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   การวจิยัครั �งนี�มคีวามมุง่หมายเพื�อศกึษาการจดัการรา้นคา้ปลกี และพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้
จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูบ้รโิภคที�เคยซื�อสนิคา้หรอืใช้
บรกิารจากรา้นสะดวกซื�อในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื�องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ความถี� 
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชค้่าสถติ ิ T-test การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance) และการวเิคราะหไ์ค-สแควร ์ 
   ผลการวจิยัพบว่า 
   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21 – 30 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี         
มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 5,001 - 10,000 บาท  
   ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่าร้านสะดวกซื�อมีลักษณะการจัดการร้านด้านการบริการ                  
การคดัเลอืกสนิคา้ คุณค่าดา้นความสะดวก ลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพสนิคา้ โดยรวมอยู่ใน   
ระดบัมาก 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื�อสนิคา้จากรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น เลอืกซื�อสนิคา้เครื�องดื�มที�
อยูใ่นตู้แช่ ซื�อสนิคา้ในช่วงเวลา 18.01น.-24.00น. เงนิโดยเฉลี�ยในการซื�อสนิคา้เท่ากบั 101.74 บาท           
ต่อครั �ง และมคีวามถี�ในการมาซื�อสนิคา้โดยเฉลี�ยเท่ากบั 5.59 ครั �งต่อสปัดาห ์

  ผลการทดสอบสมมตฐิานที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 พบว่า  
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อาชีพ การรบัรู้ด้านการบรกิาร การรบัรู้ด้านคุณค่าด้านความสะดวก การรบัรู้ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และการรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้  
        2. พฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ดา้นความถี�ในการซื�อสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บั เพศ อาย ุ
อาชพี การรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวก และการรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพ 
        3. พฤตกิรรมการซื�อสนิค้าด้านชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิค้า มคีวามสมัพนัธก์บั อาย ุ
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 The objective of this research is to study the retail management and consumer’s 
purchase behavior toward the convenience stores in Bangkok. The samples were 400 
consumers in Bangkok who have purchased products from convenience stores. 
Questionnaires were used in the data collection. The data were analyzed by the methods of 
percentage, means and standard deviation, T-test, One-Way Analysis of Variance and Chi-
square test.  
 The results of the study are as follows: 
 Most of the respondents were female, at the ages between 21-30 years old, held a 
bachelor degree, worked at private companies and had monthly income between 5,001-
10,000 baht on average. 
 Most of the respondents perceived that convenience stores contain the attributes of 
services, products selection, convenience, physical evidence and product quality at the high 
level. 
 Most of the respondents purchased products from 7- eleven stores, mainly beverage, 
during 6:00 pm-12:00 am, at the average spending of 101.74 baht per time. The average 
shopping frequency is 5.59 times per week. 
 Results of the hypotheses testing at the statistical significance level of 0.05 are as 
follows:  
  1. Consumer’s purchasing behavior in terms of the average spending has 
relationship with age, occupation, perceived services, perceived convenience, perceived 
physical evidence and perceived product quality. 
        2. Consumer’s purchasing behavior in terms of the average shopping frequency 
has relationship with gender, age, occupation, perceived convenience and the perceived 
physical evidence.  
        3. Consumer’s purchasing behavior in terms of name of the selected 
convenience stores has relationship with age, education, average monthly income and 
perceived product quality.  
 



 

 

 

 

        4. Consumer’s purchasing behavior in terms of the purchased products 
category has relationship with gender, occupation, perceived services, perceived products 
selection and physical evidence. 
        5. Consumer’s purchasing behavior in terms of the time of purchase has 
relationship with age, education, occupation, average monthly income, perceived products 
selection, perceived convenience and perceived product quality. 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 การค้าปลีกของคนไทยเรามมีาตั �งแต่อดีตดงัศิลาจารกึของพ่อขุนรามคําแหงที!ได้กล่าว         
ไวว้่า “ ใครใคร่คา้ชา้งคา้ ใครใคร่คา้มา้คา้ ” แสดงใหเ้หน็ว่าการคา้ปลกีมมีานาน รปูแบบการคา้ปลกี
ได้มกีารพฒันาเปลี!ยนแปลงมาอย่างต่อเนื!องจากระบบการค้าที!ใช้สิ!งของแลกเปลี!ยนกนั (Barter 
system) มาเป็นการใชร้ะบบเงนิตรา (Monetary system) แลกเปลี!ยนแทนและลกัษณะรา้นคา้ปลกีกม็ี
การเปลี!ยนแปลงไปจากเดมิมาก จากร้านหาบเร่หรอืแผงลอยก็เปลี!ยนมาเป็นตึกอาคารพาณิชย์ที!
เรยีกว่า รา้นโชห่วย และไดพ้ฒันาขึ�นมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้ รา้นซูเปอรม์ารเ์กต็ รา้นสะดวกซื�อและ
รา้นอื!นๆ ที!เหน็อยูท่ ั !วไปทั �งในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั (จรนิทร ์อาสารทรงธรรม. 2543: 47-53)  

จากการเปลี!ยนแปลงวิถีการดําเนินชวีิตของคนไทยในประเทศไทย ที!เน้นความสะดวก
รวดเร็วและทนัสมยัมากขึ�นและขนาดของครอบครวัที!เปลี!ยนมาเป็นขนาดเล็กทําให้การบริโภค
เปลี!ยนไป ซึ!งแนวโน้มในอนาคตผูบ้รโิภคจะเน้นการซื�อสนิคา้จากรา้นคา้รปูแบบใหม่มากขึ�น เพราะมี
ความสะดวกสบาย ความหลากหลายของตวัสนิคา้ การบรกิาร และรปูแบบชวีติที!เร่งรบีมากขึ�นจะเป็น
ปจัจยัที!ทําใหค้นไทยหนัมาใช้บรกิารรา้นสะดวกซื�อมากขึ�น ในปจัจุบนัรา้นสะดวกซื�อเกดิขึ�นมากมาย
ตามความต้องการของผู้บรโิภคและได้กลายเป็นสิ!งที!จาํเป็นต่อการดําเนินชวีติ จงึกลายเป็นสิ!งที!นัก
ลงทุนให้ความสนใจที!จะลงทุนในธุรกจิรา้นสะดวกซื�อ ปจัจุบนัสภาวะธุรกจิรา้นสะดวกซื�อในประเทศ
ไทยมแีนวโน้มที!จะขยายตวัออกไปอย่างมาก ด้วยสภาพการดําเนินชวีติในสงัคมเมอืงและปญัหา
สภาพการจราจร ส่งผลให้ลูกค้าหนัมานิยมซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อใกล้บ้านมากขึ�น เนื!องจาก
ความสะดวกสบายและมสีนิค้าหลากหลายชนิดที!จําเป็นต่อชวีติประจําวนัให้เลอืกมากมายและสิ!งที!
น่าสนใจมากกว่านั �นกค็อื รา้นสะดวกซื�อไดข้ยายตวัเพิ!มมากขึ�นตามอตัราการเพิ!มขึ�นจาํนวนประชากร  
 
ตาราง 1 จาํนวนสาขารา้นสะดวกซื�อในประเทศไทย 
 
รา้นสะดวกซื�อ จาํนวนสาขา 
7-Eleven (ไม่รวม G-Store) 2,035 
V-Shop 262 
Family Mart 260 
Fresh Mart 117 
G-Store 1,296 

 
 ที!มา: C.P. Seven Eleven. (2003).   
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ตาราง 2 จาํนวนสาขารา้น G-Store ในประเทศไทย 
 
ป ัม̀นํ�ามนั จาํนวน รา้น จาํนวน G-Store สดัสว่น (%) 
PTT 1,406 7-Eleven 191* 11% * 
Shell 676 Select 145 21% 
บางจาก 1,114 Lemon Green, ใบจาก 124 11% 
Caltex 509 Star Mart 202 40% 
Esso 672 Tiger Mart/Lotus Express 350 52% 
Jet 139 Jiffy 139 100% 
Q8 128 Everyday 97 76% 
TPI 71 TPI Mart 47 66% 
รวม 4,715   1,296 27% 

 
 ที!มา: C.P. Seven Eleven. (2003). 

 
ความน่าสนใจของร้านสะดวกซื�อคือ กลยุทธ์การบรหิารการจดัการร้านสะดวกซื�อการ

สามารถปรบัตวัของธุรกจิร้านสะดวกซื�อและแข่งขนัในตลาดได้อย่างยั !งยนื ด้วยการพฒันารูปแบบ
ร้านค้าให้ดูสดใสและการบรกิารที!รวดเรว็ การคดัเลอืกสนิค้าที!ตรงต่อความต้องการของผู้บรโิภค           
การจดัวางสนิค้าภายในรา้นใหดู้สะอาดเรยีบรอ้ยและทนัสมยั การสรา้งคุณค่าในการบรกิาร การนํา
เทคโนโลยทีี!ทนัสมยัเขา้มาใชภ้ายในรา้น การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มภายในรา้นที!ทนัสมยัตลอดเวลา
และความปลอดภยัภายในรา้นคา้ ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพสนิคา้และการบรกิารใหเ้ป็น
สากล ดงันั �นรปูแบบรา้นสะดวกซื�อจงึมกีารปรบัตวัเพื!อให้สอดคล้องกบัความต้องการและพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภค ซึ!งสถานการณ์เป็นสิ!งกระตุ้นสําคญัที!ทําให้เกดิรปูแบบรา้นสะดวกซื�อแบบใหม่ รวมถงึ
สภาพแวดลอ้มอื!นๆ ที!เป็นตวัขบัเคลื!อนใหก้ลยทุธก์ารดาํเนินธุรกจิคา้ปลกีเปลี!ยนแปลงไป   

ดว้ยเหตุนี� ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที!จะศกึษา การจดัการรา้นคา้ปลกีที!มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื�อสนิคา้ของผูบ้รโิภค: การศกึษารา้นสะดวกซื�อในกรุงเทพมหานคร โดยมเีหตุผลในการเลอืก
ร้านสะดวกซื�อคือ ความสะดวกและความรวดเรว็ในการบรกิาร ความทนัสมยัของรูปแบบร้านค้า               
การจดัวางสนิคา้ภายในรา้นคา้เป็นหมวดหมู่สะดวกในการหาสนิคา้ หยบิง่าย และมเีสน่หด์งึดูดใจให้
เกดิความต้องการซื�อสนิค้า ซึ!งผลที!ได้จากศกึษาวจิยัครั �งนี�จะช่วยให้ผู้ประกอบการรา้นค้าปลกีหรอื
ร้านสะดวกซื�อ เข้าใจถึงความสําคญัของการจดัการร้านค้าปลีกและพฤติกรรมการซื�อสินค้าของ
ผูบ้รโิภค เพื!อนําขอ้มูลที!ได้จากการศกึษาวจิยัไปพฒันาปรบัปรุ่งการจดัการรา้นคา้ปลกีใหส้อดคลอ้ง
กบัความต้องการของผู้บรโิภค ซึ!งนําไปสู่ความสําเรจ็ของผู้ประกอบการร้านค้าปลกีในการดําเนิน
ธุรกจิรา้นสะดวกซื�อต่อไป  
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ความมุ่งหมายของการวิจยั  
ในการวจิยัครั �งนี�มจีดุมุง่หมายของการศกึษาคน้ควา้ดงันี� 

1. เพื!อศึกษาพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อของผู้บริโภคใน
กรงุเทพมหานคร 

2. เพื!อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที!มอีิทธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ  

3. เพื!อศกึษาการจดัการรา้นคา้ปลกี ไดแ้ก่ การบรกิาร การคดัเลอืกสนิคา้ คุณค่าดา้น
ความสะดวก ลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพสนิค้าที!มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจาก                
รา้นสะดวกซื�อ  
 
ความสาํคญัของการวิจยั 

ในการวจิยัครั �งนี�มคีวามสาํคญัของการศกึษาคน้คา้ดงันี� 
1. เพื!อเป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบร้านสะดวกซื�อในการพัฒนาปรบัปรุงร้าน      

สะดวกซื�อเพิ!มประสทิธภิาพในการทาํงานมากยิ!งขึ�น และสรา้งความพงึพอใจใหผู้บ้รโิภค   
2. เพื!อเป็นประโยชน์สําหรบัผูป้ระกอบรา้นคา้ปลกีรายใหม่ ที!จะนําขอ้มลูที!ไดจ้ากการ

วจิยัมาประกอบในการตดัสนิใจในการจดัการรา้นคา้ปลกีให้สอดคลอ้งกบัความต้องการและพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภค 

3. เพื!อเป็นแนวทางสําหรบัการวางแผนนโยบายในดา้นการจดัการรา้นสะดวกซื�อและ
การบรหิารพนกังานใหเ้กดิการบรกิารที!เป็นมาตรฐานสากล  

4. เพื!อเป็นประโยชน์ทางดา้นวชิาการในการนําขอ้มลูซึ!งไดม้าจากการศกึษาวจิยัเป็น
ขอ้มลูในการศกึษาวจิยัในเรื!องที!เกี!ยวเนื!องต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านเนื#อหา 
        การศึกษานี�เป็นการศึกษา การจดัการร้านค้าปลกีที!มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อ

สนิค้าของผู้บรโิภค: การศกึษารา้นสะดวกซื�อในกรุงเทพมหานคร โดยปจัจยัที!ทําการศกึษา ไดแ้ก่ 
ลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคล การจดัการรา้นสะดวกซื�อ และพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ของผูบ้รโิภค                                    

 
ประชากรที�ใช้ในการศึกษาวิจยั 

ประชากรที!ใช้ในการศกึษาวจิยั ได้แก่ ผู้บรโิภคที!เคยซื�อสนิค้าหรอืใช้บรกิารจากรา้น
สะดวกซื�อในกรงุเทพมหานครโดยไมท่ราบจาํนวนประชากร 
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กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที!ใชใ้นการศกึษาครั �งนี� คอื กลุ่มผูบ้รโิภคที!เคยซื�อสนิค้าหรอืใชบ้รกิาร 

จากรา้นสะดวกซื�อในกรุงเทพมหานคร แต่เนื!องจากไม่ทราบจาํนวนประชากรที!แน่นอน ดงันั �นผูว้จิยั 
จงึได้กําหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ ยามาเน่
(Yamane. 1967: 886) ในกรณีที!ไม่ทราบจาํนวนประชากรที!ระดบัความเชื!อมั !น 95% ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอย่างเท่ากบั 400 ตวัอย่าง โดยใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
ตามด้วยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และใช้วธิกีารเลอีกตวัอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) (Zikmund. 2000: 450 - 452) ตามลาํดบั 

 
ตวัแปรที�ใช้ในในการศึกษาค้นคว้า  แบ่งเป็นดงันี# 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่  
1.1 ลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคลของผูบ้รโิภค โดยจาํแนกไดด้งันี� 
    1.1.1 เพศ 

    1. ชาย  
2. หญงิ 

      1.1.2 อาย ุ
1. ตํ!ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
2. 21 – 30 ปี 
3. 31 – 40 ปี 
4. 41 – 50 ปี 
5. 51 ปีขึ�นไป 

                 1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1. ตํ!ากว่าปรญิญาตร ี
2. ปรญิญาตร ี
3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

          1.1.4 อาชพี 
1. นกัเรยีน / นิสติ นกัศกึษา 
2. รบัราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
3. พนกังานบรษิทัเอกชน 
4. ประกอบธุรกจิส่วนตวั / คา้ขาย 
5. พ่อบา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอาย ุ
6. อื!นๆ โปรดระบุ........ 
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      1.1.5 รายไดเ้ฉลี!ยต่อเดอืน 
1. ตํ!ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท   
2. 5,001– 10,000 บาท 
3. 10,001– 15,000 บาท 
4. 15,001 – 20,000 บาท 
5. 20,001 บาทขึ�นไป 

            1.2 การจดัการรา้นคา้ปลกีประกอบดว้ย 
                1.2.1 การบรกิาร   
                 1.2.2 การคดัเลอืกสนิคา้  
                 1.2.3 คุณค่าดา้นความสะดวก   
                 1.2.4 ลกัษณะทางกายภาพ  
                 1.2.5 คุณภาพสนิคา้ 
            2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้น            

สะดวกซื�อของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครประกอบดว้ย 
                 2.1 ชื!อรา้นสะดวกซื�อที!ใชบ้รกิาร  
                 2.2 ประเภทของสนิคา้  
                 2.3 ช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร  
                 2.4 จาํนวนเงนิเฉลี!ยที!ในการซื�อสนิคา้ 
                 2.5 ความถี!ในการซื�อสนิคา้ 

 
        นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. ผู้บริโภค หมายถึง กลุ่มตัวอย่างทั �งเพศชายและเพศหญิงที!อาศัยอยู่ใน
กรงุเทพมหานคร ที!เคยเขา้ไปซื�อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารอื!นๆ จากรา้นสะดวกซื�อ 

         2. ลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคล หมายถงึ ปจัจยัที!เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูบ้รโิภคซึ!ง
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี!ยต่อเดอืน   

         3. การจดัการร้านค้าปลกี หมายถงึ กระบวนการของการวางแผนการจดัการรา้น              
คา้ปลกีประกอบด้วย การบรกิาร การคดัเลอืกสนิคา้ คุณค่าดา้นความสะดวก ลกัษณะทางกายภาพ 
และคุณภาพสนิคา้  

