
 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมของ

ผูบ้ริโภค  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของผูบ้ริโภค  รวมถึงศึกษา

ผลกระทบจากการเข้ามาเปิดด าเนินกิจการของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ท่ีมีต่อร้านค้าปลีกดั้ งเดิม 

ผูบ้ริโภค และชุมชน ตลอดจนศึกษากลยุทธ์การปรับตวัของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมหลงัจากมีการเขา้มา

เปิดด าเนินกิจการของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ โดยท าการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 3 กลุ่มในเขต

พื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ กลุ่มผูบ้ริโภคจ านวน 250 คน กลุ่มผูป้ระกอบการร้านค้าปลีก

ดั้งเดิมจ านวน 50 คน  และกลุ่มตวัแทนชุมชนจ านวน 5 คน ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี  

4.1 ด้านผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง 

หัวขอ้น้ีเป็นการน าเสนอขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และพฤติกรรมในการ

ใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 

 4.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 250 คน ประกอบด้วย  เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว  จ  านวนสมาชิกในครอบครัวท่ี

ไม่ได้ท างาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน รายได้รวมของครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน และบริเวณท่ีอยู่อาศยั    

ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี  

1. เพศ 

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.8 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 

33.2 (ตารางท่ี 4.1) 

 



30 
 

ตารางที ่4.1 จ  านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ชาย 83 33.2 

  หญิง 167 66.8 

รวม 250 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

2. อายุ  

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง มีอายุระหว่าง  31 - 40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.0  ทั้งน้ี 

เน่ืองจากผูบ้ริโภควยัน้ีมกัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคในครอบครัว เพราะเป็นวยั

ท างานท่ีมีรายไดป้ระจ าจึงมีก าลงัซ้ือ และเป็นผูน้ าครอบครัว รองลงมาคือ มีอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี 

ร้อยละ 26  มีอายุระหวา่ง 51- 60 ปี ร้อยละ 20.4  ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมีอายุต  ่าสุด 19 ปี อายุสูงสุด 

65 ปี และมีอายเุฉล่ีย 39 ปี  (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 8 3.2 

 21 - 30 ปี 65 26.0 

 31 - 40 ปี 80 32.0 

 41 - 50 ปี 41 16.4 

 51 - 60 ปี 51 20.4 

 60 ปีข้ึนไป 5 2.0 

รวม 250 100.0 

 ต ่าสุด (ปี) 19 

 สูงสุด (ปี) 65 

 เฉล่ีย (ปี) 39 
ท่ีมา : จากการศึกษา 



31 
 

3. สถานภาพการสมรส 

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมาคือ  

มีสถานภาพโสด ร้อยละ 33.6 และมีสถานภาพหมา้ย หรือหย่าร้าง ร้อยละ 5.2 ตามล าดบั (ตาราง     

ท่ี 4.3) 

ตารางที ่4.3 จ  านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  โสด 84 33.6 

  สมรส 151 60.4 

  หมา้ย/หยา่ร้าง 13 5.2 

  ไม่ตอบ 2 0.8 

รวม 250 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4. ระดับการศึกษา 

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งส าเร็จการศึกษาระดบั มธัยมศึกษาและอนุปริญญามากท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ 46.8  รองลงมา คือ ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 35.6 ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 8.4 

และระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 8.0 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.4) 

ตารางที ่4.4 จ  านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ประถมศึกษา 20 8.0 

  มธัยมศึกษาและอนุปริญญา 117 46.8 

  ปริญญาตรี 89 35.6 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 21 8.4 
  ไม่ตอบ 3 1.2 

รวม 250 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 



32 
 

5. อาชีพ 

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

36.4 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 22.8 และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20             

(ตารางท่ี 4.5) 
 

ตารางที ่4.5 จ  านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  พนกังานบริษทัเอกชน 91 36.4 

  ธุรกิจส่วนตวั 57 22.8 

  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 50 20.0 

  เกษตรกร/รับจา้งทัว่ไป 31 12.4 

  แม่บา้น/นกัศึกษา 21 8.4 

รวม 250 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4 คนมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 31.6  รองลงมาคือ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 3 คน ร้อยละ 26.4 มีจ านวนสมาชิก

ในครอบครัวจ านวน2 คน ร้อยละ 15.2  โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว

เฉล่ีย 3 คน (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที ่4.6 จ  านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน (คน) ร้อยละ 

  1  คน 29 11.6 

  2  คน 38 15.2 

  3  คน 66 26.4 

  4   คน 79 31.6 

  5  คน 28 11.2 

  6  คน 10 4.0 

รวม 250 100.0 

เฉลีย่ (คน) 3 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

7. จ านวนสมาชิกในครอบครัวทีไ่ม่ได้ท างาน 

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างอยู่ในครอบครัวท่ีสมาชิกในครอบครัวท างานทุกคนมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ มีสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่ไดท้  างาน 1 คน ร้อยละ 31.6  มีสมาชิก

ในครอบครัวท่ีไม่ได้ท างาน 2 คน ร้อยละ 26.4 โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีไม่ไดท้  างานเฉล่ีย 1 คน (ตารางท่ี 4.7) 

ตารางที ่4.7 จ  านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ี

ไม่ไดท้  างาน 

จ านวนสมาชิกในครอบครัวทีไ่ม่ได้ท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ไม่มี 85 34.0 

  1  คน 79 31.6 

  2  คน 66 26.4 

  3  คน 20 8.0 

รวม 250 100.0 

เฉลีย่ (คน) 1 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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8. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาทมากท่ีสุด  

คิดเป็นร้อยละ 30.8  รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 24.4   

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 16 โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมีรายได้

เฉล่ียเท่ากบั 12,860 บาทต่อเดือน (ตารางท่ี 4.8) 

ตารางที ่4.8 จ  านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ไม่เกิน 5,000 บาท 34 13.6 

  5,001 – 10,000 บาท 61 24.4 

  10,001 – 15,000 บาท 77 30.8 

  15,001 – 20,000 บาท 40 16.0 

  20,001 – 25,000 บาท 16 6.4 

  25,001 – 30,000 บาท 13 5.2 

  มากกวา่ 30,000 บาท 9 3.6 

รวม 250 100.0 

รายได้เฉลีย่ (บาท) 12,860 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

9. รายได้รวมของครัวเรือนเฉลีย่ต่อเดือน 

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีรายได้รวมของครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 

20,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34  รองลงมาคือ มีรายได้รวมของครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน 

ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 28.4 และมีรายไดร้วมของครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง           

30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 13.2 โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดร้วมของครัวเรือนเฉล่ียเท่ากบั 

25,880 บาทต่อเดือน(ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที ่4.9 จ  านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดร้วมของครัวเรือนเฉล่ีย

ต่อเดือน 

รายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ไม่เกิน 10,000 บาท 20 8.0 

  10,001 – 20,000 บาท 85 34.0 

  20,001 – 30,000 บาท 71 28.4 

  30,001 – 40,000 บาท 33 13.2 

  40,001 – 50,000 บาท 21 8.4 

  50,001 – 60,000 บาท 8 3.2 

  มากกวา่ 60,000 บาท 12 4.8 

รวม 250 100.0 

รายได้เฉลีย่ (บาท) 25,880 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

10.  บริเวณทีอ่ยู่อาศัย 

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล ร้อยละ 56.8 และอาศยัอยูใ่น

เขตเทศบาล ร้อยละ 43.2  (ตารางท่ี 4.10) 

ตารางที ่4.10 จ  านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามบริเวณท่ีอยูอ่าศยั 

บริเวณทีอ่ยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

  อยูใ่นเขตเทศบาล 108 43.2 

  อยูน่อกเขตเทศบาล 142 56.8 

รวม 250 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.1.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านค้าปลกีดั้งเดิม 

หวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้

ปลีกของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิม จากนั้นเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

1. ความคิดเห็นเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการจากร้านค้าปลกี 

ในท่ีน้ีเป็นการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการจาก

ร้านคา้ปลีก ซ่ึงประกอบดว้ย 2 รูปแบบคือ การตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้ และการ

ตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

ส าหรับการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้ ประเมินจากความคิดเห็น 5 ขอ้  

คือ 1) การเลือกซ้ือสินคา้โดยค านึงถึงคุณภาพมาเป็นอนัดบัแรก  2) การเปรียบเทียบคุณภาพของ

สินคา้ต่างยีห่อ้ และตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  3) การซ้ือเฉพาะสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีเท่านั้น 

ไม่ซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพปานกลาง หรือคุณภาพต ่า  4) ความยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มข้ึนเพื่อให้ไดสิ้นคา้

ท่ีมีคุณภาพดีกวา่ และ 5) ความยนิดีท่ีจะสละเวลาเพิ่มข้ึน เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีกวา่ 

ส่วนการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้ งเดิม ประเมินจากความ

คิดเห็น 5 ขอ้ คือ 1) การซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชน 2) การซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเป็นการสนบัสนุนการคา้ในชุมชน  3) การซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมเป็นประสบ การณ์ท่ีสนุกสนาน  4) ความคุน้เคยกบัร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท าให้เลือกซ้ือสินคา้

จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และ 5) ความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท าให้เลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้

ปลีกดั้งเดิม 

โดยให้ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างตอบค าถามเพื่อประเมินลกัษณะการตดัสินใจซ้ือว่ามี

ความคิดเห็นต่อค าถามแต่ละข้อในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง        

เห็นด้วยน้อย หรือเห็นด้วยน้อยท่ีสุด แลว้ให้คะแนนความคิดเห็น ดงัน้ี เห็นดว้ยมากท่ีสุดเท่ากบั      

5 คะแนน เห็นดว้ยมากเท่ากบั 4 คะแนน เห็นดว้ยปานกลางเท่ากบั 3 คะแนน เห็นดว้ยนอ้ยเท่ากบั   

2 คะแนน และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1 คะแนน ตามล าดบั จากนั้นท าการหาค่าเฉล่ีย ผลการศึกษา

มีดงัน้ีคือ 
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ความคิดเห็นทางด้านการตัดสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าในภาพรวม         

กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.50 – 4.49 ) โดยความคิดเห็นท่ีมีผลอนัดบั 

1 คือการเลือกซ้ือสินคา้โดยค านึงถึงคุณภาพมาเป็นอนัดบัแรกมีค่าเฉล่ีย 4.41  รองลงมา อนัดบั 2  

คือการเปรียบเทียบคุณภาพของสินคา้ต่างยี่ห้อและตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 

4.24  อนัดบั 3 คือความยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มข้ึนเพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีกว่ามีค่าเฉล่ีย 3.97  

อนัดบั 4 คือการซ้ือเฉพาะสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีเท่านั้นมีค่าเฉล่ีย 3.96 และอนัดบั 5 คือความยินดีท่ีจะ

สละเวลาเพิ่มข้ึน เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีกวา่มีค่าเฉล่ีย 3.63 ตามล าดบั โดยการตดัสินใจซ้ือท่ี

มุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.04 (ตารางท่ี 4.11) 

ความคิดเห็นทางด้านการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมใน

ภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.50 – 4.49 ) โดยความคิดเห็นท่ีมี

ผลอนัดบั 1 คือการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเป็นการสนบัสนุนการคา้ในชุมชนมีค่าเฉล่ีย 4.31 

รองลงมา อนัดบั 2 คือความคุน้เคยกบัร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท าให้เลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม

มีค่าเฉล่ีย 3.87 อนัดบั 3 คือความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมท าให้เลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้

