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การศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบ 
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บทคัดย่อ 
วิวัฒนาการทางการค้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสโลกาภิวัตน์ในระบบเศรษฐกิจของโลกและวัฒนรรม

ตะวันตกได้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern 
Trade) ซึ่งการขยายตัวนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยเฉพาะร้านค้า
ปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ร้านค้าของตนสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้  
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย)  
ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตเทศบาลนครสงขลา 1.จัดทำฐานข้อมูลร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม (โชห่วย) 2.ศึกษารูปแบบการกระจายตัวของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 3.ศึกษาแนวทางการ
ปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้ าปลีกสมัยใหม่ โดยการ
จัดทำฐานข้อมูลและแผนท่ีแสดงตำแหน่งร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ใช้ระบบ (Global Positioning System: 
GPS) และระบบ (Geographic Information Systems: GIS) ส่วนการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของร้านค้าปลีก
แบบดังเดิม (โชห่วย)โดยการวิเคราะห์การกระจายตัวโดยใช้เครื่องมือ (Nearest Neighbour Analysis)และศึกษา
แนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นมาผลการศึกษาพบว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย)  เทศบาลนครสงขลา 
จังหวัดสงขลามีทั้งหมด 103 ร้าน เป็นรูปแบบการกระจายตัวแบบDispersed (แบบกระจายระบบระเบียบหรือแบบ
แผน) และศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่พบว่ามีการปรับตัวในการให้บริการด้านต่าง ๆ 
คำสำคัญ : ร้านโชห่วย, การกระจายตัว, การปรับตัว 
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Abstract 
Evolution can not avoid globalization of trade in the world's economy and culture minister 

since the year 2540 onwards, with the rapid expansion of modern retailers (Modern Trade) which 
this expansion. serious impact on the structure of the retail business in Thailand. The traditional 
retail (grocery) that need to be urgently adapted so that their merchants are able to survive longer. 
From such problems, the research aims to study the adaptability of traditional retailers (grocery) 
that are affected by the expansion of modern retailers in Songkhla Municipality. 1. Database 
traditional retailers (grocery) 2. The pattern of distribution of the original retail (grocery) 3. Study on 
the adaptation of the original retail (grocery) that are affected by the expansion of modern retailers. 
The database and maps showing where traditional retailers. (Grocery) system (Global Positioning 
System: GPS) and system (Geographic Information Systems: GIS) and the patterns of distribution of 
retail outlets, traditional (grocery) by analyzing the distribution tool. (Nearest Neighbour Analysis) 
and efficient adaptation of the traditional retailers (grocery) that are affected by the expansion of 
modern retailers use the questionnaire has been prepared. 

The study revealed that traditional retailers (grocery) Songkhla Municipality. Province has 
a total of 103 stores, a distribution model, the model Dispersed. (Distributed system disorder or 
randomness) and correspond to the adjustment of the retail traditional (grocery) that are affected 
by the expansion of modern retailers that have been adapted to provide services. various 
Keyword: GROCERY, DISTRIBUTION, ADAPTATION  
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1. บทนำ 
วิวัฒนาการทางการค้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสโลกาภิวัตน์ในระบบเศรษฐกิจของโลกและวัฒนรรม

ตะวันตกได้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern 
Trade) ซึ่งการขยายตัวนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยเฉพาะร้านค้า
ปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ร้านค้าของตนสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้ 
เพราะเมื่อเทียบกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) แล้วร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) นับได้ว่ามีความ
เสียเปรียบเป็นอย่างมากในด้านเงินทุนและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า ซึ่งถ้าร้านค้าปลีกแบบดังเดิม   
(โชห่วย) ไม่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือการบริหารจัดการร้านให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้ว โอกาสในการทำกำไร 
ของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ก็ย่อมที่จะน้อยลงไป และอาจส่งผลให้ต้องปิดตัวลงในที่สุด (ชยันต์  ชัยพฤกษยะนนท 
และคณะ, 2559) 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจการค้าปลีกเป็นจำนวนมากทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ธุรกิจ
การค้าปลีกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ธุรกิจการค้าปลีกจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค จากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าปลีกปัจจุบัน  ส่งผลให้
รูปแบบการค้าขายของผู้ประกอบการร้านค้าปลกีได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก การขยายตัวอย่างรวดเร็วของห้างคา้
ปลีกสมัยใหม่หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อท่ีมีจำนวนสาขามากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ทำให้กลุ่มผู้บริโภคมีช่องทางใน
การจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจการค้าดั้งเดิมที่มีขนาดเล็ก  ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย
สามารถดำรงอยู่ได้ตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจซึ่ง
เป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจทำการศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย)  
ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยจัดทำฐานข้อมูลร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) เพื่อดูการกระจายตัวของร้านค้าปลีกดั้งเดิมว่ากระจายอยู่ในพื้นที่รูปแบบใดและการ
ปรับตัวของทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีก
สมัยใหม่โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นของมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในเขต
เทศบาลนครสงขลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ให้สามารถอยู่รอดใน
ปัจจุบันและปรับปรุงระบบของตนเองให้เข้มแข็งมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
2.1 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) เขตเทศบาลนครสงขลา 
2.2 ศึกษารูปแบบการกระจายตัวของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) เขตเทศบาลนครสงขลา 
2.3 ศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของ

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่โดยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา ได้ศึกษา
แบ่งกรอบแนวคิดเป็น 3 ส่วนคือ การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) เพื่อศึกษาการ
กระจายตัวและศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัว
ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
 

 
 

การศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่โดยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ 

กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา 

ข้อมูลเชิงพ้ืนที ่ ข้อมูลแบบสอบถาม 

สำรวจและจัดเก็บข้อมลูตำแหน่ง
ร้านโชห่วย โดยใช้เคร่ืองมือ GPS 

ออกแบบสอบถาม / ทดสอบ
ความเที่ยงตรง 

จัดทำฐานข้อมูลร้านโชห่วย 
-ตำแหน่งร้าน 
-ถนน 
โดยใช้โปรแกรม Arc GIS 

กำหนดกลุ่มประชากรเพ่ือทำ
แบบสอบถาม 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
แบบสอบถาม 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม

วิเคราะห์ทางสถิติ Excel 

แผนที่ฐานข้อมูลร้านโชห่วย 
  

ศึกษารูปแบบการกระจายตัวของร้านโชห่วย 
โดยใช้วิธี (nearest neighbor analysis) 

สรุปผลความการปรับตัว 

สรุปผลอภิปรายผล 

แผนที่สรุปผลการกระจายตัวของร้านโชห่วย 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่โดยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา เป็นการสำรวจและ
จัดทำฐานข้อมูลร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) เพื่อศึกษาการกระจายตัวและศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที ่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่  การศึกษาครั้งนี ้ได้นำ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ ซึ่งวิธีการดำเนินการวจิัย
ประกอบด้วย 

4.1 พื้นที่ท่ีใช้ในการวิจัย  
4.1.1 ในการศึกษาครั้งน้ีในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อ

ยางท้ังหมด 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

4.2.1 ศึกษาประชากรคือของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

4.3 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
4.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้มาโดยตรงจากการสำรวจสภาพท่ัวไปของพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลประเภท

แผนที่และข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม โดยจำแนกเป็นข้อมูลต่าง ๆ 
4.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเก็บรวบรวมไว้แล้วรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากตำรา เอกสารเชิงวิชาการ เอกสารข้อมูลจากเว็บไซต์ จากงานวิจัยและจากการสนทนากับ
ผู้รู ้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากนั้นนำข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้ อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม  
(โชห่วย) เป็นต้น 

4.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
4.4.1 ทำการรวบรวมข้อมูลร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่ตั้งอยู่ในเทศบาลสงขลา จังหวัดสงขลา 

จากนั้นสำรวจและบักทึกค่าพิกัดตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในพื้นที่โดยใช้เครื่อง GPS ทำการจด
บันทึก 

4.4.2 จัดทำแผนที่ฐานข้อมูลแสดงตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) และแปลงเป็นข้อมูลเพื่อใช้
เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) 

4.4.3 วิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวร้านค้าปลีกแบบดั ้งเดิม (โชห่วย) ด้วยเครื ่องมือ Nearest 
Neighbour Analysis 

4.4.4 ออกแบบสอบถามการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม(โชห่วย)ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่และลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ Excel 
และสรุปความพึงพอใจของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) 

4.4.5 สรุปผล อภิปรายผล 
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5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 สำรวจและจดัทำฐานข้อมูลร้านค้าปลีกแบบดังเดมิ (โชห่วย) เขตเทศบาลนครสงขลา 

จากการสำรวจภาคสนามและจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) เขตเทศบาลนครสงขลา
พบว่ามีร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) มีทั้งหมด 103 ร้าน 
 