             3.1 การบรกิาร หมายถงึ กจิกรรมที!ผู้ให้บรกิารนําเสนอให้แก่ผู้บรโิภค ได้แก่       
การแต่งกายที!สะอาดเรยีบรอ้ยของพนักงาน ความมมีนุษยสมัพนัธ์ที!ดต่ีอลูกค้าของพนักงาน ความ
รวดเรว็ในการให้บรกิารของพนักงาน การดูแลสนิค้าบนชั �นวางสนิค้าของพนักงาน ความรูเ้กี!ยวกบั
สนิคา้ในการแนะนําลกูคา้ของพนกังาน และการส่งมอบสนิคา้ของพนกังาน  

             3.2 การคดัเลอืกสนิค้า หมายถงึ ความหลากหลายของประเภท ชนิด ตราสนิค้า 
ขนาด ส ีระดบัราคาของสนิคา้ ที!นําเสนอแก่ผูบ้รโิภคในรา้นสะดวกซื�อ  
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             3.3 คุณค่าด้านความสะดวก หมายถึง การออกแบบการบรกิารที!เน้นความ
สะดวกสบายในการให้บรกิารแก่ผู้บรโิภค ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง การเปิดบรกิารทุกวนั
ตลอด 24 ชั !วโมง การจดัพื�นที!ให้บรกิารแบบบรกิารตนเอง การอํานวยความสะดวกให้กบัลูกค้า                 
และการใหบ้รกิารการรบัชาํระเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ  

             3.4 ลกัษณะทางกายภาพ หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพที!ผูบ้รโิภคไดเ้หน็ภายใน
ร้านสะดวกซื�อ ได้แก่ ความสะอาดของร้านค้า การจดัเรยีงสนิค้าเป็นหมวดหมู่ แสงสว่างภายใน
รา้นค้า การใช้สภีายในรา้นคา้ อุณหภูมภิายในรา้นคา้ เสยีงเปิด-ปิดประตูของรา้นคา้ และป้ายแสดง
รายการสนิคา้และราคาสนิคา้  

             3.5 คุณภาพสนิค้า หมายถึง การจดัให้มสีินค้าที!มคีุณลกัษณะตรงกับความ
ต้องการและความคาดหวงัของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความสวยงามเรยีบรอ้ยของสนิคา้ ความสะอาดของ
สนิคา้ ความคงทนของสนิคา้ ความปลอดภยัของสนิคา้ ความน่าเชื!อถอืของสนิคา้ และประโยชน์ที!
ไดร้บัจากสนิคา้ 

         4. พฤติกรรมการซื�อสนิค้า หมายถึง พฤติกรรมการตดัสนิใจและการกระทําของ
ผู้บรโิภคที!เกี!ยวข้องกับการซื�อภายในร้านสะดวกซื�อ ประกอบด้วย ชื!อร้านสะดวกซื�อที!ซื�อสินค้า 
ประเภทของสนิค้าที!ซื�อ ช่วงเวลาในการซื�อสนิค้า จํานวนเงนิเฉลี!ยที!ในการซื�อสนิค้า และความถี!ใน
การซื�อสนิคา้ที!รา้นสะดวกซื�อ  

             4.1 ชื!อรา้นสะดวกซื�อ หมายถงึ ชื!อรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ที!จําหน่ายสนิคา้อุปโภค
บรโิภคที!จาํเป็นต่อชวีติประจาํวนั จาํกดัการขายเฉพาะสนิคา้ประเภทสะดวกซื�อที!ขายด ีตั �งอยู่ในพื�นที!
ชุมชน เปิดบรกิารทุกวนัตลอด 24 ชั !วโมง ได้แก่ รา้นเซเว่นอเีลฟเว่น รา้นแฟร์มลิมีารท์ รา้นวชีอ็ป 
มนิิมารท์ รา้น 108 ชอ็ป เทสโกโ้ลตสัเอกเพรส และรา้นเอเอม็พเีอม็ 

             4.2 ประเภทของสนิค้า หมายถงึ กลุ่มของสนิค้าที!ผู้ให้บรกิารนําเสนอขายให้แก่
ผูบ้รโิภคโดยมกีารจดัเรยีงแยกเป็นหมวดหมู่ ไดแ้ก่ สนิคา้และเครื!องดื!มประเภท Fast Food สนิค้า
ประเภทอุปโภค สนิคา้ในครวัเรอืน สนิคา้ประเภทเครื!องดื!มต่างๆ ที!อยูใ่นตูแ้ช่ สนิคา้ประเภทยาสามญั
ประจาํบา้น สนิคา้ประเภทขนมที!อยู่ในห่อบรรจุภณัฑแ์ละไอศกรมี สนิคา้ประเภทชอ็กโกแลต็ ลูกอม
ต่างๆ และหมากฝรั !ง สนิคา้ประเภทเบเกอรร์ี! สนิคา้ประเภทบตัรเตมิเงนิโทรศพัท ์ซมิโทรศพัท ์ สนิคา้
ประเภทหนังสอื นิตยสารและหนังสอืพมิพ์ สนิค้าประเภทเหล้า บุหรี! เบยีร์ สนิค้าประเภท
CD/VCD/DVD เพลงและภาพยนต ์สนิคา้ประเภทเครื!องเขยีน  

             4.3 ช่วงเวลาในการซื�อสนิค้า หมายถึง ช่วงเวลาที!ผู้บรโิภคมาซื�อสนิค้าที!ร้าน
สะดวกซื�อ ไดแ้ก่ 06.01น.-12.00น., 12.01น.-18.00น., 18.01น.-24.00น. และ 00.01น.-06.00น.  

             4.4 จํานวนเงนิเฉลี!ยที!ใช้ในการซื�อสนิค้า หมายถึง จํานวนเงนิในแต่ละครั �งที!
ผูบ้รโิภคจา่ยไปเพื!อซื�อสนิคา้ในรา้นสะดวกซื�อ 

             4.5 ความถี!ในการซื�อสินค้า หมายถึง จํานวนครั �งต่อสปัดาห์ที!ผู้บรโิภคไป          
ซื�อสนิคา้ที!รา้นสะดวกซื�อ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
      ในการศึกษาวจิยัเรื!อง การจดัการร้านค้าปลกีค้าที!มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิค้า : 

การศกึษารา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร มกีรอบแนวคดิในการวจิยัดงันี� 
 
  ตวัแปรตน้ (Independent Variable)                                ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
                                                                                                                                                                                                                            
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

สมมติฐานในการวิจยั  
 1. เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
 2. อายมุอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
 3. ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
 4. อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค  
 5. รายไดเ้ฉลี!ยต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
 6. การบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
 7. การคดัเลอืกสนิคา้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
 8. คุณค่าด้านความสะดวกมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อของ

ผูบ้รโิภค 
 9. ลกัษณะทางกายภาพมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 

           10.คุณภาพสนิคา้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 

1. ลกัษณะข้อมลูส่วนบคุคล 
          1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ
  1.3 ระดบัการศกึษา 

1.4 อาชพี 
1.5 รายไดเ้ฉลี!ยต่อเดอืน 

 

1. พฤติกรรมการซื#อสินค้าของผู้บริโภค 
1.1 ชื!อรา้นสะดวกซื�อที!ซื�อสนิคา้  
1.2 ประเภทสนิคา้  
1.3 ช่วงเวลาในการซื�อสนิคา้ 
1.4 จาํนวนเงนิเฉลี!ยที!ใชก้ารซื�อสนิคา้ 
1.5 ความถี!ในการซื�อสนิคา้  
    

 

2. การจดัการร้านค้าปลีก 
           2.1 การบรกิาร  

2.2 การคดัเลอืกสนิคา้  
2.3 คุณค่าดา้นความสะดวก  
2.4 ลกัษณะทางกายภาพ 
2.5 คุณภาพสนิคา้ 



 
 

บทที� 2 
เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 
            ในการวจิยัครั งนี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใชป้ระกอบในการศกึษา
การวจิยัเรื�องการจดัการรา้นค้าปลกีที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือสนิค้าของผูบ้รโิภค: การศกึษา
รา้นสะดวกซือในกรงุเทพมหานคร และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี 
                1. แนวคดิทฤษฎเีกี�ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
                2. แนวคดิทฤษฎเีกี�ยวกบัการจดัการรา้นคา้ปลกี 
                3. แนวคดิทฤษฎเีกี�ยวกบัการคา้ปลกีและรา้นสะดวกซือ  
                4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
1. แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

    การศกึษาพฤตกิรรมของผูซ้ือเป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรบันกัการตลาด เนื�องจากพฤตกิรรมการซือ
ของลกูคา้จะมอีทิธพิลต่อการกําหนดกลยทธท์างการตลาด รวมทั งเป้าหมายของการตลาดในปจัจุบนั
การเขา้ถงึและการสรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิขึนกบัลกูคา้ 

   ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
        แบลคเวลล์ และคณะ (Blackwell; & et al. 2006: 735) ได้ให้คํานิยามเกี�ยกบั 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจและลกัษณะของแต่ละบุคคลเมื�อทาํการประเมนิผล 
(Evaluating) การได้ร ับ (Obtaining) การใช้ (Using) และการดําเนินการภายหลังการบริโภค 
(Disposing) สนิคา้และบรกิาร  
          คอตเลอรแ์ละเคลเลอร ์(Kotler; & Keller. 2009: 190) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤตกิรรม
ผู้บริโภค (Consumer behavior) เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มคนหรือองค์กร                   
(ซึ�งหมายถงึผูบ้รโิภค) เกี�ยวกบัการเลอืกซือและการใชส้นิคา้และบรกิาร เพื�อตอบสนองความต้องการ
ของเขา    

        ชฟิแมนและคนุค (Schiffman; & Kanuk. 2007: 3-4) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
(Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ�งบุคคลทําการค้นคว้า (Searching) การซือ
(Purchasing)  การ ใช้  (Using)  การประ เมินผล  (Evaluating)  และการ ใช้ จ่ าย  (Disposing)                       
ในผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา ซึ�งมุ่งเน้นไปที�การตดัสนิใจ
ของแต่ละคนในการใชท้รพัยากรที�มอียู ่เช่น เงนิ เวลา และความพยายามในการบรโิภคสนิคา้ และยงั
รวมถึงลกัษณะของผู้บรโิภคที�เกี�ยวข้องกับการบรโิภคในแง่ต่างๆ ต่อไปนีคือ ซืออะไร ซือทําไม                    
ซือเมื�อไร ซือที�ไหน ซือบ่อยแค่ไหน และใชส้นิคา้บ่อยแค่ไหน  
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   โมเดลการตดัสินใจซื+อของผูบ้ริโภค 

                   โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior model)  เป็นการศกึษาถงึเหตุ
แรงใจที�ทําให้เกิดการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์ โมเดลอย่างง่ายในการตัดสินใจซือของผู้บริโภค
ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 3 ส่วน คอื 1. ปจัจยันําเขา้ 2. กระบวนการ 3. ผลลพัธ ์โดยมรีายละเอยีด
ดงันี 

              1. ปจัจยันําเขา้ (Input) ปจัจยันําเขา้ของโมเดลการตดัสนิใจซือเกดิจากปจัจยั
ภายนอกซึ�งเป็นแหล่งขอ้มูลเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละอทิธพิลต่อค่านิยม (Value) ทศันะคต ิ(Attitude) 
และพฤตกิรรม (Behavior) ของผูบ้รโิภคที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ ์ส่วนสําคญัของปจัจยันําเขา้คอื (1) 
กจิกรรมส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix strategy) ซึ�งพยายามที�จะสื�อสารถงึผลประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์และการบริการที�มีศักยภาพ (2)  สภาพแวดล้อมทางสังคม (Sociocultural 
environment) ซึ�งทั ง 2 ประการนีเป็นปจัจยัภายนอกที�มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซือของผูบ้รโิภค
ดงันี  

                  1.1 ปจัจยันําเขา้ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix input) เป็น
กิจกรรมการตลาดที�พยายามเข้าถึงผู้บรโิภคการแจ้งข่าวสารและแรงจูงใจผู้บรโิภคให้ซือและใช้
ผลติภณัฑ ์หรอืเรยีกว่า กลยทุธส์่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix strategy) ซึ�งประกอบดว้ย 

                       1.1.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product strategy) โดยการออกแบบ
ผลติภณัฑก์ําหนดใหคุ้ณสมบตัขิองผลติภณัฑใ์หแ้ตกต่างเหนือคู่แขง่ขนั 
                                1.1.2 กลยทุธด์า้นราคา (Price strategy) โดยการกําหนดราคาเพื�อกระตุน้
ใหเ้กดิความตอ้งการซือสนิคา้โดยพจิารณาลกูคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั 
                                1.1.3 กลยทุธด์า้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place strategy) โดยการ
กระจายช่องทางการจดัจาํหน่ายใหท้ั �วถงึ เพื�อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภคในการซือหา 

                       1.1.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion strategy) ซึ�ง
ประกอบดว้ยการโฆษณาสมํ�าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนักงานขาย การลด การแลก การแจก 
การแถม การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคลทั �วไป เหล่านีถอืว่าเป็นสิ�งกระตุน้ความตอ้งการซือ 

                  1.2 ปจัจยันําเขา้ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม (Sociocultural environment) 
ปจัจยันีถอืว่าเป็นปจัจยัหนึ�งที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเช่นเดยีวกนั ลกัษณะของผู้ซือได้รบัอทิธพิล
จากปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม โดยมรีายละเอยีดดงันี 

                       1.2.1 ครอบครวั (Family) หมายถงึ บุคคลซึ�งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืด
การแต่งงานหรอืการรบัอุปการะใหเ้ขา้มาอยูด่ว้ยกนั ครอบครวัประกอบดว้ยบดิามารดาและพี�น้อง ซึ�ง
ถอืเป็นกลุ่มปฐมภมูทิี�มอีทิธพิลมากที�สุดต่อทศันคต ิความคดิเหน็และค่านิยมของบุคคลซึ�งสิ�งเหล่านีมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ โดยผูผ้ลติสนิคา้จะต้องคํานึงถงึลกัษณะและการบรโิภคของครอบครวัที�
แตกต่าง 
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                       1.2.2 ชนชั นทางสงัคม (Social class) หมายถงึ การแบ่งสมาชกิของสงัคม

ออกเป็นระดบัฐานนะที�แตกต่างกนั โดยที�สมาชกิแต่ละชั นสงัคมจะมสีถานะเดยีวกนัและสมาชกิที�อยู ่
ในชั นสงัคมที�แตกต่างกนัจะมลีกัษณะที�แตกต่างกนั หรอืหมายถงึ การแบ่งหรอืการจดัลําดบัภายใน
สงัคมซึ�งถือเกณฑก์ารศกึษา อาชพี และรูปแบบ ตลอดจนลกัษณะที�อยู่อาศยั ในทํานองเดยีวกนั               
เอทเซล และคณะ (Etzel; & et al. (2001: 103) กล่าวว่า การแบ่งชนชั นของสงัคมโดยทั �วไปจะถอื
เกณฑ์รายได้ ทรพัย์สนิ อาชพี หรอืพืนที�อาศยั ชั นทางสงัคมเป็นอีกปจัจยัหนึ�งที�มอีิทธพิลต่อการ
ตัดสินใจซือของผู้บริโภค โดยแต่ละชั นสังคมจะมีลักษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค               
เฉพาะอยา่ง เช่น การแต่งกาย รปูแบบการพดู การพกัผ่อนหย่อนใจ ความชอบและลกัษณะอื�นๆ   

                       1.2.3 วฒันธรรมพืนฐาน (Culture) เป็นปจัจยัที�เป็นตวักําหนดพฤตกิรรม
และความต้องการของบุคคลซึ�งมรีากฐานมาจากครอบครวั ตลอดจนสถาบนัที�สําคญัทางสงัคมอื�นๆ 
ซึ�งนักการตลาดต้องศกึษาถงึค่านิยมในวฒันธรรมต่างๆ ซึ�งหมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิของบุคคลใน
สงัคมประกอบดว้ย ค่านิยมของบุคคลที�มต่ีอตนเอง ค่านิยมที�มต่ีอบุคคลอื�น ค่านิยมของบุคคลที�มต่ีอ
องค์กร ค่านิยมของบุคคลที�มต่ีอสงัคม ค่านิยมของบุคคลที�มต่ีอธรรมชาต ิและค่านิยมของบุคคลที�มี
ต่อมวลมนุษชาติ เนื�องจากค่านิยมในวัฒนธรรมจะเป็นตัวกําหนดลักษณะของสังคมและความ
แตกต่างของสงัคมหนึ�ง จากสงัคมอื�น 

                       1.2.4 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) วฒันธรรมพืนฐานหรอืวฒันธรรมหลกั
ประกอบดว้ยไปด้วยวฒันธรรมกลุ่มย่อยซึ�งมลีกัษณะเฉพาะที�แตกต่างกนัไปสําหรบัสมาชกิในกลุ่มๆ 
นั น หรอืหมายถงึ กลุ่มย่อยของวฒันธรรม ซึ�งมรีูปแบบทางพฤตกิรรมที�มคีวามแตกต่างจากกลุ่มอื�น
ในวฒันธรรมเดยีวกนั ซึ�งวฒันธรรมยอ่ยเกดิจากพืนฐานทางภมูศิาสตรแ์ละลกัษณะพืนฐานของมนุษย์
ประกอบดว้ย กลุ่มเชือชาต ิกลุ่มศาสนา กลุ่มสผีวิ พืนที�ภูมศิาสตร ์กลุ่มอาชพี กลุ่มย่อยดา้นอายุ และ
กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ  