ปลีกดั้งเดิมมีค่าเฉล่ีย 3.70 อนัดบั 4 คือการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเป็นการช่วยเหลือคนใน

ชุมชนมีค่าเฉล่ีย 3.65 และอนัดบั 5 คือการซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกดั้ งเดิมเป็นประสบการณ์ท่ี

สนุกสนานมีค่าเฉล่ีย 3.20 (เห็นดว้ยระดบัปานกลาง) ตามล าดบั โดยการตดัสินใจซ้ือตามความ

จงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.75 (ตารางท่ี 4.11) 
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ตารางที ่4.11 คะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 

ความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ ระดบัความส าคัญ 

1. การตดัสินใจซื้อทีมุ่่งเน้นคุณภาพของสินค้า   

1.1   การเลือกซ้ือสินคา้ โดยค านึงถึงคุณภาพของสินคา้มาเป็น
อนัดบัแรก 

4.41 ส าคญัมาก 

1.2 การเปรียบเทียบคุณภาพของสินคา้ต่างยีห่อ้ และ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

4.24 ส าคญัมาก 

1.3 ความยนิดีท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ
ดีกวา่ 

3.97 ส าคญัมาก 

1.4 การซ้ือเฉพาะสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีเท่านั้น (ไม่ซ้ือสินคา้ท่ีมี
คุณภาพปานกลาง หรือคุณภาพต ่า) 

3.96 ส าคญัมาก 

1.5 ความยนิดีท่ีจะสละเวลาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมี
คุณภาพดีกวา่ 

3.63 ส าคญัมาก 

คะแนนเฉลีย่ 4.04 ส าคญัมาก 

2. การตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดต่ีอร้านค้าปลกีดั้งเดมิ   

2.1    การซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เป็นการสนบั สนุน
การคา้ในชุมชน 

4.31 ส าคญัมาก 

2.2    ความคุน้เคยกบัร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ท าใหเ้ลือกซ้ือสินคา้
จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

3.87 ส าคญัมาก 

2.3    ความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ท าใหเ้ลือกซ้ือ
สินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

3.70 ส าคญัมาก 

2.4    การซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เป็นการช่วย เหลือ
คนในชุมชน 

3.65 ส าคญัมาก 

2.5    การซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเป็นประสบ การณ์ท่ี
สนุกสนาน 

3.20 ส าคญัปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 3.75 ส าคญัมาก 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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2. การประมาณปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านค้าปลกีดั้งเดิม 

ในท่ีน้ีท าการศึกษาสัดส่วนการใช้จ่ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายได้ของ

กลุ่มตวัอย่าง ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกดั้งเดิม โดยใช้

แบบจ าลองโพรบิท (Probit Model)ในการวเิคราะห์  

การวิเคราะห์ ก าหนดให้สัดส่วนการใช้จ่ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายได้

ทั้งหมดเป็นตวัแปรตาม (Dependent Variable)ในการศึกษา และตั้งสมมติฐานวา่ สัดส่วนการใชจ่้าย

ในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมด จะข้ึนอยูก่บัตวัแปรอิสระ(Independent Variable)  

9 ตวัแปร คือ เพศ อายุ  สถานภาพ จ านวนปีท่ีศึกษา รายได ้จ านวนสมาชิกในครอบครัว เขตท่ีอยู่

อาศยั ดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้ และดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือตามความ

จงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม  

โดยดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้ และดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือ

ตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม สร้างจากรูปแบบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่ม

ตวัอย่าง ได้แก่ รูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้ และรูปแบบการตดัสินใจซ้ือ

ตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม (ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในหวัขอ้ท่ี 4.1.2) โดยใชว้ิธีการสกดั

ปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อสร้างดชันีดงักล่าวขา้งตน้ และแบบจ าลองท่ีใช้

ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ  

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

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อย่างเดียว (ตารางท่ี 

4.12)  และผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัคงซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม (ตารางท่ี 4.13)  

ส่วนขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด (ตารางท่ี 4.14) 

ใชท้ดสอบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชแ้บบจ าลองโพรบิท 
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ตารางที ่4.12 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือสินคา้และ

บริการจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อยา่งเดียว หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

ช่ือตัวแปร ตัวแปร ค่าเฉลีย่ SD. min max 

ตัวแปรตาม      

สัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิม
เม่ือเทียบกบัรายได ้(บาท) 

Yi 0 0 0 0 

ตัวแปรอสิระ      

เพศชาย Male 0.29 0.45 0 1 

อาย ุ(ปี) Age 33.47 7.53 20 53 

สถานภาพโสด Single 0.53 0.50 0 1 

จ านวนปีท่ีศึกษา (ปี) Edu 16.22 1.25 14 18 

รายได ้(พนับาท) Income 19.59 7.62 7.50 32.50 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน) Family 3.30 1.29 1 6 

การอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล Area 0.67 0.47 0 1 

ดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ 
ของสินคา้ 

IndexQ 10.31 0.95 8.06 11.18 

ดัชนีวดัการตัดสินใจซ้ือตามความจงรัก 
ภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

IndexL 7.05 0.92 5.26 8.14 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อยา่งเดียว 

มีสัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดเ้ท่ากบั 0  หมายความวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่ม

น้ีจะไม่ซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเลย 
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ตารางที ่4.13 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัคงซ้ือสินคา้

และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

ช่ือตัวแปร ตัวแปร ค่าเฉลีย่ SD. min max 

ตัวแปรตาม      

สัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิม
เม่ือเทียบกบัรายได ้(บาท) 

Yi 0.17 0.19 0.02 0.6 

ตัวแปรอสิระ      

เพศชาย Male 0.34 0.47 0 1 

อาย ุ(ปี) Age 40.75 11.71 19 65 

สถานภาพโสด Single 0.28 0.45 0 1 

จ านวนปีท่ีศึกษา (ปี) Edu 12.77 3.38 6 18 

รายได ้(พนับาท) Income 10.96 6.29 2.50 32.50 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน) Family 3.18 1.29 1 5 

การอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล Area 0.36 0.48 0 1 

ดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ 
ของสินคา้ 

IndexQ 8.68 1.28 6.28 11.18 

ดัชนีวดัการตัดสินใจซ้ือตามความจงรัก 
ภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

IndexL 8.90 1.08 5.81 11.07 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัคงซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้

ปลีกดั้งเดิม มีสัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดเ้ท่ากบั 0.17 หมายความวา่ 

ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีค่าใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมคิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได ้

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของข้อมูลเบ้ืองต้นของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม จาก

ตารางท่ี 4.12 และ 4.13 มีรายละเอียดดงัน้ี คือ 
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(1) เพศชาย ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อย่างเดียวมีค่าเฉล่ีย

เพศชายเท่ากบั 0.29 ในขณะท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ียงัคงซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 0.34 

แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่จะเป็นเพศชายน้อยกว่าผูบ้ริโภคท่ีใช้

บริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

(2) อายุ  ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อย่างเดียวมีอายุเฉล่ีย

เท่ากบั 33.47 ปี ในขณะท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ียงัคงซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 40.75 ปี  

แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่จะมีอายุเฉล่ียน้อยกว่าผูบ้ริโภคท่ีใช้

บริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

(3) สถานภาพโสด  ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อย่างเดียวมี

ค่าเฉล่ียสถานภาพโสด เท่ากบั 0.53 ในขณะท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัคงซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม

เท่ากบั 0.28  แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่จะมีสถานภาพโสดมากกวา่

ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

(4) จ านวนปีท่ีศึกษา ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อย่างเดียวมี

จ านวนปีท่ีศึกษาเฉล่ียเท่ากบั 16.22 ปี ในขณะท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ียงัคงซ้ือจากร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมเท่ากบั 12.77 ปี แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่จะมีระดบัศึกษาสูง

กวา่ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

(5) รายได้  ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือจากร้านค้าปลีกสมยัใหม่อย่างเดียวมีรายได ้

เฉล่ียเท่ากบั 19,590 บาท  ในขณะท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัคงซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 

10,960 บาท  แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่จะมีรายไดสู้งกวา่ผูบ้ริโภคท่ี

ใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

(6) จ านวนสมาชิกในครอบครัว ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่

อยา่งเดียวมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ียเท่ากบั 3.30 คน ในขณะท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัคง

ซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 3.18 คน แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่

จะมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

(7) การอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่

อยา่งเดียวมีค่าเฉล่ียการอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเท่ากบั 0.67  ในขณะท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัคง
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ซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 0.36  แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่จะ

อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

(8) ดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้  ของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างท่ี

ซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อยา่งเดียวมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.31 ในขณะท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัคง

ซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 8.68  แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่จะ

มีการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

(9) ดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ของผูบ้ริโภค

กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อยา่งเดียวมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.05 ในขณะท่ีผูบ้ริโภคกลุ่ม

ตวัอย่างท่ียงัคงซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 8.90 แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่จะมีการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมนอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีใช้

บริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 
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ตารางที ่4.14 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

ช่ือตัวแปร ตัวแปร ค่าเฉลีย่ SD. min max 

ตัวแปรตาม      

สัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิม
เม่ือเทียบกบัรายได ้(บาท) 

Yi 0.14 0.21 0 0.6 

ตัวแปรอสิระ      

เพศชาย Male 0.33 0.47 0 1 

อาย ุ(ปี) Age 39.15 11.32 19 65 

สถานภาพโสด Single 0.34 0.47 0 1 

จ านวนปีท่ีศึกษา (ปี) Edu 13.53 3.36 6 18 

รายได ้(พนับาท) Income 12.86 7.50 2.50 32.50 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน) Family 3.28 1.29 1 6 

การอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล Area 0.43 0.49 0 1 

ดชันีวดัการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ 
ของสินคา้ 

IndexQ 9.04 1.39 6.28 11.18 

ดัชนีวดัการตัดสินใจซ้ือตามความจงรัก 
ภกัดี ต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

IndexL 8.49 1.30 5.26 11.07 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

เม่ือท าการทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจากขอ้มูลใน

ตารางท่ี 4.14 ไดผ้ลการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองโพรบิท ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15 ผลการศึกษา

พบว่า ตวัแปรอิสระทุกตวัมีผลต่อสัดส่วนการใช้จ่ายในร้านค้าปลีกดั้ งเดิมเม่ือเทียบกับรายได้

ทั้งหมดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99%  โดยมีค่า Pseudo R-Square เท่ากบั 

0.747 สามารถอธิบายไดว้า่ แบบจ าลองน้ีมีอิทธิพลต่อสัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือ

เทียบกบัรายไดท้ั้งหมด 74.7% และมีค่า Accuracy of prediction หรือความแม่นย  าในการพยากรณ์

ของโมเดลน้ีเท่ากบั 89% สามารถอธิบายผลการวเิคราะห์ตวัแปรอิสระไดด้งัน้ี   
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เพศชาย (Male) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.008 ซ่ึงอธิบายได้ว่า เพศมีอิทธิพลต่อ

สัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายเพิ่มข้ึน จะท าใหส้ัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบ

กบัรายไดท้ั้งหมดเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจาก เพศชายเป็นเพศท่ีมีอุปนิสัยชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบ

เดินเลือกซ้ือสินคา้เป็นเวลานาน และมกัจะตดัสินใจซ้ือด้วยความรวดเร็ว ดังนั้น เพศชายจึงมกั

เลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากกวา่ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้แตกต่างจากผล

การศึกษาของ Arpita Khare (2011) ท่ีพบวา่ เพศหญิงจะเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากกวา่

เพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงซ้ือสินคา้เขา้บา้นมากกวา่ และมกัจะค านึงถึงความสัมพนัธ์และมิตรภาพ

ท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากกวา่เพศชาย  

อายุ (Age) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.01 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ อายุมีอิทธิพลต่อสัดส่วนการ

ใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือถา้ผูบ้ริโภคกลุ่ม

ตวัอยา่งมีอายุเพิ่มข้ึน จะท าให้สัดส่วนการใช้จ่ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมด

เพิ่มข้ึน  ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากข้ึนจะไม่สะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่ท่ีอยูไ่กลบา้น นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากจะมีความผกูพนัและความสัมพนัธ์อนัดี

ต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิมในชุมชน จึงมกัเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกดั้ งเดิมมากกว่าร้านค้าปลีก

สมยัใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้สอดคล้องกบัผลการศึกษาของนิพนธ์ พวัพงศกร (2545) ท่ีพบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายอุยูใ่นวยัท างาน (ช่วงอาย ุ20 – 60 ปี) จะเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่

ขนาดใหญ่มากกวา่ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

สถานภาพโสด (Single) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.074 ซ่ึงอธิบายไดว้่า สถานภาพมี

อิทธิพลต่อสัดส่วนการใช้จ่ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดในทิศทางตรงขา้ม 

กล่าวคือถา้ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพโสดเพิ่มข้ึนจะท าให้สัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสดจะไม่มีภาระทาง

ครอบครัว เช่น ภาระเล้ียงดูบุตรหลานหรือดูแลผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นอุปสรรคในการเลือกซ้ือสินคา้ จึงท า

ใหมี้เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีครอบครัว ดงันั้น ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสดจึง

มกัเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มากกวา่ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เน่ืองจากสามารถใชเ้วลาเลือก

ซ้ือสินคา้และบริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และนบัเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจไปดว้ย  
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จ านวนปีที่ศึกษา (Edu)  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.012 ซ่ึงอธิบายไดว้่า จ  านวนปีท่ี

ศึกษามีอิทธิพลต่อสัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดในทิศทางตรง

ขา้ม กล่าวคือถ้าผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนปีท่ีศึกษาเพิ่มข้ึน จะท าให้สัดส่วนการใช้จ่ายใน

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายได้ทั้งหมดลดลง  ทั้งน้ีเน่ืองจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ท่ีปัจจุบนัมีระดบัการศึกษาสูงข้ึนไดม้ากกว่าร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิม และผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงข้ึนมกัมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีค านึงถึงปัจจยัหลายๆดา้น

และใชเ้หตุผลในการเลือกซ้ือเพิ่มข้ึน เช่น ท าการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาสินคา้ก่อนซ้ือเสมอ 

อ่านส่วนประกอบของสินคา้อย่างละเอียดก่อนซ้ือ ซ้ือสินคา้คร้ังละมากๆเพื่อประหยดัเวลาและ

ค่าใช้จ่ายเม่ือไม่ตอ้งซ้ือบ่อยๆ เป็นตน้ ดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาสูงข้ึนจึงมกัเลือกซ้ือสินคา้จาก

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มากกว่าร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เน่ืองจากตอบสนองความตอ้งการด้านต่างๆได้

มากกวา่  

รายได้ (Income) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.038 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ รายไดมี้อิทธิพลต่อ

สัดส่วนการใช้จ่ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดในทิศทางตรงขา้ม กล่าวคือถา้

ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้พิ่มข้ึน จะท าให้สัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบั

รายไดท้ั้งหมดลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้สูงข้ึนจะมีก าลงัซ้ือเพิ่มข้ึน จึงสามารถซ้ือ

สินคา้ต่อคร้ังในปริมาณมาก อีกทั้งผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้งข้ึนจะตอ้งการไดรั้บสินคา้และการบริการ

ท่ีดีข้ึนจึงมักเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่มากกว่าร้านค้าปลีกดั้ งเดิม  นอกจากน้ี       

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่จะมีประเภทสินคา้ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภคท่ีมี

รายไดสู้ง ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้สอดคล้องกบัผลการศึกษาของนิพนธ์ พวัพงศกร (2545) ท่ีพบว่า

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้สูง จะเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่มากกว่าร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิม  

จ านวนสมาชิกในครอบครัว (Family) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.051 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ 

จ  านวนสมาชิกในครอบครัว มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการใช้จ่ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบั

รายไดท้ั้งหมดในทิศทางตรงขา้ม กล่าวคือถา้ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว

เพิ่มข้ึน  จะท าให้สัดส่วนการใช้จ่ายในร้านค้าปลีกดั้ งเดิมเม่ือเทียบกับรายได้ทั้ งหมดลดลง         

ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากจะซ้ือสินคา้เพื่อการอุปโภคบริโภคใน
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ครอบครัวแต่ละคร้ังเป็นจ านวนมากและหลากหลายประเภท ดังนั้นผูบ้ริโภคจึงหันไปเลือกใช้

บริการจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มากกวา่ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เน่ืองจากมีสินคา้ให้เลือกซ้ือจ านวนมาก 

มีประเภทสินคา้ ยีห่อ้ และราคาท่ีมีความหลากหลาย  

การอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล (Area) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.131 ซ่ึงอธิบายได้ว่า     

การอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายได้

ทั้งหมดในทิศทางตรงขา้ม กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเพิ่มข้ึนจะท าให้

สัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลสามารถเดินทางไปใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ไดง่้ายและสะดวกรวดเร็ว 

เพราะมีระยะทางใกล ้จึงใชเ้วลานอ้ยและมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางนอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูน่อก

เขตเทศบาล นอกจากน้ี ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่จะมีบริการท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวางให้ความสะดวกสบาย

แก่ผูบ้ริโภค เน่ืองจากพื้นท่ีในเขตเทศบาลมกัมีการจราจรติดขดั หาท่ีจอดรถยาก ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจึง

มกัเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มากกวา่ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

การตัดสินใจซ้ือทีมุ่่งเน้นคุณภาพของสินค้า (Index Q) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.094 

ซ่ึงอธิบายได้ว่า การตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้ มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการใช้จ่ายใน

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดในทิศทางตรงขา้ม กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมี

การตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้เพิ่มข้ึน จะท าใหส้ัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิม

เม่ือเทียบกับรายได้ทั้ งหมดลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นหลักจะ

ตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงหรือมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ียงันิยมความ

สมบูรณ์แบบ (Perfectionism) โดยท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้อยา่งละเอียดถ่ีถว้นมากกวา่ผูบ้ริโภค

กลุ่มอ่ืนๆ และมีการเปรียบเทียบสินคา้ต่างๆก่อนการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจึงมกัเลือกซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มากกว่าร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ Arpita Khare (2011) ท่ีพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้มกัไม่เลือกซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

การตัดสินใจซ้ือตามความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลกีดั้งเดิม (Index L) มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั 0.168 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ การตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีอิทธิพลต่อ

สัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือถา้
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ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเพิ่มข้ึน จะท าให้

สัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริโภคท่ี

มีทศันคติท่ีดีต่อร้านค้าปลีกดั้ งเดิมจะเห็นว่าร้านค้าปลีกดั้ งเดิมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและมี

ความส าคญัต่อเศรษฐกิจชุมชน  มีความสัมพนัธ์อนัดีและอ านวยความสะดวกสบายต่อคนในชุมชน 

จึงก่อให้เกิดความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และมีแนวโน้มจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จาก

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเสมอ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Arpita Khare (2011) ท่ี

พบว่าผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงมิตรภาพ และความสัมพนัธ์อนัดีท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในชุมชน จะมี

ความจงรักภกัดีและมกัตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกดั้งเดิม  
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ตารางที่ 4.15 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ        

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม โดยใชแ้บบจ าลองโพรบิท  

ตวัแปร 
(Variable) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่าความ

คลาดเคลือ่น
(Standard  Error) 

ค่ามาตรฐาน  
(Standard 
Score; Z)  

ระดบันัยส าคญัทาง
สถิต ิ(Significance 

Level) 

  Intercept -1.518 0.017 -88.585 0.000 

  Male 0.008 0.003 2.987 0.003 

  Age 0.010 0.000 67.229 0.000 

  Single -0.074 0.004 -20.716 0.000 

  Edu -0.012 0.001 -21.338 0.000 

  Income -0.038 0.000 -88.751 0.000 

  Family -0.051 0.001 -46.069 0.000 

  Area -0.131 0.003 -48.368 0.000 

  Index Q -0.094 0.001 -77.141 0.000 

  Index L          0.168 0.001 122.763 0.000 

  Chi-square (Omnibus Tests of Model Coefficients) Model = 166.796 ,  df = 9 , Sig. = 0.000 
  -2 Log likelihood = 96.658 , Cox & Snell R Square = 0.487   
  Pseudo R Square (NAgelkerke R Square ) = 0.747  
  Pearson Goodness Chi-Square = 1.494 
  Confidence Interval = 99% 
  Accuracy of prediction = 89% 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
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4.1.3  พฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลกีดั้งเดิมของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 250 คน แต่เดิมท าการซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม

อยา่งเดียว ต่อมาเม่ือมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่แลว้ กลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีหนัไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่โดยไม่ซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเลย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนผูท่ี้ยงัคง

ซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 78 (ตารางท่ี 4.16) 

ตารางที ่4.16 พฤติกรรมการซ้ือหลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 

พฤติกรรมการซ้ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ซ้ือจากร้านค้าปลกีสมัยใหม่อย่างเดียว 55 22.0 

  ซ้ือจากร้านค้าปลกีดั้งเดิม 
- ซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมอยา่งเดียว 
- ซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เป็นสดัส่วนเท่าๆกนั 
- ซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มากกวา่ ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 
- ซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ มากกวา่ ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

195 
23 
62 
42 
68 

78.0 
9.2 

24.8 
16.8 
27.2 

รวม 250 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.16 ผูบ้ริโภคท่ียงัคงซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจะซ้ือ

จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มากกวา่ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.2 รองลงมาจะซ้ือ

จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมและร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เป็นสัดส่วนเท่าๆกนั ร้อยละ 24.8 ซ้ือจากร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่อย่างเดียว ร้อยละ 22 ซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมากกวา่ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ร้อยละ 

16.8 และซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมอยา่งเดียว ร้อยละ 9.2 ตามล าดบั  

ดงันั้นหัวขอ้น้ีจะน าเสนอโดยท าการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของกลุ่ม

ตวัอย่างก่อนและหลงัมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ประกอบดว้ย ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ  

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ  และระยะเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ก่อนและ

หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 
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1. ประเภทสินค้าทีซ้ื่อจากร้านค้าปลกีดั้งเดิม 

ก่อนมีร้านค้าปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างจ านวน    

250 คน ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ประเภทของใชใ้นชีวติประจ าวนั คิดเป็นร้อยละ 94.4  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่  

ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซกัฟอก ของใชส่้วนตวั เป็นสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อ

การใช้ชีวิตประจ าวนั และเป็นสินคา้ท่ีใช้แล้วหมดไป ผูบ้ริโภคจึงตอ้งซ้ือเป็นประจ า  รองลงมา 

ประเภทอาหารแห้งและเคร่ืองปรุงรส ร้อยละ 94 ประเภทเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 92 ประเภทอาหารสด 

ร้อยละ 79.2 ประเภทขนมและของขบเค้ียว จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 78.4  ประเภทยารักษา

โรค ร้อยละ 68  และสินคา้ประเภทอ่ืนๆ ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.17) 