 
รูปที่ 1 แผนที่ฐานข้อมูลแสดงตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) 
 

5.2 ศึกษารูปแบบการกระจายตัวของรา้นค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) เขตเทศบาลนครสงขลา 
 

 
รูปที่ 2 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวโดยใช้เครื่องมือ Nearest Neighbour Analysis 
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จากการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการกระจายของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) เขตเทศบาลนครสงขลา
นั้นมีรูปแบบการกระจายตัวแบบDispersed (แบบกระจายระบบระเบียบหรือแบบแผน) เนื่องจากในพื้นที่ศึกษา
กระจายอยู่ทั่วพื้นที่และระยะห่างระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่นข้างเคียงใกล้ที่สุดของทุกจุดจะประมาณได้เท่า ๆ กันส่วน
ใหญ่จะกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนและบริเวณพื้นท่ีใกล้หอพัก 

5.3 ศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

จากการเก็บแบบสอบถามการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่จำนวน 103 ชุด โดยเจาะสอบถามเจ้าของร้านร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 
เขตเทศบาลนครสงขลาทั้งหมด แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยโดยแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 
- เจ้าข้องร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
- ช่วงอายเุจ้าของร้านค้าปลีกแบบดงัเดิม (โชห่วย) อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี 
- ยอดกำไรขายต่อเดือนของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) อยู่ที่ 5,000 - 10,000 

บาท / ต่อเดือน 
- ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) อยู่ท่ี 10 -15 ปี 
- อาชีพเจ้าของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ส่วนใหญ่เป็นอาชีพหลัก  
- สินค้าท่ีวางจำหน่ายในรา้นสามารถ(ตอบได้มากกว่า1อย่าง)ใหญ่วางจำหน่าย

อาหารแห้ง / เครื่องดื่ม 
- รูปแบบความเป็นเจ้าของกิจการรา้นค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) สว่นใหญ่เป็น

เจ้าของกิจการเอง 
- เวลาที่เปดิให้บริการของร้านค้าปลกีแบบดังเดิม (โชห่วย) อยู่ท่ี 6 ชม. – 12 ชม. 
- ผู้เข้าใช้บริการของร้านคา้ปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี 
- ตำแหน่งความสมัพันธ์กับพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน 

ตอนท่ี 2 ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) 
- ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่พบว่า จำนวนลูกค้าที่มาใช้

บริการร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย)และกำไรที่ได้จากการขายสินค้าในร้านค้าแบบ
ดั้งเดิม (โชห่วย) มีจำนวนลดลง 97 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 94.17 และจำนวนลูกค้า
ที่มาใช้บริการร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) และกำไรที่ได้จากการขายสินค้าใน
ร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) คงที่จำนวน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 5.83 

ตอนที่ 3. แนวทางการปรับตัวของร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่มีผลกระทบจากการขยายตัว
ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

- แนวทางการปรับตัวของร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่มีผลกระทบจากการขยายตัว
ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่พบว่า มีการปรับตัวมีในการให้บริการแต่และด้าน 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 สำรวจและจดัทำฐานข้อมูลร้านค้าปลีกแบบดังเดมิ (โชห่วย) เขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 

จากการสำรวจภาคสนามและจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าปลีกแบบดังเดมิ (โชห่วย) เขตเทศบาลนครสงขลา
พบว่ามีร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) มีทั้งหมด 103 ร้าน 

6.2 ศึกษารูปแบบการกระจายตัวของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) เขตเทศบาลนครสงขลา 
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความใกล้เคียงโดยใช้วิธีการนำจุดพิกัดที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บพิกัดจุด โดยใช้

