
ในยุทธศาสตร์การยกระดับเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า ในยุทธศาสตร์แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 
2555-2564 โดยเน้นให้ผู้ผลิตต้องปรับตัวตามตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การก าหนดมาตรฐานของสินค้าท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม แรงงาน สิทธิ
มนุษย์ชน และความเป็นธรรมเข้าไปในสินค้าและบริการด้วย ซึ่งภาครัฐเองก็เล็งเห็นว่า แนวโน้มการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Going Green) และแนวโน้มการค้าท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนด
บริบทการค้าโลกในทศวรรษหน้า  

4. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ: การสร้างค่านิยมการบริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และการจัดให้มี
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

ปัญหาสุขภาพที ่ส  าคัญของคนเมืองในปัจจุบันกลุ ่มโรคไม่ต ิดต่อเรื ้อรัง  (Non-Communicable 
diseases; NCDs) ซึ่งเกิดมาจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ ความเครียด การพักผ่อนที่ไม่
เพียงพอ การขาดการออกก าลังกาย รวมถึงการบริโภคอาหารที่หวานจัด เค็มจัด หรือไขมันสูง ดังนั้นการสร้าง
ค่านิยมการบริโภคที่ใส่ใจสุขภาพจึงมีความส าคัญที่ต้องรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคได้ และจะเป็นผลดีต่อระบบสาธารณสุขในภาพรวม โดยนอกจากการประชาสัมพันธ์ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นโภชนาการของการบริโภคส่วนบุคคลแล้ว การสร้างระบบฉลากโภชนาการที่
เข้าใจได้ง่ายและทัว่ถึงในทุกผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการให้ข้อมูลกับผู้บริโภค 

 นอกจากนี้การผลิตอาหารที่ปลอดภัยก็เป็นประเด็นที่ควรส่งเสริมอย่างแพร่หลาย  โดยในปัจจุบันมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยอยู่เป็นจ านวนมากทั้งในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขโดยแบ่งหน้าที่กันตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน และมีตราสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันอยู่พอสมควร ดังนั้น การด าเนินงานให้มีเอกภาพและสื่อสารต่อภาคประชาชนได้ง่ายจึง
เป็นประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินการควบคู่กับการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินค้าอย่างเข้มงวด และการสุ่ม
ตรวจสินค้าอาหารน าเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ภาครัฐควรด าเนินการเพื่อคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชน 

 

8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือดำเนินการสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือด าเนินการสร้างการซื้อของในอนาคตพึงประสงค์ของเมืองหลักภูมิภาค เป็น
ข้อเสนอที่เพ่ิมเติมจากข้อเสนอส าหรับอนาคตฐาน เพ่ือให้เกิดภาพอนาคตในฉากทัศน์ที่ 4: เมืองฮอทของคนฮิป 
ไดอ้ย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลมาจากกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นหลัก ข้อเสนอในกลุ่มนี้มี
ด้วยกันทั้งสิ้น 3 ข้อ ดังนี้ 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างผู้ประกอบการในพ้ืนที่: ความหลากหลายของสินค้าและบริการ  

ในภาพอนาคตเมืองฮอทคนฮิป จะมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย เพ่ือตอบรับความต้องการของคน
รุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทเป็นกลุ่มผู้บริโภคในเมือง รวมถึงจะมีการขยายผลไปถึงการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์ในด้านการสร้างผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น และให้เกิด
ความยั่งยืนมากข้ึน ดังนี้ 

- การส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ในท้องถิ่น การสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้า
ทางเลือกที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน เป็นการสร้างงาน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับประเด็นความยั่งยืนและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
เมืองหลักภูมิภาค โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกับชุมชนหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความ
สนใจ โดยอาจด าเนินการพัฒนาทักษะของกลุ่มผู้ประกอบการด้วยการจัดโครงการอบรมฝึกฝนต่าง ๆ เป็น
ต้น 
- การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ ความหลากหลาย และมี
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ภาครัฐควรด าเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจในการผลิต
สินค้าที่แปลกใหม่ หรือจัดให้มีบริการในรูปแบบใหม่ ๆ สามารถเข้าถึงสินเชื่อ เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็น
กิจการ และเข้ามาสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ มียุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ใน
ยุทธศาสตร์แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564 โดยก าหนดให้ภาครัฐมีความต้องการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในทุกระดับโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) โดยการเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจเช่น Franchising การร่วมทุน การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
การสร้างขีดความสามารถเพ่ือการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการนั้น ภาครัฐจะท าหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านการให้
ค าปรึกษา รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Business Coaching) ผ่านคลินิกการค้า (Trade Clinic) ซึ่ง
จะเป็นเหมือน one stop service ในการช่วยเหลือเปรียบเสมือนแพทย์เฉพาะทาง ภาครัฐต้องการสร้างการ
รวมกลุ่มทางธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งเพ่ิมศักยภาพให้กลุ่มสมาคมทางธุรกิจโดยเฉพาะในภาคการบริการ โดย
มุ่งเน้นที่กลุ่มธรุกิจที่อยู่ในห่วงโซ่มูลค่าเดียวกัน ซ่ึงในยุทธศาสตร์ดังกล่าวของกระทรวงพาณิชย์จะเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่งานวิจัยนี้เสนอในข้อต่อไปคือการรวมกลุ่มทางธุรกิจอีกด้วย แต่ปัญหาของนโยบายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันคือไม่ได้เชื่อมโยงกับการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม 

กระทรวงพาณิชย์ ยังมียุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้อต่อการแข่งขันและ
เป็นธรรม โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายเข้ามาก ากับดูแลพฤติกรรมที่มีลักษณะของการผูกขาด การเข้าไป
แทรกแทรงกลไกตลาดเท่าที่จ าเป็นโดยเฉพาะสินค้าเกษตร การดูแลระดับราคาสินค้าและบริการไม่ให้มีความ
ผันผวนสูงเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ต ่า เป็นต้น  ซึ่งมาตรการ
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เหล่านี้โดยหลักการจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคได้รับประโยชน์มากขึ้น หากแต่การปฏิบัติใน
ปัจจุบัน ยังมีหน่วยงานใหม่คือ ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งก็มีข้อ
กังขาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้า เช่น กรณีการควบรวมกิจการเทสโก้โลตัสของกลุ่มซีพี 
เป็นต้น ซึ่งการผูกขาดทางการค้าเช่นนี้ ก็สามารถส่งผลไปยังเศรษฐกิจภายในพื้นที่และการสร้างผู้ประกอบการ
รายใหม่ได้ด้วยเช่นกัน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง: ย่านที่ดึงดูดและองค์กรผู้ค้าที่เข้มแข็ง 

ในภาพอนาคตเมืองฮอทคนฮิป จะต้องมีการฟ้ืนฟูเมืองเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ของเมือง เพ่ือให้เกิดแหล่ง
งานและพ้ืนที่ที่สามารถดึงดูดให้เกิดการบริโภคได้ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีองค์กรผู้ค้าเข้ามาบริหารจัดการย่านด้วย
จึงจะมีความยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมือง ดังนี้ 

- การใช้ผังเมืองเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองทีแ่ท้จริง ปัจจุบันผังเมืองรวมถูกใช้เป็น
เครื่องมือทางผังเมืองเพียงอย่างเดียวในการก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเมือง ซึ่งมาตรการส่วนใหญ่
ที่ปรากฏอยูใ่นผังเมืองรวมมักเป็นมาตรการเชิงลบ โดยในฉากทัศน์ที่พึงประสงค์จ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิด
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าหรับการฟ้ืนฟูเมืองให้เป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงต้องใช้ผังเมืองให้เต็มวัตถุประสงค์ กล่าวคือ 
เป็นเครื่องมือในการประสานการด าเนินงานของภาครัฐ และก ากับการพัฒนาของภาคเอกชน โดยต้องให้
สังคมเกิดความเข้าใจว่าผังเมืองรวมต้องท าหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของเมือง ที่จะชี้น าทิศทางส าหรับการ
พัฒนาพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง มากกว่าเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ยุ่งยากส าหรับการ
พัฒนา รวมถึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกและแรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามผังเมืองที่ได้จัดท าไว้ด้วย 
- การสร้างกลไกและมาตรการทางผังเมืองเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูย่าน ย่านการค้าในเมืองจ าเป็นต้อง
ได้รับการฟ้ืนฟ ู ซึ่งเกิดข้ึนได้ยากหากไม่มีการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากภาครัฐ โดยต้องจัดให้มีกลไกเพ่ือ
การฟ้ืนฟูย่านทั้งเชิงกฎหมายและการเงิน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการการลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟูเมือง ซึ่งภาครัฐ
จ าเป็นต้องเข้ามาก ากับดูแลการด าเนินการเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่เมืองที่ดีและเป็นสาธารณประโยชน์ไปพร้อม ๆ 
กันด้วย เช่น การออกกฎหมายการฟ้ืนฟูเมือง (urban redevelopment act) การจัดให้มีกลไก Business 
Improvement District (BID) ในระบบการผังเมือง การตั้งกองทุนฟ้ืนฟูเมืองเพ่ือให้ผู้ลงทุนกู้ยืม เป็นต้น  
- การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ค้ารายย่อย การบริหารจัดการย่านที่ดีจ าเป็นต้องมีองค์กรผู้ค้า
เข้ามามีส่วนร่วมจึงจะท าให้มีประสิทธิภาพ ภาครัฐควรสนับสนุนให้ผู้ค้ารวมตัวกันเพ่ือจดทะเบียนเป็น
สมาคม สหกรณ์ หรืออาจก าหนดให้เป็นองค์กรในรูปแบบอื่น เพ่ือให้เกิดกลไกองค์กรชุมชนของผู้ค้าขึ้น 
โดยให้มีสถานะทางกฎหมาย โดยอาจจะมีการให้สิทธิประโยชน์บางประการส าหรับย่านที่มีการรวมกลุ่มกัน
ได้ เช่น การของบประมาณช่วยเหลือจากภาครัฐในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะภายในย่านการค้า เป็นต้น 
การมีการรวมกลุ่มเช่นนี้ จะท าให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ผ่านกระบวนการท างานของชุมชน ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความยั่งยืนมากข้ึนในอนาคต 
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างแหล่งงาน: เมืองที่ให้โอกาสการทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่ 

ในภาพอนาคตเมืองฮอทคนฮิป จ าเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่กล่าวคือวันแรงงานแรกเริ่มอยู่ในพื้นที่ จึง
จ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในด้านการสร้างแหล่งงาน ดังนี้ 

- การดึงดูดแหล่งงานขนาดใหญ่ เมืองหลักภูมิภาคมีต้นทุนส าคัญคือมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคตั้งอยู่ใน
เมือง จึงเป็นแหล่งผลิตแรงงานที่ส าคัญ แต่ปัจจุบันแหล่งงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอที่จะดึงดูดผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้ท างานต่อในพ้ืนที่ได้ ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายสนับสนุนอย่างจริงจังในการสร้าง
แหล่งงาน เช่น การให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่สร้างการจ้างงานในพื้นที่ได้ในปริมาณมากในพ้ืนที่ โดย
ก าหนดพ้ืนที่เมืองหลักภูมิภาคให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย หรือแม้แต่การดึงดูดบริษัทระดับโลกให้มาเปิดสาขาใน
เมืองหลักภูมิภาค เพ่ือท าให้เกิดแหล่งงานขนาดใหญ่ที่จะเชื่อมโยงต่อไปสู่ตลาดการบริโภคท่ีใหญ่ขึ้นใน
อนาคต 
- การสร้างพ้ืนที่ส าหรับการลองผิดลองถูกส าหรับคนรุ่นใหม่ นอกจากแหล่งงานที่เป็นลักษณะการจ้าง
งานแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ส าหรับลองผิดลองถูกเพ่ือกลุ่มท่ีต้องการเริ่มกิจการภาคการค้าและการ
บริการในพ้ืนที่ หรือแม้แต่ธุรกิจประเภทสตาร์ทอัพ ซึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนในประเด็นเหล่านี้ เช่น 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฯลฯ ควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
พ้ืนที่ และโอกาสส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ โดยมีโครงการให้ความช่วยเหลือในระยะเวลาที่
จ ากัด เพ่ือให้มีโอกาสทดลองในพ้ืนที่จริง ซึ่งหากประสบความส าเร็จ ก็จะเป็นก าลังส าคัญท่ีท าให้เกิดการ
ขยายผลในมิติการจ้างงานในพ้ืนที่ต่อไป 

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้างตามรูปแบบของ
องค์กร แต่ในภาพรวมมีหน้าที่คล้ายกัน คือการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ การ
สาธารณูปโภค และการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงกว่าก็จะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมาอีกบางส่วน เช่น การควบคุม
อาคาร การท่องเที่ยว การจัดการจราจร การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  โดยมีกรุงเทพมหานคร 
เป็นองค์กรเดียวที่มีอ านาจหน้าที่ในส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองอยู่บ้าง ได้แก่ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
แต่ก็เป็นที่สังเกตว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง
โดยตรง ซึ่งแตกต่างจากการบริหารจัดการเมืองในต่างประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักมีบทบาทใน
ด้านนี้ด้วย โดยประเด็นนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทบทวนกันใหมห่ากต้องการให้ท้องถิ่นเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแหล่งงาน
ภายในเมืองได้สะดวกข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
แบบส ารวจคนเมือง 4.0 

สารบัญข้อค าถาม 

▪ CODE BOOK 
▪ ส าหรับผู้เก็บแบบส ารวจ 
▪ ส่วน ก ข้อมูลในระดับครัวเรือน 

- ตอนท่ี 1 ข้อมูลที่อยู่อาศัยและการย้ายถิ่นฐาน 
▪ ส่วน ข. ข้อมูลระดับสมาชิกในครัวเรือนข้อมูลที่อยู่อาศัย  

- ตอนท่ี 2 ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน  
▪ ส่วน ค. พฤติกรรมสมาชิกในครัวเรือน 

- ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเดินทาง 
- ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการซื้อของและการบรโิภค  
- ตอนท่ี 5 พฤติกรรมการใช้งานพ้ืนท่ีบริการสาธารณะ  

▪ (พิเศษ) ส่วน ค1. พฤติกรรมผู้สูงอายุในครัวเรือน 
- ตอนท่ี 6 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในครัวเรือน  

▪ (พิเศษ) ส่วน ค2. พฤติกรรมเด็กและเยาวชนในครัวเรือน 
- ตอนท่ี 7 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนในครัวเรือน 

▪ ส่วน ง. ข้อมูลระดับบุคคล 
- ตอนท่ี 8 ความเป็นชุมชนทั้งในโลกกายภาพและโลกดิจิทัล 
- ตอนท่ี 9 การใช้งานท่ีอยู่อาศัยและความพึงพอใจ 
- ตอนท่ี 10 การท างานท่ีสร้างรายได้ 
- ตอนท่ี 11  การซื้อของและการบริโภค 
- ตอนท่ี 12 การเดินทาง  
- ตอนท่ี 13 รายได้และรายจ่าย  



 

รหัสเพิ่มเตมิ: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 

วิธีกรอกตัวเลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

CODE BOOK รหัสคำตอบสำหรับผู้สำรวจ 

CODE ANSWER CODE 

A 1.ผู้ตอบแบบสอบถาม 2.ภรรยา สามี 3.ลูกสาว ลูกชาย 4.ลูกเขย ลูกสะใภ้ 5.บิดา มารดา 6.พ่อแม่ของสามีหรือภรรยา  
7.น้องชาย น้องสาว พี่ชาย พ่ีสาว 8.หลาน 9.ลูกพ่ีลูกน้อง 10.ญาติ 11.พี่เขย พี่สะใภ้ น้องเขย น้องสะใภ้  
12.บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาต ิ

B 1.ชาย 2.หญิง 3.อื่นๆ 

C 1.ก่อนประถมศึกษา 2.ประถมศึกษาตอนต้น 3.ประถมศึกษาตอนปลาย  4.มัธยมศึกษาตอนต้น  
5.มัธยมศึกษาตอนปลาย  6.ปวช. 7.ปวส. 8.ป.ตรี  9.ตั้งแต่ป.โทขึ้นไป 10.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา 11.ไม่ไดเ้รียนอยู ่  
12.ไม่แน่ใจ 13.ไม่ทราบ 14. ไมต่อบ 

D 1.สม ่าเสมอ (มีรายได้ 4-7 วันต่อสัปดาห์/มีเงินเดือนประจ า) 2.ไม่สม า่เสมอ (มรีายได้น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์)  
3.ไม่มีรายได้ 4.ไม่แน่ใจ 5.ไม่ทราบ 6.ไม่ตอบ 

E 1. มี สมาร์ทโฟน 2. มี แทบเล็ต 3. มี สมาร์ทโฟนและแทบเลต็ 4. ไม่มี 5. ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไมต่อบ 

F 1. มีความสัมพันธ์มาก (ขาดไมไ่ด้) 2. ไม่ความสมัพันธ์ปานกลาง (จ าเป็นต้องใช้ แต่ไม่เสมอไป) 3. มีความสัมพันธ์น้อย 
(ไม่ใช้ก็ได้) 4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไม่ตอบ 

G 1.บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 2. เบี้ยผู้สงูอายุ 3. เบี้ยคนพิการ 4. ทุนการศึกษาจากสถานศึกษา 5. เงินสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผูไ้ร้ที่พึ่ง 6. ไมแ่น่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไม่ตอบ  

H 1.รถยนต์ส่วนบุคคล (เดินทางคนเดียว) 2.รถยนตส์่วนบุคคล (มเีพื่อนร่วมทาง) 3.รถโดยสารประจ าทาง 4.รถไฟ  
5.รถรับส่งพนักงาน/นักเรียน 6.รถแท้กซี ่7.เรือ 8.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 9.รถจักรยานยนตร์ับจ้าง  
10.จักรยาน 11.เดิน 12.แอพลิเคช่ันเรียกรถ 13.อื่นๆ 

I 1.มี 2. มี มากกว่า 1 บัญชี 3. ไม่มี  4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไมต่อบ 

J 1.มี ใช้งานเป็นประจ า (มากกว่าสปัดาห์ละ 3 ครั้ง) 2. มี ใช้งานปานกลาง (น้อยกว่าสัปดาหล์ะ 3 ครั้ง) 3. มี ใช้งาน
น้อย (น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง) 4. มี ไม่เคยใช้งาน 5. ไม่มี 6. ไม่แน่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไมต่อบ 

K 1.มีบัตรเครดติและเดบติ 2. มี เฉพาะบัตรเครดติ 3. มี เฉพาะบตัรเดบิต 4. ไม่มี 5.ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไม่ตอบ 

L 1. หลายครั้งต่อวัน 2.ทุกวัน  3.สปัดาห์ละ 3-5 ครั้ง 4.สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 5.เดือนละ 1-2 ครั้ง 6.ปีละ 4-6 ครั้ง 7.ต ่า
กว่าปีละ 4 ครั้ง 8.ไม่ท าเลย/ไม่ใช้งานเลย 

N 5.พอใจมาก 4.ค่อนข้างพอใจ 3.ปานกลาง 2.ไม่ค่อยพอใจ  1.ไม่พอใจเลย 

O 5.มากที่สุด 4.ค่อนข้างมาก 3.ปานกลาง 2.น้อย  1.น้อยมาก 

 



 

รหัสเพิ่มเตมิ: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 

วิธีกรอกตัวเลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

แบบส ารวจคนเมอืง 4.0 
พ.ศ. 2564 

ส าหรับผู้เก็บแบบส ารวจ (กรอกด้วยตนเอง) 
1. รหัสแบบสอบถาม (รหัสกรดิ XXX รหัสชุดแบบสอบถาม XXX)       

2. ผู้เก็บข้อมูล ช่ือ-นามสกุล      
3. วัน/เวลาเก็บข้อมูล วันท่ี / /  เวลาเริม่ต้น  เวลาสิ้นสุด   

4. เมือง  (CMI) เชียงใหม่  (KKN) ขอนแก่น  (HTY) หาดใหญ่-สงขลา 
5. ต าแหน่งพ้ืนที่ อ าเภอ   ต าบล   หมู่บ้าน/ที ่   

6. พิกัดสถานที ่ LAT   LON    
7. ประเภทพ้ืนที่ ในโครงการเอกชนจัดสรร…  (1) มีรั้ว  (2) ไม่มีรั้ว 

ในโครงการรัฐ…  (3) บ้านมั่นคง  (4) เคหะชุมชน  (5) เอื้ออาทร 
ในสถาบัน…  (6) เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอตุสาหกรรม ฯลฯ 
ในชุมชน…  (7) ชุมชนแออัด/สลัม  (8) ชุมชนบุกรุก/รมิทางรถไฟ/เขตสาธารณะ 
 (9) ไม่อยู่ในโครงการ/ชุมชน/สถาบัน 

8. ประเภทที่อยู่อาศัย  (1) บ้านเดี่ยว  (2) ทาวน์เฮาส/์บ้านแฝด  (3) ตึกแถว/หอ้งแถว/เรือนแถว 
 (4) ที่อยู่อาศัยช่ัวคราว/เพิง/อื่นๆ 
ห้องพักในอาคาร…  (5) พาณิชย์/ตึกแถว  (6) เซอร์วิสอพารต์เมนต์  

 (7) คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์  (8) แฟลต  (9) หอพัก 
9. คุณภาพที่อยู่อาศัย  (1) ดี  (2) ปานกลาง  (3) แย่ 

10. ความแออัดที่อยู่
อาศัย 

 (1) ไม่แออัด  (2) แออัด  

 
ตัวอย่างภาพคุณภาพที่อยู่อาศัย (ประเมินโดยผู้เก็บข้อมูล) 

ดี 

 

ปานกลาง 

 

แย ่
 

 



 

รหัสเพิ่มเตมิ: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 

วิธีกรอกตัวเลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

ส่วน ก. ข้อมูลในระดับครัวเรือน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลที่อยู่อาศัยและการย้ายถิ่นฐาน (9 ข้อ) 
1.1. ประเภทโครงสร้างหลัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 (1) ไม้   (2) เหล็ก   (3) คอนกรีตเสริมเหล็ก  (4) วัสดุไม่ถาวร/วสัดุใช้แล้ว   (5) อื่นๆ ระบ ุ  
1.2. อายุอาคาร   ปี 

1.3. ขนาดที่อยู่อาศัยต่อครัวเรือนโดยประมาณ (นับเฉพาะพ้ืนที่อาคาร)  ตารางเมตร  

1.4. ลักษณะการแบ่งห้องของท่ีอยู่อาศัย   

 (1) ไม่มีการแบ่งเป็นห้องย่อย (ยกเว้นห้องน ้า)  (2) มีการแบ่งเป็นห้องย่อย (ไม่รวมห้องน ้า) 

1.5. ห้องหรือพ้ืนที่ที่มีทั้งหมดในที่อยู่อาศัย (หากเป็นอาคารชุดให้นับเฉพาะที่มีในห้องชุด ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
1) ห้องน ้า (หอ้งอาบน า้มีส้วม) หมายถึง ห้องน ้าที่มีทั้งพื้นที่อาบน ้าและโถสว้มหรือชักโครก 2) ห้องน ้า (ห้องอาบน า้ไม่มีส้วม) หมายถึง 

ห้องน ้าที่มีแต่พื้นที่อาบน ้า ไม่มีพื้นที่ขับถ่าย โถส้วมหรือชักโครก 3) หอ้งส้วม หมายถึง หมายถึง ห้องที่มีเฉพาะพื้นที่ขับถ่าย โถส้วม หรือชกั

โครก ไม่มีพื้นที่อาบน า้ 

 ห้องนอน  ห้อง  ห้องน ้า  ห้อง  ห้องท างาน  ห้อง  ห้องเก็บของ  ห้อง 
 ห้องครัว   ห้อง  ครัว ไม่กั้นห้อง อยู่ในอาคารรวมกับห้อง/พื้นทีอ่ื่น   

 ครัว ไม่กั้นห้อง อยู่นอกอาคาร (เช่น ระเบยีง ลานหลังบ้าน) 
 พื้นที่น่ังเล่นในอาคาร   พื้นที่น่ังเล่นนอกอาคาร  ชาน/ระเบยีง      แห่ง  สวน/สนามนอกบ้าน 
 พื้นที่จอดรถ คัน  อื่นๆ ระบ ุ    

1.6. ในอาคารหรือโครงการที่คุณพักอาศัยอยู่มีพ้ืนที่ส่วนกลางต่อไปนี้หรือไม่ (กรณีที่เป็นอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร) 

1.6.1. ประเภทพ้ืนที่นอกอาคารที่มีในสว่นกลางของโครงการ (ตอบท่ีมีทั้งหมด) 

 (1) ที่จอดรถ  (2) ลานโล่ง   (3) สนามหญ้า   (4) สวน  
 (5) แปลงผัก  (6) สนามเด็กเล่น  (7) สนามกีฬา   (8) สระว่ายน ้า 
 (9) พื้นที/่ศาลานั่งเล่น  (10) อื่นๆ ระบุ    

1.6.2. ประเภทพ้ืนที่ในอาคารที่มีในส่วนกลางของโครงการ (ตอบท่ีมีทั้งหมด) 

 (1) ฟิตเนส  (2) ครัวกลาง   (3) ห้อง/ที่ทานอาหาร  (4) ห้องซักรีด  
 (5) ห้องสมุด/ที่ท างาน (6) ห้อง/ที่น่ังเล่น  (7) ห้อง/ที่เด็กเล่น (มีเครื่องเล่น/ของเล่น) 
 (8) ห้อง/ที่เล่นเกมส์  (9) ห้อง/ที่ดูภาพยนตร ์ (10) อื่นๆ ระบุ    

1.6.3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของพ้ืนที่ส่วนกลางในภาพรวม   (CODE N) 

1.7. ลักษณะการครอบครองท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบนั 

เป็นเจ้าของ...  (1) ไม่มีการผ่อนช าระ  (2) อยู่ระหว่างการผ่อนช าระ 
  (...ข้ามไปตอบข้อ1.7.1 ) 
เช่า...  (3) เช่าซื้อ เช่าตรง…  (4) มีเซ้ง  (5) ไม่มีเซ้ง        เช่าช่วง... (6) มีเซ้ง  (7) ไม่มีเซ้ง 
  (...ข้ามไปตอบข้อ 1.7.2-1.7.7) 
ไม่เสียค่าเช่า.. (8) เพราะรวมในค่าจ้าง  (9) เพราะให้อยู่เปล่า   (10) เพราะบกุรุก 

(...ข้ามไปตอบข้อ 1.7.4-1.7.7)    (11) อื่นๆ ระบุ    



 

รหัสเพิ่มเตมิ: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 

วิธีกรอกตัวเลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

หากข้อ 1.7 ตอบว่าเป็นเจ้าของ...(1-2) 
1.7.1. คุณคิดจะท าอย่างไรกับที่อยู่อาศัยนี้ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 

 (1) มอบให้ ระบุ  (CODE A)  (2) ประกาศขายในอีก  ปีข้างหน้า 
 (3) ยังอยู่อาศัยเองต่อไป    (88) ไม่ทราบ/ไมม่ีแผน   อื่นๆ โปรดระบ ุ  

หากข้อ 1.7 ตอบว่าเช่า...(3-7) 
1.7.2. ระยะสัญญาเช่ารวม  ปี เดือน สัปดาห ์

1.7.3. ระยะสัญญาคงเหลืออีก ปี เดือน สัปดาห ์

หากข้อ 1.7 ตอบว่าเช่าหรือไม่เสียค่าเช่า...(3-10) 
1.7.4. คุณมีที่อยู่อาศัยอื่นที่เป็นเจ้าของเองหรือเป็นของบิดามารดาหรือไม่ 

 (00) ไม่มีทั้งที่เป็นของตนเองหรือของบิดามารดา  (1) มีเป็นเจ้าของเอง  (2) มีเป็นของบิดามารดา 
1.7.5. คุณมีความต้องการเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัยในอนาคตหรือไม่ หากต้องการคุณต้องการที่อยู่อาศัยประเภทใด 

 (0) ไม่ต้องการ  
 (1) ต้องการ ระบุประเภท... 
 บ้านเดี่ยวในหมู่บ้านจัดสรร  บ้านเดี่ยวท่ีไม่อยู่ในหมู่บ้านจดัสรร  
 ทาวน์เฮาส/์บ้านแฝดในหมู่บ้านจัดสรร  ทาวน์เฮาส/์บ้านแฝดที่ไม่อยู่ในหมูบ่้านจัดสรร  
 ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว ที่อยู่อาศัยช่ัวคราว/เพิง/อื่นๆ 
 ห้องพักในอาคารพาณิชย์/ตึกแถว ห้องพักในเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์  
 ห้องพักในคอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ ห้องพักในแฟลต ห้องพักในหอพัก 

1.7.6. คุณมีแผนจะเช่าที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคตอีกเป็นระยะเวลานานเท่าไร (อาจเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ที่อยู่

อาศัยในปัจจุบันก็ได้) 

 (1) ไม่เกิน 2 ปี  (2) 2-5 ปี   (3) 5-10 ปี   (4) มากกว่า 10 ปี 
1.7.7. คุณต้องการเช่าท่ีอยู่อาศัยไปตลอดชีวิตหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 (0) ต้องการ ระบุเหตผุลหลัก 1 ข้อ 
 ต้องการอิสระในการเคลื่อนยา้ยที่อยู่   ค่าใช้จ่ายโดยรวมต ่ากว่าการซือ้บ้าน  
 ไม่ต้องการมีภาระในการดูแลที่อยู่อาศัย   อื่นๆ โปรดระบ ุ     

 (1) ไม่ต้องการ ระบุเหตุผลหลกั 1 ข้อ 
 ต้องการความมั่นคงจากการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  ต้องการสร้างมรดกไว้ใหลู้กหลาน 
 ต้องการลงทุนด้วยการขายที่อยู่อาศัยในอนาคต อื่นๆ โปรดระบ ุ    

1.8. คุณอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยในปัจจบุันมานานเท่าไหร่แล้ว (ท่ีท าการส ารวจ อาจไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่เป็นถิ่นฐานหลัก) 

  ปี   เดือน  วัน 
1.9. คุณวางแผนจะอยู่ที่พักอาศัยในปัจจุบนัต่อไปอีกนานเท่าใด (หากมีแผนที่จะย้ายไปแล้วย้ายกลับ ให้นบัเวลาก่อนจะ

ย้ายไป) 

 ต ่ากว่า 3 เดือน     มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน  มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี 
 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี  มากกว่า 2 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี  5 ปีขึ้นไป แต่ไม่คดิจะอยูต่ลอดไป  
 คิดจะอยู่ตลอดไป  