ต่อมาหลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ยงัคงซ้ือสินคา้ประเภทของใชใ้นชีวติประจ าวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.8 รองลงมาคือ ประเภท

อาหารแหง้และเคร่ืองปรุงรส ร้อยละ 93.3 ประเภทเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 91.8 ประเภทขนมและของขบ

เค้ียว ร้อยละ 71.8  ประเภทอาหารสด ร้อยละ 69.7 ประเภทยารักษาโรค ร้อยละ 49.2 และสินคา้

ประเภทอ่ืนๆ ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.17) 

จากการศึกษาพบว่า หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ยงัคงซ้ือสินคา้ประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวนั อาหารแห้ง และเคร่ืองด่ืมจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 

ทั้งน้ีเน่ืองจากสินคา้เหล่าน้ีเป็นสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้งซ้ือ

เป็นประจ า  
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ตารางที่ 4.17 ประเภทสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งซ้ือจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ก่อนและหลงัจากมี

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

ประเภทสินค้าทีซ้ื่อ 

ก่อนม ี 
ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ 

หลงัมี 
ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 ของใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น สบู่ แชมพ ู 
 ยาสีฟัน ผงซกัฟอก ของใชส่้วนตวั ฯลฯ       

236 94.4 183 93.8 

 อาหารแหง้ และเคร่ืองปรุงรส 235 94.0 182 93.3 

 เคร่ืองด่ืมทุกชนิด 231 92.4 179 91.8 

 ขนมและของขบเค้ียว 196 78.4 140 71.8 

 อาหารสด 198 79.2 136 69.7 

 ยารักษาโรค 170 68.0 96 49.2 

 เคร่ืองครัว 70 28.0 25 12.8 

 อุปกรณ์ท าความสะอาด  81 32.4 16 8.2 

 หนงัสือ เคร่ืองเขียน 29 11.6 8 4.1 

 เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั 58 23.2 12 6.2 

 ของเด็กเล่น 45 18.0 12 6.2 

 แผน่ซีดี วซีีดี  22 8.8 6 3.1 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

2. ความถี่ในการซ้ือสินค้าและบริการจากร้านค้าปลกีดั้งเดิม  

ก่อนมีร้านค้าปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างจ านวน    

250 คน ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 6-10 คร้ังต่อเดือน    

คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมาคือ 1-5 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 33.6 โดยมีความถ่ีเฉล่ียในการซ้ือสินคา้

จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 10 คร้ังต่อเดือน 

ต่อมาหลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ยงัคงซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม จ านวน 195 คน ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือลดลง
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เหลือ 1-5 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.6 เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างหันไปซ้ือสินคา้และ

บริการจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เพิ่มข้ึน โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีเฉล่ียในการซ้ือสินคา้จาก

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 8 คร้ังต่อเดือน จะเห็นไดว้า่เม่ือมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่แลว้ กลุ่มตวัอยา่งมี

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมลดลงจากเดิม 2 คร้ังต่อเดือน (ตารางท่ี 4.18) ทั้งน้ีเป็น

เพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งหนัไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เพิ่มข้ึน  

ตารางที่ 4.18 ความถ่ีในการซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ก่อนและหลงัจากมีร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 

ความถี่ในการซ้ือสินค้าและบริการ 
(ต่อเดือน) 

ก่อนมี 
ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ 

หลงัมี 
ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

  1-5 คร้ัง  84 33.6 128 65.6 

  6-10 คร้ัง 133 53.2 44 22.6 

  11-15 คร้ัง 16 6.4 11 5.6 

  16-20 คร้ัง 11 4.4 7 3.6 

  มากกวา่ 20 คร้ัง 6 2.4 5 2.6 

รวม 250 100.0 195 100.0 

เฉลีย่ (คร้ัง/เดือน) 10  8 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

3. ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลกีดั้งเดิม  

ก่อนมีร้านค้าปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างจ านวน    

250 คน มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจ านวน 101-200 บาทต่อคร้ังมากท่ีสุด   

คิดเป็นร้อยละ 39.6  โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมเท่ากบั 226 บาทต่อคร้ัง 

ต่อมาหลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ยงัคงซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจ านวน 195 คน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
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สินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 1-100 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 61 โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมี

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 156 บาทต่อคร้ัง จะเห็นได้ว่าเม่ือมี

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่แลว้ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมลดลง

จากเดิม 70 บาทต่อคร้ัง (ตารางท่ี 4.19) 

ตารางที่ 4.19 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้จากร้านค้าปลีกดั้ งเดิม ก่อนและหลงัจากมี
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า 
 (ต่อคร้ัง) 

ก่อนมี 
ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ 

หลงัม ี
ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

  1-100 บาท 77 30.8 119 61.0 

  101-200 บาท 99 39.6 54 27.7 

  201-300 บาท 43 17.2 12 6.2 

  301-400 บาท 6 2.4 8 4.1 

  401-500 บาท 14 5.6 2 1.0 

  มากกวา่ 500 บาท 11 4.4 - - 

รวม 250 100.0 195 100.0 

เฉลีย่ (บาท/คร้ัง) 226 156 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลกีดั้งเดิม  

ก่อนมีร้านค้าปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างจ านวน    

250 คน มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจ านวน  1,001-2,000 บาทต่อเดือน      

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.2 โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้

ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 1,954 บาทต่อเดือน 

ต่อมาหลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ยงัคงซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจ านวน 195 คน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม 1-1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 71.8 โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมี
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ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 1,164 บาทต่อเดือน จะเห็นไดว้า่เม่ือมี

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่แลว้ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมลดลง

จากเดิม 790 บาทต่อเดือน (ตารางท่ี 4.20) 

ตารางที่ 4.20 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ก่อนและหลงัจากมี

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า 
 (ต่อคร้ัง) 

ก่อนมี 
ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ 

หลงัม ี
ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

  1-1,000 บาท 87 34.8 140 71.8 

  1,001-2,000 บาท 88 35.2 42 21.5 

  2,001-3,000 บาท 63 25.2 9 4.6 

  มากกวา่ 3,000 บาท 12 4.8 4 2.1 

รวม 250 100.0 195 100.0 

เฉลีย่ (บาท/เดือน) 1,954  1,164 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลกีดั้งเดิม  

ก่อนมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง 250 คน 

ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก 6-10 นาทีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 61.2 

รองลงมา 11 – 15 นาทีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 18.4 โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาเฉล่ียในการซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเท่ากบั 12 นาทีต่อคร้ัง 

ต่อมาหลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ยงัคงซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม จ านวน 195 คนส่วนใหญ่ยงัคงใช้ระยะเวลาในการ

เลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก  6-10 นาทีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 68.7 รองลงมา 11 – 15 นาทีต่อคร้ัง 

คิดเป็นร้อยละ 16.9 โดยผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาเฉล่ียในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม
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เท่ากบั 11 นาทีต่อคร้ัง (ตารางท่ี 4.21) จะเห็นไดว้า่เม่ือมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่กลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลา

เฉล่ียในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมลดลงจากเดิมเพียงเล็กนอ้ย  

ตารางที ่4.21 ระยะเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ก่อนและหลงัจากมีร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่ของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง 

ระยะเวลาในการเลือกซ้ือสินค้า 
 (ต่อคร้ัง) 

ก่อนมี 
ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ 

หลงัม ี
ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

  1-5 นาที 25 10 13 6.7 

  6-10 นาที 153 61.2 134 68.7 

  11-15 นาที 46 18.4 33 16.9 

  16-20 นาที 21 8.4 13 6.7 

  21-25 นาที 5 2 2 1.0 

รวม 250 100.0 195 100.0 

เฉลีย่ (นาท/ีคร้ัง) 12 11 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.2 ด้านผู้ประกอบการร้านค้าปลกีดั้งเดิมกลุ่มตัวอย่าง 

หวัขอ้น้ีเป็นการน าเสนอขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิม ขอ้มูลการ

ด าเนินกิจการ ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ และ

ข้อมูลเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาดในการปรับตัวของร้านค้าปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงผล

การศึกษามีดงัน้ี 

 4.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้าปลกีดั้งเดิมกลุ่มตัวอย่าง 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุและระดบัการศึกษา ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
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1. เพศ 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78 และ

เป็นเพศชาย ร้อยละ 22 (ตารางท่ี 4.22) 

ตารางที ่4.22 จ  านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ชาย 11 22.0 

  หญิง 39 78.0 

รวม 50 100.0 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

2. อายุ  

ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตวัอย่าง มีอายุระหว่าง  51 - 60 ปีมากท่ีสุด      

คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 24  และมีอายุระหว่าง 31- 40 ปี  

ร้อยละ 18 โดยผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอย่างมีอายุต  ่าสุด 25 ปี อายุสูงสุด 65 ปี   

และอายเุฉล่ีย 49 ปี (ตารางท่ี 4.23) 

ตารางที ่4.23 จ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

   25 - 30 ปี 6 12.0 
   31 - 40 ปี 9 18.0 
   41 - 50 ปี 12 24.0 
   51 - 60 ปี 22 44.0 
   60 – 65 ปี 4 8.0 

รวม 50 100.0 

   ต ่าสุด (ปี) 25 
   สูงสุด (ปี) 65 
   เฉล่ีย (ปี) 49 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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3. ระดับการศึกษา 

ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาและอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา คือ ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 32 และ

ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 14 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.24) 

ตารางที ่4.24 จ  านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

  ประถมศึกษา 16 32.0 

  มธัยมศึกษาและอนุปริญญา 27 54.0 

  ปริญญาตรี 7 14.0 

รวม 50 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.2.2   การด าเนินกจิการของผู้ประกอบการร้านค้าปลกีดั้งเดิมกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในหวัขอ้น้ี ประกอบดว้ย ระยะเวลาด าเนินกิจการ จ านวนเงินลงทุนเร่ิมแรกใน

การเปิดด าเนินกิจการ  แหล่งเงินทุนเร่ิมแรกในการเปิดด าเนินกิจการ  ท่ีตั้งของร้าน การจา้งงาน 

ตน้ทุนในการซ้ือสินคา้เขา้ร้านต่อคร้ัง  ยอดขายสินคา้ต่อวนั ผลก าไรต่อเดือน แหล่งท่ีซ้ือสินคา้มา

จ าหน่ายในร้าน เวลาเปิด-ปิดร้าน และประเภทสินคา้ท่ีขายดีท่ีสุดในร้าน  ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 

1. ระยะเวลาด าเนินกจิการ 

 ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่งเปิดด าเนินกิจการมานาน 6-10 ปีมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ เปิดด าเนินกิจการมานาน 11-15 ปี ร้อยละ 28  และเปิดด าเนิน

กิจการมานาน 1-5 ปี ร้อยละ 20  โดยผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตวัอย่างเปิดด าเนิน

กิจการมาแลว้เป็นระยะเวลาเฉล่ีย 11 ปี (ตารางท่ี 4.25) 
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ตารางที ่4.25 ระยะเวลาด าเนินกิจการของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 

ระยะเวลาด าเนินกจิการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

   1-5 ปี 10 20.0 

   6-10 ปี 16 32.0 

   11-15 ปี 14 28.0 

   16-20 ปี 9 18.0 

   มากกวา่ 20 ปี 1 2.0 

รวม 50 100.0 

เฉลีย่ (ปี) 11 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

2. เงินลงทุนเร่ิมแรกในการด าเนินกจิการ 

ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตวัอย่างใช้เงินลงทุนเร่ิมแรกในการด าเนิน

กิจการเท่ากบั 10,001 – 50,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36 ทั้งน้ีเพราะวา่เป็นร้านคา้ปลีกขนาด