                       1.2.5 กลุ่มอา้งองิ (Reference group) หมายถงึ รปูแบบหรอืกลุ่มบุคคลซึ�ง
มอีทิธพิลต่อทศันคต ิค่านิยมและพฤตกิรรมของบุคคลอื�น (Kotler and Keller. 2009: 194) หรอื
หมายถึงกลุ่มบุคคลที�เข้าไปเกี�ยวข้องด้วยที�มีอิทธิพลทั งทางตรงและทางอ้อมต่อทัศนคติและ
พฤตกิรรมของบุคคลแบ่งออกเป็น 

                           1.2.5.1 กลุ่มสมาชกิ (Membership group) ซึ�งเป็นกลุ่มที�มอีทิธพิล
โดยตรงกบัผูบ้รโิภคประกอบดว้ย กลุ่มปฐมภมู ิและกลุ่มทุตยิภมู ิ 

                           1.2.5.2 กลุ่มใฝ่ฝนั (Asp rational group) หมายถงึ กลุ่มบุคคลที�ปารถ
นาที�จะเขา้รว่มเป็นสมาชกิดว้ยหรอืตอ้งการนํามาเป็นแบบอยา่ง 
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                           1.2.5.3 กลุ่มที�ไม่พึงประสงค์ (Dissociation group) หมายถึง               

กลุ่มบุคคลที�ไมป่ารถนาที�จะเกี�ยวขอ้งดว้ย ซึ�งกลุ่มที�ไมพ่งึประสงคส์าํหรบัคนหนึ�งอาจเป็นกลุ่มที�ใฝ่ฝนั
สาํหรบัอกีคนหนึ�งกไ็ด ้กลุ่มอ้างองิจะมอีทิธพิลต่อบุคคลหรอืสมาชกิของกลุ่มทางดา้น พฤตกิรรมและ
รปูแบบการดํารงชวีติ ทศันคตแิละแนวคดิของบุคคล ทั งนีเนื�องจากบุคคลต้องการเป็นที�ยอมรบัของ
กลุ่ม จงึปฏบิตัติามและยอมรบัความคดิเหน็ของกลุ่ม นักการตลาดควรทราบว่ากลุ่มอ้างองิมอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

                     1.2.6 บทบาทและสถานภาพ (Roles and statuses) บุคคลจะเกี�ยวขอ้งกบั
หลายกลุ่ม เช่น ครอบครวั กลุ่มอา้งองิ องคก์ร และสถาบนัต่างๆ โดยบุคคลจะมบีทบาทและสถานะที�
แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มผู้บรโิภคจะเลอืกซือสนิค้าที�สามารถสื�อถงึบทบาทและสถานะของตนเองใน
สงัคม 

               2. กระบวนการ (Process) ส่วนนีจะเกี�ยวขอ้งกบัวธิกีารหรอืขั นตอนที�ผูบ้รโิภค
ตดัสนิใจซึ�งจะตอ้งพจิารณาถงึปจัจยัดา้นจติวทิยา (Psychological factors) ซึ�งถอืว่าเป็นปจัจยัภายใน
ตวัผูบ้รโิภคที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือและการใชส้นิคา้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี                  

                   2.1 การจงูใจ (Motivation) พฤตกิรรมของมนุษยท์ี�เกดิขึนต้องมแีรงจงูใจซึ�ง
หมายถึงความต้องการที�ได้รบัการกระตุ้นจากภายในตวับุคคล ซึ�งผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมเพื�อให้
บรรลุเป้าหมาย (Schiffman; & kanuk. 2007: 83) นอกจากนั นอาจได้รบัการกระตุ้นจากภายนอก 
เช่น วฒันธรรม ชั นสงัคม หรอืเครื�องมอืทางการตลาดเพื�อกระตุ้นความต้องการของผูบ้รโิภค นักการ
ตลาดต้องศึกษาแรงจูงใจที�เกิดขึนภายในตัวมนุษย์ เป็นความต้องการทางด้านร่างกายและความ
ตอ้งการ ดา้นจติวทิยาต่างๆ ซึ�งทาํใหเ้กดิแรงจงูใจที�จะหาสนิคา้มาตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  

                   คอตเลอรแ์ละอารม์สตรอง (Kotler; & Armstrong. 2002: 100-101) กล่าวว่า 
พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิขึนต้องมสีิ�งจงูใจ (Motive) หรอืแรงขบั (Drive) เป็นความต้องการที�กดดนั
จนมากพอที�จะจงูใจใหบุ้คคลเกดิพฤตกิรรมเพื�อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ�งความต้องการ
ของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนัความตอ้งการบางอยา่งเป็นความต้องการทางชวีวทิยา (biological) เกดิขึน
จากสภาวะตงึเครยีด เช่น ความหวิกระหายหรอืความลําบาก บางอย่างเป็นความต้องการทาง
จติวทิยา (psychological) เกดิจากความต้องการการยอมรบั (recognition) การยกย่อง (esteem) 
หรอืการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจจะไม่มากพอที�จะจูงใจให้
บุคคลกระทําในช่วงเวลานั นความต้องการกลายเป็นสิ�งจงูใจ เมื�อไดร้บัการกระตุ้นอย่างเพยีงพอจน
เกดิเป็นความตงึเครยีด  
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  ปัจจยัภายนอกที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  
  
 
 
       Input         
    (ปัจจเัข้า) 
  
 

การตดัสินใจซื+อของผูบ้ริโภค 
                            

  
           
 
                   Process 
               (กระบวนการ ) 
 

 
 
 

พฤติกรรมภายหลงัการตดัสินใจซื+อ  
 
                                            
                                            Output 
                                                 (ผลลพัธ์ ) 
 

 
 
 
                                                                                             
 

ภาพประกอบ 2 โมเดลอยา่งงา่ยของการตดัสนิใจซือของผูบ้รโิภค 
 
                 ที�มา: Schiffman; & Kanuk. (2007). Consumer Behavior. p. 513. 

 
 
 

สิ�งกระตุ้นทางการตลาด 

1.ผลิตภณัฑ ์
2.ราคา   
3.การจดัจาํหน่าย  
4.การส่งเสริมการตลาด                  

สภาพแวดล้อมทางสงัคม 

1.ครอบครวั   
2. ชนชั +นทางสงัคม    
3. วฒันธรรมและวฒันธรรมย่อย  
4. กลุ่มอ้างอิง 
5. บทบาทและสถานภาพ   
 

  

ปัจจยัด้านจิตวิทย 
1. การจงูใจ 
2 .การรบัรู้ 
3 .การเรียนรู้ 
4 ความเชื�อ    
5 .ทศันคติ 
6 .บคุลิกภาพ 
7 .แนวคิดของตนเอง 

 ขั +นตอนการตดัสินใจซื+อ             
ของผู้บริโภค 

1. การรบัรูปั้ญหา 
 หรือความต้องการ 
 
 
2. การค้นหาข้อมูล 
 
 
3. การประเมิน     
       ทางเลือก 
  

 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์  

ขั +นตอนการตดัสินใจซื+อ                    
ของผู้บริโภค 

4. การตดัสินใจซื+อ  
   4.1. การททดลอง 
   4.2. การซื+อซํ+า 

5. พฤติกรรมภายหลงั                   
การซื+อ 

 



                  จากการศึกษา
ทาํการศกึษาคน้หาวธิทีี�จะอธบิายว่า ทําไ
ทาํไมคนหนึ�งจงึทุ่มเทเวลาและพลงั
หนึ�งกลบัทาํสิ�งเหล่านั นเพื�อใหไ้ดร้บัการยกยอ่งนบัถอืจากผูอ้ื�น
ของมนุษย ์จะถูกเรยีงตามลาํดบัจากสิ�งที�กดดนัมากที�สุด

                      1. ความตอ้งการทางกาย
                      2. ความตอ้งการความปลอดภยั
                      3. ความตอ้งการทางสงัคม 
                      4. ความตอ้งการการยกยอ่ง
                      5. ความตอ้งการใหต้นประสบความสาํเรจ็

 
 

 
ภาพประกอบ 3 ลาํดบัขั นของความตอ้งการตามทฤษฎมีาสโลส ์

            ที�มา: Kotler; & Keller.
 
                  นักการตลาดต้องพยายามศึกษาถึงความต้องการใน

โดยพจิารณาว่าผลติภณัฑข์องบรษิทัสามารถตอบสนองต่อความต้องการอะไรบ้า
ทางการตลาดต่างๆ  เพื�อจงูใจใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการในผลติภณัฑ์

        
 
 
 
 

จากการศึกษาทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์พบว่า อบัราฮมั
ทาํการศกึษาคน้หาวธิทีี�จะอธบิายว่า ทําไมคนจงึถูกผลกัดนัโดยความต้องการบางอย่าง ณ
ทาํไมคนหนึ�งจงึทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งความปลอดภยัของตนเอง
หนึ�งกลบัทาํสิ�งเหล่านั นเพื�อใหไ้ดร้บัการยกยอ่งนบัถอืจากผูอ้ื�น คาํตอบของมาสโลวค์อื  ความต้องการ

จะถูกเรยีงตามลาํดบัจากสิ�งที�กดดนัมากที�สุดไปถงึน้อยที�สุดคอื  
ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs)  
ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs)                           
ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs)  
ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs)                
ความตอ้งการใหต้นประสบความสาํเรจ็ (Self-Actualization Needs)

 

ลาํดบัขั นของความตอ้งการตามทฤษฎมีาสโลส ์(Maslow’s hierarchy of needs)
 

Keller. (2009). Marketing management. p. 203. 

นักการตลาดต้องพยายามศึกษาถึงความต้องการใน
ผลติภณัฑข์องบรษิทัสามารถตอบสนองต่อความต้องการอะไรบ้า

ๆ  เพื�อจงูใจใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการในผลติภณัฑ ์

13 
 

อบัราฮมั มาสโลว์ ได้
ความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ�ง 

ปลอดภยัของตนเอง แต่อกีคน
คาํตอบของมาสโลวค์อื  ความต้องการ

                           

                
Actualization Needs) 

 

Maslow’s hierarchy of needs) 

นักการตลาดต้องพยายามศึกษาถึงความต้องการในแต่ละขั นของมนุษย ์            
ผลติภณัฑข์องบรษิทัสามารถตอบสนองต่อความต้องการอะไรบ้าง แลว้ใช้เครื�องมอื
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                   2.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที�บุคคลมีการเลือกสรร จัด

ระเบยีบและตคีวามเกี�ยวกบัสิ�งกระตุน้โดยอาศยัประสาทสมัผสัทั งหา้ ไดแ้ก่ การไดเ้หน็ ไดก้ลิ�น ไดย้นิ                 
ได้รสชาต ิและไดรู้ส้กึ เพื�อสรา้งภาพที�มคีวามหมายออกมา (Schiffman; & kanuk. 2007: 148)               
การรบัรู้ของแต่ละบุคคลจะขึนอยู่กับปจัจยัภายใน เช่น ความต้องการ ความเชื�อ ประสบการณ์ 
อารมณ์ และปจัจยัภายนอกคอื สิ�งกระตุ้นซึ�งมเีงื�อนไขที�แตกต่างกนัในแต่ละบุคคล จงึทําใหเ้กดิการ
รบัรูท้ ี�แตกต่างกนัในสิ�งเรา้ที�เหมอืนกนั   

                   2.3 การเรยีนรู ้(Leaning) หมายถงึ การเปลี�ยนแปลงในพฤตกิรรม ซึ�งเกดิ
จากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ (Etzel; & et al. 2001: 110) การเรยีนรูข้องบุคคลที�เกดิขึนเมื�อ
บุคคลได้รบัสิ�งกระตุ้นและเกดิการตอบสนอง ซึ�งเรยีกว่า ทฤษฎีสิ�งกระตุ้น-การตอบแสดง นักการ
ตลาดได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎโีดยการโฆษณาซําๆ หรอืกิจกรรมการส่งเสรมิการขายในรูปแบบต่างๆ 
เพื�อทําให้ผู้บรโิภคเกิดการตดัสินใจซือและใช้สินค้า ทฤษฎีสิ�งกระตุ้น-การตอบสนอง [Stimulus–
response (SP) theory] หรอืการเรยีนรู้ทางพฤติกรรม (Behavioral leaning) นักการตลาดได้
ประยุกต์ใชท้ฤษฎนีีด้วยการโฆษณาซําแล้วซําอกีหรอืจดัการส่งเสรมิการขาย (ถอืว่าเป็นสิ�งกระตุ้น) 
เพื�อทาํใหเ้กดิการตดัสนิใจซือและใชส้นิคา้เป็นประจาํ (เป็นการตอบสนอง) การเรยีนรูเ้กดิจากอทิธพิล
หลายอย่าง เช่นทศันคต ิความเชื�อถอื และประสบการณ์ในอดตี อย่างไรกต็ามสิ�งกระตุ้นที�มอีทิธพิล
และทําให้เกดิการเรยีนรูไ้ดน้ั นจะต้องมคีุณค่าในสายตาของลูกค้า ตวัอย่าง การจดักจิกรรมส่งเสรมิ
การขายในรปูการแจกของตวัอย่างจะมอีทิธพิลทําให้เกดิการเรยีนรู ้ ซึ�งการให้ผูบ้รโิภคไดท้ดลองใช้
สนิคา้จะดกีว่าการแถม เพราะการแถมนั นลูกคา้ต้องเสยีเงนิเพื�อซือสนิคา้ ถ้าลูกคา้ไม่ซือสนิคา้กจ็ะไม่
เกดิการทดลองใชส้นิคา้ที�แถม  

                   2.4 ความเชื�อ (Beliefs) หมายถงึ ความคดิที�บุคคลยดึถอืเกี�ยวสิ�งใดสิ�งหนึ�ง 
ซึ�งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดตี และมผีลต่อการตดัสนิใจซือของบุคคลซึ�งแหล่งกําเนิดของ
ผลติภณัฑจ์ะมผีลต่อความเชื�อในผลติภณัฑ ์เช่น ไวน์จากฝรั �งเศษ เครื�องสําอางจากปารสี ชอ็คโกแล
ตจากสวสิ เป็นตน้ เหล่านีจะสามารถสรา้งความเชื�อถอืไดม้ากกว่า   
                               2.5 ทศันคต ิ(Attitudes) หมายถงึ ความรูส้กึดา้นอารมณ์ (ความพงึพอใจหรอื                
ไม่พงึพอใจ) หรอืแนวโน้มการปฏบิตัขิองบุคคลที�มต่ีอความคดิหรอืสิ�งใดสิ�งหนึ�ง (Kotler; & Keller. 
2009: 783) ทศันคตขิองผูบ้รโิภคกบัการตดัสนิใจซือสนิคา้จะมคีวามสมัพนัธก์นั นักการตลาดจงึต้อง
ศกึษาว่า ทศันคตนิั นเกดินั นเกดิขึนมาไดอ้ยา่งไรและเปลี�ยนแปลงอยา่งไร ทศันคตนิั นเกดิจากขอ้มลูที�
แต่ละบุคคลได้รบัซึ�งก็คอืประสบการณ์ที�เรยีนรูใ้นอดตี ความนึกคดิของบุคคล ค่านิยม ความเชื�อถอื
และความสมัพนัธข์องกลุ่มอ้างองิ เช่น พ่อแม่ เพื�อน บุคคลชั นนําในสงัคม เป็นต้น ถ้านักการตลาด
ต้องการใหผู้บ้รโิภคซือสนิคา้ของเขา นักการตลาดมทีางเลอืกคอื (1) สรา้งทศันคตขิองผูบ้รโิภคให้
สอดคลอ้งกบัสนิคา้ของธุรกจิ (2) พจิารณาว่าทศันคตขิองผูบ้รโิภคเป็นอย่างไร แลว้จงึพฒันาสนิคา้ให้
สอดคลอ้งกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภค โดยทั �วไปการพฒันาสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัทศันคตทิําไดง้่ายกว่า
การเปลี�ยนแปลง ทศันคตขิองผู้บรโิภคให้เกดิความต้องการในสนิค้า เพราะต้องใช้เวลานานและใช้
เครื�องมอืในการตดิต่อสื�อสารจงึจะสามารถเปลี�ยนแปลงทศันคตขิองบุคคลได ้ 
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                   2.6 บุคลกิภาพ (Personality) หมายถงึ ลกัษณะดา้นจติวทิยาที�แตกต่างกนั
ของบุคคล ซึ�งนําไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที�มีแนวโน้มที�ม ั �นคงและสอดคล้องกัน 
บุคลกิภาพสามารถใชเ้ป็นตวัแปรในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการเลอืกซือตราสนิคา้ได ้
                    2.7 แนวคดิของตนเอง (Self concept) เป็นความรูส้กึนึกคดิของบุคคลใดบุคล
หนึ�งที�เป็นสิ�งประทบัใจของบุคคลซึ�งจะกําหนดลกัษณะของบุคคลนั น (Etze; & et al. 2001: 548) แต่
ละบุคคลจะมบุีคลกิภาพส่วนตวัหรอืแนวคดิของตวัเองซึ�งจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคหรอื            
การซือ โดยยดึหลกั “We are what we have” หรอื “สิ�งที�เรามอียูบ่่งบอกความเป็นตวัเรา” 

            ขั นตอนของกระบวนการการตัดสินใจซือของผู้บรโิภค (Consumer decision 
making process) มลีาํดบัขั นตอนที�สาํคญั 3 ขั นตอนโดยมรีายละเอยีดดงันี                            