 

รหัสเพิ่มเตมิ: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 

วิธีกรอกตัวเลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

1.10. สถานทีบ่้านเกิดของคุณอยู่ท่ีใด (ทีอ่ยู่อาศัยในวัยแรกเกิด)  

 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน  
 ประเทศ   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล  (พิกัด)    

1.11. ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านในปจัจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด (ที่อยู่อาศัยที่มีการลงทะเบยีนไว้กับหน่วยงานรัฐ)  

 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   
 ประเทศ   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล  (พิกัด)    

1.12. ที่อยู่อาศัยท่ีเป็นถิ่นฐานหลักในปจัจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด (ที่อยู่อาศัยมาแล้วหรือวางแผนที่จะอยูต่ั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) 

 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   เหมือนทะเบียนบ้าน   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถ่ินฐานหลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล  (พิกัด)    

1.13. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยย้ายถิ่นฐานหรือไม่  เคย (ตอบข้อ 8.6.1-8.6.3)  ไม่เคยเลย (ข้ามไปข้อ 8.7) 
*การย้ายถิ่น หมายถึง การที่ยา้ยสถานที่อยู่อาศัยจากพื้นที่หนึ่งไปยังเทศบาลอืน่ อบต.อื่น จังหวัดอื่น หรือประเทศอื่น โดยแต่ละครั้ง

อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต ่3 เดือนขึ้นไป ทัง้นี้ ไม่นับการเปลี่ยนเขตเทศบาลหรือ อบต. เนื่องจาก การขยายเขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน 

โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจ าที่เดิม และไม่นับการย้ายสถานทีอ่ยูอ่าศัยภายในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือภายในพื้นที่

เมืองเดียวกัน 
1.13.1. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คุณย้ายถิ่นฐานมาแล้วกี่คร้ัง  ครั้ง (ย้ายไปแล้วย้ายกลับนับเป็น 2 

ครั้ง) 

1.13.2. ที่อยู่อาศัยท่ีเป็นถิ่นฐานหลักก่อนหน้าการย้ายมาสู่ถิ่นฐานหลกัในปัจจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด   

 เหมือนบ้านเกิด  เหมือนทะเบียนบ้าน  (00) ก่อนหน้าน้ี ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถ่ินฐานหลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล  (พิกัด)   

1.13.3. ในตอนที่คุณตัดสินใจย้ายสู่ถิน่ฐานหลักในปจัจุบนั มีสาเหตุหลักในการย้ายอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 

ข้อ) 

 หางานท า (ปัจจุบันไม่มีงาน)     หางานท าใหม่ (ปัจจุบันมีงาน แต่จะออก)  
 หางานท าเพิ่มเติม (จะยังคงรายได้ในปัจจบุัน)  ตามหน้าท่ี (ยังท างานเดิมแตต่้องย้ายพื้นท่ี) 
 ท ากิจการครอบครัว  ท างานเกษตรของครอบครัว  ติดตามคนในครอบครัว 
 เพื่อดูแลผู้อื่นในครอบครัว  ขาดคนดูแลตนเอง (ให้คนรู้จกัดูแล)  รักษาตัว (ดูแลตนเอง) 
 ศึกษาต่อ    หาประสบการณ์/วิถีชีวิตใหม ่  อื่นๆ ระบุ    

  



 

รหัสเพิ่มเตมิ: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 

วิธีกรอกตัวเลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

 

รายการปัจจัยดึงดูดรองในระดับเมือง 

1.14. กรุณาให้คะแนน
สถานภาพปัจจุบนั
ของปัจจัยต่างๆ 
ในพื้นที่เมืองที่
ส ารวจ 
5 สถานภาพดีมาก 

⋮ 
1 สถานภาพแย่มาก 

1.15. สมมติว่าคุณจะย้ายที่อยู่อาศัย 
กรุณาให้คะแนนความส าคัญของ
ปัจจัยต่างๆ ต่อการตัดสินใจ
เลือกถิ่นฐานใหมข่องคุณ 
5 ส าคัญมากที่สุด 

⋮ 
1 ส าคัญน้อยที่สุด 
0 ไม่มีความส าคัญเลย 

ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร (CONNECTIVITY) 

1. สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร   
2. มคีวามสะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัด/ประเทศ   

3. มคีวามสะดวกในการเดินทางภายในเมือง   
4. มคีวามสะดวกในการเดิน/ปั่นจักรยาน ในระดับยา่น   

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการท างาน (WORKABILITY) 
5. มคี่าครองชีพที่เหมาะสมกับรายได ้   

6. มคี่าใช้จ่ายในด้านท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับรายได ้   
7. มแีรงงานคุณภาพที่สามารถสร้างเครือข่าย/ท างานร่วมกัน   

8. มโีอกาสท างานท่ีตนสนใจ   
9. เป็นแหล่งที่มีองค์กรสนับสนุนการท างาน/ประกอบธุรกิจ 

เช่น แหล่งบ่มเพาะธรุกิจสตาร์ทอัพ หน่วยงานวิจัย ฯลฯ 
  

ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย (LIVABILITY) 
10. มกีารศึกษาที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้   

11. มบีริการสาธารณสุขที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้   
12. มอีาหารที่มีคณุภาพ หลากหลาย และเข้าถึงได ้   
13. มคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน   
14. มเีครือข่ายสังคมหรือชุมชนรองรับที่เข้าถึงได ้   
15. มีสังคมทีย่อมรับในความหลากหลาย (สัญชาติ เพศสภาพ สี

ผิว ศาสนา ฯลฯ) 
  

16. มกีิจกรรมและพื้นท่ีนันทนาการในเมือง   

17. มวีัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ   
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (SUSTAINABILITY) 
18. มลีักษณะภูมิอากาศที่ตนเองชอบ   

19. มคีวามอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิ(น ้า ดิน ป่าไม้ สตัว์ ฯลฯ)   
20. มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ น ้า ขยะ ฯลฯ)   

21. ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงภัยทางธรรมชาต ิ   



 

รหัสเพิ่มเตมิ: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 

วิธีกรอกตัวเลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

 
 
1.16. ในครัวเรือนของคุณมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในที่พัก (WIFI หรือ LAN CABLE) หรือไม่ (ไม่รวมการใช้งานผ่าน

โครงข่ายโทรศัพท์มือถือ) 

 (00) ไม่มี   (1) มี 
1.17. ในครัวเรือนของคุณมีอุปกรณ์ IOT หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่สั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ หากมี

โปรดระบุอุปกรณ์ IOT ทั้งหมดท่ีมีในครัวเรือน (เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุน่ ระบบออโตล้็อค เครื่องปรับอากาศท่ีสั่งการได้จาก

โทรศัพท์มือถือ กล้องวงจรปิด ฯลฯ)  

 (00) ไม่มี  (1) มี ระบุ     



 

รหัสเพิ่มเตมิ: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 

วิธีกรอกตัวเลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

ส่วน ข. ข้อมูลระดับสมาชิกในครัวเรือน 

ตอนที ่2 ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน (9 ข้อ) *หากมีหลายคนที่พร้อมตอบแบบสอบถาม ให้ส ารวจจากผู้ทีจ่ะสามารถตอบแทนคนอ่ืนๆ ในครัวเรือนได้มากท่ีสุด 

ล าดับ 

2.1. ข้อมูลประชากร 2.2. ระดับการศึกษา 2.3. ระดับรายได้ 2.4. การใช้เทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์กับผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

อายุ 
 

เพศ สัญชาติ  ระดับการ 
ศึกษาสูงสุด 

ขณะน้ีก าลัง
เรียนอยู่ระดับ 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

ความสม ่าเสมอ
ของรายได ้

การมีสมาร์ท
โฟน/แทบเลต็ 

งานสัมพันธ์กับสมาร์ทโฟน/อินเทอร์เน็ต 

CODE A - B - C - D E F 

 2...ภรรยา/สามี 3...บุตร 
4…พ่อ/แม่ 5…พี่น้อง  
6…ลูกพี่ลกูน้อง  
7…ลูกเขย/สะใภ้  
8…พี่น้องเขย/สะใภ ้
9...พ่อแม่สามีภรรยา  
10…หลาน 11…ญาต ิ 
12...เพื่อน 13…แฟน 
14…บุคคลอื่น 

(ปี) 1…ชาย 
2…หญิง 
3…อื่นๆ 

(ระบุ) 1…ก่อนประถมศึกษา  
2…ประถมศึกษา (ต้น) 
3…ประถมศึกษ (ปลาย) 
4…มัธยมศึกษา (ต้น) 
5…มัธยมศึกษา (ปลาย) 
6...ปวช. 7…ปวส.  
8…ป.ตรี 9…ตั้งแต่ ป.โทขึ้นไป  
00...ไม่มี/ไม่เคยรับการศึกษา 

(บาท/เดือน) 1...มีเงินเดือน 
2…มีรายได้
สม ่าเสมอ (4-7 
วันต่อสัปดาห์) 
3…มีรายได้ไม่
สม ่าเสมอ (< 4 
วันต่อสัปดาห์) 
00…ไม่มีรายได ้

1…มีสมาร์ทโฟน 
2...มีแท็บเล็ต 
3…มีทั้งคู่ 

มีความสัมพันธ์… 
1…มาก/ขาดไม่ได้ 
2…ปานกลาง/ใช้เป็นครั้งคราว 
3…น้อย/ไม่ใช้ก็ได้ 

1 1...ผู้ตอบแบบ          

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           



 

รหัสเพิ่มเตมิ: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 

วิธีกรอกตัวเลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

 

 2.5. สวัสดิการความช่วยเหลือ 2.6. การเดินทางในชีวิตประจ าวัน (ไปท างาน หากไม่มีงาน กรอก 00) 2.7. การเงิน 2.8. พ้ืนที่ในบ้าน 
ล าดับ สวัสดิการความช่วยเหลือที่ได้รบัอยู่

ในปัจจุบัน 
ต าแหน่งที่
ท างาน
หลัก 

วิธีหลักในการเดินทางไปท างาน ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าเดินทาง การมี
บัญชี
ธนาคาร 

การมี
บัตร 
เดบติ 

การมี
บัตร
เครดิต 

การมี
อินเทอร์เน็
ตแบงค์กิ้ง 

ความถี่การใชง้าน
อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 

มีห้องนอน
ส่วนตัว
  

มีพื้นที่ส่วนตัว
ที่ไม่ใช่
ห้องนอน 

CODE G - H -  I I I I J - - 

 1…บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
2…เบี้ยผู้สูงอายุ  
3…เบี้ยคนพกิาร  
4…ทุนการศึกษาจากสถานศึกษา  
5…เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 
6…ประกันสังคม 
7…บ าเหนจ็/บ านาญราชการ/บริษัท 
 
*ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ โปรดกรอก
สวัสดิการทุกประเภทที่ได้รับอยู่ใน
ปัจจุบัน 

(พิกัด/ชื่อ
สถานที่) 

การเดินทางส่วนบุคคล... 
1…รถยนต ์(เดินทางคนเดียว)  
2...รถยนต์ (มีคนร่วมทาง)  
3…รถจักรยานยนต์ 4…จักรยาน 5…เดิน 
ขนส่งสาธารณะ... 
6...รถเมล์/รถบัส/บขส. 7…รถสองแถว  
8...รถไฟ 9...เรือ 
ขนส่งกึ่งสาธารณะ... 
10...รถรับส่งหน่วยงาน/บริษัท/โรงเรียน  
11…รถแทก็ซ่ี 12…จักรยานยนต์รับจ้าง  
13…แอพลิเคชั่นเรียกรถ 
14…อื่นๆ 

(นาที/
เท่ียว) 

(บาท/เท่ียว) 
*ส าหรับ
ยานพาหนะ
ส่วนตัว ระบุค่า
น ้ามัน (บาท/
เดือน) 

1...มี   
2…มี มากกว่า 1 บัญชี/บัตร 
 

ถ้ามี... 
1...ใช้งานประจ า (≥3 
ครั้งต่อสัปดาห์ 
2…ใช้งานปานกลาง (<3 
ครั้งต่อสัปดาห์)  
3…ใช้งานน้อย (< 1 ครั้ง
ต่อเดือน)  
4...มีแต่ไม่เคยใช้ 

1…มี 
00…ไม่มี 

1…มี 
00…ไม่มี 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             
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ส่วน ค. พฤติกรรมสมาชิกในครัวเรือน 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเดินทาง (11 ข้อ) 
พฤติกรรมกำรเดินทำงด้วยรถส่วนตัว 
3.1. ครัวเรือนของท่านมีจ านวนยานพาหนะส่วนบุคคลในครอบครองต่อไปนี้จ านวนเท่าใด (00 ไม่มีเลย ข้ามข้อ 3.2) 

 รถยนต์ จ านวน  คัน   รถจักรยานยนต์ จ านวน  คัน 

 จักรยาน จ านวน  คัน   อื่นๆ ระบ ุ จ านวน  คัน 
3.2. ในกรณีที่มีการครอบครองยานพาหนะ มียานพาหนะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเป็นประจ าเกือบทุกวัน จอดทิ้งไว้ มีการใช้

งานนานๆ คร้ัง (00 ไม่มีเลย) 

 รถยนต์ จ านวน  คัน   รถจักรยานยนต์ จ านวน  คัน 

 จักรยาน จ านวน  คัน   อื่นๆ ระบ ุ จ านวน  คัน 
3.3. สมาชกิในครัวเรือนของท่าน มีสมาชิกที่ต้องเดินทางไปท างาน/ไปเรียน จ านวน...................... คน  (00 ไม่มีเลย) 

3.4. โปรดระบุการครอบครองและการใช้งานยานพาหนะทั้งหมดในครัวเรือนของท่าน (เรียงล าดับจากคนัท่ีใช้มากที่สุด) 
ล าดับ ประเภทยานพาหนะส่วนตวั สมาชิกทา่นใด

เป็นเจ้าของ
รถ 

สมาชิกทา่นใด
เป็นผู้ใช้งานหลัก 

วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถ 

  CODE H (1, 3, 4) CODE A CODE A 1…ไปท างาน 2…ไปโรงเรียน 3…ไปโรงพยาบาล 4…ไปซื้อ
ของ  

5…ไปเที่ยวพักผ่อน 6…ไปพบเพื่อน/เยีย่มญาติ 7…อื่นๆ 

1     

2     

3     

4     

5     

3.5. สมาชกิในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์จ านวน  คน (00 ไม่มีเลย) 

3.6. สมาชกิในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์จ านวน  คน (00 ไม่มีเลย) 

3.7. สมาชกิในครัวเรือนมีผู้ที่ขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบขับขีจ่ านวน  คน (00 ไม่มีเลย) 

พฤติกรรมกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะ 

3.8. ในครัวเรือนของท่านรวมถึงตัวท่าน มีสมาชกิที่ใช้บริการรถสองแถว  

 (0) ไม่เคยใช้บริการ  (ข้ามไป 3.10)   (1) เคยใช้บริการบ้าง (ข้ามไปข้อ 3.9)  
 (2) ใช้บริการเป็นประจ า (ตอบข้อ 3.8.1-3.8.2) 

3.8.1. มีสมาชิกที่ใช้รถสองแถวเพ่ือไปท างานเป็นประจ า   คน 

3.8.2. มีสมาชิกที่ใช้รถสองแถวเพ่ือไปเรียนเป็นประจ า  คน 

3.9. ในครัวเรือนของท่านรู้จักรถสองแถวท่ีสามารถโทรให้มารับบริการได้หรือไม่  

 (00) ไม่มี    (1) มี  
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3.10. สมาชกิในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเองเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรบ้าง (ตอบ

ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  
กิจกรรม ความถี่ (CODE L) ผู้ใช้บริการ (CODE A) 

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อเดินทาง   

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อสั่งอาหาร   

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อส่งของ   

 อื่นๆ ระบ ุ   

 
3.11. สมาชกิในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเองใช้บริการซิต้ีบัส เพ่ือวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
กิจกรรม ความถี่ (CODE L) ผู้ใช้บริการ (CODE A) 

 เดินทางไปท างาน/ไปเรียน   

 เดินทางทั่วไปในเมือง   

 เดินทางไปสนามบิน   

 อื่นๆ ระบ ุ   

 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค (9 ข้อ) 
กำรเดินทำงไปซื้อของสดของแห้งและอำหำรส ำเร็จรูป 
4.1. สมาชกิในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทางไปซ้ือของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป  (CODE A) 

4.2. ครัวเรือนของคุณซ้ือของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูปจากแหล่งต่อไปนี้ ด้วยความถี่และการเดินทางอย่างไร 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ / ตอบเฉพาะสถานท่ีที่ไปถีไ่ม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง)  
สถานที่ ต าแหน่ง (พิกัด/สถานที่) ความถี่ (CODE L) วิธีการเดินทาง (CODE H) 

 ตลาดสด    

 ตลาดนัด    

 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน    

 รถเร่/รถพุ่มพวง    

 ร้านสะดวกซ้ือ    

 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส)    

 ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส์ โลตัสตลาด)    

 ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (เช่น แม็คโคร)    

 ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบนิสันรวมถึง
ซูเปอร์มาร์เก็ตภายในหา้งฯ ด้วย) 

   

 อื่นๆ ระบ ุ       

กำรเดินทำงไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ ำวัน (ของใช้ในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก สบู่ น ้ำยำล้ำงห้องน ้ำ ฯลฯ) 
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4.3. สมาชกิในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทางไปซ้ือของใช้ในชีวิตประจ าวัน  (CODE A) 

4.4. ครัวเรือนของคุณซ้ือของใช้ในชีวิตประจ าวันจากแหล่งต่อไปนี้ ด้วยความถี่และการเดินทางอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 

1 ข้อ / ตอบเฉพาะสถานท่ีที่ไปถีไ่ม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง) 
สถานที่ ต าแหน่ง (พิกัด/สถานที่) ความถี่ (CODE L) วิธีการเดินทาง (CODE H) 

 ตลาดสด    

 ตลาดนัด    

 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน    

 รถเร่/รถพุ่มพวง    

 ร้านสะดวกซ้ือ    

 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส)    

 ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส์ โลตัสตลาด)    

 ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (เช่น แม็คโคร)    

 ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบนิสันรวมถึง
ซูเปอร์มาร์เก็ตภายในหา้งฯ ด้วย) 

   

 อื่นๆ ระบ ุ       

กำรกินอำหำรนอกบ้ำน 

4.5. ครัวเรือนของคุณเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านที่สถานที่ต่อไปนี้ ด้วยความถี่อย่างไร (หากอยู่คนเดียวให้หมายถึงตัว

คุณ หากอยู่ร่วมกันมากกว่า 1 คน ให้หมายถึงกรณีที่เดินทางไปด้วยกันมากกว่า 1 คน) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สถานที่ ความถี่ (CODE L) 

 ตลาดสด  

 ตลาดนัด  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 อื่นๆ ระบ ุ     

4.6. การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของครัวเรือนของคุณ มักเกิดขึน้ในมื้อใด ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 

ข้อ) 
มื้อ ความถี่ (CODE L) 

 เช้า  

 กลางวัน  

 เย็น  

 อื่นๆ ระบ ุ     
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การซื้อของออนไลน์ 
4.7. สมาชกิในครัวเรือนของคุณ (รวมถึงตัวคุณเอง) ซ้ือของทาง TV Shopping หรือซ้ือของออนไลนบ์้างหรือไม่ 
กิจกรรม ไม่ซื้อ กรณีซื้อ (ตอบเฉพาะพฤติกรรมของผูซ้ื้อหลักเพียงคน

เดียว) 

ความถี่ (CODE L) ผู้ซื้อหลัก (CODE A) 

ซ้ือของทาง TV Shopping    

ซ้ือของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม (เช่น Shopee 
Lazada) 

   

ซ้ือของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่น FB Instagram)    

 
4.8. สินค้าที่ครัวเรือนของคุณมักซ้ือทาง TV SHOPPING คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม    ของสดของแห้ง/วัตถุดิบส าหรบัประกอบอาหาร 

 ของใช้ในชีวิตประจ าวัน (ผงซกัฟอก สบู ่ฯลฯ)   เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 

 เครื่องประดับ   เครื่องส าอาง   เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการท างาน  

 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT  อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก  เฟอร์นิเจอร ์   อื่นๆ ระบ ุ  

4.9. สินค้าที่ครัวเรือนของคุณมักซ้ือออนไลน์ คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม    ของสดของแห้ง/วัตถุดิบส าหรบัประกอบอาหาร 

 ของใช้ในชีวิตประจ าวัน (ผงซกัฟอก สบู ่ฯลฯ)   เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 

 เครื่องประดับ   เครื่องส าอาง   เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการท างาน  

 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT  อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก  เฟอร์นิเจอร ์   อื่นๆ ระบ ุ  

ควำมเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจำกโควดิ19 

4.10. ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19  (กลางปี 2563) ส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือของ

ครัวเรือนของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง (ตอบทุกข้อ) 
พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค ความถี่ที่เปลีย่นไป 

เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X) 

4.10.1. การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป  

4.10.2. การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวนั  

4.10.3. การท าอาหารกินเองในบ้าน  

4.10.4. การเดินไปไปซ้ืออาหารมากินที่บ้าน  

4.10.5. การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น  

4.10.6. การสั่งอาหารดว้ยบรกิารส่งอาหาร  

4.10.7. การซ้ือของทาง TV SHOPPING  

4.10.8. การซ้ือของออนไลน ์  

4.10.9. อื่นๆ ระบ ุ     

 
ตอนที่ 5 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่บริการสาธารณะ (สาธารณูปการ) (2 ขอ้) 
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5.1 โดยปกติแล้วคุณใช้เวลาในพื้นที่ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณกี่ชั่วโมง  
5.1.1 สถานที่ท างาน ภายในอาคาร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 

5.1.2 สถานที่ท างาน ภายนอกอาคาร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
5.1.3 บริเวณพ้ืนที่สาธารณะในเมือง ภายในอาคาร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
5.1.4 บริเวณพ้ืนที่สาธารณะในเมือง ภายนอกอาคาร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 

 
5.2 โปรดระบุรายละเอียดการใช้บริการด้านการแพทย์ของคุณหรือสมาชิกในครัวเรือนจากสถานที่ต่อไปนี้ (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ หากในประเภทหนึง่มีสมาชิกใช้ที่เคยใช้งานหลายคนให้ตอบข้อมูลของสมาชิกที่ใช้งานด้วยความถี่มาก

ที่สุด) 
สถานที่ ต าแหน่ง  วิธีการ

เดินทาง 
ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

ความถี่ในการ
ใช้งาน 

สมาชิก
ผู้ใช้งานหลัก  

 (พิกัด/ชื่อสถานที่) CODE H (นาที/เท่ียว) (บาท/เท่ียว) CODE L CODE A 

 สถานีอนามยั/ศูนย์บรกิาร
สาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

      

 โรงพยาบาลรัฐบาล/
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 

      

 โรงพยาบาลเอกชน       

 คลินิกเอกชน       

 อื่นๆ ระบ ุ(เช่น ร้านขายยา)         
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5.3 นอกจากบ้าน ที่ท างาน พ้ืนที่บริการสาธารณสุข และพื้นที่ทางการศึกษาแล้ว สถานที่ใดที่คุณชอบไปเป็นประจ าใน

ชีวิตประจ าวัน (ตอบไดม้ากกว่า 5 ข้อ ไม่นับรวมพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการอยู่อาศัย นับเฉพาะสถานท่ีที่ไปไมต่ ่ากว่า

เดือนละ 1 ครั้ง ไม่รวมสถานท่ีที่ไปเพื่อท างานหรือท ากิจกรรมเพื่อการหารายได้) 
ล าดับ สถานที่  

 
กิจกรรมที่ท า 
 

ต าแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

ความถี่ใน
การใช้งาน 

 1...ร้านกาแฟ 
2...ร้านอาหาร 
3...ร้านขายของหรือให้บริการ
อื่นๆ ระบุ (เช่น ร้านเสริมสวย) 
4...บ้านเพื่อน  
5...ตลาดสด/ตลาดนัด 
6...ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี้
มอลล์ 
7...ศูนย์ชุมชน 
8...ห้องสมุด 
9...ฟิตเนส/สนามกีฬา/ลานออก
ก าลังกาย 
10...พิพิธภัณฑ์/แกลอรี ่
11...สวนสาธารณะ 
12...วัด/โบสถ์/มัสยิด/ศาลเจ้า 
และศาสนสถาน 
14...อื่นๆ ระบุ 

1…ออกก าลังกาย/เล่นกีฬา 
2…พบปะพูดคุยกับคนรู้จัก 
3...เดินเล่น/นั่งเล่น 
4...พัฒนาทักษะ เพิ่ม
ความรู ้
5...กิจกรรมทางศาสนา 
6...กิจกรรมชมรม ระบุ 
(เช่น คาราโอเกะ 
ท าอาหาร เล่นหมากรุก) 
7...กิจกรรมอาสา ระบุ 
(เช่น สอนหนังสือ ไกด์น า
เท่ียว) 
8...อื่นๆ ระบุ 
*แต่ละสถานที่สามารถระบุ
ได้มากกวา่ 1 ตวัเลือก 

(พิกัด/ชื่อ
สถานที่) 

CODE 
H 

(นาที/
เท่ียว) 

(บาท/เท่ียว) CODE L 

1        

2        

3        

4        

5        
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(พิเศษ) ส่วน ค1. พฤติกรรมผู้สูงอายใุนครัวเรือน 

(ใช้เฉพาะกรณีทีค่รัวเรือนมีคนอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป) 

6 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในครัวเรือน (7 ข้อ) (คนท่ีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีขึ้นไป) 
พฤติกรรมกำรอยู่อำศัย 
 
6.1 โดยปกติแล้วสมาชิกสูงอายุในครัวเรือนของคุณใช้เวลาในพื้นที่ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยสัปดาหล์ะประมาณกี่ชั่วโมง (หากไม่มี
พื้นที่ส่วนกลางให้เติม 0 ในข้อ 6.1.3 และ 6.1.4 ) 

6.1.1 บริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยส่วนตัว ภายในอาคาร  
             (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง โดยภายในน้ีเป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
            (หลังโควิด)       ช่ัวโมง โดยภายในน้ีเป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
6.1.2 บริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยส่วนตัว ภายนอกอาคาร  (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
6.1.3 บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง ภายในอาคาร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
6.1.4 บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง ภายนอกอาคาร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
6.1.5 บริเวณพ้ืนที่สาธารณะในเมือง ภายในอาคาร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
6.1.6 บริเวณพ้ืนที่สาธารณะในเมือง ภายนอกอาคาร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
 

6.2 หากมีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุเกนิ 60 ปี สมาชิกคนดังกล่าวมักออกไปท ากิจกรรมทางสังคมหรือพักผ่อนในพื้นที่ใด

นอกบ้านเปน็ประจ าบ้าง ไม่ต ่ากว่าเดือนละ 1-2 คร้ัง โดยไล่ถามสมาชกิสูงอายุไปทีละคนจนครบ (ตอบได้มากกว่า 5 

ข้อ ไม่นับรวมพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการอยู่อาศัย นับเฉพาะสถานที่ท่ีไปไมต่ ่ากว่าเดือนละ 1 ครั้ง ไมร่วมสถานท่ีที่ไป

เพื่อท างานหรือท ากิจกรรมเพื่อการหารายได้)  
ล าดับ สถานที่  

 
กิจกรรมที่ท า 
 

ต าแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

ความถี่
ในการ
ใช้งาน 

ผู้ที่
ติดตามไป
ด้วย(ถ้ามี) 

 1...ร้านกาแฟ 
2...ร้านอาหาร 
3...ร้านขายของหรือ
ให้บริการอื่นๆ ระบุ (เช่น 
ร้านเสริมสวย) 
4...บ้านเพื่อน  
5...ตลาดสด/ตลาดนัด 
6...ห้างสรรพสินค้า/คอมมู
นิตี้มอลล ์
7...ศูนย์ชุมชน 
8...ห้องสมุด 
9...ฟิตเนส/สนามกีฬา/ลาน
ออกก าลังกาย 
10...พิพิธภัณฑ์/แกลอรี ่
11...สวนสาธารณะ 

1…ออกก าลังกาย/เล่นกีฬา 
2…พบปะพูดคุยกับคนรู้จัก 
3...เดินเล่น/นั่งเล่น 
4...พัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ 
5...กิจกรรมทางศาสนา 
6...กิจกรรมชมรม ระบุ 
(เช่น คาราโอเกะ ท าอาหาร 
เล่นหมากรุก) 
7...กิจกรรมอาสา ระบุ (เช่น 
สอนหนังสือ ไกด์น าเท่ียว) 
8...อื่นๆ ระบุ 
*แต่ละสถานที่สามารถระบุ
ได้มากกวา่ 1 ตวัเลือก 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE H (นาที/
เท่ียว) 

(บาท/
เท่ียว) 

CODE 
L 

CODE A 
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12...วัด/โบสถ์/มัสยิด/ศาล
เจ้า และศาสนสถาน 
14...อื่นๆ ระบุ 

1         

2         

3         

4         

5         

         

         

         

         

 

6.3 คุณคิดว่าสภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของคุณเหมาะสมกับการใชง้านของสมาชิกผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใด (หากไม่มี

พื้นที่ส่วนกลาง ไมต่้องตอบข้อ 6.2.2) 

6.3.1 บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือรองรับได้ดีมาก ⋯ 1 คือรองรับได้แยม่าก) 

6.3.2 บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง  (5 คือรองรับได้ดีมาก ⋯ 1 คือรองรับได้แยม่าก) 

6.4 ปัจจุบนัในบ้านของคุณมีการติดต้ังอุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ (เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ลอ็คประตูอัตโนมัติ) 

หรือมีอุปกรณ์ดิจิทัลด้านสุขภาพแบบพกพา (เช่น นาฬกิาวัดการเต้นหัวใจ ที่วัดความดัน) ที่ผู้สูงอายุใช้งานอยู่

หรือไม่  

 (00) ไม่มี    (1) มี ระบุช่ืออุปกรณ์     
พฤติกรรมกำรใช้พื้นที่ในเมืองและกำรเดินทำง 
6.5 ในครัวเรือนของคุณมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) ที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือไม่ ถ้ามี เขาเดินทางอย่างไร 

 (00) ไม่มี   (1) มี เดินทางด้วยตนเอง ด้วยวิธี   (CODE H)  

 (2) มี และมีคนเดินทางด้วย ด้วยวิธี  (CODE H) ผู้ร่วมเดินทาง  (CODE A) 
6.6 ในครัวเรือนของคุณมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) ที่ยังขับรถเองอยู่หรือไม่  

 (00) ไม่มี   ขับรถยนต์เอง   ขับรถมอเตอรไ์ซค์เอง  อื่นๆ ระบ ุ   
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(พิเศษ) ส่วน ค2. พฤติกรรมเด็กเยาวชนในครัวเรือน 

(ใช้เฉพาะกรณีทีค่รัวเรือนมีคนอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 

7 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนในครัวเรือน (9 ข้อ) (คนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 
พฤติกรรมกำรอยู่อำศัย 

7.1 หากมีสมาชิกที่เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีในบ้าน สมาชิกคนดังกลา่วใช้เวลาเล่นในพื้นที่ต่อไปนี้อย่างไร  
ลักษณะพื้นที่ สมาชิกคนที่ 1...... 