เล็กและเจา้ของกิจการเป็นบุคคลธรรมดาท่ีเป็นเจา้ของคนเดียว จึงใช้เงินลงทุนเร่ิมแรกไม่มาก

รองลงมา ใชเ้งินลงทุนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 30 และใชเ้งินลงทุนเท่ากบั 50,001 – 100,000 

บาท ร้อยละ 16 (ตารางท่ี 4.26)   
 

ตารางที ่4.26 เงินลงทุนเร่ิมแรกในการด าเนินกิจการของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 
 

เงินลงทุน   จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ไม่เกิน 10,000 บาท 15 30.0 

   10,001 – 50,000 บาท 18 36.0 

   50,001 – 100,000 บาท 8 16.0 

   100,001 – 150,000 บาท 4 8.0 

   150,001 – 200,000 บาท 2 4.0 

   มากกวา่ 200,000 บาทข้ึนไป 3 6.0 

รวม 50 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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3. แหล่งเงินทุนเร่ิมแรกในการเปิดด าเนินกจิการ 

แหล่งเงินทุนท่ีส าคัญท่ีสุดของผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตัวอย่างคือ       

เงินลงทุนของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 84 ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่าในการเปิดด าเนินกิจการคร้ังแรก 

ผูป้ระกอบการจะใชเ้งินลงทุนไม่มาก และจะค่อยๆขยายกิจการเพิ่มข้ึนภายหลงั รองลงมา คือเงิน

ลงทุนจากญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 42 และเงินลงทุนท่ีกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน คิดเป็นร้อยละ 18 

(ตารางท่ี 4.27)  
 

ตารางที ่4.27 แหล่งเงินลงทุนเร่ิมแรกในการเปิดด าเนินกิจการ ของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 

แหล่งเงินทุน จ านวน (คน) ร้อยละ 

   เงินลงทุนของตนเอง  42 84 

   เงินลงทุนจากญาติพี่นอ้ง 21 42 

   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 9 18 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

4. ทีต่ั้งของร้าน  

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นและชุมชนมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 50 เน่ืองจากผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างตอ้งการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในหมู่บา้นและชุมชนให้

สามารถเดินทางมาซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว รองลงมา คือตั้งอยูติ่ดตลาด ร้อยละ 22 และติด

ถนนใหญ่ ร้อยละ 16 (ตารางท่ี 4.28)  
 

ตารางที ่4.28 ท่ีตั้งของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 

ทีต่ั้งของร้าน จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ท่ีตั้งอยูใ่นหมู่บา้น/ชุมชน 25 50.0 

   ท่ีตั้งอยูติ่ดตลาด 11 22.0 

   ท่ีตั้งอยูติ่ดถนนใหญ่ 8 16.0 

   ท่ีตั้งอยูใ่นซอย 6 12.0 

รวม 50 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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5. การจ้างงาน 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ไม่มีการจา้งลูกจา้ง คิดเป็น

ร้อยละ 82 เน่ืองจากเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก มีตน้ทุนการด าเนินงานน้อย มีรายได้จากการขาย

สินคา้ไม่มาก ประกอบกบัร้านคา้ปลีกดั้งเดิมส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นธุรกิจครอบครัว มีสมาชิกใน

ครอบครัวช่วยกนัขาย จึงไม่จ  าเป็นตอ้งจา้งลูกจา้ง รองลงมา มีการจา้งลูกจา้ง 1 คน ร้อยละ 10 และมี

การจา้งลูกจา้ง 2 คน ร้อยละ 8 (ตารางท่ี 4.29)  
 

 

ตารางที ่4.29 การจา้งงานของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 

การจ้างงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ไม่จา้ง 41 82.0 

   1 คน 5 10.0 

   2 คน 4 8.0 

รวม 50 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

6. ต้นทุนในการซ้ือสินค้าเข้าร้านต่อคร้ัง 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่งมีตน้ทุนในการซ้ือสินคา้เขา้ร้านต่อคร้ัง 

ประมาณ 2,001 – 4,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38 ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในร้านมี

ไม่หลากหลายประเภท และเป็นสินคา้ขนาดเล็กราคาไม่สูง ประกอบกบัมีเงินทุนหมุนเวียนไม่มาก 

ผูป้ระกอบการจึงไม่สามารถซ้ือสินคา้ในจ านวนมากได ้ รองลงมา มีตน้ทุนไม่เกิน 2,000 บาทต่อ

คร้ัง ร้อยละ 18  และมีตน้ทุน 4,001 – 6,000 บาทต่อคร้ัง ร้อยละ 16 (ตารางท่ี 4.30)  
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ตารางที ่4.30 ตน้ทุนในการซ้ือสินคา้เขา้ร้านต่อคร้ังของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 

ต้นทุนในการซ้ือสินค้าเข้าร้านต่อคร้ัง จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ไม่เกิน 2,000 บาท 9 18.0 

   2,001 – 4,000 บาท 19 38.0 

   4,001 – 6,000 บาท 8 16.0 

   6,001 – 8,000 บาท 7 14.0 

   8,001 – 10,000 บาท 5 10.0 

   มากกวา่ 10,000 บาท 2 4.0 

รวม 50 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

7. ยอดขายสินค้าต่อวนั 

ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตัวอย่าง มียอดขายสินค้าต่อวนัประมาณ     

2,001 – 4,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา มียอดขายต่อวนั 4,001 – 6,000 บาท     

ร้อยละ 28 และมียอดขายต่อวนั 6,001 – 8,000 บาท ร้อยละ 14  (ตารางท่ี 4.31) 
 

ตารางที ่4.31 ยอดขายสินคา้ต่อวนัของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 

ยอดขายสินค้าต่อวนั จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ไม่เกิน 2,000 บาท 4 8.0 

   2,001 – 4,000 บาท 17 34.0 

   4,001 – 6,000 บาท 14 28.0 

   6,001 – 8,000 บาท 7 14.0 

   8,001 – 10,000 บาท 5 10.0 

   มากกวา่ 10,000 บาท 3 6.0 

รวม 50 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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8. ผลก าไรต่อเดือน 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่งมีผลก าไรประมาณ 2,001 – 4,000 บาท

ต่อเดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36  ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัยอดขายสินคา้ต่อวนั  รองลงมา มีผลก าไร 

4,001 – 6,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 26 และมีผลก าไร 6,001 – 8,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 14 

(ตารางท่ี 4.32) 
 

ตารางที ่4.32 ผลก าไรต่อเดือนของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลก าไรต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ไม่เกิน 2,000 บาท 3 6.0 

   2,001 – 4,000 บาท 18 36.0 

   4,001 – 6,000 บาท 13 26.0 

   6,001 – 8,000 บาท 7 14.0 

   8,001 – 10,000 บาท 5 10.0 

   มากกวา่ 10,000 บาท 2 4.0 

   ไม่ตอบ 2 4.0 

รวม 50 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

9. แหล่งทีซ้ื่อสินค้ามาจ าหน่าย  

ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก

สมยัใหม่และซ้ือจากร้านขายส่งในจงัหวดัเชียงใหม่ มาจ าหน่ายในร้านคิดเป็นร้อยละ 78 และร้อยละ 

76 ตามล าดบั  ซ่ึงจากการสอบถามร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างนิยมไปซ้ือ

สินคา้มาจ าหน่ายมากท่ีสุดคือ ห้างแม็คโคร เน่ืองจากเป็นร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในรูปการขายส่ง    

ซ่ึงเป็นการคา้ปลีกท่ีเนน้ขายสินคา้ราคาถูกจ านวนมากๆ และซ้ือจากรถของตวัแทนจ าหน่าย ร้อยละ 

60 (ตารางท่ี 4.33) 
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ตารางที ่4.33 แหล่งท่ีซ้ือสินคา้มาจ าหน่ายของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่ง 

แหล่งทีซ้ื่อสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ซ้ือจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 39 78.0 

   ซ้ือจากร้านขายส่งในจงัหวดั 38 76.0 

   ซ้ือจากรถของตวัแทนจ าหน่าย 30 60.0 

   สั่งซ้ือจากบริษทัผูผ้ลิตโดยตรง 10 20.0 

   ซ้ือจากตลาดสด 10 20.0 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

10. ประเภทสินค้าทีข่ายดีทีสุ่ดในร้าน 

ในท่ีน้ีท าการศึกษาโดยให้ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งเรียงล าดบัสินคา้ท่ีขายดีท่ีสุดใน

ร้าน 5 อนัดบัแรก แล้วให้คะแนนสินค้าท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบว่าขายดีอนัดบั 1 เท่ากบั 5 คะแนน     

ขายดีอนัดบั 2 เท่ากบั 4 คะแนน  ขายดีอนัดบั 3 เท่ากบั 3 คะแนน  ขายดีอนัดบั 4 เท่ากบั 2 คะแนน 

และขายดีอนัดบั 5 เท่ากบั 1 คะแนน ตามล าดบั จากนั้นท าการค านวณผลรวมโดยถ่วงน ้ าหนกัของ

สินคา้แต่ละอนัดบั ผลการศึกษามีดงัน้ีคือ 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่สินคา้ท่ีขายดี

ท่ีสุดในร้านเป็นอนัดับ 1 ได้แก่ อาหารแห้งและเคร่ืองปรุงรส เช่น ข้าวสาร น ้ าปลา บะหม่ีก่ึง

ส าเร็จรูป ปลากระป๋อง คิดเป็นคะแนนร้อยละ 29.7 ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นสินคา้จ าเป็นท่ีใชบ้ริโภคทุก

วนัในชีวิตประจ าวนั อนัดบั 2 ไดแ้ก่ อาหารสด เช่น ไข่ เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้คิดเป็นคะแนนร้อยละ 

23.6 อนัดับ 3 ได้แก่ ของใช้ส่วนตวัท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น สบู่ ยาสีฟัน แชมพู ผงซักฟอก       

คิดเป็นคะแนนร้อยละ 14.4 อนัดบั 4 ไดแ้ก่ ขนมและของขบเค้ียว  เช่น หมากฝร่ัง ลูกอม ขนมปัง  

เบเกอร่ี คิดเป็นคะแนนร้อยละ 12.9  และอนัดบั 5 ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมแช่เยน็ เช่น น ้ าด่ืม น ้ าอดัลม      

น ้าผลไม ้นม เคร่ืองด่ืมชูก าลงั คิดเป็นร้อยละ 9.9 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.34) 
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ตารางที ่4.34 ประเภทสินคา้ท่ีขายดีท่ีสุดในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 

ประเภทสินค้าทีข่ายดทีีสุ่ดในร้าน 
จ านวนผู้ตอบ (คน) 

คะแนน 
อนัดบั 1 อนัดบั 2     อนัดบั 3     อนัดบั 4     อนัดบั 5     

- อาหารแหง้ และเคร่ืองปรุงรส  เช่น  
ขา้วสาร น ้าปลา  บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป  

28 
(56.0) 

20 
(40.0) 

1 
(2.0) 

- - 
223 

(29.7) 

- อาหารสด เช่น ไข่ เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้ 
13 

(26.0) 
21 

(42.0) 
5 

(10.0) 
6 

(12.0) 
1 

(2.0) 
177 

(23.6) 

- ของใชส่้วนตวัท่ีใชใ้นชีวติ ประจ าวนั 
เช่น สบู่ ยาสีฟัน แชมพ ูผงซกัฟอก  

- 
2 

(4.0) 
20 

(40.0) 
15 

(30.0) 
10 

(20.0) 
108 

(14.4) 

- ขนมและของขบเค้ียว  เช่น หมากฝร่ัง 
ลูกอม ขนมปัง เบเกอร่ี 

1 
(2.0) 

