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แผนภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลกีสมัยใหม่ 
 

ชุมชน 

-  การจา้งงานในชุมชน 
- การเพ่ิมข้ึนของราคาท่ีดิน
บ ริ เ วณย่ า น ร้ า นค้ า ป ลี ก
สมยัใหม่ 

- ปัญหาการจราจร ขยะ และ
มลภาวะทางเสียง 

 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

- การเปล่ียนแปลงการซ้ือสินคา้
จากร้านค้าปลีกดั้ งเดิมมาซ้ือ
จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

- ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ 
- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง 
- ความถ่ีในการซ้ือ 

 
 

 

ร้านค้าปลกีดั้งเดมิ 

- ต้นทุนในการซ้ือสินค้าเพ่ือ
จ าหน่าย 

- ยอดขายของ ร้ านค้าป ลีก
ดั้งเดิม 

- ผลก า ไ รของ ร้ านค้าป ลีก
ดั้งเดิม 

 

กลยุทธ์ทางการตลาดของ
ร้านค้าปลกีดั้งเดมิ 

- ผลิตภณัฑ ์  
- ราคา  
- การจดัจ าหน่าย  
- การส่งเสริมการตลาด 
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จากกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา สามารถอธิบายผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจคา้

ปลีกสมยัใหม่ต่อผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และชุมชน โดยศึกษาการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมาซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภค  ศึกษา

การเปล่ียนแปลงตน้ทุนการซ้ือสินคา้ ยอดขาย ผลก าไร และการปรับตวัดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด

ของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม  รวมทั้งศึกษาการเปล่ียนแปลงการจา้งงานภายในชุมชน ราคา

ท่ีดินบริเวณยา่นธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ปัญหาดา้นการจราจร ขยะและมลภาวะทางเสียง   

3.2 แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

การวเิคราะห์ในกรณีน้ีเป็นการวเิคราะห์เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคใน

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม โดยตวัแปรตามคือสัดส่วนการใช้จ่ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายได้

ทั้งหมด และตวัแปรอิสระคือ ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอยา่ง และตวัแปรดชันีท่ี

สร้างข้ึนจากแบบสอบถามอีก 2 ตวั คือ ดชันีวดัรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้ 

และดชันีวดัรูปแบบการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

เขียนเป็นแบบจ าลองดงัน้ี 

Yi = ƒ(Male, Age, Edu, Single,  Income, Family, Area, Index Q, Index L) 

โดยท่ี  Yi  = สัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายได ้

Male  = เพศชาย  

โดยท่ี เพศชาย = 1   และเพศหญิง = 0 

Age  = อาย ุ(ปี) 
Edu  = จ านวนปีท่ีศึกษา (ปี) 

Single  = สถานภาพโสด  

โดยท่ี สถานภาพโสด = 1   และสถานภาพอ่ืนๆ = 0 

Income  = รายไดข้องครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 

Family  = จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน) 

Area  =  การอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล 

โดยท่ี อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล = 1 และนอกเขตเทศบาล = 0 
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Index Q  = ดชันีวดัรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้ 

Index L  = ดชันีวดัรูปแบบการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ 

ปลีกดั้งเดิม 

จากแบบจ าลอง ท าการประมาณค่าแบบจ าลอง เพื่ออธิบายว่าตวัแปรอิสระมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมอย่างไร ซ่ึงจากแบบจ าลองขา้งตน้ ไดมี้งานศึกษาวิจยั

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมโดยศึกษาถึงผลของตวัแปร

ตน้ต่างๆ ซ่ึงสามารถน ามาใชป้ระกอบการตั้งสมมติฐานในงานวจิยัคร้ังน้ี คือ 

(1)  เพศ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เช่น เพศหญิงจะเลือกซ้ือ

สินคา้ในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงมกัเป็นผูซ้ื้อสินคา้เขา้บา้นมากกว่า

เพศชาย และมกัจะค านึงถึงความสัมพนัธ์และมิตรภาพท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากกว่าเพศชาย 

(Arpita Khare, 2011)    

(2)  อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดข้องครัวเรือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ในร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เช่น ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายุอยูใ่นวยัท างาน มีครอบครัว มีระดบัการศึกษา

สูง และมีรายไดสู้ง จะเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่มากกวา่ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

เน่ืองจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่มีการปรับตวัเพื่อให้บริการท่ีดีแก่ผูบ้ริโภคทั้งครอบครัว 

(นิพนธ์ พวัพงศกร, 2545) โดยการขายสินคา้ในราคาถูก มีสินคา้จ าหน่ายมากมายหลายชนิด มีการ

จดัการท่ีเป็นระบบ มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และมีแหล่งอ านวยสะดวกครบวงจร เช่น มี

ร้านอาหาร ร้านหนงัสือ เป็นตน้ 

(3)  จ  านวนสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

เช่น ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมาก จะเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาด

ใหญ่มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวนอ้ย เน่ืองจากจะตอ้งซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังเป็น

จ านวนมาก และหลากหลายประเภท (ยโสธรา จวงเจิม, 2546) 