 อาย ุ ปี 

ก่อนสถานการณ์โควิด ระหว่างสถานการณ์โควิด 

ระยะเวลาใช้
งานเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์
โดยประมาณ 

ความถี่ ระยะเวลาใช้
งานต่อครั้ง 

ระยะเวลาใช้
งานเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์
โดยประมาณ 

ความถี่ ระยะเวลาใช้งานต่อ
ครั้ง  

(นาที) CODE L (นาที) (นาที) CODE L (นาที) 

บริเวณในอาคาร 
ของพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัว 

      

บริเวณนอกอาคาร 
ของพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัว 

      

บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายใน
อาคาร 

      

บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายนอก
อาคาร 

      

บริเวณพื้นที่สาธารณะในเมือง
ภายในอาคาร 

      

บริเวณพื้นที่สาธารณะในเมือง
ภายนอกอาคาร 
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7.2 หากมีสมาชิกที่เปน็เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีในบ้าน สมาชิกคนดังกล่าวมักไปเล่นที่ใดนอกบ้านบ้าง (รวมพื้นท่ีส่วนกลาง
นอกห้องพักอาศัยของอาคารชุดและพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร ตอบได้ไม่จ ากัดจ านวนระบสุถานท่ีที่ไปเล่นไม่ต า่กว่า
เดือนละ 1-2 ครั้ง)  

ล าดับ สถานที่  
 

ขอบเขต ต าแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

ความถี่ใน
การใช้
งาน 

ระยะเวลาใช้
งานต่อครั้ง 

ผู้ติดตาม 
(ถ้ามี) 

 1…บ้านเพื่อน  
2…ห้างสรรพสินค้า  
3…สวนสาธารณะ/สวน 
4…ลานวัด  
5…สนามเด็กเล่น 
6…ซอย/ถนน 
7…อื่นๆ ระบ ุ

1…อยู่ใน
โครงการ 
2…นอก
โครงการ 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE 
H 

(นาที/
เท่ียว) 

(บาท/เท่ียว) CODE L (นาที/ครั้ง) CODE A 

1          

2          

3          

4          

5          

 
7.3 คุณคิดว่าท่ีอยู่อาศัยของคุณมีพ้ืนที่เล่นในอาคารที่เพียงพอส าหรับเด็กมากน้อยเพียงใด 

1.1.1. บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

1.1.2. บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

7.4 คุณคิดว่าท่ีอยู่อาศัยของคุณมีพ้ืนที่เล่นนอกอาคารที่เพียงพอส าหรับเด็กมากน้อยเพียงใด 

1.1.3. บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

1.1.4. บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 
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7.5 เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีในบ้านของคุณกินอาหารนอกบ้านสปัดาห์ละกี่มื้อโดยประมาณ (รวมอาหารทีซ่ื้อส าเรจ็รูปจาก

ข้างนอกมาทานที่บ้าน ไม่นับรวมอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนจดัหาให)้   มื้อ 

พฤติกรรมกำรใช้พื้นที่ในเมือง 
7.6 หากครัวเรือนของคุณมีบุคคลอายุต ่ากว่า 18 ปีที่ก าลังศึกษาอยู่ โปรดระบุรายละเอียดการใช้บริการด้านการศึกษา

จากสถานศึกษาของสมาชิกแต่ละคน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
สมาชิก
ล าดับ
ที่ 

ประเภทสถานศึกษา ต าแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

สมาชิกผู้
เดินทางไป
ส่ง (ถ้ามี) 

 1...สถานรับเล้ียงเด็ก 2...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3...โรงเรียนอนุบาล 
4...โรงเรียนประถม 5…โรงเรียนมัธยมตน้ 6…โรงเรียนมัธยมปลาย 

7…ปวช/ปวส 8…มหาวิทยาลัย 9….อื่นๆ ระบ ุ

(พิกัด/ชื่อ
สถานที่) 

CODE H (นาที/
เท่ียว) 

(บาท/
เท่ียว) 

CODE A 

1       

2       

3       

4       

5       

 
7.7 หากมีสมาชิกที่เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีในบ้าน สมาชิกคนดังกลา่วมักไปเล่นที่ใดนอกบ้านบ้าง (รวมพื้นที่ส่วนกลาง

นอกห้องพักอาศัยของอาคารชุดและพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร ทั้งนี้ หากมีสมาชิกเด็กหลายคน ให้เลือกสมาชิก

ที่ใช้เวลาเล่นนอกบ้านมากท่ีสุด) 
ล าดับ สถานที่  

 
ขอบเขต ต าแหน่ง  วิธีการ

เดินทาง 
ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

ความถี่ใน
การใช้
งาน 

ระยะเวลาใช้
งานต่อครั้ง 

ผู้ติดตาม 
(ถ้ามี) 

 1…บ้านเพื่อน  
2…ห้างสรรพสินค้า  
3…สวนสาธารณะ/สวน 
4…ลานวัด  
5…สนามเด็กเล่น 
6…ซอย/ถนน 
7…อื่นๆ ระบ ุ

1…อยู่ใน
โครงการ 
2…นอก
โครงการ 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE 
H 

(นาที/
เท่ียว) 

(บาท/เท่ียว) CODE L (นาที/ครั้ง) CODE A 

1          

2          

3          

4          

5          
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7.8 คุณคิดว่าในชุมชนละแวกบ้านมพ้ืีนที่เล่นส าหรับเด็กที่เพียงพอมากเพียงใด (ไม่นับรวมพ้ืนที่ส่วนกลางของโครงการ) 

โปรดระบุคะแนน 

7.8.1     (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

7.9 ในครัวเรือนของคุณมีเด็ก (อายุน้อยกว่า 12 ขวบ) ที่มักเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เป็นประจ า (เป็นผู้โดยสาร) 

หรือไม่ 

 (00) ไม่มี   (1) มี  

7.10 ในครัวเรือนของคุณมีเด็ก (อายุน้อยกว่า 18 ปี) ไม่มีใบขับขี่ และขับรถหรือไม่ 

 (00) ไม่มี   ขับรถยนต์เอง   ขับรถมอเตอรไ์ซค์เอง  อื่นๆ ระบ ุ   
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ส่วน ง. ข้อมูลระดับบุคคล 

8 ความเป็นชุมชนทั้งในโลกกายภาพและโลกดิจิทัล (5 ข้อ) 

รายการข้อความเพ่ือการประเมิน 

8.5 กรุณาระบุความเห็น
ต่อข้อความต่อไปนี้ 
5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

⋮ 
1 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

1. หากมองในภาพรวม คณุรูส้ึกชอบการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมชุมชนแบบนี้  

2. คุณรูส้ึกว่าคณุเป็นคนท่ีนี่และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนนี้  

3. คุณสามารถแวะเวียนเข้าไปหาเพื่อนบ้านในท่ีพักอาศัยของเขาได้  

4. การเข้าสังคมและมีปฏสิัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับคุณ  

5. หากมีโอกาส คณุอยากจะย้ายออกไปจากชุมชนนี ้  

6. หากเพื่อนบ้านของคุณมีการวางแผนจะท าอะไรบางอย่างร่วมกัน คณุคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่ง
ที่ “พวกเรา” ก าลังจะท า มากกวา่คิดว่าเป็น “พวกเขา” ก าลังจะท า 

 

7. หากคุณต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับบางเรื่อง คุณสามารถไปถามหรอืปรึกษาเพื่อนบ้าน
บางคนได ้

 

8. คุณเชื่อว่าเพื่อนบ้านของคุณจะใหค้วามช่วยเหลือคณุหากมีเหตุการฉุกเฉินเกิดขึ้น  

9. คุณคิดว่าคุณเป็นท่ีพึ่งพาของเพื่อนบ้านได้และคณุพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ของคุณเมื่อพวกเขาต้องการ 

 

10. คุณสามารถยืมของบางสิ่งหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของบางสิ่งกับเพื่อนบ้านได ้  

11. คุณต้องการท างานส่วนรวมบางอย่างร่วมกับเพื่อนบ้านของคุณ เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมของบริเวณที่คุณอาศัยอยู ่

 

คุณมักจะหยุดทักทายและพดูคุยกบัเพื่อนบ้านอยู่เสมอ  

12. การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมนี้ท าให้คุณรูส้ึกถึงความเป็นชุมชน รูส้กึมีสังคมในละแวก
บ้าน 

 

คุณรูส้ึกว่าย่านที่คณุอยู่อาศัยเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (กรณีทีต่ั้งอยู่ในโครงการให้ 
หมายถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบภายนอกโครงการ) 

 

8.6 หากคุณอาศัยอยู่ในโครงการที่มีร้ัวล้อมรอบ (เช่น หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด) คุณคิดว่าชุมชนของคุณคือบริเวณใด 

 ภายในรั้วโครงการบางส่วน (เช่น เฉพาะซอยที่บ้านของคุณตั้งอยู่)  ภายในรั้วโครงการทั้งหมด   

 ภายในรั้วโครงการบางส่วนและนอกรั้วบางส่วน  ภายในรั้วโครงการทั้งหมดรวมถึงนอกรั้วบางส่วน   
8.7 หากคุณมีปัญหาคุณจะนกึถึงใครเพ่ือขอความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก 

 ไม่ม ี   ครอบครัว (พ่อ แม่ พ่ี น้อง ภรรยา สามี)  เครือญาต ิ  เพื่อนสมัยเรียน  
 เพื่อนที่ท างาน  คนละแวกบ้าน   อื่นๆ ระบุ     
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8.8 คุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุม่เฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้านหรือไม่ (หากไม่อยู่ให้ข้ามข้อ 8.9) 

 อยู่   ไม่อยู่  
8.9 หากคุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุม่เฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้าน คุณเห็นด้วยกับข้อความนีม้ากน้อยเพียงใด  

รายการข้อความเพ่ือการประเมิน 

กรุณาระบุความเห็นต่อ
ข้อความต่อไปนี้ 
5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

⋮ 
1 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

1. คุณคิดว่า คณุและสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ เป็นเพื่อนบ้านกัน  

2. คุณคิดว่า หากมีเหตุฉุกเฉินในที่อยูอ่าศัย คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากสมาชิกใน
กลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนีไ้ด้ 

 

3. หากคุณต้องการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมบางอย่างในละแวกท่ีอยู่อาศัย คุณสามารถ
ขอความร่วมมือและน่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี ้

 

 

9 การใช้งานทีอ่ยู่อาศัยและความพึงพอใจ (10 ข้อ) 
9.1 โดยปกติแล้วคุณใช้เวลาในพื้นที่ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณกี่ชั่วโมง (หากไม่มีพื้นที่ส่วนกลางให้เติม 0 ในข้อ 
9.1.3 และ 9.1.4 หรือตั้งโปรแกรมให้เติมอัตโนมัติให้ไม่ต้องปรากฏข้อค าถามนี้ตอนเก็บแบบสอบถาม) 

9.1.1 บริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยส่วนตัว ภายในอาคาร  
             (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง โดยภายในน้ีเป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
            (หลังโควิด)       ช่ัวโมง โดยภายในน้ีเป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
9.1.2 บริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยส่วนตัว ภายนอกอาคาร  (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
9.1.3 บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง ภายในอาคาร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
9.1.4 บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง ภายนอกอาคาร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 

 
กำรใช้พื้นที่ส่วนตัวในบ้ำน 

9.2 หากคุณไม่มีพ้ืนที่ส่วนตัวในบ้าน โปรดระบุระดับความต้องการพ้ืนที่ส่วนตัวในบ้าน (หากมีพ้ืนที่ส่วนกลางในบ้านให้
ข้ามไปข้อ 9.3 ) (5 คือต้องการมาก ถึง 1 คือไม่ต้องการเลย) 

      
9.3 หากคุณมีพ้ืนที่ส่วนตัวในบ้าน โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ดังกล่าว(หากมีพ้ืนที่ส่วนกลางในบ้านให้ข้ามไป

ข้อ 9.4 )  (5 คือพึงพอใจที่สุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 

9.3.1 การระบายอากาศ    

9.3.2 ความเงียบสงบ     

9.3.3 ขนาดของพื้นที ่     

 
 
กำรประกอบอำหำรและทำนอำหำร 
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9.4 ความถี่ในการประกอบอาหารทานเองในครัวเรือน(ไม่นับรวมการปรุงส าเร็จรูป)  (CODE L) 
9.5 หากข้อ 0 ตอบ “4-7 (CODE L)” โปรดเลือกเหตุผลหลักในการไม่ประกอบอาหารทานเองเป็นประจ า 2 ข้อ 

 ไม่มีพื้นที่ประกอบอาหารที่เหมาะสม  ต้องการประหยัดเวลา      ต้องการประหยัดเงิน  
 ไม่มีแหล่งซื้อวัตถดุิบใกล้บ้าน     อื่นๆ ระบ ุ    

9.6 หากข้อ 0 ตอบ “4-7 (CODE L)” คุณต้องการประกอบอาหารทานเองบ่อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัหรือไม่ 

 ต้องการ   ไม่ต้องการ  ไม่แน่ใจ 
9.7 สมาชกิในครัวเรือนคนใดเป็นผู้ประกอบอาหารเป็นหลัก  (CODE A) 

9.8 โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพ้ืนที่ประกอบอาหาร (5 คือพึงพอใจที่สุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 

9.8.1 คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ    

9.8.2 ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ    

9.8.3 ขนาดของพื้นที ่      

ควำมพึงพอใจในท่ีอยู่อำศัยและอืน่ๆ 

9.9 ความพึงพอใจต่อที่อยู่อาศัยในภาพรวม (5 คือพึงพอใจท่ีสุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 

9.9.1 คุณภาพของบ้านในภาพรวม       

9.9.2 การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยในภาพรวม       

9.9.3 ขนาดพื้นท่ีภายในบ้านหรือภายในห้องชุด      

9.9.4 ขนาดพื้นท่ีภายนอกอาคาร (ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะหรือพ้ืนท่ีส่วนกลาง)    

9.9.5 ขนาดและจ านวนของห้องน ้า       

9.9.6 ขนาดระเบียง (กรณเีป็นอาคารชุด หอพัก แฟลต)      

9.9.7 ความเป็นส่วนตัว         

9.9.8 ความสงบจากมลภาวะทางเสยีง               

9.9.9 ความสว่างจากแสงธรรมชาต ิ       

9.9.10 ความปลอดภัย         

9.10  ในที่อยู่อาศัยของคุณมีห้องท่ีไม่มีการใช้งานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (ไม่รวมห้องเก็บของ หากไม่มี ให้ข้ามตอนท่ี 

10 ) 

 มี ระบุช่ือห้องและจ านวน   หอ้ง  จ านวน ห้อง   ห้อง  จ านวน ห้อง 

 ไม่ม ี

9.11 ในกรณีที่บ้านของคุณมีห้องหรือพ้ืนที่ที่ไม่มีการใช้งาน คุณมีแผนจะใช้งานห้องหรือพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างไรใน

อนาคตอีก 5-10 ปีข้างหน้า  

 ไม่มีแผนจะเปลี่ยนการใช้งาน  

 มีแผนใช้งาน (โปรดเลือกข้อที่มีโอกาสเป็นไปได้มากท่ีสุด 2 ข้อ) 

 เปิดให้นักท่องเที่ยวเช่าค้างแรมในระยะสั้น   เปิดให้นักเรียนนักศึกษาเช่ารายป ี

 ปรับปรุงเป็นร้านขายของหรือร้านอาหาร    ปรับปรุงเป็นพื้นที่ท างานส่วนตัว   

 ปรับปรุงเป็นพื้นทีส่ านักงาน    รอญาติหรือบุตรหลานกลับมาอยู่อาศัย  

 เก็บไว้เป็นห้องส าหรบัรับแขก   อื่นๆ ระบุ     
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10 การท างานที่สร้างรายได้ (15 ข้อ) 
10.6 ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณมีประสบการณ์ท างานรวมทั้งสิ้นกี่ปี  ปี 

10.7 ในช่วง 1 ปีก่อนวิกฤตโควิด (พ.ศ. 2562) คุณท างานที่สร้างรายได้กี่งาน  งาน 

10.8 ใน 1 ปีที่ผ่านมา (ช่วงวิกฤตโควิด) คุณท างานที่สร้างรายได้กี่งาน  งาน 

10.9 ใน 1 ปีที่ผ่านมา (ช่วงวิกฤตโควิด) คุณท ากิจกรรมที่ไม่สร้างรายได้โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมง/สัปดาห์ (ตอบได้มากกว่า 

1 ข้อ) 

 การเรียนรู้ในระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น ในโรงเรยีน กศน. เรียนออนไลน์แตไ่ด้ปรญิญา 

 การเรียนรู้นอกระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น เรียนพเิศษ เรียนออนไลน์แตไ่ม่มีปริญญา ท าแบบฝึกหัด

เอง 

 การฝึกงานหรือท างานโดยไมม่รีายได ้  ชม./สัปดาห ์

 การให้บริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน  ชม./สัปดาห ์

 การให้บริการชุมชนและอาสาสมัคร  ชม./สัปดาห ์

10.10 ใน 1 ปีที่ผ่านมา (จากจ านวนงานที่สร้างรายได้ข้อ 10.3 และงานที่ไม่สร้างรายได้ 10.4) คุณท างานอะไรบ้าง 

กรุณาระบุรายละเอียดแต่ละงานดังนี้ 
*หากปัจจบุันเป็นนักเรียน นกัศึกษา ใหต้อบการเรียนรู้เป็นงานอันดับแรก โดยถามเพียงข้อ 10.5-10.6 และ 10.9-10.13 ปรับค าว่าท างานเป็นเรียน 

**หากมีการตอบ “รับจ้างทั่วไป” ให้ถามรายละเอียดของงานที่รับจ้าง แจงตามประเภทงาน/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 งานที่ (แจงงานตามจ านวนงานท่ีตอบในข้อ 10.7 และ 10.8 )  1 2 3 4 5 ⋯ 

ลัก
ษณ

ะง
าน

แล
ะก

าร
ท า

งา
น 10.11 งานที่ท า* ** (อธิบาย)       

10.12 อุตสาหกรรม  (อธิบายวา่บริการ/ผลิตอะไร เช่น แฟชัน่ น ้าแข็ง ส่งคน)       

10.13 สถานภาพการท างาน  จ้างโดยรัฐบาล   จ้างโดยรัฐวิสาหกจิ 
 จ้างโดยเอกชน   จ้างโดยบุคคล   
 รับจ้างเองจากหลายเจา้ (ฟรแีลนซ์)  เป็นนายจ้าง  
 การรวมกลุ่ม   ธุรกิจสว่นตัวไม่มีลูกจา้ง  
 ธุรกิจครัวเรือนไม่มีค่าจ้าง  

      

10.14 หากเป็นงานทีเ่กิดจาก
การว่าจ้างใดๆ ให้ระบุ
วิธีการรับงาน 

 ผ่านการสมัครเอง   ผ่านการบอกต่อ   
 ผ่านนายหน้า/บริษัท  
 ผ่านพื้นที่รองานที่ชัดเจน เช่น วิน ตลาด  
 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

      

10.15 ลักษณะสถานที่ท างาน  ในที่ที่ผู้ว่าจา้งจัดหาให้เป็นหลกัแหล่ง เช่น ส านักงาน บา้น
ผู้ว่าจ้าง  

 ขึ้นอยูก่ับผู้วา่จ้างไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น ตามจุดหมาย ตาม
บ้าน ที่กอ่สร้าง 

 จัดหาดว้ยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ส่วนบุคคลหรือ
ส่วนรวมที่ต้องเป็นสมาชิก เช่น บ้าน CO-WORKING 
SPACE 

 จัดหาดว้ยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่สาธารณะ เช่น ข้าง
ถนน ตลาด 

 จัดหาดว้ยตนเองไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น ร้านกาแฟ ข้างถนน 
ตลาดนัด 
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10.16 สถานที่มักใช้เป็นที่
ท างานหลัก 

 อ าเภอ………. ต าบล………. หมู่………. (พิกัด)………. 
 ตามที่พักอาศัยในปัจจุบัน  ไม่มีที่ท างานหลัก 

      

10.17 องค์ประกอบการ
ท างาน  

 จ าเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเกือบตลอดเวลาจึงจะท างานได ้
 ต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้างเป็นครั้งคราวจึงจะท างานได้ 
 ไม่จ าเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต แต่หากมีจะเพิ่มประสิทธภิาพ

การท างาน 
 การท างานไม่ขึ้นกบัอินเทอร์เน็ตเลย  

      

เว
ลา

กา
รท

 าง
าน

 10.18 จ านวนชั่วโมงท างานเฉลีย่  ……...ชั่วโมง/สัปดาห ์       

10.19 กรอบเวลาการวา่จ้าง
งาน (หากยังท าอยู่ ไม่
นับรวมแผนที่จะออก
จากงานด้วยตนเอง) 

เร่ิมท างานนี้ตั้งแต่ เดือน……... ปี……... 
 สิ้นสุดแล้วเมื่อ เดือน……... ปี……... 
 จนถึงปัจจุบัน แต่การว่าจ้างจะสิ้นสดุเมื่อ เดือน…… ปี…… 
 จนถึงปัจจุบัน และไม่มีก าหนดสิ้นสดุการท างานที่ชัดเจน 

      

ค่า
แร

งใ
นก

าร
ท า

งา
น 10.20 อัตราค่าจ้างของงาน

โดยเฉลีย่ของแต่ละงาน 
คิดเป็น… 

 ……...บาท/เที่ยวหรอืครั้ง  ……...บาท/โครงการ 
 ……...บาท/ชม.   ……...บาท/วัน  
 ……...บาท/สัปดาห ์  ……...บาท/เดือน  
 อื่นๆ (ระบุ)...  

      

10.21 ค่าจ้างที่ได้รบัเฉลี่ยของแต่ละงาน  ……...บาท/เดือน        
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11 การซื้อของและการบริโภค 
กำรกินอำหำรนอกบ้ำน 

11.1 คุณเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านที่สถานที่ต่อไปนี้ ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สถานที่ ความถี่ (CODE L) 

 ตลาดสด  

 ตลาดนัด  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหลง่งาน/สถานศึกษา (ถา้ท างานที่บา้นให้เป็น 0)  

 ร้านอาหารอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกระยะเดินเท้าจากบา้น  

 ร้านอาหารอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา  

 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 อื่นๆ ระบ ุ     

11.2 การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของคุณ มักเกิดขึ้นในมือ้ใด ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
มื้อ ความถี่ (CODE L) 

 เช้า  

 กลางวัน  

 เย็น  

 อื่นๆ ระบ ุ     

11.3 สาเหตุที่ท าให้คุณเลือกเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีความสะดวก ไมยุ่่งยาก    ไม่มีเวลาประกอบอาหาร   

 ไม่มสีมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบอาหาร  ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกบัประกอบอาหารเอง  

 ห้องครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร   มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้แหล่งงาน/สถานศึกษา  

 มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้บ้าน    อื่นๆ ระบ ุ   

 ไม่เดินทางไปกินอาหารนอกบา้น 

กำรสั่งอำหำรด้วยบริกำรส่งอำหำร 

11.4 คุณเคยใช้บริการส่งอาหาร (GRAB/FOOD PANDA/LINE MAN/GOJEK ฯลฯ) มาท่ีบ้านหรือไม่ ด้วยความถี่

อย่างไร 

 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจ า ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

11.5 คุณเคยใช้บริการส่งอาหาร (GRAB/FOOD PANDA/LINE MAN/GOJEK ฯลฯ) มาท่ีท างาน/สถานศึกษาหรือไม่ 

ด้วยความถี่อย่างไร 

 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจ า ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

11.6 สาเหตุที่เลือกใช้งานบริการส่งอาหาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 มีความสะดวก ไมยุ่่งยาก    ไม่มีเวลาประกอบอาหาร   

 ไม่มีเวลาเดินทางไปซื้ออาหาร    ไม่มสีมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบอาหาร   

 รวมค่าส่งแล้วราคายังถูกกว่าเมื่อเทียบกับประกอบอาหารเองหรอืเดินทางไปซื้อ  

 ห้องครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร   มีโปรโมชั่นดึงดูดใจ  
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 ชอบความหลากหลายของอาหาร ไมจ่ าเจ  อื่นๆ ระบ ุ  

 ไม่ใช้งานบริการส่งอาหาร  

กำรซื้อของออนไลน ์

11.7 คุณเคยซ้ือของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น SHOPEE LAZADA JD CENTRAL ฯลฯ)  หรือไม่ ด้วยความถี่

อย่างไร 

 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจ า ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

11.8 คุณเคยซ้ือของผ่านสื่อสังคม (SOCIAL MEDIA) (เชน่ FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM ฯลฯ) หรือไม่ 

ด้วยความถี่อย่างไร 

 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจ า ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

11.9 สินค้าที่คุณมักซ้ือออนไลน์คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม   ของสดของแห้ง/วัตถุดิบส าหรบัประกอบอาหาร 

 ของใช้ในชีวิตประจ าวัน (ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ)  เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 

 เครื่องประดับ  อาหารเสริม/เครื่องส าอาง เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการท างาน 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT    อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก 

 เฟอร์นิเจอร ์     อื่นๆ ระบ ุ     

11.10 เวลาที่คุณซ้ือของออนไลน์ คุณให้ส่งสินค้าไปที่ใดเป็นหลัก 

 บ้าน   แหล่งงาน/สถานศึกษา  ร้านสะดวกซื้อ   อื่นๆ ระบ ุ  

  

11.11 สาเหตุที่ท าให้คุณซ้ือของออนไลน์ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

 มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก    ไม่มีเวลาเดินทางไปเลือกซื้อของ 

 ไมม่ีสินค้าประเภทน้ันขายในเมืองที่อยู่อาศัย  ไมส่ะดวกท่ีจะเดินทาง 

 มีคนรับของที่จะมาส่งให้เสมอ   มีโปรโมชั่นดึงดดูใจ 

 สินค้ามีความหลากหลาย แปลกใหม่อยู่เสมอ  ราคาถูกกว่าซื้อตามหน้าร้าน 

 อื่นๆ ระบ ุ     ไม่ซื้อของออนไลน ์
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ควำมเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจำกโควดิ19 

11.12 ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19   (ช่วงกลางปี 2563)  ส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือ

ของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง  (โปรดระบุว่า เพิม่ขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X)) 
พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค ความถี่ที่เปลีย่นไป 

เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X) 

11.12.1 การท าอาหารกินเองในบ้าน  

11.12.2 การเดินไปไปซ้ืออาหารมากินที่บ้าน  

11.12.3 การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น  

11.12.4 การสั่งอาหารดว้ยบรกิารส่งอาหาร  

11.12.5 การซ้ือของออนไลน ์  

11.12.6 อื่นๆ ระบ ุ     

12 การเดินทาง 
12.1  ในแต่ละสัปดาห์คุณเดินทางไปที่ไหนบ้างเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) โปรดระบุรายละเอียดข้อมูลการ

เดินทาง  
ประเภทการเดินทาง สถานที่ ความถี่ใน

การเดินทาง 
(วัน/
สัปดาห์) 

วิธีการเดินทาง ราคาค่า
เดินทาง 
(บาท/เทีย่ว) 

เวลาในการ
เดินทาง 
(นาที/เที่ยว) 

จ านวนผู้
ร่วมเดินทาง 
(คน) 

1...ไปท างาน 2...ไปโรงเรียน  
3...ไปซื้อของ/ตลาด 4...ไปโรงพยาบาล  
5...ไปออกก าลังกาย/พักผ่อน  
6... ไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน 7...อื่นๆ 

  CODE H    

       

       

       

       

       

12.2 โปรดระบุปัจจัยในการเลือกวิธใีนการเดินทางของท่าน 

 
ปัจจัย 

กรุณาให้คะแนนความส าคัญของปัจจยัต่าง ๆ ต่อการตัดสินใจเลือกยานพาหนะในการเดินทางของคุณ 
5 ส าคัญมากที่สุด - 1 ส าคัญน้อยที่สุด  0 ไม่มีความส าคญัเลย 

ปัจจัยดา้นราคา   

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูก  

ปัจจัยดา้นเวลา  

2. เดินทางสะดวกรวดเร็ว    

3. ไปถึงที่หมายตรงเวลา  

ปัจจัยดา้นขนาด  

4. ความจุมากเดินทางได้หลายคน                  

ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพ  

5. มีความปลอดภยั  

6. มีความสะดวกสบาย ไม่ร้อน  
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7. มีความเป็นส่วนตัว  

ปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อม  

8. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ปัจจัยดา้นคุณค่า  

9. ต้องการเป็นเจ้าของยานพาหนะ   

10. แสดงถึงระดับฐานะทางสังคม  

 
12.3 ท่านประสบปัญหาอะไรบ้างในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ไม่เคยใช้   ไม่มีปญัหา 

 สภาพรถเก่า                ราคาแพงมากเกินไป   ความลา่ช้าในการให้บริการ  

 มีทางเลือกน้อย   เดินทางหลายต่อไมส่ะดวก  บริการไมสุ่ภาพ 

 อื่นๆ ระบ ุ     

12.4 หากท่านเคยใช้บริการรถสองแถวหรือรถซิต้ีบัส กรุณาตอบค าถาม 12.5-12.6 

 12.5 ความพึงพอใจต่อบริการรถ
สองแถว (ในกรณีที่เคยใช้
บริการ) 
1 ไม่พอใจอยา่งมาก 

⋮ 
5 พอใจอย่างมาก 

12.6 ความพึงพอใจต่อบริการรถ
ซิต้ีบัส (ในกรณีที่เคยใช้
บริการ) 
1 ไม่พอใจอยา่งมาก 

⋮ 
5 พอใจอย่างมาก 

1. สภาพรถ   

2. ราคาค่าโดยสาร   

3. รายจ่ายค่าเดินทาง   

4. ความสะดวกสบายในการเดินทาง   

5. ความปลอดภยั   

6. ความรวดเร็วในการเดินทาง   

7. ความตรงต่อเวลา   

8. อื่นๆ   

12.7 ท่านเคยใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถหรือไม่ 

 ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อถัดไป)  เคย  
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12.8 หลังจากใช้บริการแอพลิเคชัน่เรียกรถ วัตถุประสงค์และวิธีการเดินทางของท่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (โปรด

