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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีก

ดั้งเดิมของผูบ้ริโภค  ผลกระทบจากการขยายตวัของร้านค้าปลีกสมยัใหม่ต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม 

ผูบ้ริโภค และชุมชน  ตลอดจนการปรับตวัของร้านคา้ปลีกดั้งเดิมหลงัจากมีการขยายตวัของร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่ กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่จ  านวน      

250 ราย ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมจ านวน 50 ราย  และตวัแทนชุมชนจ านวน 5 ราย โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา การให้

น ้าหนกัความพอใจแบบลิเคิทสเกล และการใชแ้บบจ าลองโพรบิท 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู ้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส         

อายุเฉล่ีย 39 ปี  ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาและอนุปริญญา อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน            

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 12,860 บาท กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้น

คุณภาพของสินคา้ในระดบัมาก โดยค านึงถึงคุณภาพของสินคา้เป็นอนัดบัแรก และยงัเห็นด้วย

เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมในระดบัมาก โดยเห็นวา่เป็นการ

สนบัสนุนการคา้ในชุมชน  ในการประมาณการปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคา้

ปลีกดั้งเดิมโดยใชแ้บบจ าลองโพรบิท พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้ง 9 ตวั คือ เพศชาย อายุ สถานภาพโสด 

จ านวนปีท่ีศึกษา รายได ้จ านวนสมาชิกในครอบครัว การอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล การตดัสินใจซ้ือท่ี



จ 

 

มุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มีอิทธิพล

ต่อสัดส่วนการใช้จ่ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 

0.01 โดยปัจจยัเพศชาย อาย ุและการตดัสินใจซ้ือตามความจงรักภกัดีต่อร้านคา้ปลีกดั้งเดิมมีอิทธิพล

ต่อสัดส่วนการใชจ่้ายในร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดในทิศทางเดียวกนั ส่วนปัจจยั

สถานภาพโสด จ านวนปีท่ีศึกษา รายได ้จ านวนสมาชิกในครอบครัว  การอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล 

และการตดัสินใจซ้ือท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของสินคา้ มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการใช้จ่ายในร้านค้าปลีก

ดั้งเดิมเม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดในทิศทางตรงขา้ม  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ประเภทของใชใ้นชีวิตประจ าวนัจากร้านคา้ปลีกดั้งเดิมทั้ง

ก่อนและหลงัมีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือลดลงจาก 226 บาทต่อคร้ังเหลือ 156 บาท  

ต่อคร้ัง และความถ่ีในการซ้ือสินคา้ลดลงจาก 10 คร้ังต่อเดือนเหลือ 8 คร้ังต่อเดือน หลงัมีร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 49 ปี  

ด าเนินกิจการมาแล้วเฉล่ีย 11 ปี  สถานประกอบการตั้งอยู่ในชุมชน ยอดขายต่อวนัอยู่ในช่วง    

2,001 – 4,000 บาท  สินคา้ท่ีลูกคา้นิยมซ้ือคืออาหารแห้งและเคร่ืองปรุงรส ผูค้า้ปลีกดั้งเดิมมีความ

คิดเห็นวา่เม่ือมีการเปิดกิจการของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่แลว้ ท าให้ลูกคา้และยอดขายส่วนใหญ่ของ

ผูค้า้ปลีกดั้งเดิมลดลงร้อยละ 10  ก าไรลดลงร้อยละ 5 ท าให้ผูค้า้ปลีกดั้งเดิมส่วนใหญ่ตอ้งท าการ

ปรับตวัโดยด าเนินกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือ การน าสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีมาจ าหน่าย และการ

จดัสินคา้เป็นหมวดหมู่ รองลงมาใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาคือ การขายสินคา้หลากหลายยี่ห้อเพื่อให้ลูกคา้

เลือกซ้ือตามราคาท่ีตนพอใจ และการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ 
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ABSTRACT 

This study has the objectives to understand the factors determining the consumers’ 

choice to shop at traditional retail stores; to examine the impacts of modern trade growth on 

traditional retail stores, consumers, and the local community; and to learn about the traditional 

retail stores’ adaptations to the modern trade expansion phenomenon. Questionnaire survey was 

conducted to get information from the pertinent groups covering 250 samples of consumers who 

were residents of Chiang Mai Province, 50 samples of operators of traditional retail stores, and 

five individuals representing the local community members.  The analysis was based on the 

results of descriptive statistics, Likert rating scale of satisfaction level, and Probit regression 

model application. 

The study on consumers found the majority of the samples could be described as being 

female, married, 39 years old on the average, with high school or diploma level education, private 

company employee, and having 12, 860 baht average monthly income. They agreed highly with 

the statement that quality of goods is the primary factor determining purchase decision because 

the quality of goods is the first thing consumer considers and also agreed highly with the notion 
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that  loyalty towards traditional retail stores could influence purchase decision since the shopping 

there can help support the local community’s trading business. 

The effects of the likely factors determining the choice to shop at traditional retail 

stores were estimated by Probit regression model.  The specified independent variables included 

male gender, age, single in marital status, number of years studying, income, family size, 

municipal area resident, purchase decision considering quality of goods, and purchase decision 

for the reason of loyalty to the traditional retail stores; and the dependent variable was set to be 

the proportion of money spent for shopping at traditional retail stores in total income.  At 0.01 

statistically significant level, it was found that the male gender, age, and loyalty towards 

traditional retail stores affected positively the share of spending at traditional retail stores in the 

total income; while the factors of being single, education, income, family size, municipal 

residency, and focus on quality of goods  appeared to relate inversely with the dependent variable. 

Most of the samples reported their buying daily consumer goods from traditional retail 

stores both before and after the arrival of modern trade; however, in the light of modern retail 

stores, their spending at traditional retail stores reduced from 226 baht to 156 baht per shopping 

and their frequency in visiting the traditional retail stores decreased from 10 to 8 times per month. 

Among the samples representing traditional retail business operators, the majority were 

female, 49 years old on average, and had been running their shops for 11 years.  Their retail stores 

were located in community areas, with daily sale volume of 2,001 – 4,000 baht, and their 

popularly sold items were various dried foods and seasonings.  They were of the opinion that their 

sale volume as well as customers reduced by 10 % and profit dropped by 5 % after the arrival of 

modern trade.  Consequently, most of them had to make adjustments most commonly by adopting 

the product strategy like selling good quality products and displaying products in category 

arrangement, followed by the use of price strategy like the offer of more diverse choices of goods 

at varying prices for consumers to choose and  the price labelling. 

 