(4)  การตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ใน

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เช่น ผูบ้ริโภคท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้มกัไม่เลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิม  
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(5)  การตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ในร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เช่น ผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงมิตรภาพ และความสัมพนัธ์อนัดีท่ีมีต่อร้านคา้

ปลีกดั้ งเดิมในชุมชน จะมีความจงรักภกัดีและมกัตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าในร้านคา้ปลีกดั้ งเดิม 

(Arpita Khare, 2011) 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงมีจ านวน 

235,600 คน (ตารางท่ี 1.4) ส่วนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดจ านวนตวัอยา่งโดยใชสู้ตร

ค านวณตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดงัน้ี 

สูตรการค านวณ     n   =          N 
       1+Ne2 

โดยท่ี n   =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N   =    ขนาดของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงมีจ านวน 

235,600 คน 

e    =   ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง ในท่ีน้ีก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.07 

สามารถค านวณหาจ านวนตวัอยา่ง ไดด้งัน้ี 

n   =          235,600  
      1+235,600 (0.07)2 

    n   =      203.9 

ในท่ีน้ีก าหนดกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคจ านวน 250 ตวัอยา่ง โดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบ

บงัเอิญจากประชากรในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

นอกจากน้ียงัท าการสอบถามตวัแทนชุมชนจากหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ จ  านวน 5 ราย และท าการสอบถามร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่จ  านวน 

50 ราย 
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3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดข้องครัวเรือน 

2. พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของกลุ่มตวัอย่างหลงัจากมีการขยายตวัของร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่ ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมาซ้ือจากร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง และความถ่ีในการซ้ือ รวมทั้งค  าถามเพื่อ

ประเมินลกัษณะการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค วา่ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของ

สินคา้ หรือพฤติกรรมการซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม โดยค าถามท่ีเลือกใชอ้า้งอิง

มาจากงานวจิยัของ Arpita Khare (2011) 

3. ผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ประกอบดว้ย

ตน้ทุนในการซ้ือสินคา้เพื่อจ าหน่าย ยอดขาย ผลก าไร และการปรับตวัหรือกลยุทธ์ทางการตลาด

ของร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

4. ผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อชุมชน ประกอบดว้ย การจา้งงาน

ในชุมชน การเพิ่มข้ึนของราคาท่ีดินบริเวณย่านร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ปัญหาการจราจร ขยะ และ

มลภาวะทางเสียง 

3.5 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาจะท าการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ลกัษณะคือ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอย่างผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พฤติกรรม

การบริโภคสินค้าของกลุ่มตวัอย่าง ข้อมูลร้านค้าปลีกดั้ งเดิมด้านต้นทุน ยอดขายผลก าไร และ       

กลยุทธ์ทางการตลาด ขอ้มูลการจา้งงานในชุมชน ราคาท่ีดิน รวมถึงปัญหาการจราจร ขยะ และ

มลภาวะทางเสียง 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากสถิติของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวนประชากร รวมถึงขอ้มูลท่ี
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ไดจ้ากหน่วยงานของภาคเอกชนจ านวนร้านคา้ปลีก ยอดขายของร้านคา้ปลีก นอกจากน้ียงัไดจ้าก

การคน้ควา้จากเอกสารรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและบทความทางวชิาการ 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีกดั้ งเดิม 

ผูบ้ริโภค และชุมชน ตลอดจนการปรับตวัหรือกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมหลงัจาก

มีการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึง

ประกอบดว้ย ความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ส่วนการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมนั้นใช้ขอ้มูล

จากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาก าหนดตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ลกัษณะทางเศรษฐกิจ

และสังคมของกลุ่มตวัอย่าง ดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้ และดชันีวดัการ

ตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือท่ี

มุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้ และดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

ท าการศึกษาโดยใหผู้บ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งตอบค าถามเพื่อประเมินลกัษณะการตดัสินใจซ้ือวา่มีความ

คิดเห็นในระดบัใด โดยให้เรียงระดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยั โดยวดัระดบัความส าคญัเป็นมา

ตราส่วนแบบ Likert Scale และใชว้ิธีการสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อ

สร้างดชันีดงักล่าวขา้งตน้ โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นของปัจจยัเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด โดยมีหลกัเกณฑ์การให้

คะแนนดงัน้ี 
 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 

เห็นดว้ยมาก 4 

เห็นดว้ยปานกลาง 3 

เห็นดว้ยนอ้ย 2 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  1 
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ท าการเก็บรวบรวมคะแนนของแต่ละปัจจยั จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียเลขคณิต

และท าการจดัเรียงคะแนนเฉล่ียหาระดบัความคิดเห็นจากมากไปหานอ้ยโดยมีหลกัเกณฑ์การแปล

ผลดงัน้ี 

คะแนน การแปลผล 

4.50 - 5.00 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3.50 - 4.49 เห็นดว้ยมาก 

2.50 - 3.49 เห็นดว้ยปานกลาง 

1.50 - 2.49 เห็นดว้ยนอ้ย 

1.00 - 1.49 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 

วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

โดยใชแ้บบวเิคราะห์ความสัมพนัธ์โพรบิท (Probit) 

 