5 
(10.0) 

16 
(36.0) 

9 
18.0) 

6 
(12.0) 

97 
(12.9) 

- เคร่ืองด่ืมแช่เยน็ เช่น น ้าด่ืม น ้าอดัลม 
น ้าผลไม ้นม เคร่ืองด่ืมชูก าลงั  

8 
(16.0) 

1 
(2.0) 

2 
(4.0) 

4 
(8.0) 

16 
(32.0) 

74 
(9.9) 

- เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น สุรา เบียร์  - 
1 

(2.0) 
5 

(10.0) 
11 

(22.0) 
14 

(28.0) 
55 

(7.3) 

- วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กาว กรรไกร 
ปากกา ดินสอ เคร่ืองเขียน  

- - 
1 

(2.0) 
5 

(10.0) 
3 

(6.0) 
16 

(2.1) 

รวม 
50 

(100.0) 
50 

(100.0) 
50 

(100.0) 
50 

(100.0) 
50 

(100.0) 
750 

(100.0) 

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

11. เวลาเปิดร้าน  

ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตวัอย่างมีช่วงเวลาในการเปิดร้านประมาณ  

06.00 น. - 07.00 น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 เน่ืองจากเป็นร้านคา้ปลีกในชุมชนตั้งอยูใ่นหมู่บา้น 

ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมาซ้ือสินคา้ก่อนไปท างาน หรือก่อนส่งบุตรหลานไปโรงเรียน อีกทั้งร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมบางแห่งตั้งอยู่ติดกบัตลาดท าให้ตอ้งเปิดบริการเร็วกวา่ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมแห่งอ่ืน เน่ืองจาก

เพื่อให้ทนัต่อลูกคา้ท่ีมาจบัจ่ายใชส้อยในช่วงเชา้ รองลงมาคือ ช่วงเวลา 05.00 น.- 06.00 น.ร้อยละ 

30 และก่อนเวลา 5.00 น. ร้อยละ 12 (ตารางท่ี 4.35)  
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ตารางที ่4.35 เวลาเปิดร้านของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 

เวลาเปิด จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ก่อน 5.00 น. 6 12.0 

   5.00 น. - 6.00 น. 15 30.0 

   6.00 น. - 7.00 น. 20 40.0 

   7.00 น. – 8.00 น. 5 10.0 

   หลงั 8.00 น. 4 8.0 

รวม 50 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

12. เวลาปิดร้าน  

ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตวัอย่างมีช่วงเวลาในการปิดร้านประมาณ   

21.00 น. – 22.00 น.มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28 เน่ืองจากเป็นร้านคา้ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน ซ่ึงประชาชน

ยงัมีความจ าเป็นต้องซ้ือสินค้าอยู่และสามารถออกมาซ้ือยามวิกาลได้เน่ืองจากใกล้ท่ีอยู่อาศัย 

รองลงมา ช่วงเวลา 20.00 น. – 21.00 น. ร้อยละ 22 และช่วงหลงั 22.00 น. ร้อยละ 16 (ตารางท่ี 4.36)  
 

ตารางที ่4.36  เวลาปิดร้านของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 

เวลาปิดร้าน จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ก่อน 18.00 น. 4 8.0 

   18.00 น.  – 19.00 น. 6 12.0 

   19.00 น.  – 20.00 น. 7 14.0 

   20.00 น.  – 21.00 น. 11 22.0 

   21.00 น.  – 22.00 น. 14 28.0 

   หลงั 22.00 น. 8 16.0 

รวม 50 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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13. จ านวนช่ัวโมงทีเ่ปิดร้านต่อวัน 

ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนชั่วโมงท่ีเปิดร้าน        

6-10 ชั่วโมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา เปิดร้าน 11-15 ชั่วโมงต่อวนั ร้อยละ 34 

ผูป้ระกอบการมีจ านวนชัว่โมงเปิดร้านน้อยท่ีสุดเท่ากบั 4 ชัว่โมงต่อวนั และมีจ านวนชัว่โมงเปิด

ร้านมากท่ีสุดจ านวน 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยเฉล่ียแลว้ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่งมี

จ านวนชัว่โมงเปิดร้าน 10 ชัว่โมงต่อวนั (ตารางท่ี 4.37) 
 

ตารางที ่4.37 จ  านวนชัว่โมงท่ีเปิดร้านต่อวนัของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่ง  

จ านวนช่ัวโมงทีเ่ปิดร้านต่อวัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

 1 - 5      ชัว่โมง 4 8.0 

 6 - 10    ชัว่โมง 27 54.0 

 11 - 15  ชัว่โมง 17 34.0 

มากกวา่ 15 ชัว่โมง 2 4.0 

รวม 50 100.0 

ต ่าสุด (ชัว่โมง) 4 

สูงสุด (ชัว่โมง) 16 

เฉล่ีย (ชัว่โมง) 10 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

14. ระยะห่างจากร้านค้าปลกีสมัยใหม่ 

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งตั้งอยูห่่างจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

10 กิโลเมตรข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44  รองลงมาคืออยูห่่างจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  4 - 6 

กิโลเมตร  และ 7 - 9 กิโลเมตร จ านวนเท่ากนัคือร้อยละ 26.0 (ตารางท่ี 4.38)      
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ตารางที ่4.38 ระยะห่างจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่ง  

ระยะห่างจากร้านค้าปลกีสมัยใหม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  1 - 3  กิโลเมตร 2 4.0 

  4 – 6  กิโลเมตร 13 26.0 

  7 – 9  กิโลเมตร 13 26.0 

  10  กิโลเมตรข้ึนไป 22 44.0 

รวม 50 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.3  ผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อร้านค้าปลกีดั้งเดิมจากการขยายตัวของร้านค้าปลกีสมัยใหม่ 

 หวัขอ้น้ีเป็นการน าเสนอเก่ียวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจหลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่

ประกอบดว้ย รายช่ือร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ ผลกระทบดา้นตน้ทุนในการซ้ือ

สินคา้ ยอดขายสินคา้ ผลก าไร และจ านวนลูกคา้ ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 

1. ความคิดเห็นเกีย่วกบัร้านค้าปลกีสมัยใหม่ทีก่่อให้เกดิผลกระทบ 

ในท่ีน้ีท าการศึกษาโดยให้ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างเรียงล าดบัรายช่ือร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่ท่ีมีความคิดเห็นวา่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมของตนเองจากมากไปหานอ้ย

ตามล าดบั 1 – 4  แลว้ให้คะแนนรายช่ือร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ส่งผล

กระทบอนัดบั 1 เท่ากบั 4 คะแนน  ส่งผลกระทบอนัดบั 2 เท่ากบั 3 คะแนน ส่งผลกระทบอนัดบั 3 

เท่ากบั 2 คะแนน  และส่งผลกระทบอนัดบั 4 เท่ากบั 1 คะแนน ตามล าดบั จากนั้นท าการค านวณ

ผลรวมโดยถ่วงน ้ าหนักของรายช่ือร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบแต่ละอนัดบั ผล

การศึกษามีดงัน้ีคือ 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเป็นอนัดบั 1 ได้แก่  เทสโก้โลตสั คิดเป็นคะแนนร้อยละ 31 

รองลงมา อนัดบั 2 ไดแ้ก่ บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 26.6  อนัดบั 3 ไดแ้ก่ บ๊ิกซี

เอ็กซ์ตร้า คิดเป็นคะแนนร้อยละ 23.6 และอนัดบั 4 ไดแ้ก่ แม็คโคร คิดเป็นคะแนนร้อยละ 18.8 

ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.39) 
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ตารางที ่4.39 รายช่ือร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่ง 

รายช่ือร้านค้าปลกีสมัยใหม่ 
จ านวนผู้ตอบ (คน) 

คะแนน 
อนัดบั 1 อนัดบั 2     อนัดบั 3    อนัดบั 4    

  เทสโก ้โลตสั 
29 

(58.0) 
4 

(8.0) 
9 

(18.0) 
9 

(18.0) 
155 

(31.0) 

  บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
7 

(14.0) 
23 

(46.0) 
15 

(30.0) 
6 

(12.0) 
133 

(26.6) 

  บ๊ิกซีเอก็ซ์ตร้า 
6 

(12.0) 
15 

(30.0) 
20 

(40.0) 
9 

(18.0) 
118 

(23.6) 

  แมค็โคร 
8 

(16.0) 
8 

(16.0) 
6 

(12.0) 
26 

(52.0) 
94 

(18.8) 

รวม 
50 

(100.0) 
50 

(100.0) 
50 

(100.0) 
50 

(100.0) 
500 

(100.0) 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คือจ านวนร้อยละ 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

2. ต้นทุนในการซ้ือสินค้า 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 76 มีความคิดเห็นวา่ หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่

ท าใหต้น้ทุนในการซ้ือสินคา้เท่าเดิม ขณะท่ีผูป้ระกอบการอีกร้อยละ 24 มีความคิดเห็นวา่ตน้ทุนใน

การซ้ือสินคา้ลดลง โดยลดลงจากเดิมประมาณ 5% มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือ ลดลง

จากเดิมประมาณ 10% ร้อยละ 25 (ตารางท่ี 4.40)  

ทั้งน้ีเหตุผลท่ีผูป้ระกอบการมีตน้ทุนในการซ้ือสินคา้ลดลง เน่ืองจาก ผูป้ระกอบการ

ส่วนหน่ึงหันมาซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกสมยัใหม่เพื่อจ าหน่าย ซ่ึงร้านค้าปลีกสมยัใหม่มกัจัด

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ท าให้สินคา้บางประเภทมีราคาถูกกวา่ทอ้งตลาด เช่น โปรโมชัน่ ซ้ือ 1 

แถม 1  เป็นตน้ 
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3. จ านวนลูกค้า 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มีความคิดเห็นวา่ หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่

ท าใหจ้  านวนลูกคา้ลดลง โดยลดลงจากเดิมประมาณ 10% มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.3  ลดลงจาก

เดิมประมาณ 5% ร้อยละ 34.3 และลดลงจากเดิมประมาณ 20% ร้อยละ 11.4  ขณะท่ีผูป้ระกอบการ

อีกร้อยละ 30 มีความคิดเห็นวา่ยงัคงมีจ านวนลูกคา้เท่าเดิม (ตารางท่ี 4.40)  

ทั้งน้ีเหตุผลท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีจ านวนลูกคา้ลดลง เน่ืองจากลูกคา้

ส่วนหน่ึงหนัไปซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

4. ยอดขายสินค้า 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 68  มีความคิดเห็นวา่ หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่

ท าใหย้อดขายสินคา้ลดลง โดยลดลงจากเดิมประมาณ 10% มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.9 ลดลงจาก

เดิมประมาณ 5% ร้อยละ 32.4 และลดลงจากเดิมประมาณ 20% ร้อยละ 14.7  ขณะท่ีผูป้ระกอบการ

อีกร้อยละ 32 มีความคิดเห็นวา่ ยงัคงมียอดขายสินคา้เท่าเดิม (ตารางท่ี 4.40)   

ทั้งน้ีเหตุผลท่ี ผูป้ระกอบการมียอดขายสินคา้ลดลง เน่ืองจาก สอดคลอ้งกบัการท่ีลูกคา้

ส่วนหน่ึงหนัไปซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

5. ผลก าไร 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 56 มีความคิดเห็นวา่ หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่

ท าให้ผลก าไรลดลง โดยลดลงจากเดิมประมาณ 5% มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.1 ลดลงจากเดิม

ประมาณ 10% ร้อยละ 32.2 และลดลงจากเดิมประมาณ 20% ร้อยละ 10.7  ขณะท่ีผูป้ระกอบการอีก

