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บทท่ี 3 

การศึกษาและจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและสมการ 
พยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การศึกษาในบทนี้ได้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและกระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง SMEs  เช่นเดียวกันกับท่ีด าเนินการในย่านการค้าจตุจักร เพียงแต่ได้มีข้ันตอนในการด าเนินการในส่วนของท้ังการศึกษาและ
จัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและสมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ไปพร้อมๆกันโดยการส ารวจ
ผู้ประกอบการในย่านการค้าเป้าหมายจ านวน 300 กิจการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
3.1 ตัวแปรอิสระท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs รอบตลาดวโรรส
และตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้มีการศึกษาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ท้ังหมดท่ีอาจมีมีผลต่อสถานการณ์และสภาวะความอยู่รอด 
ของธุรกิจในย่านการค้าเช่นเดียวกับท่ีด าเนินการในย่านการค้าจตุจักร 

โดยตัวแปรต่างๆ ท่ีจะใช้วัดสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในพ้ืนท่ีย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้น
ล าไย จังหวัดเชียงใหม่ มีความแตกต่างกันบ้างกับของย่านการค้าจตุจักร โดยสามารถแจกแจงตัวแปรท่ีส าคัญประมาณ 26 ตัวแปร  
ได้ดังนี้  

1) ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า 
2) พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ เช่น คนในท้องถ่ิน คนต่างถ่ิน   
3) มูลค่าทุนหมุนเวียน ในการด าเนินกิจการ 
4) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 
5) อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
6) อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ 
7) % ของก าไรสุทธิ ท่ีได้จากการขายต่อเดือน 
8) % ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละเดือน 
9) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 
10) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 
11) % ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง 
12) % ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก 
13) จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 
14) ค่าจ้างแรงงานรายวัน 
15) ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 
16) ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน 
17) ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 
18) ค่าขนส่งต่อเดือน 
19) ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 
20) จ านวนท่ีจอดรถในย่านการค้าส าหรับลูกค้า 
21) จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้า 
22) จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้า 
23) จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี 
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24)  ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี 
25) การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวย่านการค้าของภาครัฐ 
26) สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

โดยตัวแปรอิสระดังกล่าวนี้ ได้ถูกน าไปใช้ในการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ SMEs 

ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแบบสอบถามที่แสดงในภาคผนวก ก-2 ) 

3.2 กรอบประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีจะใช้ในการการส ารวจผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาด  
วโรรสและตลาดต้นล าไย  

ประชากรผู้ประกอบการ SMEs และmicro enterprises ในย่านการค้ารอบตลาดวโรสและตลาดต้นล าไยในรัศมี
ประมาณ 1-2 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นศูนย์รวมการค้าหลักของจังหวัดเชียงใหม่ท้ังกลางวันและกลางคืน มีประมาณกว่า  10,000 ราย 
ดังนั้นในการก าหนดจ านวนตัวอย่างท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการส ารวจ โดยใช้ Yamane Model ท่ีระดับความเช่ือมั่น 90% (ระดับ
ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10%) โดยจ านวนตัวอย่างท่ีเหมาะสมคือไม่น้อยกว่า  286 ตัวอย่าง โดยพยายามให้มีการกระจาย
สัดส่วนของตัวอย่างเพ่ือให้ครอบคลุมตามประเภทสินค้า หลักๆซ่ึงมีประมาณ 8 กลุ่มหลัก โดยกระจายกลุ่มสินค้าละประมาณ 
30-40 ตัวอย่าง ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-1: จ านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจ จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มสินค้า จ านวนตัวอย่าง 
ท่ีคาดหวัง 

จ านวนตัวอย่าง 
ท่ีส ารวจได้ 

1 สินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของท่ีระลึก ~40 34 
2 สินค้ากลุ่มผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้  ~40 44 
3 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และเกษตรแปรรูป  ~40 40 
4 สินค้ากลุ่มอุปโภค เช่น เคร่ืองส าอาง ของใช้ในครัวเรือน เคร่ืองครัว ~40 37 
5 สินค้าแฟช่ัน เช่น เส้ือผ้าและเคร่ืองประดับ นาฬิกา แว่นตา กิฟช๊อบ ฯลฯ ~40 48 
6 สินค้ากลุ่มของตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์  ~40 42 
7 สินค้าท่ีน าไปสนับสนุนการผลิตต่อ เช่น ผ้าผืน กระดุม ซิบ บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ  ~30 25 
8 กลุ่มธุรกิจบริการอ่ืนๆ เช่น ร้านหนังสือ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านทอง ~30 38 

รวมท้ังหมด 300 308 

3.3    การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่
รอดของธุรกิจในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการศึกษาตัวแบบท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ตัวชีวัดด้านสถานการณ์หรือสภาวะของเศรษฐกิจในย่านการค้า
รอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแปรท่ีส าคัญท้ังส้ิน 26 ตัวแปร ท่ีใช้ในการสร้างเป็นแบบสอบถามและน าไป
ท าการส ารวจกับผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ซ่ึงใน
ท่ีนี้จะเรียกว่า “ตัวแปร” ในการส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจของผู้ประกอบการในย่านการค้า จ านวน 26 ตัวแปร โดยหลักการให้
คะแนนเป็นดังนี้ 

ระดับการให้คะแนนเรียนล าดับจาก 1 -10  โดย  คะแนน 1 หมายถึงตัวแปรนั้นส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจน้อยท่ีสุด 
และคะแนนท่ีมากข้ึนหมายถึงตัวแปรนั้นส่งผลต่อการอยู่รอดมากข้ึนไปเร่ือยๆ จนถึงคะแนน 10   

นอกจากนี้พบว่าจากการส ารวจผู้ประกอบการส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าบางตัวแปรไม่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของเขา
เหล่านั้นเลย จะมีการให้คะแนนเป็น 0  
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เช่น หากผู้ประกอบการใช้เงินทุนส่วนตัวในการด าเนินธุรกิจเท่านั้น ตัวแปรท่ีจะไม่มีผลกระทบกับผู้ประกอบการเลย คือ ตัว
แปร ดังนี้ 

- อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 

- อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
- อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ 

 
  



รายงานฉบับสมบูณ์ การจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs 
 

 

CA Interna t i ona l Informat i on Co. ,  L td.  ||  www.ca ii-tha iland.com  3-4 

  