                  1. การรบัรู้ปญัหา (Problem recognition) หรอืการรบัรูถ้ึงความต้องการ 
(Need recognition) เกดิขึนเมื�อบุคคลรบัรูถ้งึความแตกต่างระหว่างสิ�งที�เขามอียู่และสิ�งที�เขาต้องการ 
ซึ�งอาจเกดิขึนเองหรอืเกดิจากสิ�งกระตุ้นภายในและภายนอก รวมถงึความต้องการทางร่างกายและ
ความต้องการด้านจติวทิยา สิ�งเหล่านีเมื�อเกิดขึนถึงระดบัหนึ�งจะกลายเป็นสิ�งกระตุ้นซึ�งบุคคลจะ
เรยีนรูถ้งึวธิทีี�จะจดัการกบัสิ�งกระตุน้จากประสบการณ์ในอดตี ทําใหเ้ขารูว้่าจะตอบสนองต่อสิ�งกระตุ้น
ที�เกดิขึนอยา่งไร 

                   2. การคน้หาขอ้มลู (Search for information) เป็นขั นตอนในกระบวนการ
ตดัสนิใจซือซึ�งผูบ้รโิภคจะรบัรูถ้งึความจาํเป็นและคน้หาขอ้มลูเกี�ยวกบัผลติภณัฑเ์พี�อตอบสนองความ
ต้องการของเขาขั นตอนนีเริ�มต้นเเมื�อผูบ้รโิภครบัรูถ้งึความจาํเป็นในการซือและบรโิภคในผลติภณัฑ์
จึงมีความจําเป็นต้องค้นหาข้อมูลโดยวิธีการต่างๆ  ซึ�งผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลเกี�ยวกับ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารที�สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้2 ทางคอื 
                        2.1 การคน้หาขอ้มลูภายใน (Internal search) โดยการทบทวนความทรง
จาํในอดตีเกี�ยวกบัผลติภณัฑห์รอืตราสนิคา้ที�ตนเองเคยซือ 
                        2.2 การคน้หาขอ้มลูภายนอก (External search) ซึ�งสามารถคน้หาไดจ้าก
แหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ แหล่งบุคคล แหล่งการคา้ แหล่งชุมชน และแหล่งประสบการณ์  
                        2.3 การประเมนิผลทางเลอืก (Alternative evaluation) เป็นขั นตอนใน
กระบวนการตดัสนิใจซือซึ�งผูบ้รโิภคประเมนิผลประโยชน์ที�จะไดร้บัจากแต่ละทางเลอืกของผลติภณัฑ์
ที�กําลงัพจิารณา (Schiffman; & Kanuk. 2007: 516) ซึ�งผูบ้รโิภคต้องกําหนดเกณฑก์ารพจิารณาที�จะ
ใช้สําหรับการประเมินผล ซึ�งเกณฑ์การพิจารณาเป็นเรื�องของเหตุผลที�มองเห็น เช่น ราคา                 
ความคงทน หรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้ เป็นต้น หรอืเป็นเรื�องของความพอใจส่วนบุคคล เช่น ชื�อเสยีง
ของตราสนิคา้ รปูแบบ หรอืส ีเป็นต้น จากการเกณฑท์ี�กําหนดจะทําใหผู้้บรโิภคทราบถงึทางเลอืกที�
เป็นไปได ้ฉะนั นผูบ้รโิภคจงึตอ้งพจิารณาเลอืกทางเลอืกที�ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจมากที�สุด 
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               3. ผลลพัธ ์(Out put) ส่วนที�เป็นผลลพัธข์องโมเดลการตดัสนิใจซือของผูบ้รโิภค

จะเกี�ยวขอ้งอยา่งใกลช้ดิกบักจิกรรม 2 ประการคอื พฤตกิรรมการซือ (Purchase behavior) และการ
ประเมณิ ภายหลงัการซือ (Post purchase evaluation) โดยนักการตลาดจําเป็นต้องศกึษาการ
ประเมินภายหลงัการซือของผู้บริโภค เพื�อนําข้อมูลที�ได้รบัไปปรบัปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัอนัจะนําไปสู่การเพิ�มความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจากการซือ 

                   3.1 พฤติกรรมการซือ (Purchase behavior) หลังจากการประเมินผล
ทางเลอืกแล้วจะเป็นขั นตอนที�ผู้บรโิภคตดัสนิใจซือ ซึ�งผู้บรโิภคจะมรีูปแบบการซือ 2 ประการ คอื 
การซือเพื�อทดลองและการซือซํา การซือโดยทั �วไปเกดิขึนในรา้นคา้ปลกี แต่อย่างไรกต็ามอาจเกดิขึน
ในบา้นหรอืสาํนกังานของลกูคา้เอง เช่น การซือผ่านแคตตาลอ็ก หรอืทางอนิเตอรเ์น็ต 
                              3.2 การประเมณิภายหลงัการซือ (Post purchase evaluation) ในขั นตอนนี
ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบคุณค่าที�ได้รบัจรงิ (Perceived value) จากการบรโิภคหรอืใช้ผลติภณัฑก์บั
ความคาดหวงั (Expectation) ถ้าคุณค่าที�ได้รบัจรงิสูงกว่าความคาดหวงัผู้บรโิภคจะเกิดความพึง
พอใจ (Satisfied) แต่ถ้าคุณค่าที�ได้รบัจรงิตํ�ากว่าความคาดหวงั ผู้บรโิภคจะเกิดความไม่พึงพอใจ 
(Dissatisfied) ภายหลงัจากการใชผ้ลติภณัฑแ์ลว้ผูบ้รโิภคจะมกีารจดัการผลติภณัฑน์ั นหลายวธิ ีเช่น 
การกําจดัทิง รไีซเคลิ เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 โมเดล 5 ขั นตอนในกระบวนการตดัสนิใจซือของผูบ้รโิภค 
 

            ที�มา: Kotler; and Keller. (2009). Marketing management. p. 208 
 

              สิ�งที�สําคญัในการประเมนิภายหลงัการซือคอื การลดความไม่แน่นอนหรอืความ
สงสยัเกี�ยวกบัการเลอืกสรรของผู้บรโิภคภายหลงัการซือ โดยผู้บรโิภคพยายามที�จะทําให้เกดิความ
แน่นอนว่าการเลอืกของเขาเป็นสิ�งฉลาด นั �นคอืความพยายามที�จะลดความไม่สมดุลของความเขา้ใจ
ภายหลงัการซือ (Post purchase cognitive dissonance) โดย (1) เขาจะใหเ้หตุผลอย่างฉลาดในการ
ตดัสนิใจนั น (2) เขาจะค้นหาโฆษณาที�สนับสนุนการเลอืก (3) เขาจะพยายามจูงใจเพื�อนหรอืเพื�อน
บา้นเพื�อซือตราสนิคา้เดยีวกนั (4) เปลี�ยนไปเป็นตราสนิคา้อื�นเพื�อใหเ้กดิความมั �นใจในการใช ้
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               ระดบัของการวเิคราะห์ภายหลงัการซือขึนกบัความสําคญัของการตดัสนิใจใน

ผลติภณัฑ ์ถ้าการทํางานของผลติภณัฑอ์ยู่ในความคาดหวงัของผูบ้รโิภคเขาจะซืออกี ถ้าการทํางาน
ของผลิตภณัฑ์ไม่สอดคล้องกับความคาดหวงัเขาก็จะค้นหาทางเลือกอื�นที�เหมาะสม  ดงันั นการ
ประเมนิผลภายหลงัการซือของผู้โภคจะเป็นส่วนของประสบการณ์ซึ�งมคีวามสมัพนัธ์กบัและปจัจยั
จติวทิยา ซึ�งจะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ 

 
   ปัจจยัส่วนบคุคลที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
        ปจัจยัส่วนบุคคลที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภค ( Personal factor influencing 

consumer behavior) การตดัสนิใจของผูซ้ือไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นต่างๆ ดงันี 
(Kotler; & Keller. 2009: 197-200) 

              1. อาย ุ (Age) บุคคลที�มอีายุแตกต่างกนัจะมคีวามต้องการในสนิคา้และบรกิารที�
แตกต่างกนัการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคตามอายุ ประกอบดว้ย ตํ�ากว่า 6  ปี , 6 -11 ปี,  12 – 19 ปี,  20 – 
34 ปี , 35 -49 ปี ,  50 – 64 ปี  และ 65  ปีขึนไป   

              2. วงจรชวีติครอบครวั [Family Life Cycle (FLC)] เป็นขั นตอนการดํารงชวีติของ
บุคคลซึ�งการดํารงชวีติในแต่ละขั นตอนเป็นสิ�งที�มอีทิธพิลต่อความต้องการ ทศันคต ิและค่านิยมของ
บุคคลทําให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซือที�แตกต่างกัน โดยสัมพันธ์กับ
สถานภาพการเงนิและความสนในของแต่ละบุคคล                                                                                                      

              3. อาชพี (Occupation) อาชพีที�แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะต้องการสนิคา้และ
บรกิารที�แตกต่างกนั ดงันั น นักการตลาดจะต้องศกึษาว่าสนิคา้และบรกิารของบรษิทัที�เป็นที�ต้องการ
ของกลุ่มอาชพีประเภทใด เพื�อจะจดัเตรยีมสนิค้าและบรกิารให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่ม
บุคคลเหล่านั นอยา่งเหมาะสม 

              4. สถานภาพทางเศรษฐกจิ (Economic circumstances) หรอืรายได ้(Income)                         
จะมผีลกระทบต่อสนิคา้และบรกิารที�เขาตดัสนิใจซือ สถานภาพเหล่านีประกอบดว้ย รายได ้การออม 
อํานาจการซือ และทศันคตเิกี�ยวกบัการใชจ้่าย ซึ�งนักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายไดส้่วน
บุคคล เนื�องจากรายไดจ้ะมผีลต่ออํานาจการซือ  

              5. การศกึษา (Education) ผู้มกีารศกึษาสูงมแีนวโน้มที�จะบรโิภคผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารที�มคีุณภาพดมีากกว่าผูท้ี�มกีารศกึษาน้อยกว่า เนื�องจากผูท้ี�มกีารศกึษาสูงจะมอีาชพีที�สามารถ
สร้างรายได้ ได้สูงกว่าผู้ที�มกีารศึกษาน้อยกว่า จงึมแีนวโน้มที�จะบรโิภคผลิตภณัฑ์และบรกิารที�มี
คุณภาพมากกว่าหรอืมทีางเลอืกมากกว่า 

              6. รปูแบบการดาํรงชวีติ (Lifestyle) หมายถงึ รปูแบบการดาํรงชวีติของบุคคลซึ�ง 
เกี�ยวข้องกับกิจกรรม (Activities) ที�เขาทําสิ�งที�เขาสนใจ (Interests) และความคิดเห็นของเขา 
(Opinions) หรอื AIOs รปูแบบการดํารงชวีติขึนอยู่กบัวฒันธรรมย่อย ชั นสงัคม หรอืกลุ่มอาชพีของ
แต่ละบุคคลที�แตกต่างกนั  
 



18 
 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการจดัการร้านค้าปลีก 
            การจดัการ หมายถงึ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจดัองค์กร 
(Organization) และการควบคุม (Controlling) ความพยายามของสมาชกิในองค์กรและการใช้
ทรพัยากรต่างๆ เพื�อใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลุวตัถุประสงคท์ี�องคก์รกําหนด
ไว้ หรอืเป็นกระบวนการออกแบบและรกัษาสภาพแวดล้อมที�บุคคลทํางานร่วมกนัในกลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมายที�กําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (Certo. 2000: 555) 

  การจดัการร้านค้าปลีก หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ค้าปลีก วางแผน
บรหิารงานต่างๆ ในคา้ปลกี ออกแบบกลยุทธธ์ุรกจิค้าปลกีในด้านต่างๆ และส่วนประสมการค้าปลกี 
(วารณุ ีตณัตวิงศว์านิช. 2552: 174)  

  การจดัการรา้นค้าปลกี เป็นปจัจยัหนึ�งที�สรา้งความพงึพอใจและสรา้งความสมัพนัธ์ที�ดกีบั
ผู้บรโิภคที�นํามาใช้ในการบรหิารการจดัการร้านสะดวกซือ ประกอบด้วย การบรกิาร การคดัเลอืก
สนิคา้ คุณค่าดา้นความสะดวก ลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพสนิคา้ โดยมรีายละเอยีดดงันี   

  การบริการ                              
        การบรกิาร (Services)  เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรอืความพงึพอใจที�บรษิัทสนอง

ความต้องการแก่ลูกค้า หรอืเป็นการทํางานที�สรา้งผลประโยชน์สําหรบัลูกคา้ ถอืเป็นผลติภณัฑท์ี�ไม่
สามารถจบัตอ้งได ้(ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2552: 334)   

        คอตเลอร ์(Kotler. 1998: 27-29) ไดใ้หค้วามหมายว่า การบรกิาร (Service) หมายถงึ 
เป็นกจิกรรมหรอืปฏบิตักิารใดๆ ที�กลุ่มบุคคลหนึ�งสามารถนําเสนอใหอ้กีกลุ่มบุคคลหนึ�งซึ�งไม่สามารถ
จบัตอ้งไดไ้มไ่ดส้่งผลของความเป็นเจา้ของสิ�งใด โดยมเีป้าหมายและความตั งใจในการส่งมอบบรกิาร
อนันั น ทั งนีการกระทาํดงักล่าวอาจจะรวมหรอืไมร่วมอยูก่บัสนิคา้ที�มตีวัตนได ้ 
            วารุณี ตัณติวงศ์วานิช (2552: 355) ได้ให้ความหมายว่า การบรกิาร (Service)  
หมายถงึ การกระทาํหรอืการดาํเนินการใดที�เป็นการเสนอบางสิ�งบางอยา่งของฝ่ายหนึ�งเสนอใหก้บัอกี
ฝ่ายหนึ�ง  ถงึแมว้่าโดยกระบวนการระบุไว้ชดัเจนว่าเป็นการส่งมอบที�ไม่ใช่วตัถุทั งการดําเนินงานที�
จบัตอ้งไมไ่ดแ้ละผลลพัธท์ี�ไดจ้ากการเป็นเจา้ของของบรกิารขึนอยู่กบัปจัจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ผลติด้วยหรอืเป็นกิจกรรมที�ก่อให้เกิดรายได้ในเชงิเศรษฐกิจเป็นการสร้างสรรค์สิ�งที�มคีุณค่ามกีาร
จดัเตรยีมผลประโยชน์ (Benefits) ใหก้บัลูกคา้ ณ สถานที�หนึ�ง ช่วงเวลาหนึ�งกจิกรรมนีส่งผลต่อการ
เปลี�ยนแปลงบางอยา่งตามความปารถนาหรอืเป็นผลประโยชน์ที�ผูร้บับรกิารเหล่านั นไดร้บั 

        คอตเลอรแ์ละอารม์สตรอง (Kotler; & Armstrong. 2001: 172-173) ได้อธบิายถงึ
ลกัษณะการบรกิารว่า การบรกิารเป็นกจิกรรมผลประโยชน์หรอืความพงึพอใจที�สนองความต้องการ
แก่ลกูคา้การบรกิารมลีกัษณะสาํคญั 4 ประการ โดยมรีายละเอดีดงันีคอื 

              1. ไม่สามารถจบัต้องได้ (Intangibility) บรกิารไม่สามารถจบัต้องได ้ ดงันั น 
กจิการตอ้งหาหลกัประกนัที�แสดงถงึคุณภาพและประโยชน์จากบรกิารไดแ้ก่ 

           
 



19 
 
                   1.1 สถานที� (Place) ต้องสามารถสรา้งความเชื�อมั �นและความสะดวกใหก้บัผู้

มาตดิต่อ 
                   1.2 บุคคล (People) พนักงานบรกิารต้องแต่งตวัใหเ้หมาะสม บุคลกิด ีพูดจา

ด ีเพื�อใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจและเกดิความเชื�อมั �นว่าบรกิารจะดดีว้ย 
                   1.3 เครื�องมอื (Equipment) อุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องกบัการให้บรกิารต้องมี

ประสทิธภิาพ ใหบ้รกิารรวดเรว็และใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ 
                   1.4 วสัดุสื�อสาร (Communication material) สื�อโฆษณา และเอกสารการ

โฆษณาต่างๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของการบรกิารที�เสนอขายและลกัษณะของลกูคา้ 
                   1.5 สญัลกัษณ์ (Symbols) ชื�อ หรอื เครื�องหมายตราสนิคา้ที�ใชใ้นการบรกิาร 

เพื�อใหผู้บ้รโิภคเรยีกไดถู้กตอ้งและสื�อความหมายได ้ 
                   1.6 ราคา (Price) การกําหนดราคา ควรเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารที� 

ชดัเจนและงา่ยต่อการจาํแนกระดบับรกิารที�แตกต่างกนั  
               2. ไม่สามารถแบ่งแยกการใหบ้รกิาร (Inseparability) การใหบ้รกิารเป็นทั งการ

ผลติและการบรโิภคในขณะเดยีวกนั ผู้ขายแต่ละรายจะมลีกัษณะเฉพาะตวั ไม่สามารถให้คนอื�น
ใหบ้รกิารแทนได ้ เพราะต้องผลติและบรโิภคในเวลาเดยีวกนั ทําใหก้ารขายบรกิารอยู่ในวงจาํกดัใน
เรื�องของเวลา 

               3. ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบรกิารไม่แน่นอน ขึนอยู่กบัว่าผูข้าย
บรกิารจะเป็นใคร จะใหบ้รกิารเมื�อใด ที�ไหน อยา่งไร 

               4. ไมส่ามารถเกบ็ไวไ้ด ้(Perish ability) บรกิารไมส่ามารถเกบ็ไวไ้ดเ้หมอืนสนิคา้
อื�นๆ ดงันั น ถา้ลกัษณะความตอ้งการไมแ่น่นอน จะทาํใหเ้กดิปญัหาหรอืบรกิารไมท่นัหรอืไมม่ลีกูคา้ 