ระบุว่า เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (x)) 

วัตถุประสงค์การเดินทาง ความถี่ (CODE L) ราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 
การเดินทางไปท างาน/เรียนหนังสอื    
การเดินทางไปซื้อของ    

การเดินทางไปออกก าลังกาย/พักผ่อน    
การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน    

วิธีการเดินทาง    
การเดินทางด้วยรถส่วนตัว    
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ    

12.9 ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19  ส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางของท่าน

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (โปรดระบุว่า เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (x)) 

วัตถุประสงค์การเดินทาง ความถี่ (CODE L) ราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 

การเดินทางไปท างาน/เรียนหนังสอื    
การเดินทางไปซื้อของ    
การเดินทางไปออกก าลังกาย/พักผ่อน    
การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน    
วิธีการเดินทาง    
การเดินทางด้วยรถส่วนตัว    
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ    

12.10 ในอนาคตข้างหน้า หากระบบขนส่งสาธารณะมีการพัฒนาดังต่อไปนี้ ท่านจะใช้บริการหรือไม่  

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ กรุณาระบุความคาดหวังของท่าน 
1….ใช้  2….ไม่ใช้  3….ไม่แน่ใจ 

1. มีระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใตด้ิน  

2. บริการรบัส่งแบบประตสูู่ประตู (รบัส่งจากบ้านถึงที่หมาย)  
3. จองตั๋วการเดินทางล่วงหน้าไดเ้หมอืนสายการบิน  

4. ค่าเดินทางที่สามารถเหมาจ่ายเป็นรายเดือนได ้  
5. ราคาถูก และราคาเดียวกันทุกประเภท  

6. สามารถให้บริการผ่านแอพลเิคชั่นเรียกรถได ้  
7. ให้บริการโดยยานยนต์ไร้คนขับ  
8. ให้บริการโดยยานยนต์เครื่องยนตไ์ฟฟ้า  
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12.11 ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านคิดว่าการเดินทางของท่านจะเป็นอย่างไร  

รูปแบบการเดินทาง กรุณาระบุความคาดหวังของท่าน 
1….ใช้  2….ไม่ใช้  3….ไม่แน่ใจ 

1. รถสองแถว หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ   

2. รถส่วนตัว   

3. บริการแอพลเิคชั่นเรียกรถ  

 

13 รายได้และรายจ่าย (6 ข้อ) 
13.1 คุณมีรายได้ที่มาจากการท างานด้วยตนเองจากไหน เป็นจ านวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มตีอบ 

00) 

 ค่าจ้างและเงินเดือน   บาท/เดือน (ซ ้ากับข้อ ) 
 ก าไรสุทธิจากการท าธุรกิจ    บาท/เดือน  
 ก าไรสุทธิจากการท าเกษตร   บาท/เดือน 

13.2 คุณได้รับเงินทีเ่ป็นการช่วยเหลือจากไหน เป็นจ านวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 

 เงินช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือจากบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 
 บ าเหน็จ/บ านาญ เงินสงเคราะห ์  บาท/เดือน 
 เงินชดเชย/ทดแทนการออกจากงาน  บาท/เดือน  
 เงินช่วยเหลือจากรัฐและองค์กรต่างๆ  บาท/เดือน ระบุโครงการ:    (CODE G) 

13.3 คุณมีรายได้จากทรัพย์สินจากไหน เป็นจ านวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มตีอบ 00)  

 ค่าเช่าบ้าน/ที่ดินและทรัพยส์ินอื่น  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผล  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยแชร์และการให้กู้ยมืเงิน  บาท/เดือน 

13.4 คุณมีรายจ่ายในการอุปโภคบริโภคเร่ืองอะไร เป็นจ านวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 

 อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล   บาท/เดือน (ของใช้ การเดิน หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้เฉพาะส่วนตัว) 
 อุปโภคบริโภคในระดับครัวเรอืน  บาท/เดือน (อาหาร ของใช้ หรือค่าใช้จ่ายที่แบ่งกันในระดับ
ครัวเรือน) 
 ค่าที่อยู่อาศัย การดูแล และคา่บริการ  บาท/เดือน (ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าเช่า คา่จ้างแม่บ้าน ฯลฯ)  
 ค่าเดินทาง (ในกรณีที่ใช้รถส่วนตัวให้ระบุเป็นค่าน ้ามัน)  บาท/เดือน 

13.5 คุณมีรายจ่ายเพ่ือการช่วยเหลือเร่ืองอะไร เป็นจ านวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 

 เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 
 บริจาคเงิน/สิ่งของแก่องค์กรต่างๆ  บาท/เดือน 
 เงินท าบุญ/เงินช่วยเหลืออ่ืนๆ  บาท/เดือน 

13.6 คุณมีรายจ่ายอื่นๆ อะไร เป็นจ านวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 00) 

 หนี้ค้างช าระในระบบ   บาท/เดือน 
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 หนี้ค้างช าระนอกระบบ   บาท/เดือน 
 เบี้ยประกันตา่งๆ    บาท/เดือน 
 ภาษี/ค่าธรรมเนยีม/ค่าปรับ   บาท/เดือน 
 อื่นๆ     บาท/เดือน 
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ภาคผนวก ข 
ผังเมืองรวมในพื้นที่เมอืงเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา 

เมืองเชียงใหม่  

ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่บังคับใช้ในปี 2555 โดยก าหนดพื้นที่เขตชุมชนและรองรับการขยายตัวของเมือง
จากศูนย์กลางโดยครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ริม อ าเภอสันทราย อ าเภอสารภี อ าเภอหางดง อ าเภอ
สันก าแพง และอ าเภอดอยสะเก็ด 

 

ภาพที่ ข-1 ผังเมืองรวมจังหวัดเชยีงใหม่ 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

ในส่วนของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 3 มีการประกาศใช้ในปี 2562 ซึ่งเป็นฉบับ
แก้ไขจากผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ปี 2555 นัยส าคัญของผังเมืองรวมฉบับนี้ คือการขยายขอบเขตพื้นที่
อนุรักษ์ (สีน ้าตาล) จากเดิมท่ีอยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่ โดยเพิ่มเติมพ้ืนที่อนุรักษ์ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณทิศใต้
และทิศตะวันออกของคูเมือง ส่วนในพื้นที่เมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณริมแม่น ้าปิงต่อเนื่องไปถึง
สวนสาธารณะของการรถไฟ ยังมีย่านชุมชนเก่า (ชุมชนวัดเกต) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินจากการใช้ประโยชน์
พาณิชยกรรมความหนาแน่นสูง เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย (เหลืองลาย) เพื่อรักษาความเป็น
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ย่านชุมชนเก่าและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ไว้ ส่วนเขตอนุรักษ์บริเวณทิศใต้ของเมืองซึ่งมีโบราณสถานตั้งอยู่
หลายแห่ง เช่น เวียงกุมกาม โบราณสถานวัดธาตุขาว โบราณสถานวัดอีค่าง ยังคงพื้นที่ไว้ตามเดิม ในด้านการ
ใช้ประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูง (สีแดง) จะอยู่ในบริเวณถัดออกจาก
พื้นที่อนุรักษ์กลางเมือง และเชื่อมโยงออกไปยังถนนสายหลักส าคัญของเมือง ประกอบไปด้วย ถนนห้วยแก้ว 
ถนนช้างเผือก ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ถนนเจริญเมือง ซึ่งในปัจจุบันมักมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ตั้งอยู่
ในแนวเส้นทางคมนาคมดังกล่าว โดยทั้งหมดเชื่อมโยงด้วยถนนวงแหวนชั้นใน (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) สาย
เชียงใหม่ - ล าปาง ซึ่งสามารถเดินทางผ่านถนนวงแหวนออกสู่พ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ โดยรอบได้อย่างสะดวก ส่วน
ที่อยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) จะตั้งอยู่ในพื้นท่ีบริเวณระหว่างวงแหวนชั้นในและวงแหวนชั้นกลาง
เป็นหลัก การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเนื่องถัดมาจะเป็นการใช้ประโยชน์ประเภทที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อย (สี
เหลือง) ในบริเวณวงแหวนรอบนอกของเมือง และต่อเนื่องตามแนวเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอ าเภอ   
สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรที่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว  

 

ภาพที่ ข-2 ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับป ี2542 (ภาพซ้าย) และ ปี 2562 (ภาพขวา) 

 ที่มา:  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

เมืองขอนแก่น  

ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุด มีการบังคับใช้ในวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีการก าหนดพื้นที่เมือง

ขอนแก่น (สีชมพูในเขตอ าเภอเมือง) ไว้ชัดเจน ลักษณะพื้นที่เนื ้อเมืองรอบรับการขยายตัวมีขอบเขตตาม

เส้นทางคมนาคมสายเลี่ยงเมืองขอนแก่น 
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ภาพที่ ข-3 ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น 

ที่มา:  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ส่วนผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นนั้น ในปัจจุบันผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ยังอยู่ในขั้นตอน
ด าเนินการปรับปรุง โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญ คือมีการขยายขอบเขตที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมบริเวณรอบสถานีรถไฟขอนแก่น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ศักยภาพสูงจากการพัฒนาสถานีรถไฟทางคู่และใน
อนาคตจะมีสถานีรถไฟความเร็วสูงในบริเวณนี้ การขยายที่ดินพาณิชยกรรมยังรวมไปถึงย่านจุดตัดของถนน
มิตรภาพ ถนนมะลิวัลย์ และถนนขอนแก่น – โพธิ์ทอง รวมถึงการเพ่ิมพื้นที่พาณิชยกรรมตลอดแนวสองฝั่ง
ถนนดังกล่าวในเขตเมือง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มักเกินขึ้น
บริเวณดังกล่าว ในด้านที่อยู่อาศัย การขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรออกสู่พ้ืนที่ชนบทเริ่มมี
ความหนาแน่นมากขึ้น ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อยจึงมีการขยายขอบเขตที่ชัดเจนในพื้นที่
เกษตรกรรมเดิม และร่างผังเมืองรวมฉบับนี้ได้มีการจัดการภัยพิบัติโดยมีพื้นที่ทางน ้าหลากในบริเวณที่ราบลุ่ม
ทางทิศตะวันออกของเมือง โดยให้มีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลดการสูญเสียหากเกิดน ้าท่วม 
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ภาพที่ ข- 4 ร่างผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) 

ที่มา:  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

เมืองหาดใหญ-่สงขลา 

ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาฉบับปี 2559 มีการประกาศเขตพื้นที่ชุมชนและเมืองเป็นลักษณะเนื้อ
เดียวกัน โดยครอบคลุมพื้นที่อ าเภอเมือง อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอควนเนียง อ าเภอบางกล ่า อ าเภอนาหม่อม 
อ าเภอคลองหอยโข่ง และอ าเภอรัตภูมิ ส่วนผังเมืองรวมเมืองและชุมชนฉบับที่ยังคงบังคับใช้  ได้แก่ ผังเมือง
รวมชุมชนพะตง - พังลา ผังเมืองรวมชุมชนก าแพงเพชร - นาสีทอง ผังเมืองรวมชุมชนระโนด และผังที่
หมดอายุหรืออยู่ในระหว่างด าเนินการ ได้แก่ ผังเมืองรวมเมืองสงชลา ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ผังเมืองรวม
เมืองปาดังเบซาร์ ผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ ผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ผังเมืองรวมชุมชนจะ
นะ ผังเมืองรวมชุมชนสทิงพระ ผังเมืองรวมเมืองสะเดา ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน ้าลึกสงขลา และผังเมืองรวม
เมืองรัตภูม ิ
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ภาพที่ ข-5 ผังเมืองรวมจังหวัด (ภาพซ้าย) ผังเมืองรวมเมืองและชุมชนในจังหวัดสงขลา (ภาพขวา) 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองหาดใหญ่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
เมืองสงขลา เนื่องจากการขยายตัวเชื่อมโยงเป็นเนื้อเมืองเดียวกันตั้งแต่ในอดีต ทั้งนี้ ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่
และผังเมืองรวมเมืองสงขลาในปัจจุบันได้หมดอายุไปแล้ว ขณะนี้จึงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงผัง (ร่าง
ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 อยู่ในระหว่างการจัดท า แต่ไม่พบข้อมูลของร่างผังเมืองรวม
เมืองสงขลา)  

ร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้แสดงการใช้ประโยชนที่ดินของเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตการควบคุมการใช้ประโยชน์ จากเดิมที่มีการควบคุมเพียงแค่พื้นที่เมืองและศูนย์กลางใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่เป็นหลัก (ฉบับปี 2537) ให้มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยครอบคลุมพื้นที่ การ
ขยายตัวของเมือง ประกอบไปด้วยพื้นที่ 26 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต  5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหาดใหญ่ 
อ าเภอควนเนียง อ าเภอบางกล ่า อ าเภอนาหม่อม และอ าเภอคลองหอยโข่ง โดยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดใน
พื้นที่เมือง คือการขยายตัวของพื้นที่พาณิชยกรรมความหนาแน่นสูงจากศูนย์กลางเมืองออกสู่พื้นที่โดยรอบ
ขอบเขตเดิม โดยการขยายตัวนี้ยังคงถนนเพชรเกษมเป็นแกนส าคัญ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่พาณิชยกรรม
ดังกล่าวยังท าให้ของเขตพื้นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูง ความหนาแน่นปานกลาง และความหนาแน่นน้อยมี
การขยับขยายออกสู่พ้ืนที่รอบนอก โดยมีถนนลพบุรีราเมศวร์และถนนสายเอเชียเป็นแนวขอบเขตการขยายตัว
ของกลุ่มที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกประการคือการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
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แนวถนนสายประธาน คือถนน AH2 มีกลุ่มพาณิชยกรรมความหนาแน่นสูง หรือห้างสรรพสินค้าและขายส่ง
ขนาดใหญ่ก่อตัวอยู่ตามแนวจุดตัดส าคัญ ท าให้การก าหนดการใช้ประโยชนที่ดินต้องรองรับการขยายตัวของ
เมืองในบริเวณดังกล่าว ประการสุดท้ายที่เป็นการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการขยายตัวของเมือง คือการ
ก าหนดพื้นที่การอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในแนวเส้นทางน ้าและพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมักเกิ ด
อุทกภัยในเมืองอยู่บ่อยครั้ง จึงมีการก าหนดให้พ้ืนที่มีทางระบายน ้าของเมือง เป็นผลให้ห้ามมีการสร้างสิ่งปลูก
สร้างขนาดใหญ่ในบริเวณแนวเหนือ - ใต้ ของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ข-6 ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ พ.ศ.2537  (ซ้าย) 

ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมเมืองสงขลา (ขวา) 

ภาพที่ ข-7ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 (ปัจจบุัน) (ซ้าย) 

ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมเมืองสงขลา พ.ศ.2541 (ขวา) 
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ภาคผนวก ค  
สรุปการประชุมเชิงปฏบิัติการ (การประชมุกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) 

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ของเมืองหลักภูมิภาคกรณีศึกษาทั้ง 3 เมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมสมองใน
หัวข้อพฤติกรรมการซื้อของและสถานการณ์ของแหล่งการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาค ประกอบกับคาดการณ์
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคต โดยกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 5 
ส่วนคือ 1.การน าเสนอข้อมูลโครงการ 2.หลักและกระบวนการการมองภาพอนาคต 3.วิวัฒนาการของการซื้อ
ของในเมือง 4.พฤติกรรมการซื้อของและแหล่งซื้อของของเมืองเชียงใหม่ และ 5.การกวาดสัญญาณและ
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเคลื่อน โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของส่วนที่ 4 และ 5 ซึ่งเป็นส่วนที่มีการร่วม
สนทนาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ดังนี้ 

 

เมืองเชียงใหม่  

จัดประชุมวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 09:00 – 12:00 น. (ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom)) 

พฤติกรรมการซื้อของและแหล่งซื้อของของเมืองเชียงใหม่ 

ตัวแทนผู้ให้บริการศูนย์การค้าเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• หากต้องการศึกษาการซื้อของของเมืองเชียงใหม่นั้นนั้นต้องแบ่งวิถีการจับจ่ายใช้สอยเป็น 

2 รูปแบบใหญ่ด้วยกัน ดังนี้ กลุ่มผู้อาศัยอยู่เมืองเชียงใหม่ และกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง

สองกลุ่มนี้มีวิถีการซื้อของที่แตกต่างกัน 

• ตัวอย่าง ศูนย์การค้าวันนิมมาน ซึ่งเป็นย่านใหม่ของเมืองเชียงใหม่ที่มี่ความโด่งดังในช่วง 

5-10 ปีที่ผ่านมานี้ พบว่ากลุ่มคนที่เข้ามาใช้งานที่พาดผ่านย่านนี้มักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทย (ต่างจังหวัด) และชาวต่างชาติ (จีน) 

• ตลาดหรือแหล่งซื้อสินค้าเฉพาะกลุ่มที่โด่งดังของเมืองเชียงใหม่ อาทิ ตลาดวินเทจ ไนท์

กราวน์ เป็นตลาดของกลุ่มผู้สนใจสินค้ามือสอง ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นคนเชียงใหม่และคน

กรุงเทพ ส าหรับผู้ซื้อมักเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับชั้นมหาวิทยาลัยในเมืองเชียงใหม่ และ

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพ  

• ตลาดสินค้างานคราฟท์ หรือ งานฝีมือ เป็นอีกแหล่งการค้าที ่เป็นที ่นิยมของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพฯ และชาวต่างวชาติ  

• ย่านนิมมาน เป็นย่านที่หล่อเลี้ยงด้วยด้วยการท่องเที่ยว ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

จากการระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ท าให้ย่านซบเซาลงอย่างมาก มีการปิดตัว
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ของร้านค้าเป็นจ านวนมาก อีกท้ังกลุ่มผู้ประกอบการชาวจีนที่รองรับการท่องเที่ยวจีน ก็

ปิดตัวลงเป็นจ านวนมาก 

ตัวแทนผู้ศึกษาด้านพลวัติตลาดเมืองเชียงใหม่ และผู้ย่านถิ่นฐานมาอยู่เชียงใหม่จากภูมิภาคอ่ืน ๆ  
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ย ้าให้เห็นว่าตลาด หรือ กาด ยังคงเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าที่ส าคัญของเมืองเชียงใหม่ 

รวมถึงพื้นที่รอบนอกภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกาดขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งกระจายที่

ส าคัญของเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ กาดวโรรส-กาดต้นล าไย ที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้า

ประเภทอาหาร ของแห้ง และกาดเมืองใหม่ ที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าประเภทอาหาร 

วัตถุดิบ พืชผัก ผลไม้ หรือสินค้าเปียก เป็นต้น 

• รูปแบบการกระจายสินค้าของเมืองเชียงใหม่ยังคงเป็นรูปแบบดั้งเดิม กล่าวคือ กลุ่ม

เกษตรกรที่น าสินค้าเกษตรน ามาขายในกาดในเมืองเชียงใหม่ และขณะเดียวกันกลุ่มคน

เหล่านั้นก็ซื้อสินค้าชนิดที่ไม่มีในพ้ืนที่ตนเองไปขายต่อ  

• ตัวอย่างรูปแบบของผู้ศึกษาได้อธิบายให้เห็นภาพว่า เกษตรกรปลูกกะหล ่าที่อ าเภอแม่

แตงจะน ากะหล ่ามาขายที่กาดเมืองใหม่ และซื้อผักชนิดอื่น ๆ อาทิ พืชกินหัว หรือ เผือก 

ไปขายในอ าเภอแม่แตง 

• รถพุ่มพวง เป็นแหล่งซื้อขายที่พบได้ไม่มากนักในเมืองเชียงใหม่ รวมถึงในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของ

จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดและเอกลักษณ์ของกลุ่มชุมชนในภมาคเหนือ ที่

มักอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งองค์ประกอบของชุมชนเล็ก ๆ นั้นก็มักจะมีร้านค้า 

หรือ ตลาดขนาดเล็ก หรือเรียกว่า กาดก้อม ซึ ่งท าหน้าที ่เป็นแหล่งซื ้อขายสินค้า

แลกเปลี่ยนของชุมชน รถพุ่มพวงจึงไม่เป็นที่นิยมนัก 

• แต่อย่างไรก็ตาม รถพุ่มพวง ก็สามารถพบได้ในอ าเภอรอบ ๆ ที่เป็นพื้นที่ชนบท ซึ่งกลุ่ม

สินค้ามักเป็นสินค้าอุปโภคที่กลุ่มคนในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดในการเดินทาง อาทิ อ าเภอแม่

แตง อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอฮอด เป็นต้น 

• วัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ และภาคเหนือนั้นยังคงบริ โภค

อาหารพื้นเมือง ซึ่งร้านขายอาหารพ้ืนเมืองนั้นมีกระจายเป็นจ านวนมาก และยังไม่ได้เข้า

ไปในร้านค้าทันสมัย อาทิ ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ไม่มีสินค้าประเภทนั้นๆ อยู่ 

นอกจากนี้ร้านอาหารพื้นเมืองของเมืองเชียงใหม่ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

ร้านอาหารพื้นเมืองส าหรับชาวพื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง

สองกลุ่มก็มักแยกกันชัดเจน 
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• แหล่งซื้อขายสินค้าเฉพาะทางมักผูกโยงกับตลาดส าหรับการท่องเที่ยว ซึ่งสินค้าส่วนมาก

มักเป็นสินค้าเชิงอัตลักษณ์ อาทิ เสื้อผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับ เป็นต้น 

• อีกหนึ่งพฤติกรรมการบริโภคที่พบเจอได้มากในเมืองเชียงใหม่ พบว่า ด้วยความเป็นเมือง

ที่มีความหลากหลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานมาท างานในเมือง

เชียงใหม่ การกินอาหารนอกบ้าน โดยเฉพาะมื้อเย็น โดยแหล่งที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ตลาด

อาหารกลางคืนประตูช้างเผือก เป็นต้น 

ตัวแทนผู้ให้บริการตลาดออนไลน์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• การซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมมากในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย 

กลุ่มวัยท างาน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สินค้าอุปโภค ของใช้ใน

ครัวเรือน 

• กลุ่มตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยม และหลาย ๆ กลุ่มมีจ านวนมากกว่า 

50,000 คน อาทิ กาดหมั่วซั่วแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ไม่เฉพาะให้บริการแค่คนใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น แต่ยังให้บริการคนในเมืองเชียงใหม่ด้วย  

• การตั้งค าถามวิถีการซื้อของและไรเดอร์ในเมืองเชียงใหม่ ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวตอบ

โจทย์ชีวิตสมัยใหม่ไหม 

ตัวแทนคนกรุงเทพที่ย้ายถิ่นไปท างานที่เมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ไรเดอร์หรือบริการส่งสินค้า ส่งอาหารเป็นทีนิยมมากของเมืองเชียงใหม่ เป็นที่พ่ึงของชาว

เชียงใหม่ โดยเฉพาะอาหาร ที่ท าให้มีภูมิทัศน์อาหารที่กว้างขวางขึ้น มีร้านค้าจ านวนมาก

ที่ประสบความส าเร็จเมืองร่วให้บริการกับบริการส่งอาหาร 

• ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการปรับตัวของผู้ค้าท้องถิ่นมีอยู่มาก หลาย ๆ ร้าน ก็เปลี่ยน

รูปแบบสินค้าจากที่เน้นกลุ ่มนักท่องเที ่ยว ก็ปรับให้เป็นสินค้าที ่เหมาะสมกับกลุ่ม

นักศึกษา หรือ การปรับวิธีการขายจากการขายหน้าร้าน ไปยังการขายกับแอปพลิเคชัน

บริการส่งอาหาร การขายบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

• ด้วยความหลากหลายของผู้คนของเมืองเชียงใหม่ ท าให่มีตลาดหรือแหล่งซื้อของที่หลาก

หมายตอบโจทย์ในทุก ๆ กลุ่ม ตั้งแต่ร้านอาหารรถเข็นไปจนถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 

• ค่าครองชีพในเมืองเชียงใหม่นั้นไม่สูงมากนัก ทั้งที่ร้านค้าดูดี เทียบได้กับเมืองใหญ่ ๆ 

เมืองอื ่นในประเทศไทย นั ้นมาจากกลุ ่มผู ้บริโภคกลุ ่มใหญ่คือ นักศึกษาในจังหวัด

เชียงใหม่ 
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• ด้วยความเป็นเมืองฐานเศรษฐกิจท่องเที่ยวและบริการ ท าให้ร้านค้าและผู้ประกอบการ

พัฒนาสินค้าและการให้บริการอยู่ตลอดเวลา  

• อีกปัจจัยที่ท าให้สินค้าในเมืองเชียงใหม่ไม่สูงมักนัก คือ ต้นทุนเมืองที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 

และทรัพยากรสนับสนุนอยู่ภายในจังหวัดซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่ต้องน าเข้าและต้นทุน

เงาที่จะสูงขึ้น 

ตัวแทนสมาคมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และคนเชียงใหม่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ย ้าให้เห็นว่าภาพตลาดเมืองเชียงใหม่นั้นแยกต้องแยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ภาพตลาด

ของส าหรับนักท่องเที่ยว และภาพตลาดของคนท้องถิ่น และนักศึกษา ซึ่งที่สองตลาดนั้น

มีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงท าให้พบว่ามีการใช้งานข้ามกันของสองภาพไม่มากนัก 

ยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหารพื้นเมืองในย่านนิมานก็เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว ซึ่ง

จุดหมายของอาหารพื้นเมืองของคนท้องถิ่นก็จะมีร้านประจ าชุมชนอยู่  

• เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองปราบเซียน ภาพภายนอกของเมืองเชียงใหม่นั้นจะดูเป็นเมืองที่มี

การเติบโตของเศรษฐกิจค่อนข้างมาก แต่ด้วยลักษณะการบริโภคของคนเมืองเชียงใหม่

นั ้นที ่เป็นกลุ ่มนักศึกษา กลุ ่มวัยท างาน และกลุ่ มคนท้องถิ ่นที่มีก าลังซื ้อไม่สูงเท่า

นักท่องเที่ยว จึงท าให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในเมืองเชียงใหม่ไม่สามารถตั้งราคาได้

สูงมากนัก หรือ หากร้านใดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะไม่ได้ลูกค้าท้องถิ่นนั้นเอง 

• นอกจากนี้ยังชี ้ให้เห็นว่า กลุ ่มผู ้มีรายได้สูงของเมืองเชียง ใหม่ไม่ได้บริโภคในเมือง

เชียงใหม่ ตัวอย่างคือ แม้ว่าศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ทีมีสินค้าหลากหลาย 

กลุ่มผู้มีรายได้สูงก็ไม่ใช้บริการ หากแต่ไปใช้ในพื้นที่อ่ืน ๆ อาทิ กรุงเทพฯ ต่างประเทศ 

• สินค้าเชิงอัตลักษณ์ยังคงเป็นที่นิยมของคนเมืองเชียงใหม่อยู่ หากแต่แยกออกมาจากกลุ่ม

ร้านที่ขายให้กับนักท่องเที่ยว และความต้องการนั้น ๆ จึงผูกโยงกับงานเทศกาล งาน

ประเพณี อาทิ ผ้าทอท่ีใช้เข้าวัดในช่วงปี๋ใหม่เมือง เป็นต้น 

• เหตุที่รถพุ่มพวงไม่เป็นที่นิยมมากนักนั้นคล้ายกับตัวแทนผู้ศึกษาพลวัติตลาดในเมือง

เชียงใหม่กล่าวไว้ คือ ด้วยลักษณะชุมชนุที่อาศัยอยู่กันเป็นกระเปาะ เป็นซอย เป็นกลุ่ม

บ้าน จึงท าให้มีร้านค้าขนาดเล็ก กาดก้อม เป็นแหล่งซื้อขายหลัก  

• ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานี้แอปพลิเคชันส่งอาหารและสินค้าเป็นที่นิยมมาก และเป็นปัจจัย

หลักที่เข้ามาปรับวิถีชีวิตไปจากเดิม ประกอบการการเติบโตของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่

เติบโตอย่างมาก ท าให้มียอดการใช้งานบริการส่งสินค้าและอาหารเป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป  
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• การจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่เติบโตอย่างมากในเมืองเชียงใหม่ 

หนึ่งในปัจจัยกระตุ้นคือการจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่

เร่งการให้บริการการในเมืองเชียงใหม่ง่ายยิ่งขึ้น แต่ข้อสังเกตที่พบคือ ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่

ยังเข้าไม่ถึงบริการดังกล่าว รวมทั้งความสามารถในการใช้งานที่ยังไม่สะดวกมากนัก และ

คงย ้าว่าระบบการจ่ายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ยังคงต้องพัฒนาต่อไป 

• ร้านค้าประสบการณ์ ก็เป็นอีกพฤติกรรมที่พบได้ในเมืองเชียงใหม่ อาทิ ร้านกาแฟที่สวย

งานในย่านคูเมือง ผู้คนในเมืองเชียงใหม่ก็เข้าไปใช้บริการเพื่อให้ได้ประสบการณ์นั้น ๆ 

ทั้งท่ีเมื่อเทียบคุณภาพ และความพ่ึงพอใจของอาหาร สิน้คาอาจจะมีแหล่งซื้อขายที่ดีกว่า 

• ช่องว่างระหว่างวัย สามารถสะท้อนผ่านความนิยมของร้านค้าได้ กล่าวคือ ร้านที่ได้รับ

ความนิยมของกลุ่มผู้สูงอายุ ก็จะเป็นร้านที่เก่าแก่ มีความเป็นที่นิยมมากในอดีต แต่กลุ่ม

คนรุ่นใหม่นั้นไม่ได้เข้าไปใช้บริการ ในทางเดียวกันร้านที่เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ก็ไม่

เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้สูงอายุ 

• ปรากฏการณ์ชาวจีน เป็นที ่ทราบกันดีอยู ่แล้วว่าเมืองเชียงใหม่เป็นจุดหมายของ

นักท่องเที่ยวชาวจีนจึงท าให้การค้าการบริการปรับตัวมารอบรับกลุ่มคนนี้โดยเฉพาะไม่

ว่าจะเป็นการให้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาเป็นภาษาจีน

เป็นต้น 

• แต่อีกปรากฏการณ์ที่ตามมาการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนคือ กลุ่มผู้ประกอบการชาวจีน