หรือหากผู้ประกอบการด าเนินกิจการโดยมีตลาดค้าปลีกในท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่เพียงอย่างเดียว ตัวแปรท่ีจะไม่
เก่ียวข้องกับเขาเลย เช่น 

- % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

- % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 
- % ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง 
- % ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก 
 
จากข้อมูลของตัวแปรท้ังหมดจ านวน 26 ตัวแปรท่ีท าการส ารวจนั้น เมื่อจะน ามาท าการวิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบในการ

พยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในย่านการค้า  โดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือศึกษาว่าตัวแปรอิสระท่ีเก็บรวมรวมมาท้ัง 26 ตัวแปร
นั้น ตัวแปรใดสามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้บ้าง เพ่ือจะได้ท าการศึกษาต่อไปว่าตัวแปรใดมีความส าคัญต่อการอยู่รอดของ
ผู้ประกอบการมากท่ีสุดเรียงลงไปตามล าดับ เนื่องจากในการวิเคราะห์ปัจจัยนั้น ตัวแปรท่ีถูกจักอยู่ในปัจจัยท่ี 1 จะเป็นตัวแปรกลุ่มท่ีมี
ความส าคัญต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการมากท่ีสุด และตัวแปรท่ีอยู่ในปัจจัยท่ี 2 ก็จะเป็นตัวแปรกลุ่มท่ีมีความส าคัญต่อการอยู่

รอดของผู้ประกอบการเรียงล าดับลงไปเร่ือยๆ ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ SMEs ในย่านการค้าต่อไปได้  ในการพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรนั้นจะมีหลักดังนี้ 
 ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดมีค่าใกล้ +1 หรือ -1  แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันมาก ควรอยู่ใน 

Factor เดียวกัน 
 ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดมีค่าใกล้ศูนย์  แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย

มาก ควรอยู่คนละ Factor 
 ถ้ามีตัวแปรท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนเลยหรือมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนๆท่ีเหลือน้อยมาก ควรตัดตัวแปรนั้นออก

จากการวิเคราะห์ 
นอกจากพิจารณาความส าคัญของตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อการอยู่รอดของธุรกิจแล้ว การวิเคราะห์ ปัจจัยยังสามารถลด

ความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจะส่งผลต่อความแม่นย าในการสร้างตัวแบบพยากรณ์ในล าดับถัดไปด้วย ดังได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น  
            ดังนั้น การวิเคราะห์ในข้ันแรกจึงต้องท าการวิเคราะห์ปัจจัยส าหรับตัวแปรจ านวน 26 ตัวแปร โดยใช้ค่าสังเกตหรือจ านวน
ร้านค้าท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ร้านค้า ซ่ึงได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ค่าท่ีอยู่ในแถว Correlation คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ ส่วนค่าสถิติท่ีอยู่ในแถว    p-value บอก

ถึงค่าความน่าจะเป็นท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานหลัก เมื่อเราก าหนดสมมติฐานเป็น 

i j

i j

0 x x

1 x x

H : 0, i j

H : 0, i j

  

  
 

เมื่อ      0H  แทนสมมติฐานหลักท่ีต้องการทดสอบ 

1H  แทนสมมติฐานรองท่ีขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก 

i jX ,X  หมายถึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปร  iX  และ  jX  

ท้ังนี้ อาจเขียนการทดสอบสมมติฐานในรูปแบบอ่ืนได้ดังนี้ 

   H0 : ตัวแปร  iX  และ  jX  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1 : ตัวแปร  iX  และ  jX  มีความสัมพันธ์กัน 
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ส าหรับการจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานหลัก  ก าหนดไว้ว่า ถ้าการทดสอบด าเนินการท่ีระดับนัยส าคัญของการทดสอบ
เท่ากับ 0.05   

ถ้าค่า p-value 0.05  จะยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงว่าตัวแปรคู่นั้น ไม่มีความสัมพันธ์กันในทางสถิติ 
ถ้าค่า p-value < 0.05  จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าตัวแปรคู่นั้น มีความสัมพันธ์กันในทางสถิติ 
ดังนั้น จากตัวอย่างในกรณีนี้ ผู้วิเคราะห์จึงจะต้องหาวิธีแก้ไข เช่น การตัดตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนมากๆ 

ออกไป หรือเก็บข้อมูลเพ่ิมข้ึน หรือท าการจับกลุ่มตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันซ่ึงจะเรียกว่าการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis)  
             ส าหรับการศึกษาและจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ (กรณีย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัด
เชียงใหม่) ในคร้ังนี้ การวิเคราะห์จะท าการแก้ปัญหาการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย เนื่องจาก
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยนี้ นอกจากจะสามารถจัดกลุ่มตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันแล้ว ยังสามารถอธิบายได้ว่า ตัวแปร
กลุ่มใดหรือตัวแปรใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป้าหมายบ้าง  

              ในข้ันตอนนี้ ได้ท าการตรวจสอบจากค่าสถิติ Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)  ซ่ึงเป็นค่าท่ีใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูล
ตัวอย่างท่ีจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย โดย 

 

2
i

22
i

r
KMO

r partial correlation






 
 

เมื่อ  r  คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีท าให้ค่า  0 KMO 1   
 
Partial correlation  คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดคู่หนึ่งโดยก าหนดให้ค่าของตัวแปรอ่ืนๆ คงท่ี 
- ถ้าค่า KMO มีค่าน้อยหรือเข้าสู่ศูนย์ แสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยไม่เหมาะสมกับข้อมูลท่ีมีอยู่ 

- ถ้าค่า KMO มีค่ามากหรือเข้าสู่หนึ่ง แสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเหมาะสมกับข้อมูลท่ีมีอยู่ 
โดยท่ัวไปค่า KMO <0.5 จะถือว่าข้อมูลท่ีมีอยู่ไม่เหมาะท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย 

จากวิธีข้างต้น จะได้ค่า Bartlett’s Test ด้วย ซ่ึงจะเป็นค่าท่ีตรวจสอบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรของประชากรว่าตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยสมมติฐานของการทดสอบคือ 

0

1

H : 0

H : 0





ρ

ρ
 

เมื่อ  ρ  แทนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวท่ีน ามาวิเคราะห์ 
ความหมายของสมติฐานของการทดสอบข้างต้นคือ 

H0: ตัวแปรต่างๆ ( 1 2 26X ,X ,...,X ) ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1: ตัวแปรต่างๆ ( 1 2 26X ,X ,...,X ) มีความสัมพันธ์กัน 
ถ้าค่า Sig. <0.05 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน 