           กล่าวสรุปคอืการบรกิาร หมายถงึ  เป็นกจิกรรมซึ�งอยู่ในสภาพที�มตีวัตนหรอืไม่ก็
ตามที�บรษิทันําเสนอให้แก่ลูกค้าเพื�อสนองความต้องการของลูกค้าและไม่สามารถจบัต้องได้ เพื�อ
ความสอดคลอ้งกบัธุรกจิ ธุรกจิค้าปลกีซึ�งต้องมสี่งมอบการบรกิารที�ดไีปยงัลูกคา้หรอืมกีารใหบ้รกิาร
ในรปูแบบที�มคีวามแตกต่างกนัออกไป ดงันั นธุรกจิคา้ปลกีควรใหค้วามสําคญัในการบรกิารเพื�อสรา้ง
ความประทบัใจและความพงึพอใจของลกูคา้ 

           พาราสุรามนั และคณะ (Parasuramam; & et al. 1985: 41-50) ไดอ้ธบิายว่า การ
ประเมนิงานบรกิารในสายตาของลูกคา้ว่าตนเองความพงึพอใจหรอืไม่และอยู่ในระดบัใดนั น มเีกณฑ์
ในการวดัตามคุณภาพบรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

                1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพที�
ปรากฏใหเ้หน็สิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ อนัไดแ้ก่ สถานที� บุคลากร อุปกรณ์ เครื�องมอื เอกสาร ที�
ใช้ในการตดิต่อสื�อสารและสญัลกัษณ์รวมทั งสภาพแวดล้อมที�ทําใหผู้้รบับรกิารได้รบัการดูแลห่วงใย
และความตั งใจจากผู้บรกิาร บรกิารที�ถูกนําเสนอออกมาเป็นรปูธรรมจะทําให้ผู้รบับรกิารรบัรูถ้งึการ
ใหบ้รกิารนั นไดช้ดัเจนยิ�งขึน 
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                2. ดา้นความเชื�อถอืไวว้างใจได ้หมายถงึ ความสามารถในการใหบ้รกิารใหต้รง

กบัสญัญาที�ให้ไว้กบัผู้รบับรกิาร บรกิารที�ให้ทุกครั งจะต้องมคีวามถูกต้องเหมาะสมและไดผ้ลออกมา
เช่นเดิมในทุกจุดของบรกิาร ความสมํ�าเสมอนีจะทําให้ผู้บรกิารรู้สึกว่าบริการที�ได้รบันั นมีความ
น่าเชื�อถอืสามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

                3. ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร หมายถงึ ความพรอ้มและความเตม็ใจที�จะ
ใหบ้รกิารโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารไดอ้ย่างทนัท่วงท ีผูร้บับรกิารสามารถ
เข้ารบัการบรกิารได้ง่ายและได้รบัความสะดวกจากการมาใช้บรกิาร รวมทั งจะต้องกระจายการ
ใหบ้รกิารไปอยา่งรวดเรว็ไมต่อ้งรอนาน 

                4. ด้านการให้ความมั �นใจแก่ผู้รบับรกิาร หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความเชื�อมั �นใหเ้กดิขึนกบัผูร้บับรกิารจะต้องแสดงถงึทศันะความรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิารและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ร ับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกิริยามารยาทที�ดี ใช้การ
ตดิต่อสื�อสารที�มปีระสทิธภิาพและใหค้วามมั �นใจว่าผูร้บับรกิารจะไดร้บับรกิารที�ดทีี�สุด                                      

                5. ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจในลูกคา้ หมายถงึ ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ลกูคา้ความตอ้งการที�แตกต่างของผูร้บับรกิารแต่ละคน  

           ผูใ้หบ้รกิารต้องถอืว่าสิ�งที�ตนเองปฏบิตัเิพื�อสรา้งคุณภาพในงานบรกิารทั ง 5 ขอ้นั น
เป็นการสรา้งโอกาสที�ดใีหก้บัธุรกจิ เพราะทุกสิ�งทุกอย่างที�ผูใ้หบ้รกิารปฏบิตัไิดน้ั นเป็นการสื�อสารกบั
ลกูคา้ในความหมายต่างๆ เพื�อตอ้งการสรา้งความสุขและความพงึพอใจของลกูคา้ 

   
     การคดัเลือกสินค้า  

           การวางแผนการเลอืกสรรสนิค้า (Planning merchandise assortment) เป็นการ
จดัเตรยีมงานของผู้ค้าปลกีที�เกี�ยวกบัการเสนอขายสนิค้า โดยผู้ค้าปลกีจะจดัซือสนิค้าหลากหลาย
ประเภทมาไวเ้พื�อเสนอขายต่อลูกคา้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ.2546: 127) กล่าวคอื จะต้องมกีาร
ตดัสนิใจว่าควรจะซือสนิค้าชนิดใดและจํานวนเท่าไร ตวัอย่าง การพจิารณาเลอืกสรรเสือยดืจะต้อง
คาํนึงถงึรปูแบบ ขนาด และสทีี�ลกูคา้ตอ้งการ ซึ�งในขั นนีจะเป็นส่วนของการบรหิารสนิคา้ 

        คอตเลอรแ์ละอารม์สตรอง (Kotler; & Armstrong. 2001: 483) กล่าวว่า ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product Assortment) การเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์และความ
หลากหลายของผลติภณัฑจ์ะต้องสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัในการจบัจ่ายของลูกคา้เป้าหมาย ผูค้้า
ปลกีจะต้องตดัสนิใจเกี�ยวกบั ความกว้างและความลกึของสายผลติภณัฑท์ี�นําเสนอรวมทั งคุณภาพ 
แหล่งผลติและชื�อเสยีงของตราสนิคา้ที�นําเสนอขาย  

        เกรยแ์ละมารค์ (Gray; & Mark. 2010: 442) กล่าวว่า ความหลากหลายของสนิคา้หรอื
บรกิารในแต่ละชนิดสนิคา้ (Merchandise or service assortment) หมายถงึ รายการต่างๆ ของสนิคา้
หรอืบรกิารที�แตกต่างกนัในแต่ละชนิดสนิค้าหรอืประเภทของสนิค้า / บรกิารนั นถูกนับเป็นจํานวน
รายการ ในส่วนของความลกึของสนิคา้หรอืบรกิาร (depth of merchandise or service)  
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หมายถึง จํานวนรายการสนิค้าหรอืบรกิารในแต่ละสายผลติภณัฑ์ที�แตกต่างกนัในด้านต่างๆ เช่น          
ชื�อตรา ส ีขนาด รปูรา่ง รสชาต ิระดบัราคา คุณสมบตัผิลติภณัฑ ์เป็นตน้    

        นิวแมนและซลัเลน (Newman; & Cullen. 2002: 144) กล่าวว่า แผนการเลอืกสรร
สนิค้า (Assortment planning) เป็นแผนที�จะระบุควรมกีลุ่มสนิค้าประเภทใดและมรีายการสนิค้าใน
กลุ่มนั นหรอืเป็นการวางแผนเกี�ยวกบัลกัษณะสนิคา้ที�ต้องการขายใหก้บัลูกคา้ โดยต้องคํานึงถงึความ
ต้องการสนิค้าของลูกค้าและภาพพจน์ของธุรกิจค้าปลกีซึ�งแผนการเลอืกสรรสนิค้านั นจะต้องระบุ
รายการสนิคา้ชนิดใดที�จะทําการจดัซือและสนิคา้ควรอยู่ในหมวดหมู่ใดตามที�กําหนดไว ้โดยแผนการ
เลอืกสรรสนิคา้นั นจะตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัการวางแผนที�จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์างการเงนิและ
ทางด้านสนิคา้โดยจะคํานึงถงึประเภทของสนิคา้ดว้ย ตวัอย่างเช่น แผนการเลอืกสนิคา้ประเภทยนีส์
สําหรบัเดก็ผู้หญงิ ผู้ค้าปลกีควรจะกําหนดว่าจะมยีนีส์รูปแบบไหน เนือผ้า สสีนั ขนาดเป็นอย่างไร 
และจะต้องมสีนิค้าไว้เพื�อขายในจํานวนและสดัส่วนเท่าใด การตดัสนิใจในส่วนผสมของสนิค้าและ
บรกิาร (Deciding on and appropriate mix of product and Service) รา้นคา้ปลกีจะต้องตดัสนิใจว่า
จะนําสนิคา้อะไรมาจาํหน่ายบา้ง โดยพจิารณาในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี 

        ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) หมายถึง กลุ่มของผลิตภัณฑ์ทั งสินที�บริษัท
นําเสนอสู่ตลาดเพื�อขาย โดยมจีํานวนของสายผลติภณัฑ ์หน่วยของผลติภณัฑ ์และจาํนวนรุ่นในแต่
ชนิดของผลติภณัฑท์ี�บรษิทัตดัสนิใจเกี�ยวกบัส่วนประสมผลติภณัฑด์งันี 

              1. ความกวา้งของส่วนประสมผลติภณัฑ ์ (product width) หมายถงึ จาํนวนของ
สายผลติภณัฑท์ั งหมดที�บรษิทัใดบรษิทัหนึ�งมไีวเ้พื�อขายใหแ้ก่ผูซ้ือ  

              2. ความลกึของส่วนประสมผลติภณัฑ ์ (product line depth) หมายถึง จํานวน
ผลติภณัฑท์ี�มอียูใ่นสายผลติภณัฑแ์ต่ละสาย เช่น ส ีขนาด รปูแบบหรอืคุณสมบตัอิื�นๆ  

              3. ความยาวของสายผลิตภณัฑ์ (product line length) หมายถึง จํานวน
ผลติภณัฑท์ั งหมดของบรษิทัที�มเีสนอขายใหก้บัลูกคา้ เกดิจากการรวมตวักนัของความลกึของแต่ละ
สายผลติภณัฑ ์ 

              4. ความสอดคลอ้ง (product consistency) หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่างสาย
ผลติภณัฑใ์นดา้นการใชข้ ั นสุดทา้ย การผลติ การจดัจาํหน่าย หรอืลกัษณะของสนิคา้ดา้นอื�นๆ  

             วารุณี  ตัณติวงศ์วานิช (2552: 229-300)  ได้อธิบายว่า การจัดการสินค้า 
(Merchandise management) เป็นกระบวนการที�รา้นคา้พยายามนําเสนอสนิคา้หรอืบรกิารผ่านการ
ประเมนิทั งชนิดและปรมิาณว่าตรงกบัความต้องการของลูกค้า โดยจําหน่ายสินค้าหรอืให้บรกิาร
เหล่านีในพืนที�ที�สามารถเขา้ถงึลูกคา้เป้าหมายไดแ้ละบรรลุวตัถุประสงคก์ารดําเนินงานทางการเงนิที�
กําหนดสนิค้าและบรกิารเป็นสิ�งสําคญัที�สําคญัที�สุดของธุรกจิค้าปลกีแบบมหีน้าร้าน หากร้านค้ามี
สนิค้าที�พรอ้มจดัจาํหน่ายหรอืรา้นค้าพรอ้มให้บรกิารด้านต่างๆ ตามที�ลูกค้าต้องการก่อให้เกดิกําไร
สงูสุดกบักจิการ   
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             เจา้ของธุรกจิควรคํานึงถงึวธิกีารดูแลรกัษาสนิค้าแต่ละชนิดให้มคีุณภาพคงเดมินาน

ที�สุดหากดําเนินธุรกิจบรกิารธุรกิจควรเน้นการบรหิารอุปสงค์และอุปทานในร้านเพื�อให้เกิดความ
สมดุลก่อใหเ้กดิอรรถประโยชน์สูงสุดในธุรกจิ ในการบรหิารสนิค้าใหม้ปีระสทิธภิาพผู้รบัผดิชอบต้อง
ควรทราบว่าสนิคา้กลุ่มใดรายการใดเป็นที�ต้องการและจูงใจลูกค้าได้มากเพื�อจดัหาสนิค้าเขา้รา้นให้
ลกูคา้ไดเ้ลอืกตามอธัยาศยั  

             การพยากรณ์ปรมิาณสนิค้าที�เหมาะสมส่งผลใหธุ้รกจิไม่ต้องประสบกบัทุนจม ซึ�งควร
เลือกสินค้าที�ทําให้ร้านค้ามกีําไรส่วนเกินต่อหน่วย (Mark up per unit) สูง ซึ�งนั นร้านค้า
เปรยีบเสมอืนตวัแทนของลกูคา้ที�ช่วยคดัเลอืกสนิคา้ตามที�ลกูคา้ตอ้งการมาไวล้่วงหน้า ใหลู้กคา้แต่ละ
รายคดัเลอืกสนิคา้ที�ต้องการต่อไป ทางรา้นควรมั �นใจในความหลากหลายของสนิคา้ที�มภีายในรา้นว่า
ตรงกับที�ลูกค้าต้องการ นอกจากนี ร้านค้ามีหน้าที�ทําให้ลูกค้าได้คัดเลือกสินถูกใจที�สุดใน             
สถานการณ์นั น 

        การจดัเตรยีมสนิคา้ภายในรา้นควรเลอืกสรรชนิดสนิคา้ รปูแบบ ส ีรสชาต ิและกําหนด
ปรมิาณที�เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ แผนกําหนดความหลากหลายผลติภณัฑ ์(Assortment 
plan) เป็นการระบุรายการสินค้าหรือบริการที�ทางร้านประสงค์จําหน่ายให้ลูกค้าโดยคํานึงถึง             
ความต้องการผลติภณัฑข์องลูกคา้ โดยกําหนดจุดยนืหรอืภาพลกัษณ์ของรา้นและระบุรายการสนิค้า
ต่างๆ ที�มคีวามสอดคลอ้งกบัส่วนประสมการคา้ปลกีของรา้น ความพรอ้มในการจําหน่ายผลติภณัฑ์
ควรมีความสอดคล้องกับแผนดังกล่าว ในกระบวนการวางแผนเลือกสินค้าเกี�ยวข้องกับความ
หลากหลาย (Variety) การคดัสรรสนิค้า (Assortment) และความพร้อมในการจําหน่ายผลิตภณัฑ ์
(Product availability) รวมถงึวรจรชวีติผลติภณัฑ ์(Product life cycle) ในแต่ละรายการ  

        วารุณี  ตณัตวิงศ์วานิช (2552: 231) ไดอ้ธบิายถงึเกณฑว์ธิกีารคดัเลอืกสนิคา้อย่างไร
ใหต้รงใจผูบ้รโิภค โดยมรีายละเอยีดดงันีคอื 

            1. ความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยการคาํนึงถงึกลุ่มผูบ้รโิภคว่าเป็นกลุ่มใดเพื�อที�จะ
ไดรู้ถ้งึจะไดต้อบสนองความตอ้งการไดถู้กตอ้ง  

            2. เลอืกสนิคา้ที�หลากหลายยี�หอ้ กลิ�น ส ีรส ในตวัสนิค้าประเภทเดยีวกนั แต่ไม่
จาํเป็นต้องมคีรบทุกยี�หอ้ สนิคา้นั นควรเป็นสนิคา้ที�ขายดหีรอืกําลงัเป็นที�นิยม และควรหมั �นดูความ
เคลื�อนไหวของสนิค้าตวัใดขายไม่ดเีมื�อหมดแลว้ กไ็ม่ควรนํามาจาํหน่ายอกี และควรหาสนิคา้ใหม่ๆ 
หมนุเวยีนเขา้มาขายแทน เพื�อที�จะไดบ้รหิารพืนที�ขายใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด  

            3. กําหนดราคาขาย ขึนอยู่กบัประเภทสนิคา้ และควรสงัเกตการตั งราคาขายของ
รา้นค้าบรเิวณใกล้เคยีง หรอือาจตั งราคาขายที�ใกล้เคยีงกบัรา้นค้าขนาดใหญ่ อาจเท่าหรอืสูงกว่า
เลก็น้อย และควรตั งราคาใหส้มเหตุผลไมเ่อาเปรยีบผูบ้รโิภค  

        ถา้รา้นคา้ปลกีทาํการบรหิารสนิคา้ไดด้ ีและจาํหน่ายสนิคา้ไดต้รงกบัความต้องการของ
ผู้บรโิภคแล้วจะทําให้เกดิการหมุนเวยีนสนิค้าอย่างรวดเรว็ รวมทั งลูกค้าก็จะได้สนิค้าที�ใหม่และมี
คุณภาพอยูเ่สมอ 
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  คณุค่า 
        การสรา้งคุณค่าการรบัรูข้องลกูคา้ (Customer vale) เป็นการรบัรูใ้นรปูแบบของตวัเงนิ

ทางเศรษฐกิจ หน้าที�และผลประโยชน์ทางจติวิทยาที�ลูกค้าคาดหวงัจะได้รบัจากตลาด หรอืเป็น
ผลรวมของประโยชน์หรอือรรถประโยชน์จากผลติภณัฑห์รอืบรกิารใดบรกิารหนึ�ง  

        คอตเลอร ์(Kotler. 2003: 60) กล่าวว่า คุณค่า (Value) หมายถงึ ความคุ้มค่าของ
ผลผลติ บรกิาร กระบวนการ สนิทรพัย ์หรอืการใชง้านเมื�อเทยีบกบัค่าใชจ้า่ยและทางเลอืกอื�นๆ  

        คุณค่าสาํหรบัลกูคา้ หมายถงึ ผลลพัธข์องกระบวนการที�เริ�มตน้จากกลยุทธข์องธุรกจิที�
ยดึมั �นอยู่กบัการทําความเข้าใจอย่างลึกซึงในเรื�องของความต้องการของลูกค้า (สุวมิล แม้นจรงิ. 
2546: 20; อา้งองิจาก Cravens. 2000: 14) 

        ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 125) กล่าวว่า คุณค่าผลติภณัฑพ์จิารณาจาก
ความแตกต่างทางการแข่งขนัของผลติภณัฑซ์ึ�งประกอบด้วย ความแตกต่างด้านผลติภณัฑ์ ความ
แตกต่างดา้นบรกิาร ความแตกต่างดา้นบุคลากร ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ ความแตกต่างทั ง 4 
ดา้นนีก่อใหเ้กดิคุณค่าผลติภณัฑร์วมในสายตาลูกคา้ 4 ดา้น คอื 1. คุณค่าดา้นผลติภณัฑ ์2. คุณค่า
ดา้นบรกิาร 3. คุณค่าด้านบุคลากร 4. คุณค่าดา้นภาพลกัษณ์ คุณค่าทั ง 4 ประการรวมเรยีกว่า 
คุณค่าผลติภณัฑร์วมในสายตาลกูคา้ 

        คุณค่าในมุมมองของผู้บรโิภค (Customer value) เป็นความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์ที�ผูบ้รโิภคไดร้บัจากการบรโิภคผลติภณัฑน์ั น เทยีบกบัต้นทุนที�ต้องจ่ายไป เพื�อใหไ้ดม้า
ซึ�งผลติภณัฑ ์ซึ�งในบางกรณผีูบ้รโิภคจะใชคุ้ณค่าที�ตนรบัรูไ้ด ้(perceived value) เป็นสิ�งกําหนด ผูซ้ือ
จะตดัสนิใจซือสนิคา้อยา่งใดอยา่งหนึ�ง โดยพจิารณาถงึคุณค่าผลติภณัฑ ์(value) และต้นทุนที�เขาต้อง
จา่ยซือสนิคา้ เมื�อใดที�เขารูส้กึว่าคุณค่าผลติภณัฑส์งูกว่าตน้ทุน หรอืเงนิที�เขาต้องจ่ายซือสนิคา้ แสดง
ว่าเขาได้รบัประโยชน์ หรอืกําไรจากการขายสนิค้านั น ดงันั นการส่งมอบผลติภณัฑ์ให้กบัลูกค้า 
นักการตลาดจะต้องสรา้งความแตกต่างทางการแข่งขนัซึ�งความแตกต่างนั นสามารถสรา้งคุณค่าใน
สายตาของลูกค้า โดยทําให้ลูกค้ารู้สกึว่าผลประโยชน์ผลติภณัฑ์นั นสูงกว่าต้นทุนที�เขาจะต้องจ่าย
ออกไป 

        พรีะพงษ์ กติเิวชโภคาวฒัน์ (2544: 19-21) ไดอ้ธบิายถงึการสรา้งคุณค่าของรปูแบบ
ธุรกจิว่า การตดัสนิใจต่างๆ ทางดา้นการตลาดของรา้นคา้ปลกีกเ็พื�อมองหาขอ้แตกต่างของธุรกจิ เพื�อ
นําเสนอรปูแบบธุรกจิของตนเองใหแ้ตกต่างไปจากธุรกจิประเภทเดยีวกนั เนื�องจากความต้องการของ
ผูบ้รโิภคไม่ไดเ้พิ�มขึนและเปลี�ยนรปูแบบอยู่ตลอดเวลา จงึต้องหาวธิใีนการสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากที�สุดซึ�งเรยีกว่า คุณค่าของรปูแบบธุรกจิ โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 รปูแบบดว้ยกนั
คอื คุณค่าดา้นความสะดวก คุณค่าดา้นผลติภณัฑ ์และคุณคา้ดา้นปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ 

              1. คุณค่าด้านความสะดวก หมายถึง การออกแบบที�เน้นให้เกิดความ
สะดวกสบายในการใหบ้รกิารของกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ สถานที�ตั งของรา้นคา้ การบรกิารที�จอดรถ การ
ออกแบบภายในร้าน ความสะดวกในการเข้าร้าน ระบบการจ่ายเงนิและบรกิาร ช่วงเวลาทําการ            
และการบรกิารแบบต่างๆ 
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              2. คุณค่าดา้นผลติภณัฑ ์นอกกจากความหลากหลายและคุณภาพของผลติภณัฑ์

ที�เสนอขายในรา้นคา้แลว้ คุณค่าดา้นผลติภณัฑย์งัหมายรวมถงึภาพลกัษณ์รา้นคา้ (Store Image) ซึ�ง
จะเป็นภาพรวมที�ประกอบขึนจากสิ�งต่าง ๆ ตั งแต่ชื�อรา้นคา้ โลโก ้(Logo) คาํขวญั สิ�งที�เป็นสญัลกัษณ์
ของร้าน (Mascot) องค์ประกอบของร้าน การให้บริการ การกําหนดราคาและการวางตําแหน่ง               
ของรา้นคา้  

              3. คุณค่าดา้นปฏบิตั ิเช่น ความสุภาพในการใหบ้รกิาร การสรา้งความสมัพนัธก์บั
ลูกค้าความสะอาดสวยงาม การบรกิารและการส่งสนิค้า การตกแต่งรา้นค้า การสรา้งบรรยากาศให้
เกิดขึนในร้าน เป็นต้น สิ�งเหล่านีจะเป็นส่วนช่วยเสรมิให้องค์ประกอบคุณค่าด้านอื�นๆ สมบูรณ์ขึน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งมผีลต่อการสรา้งภาพลกัษณ์รา้นคา้ 

         วารณุ ี ตณัตวิงศ์วานิช (2552 : 357) ไดอ้ธบิายถงึหลกัการสรา้งคุณค่าในงานบรกิาร
ว่า งานบรกิารนั นเป็นหน้าที�และความรบัผดิชอบของเราทุกคนในองคก์ร  จากเป้าหมายที�ชดัเจนใน
การให้บรกิาร ใหก้จิการสามารถส่งมอบความประทบัใจให้กบัลูกค้าเกนิกว่าความคาดหวงัของลูกค้า           
ซึ�งรปูแบบการดําเนินในงานบรกิารควรมรีปูแบบทมีงาน (Team work) ทุกคนต้องอาศยัความไวเ้นือ
เชื�อใจต่อกนัเคารพบทบาทและหน้าที�ของกนัและกนัในการทํางานโดยการอาศยัการเปิดใจมคีวาม
ซื�อสตัย์และยอมรบัฟงัความคดิเห็นของทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้องให้มากยิ�งขึน โดยอาศยัหลกัการทําให้
ปราศจากขอ้บกพรอ่ง (Zero deflect)  

        ในการจดัการคุณภาพโดยรวม (Total quality management: TQM) การกําหนด
มาตรฐาน การดาํเนินงานไวใ้นระดบัสงูที�กําหนดใหก้บัทุกคน ในกลไกการเกดิแรงขบัหรอืแรงผลกัดนั
ในความพยายามกระทําบางสิ�งบางอย่างที�สามารถสร้างความรู้สกึในใจลูกค้าได้รวดเรว็ (Speed) 
ความกระตอืรอืรน้แขง็ขนัในการใหบ้รกิาร (Energy) การส่งมอบมติรภาพที�ดต่ีอลูกคา้ (Friendly) และ
ปฏบิตังิานอยา่งเอาใจใส่กบัลกูคา้ทุกคน (Empathy) อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ (Responsiveness)  

        ในทํานองเดยีวกนั พอรเ์ตอร ์(Porter. 1985: 84-85) ได้อธบิายวธิกีารสรา้งคุณค่า   
โดยเสนอโมเดลห่วงโซ่แห่งคุณค่า หมายถึง กิจกรรมที�มคีวามสมัพนัธ์ และเชื�อมโยงกนัเพื�อสร้าง
มูลค่าเพิ�มให้กับทรพัยากรนําเข้า โดยเริ�มตั งแต่กระบวนการนําวตัถุดิบ จากผู้ขายวัตถุดิบเข้าสู่
กระบวนการผลติกระบวนการจดัจาํหน่าย จนถงึกระบวนการจดัส่งไปสู่ผูบ้รโิภคขั นสุดทา้ยและบรกิาร
หลงัการขาย ซึ�งเน้นกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนับสนุนที�เพิ�มมูลค่าให้กับสินค้าหรอืบรกิารของ
องคก์าร หรอืราคาของสนิคา้นั นมผีลมาจากการเชื�อมโยงคุณค่าในแต่ละขั นตอนดงันี                                                  

              1. กจิกรรมหลกั (Primary Activities) กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลติ กระจาย
สนิคา้หรอืบรกิาร การส่งมอบ และบรกิารหลงัการขาย ไดแ้ก่ 

                  1.1 การลําเลยีงเขา้ (Inbound Logistics) เป็นกจิกรรมที�ลําเลยีงวตัถุดบิ หรอื
ทรพัยากรทางธุรกจิเขา้สู่องคก์ร 

                  1.2 การดําเนินงานหรอืการผลติ (Operations) เป็นกิจกรรมในการแปลง
วตัถุดบิหรอืทรพัยากรทางธุรกจิใหเ้ป็นสนิคา้หรอืบรกิาร 
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                  1.3 การลําเลยีงออก (Outbound Logistics) เป็นกจิกรรมในการลําเลยีงส่ง

สินค้าที�ผลิตแล้วออกสู่ตลาดซึ�งเกี�ยวกับงานคลังสินค้า การจดัการวัสดุ และการกําหนดตาราง                  
การจดัส่ง 

                  1.4 การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) เป็นกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการส่งเสรมิการขาย ช่องทางการจดัจาํหน่าย การกําหนดราคา และส่วนประสมผลติภณัฑ ์

                  1.5 การบรกิาร (Services) เป็นกจิกรรมที�เกี�ยวกบัการให้บรกิารลูกค้า เช่น 
การตดิตั งการซ่อมแซมผลติภณัฑ ์

              2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) กิจกรรมที�ช่วยสนับสนุนการ
ดาํเนินการของกจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ 

                   2.1 โครงสรา้งพืนฐานของบรษิทั (Firm Infrastructure) ประกอบดว้ยกจิกรรม
เกี�ยวกบัการเงนิ การบญัช ีการจดัการทั �วไป กฎหมาย และระบบขอ้มลู 
                     2.2 การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
ประกอบดว้ยกจิกรรมดา้นการจดัหา การคดัเลอืก การฝึกอบรม และพฒันา การยกระดบัความรูแ้ละ
ทกัษะ รวมถงึการรกัษาสมัพนัธภาพที�ดกีบัพนกังาน 
                      2.3 การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology Management) เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยั             
และพฒันา 
                      2.4 การจดัหา (Procurement) เกี�ยวข้องกับการซือปจัจยัการผลิต เช่น 
วตัถุดบิ อุปกรณ์ เครื�องจกัร วสัดุสินเปลอืง 

        การแข่งขนัในธุรกจิคา้ปลกี จะต้องมกีารแข่งขนัที�ต้องมกีารสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 
ไมใ่ช่แค่เพยีงแขง่ขนักนัแต่เพยีงดา้นราคาเท่านั น ถา้หากรา้นคา้ 2 รา้นมสีนิคา้ที�เหมอืนกนั รปูร่างไม่
แตกต่างกนั การให้บรกิารคล้ายๆ กนั ดงันั นราคาจงึเป็นปจัจยัสุดท้ายในการตดัสนิใจว่าจะซือรา้น
ไหน โดยลูกคา้จะต้องรูส้กึว่าเขาได้รบัสนิคา้คุณภาพด ีการบรกิารรวดเรว็ ความสะอาดของรา้นและ
พนักงานที�คอยช่วยเหลอืใหก้บัลูกคา้ทุกๆ คนอย่างเท่าเทยีมกนั การสรา้งคุณค่าใหก้บัรา้นมปีจัจยัที�
สําคัญคือ การสร้างความเด่นในสินค้า การเสนอราคาที�เป็นธรรม การให้ความสําคัญกับลูกค้า              
การเสนอความสะดวกสบายแก่ลกูคา้ และการสรา้งความเพลดิเพลนิในการจบัจา่ยใชส้อย 

        ในภาวะอารมณ์ของลูกคา้แต่ละคนย่อมมคีวามแตกต่างกนั ลูกคา้บางรายเราสามารถ
ทราบไดว้่าที�จรงิแลว้พวกเขาต้องการอะไร แต่ในลูกคา้บางรายธุรกจิไม่สามารทราบความต้องการได ้
ลูกค้าบางรายเป็นมติรกบัผู้ใหบ้รกิาร ในขณะที�บางคนอาจมปีญัหาหรอืเกดิความไม่พอใจในบรกิาร
หรอืผลติภณัฑบ์างอยา่ง ซึ�งผูใ้หบ้รกิารควรศกึษาลกูคา้แต่ละประเภทเป็นอยา่งด ี
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  ลกัษณะทางกายและบรรยากาศภายในร้าน  

         นอกจากกลยุทธท์างการตลาดหรอืส่วนประสมทางการตลาดที�รา้นคา้ปลกีไดนํ้ามาใช้
ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ว สิ�งหนึ�งที�ผู้ประกอบการค้าปลีกควรตระหนึกถึงคือ 
สภาพแวดล้อมภายในร้านค้า (Environment) คือ สิ�งที�ทําให้ลูกค้าได้เป็นการรบัรู้เป็นจุดสัมผัส 
(Touch point / Contact point) ที�ก่อใหเ้กดิประสบการณ์ร่วมในตรารา้นและตราสนิคา้หรอืบรกิาร 
(Brand experience) อกีทั งเป็นสื�อโฆษณา (วารุณี ตณัตวิงศ์วานิช. 2552: 299) โดยเฉพาะในย่านที�
มีร้านค้าหนาแน่นที�มีความสําคัญในกระบวนการสร้างร้านมีส่วนดึงดูดความสนใจของลูกค้า 
นอกจากนีรา้นที�ดแีละมกีารจดัการรา้นดช่ีวยส่งเสรมิการตลาด สนิค้า และภาพลกัษณ์ของตรารา้น 
(Brand image) ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสนิคา้ ตราสนิคา้ และบุคลกิภาพของรา้นคา้ 

        วารุณี  ตณัตวิงศ์วานิช (2552: 299-300) กล่าวว่า สิ�งแรกที�รา้นควรปรบัปรุงเกี�ยวกบั
สภาพแวดล้อมภายในร้าน คือ ความสะอาดร้านใหม่ให้ดูดีกว่าเดิม เช่น  (1) ทําให้ร้านสดใสมี
ชวีิตชีวาโดยการใช้เสียงเข้ามาช่วย (2) ทําให้ร้านดูสะอาด ระดมเก็บกวาด เช็ดถูอุปกรณ์  เช่น              
ชั นวางสนิค้า จุดชําระเงนิโดยควรทําความสะอาดใหม่ทั งหมด “Clean as customer do” (ความ
สะอาดทุกที�ที�ลูกค้าเดนิผ่าน) (3) จดัเรยีงสนิคา้ให้ดูเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเป็นแถวไม่วางกองสุมกนั 
(4) แยกหมวดหมู่สนิค้าและการจดัเรยีงสนิค้าให้ชดัเจนอาจแยกเป็นของกนิของใช้เพราะลูกค้าเกิด
ความสบัสน (5) การแต่งตวัของผูข้ายที�สรา้งความรูส้กึประทบัใจ การสรา้งการรูจ้กัและทกัทาย รูจ้กั
งานการใหบ้รกิารเพื�อสรา้งความประทบัใจ ซึ�งเป็นเรื�องสาํคญัที�ธุรกจิคา้ปลกีต่างชาตใิหค้วามสาํคญั   

        จากการสํารวจพบว่ารา้นคา้ของไทยแบบดั งเดมิส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามสําคญัหรอืเอาใส่
ต่อความสวยงามมากนัก เพยีงแต่คดิว่ามสีนิค้าที�ลูกค้าต้องการก็พอแล้ว แต่ปจัจุบนัความต้องการ
ของลูกคา้มมีากกว่านั น ลูกคา้มคีวามต้องการอยากไดบ้รกิารอื�นๆ การตกแต่งใหร้า้นดูสดใสถอืเป็น
ความต้องการของลูกค้าอย่างหนึ�ง ที�ช่วยให้ลูกค้ามีความสนใจในการซือสินค้า และได้รบัความ
สะดวกสบายในการเลอืกซือสนิคา้เลอืกชมหาสนิค้าไดง้่าย ดงันั นเป้าหมายของการออกแบบตกแต่ง
รา้นคา้นั นเพื�อต้องการใหลู้กคา้สนใจในรา้นของเราและยนิดเีขา้มาในรา้นของเราเพื�อใหเ้ขาซือสนิค้า
มากที�สุด 