เครื่องมือ Nearest Neighbour Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ พบว่ามีค่าดัชนี (Nearest Neighbor Ratio)เท่ากับ 
3666.849818 และได้ค่า Z-scoe =>2.58 ที่สามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ แสดงว่ารูปแบบการกระจายตัวของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) เขตเทศบาลนครสงขลานั้นมีการกระจายตัวเป็นระเบียบแบบแผน โดยมีระยะหาง
ระหว่างจุดเท่ากันซึ่งไม่สอดคล้องจากงานวิจัยของ ณิศวัลย์  แจ้งกิจ (2561) การศึกษาการกระจายตัวของสถานท่ี
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าการกระจายตัวของสถานท่ี
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบโรงเรียน เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) และโรงเรียนสายปัญญาฯ มีค่าวิกฤต 
Z-Score = -2.32 และ -3.52 ตามลำดับ แสดงว่ามีลักษณะการกระจายตัวแบบการกระจุกตัวมาก ในระยะห่าง 500 
เมตร จากรอบรั้วโรงเรียน เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เนื่องมาจากการตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือน ถ้าดูจากแผน
ที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งหรือดูจากภูมิประเทศจริงก็สามารถบอกได้รวม ๆ ว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบกลุ่ม แบบกระจาย
หรือแบบสุ่ม สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเพื่อนบ้านใกล้เคียงนั้นเป็นวิธีที่นักวิชาการได้นำมาใช้ใน
การศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานกันอย่างกว้างขวาง การวิเคราะห์การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างเป็นการวิเคราะห์
ปริมาณหรือการรวมกลุ่มการกระจายตัวของกลุ่มประชากรต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ซึ่งการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มประชากรมีตำแหน่งหรือการรวมกลุ่มกันในบริเวณใดของพื้นท่ี เช่นการวัดความหนาแน่นของประชากรในเมือง
ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความหนาแน่นและทิศทางการกระจายตัวของประชากรในเขตเมือง (ฉัตรชัย   พงศ์ประยูร, 
2536 : 29) และในพื้นที่ศึกษากระจายอยู่ทั่วพื้นที่และระยะห่างระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่นข้างเคียงใกล้ที่สุดของทุก
จุดจะประมาณได้เท่า ๆ กันส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนและบริเวณพื้นท่ีใกล้หอพัก 

6.3 ศึกษาแนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

จากการเก็บแบบสอบถามการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่จำนวน 103 ชุด โดยเจาะสอบถามเจ้าของร้านร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 
เขตเทศบาลนครสงขลาทั้งหมด แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยโดยแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 

1.1 ลักษณะเพศเจ้าของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 
สรุปได้ว่าเจ้าข้องร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) เป็นเพศชาย 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.78 และเพศหญิง 61คิดเป็นร้อยละ 59.22 
1.2 ลักษณะช่วงอายุเจ้าของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 

สรุปได้ว่าช่วงอายุเจ้าของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 
30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.69 ตามลำดับ 
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1.3 ยอดกำไรขายต่อเดือนของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 
สรุปได้ว่ายอดกำไรขายต่อเดือนของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ส่วนใหญ่ 

อยู่ท่ี 5,000 - 10,000 บาท / ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 69.90 ตามลำดับ 
1.4 ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 

สรุปได้ว่าระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ส่วน
ใหญ่อยู่ท่ี 10 - 15 ปีคิดเป็นร้อยละ 50.48 ตามลำดับ 

1.5 อาชีพเจ้าของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 
สรุปได้ว่าอาชีพเจ้าของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ส่วนใหญ่เป็นอาชีพหลัก 

จำนวน 87 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 84.47ตามลำดับ 
1.6 สินค้าท่ีวางจำหน่ายในรา้นสามารถ (ตอบได้มากกว่า1อย่าง) 

สรุปได้ว่าสินค้าที่วางจำหน่ายในร้านสามารถ (ตอบได้มากกว่า1อย่าง) ส่วนใหญ่วาง
จำหน่ายอาหารแห้ง / เครื่องดื่ม จำนวน 92 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 28.40 ตามลำดับ และเนื่องจากผู้วิจัยได้ให้ผู้ใช้บริการ
เลือกตอบคำถามเหตุผลในการเลือกใช้บริการได้มากกว่า 1 ข้อ ดังนั้นจำนวนร้านที่ได้จึงมีจำนวนร้านเกิน 103 ร้าน 

1.7 รูปแบบความเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 
สรุปได้ว่ารูปแบบความเปน็เจ้าของกิจการสว่นใหญ่เป็นเจ้าของกิจการเอง จำนวน 

81 ร้านคิดเป็นร้อยละ 78.65 ตามลำดับ 
1.8 เวลาที่เปิดให้บริการของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 

สรุปได้ว่าเวลาที่เปิดให้บริการของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) อยู่ท่ี 6 ชม. - 
12ชม. จำนวน 68 ร้านคิดเป็นร้อยละ 66.01 ตามลำดับ 

1.9 ผู้เข้าใช้บริการของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 
สรุปได้ว่าผู้เข้าใช้บริการของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) ส่วนใหญ่เป็นคนใน