 
ขั้นท่ี 2  การสกัดปัจจัย (Factor Extraction) 

เป็นข้ันตอนย่อยของการวิเคราะห์ปัจจัย โดยวัตถุประสงค์ของการสกัดปัจจัยคือการหาจ านวน Factor ท่ีสามารถ
ใช้แทนตัวแปรเดิมได้ท้ังหมด ซ่ึงมีวิธีการท าหลายวิธี ส่วนวิธีท่ีนิยมท ามากท่ีสุดคือ วิธี Principal Component Analysis 
หรือ PCA  ในข้ันตอนนี้จะให้ค่า Factor Loading โดยค่าดังกล่าวจะเป็นค่าท่ีใช้พิจารณาว่าตัวแปรใดบ้าง ท่ีควรอยู่ใน 
Factor เดียวกัน ถ้าตัวแปรใดมีค่า Factor Loading เข้าใกล้ +1 หรือ -1 ควรจัดตัวแปรนั้นอยู่ใน Factor ดังกล่าว แต่ถ้า
ตัวแปรใดมีค่า Factor Loading ท่ีค่ากลาง หรือมีค่าอยู่รอบๆ  +0.5 หรือ –0.5   ควรมีการหมุนแกนเพ่ือจัดตัวแปร
เข้ากลุ่มใหม่ 
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ขั้นท่ี 3  การหมุนแกน (Factor Rotation) 

วัตถุประสงค์ของการหมุนแกนปัจจัย คือ เพ่ือท าใ ห้ค่า Factor Loading ของตัวแปรมีค่ามากข้ึนหรือลดลง
จนกระท่ังทราบว่าตัวแปรนั้นควรอยู่ใน Factor ใด หรือไม่ควรอยู่ใน Factor ใด วิธีการหมุนแกนท่ีนิยมมากท่ีสุดคือวิธี 
Varimax 

ขั้นท่ี 4  การค านวณค่า Factor Score 
เมื่อจัดตัวแปรเข้ากลุ่มจนเหลือไม่ก่ีกลุ่มหรือไม่ก่ี Factor แล้ว จะสามารถค านวณค่า Factor Score ของแต่ละ

หน่วยตัวอย่างได้ และน า Factor Score ของแต่ละ Factor ไปท าการวิเคราะห์ต่อ เช่นน าไปสร้าง ตัวแบบพยากรณ์ไ ด้ 
นั่นเอง 
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3.3   ผลการวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้ารอบ

ตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ 

            การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาด วโรรสและ
ตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่รอดของ
ธุรกิจในย่านการค้า มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

3.3.1 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระจ านวน 26 ตัวแปร  
เป็นการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่ 

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระบางคู่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง พิจารณาจากค่า p-value ท่ี
มีค่าน้อยกว่า 0.05 เช่น ตัวแปร X1 มีความสัมพันธ์กับตัวแปร X3 ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.295  ค่า p-value เท่ากับ 
0.000  แสดงว่าตัวแปรท้ัง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กันในทางสถิติ อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาตัวแปร X1 กับตัวแปร X5 พบว่า ตัวแปร X1 
และ X5 มีค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.054  ค่า p-value เท่ากับ 0.346  แสดงว่าตัวแปรท้ัง 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน
ในทางสถิติ เป็นต้น ดังรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1 

ท้ังนี้ เมื่อท าการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมา ว่ามีความเหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย
ท าการวิเคราะห์หรือไม่ โดยใช้ค่าสถิติ KMO พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.736 ซ่ึงมากกว่า 0.5 และลู่เข้าสู่ 1 จึงพอสรุปได้ว่าข้อมูลท่ีมี
อยู่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย และค่าสถิติ Bartlett’s Test มีค่า Sig. < 0.05 แสดงว่าตัวแปรต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กัน สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยวิเคราะห์ต่อไปได้ 

ท้ังนี้ท าการพิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนนความส าคัญของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจ SME  ใน
ย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าตัวแปรท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดับความส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อการอยู่รอดในระดับปานกลาง หรือมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 5.5 - 7.50 พบว่า มีเพียง 3 ตัวแปร คือ  

1) ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า ค่าเฉล่ีย 7.46 
2) พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ เช่น คนในท้องถ่ิน คนต่างถ่ิน ค่าเฉล่ีย 6.30 
3) จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน ค่าเฉล่ีย 5.58 
ส่วนตัวแปรท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดับความส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดน้อยกว่า 5.00  มีหลายตัวแปรมาก ซ่ึงท่ี

มีคะแนนเฉล่ียน้อยสุดใน 3 ล าดับแรก คือ  
1) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร ค่าเฉล่ีย 1.38 
2) อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต ค่าเฉล่ีย 0.73 
3) อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ ค่าเฉล่ีย 0.32 
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ส่วนการพิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปร พบว่าแต่ละตัวแปรมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแตกต่างกัน และบาง
ตัวแปรมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกว่าค่าเฉล่ียเสียอีก  ซ่ึงจะอธิบายว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 3.3-1
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ตารางท่ี  3.3-1  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมาก       
    ไปหาน้อย 

ตัวแปร ค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญ
ต่อการอยู่รอดของธุรกิจ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า 

พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ เช่น คนในท้องถ่ิน คนต่างถ่ิน   

จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 

ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน 

มูลค่าทุนหมุนเวียน ในการด าเนินกิจการ 

% ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละเดือน 

 % ของก าไรสุทธิ ท่ีได้จากการขายต่อเดือน 

 สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี 

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 

จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้า 

ค่าขนส่งต่อเดือน 

จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี 

จ านวนท่ีจอดรถในย่านการค้าส าหรับลูกค้า 

จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้า 

% ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

% ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง 

% ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

ค่าจ้างแรงงานรายวัน 

ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 

การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวย่านการค้าของภาครัฐ 

ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 

% ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 

อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 

 อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ 
 

7.46 

6.30 

5.58 

5.22 

5.18 

5.18 

5.11 

5.05 

4.68 

4.31 

4.09 

4.06 

4.02 

3.94 

3.64 

3.53 

3.42 

3.24 

3.16 

3.03 

2.90 

2.57 

1.96 

1.38 

0.73 

0.32 
 

2.32 

2.93 

2.74 

2.83 

5.84 

2.57 

2.55 

3.29 

2.83 

2.32 

3.75 

2.49 

2.49 

2.49 

2.28 

2.78 

3.07 

3.25 

2.77 

2.72 

2.57 

2.00 

2.74 

2.55 

1.97 

1.33 
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หมายเหตุ  ค่าสถิติอ่ืนๆ เช่น Min, Max, Median, Mode แสดงไว้ในภาคผนวก ข 
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3.3.2 การจัดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis) 