ร้อยละ 44 มีความคิดเห็นวา่ ยงัคงมีผลก าไรเท่าเดิม (ตารางท่ี 4.40)  

ทั้งน้ีการท่ีผูป้ระกอบการมีผลก าไรลดลง เน่ืองจากสอดคล้องกบัการท่ีร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมมียอดขายสินคา้ลดลง 
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ตารางที่ 4.40 ผลกระทบด้านตน้ทุนในการซ้ือสินคา้ จ านวนลูกคา้ ยอดขายสินคา้ และผลก าไร   

ของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลกระทบ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต้นทุนในการซ้ือสินค้า 
     เท่าเดิม 
     ลดลง 

-  5   % 
- 10  % 

 
38 
12 
(9) 
(3) 

 
76.0 
24.0 

(75.0) 
(25.0) 

รวม 50 100.0 

จ านวนลูกค้า 
     เท่าเดิม 
     ลดลง 

 -   5  % 
-   10 % 
-    20 % 

 
15 
35 

(12) 
(19) 
(4) 

 
30.0 
70.0 

(34.3) 
(54.3) 
(11.4) 

รวม 50 100.0 

ยอดขายสินค้า 
     เท่าเดิม 
     ลดลง 

-    5  % 
-    10 % 
-    20 % 

 
16 
34 

(11) 
(18) 
(5) 

 
32.0 
68.0 

(32.4) 
(52.9) 
(14.7) 

รวม 50 100.0 

ผลก าไร    
     เท่าเดิม 
     ลดลง 

-    5  % 
-    10 % 
-    20 % 

 
22 
28 

(16) 
(9) 
(3) 

 
44.0 
56.0 

(57.1) 
(32.2) 
(10.7) 

รวม 50 100.0 

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คือร้อยละของผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.2.4  กลยุทธ์ทางการตลาดในการปรับตัวของร้านค้าปลกีดั้งเดิม 

 หัวข้อน้ีเป็นการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมใช้

ด าเนินการปรับตวั ภายหลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้มาเปิดด าเนินกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย     

กลยุทธ์ 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด    

ผลการศึกษามีดงัน้ี 

1. ด้านผลติภัณฑ์ 

ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีการด าเนินกลยุทธ์ทาง

การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 94 โดยด าเนินกลยุทธ์ด้วยการน าสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีมา

จ าหน่ายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ การจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่แยกประเภท ร้อยละ 

98  การจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยม ร้อยละ 92  และการเพิ่มปริมาณสินคา้แต่ละชนิดให้เพียงพอ

อยูต่ลอดเวลา ร้อยละ 86 (ตารางท่ี 4.41) 

2. ด้านราคา 

ผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกดั้ งเดิมกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีการด าเนินกลยุทธ์ทาง

การตลาดดา้นราคา คิดเป็นร้อยละ 65 โดยด าเนินกลยุทธ์ดว้ยการขายสินคา้หลากหลายยี่ห้อเพื่อให้

ลูกคา้เลือกซ้ือตามราคาท่ีตนพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88  รองลงมาคือ การติดป้ายแสดงราคา

สินคา้ ร้อยละ 84  การเปรียบเทียบราคาสินคา้กบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ร้อยละ 52  และการลดราคา

ลงมาใหต้ ่ากวา่หรือเท่ากบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ร้อยละ 36 (ตารางท่ี 4.41) 

3. ด้านการจัดจ าหน่าย 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอย่าง มีการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดดา้น

การจดัจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 35.8 โดยด าเนินกลยุทธ์ดว้ยการรับประกนัเปล่ียน/คืนสินคา้ กรณี

สินคา้ช ารุด/เสียหาย/หมดอาย ุมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66  รองลงมาคือ การตกแต่งร้านให้สวยงาม

ข้ึน ร้อยละ 56 การขยายเวลาในการเปิด-ปิดร้านให้มากข้ึนร้อยละ 46 การจดัให้มีสถานท่ีส าหรับ

จอดรถใหลู้กคา้ ร้อยละ 30  การบนัทึกและควบคุมสินคา้คงเหลืออยา่งเป็นระบบ ร้อยละ 26  การน า

เทคโนโลยเีขา้มาช่วย เช่น เคร่ืองค านวณเงินทอนอตัโนมติั ร้อยละ 14 และการติดเคร่ืองปรับอากาศ 

ร้อยละ 12 ตามล าดบั  (ตารางท่ี 4.41) 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่งมีการด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดดา้น

การส่งเสริมการตลาด คิดเป็นร้อยละ 31 โดยด าเนินกลยทุธ์ดว้ยการร่วมกิจกรรมดา้นการตลาดกบั

ทางผูผ้ลิต เช่น การรับแลกฝาเคร่ืองด่ืม การตั้งตูรั้บช้ินส่วนส าหรับส่งชิงโชค มากท่ีสุด คิดเป็น ร้อย

ละ 84 รองลงมาคือ การลดราคาสินคา้เป็นกรณีพิเศษเป็นรายๆไป ร้อยละ 30  การแจกของแถมหรือ

สินคา้ทดลองใชใ้หแ้ก่ลูกคา้ ร้อยละ 6  และการบริการจดัส่งสินคา้ฟรีในกรณีท่ีซ้ือสินคา้จ านวนมาก  

ร้อยละ 4  (ตารางท่ี 4.41) 

สรุปไดว้่า หลงัจากมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้มาด าเนินกิจการ ผูป้ระกอบการร้านคา้

ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการปรับตวัโดยการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด คิดเป็นร้อยละ 

56.5  โดยด าเนินกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94 รองลงมาคือ กลยุทธ์ดา้นราคา 

ร้อยละ 65  กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย ร้อยละ 35.8  และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด        

ร้อยละ 31 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.41) ซ่ึงสาเหตุท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอย่าง  

ส่วนใหญ่ไม่ไดด้ าเนินกลยุทธ์ดา้นการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้นเป็นเพราะว่า 

ร้านค้าปลีกดั้ งเดิมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก มีต้นทุนการด าเนินงานและผล

ประกอบการต ่า จึงไม่สามารถด าเนินกลยุทธ์ดงักล่าวได ้เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมากในการ

ด าเนินกลยุทธ์  เช่น การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วยด าเนินงาน การติดเคร่ืองปรับอากาศ     

การบริการจดัส่งสินคา้ฟรี เป็นตน้ และกลยุทธ์ทางการตลาดบางอยา่งก็อยูน่อกเหนือศกัยภาพของ

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม เช่น การจดัใหมี้ท่ีส าหรับจอดรถให้ลูกคา้  การแจกของแถมหรือสินคา้ทดลองใช้

ใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้ 

ผลการศึกษาการปรับตวัโดยการด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีได ้ขดัแยง้กบัผลการศึกษา

ของศุภมิต โรจนศุภมิตร (2552) ท่ีท าการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่

ต่อร้านค้าปลีกท้องถ่ินขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองน่าน พบว่าเม่ือมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่แล้ว 

ผูป้ระกอบการคา้ปลีกทอ้งถ่ินขนาดเล็กมีการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเพียงร้อยละ 30.7 ซ่ึงอาจ

เป็นเพราะว ่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามีร้านคา้ตั้งอยูใ่นอ าเภอเมืองน่าน ซ่ึงมีร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่เขา้มาเปิดเพียง 1 แห่ง การแข่งขนัในอ าเภอเมืองน่าน จึงไม่รุนแรงเท่าการแข่งขนัในเขต
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อ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อยู่ในพื้นท่ีถึง 7 แห่ง การแข่งขนัท่ีสูงกว่าจึงท าให้

ผูป้ระกอบการในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีปรับตวัดว้ยการด าเนินกลยทุธ์มากกวา่ 

ส่วนผลการศึกษาผูท่ี้ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นสอดคลอ้งกนักบัผลการศึกษาของ 

ศุภมิต โรจนศุภมิตร ท่ีพบว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมปรับตวัโดยการด าเนินกลยุทธ์ดา้น

ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ กลยทุธ์ดา้นราคา กลยุทธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย และกลยุทธ์ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.41 กลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมกลุ่มตวัอยา่ง 

กลยุทธ์ทางการตลาด จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. ด้านผลติภณัฑ์   
1.1  การน าสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีมาจ าหน่าย 50 100.0 
1.2  การจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่ แยกประเภท 49 98.0 
1.3  การจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยม 46 92.0 
1.4  การเพ่ิมปริมาณสินคา้แต่ละชนิดใหเ้พียงพออยูต่ลอดเวลา 43 86.0 

 เฉลีย่ 94.0 

2. ด้านราคา   
2.1  การขายสินคา้หลากหลายยีห่อ้เพ่ือใหลู้กคา้เลือกซ้ือตามราคาท่ีตนพอใจ 44 88.0 
2.2  การติดป้ายแสดงราคาสินคา้ 42 84.0 
2.3  การเปรียบเทียบราคาสินคา้กบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 26 52.0 
2.4  การลดราคาลงมาใหต้ ่ากวา่หรือเท่ากบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 18 36.0 

 เฉลีย่ 65.0 

3. ด้านการจดัจ าหน่าย   
3.1  การรับประกนัเปล่ียน/คืนสินคา้ กรณีสินคา้ช ารุด/เสียหาย/หมดอาย ุ 33 66.0 
3.2  การตกแต่งร้านใหส้วยงามข้ึน 28 56.0 
3.3  การขยายเวลาในการเปิด - ปิดร้านใหม้ากข้ึน 23 46.0 
3.4  การจดัใหมี้ท่ีส าหรับจอดรถใหล้กูคา้ 15 30.0 
3.5  การบนัทึกและควบคุมสินคา้คงเหลืออยา่งเป็นระบบ 13 26.0 
3.6  การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วย เช่น เคร่ืองค านวณเงินทอนอตัโนมติั 7 14.0 
3.7  การติดเคร่ืองปรับอากาศ 6 12.0 

 เฉลีย่ 35.8 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด   
4.1  การร่วมกิจกรรมดา้นการตลาดกบัทางผูผ้ลิต เช่น รับแลกฝาเคร่ืองด่ืม     

 มีตูรั้บช้ินส่วนส าหรับส่งชิงโชค 
42 84.0 

4.2  การลดราคาสินคา้เป็นกรณีพิเศษเป็นรายๆไป 15 30.0 
4.3  การแจกของแถม หรือสินคา้ทดลองใชใ้หแ้ก่ลูกคา้ 3 6.0 
4.4  การบริการจดัส่งสินคา้ฟรี ในกรณีท่ีซ้ือสินคา้จ านวนมาก 2 4.0 

 เฉลีย่ 31.0 

รวมเฉลีย่ 56.5 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3 ด้านตัวแทนชุมชนกลุ่มตัวอย่าง 

หวัขอ้น้ีเป็นการน าเสนอขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของชุมชน ขอ้มูล

ดา้นผลกระทบจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ และความคิดเห็นของตวัแทนชุมชนกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั

ผลกระทบจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ต่อชุมชน ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 

 4.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นตัวแทนของชุมชน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของชุมชน ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ต าแหน่ง และช่ือร้านค้าปลีกสมยัใหม่ในเขตพื้นท่ี โดยท าการสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

ตวัแทนของชุมชน จ านวน  5 คน จากองคก์ารบริหารส่วนต าบล  5 แห่ง คือ  เทศบาลนครเชียงใหม่ 

เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เทศบาลต าบลป่าแดด เทศบาลต าบลแม่เหียะ และเทศบาลต าบลท่าศาลา 

ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

1. ตวัแทนชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเพศชาย อายุ 48 ปี ต าแหน่งพนกังานการเงิน

และบญัชี โดยร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในพื้นท่ีคือ เทสโกโ้ลตสั สาขาตลาดค าเท่ียง 

2. ตัวแทนชุมชนเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เป็นเพศหญิง อายุ 42 ปี  ต าแหน่ง

นกัวิชาการจดัเก็บรายได ้ โดยร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในพื้นท่ีคือ แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ และบ๊ิกซี

เอก็ซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่  

3. ตวัแทนชุมชนเทศบาลต าบลป่าแดดเป็นเพศหญิง อายุ 35 ปี ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบนัทึก

ขอ้มูล โดยร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในพื้นท่ีคือ เทสโกโ้ลตสั สาขาหางดง  

4. ตวัแทนชุมชนเทศบาลต าบลแม่เหียะเป็นเพศชาย อายุ 40 ปี ต าแหน่งพนกังานการเงิน

และบญัชี โดยร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในพื้นท่ีคือ แม็คโคร สาขาหางดง และบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

สาขาหางดง 

5. ตวัแทนชุมชนเทศบาลต าบลท่าศาลา เป็นเพศชาย อายุ 46 ปี ต าแหน่งเจา้พนักงาน

จดัเก็บรายได ้โดยร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในพื้นท่ีคือ บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่  
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ตารางที ่4.42 ขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัแทนชุมชนกลุ่มตวัอยา่ง 

หน่วยงาน เพศ อายุ (ปี) ต าแหน่ง ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ที่อยู่ในพืน้ที่ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ ชาย 48 
พนกังานการเงิน 

และบญัชี 
1) เทสโกโ้ลตสั สาขาตลาดค าเท่ียง 

เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง หญิง 42 
นกัวชิาการ 
จดัเก็บรายได ้

1) แมค็โคร สาขาเชียงใหม่ 
2) บ๊ิกซีเอก็ซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่ 

เทศบาลต าบลป่าแดด หญิง 35 
เจา้หนา้ท่ี 

บนัทึกขอ้มลู 
1) เทสโกโ้ลตสั สาขาหางดง 

เทศบาลต าบลแม่เหียะ ชาย 40 
พนกังานการเงิน 

และบญัชี 
1) แมค็โคร สาขาหางดง 
2) บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง 

เทศบาลต าบลท่าศาลา ชาย 46 
เจา้พนกังาน 
จดัเก็บรายได ้

1) บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์  
สาขาเชียงใหม่ 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.3.2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของชุมชน ด้านผลกระทบจากร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ต่อชุมชน  

หวัขอ้น้ีน าเสนอผลการสอบถามความคิดเห็นทางดา้นผลกระทบจากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่   

ดา้นประกอบดว้ย จ านวนร้านคา้ปลีกดั้งเดิม  ราคาท่ีดิน การจา้งงานในชุมชน การเพิ่มข้ึนของ

จ านวนชุมชนและบา้นจดัสรร ปัญหาด้านขยะ และปัญหาด้านการจราจรและมลภาวะทางเสียง     

ผลการศึกษามีดงัน้ี 

1. จ านวนร้านค้าปลกีดั้งเดิม  

หลงัจากมีการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ท าให้จ  านวนร้านคา้ปลีกดั้งเดิมใน

พื้นท่ีท่ีท าการศึกษาลดลงจาก 631 แห่ง เหลือ 606 แห่ง หรือมีอตัราการเพิ่ม ลดลงร้อยละ 7.7  

(ตารางท่ี 4.43) โดยตวัแทนชุมชนกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ การท่ีร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีจ านวนลดลง

นั้น  ส่วนหน่ึงอาจจะมีสาเหตุจากการเขา้มาด าเนินกิจการของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ ท าให้

ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมบางแห่งไม่สามารถแข่งขนัได ้ยอดขายสินคา้ลดลง และประสบปัญหาขาดทุน 

จนตอ้งปิดกิจการลง และนอกจากน้ี ยงัมีการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทร้านสะดวก

ซ้ือ (convenience store) เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โลตสัเอ็กเพรส เป็นตน้ ท าให้มีผลกระทบต่อ

ยอดขายของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมอยา่งมาก รวมถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง
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ไปดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาพบวา่ บางต าบลมีจ านวนร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ี

ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะว่าในพื้นท่ีมีการขยายตวัของชุมชน ท าให้จ  านวนประชากร และจ านวน

หมู่บา้นจดัสรรมากข้ึน มีผลท าให้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีจ านวนเพิ่มข้ึนตามไปด้วย โดยชุมชนท่ีมี

จ านวนร้านคา้ปลีกดั้งเดิมลดลงมี 3 แห่ง ไดแ้ก่ ชุมชนต าบลป่าตนั ชุมชนต าบลหนองป่าคร่ัง และ

ชุมชนต าบลป่าแดด ส่วนชุมชนท่ีมีจ านวนร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเพิ่มข้ึนมี 3 แห่ง ไดแ้ก่ ชุมชนต าบลแม่

เหียะ และชุมชนต าบลท่าศาลา 
 

ตารางที ่4.43 จ านวนร้านคา้ปลีกดั้งเดิมและราคาท่ีดิน ก่อนและหลงัมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

2. ราคาทีด่ิน 

ตวัแทนชุมชนกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า ภายหลงัจากมีการเปิดด าเนินกิจการของ

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ อาจจะท าให้ท่ีดินมีราคาสูงข้ึน (ตารางท่ี 4.43)โดยเฉพาะท่ีดินบริเวณร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นสถานท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจ

เป็นเพราะว่ามีสถานประกอบการ หรือโครงการส่ิงปลูกสร้างต่างๆเพิ่มข้ึนตามมา รวมถึงมีการ

พฒันาผงัเมือง มีการตดัถนน การเพิ่มเส้นทางเดินรถ ท าให้พื้นท่ีบริเวณโดยรอบร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่มีความเจริญ และเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ โดยหลงัจากท่ีดินถูกพฒันาให้มีประโยชน์ทั้ง

เขตพืน้ที่ 
จ านวนร้านค้าปลกีดั้งเดิม (แห่ง) อตัราการเพิม่  

(%) 
ก่อนมีร้านค้าปลกี

สมัยใหม่ 
หลงัมีร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ 

เทศบาลนครเชียงใหม่                      
(เฉพาะส่วนพ้ืนท่ีต าบลป่าตนั) 

124 103 -16.9 

เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง  139 107 -23.0 

เทศบาลต าบลป่าแดด  158 145 -8.2 

เทศบาลต าบลแม่เหียะ  98 128 30.6 

เทศบาลต าบลท่าศาลา  112 123 9.8 

รวม 631 606 -7.7 
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ทางดา้นการพาณิชย ์และดา้นท่ีอยูอ่าศยั จึงมีการยา้ยเขา้ของประชากรจ านวนมากข้ึน มีการพฒันา

ระบบสาธารณูปโภคดา้นต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นสาเหตุท่ีท าใหร้าคาท่ีดินสูงข้ึน  

3. การจ้างงานในชุมชน 

ตวัแทนชุมชนกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ การเขา้มาเปิดด าเนินกิจการของร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่อาจจะท าให้อตัราการจา้งงานในชุมชนเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะว่าต าแหน่ง

การจา้งงานในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีการขยายการบริการเพิ่มข้ึนทุกปี รวมทั้งบริเวณร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่นั้นจะมีร้านคา้ และบริการ เช่น ธุรกิจคาร์แคร์  ร้านอาหาร และ ร้านคา้อ่ืนๆ เปิดกิจการ

เพิ่มข้ึนโดยรอบบริเวณ ท าใหเ้กิดการจา้งงานในชุมชนเพิ่มมากข้ึน  

4. การเพิม่ขึน้ของจ านวนชุมชนและบ้านจัดสรร 

ตวัแทนชุมชนกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ การเขา้มาเปิดด าเนินกิจการของร้านคา้ปลีก

สมัยใหม่ อาจจะท าให้มีการใช้ท่ีดินบริเวณโดยรอบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เพิ่มข้ึน เกิดการ

เปล่ียนแปลงจากพื้นท่ีเกษตรกรรมกลายเป็นพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยัและพื้นท่ีพาณิชยกรรม ก่อให้เกิดความ

หนาแน่นของอาคารและส่ิงปลูกสร้างใหม่ๆเพิ่มข้ึน มีอตัราการขยายตวัของชุมชนและบา้นจดัสรร

เพิ่มมากข้ึนในทุกเทศบาลต าบล   อนัเน่ืองมาจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน และอาจมีผลมาจากการ

ท่ีโครงการบา้นจดัสรร จะเน้นไปก่อสร้างในบริเวณใกลก้บัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ซ่ึงถือเป็นท าเล

ท่ีตั้งท่ีดี  เพิ่มความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวติ ซ่ึงจะท าใหโ้ครงการบา้นจดัสรร มีความได้เปรียบ

ในการขาย และราคาบา้นก็จะแพงข้ึนตามไปดว้ย  

5. ปัญหาขยะ 

ตวัแทนชุมชนกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ การเขา้มาเปิดด าเนินกิจการของร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่อาจจะท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะวา่ ร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่ใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินคา้ให้แก่ลูกค้า ในขณะท่ีจ านวนผูท่ี้เขา้มาใช้บริการก็มี

จ  านวนมาก ท าใหมี้การใชถุ้งพลาสติกเป็นปริมาณมาก รวมถึงการท่ีร้านคา้บริเวณรอบๆร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่ขยายตวัเพิ่มข้ึน ก่อใหเ้กิดการบริโภคเพิ่มข้ึน  ซ่ึงตวัแทนชุมชนกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ 

แมว้า่ปัจจยัดงักล่าวจะท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน แต่ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ก็มีระบบการจดัการ

ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  
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6. ปัญหาการจราจรและมลภาวะทางเสียง 

ตวัแทนชุมชนกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ การเขา้มาเปิดด าเนินกิจการของร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่อาจจะท าให้มีการจราจรหนาแน่นและติดขดับริเวณร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ดงักล่าว ปริมาณ

การจราจรหนาแน่นท่ีเกิดข้ึนอาจจะไม่ไดเ้กิดข้ึนจากผูอ้ยู่อาศยัโดยรอบ อาจจะมาจากผูท่ี้เขา้มาใช้

บริการท่ีอาศยัอยูใ่นระยะท่ีไกลออกไป เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเหล่าน้ีใชร้ถยนตส่์วนบุคคลในการ

เดินทางมายงัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  นอกจากน้ีช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมากจะ

เป็นช่วงเวลา 16.00 น. ถึง 20.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเยน็หลงัเลิกงาน ผูบ้ริโภคท่ีเดินทางกลบัจาก

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษามกัจะแวะซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ระหว่างทางกลบับา้น 

นอกจากน้ี ในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์และในวนัท่ีมีตลาดนดับริเวณร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ซ่ึงมีผูม้า

ใช้บริการในวนัดงักล่าวเป็นจ านวนมาก ก็ท าให้เกิดปัญหาการจราจรหนาแน่นตามมา ก่อให้เกิด

ความไม่สะดวกในการเดินทางเขา้ออกท่ีอยูอ่าศยัของผูอ้ยูอ่าศยับริเวณโดยรอบและส่งผลทางออ้ม

ในดา้นอ่ืน ๆ ต่อผูอ้ยู่อาศยัโดยรอบอีกดว้ย เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่ นควนั ปัญหาความไม่

สงบและเสียงดงัรบกวน เป็นตน้ 

 

 

 

 