        เลวแีละเวทิซ ์(Levy; & Weitz. 2001: 690) กล่าวว่า การจดัการบรรยากาศภายในรา้น 
(Store atmospheric) เป็นการจดัสิ�งต่างๆ ภายในรา้นค้าปลกีด้านการออกแบบสถานที� การจดัวาง
สญัลกัษณ์  การจดัแสดงสนิค้า การใช้ส ีการใชแ้สง การควบคุมอุณหภูม ิการใชเ้สยีงสื�อบรรยากาศ 
การจดัชั นโชวแ์ละการวางสนิคา้เพื�อทําใหส้นิคา้เป็นที�รบัรู ้ ตลอดจนการกําหนดแผนผงัของรา้น การ
ยิมแยม้และความเป็นมติรของพนักงานขาย การแต่งกายของพนักงานในรา้น ซึ�งทั งหมดนีช่วยสรา้ง
ภาพลกัษณ์ในความรูส้กึของลูกคา้ให้คลอ้ยตาม การทําใหส้นิคา้เป็นที�รบัรูเ้ป็นการให้ขอ้มูลเกี�ยวกบั
ผลิตภณัฑ์แก่ลูกค้าผ่านภาพกราฟิก สญัลกัษณ์และการแสดงซึ�งอาจเห็นภายในร้านค้าหรอืผ่าน
หน้าต่างรา้นเพื�อกระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจซือสนิคา้ภายในรา้น เนื�องจากสิ�งที�ลูกคา้สามารถมองเหน็
ไดก่้อนสิ�งอื�นคอืการจดัแสดงสนิคา้ในตูก้ระจกหน้ารา้นและทางเขา้ จะเหน็ไดว้่า              
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ถ้าสิ�งเหล่านีมกีารออกแบบที�ดแีละน่าสนใจกส็ามารถจูงใจลูกคา้เขา้รา้นทางเขา้ จะเหน็ไดว้่า ถ้าสิ�ง
เหล่านีมกีารจดัการรา้นไดด้ ีลกูคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการเลอืกซือสนิคา้จากรา้นที�เป็นระเบยีบและสามารถ
เลอืกไดเ้อง โดยมวีธิกีารดงันีคอื 

            1. การจดัผงัรา้นที�ด ีจะครอบคลุมพืนที�ภายในรา้นทั งหมด การวางผงัสนิคา้ในรา้น
ให้เหมาะสมเพื�อให้ลูกค้าเดนิไปยงัจุดที�เราต้องการให้ลูกค้าเดนิดูสินค้าได้ทั �วถึง แสงสว่างต้อง
เพียงพอ อากาศ ปลอดโปร่ง ไม่มมีุมอับ เพื�อให้ร้านดูน่าเข้าและร้านค้าเองจะได้ใช้พืนที�ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด  

             2. การจดัเรียงสินค้าให้ต่อเนื�อง สินค้าที�ส ัมพนัธ์กันให้อยู่บรเิวณพืนที�ใกล ้        
เคยีงกนัจะเพิ�มความสะดวกสบาย เช่น แชมพ ูสบู่ ยาสฟีนั สนิคา้บางอยา่งลกูคา้ไม่ตั งใจซือหรอืไม่ได้
วางแผนไวล้่วงหน้า เช่น ลูกอม กระดาษทชิชู หมากฝรั �ง เหล่านีควรจดัวางไวใ้นที�เหน็ไดช้ดั ง่ายต่อ
การตดัสนิใจซือ เพื�อกระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจซือโดยฉบัพลนั  

        วารุณี ตณัตวิงศ์วานิช (2552: 322-325) อธบิายว่า บรรยากาศภายในรา้นสามารถใช้
แสง ส ีเสยีงเพลง และกลิ�นหอมต่างๆ สรา้งบรรยากาศให้กบัรา้นคา้เพื�อกระตุ้นใหเ้กดิอารมณ์คลอ้ย
ตามซึ�งส่งผลให้ลูกค้าซือสนิคา้มากขึน ผูค้้าปลกีหลายรา้นค้นพบประโยชน์จาการพฒันาบรรยากาศ
ภายในรา้นซึ�งนอกจากสามารถช่วยเสรมิรปูแบบแล้วยงัช่วยให้สนิคา้ดูดไีด้อกีด้วย ซึ�งมรีายระเอยีด
ดงันี 
             1. การสื�อสารที�ลูกคา้สามารถมองเหน็ได ้(Visual communications) ประกอบดว้ย
กราฟิก สญัลกัษณ์ ลูกเล่นพเิศษที�ติดตั งภายในรา้นและบานกระจกหน้ารา้น มจีุดประสงค์เพื�อเพิ�ม
ยอดขายจากการให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัสนิค้าหรอืใหข้อ้แนะนําต่างๆ กบัลูกค้า การให้สญัลกัษณ์ และรูป
กราฟิกเพื�อช่วยลูกค้าในการหาแผนกสินค้าต้องการหาได้ง่ายขึน บางครั งรูปภาพสามารถเสริม
ภาพลกัษณ์ความสวยงาม บุคลกิภาพ และสรา้งความรูส้กึชวนฝนัภายในรา้นคา้ได ้
                2. แสง (Lighting) การจดัแสงภายในรา้นคา้ไม่ได้มจีุดมุ่งหมายเพยีงเพื�อให้ความ
สว่างเท่านั น แต่ใช้แสงเพื�อเน้นสนิค้าที�จําหน่ายทําให้สนิค้ามคีวามโดดเด่น ตลอดจนช่วยเสรมิพลงั
สรา้งภาพลกัษณ์ของรา้นให้ดูดขีึนได ้นอกจากนั นการควบคุมแสงสว่างเพื�อช่วยลดการมองเหน็ของ
ลกูคา้ในบรเิวณที�ไม่ต้องการใหลู้กคา้มองเหน็ เช่น บรเิวณโกดงัจดัเกบ็สนิคา้หรอืส่งซ่อม ซึ�งมรีายระ
เอยีดดงันี 

                2.1 การใช้แสงเพื�อเน้นสนิค้า (Highlight merchandise) เป็นการใชแ้สงสว่าง
เพื�อช่วยใหล้กูคา้มองเหน็ตวัอยา่งของผลติภณัฑไ์ดถู้กตอ้งและชดัเจน  
                 2.2 การใช้แสงเพื�อทําให้สนิค้ามคีวามโดดเด่น (Popping the merchandise) 
โดยการใชไ้ฟส่องที�สนิคา้เพื�อต้องการเน้นเป็นพเิศษ ซึ�งทําให้สนิค้าเกดิความน่าดงึดูดจนลูกค้ารูส้กึ
อยากเดนิเขา้มาดสูนิคา้นั นใกล้ๆ   
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                           2.3 การใช้แสงเพื�อทําให้พืนที�แสดงสนิค้าดูมมีติิ (Structure space and 
capture a mood) และสรา้งอารมณ์ความรูส้กึให้แก่ลูกค้า การจดัแสดงสามารถสรา้งอารมณ์และ
ความรูส้กึไดล้กูคา้อาจรูส้กึไดว้่าความรูส้กึของตนเองเปลี�ยนไปเมื�อยา้ยจากแผนกไปยงัอกีแผนกหนึ�ง 
ซึ�งเป็นจากผลการจดัแสงที�แตกต่างกนั 
                  2.4 การใชแ้สงเพื�อลดการมองเหน็ (Downplay features) การควบคุมแสงสว่าง
ที�เหมาะสม ช่วยปิดบงัขอ้ผดิพลาดหรอืความไมเ่รยีบรอ้ยภายในรา้นได ้
             3. ส ี(Color) สารมารถใช้สใีนการเสรมิภาพลกัษณ์ของรา้นค้าและสรา้งอารมณ์ 
ตวัอย่าง สโีทนรอ้น (แดงและเหลอืง) สามารถส่งผลกระทบต่อกายภาพและจติวทิยาของผูช้ม ทําให้
ความดนัเลอืดสูงขึนและหายใจเรว็ขึน ผูค้้าปลกีอาจใช้สโีทนรอ้นในการตกแต่งรา้น เพื�อดงึดูดความ
สนใจของลูกคา้มากขึน แต่ควรคํานึงนึกถงึผลกระทบในแง่ลบด้วย เช่น อาจทําให้รูส้กึไม่สบายหรอื
รูส้กึกระสบักระส่ายได้ ส่วนสโีทนเยน็ (นําเงนิและเขยีว) ช่วยให้รูส้กึผ่อนคลาย ทําใหเ้กดิความสงบ
และความรื�นรมย ์สโีทนเยน็ มปีระสทิธผิลมากที�สุดสาํหรบัการตกแต่งแผนกที�ขายสนิคา้ราคาแพง 

            4. เสยีงดนตร ี(Music) เป็นสิ�งที�ช่วยเพิ�มหรอืลดความน่าสนใจของบรรยากาศรา้น 
เสยีงดนตรมีคีวามแตกต่างระหว่างสแีละเสยีง คอื สามารถปรบัเปลี�ยนไดง้่ายกว่าเพยีงแค่เปลี�ยนซดีี
หรอืหมุนคลื�นวทิยุใหม่ ผู้ค้าปลกีอาจใช้เสยีงดนตรคีวบคุมความเรว็ในการเดนิของลูกค้า ช่วยสรา้ง
ภาพในจนิตนาการและดึงดูดความสนใจของลูกค้า ซึ�งเสียงดนตรทีี�ใช้ต้องมีความสอดคล้องกับ
ลกัษณะของสินค้านั นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น การเลอืกใช้ดนตรบีรรเลงที�เป็นเสยีงธรรมชาติ ได้แก่              
ในรา้นบรกิาร สปาหรอืในเวบ็ไซด ์เพื�อสรา้งบรรยากาศผ่อนคลายใหล้กูคา้ เป็นตน้ 

            5. กลิ�นหอม (Scent) การตัดสินใจซือสนิค้าของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
อารมณ์ซึ�งในประสาทสัมผัสทั งห้าของมนุษย์ การรบักลิ�นมีผลกระทบมากที�สุดต่ออารมณ์ โดย
ประสาทในการรบักลิ�นมลีกัษณะพเิศษมากกว่าประสาทสมัผสัอื�นซึ�งสามารถก่อให้เกดิความรูส้กึชด
ชื�น โกรธ สะอดิสะเอยีน คดิถงึหรอืแมแ้ต่ความรูส้กึตอ้งการซือสนิคา้ กลิ�นที�ดนํีาไปสู่การขายที�ด ีดว้ย
โดยสามารถดงึดูดลูกค้าให้อยู่ในร้านได้นานขึน ผู้ค้าปลกีต้องระมดัระวงัในการเลอืกกลิ�นที�ใช้โดย
คาํนึงถงึตลาดเป้าเหมายดว้ย ตวัอย่างเช่น ในตลาดกลุ่มเป้าหมายที�เป็นผูใ้หญ่ควรพจิารณาถงึระดบั
ความเขม้ขน้ของกลิ�นที�นํามาใชใ้นรา้น เป็นตน้ 

 
  คณุภาพสินค้า 
        คุณภาพสนิค้า (Product quality) เป็นการสรา้งความพงึพอใจของลูกค้าต่อการใช้

ประโยชน์จากสนิค้าและบรกิารเป็นหลกั นอกจากนีคุณภาพยงัมสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัแนวความคดิเชงิ
ระบบของการจดัการ (systematic approach of management) กล่าวคอื การกระทําสิ�งใดๆ อย่าง
เป็นระบบที�ต่อเนื�องและตรงตามแนวความคดิดั งเดมิของวงจรคุณภาพที�เรยีกว่า PDCA cycle  

        คอตเลอรแ์ละอารม์สตรอง (Kotler; & Armstrong. 2001: 299) กล่าวว่า คุณภาพ
สนิคา้ (Product quality) เป็นการวดัประสทิธผิลของการทํางานและความคงทนของผลติภณัฑ ์เช่น 
อายกุารใชง้าน ความประหยดั ความมมีาตรฐาน เป็นตน้ 
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        วชิยั แหวนเพชร (2536: 111) ได้ให้ความหมายของคุณภาพสนิค้าไว้ดงันี คุณภาพ

สนิค้าหมายถงึ ผลติภณัฑม์คีวามคงทน มั �นคง มสีภาพดสีามารถใช้และทํางานได้ดรีวมทั งมรีูปร่าง
สวยงามเรยีบรอ้ยกลมกลนื ทาํใหน่้าใช ้ 

        นฤดม บุญหลง (2532: 6) คุณภาพสนิค้า หมายถงึ คุณสมบตัทุิกประการของสนิค้า
และบริการ ที�ตรงกับความต้องการ และความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหผู้บ้รโิภค 

        กล่าวโดยสรุปคอื คุณภาพสนิคา้หมายถงึ ผลติภณัฑท์ี�ออกแบบไดเ้หมาะสมสามารถ
ใช้งานได้ด ี กระบวนการผลติด ีมคีวามคงทน สวยงามเรยีบร้อย มคีวามปลอดภยัในการใช้งาน 
สามารถตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหผู้บ้รโิภค 

        คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2001: 299) ได้อธบิายว่า                
การกําหนดคุณภาพของตราสนิค้าสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดบัคอื ตํ�า กลาง ค่อนขา้งสูง และสูง             
จะเห็นได้ว่ากําไรจะขึนมาคุณภาพของตราสนิค้าแต่ไม่ได้เพิ�มขึนแบบเส้นตรง ซึ�งแสดงให้เห็นว่า
บรษิทัควรมุ่งรกัษาคุณภาพของตราสนิคา้ใหอ้ยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงและพยายามรกัษาคุณภาพระดบั
นีไว้ โดยไม่จําเป็นต้องเพิ�มค่าใช้จ่ายทางการตลาด เนื�องจากไม่ทําให้กําไรเพิ�มขึน โดยส่วนใหญ่
บรษิทัจะเสนอผลติภณัฑห์ลายระดบัประกอบดว้ย ระดบัตํ�า ปานกลาง สงู และพเิศษ ซึ�งมกีลยทุธด์งันี 

              1. กลยุทธ์การปรบัปรุงคุณภาพให้ดขีึน (Quality improvement strategy)               
กลยทุธนี์มวีตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนและส่วนครองตลาดสูง โดยบรษิทัต้องลงทุนในการวจิยั
และปรบัปรงุผลติภณัฑใ์หมใ่หด้ขีึน เพื�อใหม้ยีอดขายและส่วนครองตลาดมากที�สุด 

              2. กลยุทธ์การรกัษาคุณภาพ (Quality maintenance strategy) หลายบรษิทัใช ้
กลยุทธก์ารรกัษาคุณภาพผลติภณัฑ ์โดยใหคุ้ณภาพผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัเดยีวกบัตอนที�ผลติภณัฑ์
ออกวางตลาดในครั งแรกซึ�งหลายบรษิทัจะคงคุณภาพไว ้เวน้แต่จะมปีญัหาดา้นผลติภณัฑเ์กดิขึน 

              3. กลยุทธ์การลดคุณภาพ (Quality adulteration strategy) บางบรษิัทลด
คุณภาพของผลติภณัฑเ์นื�องจากต้นทุนการผลติสูงขึน เพราะคาดว่าผูซ้ือจะไม่สงัเกตเหน็ขอ้แตกต่าง 
การลดคุณภาพผลิตภัณฑ์จะเกิดขึนในกรณีที�บริษัทต้องการลดราคาผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจใช้
วตัถุดบิราคาถูกแทนของเดมิ ดงันั นการตดัสนิใจจะใชท้างเลอืกใดจงึขั นอยู่กบัโอกาสไหนจะทําใหเ้กดิ
ยอดขายและกําไรเพิ�มขึนมากที�สุด 

        นฤดม บุญหลง (2532: 7-8) ได้อธบิายไว้ว่า คุณภาพเป็นปจัจยัต่างๆ ที�แสดง
คุณลกัษณะและคุณสมบตัขิองสนิค้านั นๆ ซึ�งรวมกนัเขา้แล้วเป็นความต้องการและการยอมรบัของ
ผู้ใช้หหรอืผู้บรโิภคความต้องการและความหวงัของผู้บรโิภคที�มต่ีอคุณภาพสนิค้า ประกอบไปด้วย
ดงัต่อไปนี 

              1. มคีวามปลอดภยัในการใชส้นิคา้ (Product Safety) เป็นความต้องการประการ
แรกของผู้บรโิภคที�จะรกัษาชวีติให้ยนืยาว ผู้บรโิภคมคีวามคาดหวงัว่าไม่พบสิ�งที�เป็นอนัตรายหรอื
เสี�ยงต่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 
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              2. ลกัษณะเฉพาะที�ปรากฏของสนิค้า หรอืความน่าเชื�อถอื (reliability) ผู้ผลติ

สนิคา้ตอ้งตระหนกัว่าคุณภาพโฆษณาหรอืที�ผูผ้ลติกําหนดไวใ้นฉลาก จะตอ้งตรงกบัคุณภาพแทจ้รงิที�
มอียูใ่นตวัสนิคา้และสนิคา้ที�ผลติควรไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานที�ใหก้ารรบัรองนั น 

              3. ความสะดวกหรอืคุณลกัษณะเสรมิของสนิคา้ (Addition Feature) ความสะดวก
ในการใช ้การบรโิภค การเกบ็รกัษา และสะดวกในการซือมาใชห้รอืบรโิภค  

              4. ประโยชน์ที�ได้ร ับจากสินค้า หรือคุณภาพที�ร ับรู้ได้  (perceived 
quality) ผูบ้รโิภคทุกคนต้องการมากที�สุด ที�จะไดร้บัจากสนิคา้นั นว่าคุ้มค่าหรอืไม่กบัการนําสนิคา้ไป
ใช้โดยการไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที�ได้รบัจากสื�อโฆษณา และคําบอกกล่าว เปรยีบเทยีบคุณภาพ
สนิคา้ว่ามคีุณภาพดกีว่าคู่แขง่ขนัในส่วนใดบา้ง    

              5. คุณลกัษณะหรอืหน้าที�ของสนิค้า (Product Function) เช่น สนิค้าจะต้อง
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะทางดา้นประสาทสมัผสัเฉพาะ ไดแ้ก่ รส กลิ�น เนือสมัผสั ซึ�งเป็นที�ต้องการ
ของผูบ้รโิภค 

              6. ลกัษณะปรากฏของสนิคา้ (Appearance) ผลติภณัฑต์้องมคีุณลกัษณะที�ดงึดูด
ใจผูบ้รโิภค เช่น ขนาด รปูรา่ง ส ีฉะนั น การออกแบบสนิคา้และภาชนะบรรจุจงึเป็นสิ�งจาํเป็นอย่ามาก
เพื�อดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคใหห้นัมาพจิารณาสนิคา้ 