              เมื่อใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่าน
การค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย ซ่ึงท าการสกัดปัจจัยหรือจัดกลุ่มตัวแปรด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) เพ่ือค้นหาว่าตัวแปรท้ัง  26 ตัวนั้น สามารถจัดเป็น
ปัจจัย ว่าควรมีก่ีปัจจัย  โดยให้พิจารณาท่ีค่าไอเกน (Eigen value) ท่ีมี ค่าเกิน 1.0  โดยค่า Eigen value เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึง
ความสามารถของปัจจัยท่ีเกิดข้ึนใหม่ว่าจะอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรเดิมได้มากน้อยเพียงใด  และใช้ วิธีการหมุนแกนท่ี
นิยมมากท่ีสุดคือวิธี Varimax 

             จากผลลัพธ์พบว่า ค่า Eigen value ท่ีมีมากกว่า 1.0 มีอยู่  9  องค์ประกอบ (Component) อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้า
ต้องการจัดตัวแปร 26 ตัวเป็นกลุ่มท่ีเรียกว่าปัจจัยจะสามารถจัดได้จ านวน 9 ปัจจัย โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
 

ท้ังนี้ผลจากการจัดกลุ่มตัวแปรเป็น 9 ปัจจัย พบว่า สามารถเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยจากมากไปหาน้อยดังนี้   
 
1) ปัจจัยท่ี 1 “สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าในย่านการค้า และพ้ืนเพของเจ้าของกิจการ”  
คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่มากท่ีสุด 
ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 

(1) จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้า 
(2)   จ านวนท่ีจอดรถในย่านการค้าส าหรับลูกค้า 
(3)   จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้า 
(4) พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ 
จากการหมุนแกนของการวิเคราะห์ปัจจัย จะพบว่าตัวแปรย่อย 4  ตัว ได้รวมเป็นตัวแปรใหม่อยู่ในปัจจัย ท่ี 1 และเขียนเป็น

สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F1 = 0.712 (จ านวนห้องน้ า) + 0.702 (จ านวนท่ีจอดรถ) +0.690 (จ านวนร้านอาหาร)  
      +0.573 (พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ)   
ซ่ึงสมการ F1 นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F1 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้าง

สมการพยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F1 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 1 
 
2) ปัจจัยท่ี 2 คือ “อัตราดอกเบ้ีย”   
 

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 2 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
(2) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 
(3) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้นอกระบบ 
เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

   F2 = 0.865 (อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต) + 0.832(อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร) +0.729 (อัตราดอกเบ้ียเงินกู้นอกระบบ)  
สมการ F2  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F2 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ

พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F2  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 2 
 
3) ปัจจัยท่ี 3 คือ “ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร”  
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คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 
(2) ค่าจ้างแรงงานรายวัน 
เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F3 = 0.843 (ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน) + 0.835 (ค่าจ้างแรงงานรายวัน) 
     

สมการ F3  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F3 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ
พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F3 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 3 
 
4) ปัจจัยท่ี 4 คือ “ค่าใช้จ่ายในการต่อเดือน”  

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันกับท่ี 4 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) ค่าบ ารุงอ่ืนๆ 
(2) ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 
(3) ค่าขนส่งต่อเดือน 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F4 = 0.751 (ค่าบ ารุงอ่ืนๆ) + 0.729 (ค่าไฟฟ้าต่อเดือน) + 0.629(ค่าขนส่งต่อเดือน) 
สมการ F4  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F4ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ

พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F4  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 4 
 
5) ปัจจัยท่ี 5 คือ “ยอดขายปลีกจากลูกค้า”  

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 5 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) % ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละเดือน 
(2) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F5 = -0.822 (% ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ิน)  + 0.819(% ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติ) 
สมการ F5  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F5 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการพยากรณ์
ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F5  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 5 
 
6) ปัจจัยท่ี 6 คือ “ระยะเวลาของสัญญาเช่าและค่าเช่า”  

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 6 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1)    ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี 
(2)    ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน 
เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F6 = 0.748 (ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี) + 0.744 (ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน)  
สมการ F6  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F6 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ

พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F6 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 6 
7) ปัจจัยท่ี 7 คือ “ยอดขายส่งและการส่งออกและความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า”  
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คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 7 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) % ยอดขายจากการขายประเภทส่งออก 
(2) % ยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง 
(3) ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F7 = 0.617 (% ยอดขายจากการขายประเภทส่งออก) + 0.615(% ยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ิน) 
       + 0.517(ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า 

สมการ F7 นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F7 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ
พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F7  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 7 
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8) ปัจจัยท่ี 8 คือ “จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน/จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์” 

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 8 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 
(2) จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี 
เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F8 = 0.726 (จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน) – 0.513 (จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี) 
 

สมการ F8 นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F8 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ
พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F8 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 8 
 
9) ปัจจัยท่ี 9 คือ “ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน”  

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 9 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวย่านการค้าของภาครัฐ 
(2) มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 
(3) สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F9 = 0.678 (การประชาสัมพันธ์) + 0.548(มูลค่าทุนหมุนเวียน) +0.513(สถานการณ์ความไมส่งบทางการเมือง 
 

สมการ F9  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F9 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ
พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F9 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 9    

 
ท้ังนี้มี 2 ตัวแปรท่ีไม่สามารถจัดอยู่ใจปัจจัยใดๆ ได้เลย คือ ตัวแปรตัวท่ี 7 คือ %ของก าไรสุทธิท่ีไ ด้จากการขายต่อเดือน 

และ ตัวแปรตัวท่ี 9 คือ %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน ซ่ึง ตัวแปรนี้สามารถน าเข้าไป
วิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบร่วมกับตัวแปร F1   ถึง  F9  ได้เลย รวมตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการสร้างตัวแบบเท่ากับ 11 ตัวแปร 
              ปัจจัยและความส าคัญของปัจจัยอธิบายได้ด้วยค่าร้อยละของความผันแปรท่ีตัวแปรเดิมสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยท่ี
สร้างข้ึนมาใหม่ ดังแสดงในตารางท่ี 3.3-2 
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ตารางท่ี 3.3-2  การจัดกลุ่มและความส าคัญของตัวประกอบท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้า รอบตลาด 
วโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับท่ี 
และชื่อของปัจจัย 