ที่เข้ามาลงทุนในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ต้นน าไปยังปลายน ้า กล่าวคือ ในเมืองเชียงใหม่มี

ผู้ประกอบการชาวจีนที่มีสินค้าและบริการให้แก่ชาวจีนด้วยกันเอง ตั้งแต่การจองตั๋ว

โดยสาร แพคเก็จท่องเที่ยว โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร บริการส่งอาหารส่ง

สินค้า บริการขนส่งระหว่างประเทศ รวมไปถึงระบบจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติ

จีน ซึ ่งผู ้ให้ความเห็นมองว่าเงิน หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจเหล่านั ้นไม่ได้ตกถึงเมือง

เชียงใหม่เลย หรือน้อยมาก 

• ปัจจัยที่ส่งผลให้การค้าอเล็กทรอนิกส์ในเมืองเชียงใหม่เติบโตมากคือ โครงสร้างพื้นฐาน

ของระบบการค้าอเล็กทรอนิกส์จีนที่ลงทุนไว้ ผู้ให้ความเห็นกว่าว่าในเมืองเชียงใหม่มี

ตัวแทนตลาดกลางออนไลน์จากประเทศจีนที่เป็นที่นิยมเข้ามาตั้งส านักงานในเชียงใหม่ 

รวมไปถึงบริการขนส่งสินค้าระหว่างไทยจีนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน 5 ล าดับก็ตั้งอยู่ที่เมือง

เชียงใหม่ด้วยเช่นกัน 
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• ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการคือ ข้อมูลของเมืองเชียงใหม่และประทศไทยที่อยู่ในมือ

คนจีนนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก 

ตัวแทนผู้ประกอบการรายย่อย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ย ้าให้เห็นว่าภาพการค้าเชียงใหม่ในฐานะคนเชียงใหม่ ต้องแบ่งออกเป็น 2 ภาพ

เหมือนกับผู้เข้าร่วมท่านอื่น ๆ ได้กล่าวไว้ ภาพเชียงใหม่แบบดังเดิมนั้นก็ยังสามารถเห็น

ได้แต่น้อยมาก มาจากกลุ่มที่ยังให้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่นั้นก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะที่

กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็มีวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยว คล้ายเป็นโลกคู่ขนาน 

• อย่างไรก็ตาม คนรุ่นใหม่ในเมืองเชียงใหม่ก็ยังคงใช้บริการร้านค้า แหล่งซื้อขายสินค้าที่

เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวในฐานะนักท่องเที่ยวในเมืองตัวเองอยู่บ้าง สะท้อนจากคนรอบตัวที่

ก็ยังไปร้านกาแฟ เพ่ือถ่ายภาพและลงภาพในเครือข่ายสังความออนไลน์ในช่วงสุดสัปดาห์ 

แต่ในระหว่างวันก็มักจะซื้อร้านกาแฟประจ าของคนท้องถิ่น 

• ร้านค้าที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันส่งอาหารอาจเป็นร้านที่คนท้องถิ่นไม่รู้จัก ด้วยความ

ที่อาหาร และสินค้าในเมืองเชียงใหม่มีราคาไม่สูงนักจึงท าให้การเข้าร่วมกับแอปพลิเคชัน

ดังกล่าวไม่คุ้มกับมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย อีกทั้งวิถีคนเชียงใหม่ที่มักมีจักรยานยนต์อยู่แล้ว

และก็บริโภคในพื้นที่รอบชุมชนตัวเอง จึงท าให้ร้านค้าที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนั้น ๆ 

เป็นร้านค้าพิเศษ หรือเป็นร้านส าหรับนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพฯ 

ตัวแทนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไดร้่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• อีกปัจจัยที่ส าคัญของการศึกษาการซื้อของคือรายได้ของคนในเมืองเชียงใหม่ ที่สามารถ

แบ่งได้เป็นเงินที่ซื้อของจ าเป็น และการซื้อจากเงินเหลือ  

• เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีโอกาสในการประกอบธุรกิจอยู่มาก หากแต่ต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภค

ให้ดีว่าเป็นกลุ่มใด 

การกวาดสัญญาณและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเคลื่อน 

กิจกรรมนี้นักวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกวาดสัญญาณเพ่ือหาปัจจัยขับเคลื่อน
ส าคัญของการซื้อของของเมืองเชียงใหม่โดยอาศัยชุดตัวขับเคลื่อนส าคัญผ่านการวเคราะห์ตามวิธี STEEPV 
รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่แน่นอนผ่านพื้นที่ระดมความคิดออนไลน์ เว็ปไซต์ Ideaflip.com ซึ่งถือ
ว่ามีความแตกต่างจากเมืองขอนแก่นซึ่งส่วนมากเป็นปัจจัยจากภายในเมืองด้วยกันเอง  แต่ในรายละเอียดก็มี
ปัจจัยจากภายในเมืองด้วยเช่นกัน โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละปัจจัยออกได้ดังนี้ 
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ภาพที่ ค-1 แผนผังการการกวาดสญัญาณและปัจจัยขัยเคลื่อนต่อการซื้อของในเมืองเชียงใหม่
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ตารางที่ ค-1 ตารางสรุปปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม ่
Social Technology Economic Environment Policies Values 

- สังคมสูงอาย ุ
- แรงงานข้ามชาติมากข้ึน 
- ชาวต่างชาติที่อยู่อาศัย

ระยะยาว 
- สังคมครอบครัวเดีย่ว 
- ทักษะเทคโนโลยีของ

ผู้ประกอบการ 
- คนอยู่อาศัยช่ัวคราว 

(กลุ่มนักศึกษา) น้อยลง 
- แรงงานย้ายถิ่นมากข้ึน

จากความเป็นศูนย์กลาง
ของภาคเหนือ 

 

- อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
- กระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส ์
- ราคาสมาร์ทโฟนลดลง

ทุกคนเข้าถึงได้มากข้ึน 
- เทคโนโลยีการ

ถ่ายทอดสด 
- เทคโนโลยีสั่งด้วยเสยีง 
- เกษตรกรรมอัจฉริยะ 
- เทคโนโลยีการส่งสินค้า 
- การรีวิวสินคา้ 
- Platform ของ

ผู้ประกอบการ 
- Nano-influencer 

and local key 
opinion leader 

 
 

- เศรษฐกิจดิจิทลั 
- Sme และรายย่อยมาก

ยิ่งข้ึน 
- สินค้าจีน 
- ทุนจีน 
- การเติบโตของร้าน 

chain 
- กิจกรรมและกิจการที่

เกี่ยวข้องกับผู้สูงอาย ุ
- ความสะดวกสายในการ

เดินทาง 

- การเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 

- ปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก 
pm 2.5 

- เทคโนโลยีการตัดแต่ง
พันธุกรรมพืช เพื่อส่งผลให้มี
การผลิตที่สูงขึ้น 

- ขนส่งมวลชนในเมือง
เชียงใหม ่

- การจัดระเบียบพ้ืนท่ีตลาด
อาจจะสญูเสียอัตลักษณ์
ของเมืองเชียงใหม ่

- รัฐสวัสดิการ 
- นโยบายส่งเสริมร้านค้าโช

ห่วย 
- การจัดการด้านผังเมือง 
- นโยบายดา้นการพัฒนา

ระบบคมนาคม 
- การค้าเสร ี
- การงดเว้นภาษีน าเข้า 
- ภาคประชาสังคมมคีวาม

เข้มแข็ง 

- ค่านิยมรักษ์โลก 
- กลุ่มตลาดเฉพาะกลุม่ 
- สินค้าอัตลักษ์ล้านนา 

สินค้าหัตถกรรม สินค้า
ด้านศิลปะ 

- กระแสการบรโิภคเพื่อ
สุขภาพ 

- การกลับคืนสู่ธรรมชาต ิ
- ค่านิยมในการบริโภค

ร้าน chain 
- ความต้องการใน

ประสบการณ์การซื้อของ 
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1. ปัจจัยด้านสังคม คล้ายกับปัจจัยด้านสังคมของเมืองอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในภาพรวมของประเทศไทยที่

เห็นพร้องกันว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นจะน ามาซึ่งรูปแบบการบริโภค การซื้อของของคนเมืองหลัก

ภูมิภาค แต่ปัจจัยที่โดดเด่นของเมืองเชียงใหม่คือ การเป็นพื้นที่แห่งโอกาส เป็นจุดหลายของกลุ่มคน

ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ เข้ามาท างาน อาศัย ศึกษา หรือ ประกอบธุรกิจในเมืองเชียงใหม่ อาทิ 

ชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัยระยะยาว แรงงานต่างชาติ แรงงานและผู้ประกอบการชาวไทย รวมถึงผู้ที่อยู่

อาศัยชั่วคราว เช่นกลุ่มนักศึกษา เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อรูปแบบการซื้อของทั้ งสิ้น นอกจากนี้เอง สังคม

ครอบครัวเดี่ยวก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่พบมากขึ้นเรื่อย ๆ 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การค้าและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มาคู่กันเสมอ จึงไม่แปลกที่ปัจจัยขับเคลื่อนด้าน

เทคโนโลยีจะเข้ามากรอบวิถีการซื ้อของที ่เปลี ่ยนไป เมืองเชียงใหม่เองมีการพัฒนาและหยิ บใช้

เทคโนโลยีดเนการค้าและการสนับสนุนการค้าที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มคนเมืองเชียงใหม่และนักลงทุน

จากต่างชาติ อาทิ การเติบโตของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การเติบโตของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การเติบโตแบบก้าวกระโดดของแอปพลิเคชันบริการส่ งอาหาร

และสินค้า รวมถึงเทคโนโลยีการถ่ายทอดสด การสั่งงานด้วยเสียง การรีวิวสินค้าจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจระดับจิ๋วและท้องถิ่น และแพรตฟอร์ม เป็นต้น นอกจากนี้พบว่ามีปัจจัยขับเคลื่อด้าน

เทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็มหรือทบทวีความสามารถของผู้บริโภคในการเข้าถึงเทคโนโลยี อาทิ ราคา

ของสมาร์ทโฟนที่ถูกลง การปรับรูปแบบระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายและสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังพว่า การปฏิเสธระบบอินเทอร์เน็ต และการล่มสลายของระบบอินเทอร์เน็ต

จากปัจจัยภายนอกก็สามารถท าให้การเติบโตของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการค้าบูรณาการหยุดชงัก

ลงได ้

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้วยเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่พ่ึงพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก ฉนั้นปัจจัยขับเคลื่อน

ทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อภูมิทัศน์การค้าของเมืองเชียงใหม่นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และ

การสนับสนุนการค้าการบริการ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การเติบโตของร้าน 

chain รวมไปถึง การเข้ามาของสินค้าจีน และทุนจีน ที่มีราคาถูกและมีคุณภาพที่ท าให้ผู้ผลิตหรือ

ให้บริการในประเทศไม่อาจสู้ได้ นอกจากนี้แล้วการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ก็ส่งผล

ต่อรูปแบบการซื้อของของเมืองเชียงใหม่ได้เช่นกัน อาทิ เศรษฐกิจสีเงิน กิจกรรมและกิจการที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ความสะดวกสบายในการเดินทางที่ไปกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยใน

อนาคต 
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4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อไม่เฉพาะรูปแบบการซื้อของแต่รวมถึงการ

ด าเนินชีวิตด้านอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันระดมสมอง ซึ่งได้ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อเมือง

เชียงใหม่ดังนี้ การสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5 ที่มีแนวโน้มท าให้คนออก

จากบ้านลดลงจากความไม่สบายตัวของภูมิอากาศ หรือการท าลายสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

พบว่า การจัดระเบียบพ้ืนที่ตลาดก็อาจส่งผลต่ออัตลักษณ์การค้าของเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป๋นจุดขายหลัก

ของเมือง รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของเมืองเชียงใหม่ ที่อาจเข้ามามีบทบาทต่อการซื้อ

ของในอนาคต 

5. ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย ที่ส่งผลต่อการซื้อของคนเมืองในเมืองเชียงใหม่นั้น แบ่งได้เป็น 2 

ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ด้านนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ รัฐสวัสดิการ การค้าเสรี การงด

เว้นภาษีน าเข้า นโยบายส่งเสริมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการผังเมืองที่เน้นการปรับภูมิทัศน์

การค้าให้ดีขึ้น อาทิ นโยบายส่งเสริร้านโชห่วย การจัดการด้านผังเมือง การลงทุนในการพัฒนาระบบ

การคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เองผู้เข้าร่วมเห็นพร้องกันว่า หากภาคประชา

สังคมมีความเข็มแข็งก็จะส่งผลต่อการซื้อของอย่างมาก 

6. ปัจจัยด้านค่านิยม กล่าวได้ว่าปัจจัยขับเคลื่อนด้านค่านิยมนั้นส าคัญต่อรูปแบบการตัดสินใจในการซื้อ

ของในระบบความเชื่อหรือการสมาทานต่อแนวคิด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ ค่านิยมที่เกี่ยวข้องการ

สิ่งแวดล้อม อาทิ ค่านิยมรักษ์โลก กระแสการบริโภคยั่งยื่น การบริโภคเพื่อสุขภาพ การกลับคืนสู่

ธรรมชาติ เป็นต้น ค่านิยมการบริโภคสินค้าท้องถิ่น การบริโภคเชิงอัตลักษณ์ อาทิ สินค้าหัตถกรรม 

สินค้าอัตลักษณ์ล้านนา เป็นต้น และค่านิยมการบริโภคประสบการณ์ที่พบเห็นได้ในเมืองเชียงใหม่และ

มีแนวโน้มที่เติบโตมากข้ึนเรื่อย ๆ 

หลังจากนั้นนักวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงกฏิบัติการร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่
แน่นนอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการซื้อของของเมืองเชียงใหม่ ได้ผลดังภาพ 
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ภาพที่ ค-2 แผนผังวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่แน่นอนต่อปัจจัยขัยเคลื่อนต่อการซื้อของในเมืองเชียงใหม่ 

 
พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนจ านวนมากที่ร่วมกันกวาดสัญญานในกิจกรรมก่อนหน้านี้ มักมีความไม่แน่นอน

ต ่ากล่าวคือมีโอกาสในการเกิดสูง อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล สินค้าและการลงทุนจากจีน การเติบโตของระบบการ
จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสังคมผู้สูงอายุ และการขายสินค้าอัตลักษณ์ ล้วนแต่พบได้ในปัจจุบันและเป็นปัจจัย
หลักที่ผลกระทบต่อการซื้อของสูง ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความไม่แน่นอนปานกลางและผลกระทบสูง 
ได้แก่ เทคโนโลยีการส่งเสริมการค้า อาทิ เทคโนโลยี VR หรือความสามารถในการเข้าถึงสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้น 
รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อาทิ การส่งเสริม SME และผู้ประกอบกหารรายย่อย กฎหมาย trust law การ
กู้ยืมขนาดจิ๋ว เป็นต้น ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่พบความพยายามที่อาจจะเป็นได้จริง  เมื่อพิจารณาถึง
ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความไม่แน่นอนสูงและผลกระทบสูง ผู้เข้าร่วมเห็นพร้องว่ามีด้วยกัน 4 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัย
ด้านผังเมืองในการพัฒนาเมืองสู ่เมืองกระชับ ปัจจัยด้านสิ ่งแวดล้อมในด้านการผลิตอาหารด้วยการใช้
เทคโนโลยีตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อการผลิตมวลรวม ซึ่งอาจท าให้ความหลากหลายของอาหาร อัตลักษณ์ของ
อาหารที่โดดเด่นหายไป รวมถึงการพัฒนาเกสรตกรรมอัจฉริยะ นอกจากนั้นแล้ว การปฏิเสธอินเทอร์เน็ต 
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ความไม่ม่ันใจในระบบ และการล่มสลายของโครงสร้างพ้ืนฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นจะส่งผลต่อการค้า
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก 

สรุปผลที่ได้ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นปัจจัยที่ส าคัญและหลากหลายที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย (เมืองเชียงใหม่) ตัวกิจกรรมท าให้ผู้วิจัยได้รับทราบมุมมองที่
หลากหลายได้แก่ ภาครัฐ เช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการค้าภายในจังหวัด ภาคเอกชน เช่น สมาคมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ
ตลาดออนไลน์ ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ผู้ค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงฝั่งผู้บริโภค 
เช่น ผู้แทนคนเมืองเมืองเชียงใหม่ ผู้อยู่อาศัยชานเมือง ผู้ย้ายถิ่นฐาน นักศึกษา เป็นต้น และได้น าเอาปัจจัยต่าง 
ๆ มาทดลองปรับเปลี่ยน/ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมุมมองหลากมิติจากผู้เข้าร่วม ท าให้ทราบถึงโลกทัศน์ที่ชัดเจน
มากขึ้นของปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อของในเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังได้ทราบถึงแนวโน้ม ปัจจัยขับเคลื่อน และภาพ
ความเชื่อมโยง น าไปสู่การพัฒนากระบวนการกวาดสัญญาณ และการวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่แน่นอน
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 

เมืองขอนแก่น 

จัดประชุมวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 09:00 – 12:00 น. (ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom)) 

พฤติกรรมการซื้อของและแหล่งซื้อของของเมืองขอนแก่น 

ตัวแทนหน่วยส านักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อภูมิทัศน์การค้าปลีกมาจากการเพ่ิมข้ึนของแหล่งงาน ที่น ามาซึ่งการ

ย้ายถิ่นฐานของคนในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ท าให้หมู่บ้านจัดสรรและมีการเติบโต 

โดยเฉพาะพ้ืนที่ฝั่งทิศตะวันตก จะเห็นได้ว่าปัจจุบันจะมีร้านค้าชุมชน ตลาดสด ตลาดนัด 

ร้านสินค้าเฉพาะอย่าง เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 

• บริเวณบึงหนองโคตร เป็นพื้นที่กระจุกตัวของกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลางและผู้มีรายได้สูง 

จะพบว่ามีร้านอาหาร สถานพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงศูนย์การค้ากระจายตัวอยู่บริเวณ

ดังกล่าว 

• ในช่วง 6 ปีก่อนเป็นยุคเฟื่องฟูของการค้าสมัยใหม่ของเมืองขอนแก่น โดยตัวอย่างที่

เห็นชัดคือ การลงทุนในพื้นที่การค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ อาทิ อู้ฟู่ขอนแก่น ประตูน ้า

ขอนแก่น แต่ในปัจจุบันการเติบโตของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวซบเซาลง
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อย่างเห็นได้ชัดประกอบกับการระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ยิ่งท าให้ซบเซา

ลงอย่างมาก 

• อู้ฟู ่ และประตูน ้าขอนแก่น เป็นแหล่งค้าปลีกที ่เป็นจุดกระจายสินค้าของภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ ่งมีพ่อค้าแม่ค้าจากทั้ง มหาสารคาร ชัยภูมิ หนองบัวล าภู 

มุกดาหาร เข้ามาซื้อสินค้าและน ากลับไปขายในพื้นที่เหล่านั้น ขณะเดียวกันพ่อค้าและ

แม่ค้าในจังหวัดขอนแก่นก็เข้ามาซื้อและน าไปจ าหน่ายในตลาดคลองถมที่ในทุกอ าเภอ 

• หากกล่าวถึงสถานการณ์ประตูน ้าขอนแก่น และอู้ฟู ่ พบว่า ความไม่เป็นทางการของ

ประตูน ้าขอนแก่นท าให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

• สภาพการจราจร และความขาดแคลนพื้นที่จอดรถเป็นเหตุผลที่ส าคัญที่ท าให้การสั่ง

อาหารผ่านแอปพลิเคชันอาหารเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยการให้บริการอาหารนั้นกระจาย

ไปทุก ๆ กลุ่มคน และพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ส านักงาน และพ้ืนที่ที่สาม  

• การซื้อของผ่านสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook เป็นที่นิยมมากในเมืองขอนแก่น

โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ต้องใช้ความปราณีตในการการเลือกซ้ือ โดยเป็นที่นิยมมากว่าตลาด

กลาง (ชอปปี้ ลาซาด้า)  

• เมืองขอนแก่นยังมีบทบาทที่ส าคัญในฐานะแหล่งกระจายสินค้าประเภทผัก ผลไม้ และ

พืชผลทางการเกษตรของภูมิภาค โดยตลาดศรีเมืองทองและตลาดรถไฟ เป็นแหล่ง

ค้าขายที่ส าคัญ ทั้งนี้พบว่า แหล่งที่มาของสินค้านั้นมาจากภูมิภาคในหลาย ๆ พ้ืนที่ อาทิ 

เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และขอนแก่น รวมไปถึงประเทศจีน นอกจากนี้ยัง อู ้ฟู่

ขอนแก่นก าลังพัฒนาเป็นพื ้นที ่การค้าส่งผัก ผลไม้ และอาหารทะเล แห่งใหม่ของ

ขอนแก่น 

• สามารถพบเห็นแหล่งซื้อขายสินค้าออกานิกส์ ได้ในหลายพื้นที่ในเมืองขอนแก่น อาทิ  

ตลาดกรีน บึงแก่นนคร อะโกร เอาเล็ท มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร้านขายของช าสินค้า

ออกานิกส์รอบเมือง ทั้งนี้ปัจจัยที่ท าให้สินค้าออกานิกส์ยังไม่เติบโตมากนักมาจากต้นทุน

ในการได้มาซึ่งใบรับรองมีราคาสูง จึงท าให้พบว่าสินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย พบได้ใน

ตลาดมากกว่า 

ตัวแทนจากส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• พฤติกรรมของการซื้ออาหารสด และวัตถุดิบการประกอบอาหาร ตลาดยังคงเป็นแหล่ง

ซื้อหลักของเมืองขอนแก่น ซึ่งตลาดที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ตลาดบางล าพู ตลาดเทศบาล 1 

เป็นต้น 
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• พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภค โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้เป็นประจ านั้น ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

ห้างค้าส่ง และตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่นิยม ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การค้า

อิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมคือ ราคาถูก มีตัวเลือกเยอะ และมาตรการส่งเสริมการขาย 

• โครงข่ายของการกระจายสินค้าเกษตรของเมืองขอนแก่นนั้น กินพื้นที่ครอบคลุมทั้ง

ตอนกลางและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ตลาดอินโดจีน จังหวัด

มุกดาหาร ผู้ซื้อจาก สปป.ลาว เป็นต้น 

• ตลาดบางล าพู ตลาดบ้านค าไฮ และตลาดหนองใหญ่ เป็นที่นิยมของแหล่งการซื้อของ

ประเภทอาหาร วัตถุดิบประกอบอาหาร รวมถึงสินค้าอุปโภคของเมืองขอนแก่น แต่หนึ่ง

ในปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การจราจร และพ้ืนที่จอดรถ 

ตัวแทนจากเทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• เทศบาลขอนแก่นเป็นผู้ที่ก ากับดูการเก็บภาษีของตลาดของเทศบาลทั้งหมดในเมือง

ขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วย ตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 ตลาดเทศบาล 3 ตลาด

หนองไผ่ล้อม ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร และตลาดบางล าพู  

• ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้น พบว่า จ านวนแผงการค้าลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะตลาด

เทศบาล 1 เนื่องจากการเติบโตของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการของรัฐต่อการ

ควบคุมโรคระบาดไวรัสโครโรนา 2019 

• พฤติกรรมของผู้ซื้อตลาดสดมักนิยมซื้อของในตลาดสด 1 ชั้น มากกว่า 2 ชั้น ซึ่งท าให้

แผนในการการพัฒนาตลาดของพ้ืนที่เมืองขอนแก่นเน้นการพัฒนาตลาดชั้นเดียว 

• ถนนคนเดินวันเสาร์เป็นที่นิยมมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มความนิยม

ลดลงอย่างมาก มาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ การเติบโตของตลาดรูปแบบเดียวกันของเอกชน  

อาทิ ตลาดบลอก62 ขอนแก่น และ ตลาดเปิดท้ายหอกาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

โรคระบาดไวรัสโครโรนา 2019 

• ตลาดกรีนมาร์เก็ต เป็นตลาดของกลุ่มขายสินค้าปลอดภัย และอินทรีย์ที่นิยมของเมือง

ขอนแก่น ซึ่งจัดทุกวันศุกร์ บริเวณบึงแก่นนคร 

ตัวแทนผู้บริโภคที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• การซื้อของผ่านสังคมออนไลน์ เป็นที่นิยมมากในเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะกลุ่มเฟซบุก 

ขอนแก่นเดลิเวอรี่ by กลุ่มแซ่บเวอร์ ที่มีสมาชิกมากกว่า 100 ,000 คน ซึ่งเป๋นพื้นที่

ค้าขายสินค้าประเภทอาหาร 



 

413 

• บริการส่งอาหารในเมืองขอนแก่นนั้นมีด้วยกันหลายผู้ให้บริการทั้งจากต่างชาติ และ

ท้องถิ่น แต่พบว่า Grab Food และ Food Panda เป็นที่นิยมมากที่สุด  

• ปัญหาการจราจร เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ไม่ตัดสินใจไปซื้อของที่ตลาด ซึ่งตลาดที่มี

การจราจรติดขัดสูงที่สุดได้แก่ ตลาดหนองใหญ่ ตลาดแลงบ้านค าไฮ มีการกินพื้นที่เลน

ถนนเพ่ือจอดรถมากถึง 2 ช่องถนน จาก 3 ช่องถนน 

• จากปัญหาการจราจร ท าให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อจากการซื้อของกับร้านสะดวก

ซื้อ ตลาด ห้างสรรพสินค้า เป็นการซื้อผ่านตลาดกลางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

• พฤติกรรมการเลือกแหล่งการซื้อของของผู้เข้าร่วมเองนั้น จะเลือกแหล่งที่อยู่ในบริเวณ

เส้นรทางการกลับบ้านและไปที่ท างานเท่านั้น น้อยครั้งที่จะเลิกไปยังพื้นที่นอกเหนือ

เส้นทาง  

• นิยมซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารและเนื้อสัตว์ให้พอดีกับขนาดครอบครัว และมาตรฐาน

ของสินค้า ตัวผู้เข้าร่วมนิยมซื้ออาหารแช่แข็ง จากร้านจ าหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก 

อาทิ มหาชัยกรุ๊ป ร้านขายส่งท้องถิ่น ร้าน CP Freshmart 

ตัวแทนผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเมืองขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ปัจจัยที่ส่งผลให้ความนิยมของ อู้ฟู่ ขอนแก่น ลดลงอย่างมาก คือการเติบโตของการค้า

อิเล็กทรอนิกส์ จากประสบการณ์ผู้เข้าร่วมได้ไปยังพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ร้านค้า

ส่วนใหญ่ปิดตัว และปรับบทบาทจากการเป็นพื้นที่หน้าร้านเป็นโกดังเก็บของ และการ

ขายสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดบนสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมมากในกลุ่มวัยรุ่น 

• รถพุ่มพวงในเมืองขอนแก่นนั ้นยังสามารถพบเห็นได้ตามพื ้นที ่ก่อสร้างขนาดใหญ่ 

โดยเฉพาะพ้ืนที่ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรที่มีจ านวนแรงงานจ านวนมาก โดยรถพุ่มพวงมีทั้ง

ลักษณะรถจักรยานขายอาหาร รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายสินค้าอุปโภค รวมไปถึง

รถยนต์ดัดแปลงขนาดเล็ก พื้นที่ที่สามารถพบเห็นได้ในช่วงระหว่างวันได้แก่ บ้านแดง

ใหญ่ ถนนมะลิวัลย์ เป็นต้น 

• ห้างสรรพสินค้าที่ส าคัญของขอนแก่นคือ เซนทรัลขอนแก่น ซึ่งเป็นที่นิยมมากไม่เฉพาะ

ภายในจังหวัดเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงจังหวัดข้างเคียง อาทิ ชัยภูมิ มหาสารคาม 

เป็นต้น ทั้งนี้ในอดีตมีผู้ซื้อจากสปป.ลาว เข้ามาซื้อสินค้า แต่ปัจจุบันมีเซนทรัลอุดรธานี ที่

ระยะทางใกล้กว่า จึงท าให้ผู้ซื้อจากสปป.ลาว ลดลง 
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• ห้างค้าส่ง เป็นที่นิยมของผู้ซื้อที่มีครอบครัวขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการ ซึ่งในเมือง

ขอนแก่นนั้นมี 2 สาขาด้วยกัน พื้นที่บริการของห้างแมคโคร นั้นครอบคลุมถึงจังหวัด

มหาสารคามและจังหวัดข้างเคียง 

ตัวแทนผู้ให้บริการส่งสินค้า ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน เป็นที่นิยมมากในเมืองขอนแก่นในช่วง 2 ปีหลัง ซึ่งมี

ผู้ให้บริการหลายเจ้า ทั้งท่ีมาจากต่างประเทศ และท้องถิ่น ซึ่งผู้ให้บริการท้องถิ่นไม่เป็นที่

นิยมมากนัก เนื่องจากมีจ านวนคนขับน้อย มีการประชาสัมพันธ์น้อย ตัวอย่างแอปพลิเค

ชันท้องถิ่น อาทิ dinovery และ Giant 

• เนื่องจากเมืองขอนแก่นมีคนหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะนักศึกษา บุคลากร และวัย

ท างาน จึงท าให้นิยมกินอาหารนอกบ้าน ซึ่งแหล่งซื้อขายอาหารที่เป็นที่นิยมของเมือง

ขอนแก่นได้แก่ ตลาดโต้รุ่งรอบตลาดสดเทศบาล 1 บริเวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่

เปิดให้บริการถึง 1-2 นาฬิกา 

ตัวแทนผู้ย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• จากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมนั้น ได้เดินทางไปยังอู้ฟู่ และประตูน ้าขอนแก่น

ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นโกดังสินค้า สาเหตุมาจากผ็คน

สามารถสั่งแบบออนไลน์ได้ ทั้งยังราคาถูกกว่า สะดวกกว่า รวมทั้งยังมีผู้ขายจ านวนมาก

เปลี่ยนจากการค้าส่งไปเป็นค้าปลีกในราคาส่งด้วย 

• บริกสารส่งอาหารของแอปพลิเคชันท้องถิ ่นเป็นที ่นิยมในตอนก่อนที่แอปพลิเคชัน

ต่างชาติจะเข้ามา แต่หลังจากนั้นการได้รับความนิยมลดลงอย่างมาก 

• กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นมักมีพฤติกรรมการซื้อของทั้งสินค้าอุปโภคและ

บริโภคในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเท่านั้น เนื่องมาจากความสะดวกสบาย ต้นทุนในการ

