บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการศึกษา

ผลกระทบจากการขยายตัวของร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่

พฤติกรรมผู้บริโภค

ร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม

ชุมชน

- การเปลี่ยนแปลงการซื้ อสิ นค้า
จากร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม มาซื้ อ
จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่
- ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ
- ค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อครั้ง
- ความถี่ในการซื้ อ

- ต้น ทุ น ในการซื้ อ สิ น ค้า เพื่ อ
จาหน่าย
- ยอดขายของร้ า นค้ า ปลี ก
ดั้งเดิม
- ผลก าไรของร้ านค้ า ปลี ก
ดั้งเดิม

- การจ้างงานในชุมชน
- การเพิ่ ม ขึ้ นของราคาที่ ดิ น
บ ริ เ ว ณ ย่ า น ร้ า นค้ า ป ลี ก
สมัยใหม่
- ปั ญหาการจราจร ขยะ และ
มลภาวะทางเสี ยง

กลยุทธ์ ทางการตลาดของ
ร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- การจัดจาหน่าย
- การส่ งเสริ มการตลาด

แผนภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
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จากกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา สามารถอธิ บายผลกระทบจากการขยายตัวของธุ รกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ต่อผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิม และชุมชน โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลีกดั้งเดิมมาซื้ อจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผูบ้ ริ โภค ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการซื้ อสิ นค้า ยอดขาย ผลกาไร และการปรับตัวด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิม รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภายในชุมชน ราคา
ที่ดินบริ เวณย่านธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ปัญหาด้านการจราจร ขยะและมลภาวะทางเสี ยง
3.2 แบบจาลองทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การวิเคราะห์ในกรณี น้ ีเป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคใน
ร้านค้าปลี กดั้งเดิ ม โดยตัวแปรตามคือสัดส่ วนการใช้จ่ายในร้านค้าปลีกดั้งเดิมเมื่อเทียบกับรายได้
ทั้งหมด และตัวแปรอิสระคือ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรดัชนี ที่
สร้างขึ้นจากแบบสอบถามอีก 2 ตัว คือ ดัชนีวดั รู ปแบบการตัดสิ นใจซื้ อที่มุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้า
และดัชนีวดั รู ปแบบการตัดสิ นใจซื้ อตามความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม
เขียนเป็ นแบบจาลองดังนี้
Yi = ƒ(Male, Age, Edu, Single, Income, Family, Area, Index Q, Index L)
โดยที่ Yi
Male

=

สัดส่ วนการใช้จ่ายในร้านค้าปลีกดั้งเดิมเมื่อเทียบกับรายได้

=

เพศชาย
โดยที่ เพศชาย = 1 และเพศหญิง = 0

Age

=

อายุ (ปี )

Edu

=

จานวนปี ที่ศึกษา (ปี )

Single

=

สถานภาพโสด
โดยที่ สถานภาพโสด = 1 และสถานภาพอื่นๆ = 0

Income

=

รายได้ของครัวเรื อน (บาทต่อเดือน)

Family

=

จานวนสมาชิกในครอบครัว (คน)

Area

=

การอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล
โดยที่ อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล = 1 และนอกเขตเทศบาล = 0
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Index Q

=

ดัชนีวดั รู ปแบบการตัดสิ นใจซื้ อที่มุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้า