% of 
Variance 

ชื่อตัวแปร/ตัวแปรท่ี Correlation 
ระหว่างตัว
แปรเดิมกับ

ปัจจัย 
F1: ส่ิงอ านวยความสะดวก
และสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า 

18.172 % - จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้า 

- จ านวนท่ีจอดรถในย่านการค้าส าหรับลูกค้า 
- จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้า 

- พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ 

0.712 
0.702 
0.690 
0.573 

F2: อัตราดอกเบ้ีย 8.340 % - อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
- อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 

- อัตราดอกเบ้ียเงินกู้นอกระบบ 

0.865 
0.832 
0.729 

F3: ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 8.128 % - ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 
- ค่าจ้างแรงงานรายวัน 

0.843 
0.835 

F4: ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการต่อเดือน 

7.258 % - ค่าบ ารุงอ่ืนๆ 

- ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 
- ค่าขนส่งต่อเดือน 

0.751 
0.729 
0.629 

F5: ยอดขายปลีกจากลูกค้า
รายย่อยท้องถ่ิน 
และลูกค้าชาวต่างชาติ
ประเภทนักท่องเท่ียว 

5.601 % - % ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ใน
แต่ละเดือน 

- % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่
ละเดือน 

-0.822 
 

0.819 

F6: ระยะเวลาของสัญญา
เช่าและค่าเช่า 

4.994 % - ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี 
- ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน 

0.748 
0.744 

F7: % ยอดขายจากการ
ขายส่งและส่งออก 

4.586 % - % ยอดขายจากการขายประเภทส่งออก 
- % ยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัด

ใกล้เคียง 

- ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า 

0.617 
0.615 

 
0.517 

F8: จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้า
ประเภทเดียวกัน จ านวน
วันหยุดยาว 

4.207 % - จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 

- จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี 

0.726 
-0.513 

F9: ปัจจัยภายนอกและ
มูลค่าทุนหมุนเวียน 

3.876 % - การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวย่านการค้าของภาครัฐ 

- มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 
- สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

0.678 
0.548 
0.513 

รวม 65.162 % โดยปัจจัย ท้ัง 9 นี้ สามารถใช้อธิบายความผันแปร 
(Cumulative Variance) ของข้อมูลท้ัง 26 ตัวแปรได้ร้อยละ 65.162 

 

หมายเหตุ: ปัจจัยท่ีอยู่ในล าดับแรกๆแสดงค่า % of variance สูง ซ่ึงแสดงถึงล าดับการมีประสิทธิภาพของปัจจัยตัวนั้นๆท่ีเกิดจาก
การรวมตัวกันของหลายๆตัวแปรเดิม ท่ีถูกขจัดความสัมพันธ์ระหว่างกันของกลุ่มตัวแปรเดิมออกแล้ว โดยปัจจัยในล าดับแรกๆนั้น
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สามารถใช้อธิบายความผันแปร (% of Variance) ของข้อมูลในกลุ่มนั้นๆได้มากกว่าปัจจัยในล าดับถัดมา
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3.3.3 การค านวณค่า Factor Score 

               เมื่อจัดตัวแปรเข้ากลุ่มจนเหลือไม่ก่ีกลุ่มหรือก่ี Factor แล้ว จะสามารถค านวณค่า Factor Score ของแต่ละหน่วย
ตัวอย่างได้ โดยการน าสมการ F1  ถึง F9 มาแทนค่าตัวแปรของหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยหรือแต่ละร้านค้า ท่ีไ ด้แปลงเป็นค่า
มาตรฐานแล้วลงไปในสมการ  ค่าท่ีได้เรียกว่า คะแนนปัจจัยหรือ Factor Score จากนั้นน า  Factor Score ของแต่ละ Factor ไปท า
การวิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบพยากรณ์ต่อไป ส าหรับค่า Factor Score จะปรากฏอยู่ท่ีหน้าจอ Data View  ตัวอย่างแสดง ดัง รูป
ข้างล่างนี้ 
 

 

            ดังนั้น เมื่อน าปัจจัยท่ีได้จ านวน 9 ปัจจัย และตัวแปรอิสระเดิมท่ีเหลืออยู่ท่ีไม่สามารถจัดกลุ่มอยู่ในปัจจัย ใดๆ ไ ด้คือ X7 
และ X9  ไปสร้างตัวแบบพยากรณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยในอนาคตต่อไปนั้น สามารถเขียนสมการตัวแบบพยากรณ์ได้เป็น 

                                                                   
 

เมื่อ  0  คือค่าคงท่ี เป็นค่าโดยเฉล่ียของ Y  เมื่อ Y คือตัวแปรตามท่ีสนใจจะท าการศึกษา เมื่อค่าของตัวแปรอิสระ คือ F1   
F2   F3   F4   F5   F6   F7  F 8  F9 และ X7 และ X9  มีค่าเท่ากับศูนย์ 

            เป็นค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีอธิบายว่าเมื่อ                              มีค่าเปล่ียนแปลงไป 
1 หน่วย จะท าให้ค่า Y โดยเฉล่ียเปล่ียนแปลงไปเท่ากับ i  หน่วย  

ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้นี้ จะค านวณโดยใช้วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Least Square Method) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดใน
กรณีท่ีตัวแปร Y ไม่จ าเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ และเป็นวิธีพ้ืนฐานท่ีอยู่ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ในคร้ังนี้ โดยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดจะมีคุณสมบัติว่าตัวแบบการพยากรณ์ท่ีสร้างข้ึนจะให้ค่าผลรวมของความคลาดเคล่ือนยก
ก าลังสองท่ีมีค่าต่ าท่ีสุดนั่นเอง ซ่ึงจะบอกถึงประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์ 
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3.4 การจัดท าสมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัด
เชียงใหม่ 
 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้ารอบ
ตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ท่ีได้ในหัวข้อ 3.3 ข้างต้น เพ่ือท าการจัดท าสมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจ
ของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการน าข้อมูลค่าข้อมูล Y (ร้อยละของก าไร
สุทธิ จากผู้ประกอบการ) จ านวน 308 ร้านค้า มาวิเคราะห์ต่อในสมการตัวแบบพยากรณ์ท่ีได้ก าหนดไว้ในหัวข้อ 3.3  เพ่ือหาค่า