เดินทาง รวมไปถึงความครบครันที่อยู่บริเวณรอบมหาวิทยาลัย  

• ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ไม่เกิดการเดินทางข้ามไปมาเพื่อการซื้อของของเมืองขอนแก่น ได้แก่

การแบ่งส่วนของพื้นที่จากโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ท าให้เมืองขอนแก่นแบ่งเป็น 4 

ส่วน 

ตัวแทนผู้อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาที่ส าคัญที่พบเจอบริเวณตลาด อาทิ บริเวณตลาดเช้าหน้า

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่มักมีรถจ านวนมากช่วง 6 – 9 นาฬิกา 
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• การย้ายกลับสู่จังหวัดขอนแก่นท าให้มีการน าเข้าของวัฒนธรรมการบริโภคแบบเมือง

กรุงเทพฯ อาทิ การเดินห้างสรรพสินค้า การเลือกซื้ออาหารจากซูเปอร์มาเก็ต การเลือก

ซื้อสินค้าเฉพาะอย่าง ร่วมไปถึงการเติบโตของร้านอาหารรูปแบบแปลกใหม่ที่พบเจอได้

ในกรุงเทพฯ 

การกวาดสัญญาณและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเคลื่อน 

กิจกรรมนี้นักวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกวาดสัญญาณเพ่ือหาปัจจัยขับเคลื่อน
ส าคัญของการซื้อของของเมืองขอนแก่นโดยอาศัยชุดตัวขับเคลื่อนส าคัญผ่านการวิเคราะห์ตามวิธี STEEPV 
รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่แน่นอนผ่านพื้นที่ระดมความคิดออนไลน์ เว็ปไซต์ Ideaflip.com ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านสังคม ซึ่งปัจจัยตัวส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของ โดยส่วนที่

ส าคัญคือสังคมผู้สูงอายุ สังคมคนโสด ขนาดครัวเรือนที่เล็กลง ที่ส่งผลต่อปริมาณและรูปแบบการซื้อที่

ต่างไปจากอดีต นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยด้านช่องว่างระหว่างวัย และการไหลจากสังคมชนบทสู่

สังคมเมือง รวมไปถึงการับพฤติกรรมใหม่แต่กลับไปอยู่ในสังคมชนบท ที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อ

รูปแบบการซื้อของ แม้กระท่ังความหลากหลายของการซื้อของก็แตกต่างออกไป 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การเติบโตของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีน ามาซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมจาก

การซื้อของผ่านรูปแบบดังเดิมมาสู่การค้าอิเล็กทรอนิกส์เช่นในปัจจุบัน รวมไปถึงการให้บริการ

อินเตอร์เน็ตรูปแบบฟรี หรือโครงสร้างพ้ืนฐานการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามตลาด และแหล่งซื้อของที่เป็น

ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการค้าในกายภาพและการค้าอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน 

นอกจากนี้พบว่ามีปัจจัยด้านเทคโนโลยีการค้า ได้แก่ ร้านค้าไร้พนักงาน เทคโนโลยีส่งของ เทค

โนโลนีอาหารอนาคต ระบบรีวิวสินค้าและร้านค้า ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการซื้อของ

ในอนาคต 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ที่มีความส าคัญต่อการซื้อของโดยตรงในภาวะที่ภูมิทัศน์เมืองมีการแข่ งขันทาง

เศรษฐกิจสูงและการเติบโตของการค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ยังมี

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจประกอบ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การรับประกัน ระบบประกันความเสี่ยง 

รวมไปถึงการส่งเสริมการขาย ที่ส่งผลต่อรูปแบบการซื้อของทั้งในมุมของผู้บริโภคและผู้ให้บริการ และ

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อความหลากหลายของสินค้าได้แก่ แหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งพบว่า 

แหล่งผลิตสินค้าอย่างประเทศจีน ที่มีราคาถูกและมีคุณภาพที่ท าให้ผู้ผลิตในประเทศไม่อาจสู้ได้ 
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4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการซื้อของอย่างมาก เริ ่มจากสภพ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลทางตรงต่อผู้ผลิต ที่ท าให้ความหลากหลายของสินค้าเปลี่ยนแปลงไป 

รวมไปถึงผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศที่กลายมาเป็นความท้าทายของการด ารงชีวิต 

นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในค่านิยม ได้แก่ การบริโภคอย่างยั่งยืน การบริโภคสินคา้ที่

ไม่ทดลองในสัตว์ การบริโภคสินค้าขยะเป็นศูนย์ การบริโภคเพื่อสุขภาพ ที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างมาก 

5. ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนที่ท าให้พฤติกรรมการซื้อของทั้งผั่ ง

ผู ้บริโภคและผู้ให้บริการอย่างมาก โดยอาจแบ่งได้สองส่วนที่ส าคัญ คือ ปัจจัยด้านการเมืองและ

นโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค และปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายที่มุ่งเน้น

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการชี้น าต่อการลงทุน เช่น รัฐสวัสดิการ มาตรการช่วยเหลือจาก

ทางภาครัฐ นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและช่วยเหลือทางภาษี กฎหมายภาษีผู้ค้า

ออนไลน์ กฎหมายการบินโดรนและการขนส่งพิเศษ เป็นต้น  

6. ปัจจัยด้านค่านิยม อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยขับเคลื่อนด้านค่านิยมนั้นส าคัญต่อรูปแบบการตัดสินใจใน

การซื้อของอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นค้านิยมหลัก ๆ ดังนี้ ปัจจัยด้านค่านิยมต่อสิ่งแวดล้อม 

เช่น ค่านิยมรักษ์โลก การบริโภคสินค้าปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ และการบริโภคละแวกชุมชน ปัจจัย

ด้านค่านิยมด้านเทคโนโลยี เช่น ความเชื่อมั่นต่อแหล่งซื้อของ อิสระในการเลือกซื้อ สังคมออนไลน์ที่

ส่งผลต่อการบริโภค เป็นต้น 
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ภาพที่ ค-3 แผนผังการการกวาดสญัญาณและปัจจัยขัยเคลื่อนต่อการซื้อของในเมืองขอนแก่น 
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ตารางที่ ค-2 ตารางสรุปปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในขอนแก่น 

Social Technology Economic Environment Policies Values 

- สังคมสูงอายุ 
- ขนาดครัวเรือนเล็ก

ลง 

- สังคมคนโสด 

- ช่องว่างระหว่างวัย 

- รูปแบบการท างานที่
ใช้เวลามากยิ่งข้ึนท า
ให้มีเวลาในการซื้อ
ของน้อยลง 

- การย้ายกลับสู่ชนบท 

- วิถีชีวิตแบบคนเมือง 

 

- อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
- สังคมไร้เงินสด 
- เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 
- การบริการอินเทอร์เนต็

แบบฟรี 
- การผสานกายภาพและ

ออนไลน ์
- เทคโนโลยีอาหารแห่ง

อนาคต 
- เครือข่ายสังคมออนไลน์

และการซื้อของผ่าน
สังคมออนไลน ์

- ร้านค้าไร้พนักงาน 
- เทคโนโลยีการขนส่ง 
 

 

- เศรษฐกิจดิจิทลั 
- บริการส่งสินค้าฟร ี
- ผู้ประกอบการ 
- การลดต้นทุนการผลติ 

อาทิ การให้ผู้บริโภค
บริการตัวเอง 

- ทุนจีน และสินคา้จีน 
- ระบบการรับประกัน

ความเสีย่ง 
- มาตรการส่งเสรมิการ

ขาย 

- การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 

- การไม่บริโภคสินค้าที่
ทดลองในสัตว์ 

- สินค้าไม่มีบรรจุภัณฑ์ 

- การบริโภคขยะเป็นศูนย์ 
- ที่จอดรถ 

- ระบบการเดินทาง 

- การบริโภคสินค้าสุขภาพ 

- ระบบกายภาพรองรับ
ผู้สูงอายุ 

- รัฐสวัสดิการ 

- มาตรการช่วยเหลือจาก
ทางภาครัฐ 

- การพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

- นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจและการบริโภค
จากภาครัฐ 

- มาตรการทางภาษี 
- ภาษีผู้ค้าออนไลน์ 
- กฏหมายการบินโดรน 

- ค่านิยมรักษ์โลก 

- ค่านิยมการบริโภค
สินค้าออร์กานิกส์ 

- ค่านิยมอิสระในการ
เลือก 

- การบริโภคในการ
ค านึงถึงคุณค่า 

- ค่านิยมการแชร์ภาพ
บันสังคมออนไลน์ 

- อัตลักษณ์ของสินค้า 

- Influencer 
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หลังจากนั้นนักวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่
แน่นนอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการซื้อของของเมืองขอนแก่น ได้ผลดังภาพ 

 

ภาพที่ ค-4 แผนผังวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่แน่นอนต่อปัจจัยขัยเคลื่อนต่อการซื้อของในเมืองขอนแก่น 

พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนจ านวนมากที่ร่วมกันกวาดสัญญาณในกิจกรรมก่อนหน้านี้  เป็นปัจจัยขับ
เคลื่อนที่มีความไม่แน่นอนต ่าและผลกระทบสูงได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ สังคมคนโสด ขนาดครัวเรือที่เล็กลง และ
ช่องว่างระหว่างวัย (ปัจจัยด้านสังคม) การเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง และ
เทคโนโลยีด้านการขนส่ง (ปัจจัยด้านเทคโนโลยี) เศรษฐกิจดิจิทัล การลดต้นทุนการผลิต (ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ) 
รวมถึงมาตรการและนโยบายจากทางภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริโภคที่ดีต่อ
สุขภาพ ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบสูงแต่ความไม่แน่นอนปานกลาง ได้แก่ การบริการอินเทอร์เน็ต 
หรือการผสานกายภาพและออนไลน์ เทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต ที ่ผู ้เข้าร่วมเห็นตรงกันว่าส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อของของเมืองขอนแก่นในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยขับเคลื่อนการไหลจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง รวมทั้งการรับพฤติกรรมใหม่ไป
ยังพ้ืนที่ดั้งเดิม กล่าวคือ การย้ายถิ่นฐานของผู้คนของสังคมเมืองและสังคมชนบทที่จะเกิดขึ้น จึงไม่จ าเป็นความ
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เราจะต้องใช้วิถีชีวิตแบบสังคมเมืองในเมืองเท่านั้น หากแต่สามารถใช้วิถีชีวิตดังกล่าวในพื้นที่ชนบท ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมเห็นตรงกันว่าหากปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักในอนาคตจะท าให้อนาคตของการซื้อของของเมืองขอนแก่น
เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

สรุปผลที่ได้ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นปัจจัยที่ส าคัญและหลากหลายที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย (เมืองขอนแก่น) ตัวกิจกรรมท าให้ผู้วิจัยได้รับทราบมุมมองที่
หลากหลายได้แก่ ภาครัฐ เช่น ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าภายในจังหวัด เทศบาลนคร
ขอนแก่น ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการตลาดเอกชน ผู้ประกอบการด้านการค้าส่ง ผู้ค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ภาคประชาชน เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการขนส่งอาหารและสินค้า แม่บ้าน 
ผู้ย้ายถิ่น เป็นต้น และได้น าเอาปัจจัยต่าง ๆ มาทดลองปรับเปลี่ยน/ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมุมมองหลากมิติจาก
ผู้เข้าร่วม ท าให้ทราบถึงโลกทัศน์ที่ชัดเจนมากขึ้นของปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อของในเมืองขอนแก่น ทั้งนี้ยังได้
ทราบถึงแนวโน้ม ปัจจัยขับเคลื่อน และภาพความเชื่อมโยง น าไปสู่การพัฒนากระบวนการกวาดสัญญาณ และ
การวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่แน่นอนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 

เมืองหาดใหญ-่สงขลา 

จัดประชุมวันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 09:00 – 12:00 น. (ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom)) 

พฤติกรรมการซื้อของและแหล่งซื้อของของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ตัวแทนคนขับรถส่งอาหาร (Grab delivery) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• รถพุ ่มพวงส่วนใหญ่มีความแตกต่างจากเมืองอื ่น เนื ่องจากใช้เป็นรูปแบบของ 

รถจักรยานยนต์ ปัจจุบันยังมีให้บริการบ้างประปราย ซึ่งส่วนมากพบในบริเวณชุมชนที่

พักอาศัยคลองแห 

• กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการส่งอาหาร (food delivery) คือกลุ่มวัยรุ่นเป็นหลัก เช่น

เด็กนักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งปริมาณค าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมาก

โดยเฉพาะในช่วงเวลาเปิดเทอม แต่ซบเซาลงในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 

19 
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• มีการตั้งแผงขายของลักษณะคล้ายตลาดขนาดเล็กบริเวณริมข้างทางของถนนถนนลพบุรี

ราเมศวร์ เนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเมืองสงขลา และ

เมืองหาดใหญ่  

ตัวแทนจากตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• พบเจอรถพุ่มพวงในพื้นที่เขตเทศบาลนคร ซึ่งเป็นรูปแบบของรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 

สินค้าท่ีจ าหน่ายมีทั้งผักและเนื้อ ส่วนใหญ่จะมีเส้นทางการวิ่งไปตามตรอกซอยขนาดเล็ก 

• มีรถบริการส่งอาหารท้องถิ่น (food delivery) 2 ราย ได้แก่ Dr.Food Delivery และ 

ChimDoo De Delivery ซึ่งไม่ได้รับการตอบรับดีเท่าที่ควร เนื่องจากตัว Application 

ใช้งานยากกว่า ทั้งยังมีส่วนแบ่งในตลาดที่น้อยกว่า Platform รายใหญ่จากภายนอก 

เนื่องจากการท าตลาดและการจัด promotion ดีกว่า Platform ท้องถิ่น 

• อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of things) เป็นสิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ยิ่งปัจจัย

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ที่เป็นตัวเร่งให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเร็วขึ้นไปอีก 

สร้างความกังวลทั ้งผู ้บริโภคและผู ้ประกอบการ การเช่าแผงในตลาดน้อยลงเพราะ

ผู้ประกอบการหน้าเก่ามีกังวลเนื่องจากปริมาณลูกค้าที่มาเดินซื้อของในตลาดลดลง ซึ่ง

ทางตลาดพยามช่วยสร้างช่องทางการซื้อขายแบบ online ให้กับผู้ประกอบการในช่วง

การแพร่ระบาด 

• ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจ านวนมากถูก disrupt จากรูปแบบการขาย

ของ online ซึ่งทางตลาดกรีนเวย์เองพยามผลักดันส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเริ่มปรับตัว

ให้ใช้รูปแบบ online มากขึ้น ควบคู่กับการมีหน้าร้าน เพราะจะเป็นการช่วยส่งเสริมซึ่ง

กันและกันให้มียอดขายที่มากข้ึน 

• ธุรกิจบางประเภทไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น fine 

dining เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที ่บริโภคบริการเหล่านี้มีความต่างจากกลุ ่มลูกค้าทั ่วไป 

ในขณะที่ระบบบริกการรถส่งอาหาร (food delivery) ไม่สามารถเข้ามาช่วยกลุ่ม

ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้เท่าที่ควร  

• ทิศทางการเติบโตและความเจริญของเมืองเปลี ่ยนแปลงไปพอสมควรภายหลังมี

ศูนย์การค้าปลีกสมัยใหม่เกิดขึ้น (modern trade) ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องหา

จุดขายใหม่ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือมากระตุ้นการขาย 

• ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มซื้อขายของ online โดยนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  
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• ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ปลอดสาร (organic) เริ่มเข้ามาท าตลาดเองโดยใช้ platform การ

ติดต่อซื้อขาย ส่งของผ่าน One chat นอกจากนี้ยังเริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มเฉพาะส าหรับคน

ที่บริโภคสินค้าเหล่านี้ผ่าน Line โดยผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ปลอดสารเหล่านี้ได้มีการ

ตกลง และตั้งเกณฑ์ร่วมกันในเชิงของวิธีการผลิต เช่นการปลูกผักอินทรีย์ ปลูกแบบ

ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) ซึ่งนอกเหนือจากการรวมกลุ่มกันแล้วยังมีการวิจัยส ารวจ 

มีการท า mou ร่วมกัน 

• ชุมชนเมืองสงขลาที่อาศัยบริเวณรอบนอกยังประกอบอาหารกันเองอยู่ใน ขณะที่ผู ้ที่

อาศัยอยู ่ในตัวเมืองจะเน้นซื ้อบริโภคเนื ่องจากมีคนหลายกลุ ่มประกอบกับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมท าให้มีอาหารหลากหลายประเภทจ าหน่าย สะดวกและง่าย

ต่อการเข้าถึง ในขณะที่เมืองหาดใหญ่ กลุ่มที่ท าอาหารบริโภคเองจะเป็นบ้านที่มีสมาชิก

ในครอบครัวเยอะรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่นอกเมือง ในขณะที่คนเมืองเน้นซื้อบริโภคเป็นปกติ 

ตัวแทนจากนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ผู้บริโภคจ านวนมากนิยมบริโภคสินค้า online จนมีการตั้งกลุ่มตลาด online กันเอง

และขายสินค้ากันเองบนกลุ่ม facebook ของชุมชน  

ตัวแทนจากผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในกรุงเทพ แต่มีภูมิล าเนาอยู่หาดใหญ่ ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ไม่สร้างความวิตกกังวลต่อคนกรุงเทพเท่าไรเมื่อ

เทียบกับคนที่หาดใหญ่สงขลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างมาก สังเกตจาก

ความซบเซาของตลาดท้องถิ่นเช่น ตลาดกิมหยงที่เคยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลัก  

• ในแต่ละชุมชนจะมีกลุ่ม line เพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะช่วงโควิด 

ตัวแทนแม่บ้าน-ภริยาที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• เมืองหาดใหญ่ สงขลา มีสินค้าและอาหารที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารทะเลสด โดย

เฉพาะที่อ าเภอคูเต่า คลองแห  ในขณะที่สินค้าปลอดสาร (organic) ผู้ประกอบการจะมี

การจัดตั้งกลุ่มซื้อขายกันโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยั งมีสินค้าหรืออาหารแปลกๆที่ได้รับ

ความนิยมจากฝั่งอ าเภอระโนด 

• รูปแบบการซื้อขายสินค้า และอาหารริมถนนลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งปัจจุบันผลกระทบจาการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ท าให้มีคนน้อยลง ส่วนใหญ่รีบซื้อและรีบกลับ  

• รถพุ่มพวงจะมุ่งเน้นขายกลุ่มคนงานก่อสร้างเป็นหลัก ในขณะที่บริการส่งอาหาร (food 

delivery) เช่น Grab และ food panda จะเน้นไปส่งในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นคนวิถี

เมืองที่มีความสามารถในการใช้ platform ต่างๆ  



 

423 

• มีชาวบ้านบางกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณรอบนอกเมือง เน้นปลูกผักบริโภคเอง 

การกวาดสัญญาณและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเคลื่อน 

กิจกรรมนี้นักวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกวาดสัญญาณเพ่ือหาปัจจัยขับเคลื่อน
ส าคัญของการซื้อของของเมืองสงขลา หาดใหญ่โดยอาศัยชุดตัวขับเคลื่อนส าคัญผ่านการวเคราะห์ตามวิธี 
STEEPV รวมทั ้งว ิเคราะห์ผลกระทบและความไม่แน่นอนผ่านพื ้นที ่ระดมความคิดออนไลน์ เว ็ปไซต์ 
Ideaflip.com ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างจากเมืองขอนแก่นซึ่งส่วนมากเป็นปัจจัยจากภายในเมืองด้วยกันเอง แต่
ในรายละเอียดก็มีปัจจัยจากภายในเมืองด้วยเช่นกัน โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละปัจจัยออกได้
ดังนี้ 

 

ภาพที่ ค-5 แผนผังการการกวาดสญัญาณและปัจจัยขัยเคลื่อนต่อการซื้อของในเมืองสงขลา-หาดใหญ่
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ตารางที่ ค-3 ตารางสรุปปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อการซื้อของในสงขลา-หาดใหญ ่

Social Technology Economic Environment Policies Values 

- สังคมสูงอายุ 
- ผู้สูงอายุมีก าลังซื้อ

มาก 

- การขับเคลื่อนสังคม
ของคนในท้องถิ่น 

- ผ้าอ้อมผู้สูงอายุมี
ความจ าเป็นอย่างลีก
เลี่ยงไม่ได้ในอนาคต 

- ความนิยมของ
นักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซีย 

 

- อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
- เงินอิเล็กทรอนิกส์ และ

การลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทัล 

- เทคโนโลยีอาหารต้าน
ไวรัส 

- การเติบโตของ E-sport 
- การเติบโตของ 

ecommerce และการ
ขนส่งครบวงจร 

- การสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมการซื้อขาย บน 
platform 

- เมืองอัจฉริยะ 
 

 

- เศรษฐกิจดิจิทลั 
- เศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
- อาหารสดราคาสูงขึ้น 
- รายได้ของประชน 
- ตลาดอาหารสุขภาพ

เพิ่มขึ้น 
 

- การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 

- ทรัพยากรลดน้อยลงใน
ขณะที่ความต้องการบิ
โภคเพ่ิมมากข้ึน 

- เทคโนโลยีพลังงาน
สะอาด 

 

- รัฐสวัสดิการ 

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่งเสริมผู้ประกอบการใน
ชุมชน 

- การปรับตัวของร้านค้า
รายย่อยเพ่ือรองรับ
มาตรการของรัฐ 

- นโยบายการลดภาษีข้าม
แดนส่งเสริมสินค้าเอก
ลักษณะท้องถิ่น 

- โครงการคนละครึ่ง เรา
ชนะ ตลอดจนเงิน
สวัสดิการแห่งรัฐ 

 

- ค่านิยมรักษ์โลก 

- ค่านิยมท่ีเปลี่ยนไป
ตามการรับรู้ข่าวสาร 

- ความนิยมที่
ภาพลักษณ์มากกว่า
ประโยชน์ 

- กระแส Instragramer 

- ราคาและการจัด 
promotion  

- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

- สินค้าเพ่ือสุขภาพ 

- อาหารทางเลือกและ
ยา 

- สินค้าท่ีผลิตโดย
ชุมชน 
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1. ปัจจัยด้านสังคม คล้ายกับปัจจัยด้านสังคมของเมืองอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในภาพรวมของประเทศไทยที่

เห็นพร้องกันว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นจะน ามาซึ่งรูปแบบการบริโภค การซื้อของของคนเมืองหลัก

ภูมิภาค ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญคือความพยามผลักดันและสร้างความหลากหลายโดยคน

ในท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในอนาคตผู้สูงอายุจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักของเมือง 

และอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือการเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียนี้เองท่ีเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อการบริโภคสินค้า 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การค้าและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มาคู่กันเสมอ จึงไม่แปลกที่ปัจจัยขับเคลื่อนด้าน

เทคโนโลยีจะเข้ามากรอบวิถีการซื้อของที่เปลี่ยนไป การเติบโตแบบก้าวกระโดดของแอปพลิเคชัน

บริการส่งอาหารและสินค้า (Food delivery) เข้ามามีผลอย่างมากต่อวิถีการซื้อของโดยเฉพาะผู้ที่

อาศัยอยู่ในเมืองและชานเมือง รวมถึงการเติบโตของระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่การลงทุน ซื้อ

ขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งไทย และต่างประเทศ platform รูปแบบต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมทางการ

ค้าขายจากต่างประเทศ ที่ให้พฤติกรรมการซื้อขายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เมืองสงขลาและหาดใหญ่มีบทบาทหลักอย่างหนึ่งในการเป็นทั้งตลาด และแหล่ง

ผลิตอาหารขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัยความหลากหลายของ

ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดความพยามในการรวมกลุ่ม

และผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคจนเริ่มได้รับความนิยมเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมมาก

ขึ้น และด้วยการเป็นทั้งแหล่งผลิต รวมทั้งการเป็นตลาดอาหารขนาดใหญ่นี้เองที่เป็นปัจจัยที่มีความ

โดดเด่นและขับเคลื ่อนให้เกิดการดึงดูภาคเศรษฐกิจอื ่นๆ ที ่มีความเกี ่ยวข้องไม่ว่าเป็นภาคการ

ท่องเที่ยว หรือการขนส่งเติบโตมากขึ้น 

4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อไม่เฉพาะรูปแบบการซื้อของแต่รวมถึงการ

ด าเนินชีวิตด้านอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันระดมสมอง ซึ่งได้ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อเมือง

สงขลา หาดใหญ่ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเสียสมดุลจากความต้องการ

บริโภคทรัพยากรจ านวนมาก และการใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้น ที่อาจเข้ามามีบทบาทต่อการ

ซื้อของในอนาคต 

5. ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย ที่ส่งผลต่อการซื้อของคนเมืองในเมืองสงขลา หาดใหญ่นั้น ส่วนมาก

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ รัฐสวัสดิการ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ จาก

ภาครัฐ และนโยบายการลดภาษีสินค้าข้ามแดน ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการค้าขายที่เสรีมากยิ่งขึ้น จะ

ท าให้การซื้อขายของมีจุดเด่นและความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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6. ปัจจัยด้านค่านิยม กล่าวได้ว่าปัจจัยขับเคลื่อนด้านค่านิยมนั้นส าคัญต่อรูปแบบการตัดสินใจในการซื้อ

ของในระบบความเชื่อหรือการสมาทานต่อแนวคิด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ ค่านิยมที่เกี่ยวข้องการ

สิ่งแวดล้อม อาทิ ค่านิยมรักษ์โลก การบริโภคเพื่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาหารที่มีคุณ

คุณสมบัติเสมือนยา เป็นต้น ค่านิยมการบริโภคสินค้าจากชุมชนหรือท้องถิ่น เป็นต้น ตลอดจนการ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสินค้าและการให้บริการเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของมากขึ้นใน

ยุคสมัยปัจจุบัน 

หลังจากนั้นนักวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงกฏิบัติการร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่
แน่นนอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการซื้อของของเมืองหาดใหญ่สงขลา ได้ผลดังภาพ 

 

ภาพที่ ค-6 แผนผังวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่แน่นอนต่อปัจจัยขัยเคลื่อนต่อการซื้อของในเมืองสงขลา หาดใหญ ่
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 พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนจ านวนมากที่ร่วมกันกวาดสัญญานในกิจกรรมก่อนหน้านี้ มักมีวามไม่แน่นอน
ต ่ากล่าวคือมีโอกาสในการเกิดสูง อาทิ การเข้าสู่สังคมสุงอายุ เศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ส่งผลต่อการท าประมง ราคาสินค้าและอาหารที่สูงขึ้น ล้วนแต่พบได้ในปัจจุบันและเป็นปัจจัยหลักท่ี
ผลกระทบต่อการซื้อของสูง ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความไม่แน่นอนปานกลางและผลกระทบสูง ได้แก่ 
การเติบโตของ ecommerce องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล การขับเคลื่อนของท้องถิ่น นิยม
อุตสาหกรรมจะนะ  เป็นต้น ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดข้ึนหรือไม่ แต่พบความพยายามที่อาจจะเป็นได้จริง เมื่อ
พิจารณาถึงปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความไม่แน่นอนสูงและผลกระทบสูง ผู้เข้าร่วมเห็นพร้องว่ามีด้วยกัน ดังนี้ ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต และรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพ เป็นต้น 

สรุปผลที่ได้ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นปัจจัยที่ส าคัญและหลากหลายที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย (เมืองหาดใหญ่ สงขลา) ตัวกิจกรรมท าให้ผู้วิจัยได้รับทราบ
มุมมองที่หลากหลายได้แก่ ภาครัฐ เช่น เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ ส านักงานหอการค้าจังหวัด
สงขลา ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าภายในจังหวัด ภาคเอกชน เช่น ตลาดกรีนเวย์
หาดใหญ่  ตัวแทนคนขับรถบริการส่งอาหาร รวมถึงฝั่งผู้บริโภค เช่น ผู้แทนคนเมืองเมืองหาดใหญ่ สงขลา ผู้อยู่
อาศัยชานเมือง ผู้ย้ายถิ่นฐาน นักศึกษา เป็นต้น และได้น าเอาปัจจัยต่าง ๆ มาทดลองปรับเปลี่ยน/ประยุกต์ใช้
เพ่ือสร้างมุมมองหลากมิติจากผู้เข้าร่วม ท าให้ทราบถึงโลกทัศน์ที่ชัดเจนมากข้ึนของปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อของ
ในเมืองหาดใหญ่ สงขลา ทั้งนี้ยังได้ทราบถึงแนวโน้ม ปัจจัยขับเคลื่อน และภาพความเชื่อมโยง น าไปสู่การ
พัฒนากระบวนการกวาดสัญญาณ และการวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่แน่นอนที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ง  
สรุปการประชุมเชิงปฏบิัติการ (การประชมุกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) 

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ของเมืองหลักภูมิภาคกรณีศึกษาทั้ง 3 เมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมสมองและ
แลกเปลี่ยนมุมมองผ่านการแสดงความคิดเห็นในหัวข้ออนาคตฐาน และการมองภาพฉากทัศน์ทางเลือกของ
เมืองหลักภูมิภาคในอนาคต โดยกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1.การน าเสนอข้อมูลโครงการ 2.หลัก
และกระบวนการการมองภาพอนาคต 3.ภูมิทัศน์การซื้อของในเมือง และ 4.ภาพอนาคตทางเลือก โดยสามารถ
สรุปสาระส าคัญของส่วนที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นส่วนที่มีการร่วมสนทนาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ดังนี้ 

 

เมืองเชียงใหม่ 

จัดประชุมวันอังคาร ที ่5 ตุลาคม 2564 ช่วงเวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) 

ภูมิทัศน์การซื้อของในเมืองหลัก 

ตัวแทนสมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย-อาเซียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ในการลงพื้นที่ ควรให้ความส าคัญกับประเด็นเรื ่องความเหลื่อมล ้า และคนจนเมือง 

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

พอสมควร 

• คนจนเมืองหรือผู ้ท ี ่ม ีรายได ้น ้อยที ่ เป ็นส่วนหนึ ่งของเม ือง  เป็นกลุ ่มคนที ่ ไม ่มี

โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ไม่มีบัญชีธนาคาร ไม่มีความพร้อมในแง่ของการปรับตัว 

ในมิติต่างๆ และนโยบายการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐก็ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคน

เหล่านี้ได้ 

• ช่วงเวลาที่ผ่านมานี้มีคนตกงานจ านวนมาก ที่ต้องผันเปลี่ยนอาชีพตัวเองเป็นคนขับรถส่ง

อาหารที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นมาก และเป็นที่น่ากังวลว่าอาจกลายเป็นปัญหาการจราจรที่จะ

ส่งผลให้เมืองมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมข้ึนได้ในอนาคต 

• ปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุราว 18 – 20 ปี เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนส าคัญต่อธุรกิจ

การบริการโดยเฉพาะร้านกาแฟของท้องถิ่น ร้านอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือได้

ว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสส าคัญที่อาจช่วยดึงดูดคนให้กลับเข้ามาในเมือง ซึ่งถือเป็นทิศ

ทางการสร้างรายได้และการเติบโตของธุรกิจท้องถิ่น  
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• กลุ่มคนรุ่นใหม่ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยส่วนใหญ่ไม่มีได้ใช้เงินสดในการใช้จ่ายแต่ ใช้  

E-payment เป็นหลักแทน ถือเป็นอีกแนวโน้มส าคัญที่น่าจะมีผลต่อการท าธุรกิจในทุก

รูปแบบในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการทุกกลุ่มจะต้องปรับตัวตาม 

• กลุ่มตลาดที่มีขนาดใหญ่ภายนอกให้โดยเฉพาะประเทศจีนให้เริ่มความสนใจสินค้าหรือ

การให้บริการที่สอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของประเทศไทยมากกว่า

สินค้าที่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 

• ประเทศไทยมีก าลังการผลิตสินค้า และบริการที่มีความสอดแทรกอัตลักษณ์ที่น่าดึงดูด

ออกสู ่ตลาดโลกน้อยเกินไป ทั ้งในเชิงของประมาณ และความแปลกใหม่ความ

หลากหลาย ยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้  

ตัวแทนเชี่ยวชาญเรื่องตลาดในมิติสถาปัตยกรรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์เป็นเมืองศิลปะ และหัตถกรรม ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่

สร้างชื่อเสียง และก่อให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่เป็นที่

นิยมแพร่หลาย 

• ผู้ประกอบการที่ท าธรุกิจท้องถิ่นกว่าร้อยละ 60 เป็นแรงงานที่มาจากภูมิภาคอื่น ซึ่งได้

เข้ามาประกอบอาชีพโดยพึ่งพาการเติบโตจากภาคการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่  แต่

ด้วยปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเกิดการย้ายถิ ่นฐานถาวรของกลุ่ม

ผู้ประกอบการ ท าให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่มีความซบเซาลงอย่างที่

ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

ภาพอนาคตทางเลือกของเมืองหลัก 

ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญเรื่องตลาดในมิติสถาปัตยกรรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ในฉากทัศน์ของ Franchising of Things กับบริบทของเมืองเชียงใหม่ การบริโภคสินค้า 

หรือบริการที่เป็นแฟรนไชส์อาจไม่ได้เพ่ิมจากเดิมมากนัก เนื่องจากสัดส่วนของจ านวน

ประชากรที่จัดเป็นอุปสงค์ยังถือว่าไม่ได้เกินไปกว่าสัดส่วนของร้านค้า ร้านอาหารแฟรน

ไชส์ ในทางกลับกันอุปทานของร้านอาหารแฟรนไชส์ของเชียงใหม่ในปัจจุบันน่าจะมี

ปริมาณมากกว่าความต้องการของผุ้บริโภคเสียด้วยซ ้า ร้านค้าแฟนไชส์ดังที่กล่าวมาเช่น 

KFC , Starbuck เป็นต้น 
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• ในอนาคตเราอาจยังเห็นภาพคนเชียงใหม่ให้การพ่ึงพาตลาดโลกขึ้นไม่ชัดเจนมากนัก ท า

ให้มองว่าฉากทัศน์ที่มีความเป็นไปได้ส าหรับเมืองเชียงใหม่น่าจะเป็นในรูปแบบของการ

ผสานกันระหว่างฉากทัศน์ Kingdom of Modern Trade และ Hipsters’ Paradise 

มากกว่า 

• เป็นที่ชัดเจนมากว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่มาจากภาคของการท่องเที่ยว

และการให้บริการเป็นหลัก หากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังไม่หมดไป  ภาค

การท่องเที่ยวอาจไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาเฟื่องฟูได้ดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  ภาพของ

สังคมผุ้สูงอายุ ภาพของการที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เดินทางออกจากเมือง น่าจะเกิดขึ้นจน

กลายเป็นบริบทปกติของเมืองเชียงใหม่ 

• เมือสภาพเศรษฐกิจไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างที่ควรจะเป็น รูปแบบของการรับประทาน

อาหารนอกบ้านจะลดจ านวนลง จะเกิดความเหลื่อมล ้าและห่างชั ้นกันมากขึ ้นของ

ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย และผู้บริโภคที่มีรายได้มาก ท าให้ตลาดและร้านอาหารจะแยก

ส่วนออกจากกันตามกลุ่มของผู้บริโภคไปด้วย ดังนั้นสินค้าร้านอาหารหรือบริการที่วาง

ต าแหน่งของตนเองในระดับของชนชั้นกลางจะเริ่มลดบทบาทลง ในขณะที่ระดับล่าง 

และระดับบนจะเพิ่มบทบาทมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มเกิดภาพนี้ขึ้นมาบ้างแล้วในเมือง

เชียงใหม่ 

• ห้างสรรพสินค้าจ าเป็นต้องปรับตัวโดยการดึงสินค้าบริการ หรือแม้แต่อาหารที่มีความ

เป็นท้องถิ่นให้มากขึ้น หลากหลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทิศทางการบริโภคของกลุ่มคน

น่าจะให้ความสนใจกับความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นมากกว่า  

ตัวแทนสมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย-อาเซียน ได้ร ่วม
แลกเปลี่ยนดังนี้ 

• มองว่าการเข้าถึงสินค้าหรือบริการของคนเมืองเชียงใหม่จ าเป็นต้องมี  platform 

เฉพาะที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็น platform ที่ช่วยในเรื่องของการ

ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การซื้อสินค้า การใช้บริการ  การเดินทาง 

การท่องเที่ยว เนื่องจากการเติบโตของเครือขายอินเทอร์เน็ตท าให้การเข้าถึงทรัพยากร

เหล่านี้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น และสะดวกข้ึน กับผู้ประกอบการและบริโภค ทั้งคนในและ

คนนอกเชียงใหม่ 
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ตัวแทนศูนย์การค้าเพื่อสุขภาพ ริมปิง ซูเปอร์มาเก็ต ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ปัจจุบัน จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น คนรุ่นใหม่ หรือ วัยท างานจ านวนมาก 

ออกจากเมืองหลักและกลับสู่ภูมิล าเนาของตน (มองว่าเป็นการอพยพของแรงงานออก

จากเมืองหลัก) ซึ่งท าให้เขตเมืองรอบนอกเกิดกลุ่มแรงงานของคนรุ่นใหม่ เกิดธุรกิจใหม่

ที่เป็นร้านค้าเฉพาะทางมากขึ้น ทั้งร้านอาหารเฉพาะทางอย่าง ร้านอาหารเจ ร้านอาหาร

คลีน หรือ จะเป็นร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น ร้านค้าเกี่ยวกับสินค้าเกาหลี  

ร้านตัดผมเฉพาะเด็กเล็กร้านขายพันธุ์ไม้หายาก (offline) เป็นต้น  

• การย้ายออกนอกเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท าให้เกิดการขยายขอบเขตการขนส่งมากขึ้น 

โดยเห็นว่าในอ าเภอห่างไกล จะมีผู้ส่งของจากแพลตฟอร์มการสั่งอาหารเพิ่มมากขึ้น มี

สถานที่ในการให้บริการขนส่งเกิดขึ้นนอกตัวเมืองเป็นจ านวนมาก และโลจิสติกส์มีพื้นที่

การจัดส่งของตนเองทั้งยังมีการแข่งขันกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่กล่าวมาข้างต้น เป็น

ส ิ ่ งท ี ่ เก ิดข ึ ้นแล ้วในป ัจจ ุบ ัน ซ ึ ่ งม ีความคล ้ายก ับฉากทัศน์  "Farmer's Market 

Everywhere" เป็นอย่างมาก ทั้งการย้ายออกจากเมืองหลักของคนรุ่นใหม่ และ การเกิด

ตลาดหมุนเวียนภายในท้องถิ่น การขึ้นมามีบทบาทอย่างต่อเนื่องของร้านค้าในชุมชน 

หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น 

• ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นหนึ่งในซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ที่ได้รับผลดีจากการเพิ่มขึ้น

ของจ านวนลูกค้าที่ย้ายจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพฯ กลับเชียงใหม่ หรือการย้ายกลับ

ของคนรุ่นใหม่ จากตัวอ าเภอเมือง สู่อ าเภอรอบนอก รวมถึงการที่ห้างใหญ่ซบเซา และ 

ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มครอบครัวที่ทานอาหารนอกบ้าน  

• โดยส่วนตัวมองว่าในอนาคตอันใกล้จะเกิดการย้ายกลับเข้าสู่เมืองหลักมากขึ้นของวัย

ท างาน และ คนรุ่นใหม่ เนื่องด้วยปัจจัยที่ว่าคนเรายังต้องการประสบการณ์โดยเป็น

ลักษณะของประสบการณ์เฉพาะที่จะมีอยู่ในเมืองหลัก และ ความหลากหลายที่มักจะมี

อยู่ในเมืองหลักจะยังคงดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาในเมืองอยู่เสมอ  

• ในด้านการกลับมาของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว หรือ ด้านการผลิต ที่จะเพ่ิม

มากขึ้นเพื่อรองรับการบริโภคที่สูงขึ้นจากการแข่งขันด้านการส่งออก การแข่งขันด้าน

ราคา ตลอดจนการเข้ามาของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ที่ต้องการแข่งขันในตลาดอาเซียนโดย

ใช้เมืองหลักเป็นจุดกระจายสินค้าภายในภูมิภาค  
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• ด้วยประเด็นทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะท าให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่อีกครั้ง (หลัก

จากโรคระบาด) โดยห้างใหญ่เองจ าเป็นต้องหาผู้เช่าที่เป็นกิจการที่โดดเด่นและเฉพาะ

ทางมากขึ้นจากต่างชาติ และร้านค้าท้องถิ่นเองจ าเป็นต้องปรับในส่วนของการเลือก

กลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะมากข้ึน รวมไปถึงการที่ทุกกิจการปรับตัวเองให้เข้าสู่ตลาด

ออนไลน์มากยิ่งขึ้น และจ าเป็นต้นลดต้นทุนหน้าร้านเพื่อท าให้ตนสามารถแข่งขันทาง

ราคาได้ดีมากยิ่งขึ้น  

• ทั้งนี้ถือเป็นข้อดีส าหรับการขยายขึ้นของเมืองหลัก ถึงแม้ว่าปัจจุบันการขยายตัวของ

เมืองหลักใกล้จะเต็มขีดจ ากัดแล้ว แต่ด้วยปัจจัยอย่างช่องว่างระหว่างวัย การเพ่ิมข้ึนของ

ครอบครัวเดี่ยวกับการลดลงของครัวขยาย รวมไปถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเป็น

ปัจจัยที ่ เปลี ่ยนแปลงการขยายของเมืองหลักไปในทิศทางที ่ย ังท าให้เกิดความ

เจริญเติบโตในหลายๆ ได้อีก ดังเช่นที่กล่าวมา จึงมองว่าฉากทัศน์อย่าง "Franchising 

of things" จะเป็นอนาคตทีมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอนาคตอันพึ่งประสงค์ที่จะเกิดข้ึน 

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• มองว่าทิศทางการพัฒนาต้องมุ่งเน้นคนทุกกลุ่มไม่เน้นไปทางด้านหนึ่ง เนื่องจากเพราะ

เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีกลุ่มคนหลากหลาย มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป  ควรมีการบูร

ณาการกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงธุรกิจต่างๆ 

ให้มีความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการซื้อขายของผู้บริโภค และปัญหาของจังหวัด

เชียงใหม่  

• ประเด็นถัดมาคือ ค่านิยมของผู้บริโภคมักจะคล้อยตามกระแสนิยมอยู่เสมอ เมื่อกระแส

ลดลงแล้วจะท าให้ธุรกิจนั้นๆ ด าเนินต่อไปไม่ได้ ควรจะมีการจัดการร้านค้าให้มีความ

หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงการจ าหน่ายสินค้าที่มีความ

ยั่งยืน ผู้บริโภคสามารถมาซื้อสินค้าซ ้าๆ ได้หลายครั้ง 

สรุปผลที่ได้ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท าให้ผู ้วิจัยได้เห็นปัจจัยที่ส าคัญและหลากหลายที่มีผลต่อการ

วิเคราะห์อนาคตฐาน และการก าหนดฉากทัศน์ในการบริโภค และการซื้อของของคนในเมืองหลักภูมิภาคของ

ประเทศไทย (เมืองเชียงใหม่) ตัวกิจกรรมท าให้ผู้วิจัยได้รับทราบมุมมองที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค

ของเอกชน เช่น สมาคมการค้าอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่น รวมถึงฝั่งผู้บริโภค เช่น ตัวแทนคน
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เมืองเชียงใหม่ นักศึกษา เป็นต้น และได้น าเอามุมมองที่มีความหลากหลายนี้มาทดลองแลกเปลี่ยน และตก

ผลึกให้ได้ซึ ่ง แนวคิดและทางเลือกใหม่ น าไปสู่ต่อยอดสู่ฉากทัศน์ใหม่ๆ ที่ทุกกลุ่มคนจะสามารถเห็นภาพ

ร่วมกันได้อย่างความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และอาจกลายเป็นแนวทาง หรือตัวก าหนดอนาคตการบริโภคและการ

ซื ้อของในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย (เมืองเชียงใหม่) ในสภาพวะที่ความไม่แน่นนอน และการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

เมืองขอนแก่น 

จัดประชุมวันจันทร์ ที ่4 ตุลาคม 2564 ช่วงเวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) 

ภูมิทัศน์การซื้อของในเมืองหลัก 

ตัวแทนคนกรุงเทพฯ ที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• มองว่าสินค้าทำมืออาจไม่กลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย เนื่องจากอุปสงค์มีเพ่ิมมากขึ้น  โดยอาจ

ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของใช้เสมอไป แต่เป็นสินค้าจำพวกอาหารโฮมเมด (Homemade) 

ในอนาคตการบริโภคสินค้าเหล่านี้ อาจจะเปลี ่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ ่งจะให้

ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นทีต่้องการมากข้ึน น่าจะมีแนวโน้มเติบโตมาก

ขึ ้น โดยถึงแม้ว่าอาจจะไม่สามรถแทนที่ (disturb) กลุ ่มที ่เป็น Mass product ได้

เนื่องจากศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างกัน 

ตัวแทนจากส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• การผลิตอาหารภาคครัวเรือนเพื่อรับประทานเองน่าจะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในช่วง

เวลาของการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ที่บ้านต้นเองปลูกพืชผักสวนครัวเอง

เพ่ือหลีกเลี่ยงการไปตลาดหรือแหล่งชุมชนหมู่มาก 

• เล็งเห็นว่าแนวโน้มที ่น่าจะเกิดขึ ้นอย่างแน่นอนคือ ประเภทสินค้าที ่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทั้งยังมีความหลากหลายมาหขึ้น เนื่องจากผู้บริโภค

ให้ความใส่ใจ และมีความกังวลมากขึ้นต่อผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม มีความ

ต้องการอุปโภคบริภคสินค้าที่มีต้นแหล่งกำเนิดและวิธีการผลิตมาจากธรรมชาติ  (go 

green) มากขึ้น ตามทิศทางของตลาดโลก 
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• มองว่าการให้บริการด้านโลจิสติกส์น่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจ e-commerce  

ในส่วนของประเด็นอื่นๆ อย่างการส่งเสริมการพัฒนาย่านการค้าในเมืองขอนแก่นนั้นมี

การพัฒนาย่านศรีจันทร์ที่ได้รับความสนใจจากหลายองค์การ ซึ่งต้องการพัฒนาให้เป็น

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในบริเวณย่านดังกล่าวยังมีการลงทุนด้านนวัตกรรม ซึ่งอาจทำให้

เกิดสินค้านวัตกรรมมากขึ้น และเมื่อการกลับมาลงทุนพัฒนาพ้ืนที่เมืองเดิมได้รับการ

ผลักดันให้เกิดขึ้นอาจทำให้ สินค้าและบริการในเมืองมีราคาแพงขึ้น และอนาคตการ

บริโภคในเมืองอาจเปลี่ยนไป 

ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• เกิดการรวมกลุ่มที่มีความหลากหลาย ซึ่งมากจากสังคมใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มคนวัย

เกษียณ กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย มีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทำ

กิจกรรมบางอย่างที่สามารถสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าไปพร้อมกัน เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีด 

เพราะเชื่อว่าเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีอีกทางหนึ่งที่จะเป็นการเบียดเบียนธรรมชาติน้อยลง 

ทั้งกลุ่มคนเหล่านี้ยังมองไปในทิศทางเช่นเดียวกันว่ามีตลาดคอยรองรับ และกำลังเติบโต

มากยิ่งขึ้น  

ตัวแทนพนักงานรับส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ด้วยเหตุผลส่วนตัวทำให้ยังชอบเดินทางเพื่อไปซื้อของที่ร้าน เนื่องจากให้ความรู้สึก

เหมือนได้ออกไปเที ่ยว แต่ในทางกลับคนอื ่นอาจมองว่าการเติบโตของธุรกิจ e-

commerce ทำให้เป็นการประหยัดต้นทุนเวลาสำหรับผู ้บริโภค เนื ่องจากไม่ต ้อง

เสียเวลาไปกับการขับรถตระเวนหาของ ปัจจุบันหากขับรถเข้าไปในเมืองขอนแก่นจะ

พบว่า ร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง รวมถึงสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ ธุรกิจที่เป็น

หน้าร้านที่ยังสามารถอยู่ได้ เพราะสามารถปรับตัวแข่งขันกับผู้ประกอบการทางฝั่ง e-

commerce  ได้ด้วยปัจจัยอื่นนอกเหนือจากเวลา  

ภาพอนาคตทางเลือกของเมืองหลัก 

ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• สำหรับภาพของฉากทัศน์ Franchising of Things มองเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงแฟ

รนไชส์ในพื้นที่เมืองขอนแก่น อาทิเช่น ร้านขนมหวานชื่อดังของกรุงเทพ (After you) 
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ซึ่งเป็นที่นิยมมากและได้รับความสนใจจากคนขอนแก่นอย่างมากแต่เพียงช่วงไตรมาส

แรกเท่านั้น ในทางกลับกันที่ร้านอาหารหรือคาแฟ่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่ น 

ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง อาจจะไม่เท่ากับร้านขนมหวานที่เปิดให้บริการใน

ช่วงแรกในช่วงแรกดังที่ได้กล่าวไป ซึ่งถึงแม้ว่าขอนแก่นจะเกิดภาพในลักษณะข้างต้น

หลายครั้งแต่ก็ไม่น่าพอจะสรุปได้ว่า ระหว่างร้านแฟรนไชส์ประจำท้องถิ่น หรือ  แฟรน

ไชส์สาขาที่มีต้นสังกัด (mass product) จะเป็นที่นิยมในขอนแก่นมากกว่ากันในระยะ

ยาว แต่ภาพที่ชัดเจนคือแฟรนไชส์จากร้านดังจากกรุงเทพ น่าจะเกิดขึ้นในลักษณะ

เช่นเดียวกันกับกรณีท่ีได้กล่าวไป 

• ส าหรับภาพอนาคตของ Kingdom of Modern Trade เห็นด้วยกับการเติบโตของ 

platform ซึ่งรูปแบบการซื้อข้าวของเพ่ือการอุปโภคบริโภคอาจไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาหน้า

ร้านอีกแล้ว และจะเปลี่ยนแปลงไปโดยปรับเป็นทุกอย่าเป็นผ่านระบบ online ทั้งหมด 

ไม่ว่าจะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือแม่แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า 

• มองว่าภาพของอนาคตตามฉากทัศน์ Famer’s market of everywhere ร้านอาหาร

เก่าแกน่่าจะลดบทบาทลงมาก และถูกปรับรูปแบบกลายเป็น Cloud Kitchen แทน แต่

เห็นต่างว่าการรับประทานอาหารนอกบ้านน่าจะเป็นเรื่องของพบปะสังสรรมากกว่าการ

รับทานกันเป็นครอบครัว เนื่องจากคนนิยมมีลูกน้อยลง การลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความ

สร้างสรรค์ เช่นใน The wall ที่เปิดพื้นที่และให้ร้านอาหารของแฟรนไชนส์ท้องถิ่นเข้า

มาเช่าน่าจะจะเติบโต แต่ข้อเสียคือสิ่งเหล่านี้จะทำให้อัตลักษณ์ของขอนแก่น กำลังจะ

หายไปพร้อมกันหรือไม ่

• สุดท้ายแล้วมองว่าฉากทัศน์สำหรับเมืองขอนแก่นที่น่าจะเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นในรูปแบบ

ของการสร้างความสมดุลระหว่าง 3. Farmer’s Market Everywhere เน ื ่ อ งจาก มี

ความยึดโยงอยู่กับชุมชนมากขึ้น และ kingdom of modern trade เนื่องจากความ

เป็นท้องถิ่น ไม่ว่าจะสินค้าหรือบริการก็ตาม นั้นมีราคาแพงมาก หากมองในมุมมอง

ผู้บริโภค คงไม่สามารถเป็นทางเลือกการบริโภคได้โดยตลอด 

ตัวแทนคนกรุงเทพฯ ที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• เห็นด้วยกับประเด็นของตัวอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ว่าภาพแฟรนไชส์จากร้าน

หรือกลุ่มที่ถูกจัดเป็น mass product ทั้งปัจจุบัน และอนาคตก็น่าจะเป็นในลักษณะ

เดียวกัน แต่น่าจะมีความสามารถตั้งอยู่ได้นานแม้ผลประกอบการอาจไม่เยอะ เนื่องจาก
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ต้นสังกัดมีกำลังและทรัพยากรรวมถึงสายป่านที่เยอะ แต่แฟรนไชส์ที่เติบโตน่าจะมีเป็น

ของท้องถิ่นที่มีความเฉพาะและมีเอกลักษณ์มากๆ น่าจะอยู่ได้นานกว่า และน่าจะมี

โอกาสเกิดได้มากกว่าด้วยเช่นกัน 

• ปัจจุบันประเทศจีนเปลี่ยนเป็น online platform เกือบทั้งหมดในขณะที่ไทยยังมีไม่

เยอะ เกิดกลไกตลาดในลักษณะใหม่ๆ ผู้ผลิตแข่งขนักันกลายเป็น online platform ทำ

ให้ปัจจุบันร้านขายสินค้ามีสภาพเหมือนเป็นที่จัดแสดงสินค้า (show room) คือเดินเข้า

ไปเพื่อดูสินค้าเท่านั้น และกลับไปสั่งออนไลน์ที่บ้านแทน   

• นอกจากนี้สินค้ารวมทั้งของสด ไปจนถึงอาหารก็สามารถสั่งได้เกือบทั้งหมด เช่น สั่งจาก 

Grab mart online market ภาพในลักษณะนี้สำหรับประเทศจีนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งมอง

ว่าประเทศไทยจะตามมาในไม่ช้า แต่รูปแบบดังกล่าวจะถูกครอบครองโดยกลุ่มทุนขนาด

ใหญ่เป็นหลัก ซึ่งตรงนี้ต่างจากประเทศจีนที่ทั้งตลาด และกลไกถูกกำหนดมาจากรัฐบาล

กลาง   

• ภาครัฐของประเทศจีนให้ความสำคัญอย่างมากกับการสนับสนุนองค์ความรู้กับทุกกลุ่ม

ชนชั้น โดยฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบางให้สามารถเข้าถึง online platform เช่นกลุ่ม

แม่ค้ารถเข็นไปจนถึงขอทาน ก็ยังมี QR code เนื่องจากเป็นกลุ่มนี้รัฐเพ่งเล็งก่อน ซึ่ง

เกิดข้ึนภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี 

• มองว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ที่จะยังสามารถอยู่ได้ จะต้องเป็นเจ้าของตึกจริงๆ เนื่องจาก

ไม่มีภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อพิจารณาในเมืองขอนแก่นน่าจะมีประมาณร้อยละ 30 ที่พ่อ

กับแม่มีตึกหรืออาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แล้วลูกหลานกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเป็น

ภาพที่เกิดขึ้นในเมืองซึ่งจะมีความต่างกันในย่านมหาลัยหรือหลังมหาลัยที่จะเป็นภาพ

ของการเปลี่ยนมือเพียงช่วงเวลา 1-2 ปีก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนเข้าของร้านอาหารและ

ประเภทของอาหารในตึกเดิม 

• มองว่าฉากทัศน์ Hipsters’ Paradise น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด แต่น่าจะเกิดขึ้น

พร้อมกับแฟรนไชนส์  ขอนแก่นน่าจะกลายเป็นเสมือนแหล่งงานขนาดใหญ่ที ่มี

ความส าคัญของของภูมิภาค 

ตัวแทนจากส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ในภาพของฉากทัศน์ kingdom of modern trade ร้านอาหารทั่วไปโดยกลุ่มทุนขนาด

เล็กไม่น่าจะคงอยู่ได้นอกจากร้านที่มีความเก่าแก่หรือมีเรื่องราว และตำนานของตนเอง 
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ในส่วนของภาพของฉากทัศน์ Famer’s market การรับประทานอาหารนอกบ้านน่าจะ

เป็นในลักษณะของการกินร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในตลาดนัด เป็นหลัก 

• ท้ายที่สุดแล้วมองว่า hipsters paradise น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มาก เนื่องจากมองถึง

ข้อดีทีน่่าจะเป็นการอยู่ร่วมกันของร้านขนาดเล็ก และร้านขนาดใหญ่ ซ่ึงน่าจะเหมาะกับ

ขอนแก่นมากท่ีสุด 

ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ตลาดต้นตาลเคยโดยประกาศให้ปิดไม่ให้เข้ามาเกินเมื่อปีก่อน โดยปรับให้เป็นรูปแบบ

ซื้อกลับบ้าน ได้เพียงอย่างเดียว ร้านค้าส่วนใหญ่ที่ยังได้อยู่เนื ่องจากมีการให้ความ

ช่วยเหลือซ ึ ่งก ันและกัน ตลาดยังคงอำนวยความสำดวก และลดค่าเช ่าให ้กับ

ผู้ประกอบการ การที่ต้นตาลผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดมาหลายครั้ง ทำให้เป็นการสร้าง

ความมั่นคงให้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมได้ กลุ่มคนรุ่นใหม่มีความต้องการ และโหย

หาการพบปะซึ่งการและกัน เพราะถึงแม้จะอยู่ในช่วงภาวะของการแพร่ระบาด แต่ทุก

คนก็ยังสามารถดำรงชีวิตให้เรื่องใหม่กลายเป็นเหมือนปกติได้ 

ตัวแทนพนักงานรับส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• เห็นด้วยว่าภาคธุรกิจท้องถิ่นตามฉากทัศน์  Famer’s market of everywhere จะมี

บทบาทมากยิ่งข้ึน  ซึ่งน่าจะเกิดพ้ืนที่โดยกลุ่มห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น และให้ร้านอาหาร

ท้องถิ่นเข้ามา แต่ก็จะมีปัญหาเนื่องจากเป็นรายย่อยเยอะเกินไปทำให้ขาดมาตรฐานใน

การกำหนดราคาท่ีแน่นอน 

ตัวแทนพนักงานขับ Lineman ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ในภาวะการแพร่ระบาดทำให้ช่วงนี้หน้าร้านปิดพอสมควร ในขณะที่ตนระบุว่าเป็น

พนักงานขับรถส่งอาหารที่รับวิ่งให้ทั้ง 3 platform ในมุมมองของคนขับรถส่งอาหาร 

อาจไม่ใช่ว่าร้านอาหารของท้องถิ ่น หรือร้านขนาดเล็กที ่อยู ่ไม่ได้ แต่การกำหนด 

promotion นั้นน่าจะมีปัจจัยมากกว่าทั้งในเชิงของปริมาณร้านอาหาร และกลไกตลาด

จึงมองว่า kingdom of modern trade น่าจะเป็นฉากทัศน์ที่เหมาะสมกว่าฉากทัศน์

อ่ืนสำหรับเมืองขอนแก่น 
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สรุปผลที่ได้ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท าให้ผู ้วิจัยได้เห็นปัจจัยที่ส าคัญและหลากหลายที่มีผลต่อการ
วิเคราะห์อนาคตฐาน และการก าหนดฉากทัศน์ในการบริโภค และการซื้อของของคนในเมืองหลักภูมิภาคของ
ประเทศไทย (เมืองขอนแก่น) ตัวกิจกรรมท าให้ผู้วิจัยได้รับทราบมุมมองที่หลากหลาย ได้แก่ ภาครัฐ เช่น ส านัก
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคของเอกชน เช่น ตลาดนัดเปิดท้าย  มข. ตลาดต้น
ตาล ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่น รวมถึงฝั่งผู ้บริโภค เช่น ตัวแทนคนเมืองขอนแก่น นักศึกษา 
อาจารย์ นอกจากนั้นยังมี ตัวแทนพนักงานขับรถส่งอาหาร ตัวแทนพนักงานรับส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย และ
ตัวแทนคนกรุงเทพหมานครที่เข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น และได้น าเอามุมมองที่มีความ
หลากหลายนี้มาทดลองแลกเปลี่ยน และตกผลึกให้ได้ซึ่ง แนวคิดและทางเลือกใหม่ น าไปสู่ต่อยอดสู่ฉากทัศน์
ใหม่ๆ ที่ทุกกลุ่มคนจะสามารถเห็นภาพร่วมกันได้อย่างความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และอาจกลายเป็นแนวทาง หรือ
ตัวก าหนดอนาคตการบริโภคและการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย (เมืองขอนแก่น) ในสภาพวะ
ที่ความไม่แน่นนอน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

จัดประชุมวันพุธ ที ่6 ตุลาคม 2564 ช่วงเวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) 

ภูมิทัศน์การซื้อของในเมืองหลัก 

ตัวแทนจากตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• จากการบริหารจัดการตลาดมาท าให้สังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป

เล็กน้อย ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาด เมืองหาดใหญ่ และสงขลาได้รับการผลักดัน

ทางด้านเศรษฐกิจมาจากภาคการค้าและการบริการ แต่เป็นการขับเคลื่อนจากคน

ภายนอกที่ผูกโยงกับภาคการท่องเที่ยว เมื่อเกิดโรคระบาดท าให้คนมีการปรัยบตัว 

การค้าขายต้องเปลี ่ยนแปลงรูปแบบส่งกลับบ้าน (delivery) ในขณะที่การซื ้อของ

กลายเป็น e-commerce ซึ ่งสิ ่งเหล่านี ้ที ่ท าให้ร ูปแบบหรือวิธีการขายแบบเดิม  ๆ 

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  

• ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เริ่มให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น มีความระมัดระวังมากขึ้น 