Index L

=

ดัชนีวดั รู ปแบบการตัดสิ นใจซื้ อตามความจงรักภักดีต่อร้านค้า
ปลีกดั้งเดิม

จากแบบจาลอง ทาการประมาณค่าแบบจาลอง เพื่ออธิ บายว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มอย่างไร ซึ่ งจากแบบจาลองข้างต้น ได้มีงานศึกษาวิจยั
เกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านค้าปลีกดั้งเดิมโดยศึกษาถึงผลของตัวแปร
ต้นต่างๆ ซึ่ งสามารถนามาใช้ประกอบการตั้งสมมติฐานในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ
(1) เพศ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม เช่น เพศหญิงจะเลือกซื้ อ
สิ นค้าในร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มมากกว่าเพศชาย เนื่ องจากเพศหญิงมักเป็ นผูซ้ ้ื อสิ นค้าเข้าบ้านมากกว่า
เพศชาย และมักจะคานึ งถึ งความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีต่อร้ านค้าปลีกดั้งเดิมมากกว่าเพศชาย
(Arpita Khare, 2011)
(2) อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ของครัวเรื อน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม เช่น ผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุอยูใ่ นวัยทางาน มีครอบครัว มีระดับการศึกษา
สู ง และมีรายได้สูง จะเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่มากกว่าร้านค้าปลีกดั้งเดิม
เนื่ องจากร้ านค้าปลี กสมัยใหม่ขนาดใหญ่มีการปรับตัวเพื่อให้บริ การที่ดีแก่ผบู้ ริ โภคทั้งครอบครัว
(นิพนธ์ พัวพงศกร, 2545) โดยการขายสิ นค้าในราคาถูก มีสินค้าจาหน่ายมากมายหลายชนิด มีการ
จัดการที่ เป็ นระบบ มี ก ารใช้เทคโนโลยีที่ ทนั สมัย และมี แหล่ ง อานวยสะดวกครบวงจร เช่ น มี
ร้านอาหาร ร้านหนังสื อ เป็ นต้น
(3) จานวนสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม
เช่ น ผูบ้ ริ โภคที่มีจานวนสมาชิ กในครอบครัวมาก จะเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาด
ใหญ่มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวน้อย เนื่องจากจะต้องซื้ อสิ นค้าแต่ละครั้งเป็ น
จานวนมาก และหลากหลายประเภท (ยโสธรา จวงเจิม, 2546)
(4) การตัดสิ นใจซื้ อที่มุ่งเน้นคุ ณภาพของสิ นค้า มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลี กดั้งเดิม เช่ น ผูบ้ ริ โภคที่มุ่งเน้นคุณภาพของสิ นค้ามักไม่เลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก
ดั้งเดิม
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(5) การตัดสิ นใจซื้ อตามความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิ ม เช่น ผูบ้ ริ โภคที่คานึงถึงมิตรภาพ และความสัมพันธ์อนั ดีที่มีต่อร้านค้า
ปลี กดั้งเดิ ม ในชุ ม ชน จะมี ค วามจงรั กภักดี และมัก ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าในร้ านค้า ปลี กดั้งเดิ ม
(Arpita Khare, 2011)
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ซึ่ งมีจานวน
235,600 คน (ตารางที่ 1.4) ส่ วนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ กาหนดจานวนตัวอย่างโดยใช้สูตร
คานวณตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้
สู ตรการคานวณ n =

N
1+Ne2

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งมีจานวน
235,600 คน
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง ในที่น้ ีกาหนดให้เท่ากับ 0.07
สามารถคานวณหาจานวนตัวอย่าง ได้ดงั นี้
n =