สัมประสิทธ์ิ( β) ของแต่ละปัจจัย  ท่ีจะใช้ในการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย 
จังหวัดเชียงใหม่ ในอนาคตได้ต่อไป 

อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะน าค่า Y เข้าไปท าการวิเคราะห์ต่อในสมการท่ีได้จากหัวข้อ 3.3 น้ัน มีข้อสังเกต
ของข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ การจัดเก็บข้อมูล Y ดังน้ี 
 

จากการเก็บข้อมูลระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้า โดยส ารวจข้อมูลร้อยละของก าไรสุทธิจากผู้ประกอบการ
ในย่านการค้า โดยให้มีค าตอบก าหนดไว้เป็น 5 ระดับคือ 

- ระดับ 5 อยู่รอดได้แบบแข็งแรง (หรือก าไรสุทธิมากกว่า 15% ข้ึนไป) 
- ระดับ 4 อยู่รอดได้แบบปกติ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 11-15%) 
- ระดับ 3 อยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก าไรบ้าง ไม่ขาดทุน พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 8-10%) 

- ระดับ 2 ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 5-7%) 
- ระดับ 1 แย่มาก อยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (หรือก าไรสุทธิประมาณต่ ากว่า 5%) 

พบว่าข้อมูลระดับของก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการส ารวจผู้ประกอบการนั้น มีความหลากหลายมากในแต่ละระดับของก าไร 
โดยสามารถแสดงการแจกแจงระดับของก าไร และ % ก าไร ท่ีระบุจริง จากผู้ประกอบการ ได้ดังนี้ 

  
  

ระดับของก าไร 
และค่า% ท่ีควร

จะเป็น  
  

%ก าไร ที่แท้จริง ที่ SMEs ระบุได้จากการส ารวจ 
 

จ านวน
ตัวอย่าง 

 

ค่าเฉล่ีย
ของก าไร 

SD 
0-10 
% 

11-20 
% 

21-30 
% 

31-40 
% 

41-50 
% 

51-60 
% 

61-70 
% 

71-80 
% 

81-100 
% 

1 ต่ ากว่า 5% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13.21 10.705 

2 5-7% 17 9 2 0 1 0 0 0 0 29 22.52 16.696 

3 8-10% 94 18 17 36 12 7 1 0 0 185 28.83 19.597 

4 11-15% 2 38 3 2 19 4 1 1 0 70 35.65 27.579 

5 15% ข้ึนไป 3 9 1 1 3 3 0 2 1 23 13.21 10.705 

รวมตัวอย่าง 117 74 23 39 35 14 2 3 1 308 23.99 18.644 
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นอกจากน้ีหากแจงแจงระดับของก าไรสุทธิท่ีได้รับ ตามประเภทของธุรกิจของผู้ประกอบการ นั้น ก็มีความหลากหลายมาก 
เช่นเดียวกัน โดยสามารถแสดงการแจกแจงการตอบระดับของก าไรท่ีได้รับตามประเภทของธุรกิจ ได้ดังนี้ 
 

 
 
 

ประเภท
ธุรกิจ 

% ก าไรท่ีแท้จริง ท่ี SMEs ระบุได้จากการส ารวจ 

จ านวน
ตัวอย่าง 

 

ค่าเฉล่ีย
ของก าไร 

SD 
 

0-10 
% 

11-20 
% 

21-30 
% 

31-40 
% 

41-50 
% 

51-60 
% 

61-70 
% 

71-80 
% 

81-100 
% 

1 19 14 0 0 1 0 0 0 0 34 12.68 8.322 

2 34 10 0 0 0 0 0 0 0 44 9.71 2.184 

3 4 9 14 8 5 0 0 0 0 40 29.50 11.919 

4 0 2 5 12 10 7 1 0 0 37 44.87 11.931 

5 24 15 1 1 2 2 0 2 1 48 19.94 22.320 

6 1 2 1 18 15 4 1 0 0 42 44.09 11.380 

7 17 7 1 0 0 0 0 0 0 25 10.92 6.013 

8 18 15 1 0 2 1 1 0 0 38 16.05 15.478 
จ านวน
ตัวอย่าง 

 
117 74 23 39 35 14 3 2 1 308 23.99 18.644 

 
อย่างไรก็ตาม หากแจงแจงความถ่ีของระดับของก าไรสุทธิท่ีได้รับโดย เป็นช่วงระดับก าไร (1,2,3,4,5) ตามประเภทของ

ธุรกิจของผู้ประกอบการ นั้น พบว่ามีความหลากหลายของระดับก าไรค่อนข้างมากเช่นกัน สูง โดยพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยสามารถแสดงการแจกแจง ได้ดังนี้ 
 

ประเภทธุรกิจ 
ระดับของก าไร จ านวน

ตัวอย่าง 
ค่าเฉล่ียของ
ระดับก าไร 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 2 3 4 5 
1 สินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของที่ระลึก 0 3 22 8 1 34 3.21 0.641 

2 สินค้ากลุ่มผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้  0 1 33 9 1 44 3.23 0.522 

3 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และเกษตรแปรรูป  0 9 24 4 3 40 3.03 0.800 

4 สินค้ากลุ่มอุปโภค เช่น เคร่ืองส าอาง ของใช้ในครัวเรือน 
เคร่ืองครัว 

0 1 32 4 0 
37 

3.08 0.363 

5 สินค้าแฟช่ัน เช่น เส้ือผ้าและเคร่ืองประดับ นาฬิกา 
แว่นตา กิฟช๊อบ ฯลฯ 

1 8 24 9 6 
48 

3.23 0.951 

6 สินค้ากลุ่มของตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์  0 2 19 17 4 42 3.55 0.739 

7 สินค้าที่น าไปสนับสนุนการผลิตต่อ เช่น ผ้าผืน กระดุม ซิบ 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ  