กลุ่มเด็กวัยรุ ่นก็จะมีแนวโน้มการใช้จ่ายที ่ตอบสนอง ความต้องการหรือความชอบ
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มากกว่าความจ าเป็น การตามกระแส ในขณะที่กลุ่มลูกค้าอีกแบบที่มุ่งเน้นการท าสวน

เนื่องจากมีท่ีดิน  

• การขาดแคลนแหล่งงานท าให้คนจ านวนหนึ่งกลับเข้าไปสู่ภาคเกษตรมากขึ้น เช่นกลุ่ม

คนที่อยู่ในวัยสร้างตัว  กลุ่มผู้ประกอบการเริ่มเดินทางย้ายกลับภูมิล าเนาซึ่งมีจ านวนไม่

น้อยและไม่ใช่คนในพ้ืนที ่ 

• ปัจจุบันเกิดการรวมกลุ่ม ของคนท่ีมีความชอบเหมือนกัน ท ากิจกรรมคล้ายกันมารวมกัน

อยู่บน platform มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิธีการต่างๆ (how to) เยอะมากขึ้น 

ซึ่งผู้ประกอบการส่วนหนึ่งก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการสร้างรายได้เสริมให้ตัวเอง  

• ทั้งนี้ยังกล่าวต่ออีกว่าในส่วนของตลาดนัดเอง ผู้ประกอบการเดิมจะมีบางส่วนที ่เลิก

ประกอบกิจการเดิม และไปหางานประจ า อาทิ การท าสวน หรือท าอย่างอื่นแทนที่

สามารถเอาตัวรอดได ้ซึ่งอาจไม่ได้กลับมาเปิดกิจการซ ้าไม่ได้เยอะมาก 

ภาพอนาคตทางเลือกของเมืองหลัก 

ตัวแทนจากตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• เห็นด้วยกับภาพของฉากทัศน์แรก (Franchising of Things) เนื ่องจากกลุ ่ม การค้า

สมัยใหม่ (Modern trade) เริ่มมีการปรับขนาดของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงชุมชนมาก

ขึ้น อาทเิช่น Big C, Lotus ไปจนถึงร้านค้าปลีก (mini mart) รายย่อยอ่ืนๆ  

• ในส่วนของแรงงานที่สืบเนื่องเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเด็กจบใหม่ ส่วนใหญ่ก็จะหางาน

ในเมืองใหญ่เป็นหลักมากกว่าเดินทางกลับภูมิล าเนา  

• การเติบโตระบบการขนสงโลจิสติกส์ รายย่อยก็เริ่มมีมากยิ่งขึ้น เกิด Cloud kitchen ใน

เมืองหาดใหญ่หลายร้าน เนื่องจากผู้ประกอบการมองว่าไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ ซ่ึงทั้งหมด

ที่กล่าวไปข้างต้นก็น่าจะเติบโตมากขึ้นตามฉากทัศน์ Franchising of things 

ตัวแทนจากผู้ที่เดินทางไปกลับเมืองหาดใหญ่-สงขลา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ร้านสะดวกซื้อ อาทิเช่น 7-eleven เริ ่มมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและรูปแบบของ

สินค้ามากขึ้นเท่าที่จะท าได้ โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ซื้อ 

เช่น อาหารที่ปรุงสด สินค้าในรูปแบบขายส่ง 
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• มองว่าผู้สูงวัยที่มีฝีมือน่าจะกลับมา รื้อฟื้นองค์ความรู้ความสามารถ หรือภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมากขึ้น เช่น การท าขนมโบราณประจ าถิ่น โดยให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลาน

หาท าหน้าที่หาแหล่งตลาดที่อยู่ใน online platform เนื่องจากคนรุ่นใหม่หันมาให้ความ

สนใจกับสิ้นค้าท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เช่น ขนมบางชนิดที่ไม่สามารถหารับประทานได้ใน

ตลาดทั่วไป 

• คิดเห็นว่าฉากทัศน์ของหาดใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตคือ ภาพของคนรุ่นใหม่

เดินทางออกจากเมืองหลัก เนื่องจากส่วนหนึ่งมีข้อได้เปรียบจากการนับถือศาสนา

อิสลาม ซึ่งมองว่าในหาดใหญ่มีคนรุ่นใหม่ที่นับถือศาสนาอิสลามเยอะมาก และใน

ขณะเดียวกัน กลุ่มคนเหล่านี้มีค่านิยมในการท างานคือ การหางานท าในพื้นที่ที่มีบริบาท

คล้ายคลึงๆ กับวัฒนธรรมและความเคยชินตามหลักศาสนาของตนเอง  

• จากการแพร่ระบาดท าให้เห็นได้ว่าความมั่นคงในต าแหน่งงานในเมืองหาดใหญ่มีความ

มั ่นคงน้อย ท าให้กลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที ่นับถือศาสนาอิสลามนิยมย้ายถิ ่นฐานจากเมือง

หาดใหญ่ไปยังประเทศมาเลเซีย เนื่องจากปัจจัยด้านศาสนา ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ทั้ง

ในแง่ของค่าตอบแทนที่สูงกว่า  

ตัวแทนจากผู้มีภูมิล าเนาหาดใหญ่ ปัจจุบันศึกษาที่กรุงเทพฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ภาพของ Kingdom of modern trade มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูง แต่กลุ่มคนรุ่น

ใหม่ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่อาจเป็นคนต่างถิ่นที่จากเมืองบริวารโดยรอบมากกว่าจะเป็นคนรุ่น

ใหม่ในเมืองหลักเดิมแทน  

• หากมองจากเศรษฐกิจปัจจุบันในภาพนี้  Kingdom of modern trade ที ่ผู ้ประการ

ท้องถิ่นรายเดิมเริ่มหายไป ห้างสรรพสินค้า หรือตลาดขนาดใหญ่จะถูกเปลี่ยนมือเป็น

ของนักธ ุรกิจรายใหญ่ของประเทศมากกว่า  ซึ ่งหากน าไปสู ่การผูกขาดตลาดจน

ผู้ประกอบการรายย่อยจากประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดได้อา

จะท าให้ตัวเมืองซบเซาลง  

• เมืองหาดใหญ่จะกลายเป็นจุดนัดพบชั่วคราว ดังเช่นในย่านกลางเมือง อาทิ ตลาดกิมห

ยง ตลาดสันติสุข รวมถึงลีการ์เดนส์ ดังปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นภาพของการ

ผูกขาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่อย่าง Big C , Lotus หรือนักลงทุนรายใหญ่อื่นๆ จาก

ภายนอก  
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• ส าหร ับฉากทัศน์ Farmer’s Market Everywhere อาจจะเกิดได ้ก ับเม ืองบริวาร

โดยรอบมากกว่า ซ่ึงผู้ประการรายย่อยต่างๆ ในท้องถิ่นอาจจะต้องมีการแข่งขันกันสูงท า

ให้เกิดภาพการท าธรุกิจที่ชุมชนหรือเมืองบริวารเหล่านั้นน่าจะเติบโตได้ด้วยตนเองโดย

ปราศจากการพึ่งพาของตลาดโลก  

ตัวแทนนักศึกษา เมืองหาดใหญ ่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• ตามแนวทางของของฉากทัศน์ Farmer’s Market Everywhere  หากการสั ่งของ

ออนไลน์ ในท้องถิ่นได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน อาจน ามาสู่การจัดตั้งกลุ่มซื้อของ – ขายของ 

ที่จ ากัดแต่เฉพาะคนในท้องถิ่นนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความสะดวกให้แก่

ผู้ผลิตเองและผู้บริโภคด้วย 

• มองว่า Franchising of things มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่าง ซึ่งเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ใน

อนาคตมีศักยภาพและความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมี

ความสร้างสรรค์ และมีหลากหลายมากกว่ารูปแบบการท าธุรกิจในยุคสมัยที่ผ่านมา ซึ่ง

อาจท าให้เกิดลักษณะของงานแบบใหม่ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจสร้างสรรค์

เหล่านั้นเพิ่มมากยิ่งข้ึน  

ตัวแทนหอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 

• มองว่าส าหรับเมืองหาดใหญ่-สงขลาแล้วคนรุ ่นใหม่ที ่ออกไปท างานหรือเรียน ใน

ต่างประเทศหรือต่างจังหวัด อยากกลับมาอยู่ในเมืองมากกว่า ด้วยปัจจัยการแพร่ระบาด

ของ covid-19 การบริโภคท าให้เกิดการหมุ่นเวียนธุรกิจท้องถิ่นซึ่งน่าจะเป็นภาพนัก

ลักษณะเช่นเดียวกันกับช่วงแรกท่ีเกิดการแพร่ระบาดขึ้น มองว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการ

ปรับตัว 

• ในขณะที่มุมมองของการพึ่งพาตลาดโลก สิ่งที่เหมาะสมกับคนพื้นที่อาจจะต้องเป็น

สินค้า หรือบริการของคนในพื้นที่เอง เนื่องจากมีความเหมาะสมเชิงคุณค่ามากกว่า  

• ส าหรับหาดใหญ่ที่เป็นเมืองที ่มีความกระกระชับ และหนาแน่นของประชากรตัว

พอสมควร เมื่อกล่าวถึงคนรุ่นใหม่ (ไม่นับรวมกลุ่มนักเรียน) ในพื้นที่เมืองน่าแนวโน้มใน

อนาคตจะมีจ านวนลดลง และหายไปพอสมควร  

• ในมิติของภาคเกษตรการแพร่ระบาดที่ท าให้ภาคเกษตรมีการเติบโตมากขึ ้นถึงแม้

หาดใหญ่-สงขลาจะมีบริบทเดิมที่เป็นเมืองค้าขายเป็นหลัก นอกจากนี้เราอาจเจอภาพ
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กลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ามาเพ่ิมมากขึ้นหามีการพ่ึงพาตลาดซึ่งกันและกัน 

ตลอดจนการพึ่งพาตลาดโลกนั้นน่ามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตตามฉากทัศน์ Kingdom 

of modern trade  

สรุปผลที่ได้ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท าให้ผู ้วิจัยได้เห็นปัจจัยที่ส าคัญและหลากหลายที่มีผลต่อการ

วิเคราะห์อนาคตฐาน และการก าหนดฉากทัศน์ในการบริโภค และการซื้อของของคนในเมืองหลักภูมิภาคของ

ประเทศไทย (เมืองหาดใหญ่-สงขลา) ตัวกิจกรรมท าให้ผู้วิจัยได้รับทราบมุมมองที่หลากหลาย ได้แก่ ภาครัฐ 

เช่น หอการค้าจังหวัดสงขลา ภาคของเอกชน เช่น ตัวแทนจากตลาดกรีนเวย์ ตัวแทนจาก PSU biz mall 

รวมถึงฝั่งผู้บริโภค เช่น ตัวแทนนักศึกษาเมืองหาดใหญ่  ตัวแทนผู้ที่เดินทางไปกลับหาดใหญ่ -สงขลา ตัวแทน

แม่บ้าน ตัวแทนผู้มีภูมิล าเนาหาดใหญ่ ปัจจุบันศึกษาที่กรุงเทพฯ เป็นต้น และได้น าเอามุมมองที่มีความ

หลากหลายนี้มาทดลองแลกเปลี่ยน และตกผลึกให้ได้ซึ่ง แนวคิดและทางเลือกใหม่ น าไปสู่ต่อยอดสู่ฉากทัศน์

ใหม่ๆ ที่ทุกกลุ่มคนจะสามารถเห็นภาพร่วมกันได้อย่างความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และอาจกลายเป็นแนวทาง หรือ

ตัวก าหนดอนาคตการบริโภคและการซื้อของในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย (เมืองหาดใหญ่-สงขลา) ใน

สภาพวะที่ความไม่แน่นนอน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

  



 

444 

 

ภาคผนวก จ  
สรุปการประชุมเชิงปฏบิัติการ (การประชมุกลุ่มย่อยครั้งที่ 3) 

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมสมองในหัวข้อ การวิเคราะห์หาความหมายและนัยของ
เมืองหลักภูมิภาค ประกอบกับการวิเคราะห์หาแนวทาง และกระบวนการที่น าไปสู่ภาพอนาคตอันพึงประสงค์
ของการพัฒนาเมืองหลักภูมิภาค โดยกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1.การน าเสนอข้อมูลผลจาก
การศึกษาและวิเคราะห์ของโครงการที่ผ่านมา 2.การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมสมองเพ่ือการก าหนด
นโยบายจากภาพของอนาคตฐานภาพ ภาพอนาคตอันพึงประสงค์ ในการซื้อของของคนเมืองหลังภูมิภาค ร่วม
ถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่ควรท าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายเหล่านั้น โดยสามารถสรุปเนื้อหาในส่วนที่ 2 ได้ดังนี้ 

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 3 จัดประชุมวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 13:00 – 16:00 

น. ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) โดยเป็นการประชุมพร้อมกันของผู้ร่วมประชุมจากท้ังสามเมือง 

 

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาพของอนาคตฐาน  การก าหนดนโยบายในระดับต่างๆ ควรมี

ลักษณะเป็นอย่างไร โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้ 

• ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดในมิติของสถาปัตยกรรม จังหวัดเชียงใหม่  มองว่าองค์ความรู้

และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนในการสร้างสรรค์งาน Craft หรืองาน Handmade นั้นมี

เอกลักษณะและมีคุณภาพอย่างมาก แต่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ รวมทั้งการ

ส่งออก และทักษะการใช้ Platform และ Technology  ดังนั้นพาณิชย์จังหวัด และหอการค้า

ควรเข้ามาให้องค์ความรู้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนสูงอายุ รวมถึงการสร้าง

ภาพลักษณ์ Branding การโปรโมทและหาตลาด ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มสินค้าเหล่านี้เติบโตมากยิ่งขึ้น 

และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ต่อไป 

• ตัวแทนหอการค้าจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ได้แสดงความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการสินค้า 

อาหาร และตลาด ในเมืองหลักควรให้ภาครัฐส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคลื่อน เพื่อการช่วยเหลือทั้ง

ผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่านการสร้างมาตรฐานบางอย่างขึ้นมา อาทิเทศบาลทำงานร่วมกับ  

Platform และตลาด ในการสร้างมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยของอาหาร ทราบถึง

แหล่งที่มาหรือแม้แต่ การนำสินค้าและจนวัตถุดิบที่ผลิตได้ในท้องถิ่นกลับเข้ามาขาย ผ่านตลาดที่

ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการขึ้นมา การสร้างโมเดลการผลิตวัตถุดิบจำพวกสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน

ชุมชนหรือกลุ ่มผู ้ประกอบการรายเล็ก  สร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในชุมชน เป็น pro-sumer 
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(Producer + consumer) แบบ สหกรณ์ค้าออนไลน์ โดยมีการตรวจสอบทั้งมาตรฐานด้านความ

สะอาดจากหน่วยงานของภาครัฐส่วนท้องถิ่นเป็นต้น 

• ตัวแทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เห็นด้วยและเสริมต่อจากประเด็นสำคัญ

ของตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดในมิติของสถาปัตยกรรม จังหวัดเชียงใหม่  โดยกล่าวว่าการที่

เชื้อไวรัส Covid 19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่นี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวน้อยลงอย่างมาก กลุ่มผู้กระกอบ

การรายย่อยตลอดจนชาวบ้านในชุมชนที่สร้างสรรงาน Craft และงาน Handmade จำเป็นต้อง

ยอมขายสินค้าขาดทุนเพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ กลุ่มคนเหล่านี้มีเทคนิคการผลิต 

แต่ไม่ถนัดในเรื่องการขาย ถ้ามีหน่วยงานของภาครัฐที่ทำหน้าที่ช่วยเรื ่องของการส่งสินค้าใน

ลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ด ี

• ตัวแทนจากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น หน้า

การค้าออนไลน์จะกลายเป็นเรื่องปกติของทุกคน ดังนั้นภาครัฐต้องทั้งส่งเสริมและผลักดันให้

ประชาชนมีทักษะในด้านดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่

เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว การที่ภาคประชาชนมีองค์ความรู้จำให้เกิดความปลอดภัยในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกเสมือน 

• ตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แสดงความคิดเห็นว่าตาม

เป้าหมายหลักของเทศบาลนครหาดใหญ่ต้องการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นเมืองที่น่าดึงดูด

ทั้งการท่องเที่ยวและการลงทุน พบว่าปัจจุบันอัตราการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างจำพวกพาณิชยก

รรม ธุรกิจและการค้ามีเพิ ่มมากขึ ้น อาทิร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้าปลี ก-ส่งขนาดเล็กของ

ผู้ประกอบการรายย่อยก็เช่นกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

Covid 19 เพราะธุรกิจที่เปิดใหม่ดังกล่าวนี้มีกาปรับรูปแบบการเข้าถึงสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 

หรือ platform ซึ่งเราจะเห็นภาพสินค้าท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้งายขึ้น และสะดวกขึ้น 

• ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสำหรับการค้าออนไลน์ที่

จะกลายเป็นรูปแบบการค้าหลักในอนาคต รัฐบาลกลางต้องมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือคนใน

ประเทศ โดยอาจเป็นมาตรการด้านภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยแก่คนในประเทศ

หรืออาจเป็นการผ่อนปรนข้อกฎหมายการค้าให้ผู ้ค้ารายย่อย ซึ ่งมันน่าจะส่งผลดีกับกลุ่ม

Creative เช่นงาน ของ Craft ของ Handmade ไปจนถึงการผลิตเบียร์ท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้

เพ่ือให้โอกาสการพัฒนาสินค้าและบริการของตัวผู้ประกอบการรายย่อยเอง เช่นเดียวกันอาจต้อง

เพิ ่มขั ้นตอนหรือมาตรการ นโยบายด้านภาษี หรืออะไรก็ต้ามข้อจำกัดแก่ตลาดสินค้าจาก
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ต่างประเทศรัฐส่วนกลางต้องผ่อนปรณกฎหมายการค้าให้ผู ้ค้ารายย่อย ซึ่งมันน่าจะส่งผลได้

ประโยชน์กับกลุ่มของคาฟด้วย ให้โอกาสการพัฒนาสินค้าและบริการของตัวเอง 

• ตัวแทนจากศูนย์การค้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังการแพร่ระบาดของ 

Covid 19 ศูนย์การค้าริมปิงได้ปรับรูปแบบเป็นขายทางออนไลน์มากขึ้น แต่สิ ่งที่เกิดขึ้นคือ

รูปแบบการขายออนไลน์นั้นไม่ได้มาเสริมการขายหน้าร้าน แต่กลายมาเป็นรูปแบบการขายหลัก

ไปแล้ว  ปัจจุบันหน้าร้านไม่ต้อง stock สินค้าเยอะ คนที่มาร้านเข้ามาเพื่อรับประสบการณ์

มากกว่าซื้อของเป็นหลัก ทำให้นโยบายของบริษัทเริ่มเปลี่ยนไป เราเริ่มลงทุนและให้ความสำคัญ

กับระบบโลจิสติกส์ของบริษัทเพิ่มขึ้น ทำให้ดีขึ้น นั่นทำให้พฤติกรรมของลูกค้าประจำที่ชอบเข้า

มาซื้อของที่หน้าร้านเปลี่ยนไปด้วย เช่นคนที่เคยมาซื้อบ่อยๆ ปัจจุบันไม่เข้าหน้าร้านแล้วแต่ก็จะ

สั่งของประเภทสินค้าลักษณะเดิม ๆ ให้เข้าไปส่งแทน 

 

 
ภาพที่ จ-1 แผนผังแนวทางการเสนอแนะเชิงนโยบายการรับมืออนาคตฐาน 

 

การเตรียมความพร้อมในสร้างอนาคตอันพึงประสงค์ ต้องถูกผลักดันด้วยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในลักษณะ

ใด กลุ่มใดควรเป็นผู้ขับเคลื่อน นโยบายควรมีลักษณะเป็นอย่างไร โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญจากความ

คิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้ 

• ตัวแทนจากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

กล่าวว่า ในมิติของการพัฒนาเมืองพื้นที่ใจกลางเมืองของเมืองขอนแก่น ได้มีการลงทุนสร้างตึก 
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innovation center ของกลุ่มบริษัทมิตรผล ซึ่งน่าจะกลายเป็นพื้นที่แหล่งงาน ดึงดูดกลุ่มคนรุ่น

ใหม่ให้เข้ามาทำงานได้อีกมาก ปัญหาที่ตามมาอาจะเป็นเรื่องความแออัด น้ำเสียและขยะมูลฝอย 

ปัญหารถที่ติดอยู่แล้วในช่วงเวลาเร่งด่วนก็น่าจะติดมากกว่าเดิม เทศบาลควรเล็งเห็นถึงปัญหา

ส่วนนี้ก่อนและรีบคิดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและรับเตรียมพร้อมไว้ในอีกไม่กี ่ปีข้างหน้า และเมื่อ

กลายเป็นแหล่งงานของคนรุ ่นใหม่ พฤติกรรมในการบริโภคของคนในพื ้นที ่เม ืองก็อาจ

เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ทั้งยังกล่าวต่อในประเด็นเรื่องการค้าออนไลน์ หลายโครงการของ

รัฐบาลอาทิ ช้อปดีมีคืนร้านค้าออนไลน์หลายๆ ร้าน ทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียและ platform ไม่

สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อได้ ภาครัฐควรออกนโยบายให้กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้เข้า

มาอยู่ในระบบเพ่ือจะได้ดูแลอย่างทั่วถึงและทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปได้อย่างเหมาะสม 

• ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าลักษณะการงานในช่วง

การแพร่ระบาดของ Covid 19 เราจะเห็นภาพของนิสิตนักศึกษาที่อยู่ชั้นปี 2-3 เริ่มกลายเป็น

ผู้ประกอบการเอง อย่างการขายเสื้อผ้ามือสองราคาถูก ขายต้นไม้ และอ่ืนๆ หากรัฐบาลมองเห็น

โอกาสนี้และให้การสนับสนุนผ่านนโยบายด้านภาษี หรือการช่วยต่อยอดธุรกิจ การเปิดโอกาสให้

กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีโอกาสในการแข่งขันกับทุนใหญ่ในตลาด อาจทำให้กลุ่มคนเหล่านี้กลายเปน็ผู้

กระกอบการคุณภาพที่คอยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของเมืองหลักเป็นได้อย่างดีในอนาคต 

• ตัวแทนจากสำนักงานพาณิชย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมต่อว่าปัจจุบันเราเคยไดม้ี

การเปิดเวที Pitching  ให้กลุ่มผู้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่เป็นนักศึกษาได้นำเสนอผลงาน โดย

มองว่าสินค้าและงานวิจัยในกลุ ่มนวัตกรรมน่าจะเป็นอนาคตหรืออาจะเป็นคำตอบ เมือง

ขอนแก่นมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการบ่มเพาะ ( incubate) กลุ่มงานวิจัยเหล่านี้ อาทิ

มหาวิทยาลัย, Science park , TCDC เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้น่าจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองขอนแก่นได้เป็นอย่างดี 

• ตัวแทนหอการค้าจังหวัด จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการสร้างย่านในพื ้นที ่เมือง ควรมี

ปัจจัยพื้นฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดแรงดึงดูดในพื้นที่เมืองเดิม ควรมีการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน 

ซึ่งตนมองว่าเมืองทุกเมืองควรส่งเสริมการลงทุนด้วยตัวเอง ควรตั้งคำถามว่าแต่ละเมืองต้องการ

การลงทุนแบบใด ต้องแข่งขันกันด้วยภาคการผลิตแบบใด สำหรับร้านค้าร้านอาหารรายเล็กควร

ทำตามตัวอย่างแบบสิงค์โปร มองว่าภาพประเภทการค้า พื้นที่ตรงกลางคือไม่มีหน้าร้านแต่ยัง

ต้องเจอลูกค้าอยู่ ท้องถิ่นประชาสังคมควรมีการจัดบรรยากาศการค้าขาย การจัดพ้ืนที่ให้เกิดการ

แสดงสินค้าในแต่ละพื้นที่ได้ ยังกล่าวต่อในประเด็นเรื่องของงานออกแบบ หรืองาน software 
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ขึ้นอยู่กับทักษะของบุคคล ถ้าคนทักษะสูงอยู่ที่นี่งานก็จะตามมา เช่นคลินิกเสริมความงามที่

ตามมาอยู่ขอนแก่นได้เพราะขอนแก่นมี รพ.เยอะ และมีหมอที่มีความสามารถอยู่เยอะ 

• ตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการ

ส่งเสริมและพัฒนาย่านในอนาคตดังกรณีของตลาดสดเทศบาล เป็นความพยายามที่จัดหา 

Public space สำหรับรองรับกิจกรรมการจับจ่ายใช้สอย รองรับการท่องเที ่ยว และบริการ

ประชาชนในพื้นท่ี  โดยการสร้างแรงกระตุ้นเชิญชวนภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนด้วย โดยการ

จัดสรรพ้ืนที่บางส่วนให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มตลาดชุมชนเพ่ือการสร้างผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์

ชุมชนขึ้น 

• ตัวแทนจากศูนย์การค้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าทางศูนย์การค้าริมปิง

ซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังริเริ่มโครงการพัฒนาเกษตรกรโดยการเข้าไปช่วยเกษตรกรรายย่อย พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกร เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐาน และทางศูนย์การค้าริมปิงจะรับซื้อและหา

ตลาดสินค้าเกษตรดังกล่าวให้ ซึ ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างสมดุลให้เหษตรกรยายย่อย

สามารถดูแลตัวเองได้ 

• ตัวแทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มองว่าสำหรับเมืองเชียงใหม่นั้นมีความ

ยากในการจัด event ใหญ่ เนื่องจากประสบการณ์ที่พบเห็นผ่านมาไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ

เท่าที่ควร ในแง่ของผู้ประกอบการ อยากให้ภาครัฐเพิ่มการลุงทุนในลักษณะของ  partner / 

share holder กับภาคเอกชน เช่นการหาตลาดให้และช่วยโปรโมทสินค้า เช่นการจักงาน Expo  

 

ภาพที่ จ-2 แผนผังแนวทางการเสนอแนะเชิงนโยบายการกำหนดอนาคตทางเลือก 
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การเตรียมความพร้อมต่อเหตุกาณ์ไม่คาดฝัน  ประเด็นสุดท้ายที ่ผู ้ว ิจัยได้ชวนให้ผู ้เข้าประชุมทุกท่าน

แลกเปลี่ยนถึงประเด็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น และมันจะส่งผลกระทบต่อการซื้อของของคนเมือง

อย่างไร โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้ 

• ตัวแทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แสดงความกังวลจากมุมมองของบุคคล

รอบตัวที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ซึ่งรู้สึกว่าการเข้าสู่ภาวะสงครามของกลุ่มประเทศมหาอำนาจ 

อย่างสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา และประเทศจีนอาจเกิดขึ้นได้ ด้วยกระแสข้อพิพาททาง

เศรษฐกิจและสังคมของสองประเทศมหาอำนาจนี้ และจากการบอกเล่าของคนรู้จักที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศจีนโดยรัฐบาลได้มีการประกาศเตือนให้กักตุนสินค้าบ่อยครั้ง อย่างที่ทราบคือตลาดสินค้า

ออนไลน์รวมทั้ง platform ของประเทศจีนนั้นใหญ่และมีบทบาทกับประเทศไทยมาก หากภาวะ

สงครามนั้นเกิดข้ึนจริงจะต้องส่งผลกระทบกับการซื้อในระดับมหภาคแน่นอน 

• ตัวแทนจากศูนย์การค้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจนเข้าสู่สภาวะ Shock อาทิปัญหาอากาศ

ร้อนมาก อาจทำให้คนจำนวนมากต้องหาซื้อเครื่องปรับอากาศ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการเลิกใช้ถุงพลาสติกของรัฐ ทำให้ Stock ถุงพลาสติกของบริษัทไม่ถูกนำกลับมาใช้งาน

และเกิดการศูนย์เปล่า 

• ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่าการย้ายถิ่นขนาดใหญ่

เพื่อเดินทางกลับเข้าหาแหล่งงานภายหลังที่สถานการณ์การแพร่ระบาดจบลงทั่วประเทศทำให้

การปรับตัวของนโยบายตามไม่ทัน เป็นต้น 

สรุปผลการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ส่วนที่สอง ผู้วิจัยได้เปิดพื้นที่ให้เกิดการแปลกเปลี่ยน

ความคิดและระดมสมองเพื่อการก าหนดยโยบายการรับมืออนาคตฐาน นโยบายการสร้างอนาคตทางเลือก 

และความกังวลต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการซื้อของของเมืองหลักภูมิภาค โดยผู้เข้ารว่ม

ประชุมทุกท่านได้มีความเห็นส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันคือการมองภาพของนโยบายที่ควรถูกผลักดันและ

ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลส่วนท้องถิ่น อาจะต้องเข้ามาเป้นตัวกลางทั้งในเชิงของการสร้างพื้นที่ผ่านนโยบาย

บางอย่างที่อาจส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกันของตลาด โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน

ท้องถิ่น การส่งเสริมด้านองค์ความรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีแก่ภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ 

ตามแนวทางที่เหมาะสมกับต้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น  

 

สรุปผลที่ได้ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้รับความคิดเห็นและแนวทางการวางยุทธศาตร์ที่หลากหลาย

มุมมองจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจบริบทของการซื้อของของเมืองหลักในหลายภาคส่วนได้แก่ภาครัฐ 

เช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานเทศบาลนคร หอการค้าจังหวัด ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมี

พันธกิจหน้าที่ในการบริหารและด าเนินการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมี

ตัวแทนจากภาคส่วนเอกชนและประชาชน เช่น ตัวแทนจากศูนย์การค้าในระดับท้องถิ่น ตัวแทนอาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยในแต่ละเมืองหลัก ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้เปิดมุมมองความต้องการทั้งทางฝั่ง

ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสู่การก าหนดแนวทางยุทธศาตร์และนโยบายจากระดับล่างสู้เบื้องบน (bottom 

up) ที่น่าจะมาจากความต้องการของภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความเชื่อมโยงและแนวทางที่ เหมาะสมต่อการก าหนดและเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การ

พัฒนาสภาพแวดล้อมการซื้อของของคนเมืองหลักภูมิภาคได้อย่างตรงจุด และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้

ภาวการณ์ที่ยากต่อการคาดเดาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วต่อไปได้ในอนาคต 
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รายชื่อคณะผู้จัดกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนนุการวิจัย 
 

ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ 

 

หน่วยงานที่สังกัด 

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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