จำนวน 100 ร้านคิดเป็นร้อยละ 97.08 ตามลำดับ 
1.10 ตำแหน่งความสัมพันธ์กับพ้ืนท่ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สรุปได้ว่าตำแหน่งความสัมพันธ์กับพื้นที่ของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (โชห่วย) 
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน จำนวน 100 ร้านคิดเป็นร้อยละ 38.76 ตั้งอยู่ใกล้หอพัก จำนวน 72 ร้านคิดเป็นร้อยละ 
27.90 ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา จำนวน 36 ร้านคิดเป็นร้อยละ 13.95 ตั้งอยู่ใกล้ที่ราชการ จำนวน 26 ร้านคิดเป็นร้อย
ละ 10.08 ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว หอพัก จำนวน 22 ร้านคิดเป็นร้อยละ 8.53 และตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจ จำนวน 
2ร้านคิดเป็นร้อยละ 0.78 ตามลำดับ และเนื่องจากผู้วิจัยได้ให้ผู้ใช้บริการเลือกตอบคำถามเหตุผลในการเลือกใช้
บริการได้มากกว่า 1 ข้อ ดังนั้นจำนวนร้านท่ีได้จึงมีจำนวนร้านเกิน 103 ร้าน 

ตอนท่ี 2 ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าแบบดั้งเดิม (โช
ห่วย) โดยหา จำนวนร้าน และ ค่าร้อยละ แยกตามรายข้อ ดังนี ้

2.1 ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าแบบดั้งเดิม 
(โชห่วย) 

สรุปได้ว่าผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่พบว่า จำนวน
ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) และกำไรที่ได้จากการขายสินค้าในร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) มี
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จำนวนลดลง 97 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 94.17 และจำนวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) และกำไรที่
ได้จากการขายสินค้าในร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) คงที่จำนวน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 5.83 

ตอนที่ 3 แนวทางการปรับตัวของร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่มีผลกระทบจากการขยายตัว
ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

3.1 แนวทางการปรับตัวของร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที ่มีผลกระทบจากการ
ขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

สรุปได้ว่าแนวทางการปรับตัวของร้านค้าแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่มีผลกระทบ 
จากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่พบว่า มีการปรับตัวโดยการนำมีสินค้าที่มีความหลากหลายมาจำหน่าย  
มีการปรับตัวในการเพิ่มสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า มีการปรับตัวในการตรวจเช็คสินค้าที่ชำรุดหรือ
เสียหาย หรือหมดอายุอยู ่เสมอ มีการปรับตัวให้ลูกค้าสามารถนำสินค้าที่ชำรุด หรือเสียหายมาเปลี่ยนคืนได้   
มีการปรับตัวในการดูแลรักษาความสะอาดภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับตัวในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของ
ร้านค้า เพื่อดึงดูดลูกค้า มีการปรับตัวทุกร้านในแต่ละด้าน และมีการปรับตัวโดยการนำสินค้าที่แปลกใหม่ ทันสมัยมา
จำหน่าย มีการปรับตัว 84 ร้านคิดเป็นร้อยละ 81.55 และไม่ปรับตัว 19 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 18.45 มีการปรับตัวใน
การจัดระเบียบวางสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่มากข้ึนจำนวน 96 คิดเป็นร้อยละ 93.20และไม่มีการปรับตัว 7 คิดเป็น
ร้อยละ 6.80 มีการปรับตัวโดยการบันทึกรายการสินค้าเข้า - ออกจำนวน 93 คิดเป็นร้อยละ 89.32 และไม่มีการ
ปรับตัว 10 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 9.71 มีการปรับตัวโดยออกแบบรายการขาย เช่น ของแถม หรือสินค้าลดราคา
จำนวน 48 ร้านคิดเป็นร้อยละ 46.60 และไม่มีการปรับตัว 55 ร้านคิดเป็นร้อยละ 53.40 และร้านท่ีไม่มีการปรับตัว
เลยมีด้านการปรับตัวในการนำสินค้าวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ท้ังหมด 103 ในเขตเทศบาลนครสงขลา 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก อ.โชติกา รติชลิยกุล อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิจัย ที่กรุณาให้

คำปรึกษาแนะนำ และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิจัย ตลอดจนช้ีแนะข้อผิดพลาดในการจัดทำ
วิจัยในครั้งนี ้

การทำวิจัยครั้งนี้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย ซึ่งผู้วิจัยได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ด้วยดี 
ซึ่งการจะผ่านปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ มาจากความอนุเคราะห์ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคอยให้การ
ช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด 

และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นำมาอ้างอิงการทำวิจัยฉบับนี้ 
จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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