0 2 15 4 4 
25 

3.40 0.866 

8 กลุ่มธุรกิจบริการอ่ืนๆ เช่น ร้านหนังสือ ร้านอาหาร ร้าน
เสริมสวย ร้านทอง 

0 3 16 15 4 
38 

3.53 0.797 

จ านวนตัวอย่าง 1 29 185 70 23 308 3.28 0.748 
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จากข้อมูล Y Absolute (% ก าไรที่แท้จริง) และ Y ที่เป็นช่วงระดับก าไร (1,2,3,4,5) ข้างต้น พบว่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราก าไรทั้งในภาพรวมและที่แจกแจงตามประเภทธุรกิจ ที่ SMEs ระบุได้จากการส ารวจ 
นั้นมีค่อนข้างสูง ซ่ึงจะส่งผลต่อความแม่นย าของสมการพยากรณ์ค่า Y ได้ในล าดับถัดไป โดยจะท าการทดลองจัดท า
สมการพยากรณ์เป็น 3 เทคนิค ดังนี้  
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3.6.1 จัดท าสมการพยากรณ์จากข้อมูล Y Absolute โดยใช้เทคนิก Multiple Regression Analysis 

จากสมการตัวแบบพยากรณ์  

 
                                                                   

 
เมื่อน าค่า Y ท่ีได้จากการส ารวจ ท่ีมีค่าเป็น ก าไรท่ีแท้จริง  (Y Absolute) มาท าการจัดท าสมการพยากรณ์ความอยู่รอด

ของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ได้ผลลัพธ์ เป็นดังนี้ 
 

Y = 25.972 + 4.281F1 + 3.250F2 + 1.158F3 - 0.954F4 - 0.598F5 + 0.794F6 + 5.941F7 + 3.494F8  
– 0.277F9 – 0.489X7 + 0.146X9 
 

จากสมการพยากรณ์สามารถแจกแจงการพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความอยู่รอดของ
ผู้ประกอบการหรือร้อยละของก าไรสุทธิ ออกได้เป็น 2 ด้าน โดยใช้เกณฑ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของ
ก าไรสุทธิในการแจกแจง ดังนี้ 

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางเดียวกัน
โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 

(1) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (5.941F7) 
(2) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (4.281F1) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (3.494F8) 
(4) อัตราดอกเบี้ย (3.250F2) 
(5) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (1.158F3) 
(6) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (0.794F6) 
(7) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (0.146X9) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางตรงกัน
ข้าม โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย มีดังนี้  

(1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (- 0.954F4) 
(2) ยอดขายปลีก (- 0.598F5) 
(3) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (– 0.489X7) 
(4) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.277F9) 

เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
มี 4 ตัวแปร โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 

(1) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (5.941F7) 
(2) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (4.281F1) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (3.494F8) 
(4) อัตราดอกเบี้ย (3.250F2) 
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โดยทั้ง 4 ตัวแปรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิใน
ทิศทางเดียวกัน 

รายละเอียดของการทดสอบทางสถิติ เสนอไว้ในภาคผนวก ข  
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 3.6.2 จัดท าสมการพยากรณ์จากข้อมูล Y ท่ีเป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ ท่ีมีค่า 

เป็น  0, 1  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (Binomial Logistic Regression Analysis) 

จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงพหุ (multiple regression analysis) สมการที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม จะอยู่ในรูปเชิงเส้น โดยสมการตัวแบบพยากรณ์ คือ 
 

                                                                            
 
 

เม่ือตัวแปรตาม Y ที่มีค่าเป็น 0,1 โดย 0 หมายถึงผู้ประกอบการอยู่ไม่รอด, 1 หมายถึงผู้ประกอบการอยู่

รอด  จึงมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระในลักษณะที่ไม่อยู่ในรูปเชิงเส้น ตามที่ได้อธิบายในบทท่ี 1 หัวข้อ 1.6.2   

เม่ือน าข้อมูล Y จากการส ารวจในครั้งนี้ จ านวน 300 ร้านค้า ที่มีการปรับค่าเป็น 0, 1 ไปท าการวิเคราะห์ 
สมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสฯ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติคทวิ (Binomial Logistic Regression Analysis) ได้ผลเป็นดังนี้ 
 
        log(Py/Qy) = 2.550 + 0.036F1 –0.097F2 +0.138F3 –0.232F4 – 0.315F5 –0.878F6 +0.292F7 –0.277F8 –0.065F9  
                         +0.104X7 -0.137X9 

 
 จากสมการพยากรณ์สามารถแจกแจงการพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความอยู่รอดของ
ผู้ประกอบการ ออกได้เป็น 2 ด้าน โดยใช้เกณฑ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความอยู่รอดของผู้ประกอบการในการ
แจกแจง ดังนี้  

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางตรงกัน
ข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้เพ่ิมสูงขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการ
ลดลง โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (0.292F7) 
(2) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (0.138F3) 
(3) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (0.104X7) 
(4) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (0.036F1) 

 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางเดียวกัน

โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
(1) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (-0.878F6) 
(2) ยอดขายปลีก (- 0.315F5) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (-0.277F8) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (- 0.232F4) 
(5) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (-0.137X9) 
(6) อัตราดอกเบี้ย (-0.097F2) 
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(7) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.065F9) 
อนึ่ง เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มี

นัยส าคัญทางสถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส มีเพียง 1 ตัวแปร คือ
ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความอยู่รอดของผู้ประกอบการ  

รายละเอียดของการทดสอบทางสถิติ เสนอไว้ในภาคผนวก ข 
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 3.6.3 จัดท าสมการพยากรณ์จากข้อมูล Y ท่ีเป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ ท่ีมีค่า 

เป็น  1, 2, 3, 4,5 โดยใช้ Multinomial Logistic Regression Analysis 

จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงพหุ (multiple regression analysis) สมการที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม จะอยู่ในรูปเชิงเส้น โดยสมการตัวแบบพยากรณ์ คือ 

 
                                                            
 

เม่ือท าการปรับให้ค่า Y ใหม่เป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ ที่มีค่า  1,2,3,4,5) โดยตัวแปร
ตาม (Y) ซ่ึงหมายถึงระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ แจกแจงออกเป็น 5 ระดับ คือ 

- ระดับ 1 แย่มาก อยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (หรือก าไรสุทธิประมาณต่ ากว่า 5%) 

- ระดับ 2 ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 5-7%) 
- ระดับ 3 อยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก าไรบ้าง ไม่ขาดทุน พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 8-

10%) 
- ระดับ 4 อยู่รอดได้แบบปกติ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 11-15%) 
- ระดับ 5 อยู่รอดได้แบบแข็งแรง (หรือก าไรสุทธิมากกว่า 15% ขึ้นไป) 

 

การวิเคราะห์ถดถอยที่ตัวแปรตามมี 5 ค่า (1,2,3,4,5) ซ่ึงท าให้สมการพยากรณ์ไม่เป็นรูปเชิงเส้น ตามที่ได้