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

n = 203.9
ในที่น้ ีกาหนดกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคจานวน 250 ตัวอย่าง โดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิญจากประชากรในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
นอกจากนี้ ยงั ทาการสอบถามตัวแทนชุ มชนจากหน่ วยงานส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมือง
เชี ยงใหม่ จานวน 5 ราย และทาการสอบถามร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่จานวน
50 ราย
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3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย
1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิ จและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้ของครัวเรื อน
2. พฤติกรรมการบริ โภคสิ น ค้าของกลุ่ มตัวอย่างหลังจากมีการขยายตัวของร้ านค้าปลี ก
สมัยใหม่ ประกอบด้วย การเปลี่ ยนแปลงการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิมมาซื้ อจากร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อครั้ง และความถี่ในการซื้ อ รวมทั้งคาถามเพื่อ
ประเมินลักษณะการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการซื้ อที่มุ่งเน้นคุณภาพของ
สิ นค้า หรื อพฤติกรรมการซื้ อตามความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม โดยคาถามที่เลือกใช้อา้ งอิง
มาจากงานวิจยั ของ Arpita Khare (2011)
3. ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม ประกอบด้วย
ต้นทุนในการซื้ อสิ นค้าเพื่อจาหน่ าย ยอดขาย ผลกาไร และการปรับตัวหรื อกลยุทธ์ทางการตลาด
ของร้านค้าปลีกดั้งเดิม
4. ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อชุมชน ประกอบด้วย การจ้างงาน
ในชุ มชน การเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินบริ เวณย่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ปั ญหาการจราจร ขยะ และ
มลภาวะทางเสี ยง
3.5 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะทาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ลักษณะคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ ม
ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรม
การบริ โภคสิ น ค้าของกลุ่ มตัวอย่า ง ข้อมูล ร้ านค้า ปลี ก ดั้ง เดิ มด้านต้นทุน ยอดขายผลก าไร และ
กลยุทธ์ทางการตลาด ข้อมูลการจ้างงานในชุ มชน ราคาที่ดิน รวมถึงปั ญหาการจราจร ขยะ และ
มลภาวะทางเสี ยง
2. ข้อมู ล ทุ ติย ภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูล ที่ ไ ด้จากสถิ ติ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของอาเภอเมืองเชียงใหม่ จานวนประชากร รวมถึงข้อมูลที่
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ได้จากหน่ วยงานของภาคเอกชนจานวนร้านค้าปลีก ยอดขายของร้านค้าปลีก นอกจากนี้ ยงั ได้จาก
การค้นคว้าจากเอกสารรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและบทความทางวิชาการ
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาผลกระทบจากการขยายตัว ของร้ า นค้า ปลี ก สมัย ใหม่ ต่ อ ร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม
ผูบ้ ริ โภค และชุมชน ตลอดจนการปรับตัวหรื อกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านค้าปลีกดั้งเดิมหลังจาก
มี ก ารขยายตัว ของร้ า นค้า ปลี ก สมัย ใหม่ ท าการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ส่ วนการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านค้าปลีกดั้งเดิมนั้นใช้ขอ้ มูล
จากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมากาหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ดัชนี วดั การตัดสิ นใจซื้ อที่มุ่งเน้นคุ ณภาพของสิ นค้า และดัชนี วดั การ
ตัดสิ นใจซื้ อตามความจงรักภักดี ต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม ซึ่ งข้อมูลเกี่ ยวกับดัชนีวดั การตัดสิ นใจซื้ อที่
มุ่งเน้นคุ ณภาพของสิ นค้า และดัชนี วดั การตัดสิ นใจซื้ อตามความจงรักภักดีต่อร้ านค้าปลีกดั้งเดิ ม
ทาการศึกษาโดยให้ผบู้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างตอบคาถามเพื่อประเมินลักษณะการตัดสิ นใจซื้ อว่ามีความ
คิดเห็นในระดับใด โดยให้เรี ยงระดับความสาคัญของแต่ละปั จจัย โดยวัดระดับความสาคัญเป็ นมา
ตราส่ วนแบบ Likert Scale และใช้วิธีการสกัดปั จจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อ
สร้างดัชนีดงั กล่าวข้างต้น โดยกาหนดระดับความคิดเห็นของปัจจัยเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมาก
ที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น

คะแนน

เห็นด้วยมากที่สุด

5

เห็นด้วยมาก

4

เห็นด้วยปานกลาง

3

เห็นด้วยน้อย

2

เห็นด้วยน้อยที่สุด

1
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ทาการเก็บรวบรวมคะแนนของแต่ละปั จจัย จากนั้นนาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
และทาการจัดเรี ยงคะแนนเฉลี่ยหาระดับ ความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยโดยมีหลักเกณฑ์การแปล
ผลดังนี้
คะแนน

การแปลผล

4.50 - 5.00

เห็นด้วยมากที่สุด

3.50 - 4.49

เห็นด้วยมาก

2.50 - 3.49

เห็นด้วยปานกลาง

1.50 - 2.49

เห็นด้วยน้อย

1.00 - 1.49

เห็นด้วยน้อยที่สุด

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านค้าปลีกดั้งเดิม
โดยใช้แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์โพรบิท (Probit)