อธิบายในบทท่ี 1 หัวข้อ 1.6.3 นั้น จึงต้องมีการปรับใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยที่ตัวแปรตามมี 5 ค่า 

เรียกว่าโลจิสติคพหุกลุ่ม (Multinomial logistic regression analysis) เพ่ือให้ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น 

ดังนั้นเม่ือน าตัวแปรอิสระซ่ึงมี 5 ค่า มาปรับใช้เทคนิก Multinomial Logistic Regression Analysis โดย

ก าหนดให้ ระดับ 1 (แย่มาก หรืออยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน หรือก าไรสุทธิประมาณต่ ากว่า 5%) เป็นกลุ่มที่เป็นฐาน 

(baseline category) และเม่ือน าข้อมูล Y ที่เป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการซ่ึงมี 5 ระดับ จาก

ผู้ประกอบการในย่านการค้า ที่ส ารวจในครั้งนี้ จ านวน 300 ร้านค้า ไปท าการวิเคราะห์ผลการจัดท าสมการพยากรณ์

ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร โดยใช้ Multinomial Logistic Regression Analysis  

ซ่ึงจะได้สมการ logit จ านวน 4 model ดังนี้  

                                 [
รอดระดับ   

ระดับ  
]                                                      

                                                                                                         

                [
รอดระดับ   

ระดับ  
]                                                      

                                                                                           

                               [
รอดระดับ  

ระดับ  
]                                                      

                                                                                                
   [

รอดระดับ  
ระดับ  

]                                                      
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ซ่ึงสามารถอธิบายแจกแจงรายละเอียดของแต่ละ Logit model ได้ดังนี้ 

สมการท่ี 1 ความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 2 ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมี
เงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 5-7%)  
 
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 

   [
รอดระดับ   
ระดับ  

]                                                      

 
                                                                                                    

จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 2 แจก
แจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 2 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้
เพ่ิมสูงขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (39.557F3) 
(2) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.238X7) 
(3) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (25.452F1) 
(4) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.703X9) 
(5) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (15.237F7) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 2 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้
เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ยอดขายปลีก (-65.014F5) 
(2) อัตราดอกเบี้ย (-38.546F2) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (-18.200F8) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (-16.061F4) 
(5) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (-0.789F6) 
(6) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.183F9) 

 
เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญทางสถิติของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มี

นัยส าคัญทางสถิติต่อความอยู่รอดในระดับ 2 ของผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส มีเพียง 2 ตัวแปร คือ  
(1) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.238X7) 
(2) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.703X9) 
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สมการท่ี 2 ความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 3 อยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก าไรบ้าง  
    ไม่ขาดทุน พอมีเงินหมุนไปได้(หรือก าไรสุทธิประมาณ 8-10%)  
 
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 

                     [
รอดระดับ   

ระดับ  
]                                                      

                                                                                           

จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 3 แจก
แจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 3 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้เพ่ิม
สูงขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพล
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (39.616F3) 
(2) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.302X7) 
(3) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (25.469F1) 
(4) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.561X9) 
(5) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (15.570F7) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 3 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้
เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ยอดขายปลีก (-65.305F5) 
(2) อัตราดอกเบี้ย (-38.690F2) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (-18.350F8) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (-16.238F4) 
(5) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (-1.612F6) 
(6) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.316F9) 

 
เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มีนัยส าคัญทาง

สถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส มีเพียง 2 ตัวแปร คือ  
(1) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.302X7) 
(2) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.561X9) 

 
สมการท่ี 3 ความน่าจะเป็นท่ีผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 4 อยู่รอดได้แบบปกติ  

    (หรือก าไรสุทธิประมาณ 11-15%)  
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เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 

   [
รอดระดับ  
ระดับ  

]                                                      
                                                                                      
 
จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 4 แจก

แจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  
 

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 4 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้เพ่ิม
สูงขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพล
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (39.831F3) 
(2) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.334X7) 
(3) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (25.544F1) 
(4) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.541X9) 
(5) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (15.521F7) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 4 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้
เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ยอดขายปลีก (-65.148F5) 
(2) อัตราดอกเบี้ย (-38.569F2) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (-18.525F8) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (-16.395F4) 
(5) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (-1.756F6) 
(6) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.125F9) 

 
เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มีนัยส าคัญทาง

สถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส มีเพียง 2 ตัวแปร เช่นกัน คือ  
(1) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.334X7) 
(2) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.541X9) 

 
สมการท่ี 4 ความน่าจะเป็นท่ีผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 5 อยู่รอดได้แบบแข็งแรง  

(หรือก าไรสุทธิมากกว่า 15% ขึ้นไป)  
 
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
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   [
รอดระดับ  
ระดับ  

]                                                      
                                                                                                
 
จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 4 แจก

แจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  
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1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 5 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้เพ่ิม

สูงขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพล
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (39.707F3) 
(2) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.472X7) 
(3) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (25.500F1) 
(4) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.581X9) 
(5) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (15.180F7) 

 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 5 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้เพ่ิมขึ้น 

ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจาก
มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ยอดขายปลีก (-65.586F5) 
(2) อัตราดอกเบี้ย (-38.470F2) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (-18.850F8) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (-16.555F4) 
(5) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (-1.656F6) 
(6) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.217F9) 
 

เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส มีเพียง 2 ตัวแปรเช่นกัน คือ  

(1) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.472X7) 
(2) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.581X9) 

 
รายละเอียดของการทดสอบทางสถิติ เสนอไว้ในภาคผนวก ข 
 
จากการใช้เทคนิกการวิเคราะห์ท้ัง 3 เทคนิค ข้างต้น พบว่าเทคนิกการวิเคราะห์ Multinomial 

Logistic Regression ให้ผลการวิเคราะห์ท่ีน่าจะสะท้อนภาพของภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าได้
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าเทคนิคอ่ืนๆ 

โดยนิกการวิเคราะห์ Multinomial Logistic Regression ตามสมการความน่าจะเป็นในการอยู่รอด
ของผู้ประกอบการในแต่ละระดับ ข้างต้นน้ัน พบข้อสรุปท่ีส าคัญ คือ 

ความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไยจะอยู่รอดในทุกระดับ 
(2,3,4,5) นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติ เพียง 2 ปัจจัยคือ 

(1) % ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน 
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(2) % ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน  
 

 

 

 