              7. ราคาสนิค้า (Price) เป็นขอ้จาํกดัในการเลอืกใชแ้ละเลอืกซือ ดงันั น สนิคา้ที�
จาํหน่ายตอ้งมรีาคายตุธิรรมเหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้ 

              8. อายกุารเกบ็ (Shell Life) ควรแจง้วนั เดอืน ปี วนัผลติและหมดอาย ุ
              9. การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้บริโภค (Compliant) เมื�อพบสิ�ง

แปลกปลอมในตวัสนิค้า เช่น ตําหนิ ของเสยี มสีิ�งปลอมปน บรษิัทจะต้องรบีดําเนินการเก็บสนิค้า
ในช่วงวนัเวลาสนิคา้กลบัคนื และชดเชยค่าเสยีหายในลกูคา้ 

         กล่าวโดยสรุปคือ การจดัการคุณภาพประกอบไปด้วย กิจกรรมการวางแผน การ
ควบคุมและการปรบัปรงุคุณภาพอยา่งต่อเนื�อง เพื�อที�จะใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องผูผ้ลติในการประกนั
คุณภาพใหก้บัผูบ้รโิภคว่าจะไดร้บัสนิคา้ที�มคีุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภค 
 

4. แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการค้าปลีกและร้านสะดวกซื+อ  
 ความหมายของการคา้ปลกีมหีลากหลายตามการใหค้าํจาํกดัความตอ้งผูรู้ต่้างๆ ดงันีคอื 
      จลิเบริท์ (Gilbert. 2003: 6) ใหค้วามหมายการคา้ปลกี หมายถงึ ธุรกจิทั งหลายที�จดั

กจิกรรมทาง การตลาดเพื�อความพงึพอใจโดยตรงกบัผู้บรโิภคคนสุดท้าย (Final consumer) บน
พืนฐาน การจดัองคก์รขายสนิคา้และบรกิารตามนยัการกระจายสนิคา้ 

      คอตเลอร ์และคณะ (Kotler; & et al. (2004: 574) ใหค้วามหมายการคา้ปลกีหมายถงึ 
กจิกรรมทั งหลายทั งปวงเกี�ยวกบัการขายสนิคา้และบรกิารไปยงัผูบ้รโิภคคนสุดท้ายโดยตรงเพื�อการ
ใชส้่วตวัไมใ่ช่เพื�อธุรกจิ 
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      สุมนา อยู่โพธิ � (2544: 3) ให้ความหมายการค้าปลกีหมายถงึ กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบั 

การขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรงแก่ผูบ้รโิภคคนสุดทา้ยเพื�อการใชส้่วนตวัไมใ่ช่ธุรกจิ 
      สรุปความหมายการค้าปลกี หมายถงึ กจิกรรมทั งหลายทั งปวงที�เกี�ยวขอ้งกบัการขาย

สนิค้าและบรกิารให้กบัผู้บรโิภคคนสุดท้าย เพื�อการใช้ส่วนตวัหรอืการใช้ในครวัเรอืน ไม่ใช่เพื�อการ
ดาํเนินธุรกจิส่วนตวั จากคาํนิยามดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรปุลกัษณะการคา้ปลกีไดด้งันี 

            1. วตัถุประสงค์ของผู้ซือ เป็นการซือเพื�อการบรโิภคส่วนตัวหรอืการบรโิภคใน
ครวัเรอืนแรงจงูใจในการซือของผูบ้รโิภคอยู่ที�ความพงึพอใจส่วนตวัหรอืความพงึพอใจของครวัครอบ 
(Personal or satisfaction)   

            2. กจิการคา้ปลกี มกีารซือขายสนิคา้และบรกิารต่อครั งในปรมิาณน้อย ในลกัษณะ
แบ่งแยกยอ่ยขายใหก้บัผูบ้รโิภครายบุคคลหรอืครอบครวั 

            3. การตั งราคาจะนิยมการบวกเพิ�มกําไร (Mark up) จากต้นทุนสูง โดยมุ่งหวงักําไร
ต่อหน่วยมากทั งนีเพราะการขายต่อครั งน้อย 

            4. พืนที�การขายสําหรบักจิการค้าปลกี ส่วนใหญ่มกัครอบคลุ่มอาณาบรเิวณพืนที�
การขายไมก่วา้ง มกีารใหบ้รกิารเฉพาะลกูคา้บรเิวณใกลเ้คยีงรา้นคา้ 

            5. ผู้ค้าปลกีมกัมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกับลูกค้า ทกัทาย ปราศรยั ทราบความ
ตอ้งการและใหบ้รกิารดว้ยความกระตอืรอืรน้ 

 
  หน้าที�ของธรุกิจการค้าปลีก  
        หน้าที�ของธุรกจิการคา้ปลกีที�สําคญั (Importance Retailing Functions) ม ี12 ประการ 

ซึ�งมรีายละเอยีดดงันีคอื (สรินีิ ว่องวไิลรตัน์. 2553) 
               1. การจดัหาผลติภณัฑ์และบรกิารที�หลากหลาย (Providing Product and 

Service) ผู้ค้าปลกีจะทําหน้าที�เป็นคนกลางในการซือสนิค้าจากผู้ผลติสนิค้าแหล่งต่างๆ มาเพื�อขาย
ต่อใหก้บัผูบ้รโิภคการจดัหาสนิคา้ที�ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคถอืเป็นสิ�งสําคญัมาก ซึ�งจะช่วย
ให้ผูบ้รโิภคประหยดัเวลาในการซือสนิค้า ตวัอย่าง รา้นขายรองเทา้จะต้องจดัหารองเท้าจากโรงงาน
ต่างๆ โดยให้มรีูปแบบ ขนาด และสสีนัที�ต่างกนั เพื�อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคที�เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

               2. การตดัสนิใจในส่วนผสมของสนิคา้และบรกิาร (Deciding on and appropriate 
mix of product and Service) รา้นคา้ปลกีจะต้องตดัสนิใจว่าจะนําสนิคา้อะไรมาจาํหน่ายบา้ง โดย
พจิารณาในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี 

                   2.1 ส่วนประผสมผลติภณัฑ ์(Product mix) เป็นกลุ่มของผลติภณัฑท์ั งหมดที�
ธุรกจิทาํการเสนอขายประกอบดว้ย (1) จาํนวนสายผลติภณัฑ ์(Product Line) ที�ธุรกจิจาํเป็นต้องมไีว้
ขาย เช่น ร้านขายเครื�องหนังจะต้องพิจารณาว่าจะขายกระเป๋า เสือผ้า หรอืรองเท้า (2) จํานวน
รายการผลติภณัฑใ์นแต่ละสายผลติภณัฑ ์ซึ�งจะต้องพจิารณาว่าในแต่ละประเภทสนิคา้นั นจะขายตรา
สนิคา้ใดบา้ง เช่น รองเทา้จากต่างประเทศจะมหีลากหลายยี�หอ้ เช่น Gucci, Christian, Dior เป็นตน้ 
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                   2.2 ความหลากหลายของสนิคา้ (Merchandise Assortment) เป็นการจดัหา

สนิค้าประเภทต่างๆ และตราสนิค้าต่างๆ ในสายผลติภณัฑ์ที�ตรงกบัความต้องการของลูกค้าแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

                   2.3 ความกวา้งของสนิคา้ (Breadth of merchandise) เป็นการพจิารณาถงึ
จํานวนสายผลติภณัฑท์ี�ธุรกิจค้าปลกีควรมไีว้ขาย ตวัอย่าง ความกว้างของสนิค้าประเภทรา้นขาย
เครื�องดื�มประกอบดว้ยนําอดัลม นําผลไม ้นม เครื�องดื�มแอลกอฮอลล ์นําเปล่าบรรจุขวด เป็นต้น ซึ�ง
ผลติภณัฑเ์หล่านีถอืว่าเป็นคนละสายผลติภณัฑ ์

                   2.4 ความลกึของสนิค้า (Depth of merchandise) เป็นจํานวนรายการ
ผลติภณัฑ์ที�เสนอขายในแต่ละสายผลติภณัฑ์ เช่น ส ีขนาด รูปแบบ และคุณสมบตัิอื�นๆ ตวัอย่าง 
เสือผา้จะมขีนาดใหเ้ลอืกคอื S, M, L, XL, XXL  

              3. การทยอยขาย (Breaking Bulk) ผูค้า้ปลกีจะซือสนิคา้จากผูผ้ลติหรอืผูค้า้ส่งใน
จาํนวนมากแล้วทยอยขายให้กบัผูบ้รโิภคที�มาซือตามลกัษณะความต้องการ ซึ�งการซือสนิค้าครั งละ
จํานวนมากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ เช่น รา้นขายเครื�องเขยีนจะซืออุปกรณ์เครื�องเขยีน
ครั งละหลายๆ โหลหรอืหลหลายแพค็จากรา้นคา้ส่งแลว้ค่อยนํามาขายปลกีใหก้บัผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

              4. การเกบ็รกัษาสนิคา้คงเหลอื (Holding Inventory) ผู้คา้ปลกีจะต้องเก็บรกัษา
สนิคา้จาํนวนหนึ�งใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ตวัอย่าง รา้นขายนําอดัลมจะต้องมนํีาอดัลม
หลายขนาดทั งขนาดใหญ่ กลาง และเลก็ ตลอดจนมรีสชาตต่ิางๆ ใหเ้ลอืก ซึ�งจะต้องมกีารเกบ็รกัษา
สนิค้าไว้ทุกรสและทุกขนาดในปรมิาณมากน้อยตามความต้องการของลูกค้า ทั งนีถ้าขนาดใด รสใด 
ขายดกี็จะมกีารเก็บรกัษาสนิค้าจะทําให้สูญเสยีลูกค้า ในทางกลบักนัถ้าการเก็บรกัษาสนิค้าไว้มาก
จนเกนิไปกจ็ะทาํใหเ้งนิทุนขาดการหมนุเวยีนและอาจต้องเสยีคา้ใชจ้่ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้เพิ�มขึน 
ดงันั นผูค้า้ปลกีจงึต้องพจิารณาจุดสั �งซือที�เหมาะสมดว้ยว่าควรเป็นเท่าใด เมื�อสนิคา้ใดลดลงถงึระดบั
ที�ตั งไวแ้ลว้จงึจะกระทาํการสั �งซือสนิคา้นั น 

              5. การจดัหาบรกิาร (Providing Service) ผูค้า้ปลกีไม่ไดมุ้่งเฉพาะการขายสนิคา้
แต่เพียงอย่างเดียว เนื� องจากสินค้าบางอย่างจําเป็นต้องต้องมีการให้บริการควบคู่ไปค้วย 
ตัวอย่างเช่น ภตัตราคาร นอกจากขายอาหารและเครื�องดื�มแล้วยงัต้องให้บรกิารการเสิร์ฟด้วย 
รา้นอาหารประเภท Fast Food บางแห่งไดจ้ดัใหม้กีารบรกิารส่งถงึบา้นลกูคา้ (Delivery)  

              6. การจดัแสดงสนิคา้และการใหบ้รกิารเพิ�ม (Providing Display and Additional 
Service) ร้านค้าปลกีจําเป็นต้องแสดงสนิค้าให้โดดเด่น โดยการจดัวางสนิค้าแยกเป็นหมวดหมู่ให้
ชดัเจน เพื�อดงึดดูใจผูบ้รโิภคหรอืผูท้ี�ผ่านไปมาใหเ้ขา้มาซือสนิคา้ภายในรา้น โดยเริ�มจากเกดิการรบัรู้
(Perception) ได้พบเห็น (Attention) เกิดความสนใจ (Interest) เกิดความต้องการ (Desired) และ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ (Action) ในที�สุด นอกจากนียงัเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ที�ดใีห้กบัรา้นค้า
อกีด้วย ผู้ค้าปลกีบางรายอาจจะจดัให้มบีรกิารเพิ�มเตมิให้แก่ลูกค้า เช่น จดัพนักงานขายไว้คอยให้
ขอ้มลูและคาํแนะนําเกี�ยวกบัสนิคา้ หรอืการรบัชาํระสนิคา้ดว้ยบตัรเครดติ 
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               7. การเพิ�มคุณค่าใหก้บัสนิคา้และบรกิาร (Increasing the value of product and 

Service) ผู้ค้าปลกีสามารถเพิ�มคุณค่าให้กับสินค้าและบรกิารได้ ตวัอย่าเช่น ร้านขายผลไม้จะซือ
ผลไม้จากเกษตรกรโดยตรงเพื�อขายต่อ ซึ�งผู้ขายสามารถเพิ�มคุณค่าให้กบัสนิค้าได้ด้วยการพฒันา
บรรจุภณัฑ ์เช่น การบรรจุกล่องหรอืจดัใส่กระเช้าผลไมแ้ล้วตกแต่งให่สวยงาม ซึ�งจะทําให้สามารถ
ขายผลไมไ้ดใ้นราคาที�สงูขึน เพราะลกูคา้เตม็ใจที�จะจา่ยเงนิเพิ�มขึนเนื�องจากเหน็คุณค่าของสนิคา้นั น 

              8. การให้ความสะดวกดา้นเวลา (Convenience of Timing) ผูค้า้ปลกีที�ประสบ
ความสาํเรจ็จะตอ้งทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื�อมั �นว่าสนิคา้และบรกิารไวพ้รอ้มขาย และใหบ้รกิารในว
ลาที�ผูบ้รโิภคตอ้งการ ตวัอยา่งเช่น รา้น 7-11 ประสบความสาํเรจ็เนื�องจากใหค้วามสะดวกในการขาย 
สนิคา้ตลอด 24 ชั �วโมง ในทุกวนั เช่นเดยีวกบัการขายสนิคา้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตถอืเป็นการใหค้วาม
สะดวกด้านเวลา เพราะผู้บรโิภคสามารถเลอืกสนิค้าได้ทุกวนัตลอด 24 ชั �วโมง จากรา้นค้าทั �วโลก 
เช่น 1-800-flowers หรอืจาก amazon.com เป็นตน้ 

              9. การจดัหาทําเลที�ตั ง (Accessibility of Location) ทําเลที�ตั งเป็นปจัจยัที�สําคญั
มากสําหรบัผู้คา้ปลกี โดยจะต้องคํานึงถงึความสะดวกของผู้บรโิภคเป็นหลกั ซึ�งทําเลที�ตั งที�ดจีะช่วย
สรา้งภาพลกัษณ์ (Image) และช่วยในการส่งเสรมิรา้นค้าปลกีได้ แต่อย่างไรกต็ามในปจัจุบนันีธุรกจิ
ค้าปลีกจํานวนมากที�ขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือผ่านทางโทรทัศน์ จึงไม่
จาํเป็นตอ้งมรีา้นคา้กไ็ด ้

              10. การใหค้วามสะดวกดา้นขนาด (Convenience of Size) ผูค้า้ปลกีที�จะประสบ
ความสําเรจ็ได้นั นจะต้องปรบัปรมิาณหรอืขนาดของสนิค้าให้เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้า 
ตวัอย่างเช่น ซูเปอรส์โตรต่์างๆ เช่น โลตสั บิ�กซ ีจะขายสนิค้าแต่ละประเภทจะต้องมหีลายขนาดให้
เลอืก เช่น ขนาดเลก็สาํหรบัพกพา ขนาดใหญ่สาํหรบัครอบครวั เป็นตน้ 

              11. ขอ้มลูข่าวสารทางการตลาด (Marketing Information) เนื�องจากผูค้า้ปลกีอยู่
ใกลช้ดิผูบ้รโิภคที�เป็นลกูคา้ จงึทาํใหผู้ค้า้ปลกีทราบถงึลกัษณะความต้องการ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
ความพงึพอใจในผลติภณัฑต์ลอดจนรบัทราบคําตชิมหรอืขอ้เสนอแนะของลูกค้าเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์
หรอืร้านค้า ซึ�งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเหล่านีจะทําให้ร้านค้าสามารถจดัหาสนิค้าไว้ขายและ
ใหบ้รกิารไดต้รงกบัลกัษณะความตอ้งการของลกูคา้ 

              12. การใช้กลยุทธ์ที�สอดคลอ้งกบัรูปแบบการดําเนินชวีติของผูบ้รโิภค (Lifestyle 
Support) ในปจัจุบนัรปูแบบการดําเนินชวีติของผูบ้รโิภคมกีารเปลี�ยนแปลงไปอย่างมาก เช่น ผูห้ญงิ
ต้องออกไปทํางานนอกบ้านทําให้มเีวลาทํางานบ้านน้อยลง จงึมคีวามจําเป็นต้องการซือผลติภณัฑ์
บางอยา่งเพื�อความสะดวกในการทาํงานบา้น เช่น เครื�องซกัผา้ เครื�องดดูฝุน่ เป็นตน้ 
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         ในประเทศไทยรา้นคา้ปลกีรา้นที�เป็นตกึแถวอาคารพาณิชยแ์ละรา้นค้าที�เป็นรปูแบบ

ใหม่เมื�อรวมกนัแลว้จะมรีา้นคา้ทั งสินประมาณ  300,000 รา้น (จรนิทร ์อาสารทรงธรรม. 2543) โดย
จะแยกเป็นรา้นรูปแบบเก่า เช่น รา้นโชห่วยและรา้นขายของชําเล็กๆ ซึ�งเรยีกรา้นเหล่านีว่ารา้นค้า
ปลกีประเภทรปูแบบเก่า (Traditional trade) และรา้นคา้ปลกีอกีประเภทหนึ�งเป็นรา้นคา้รปูแบบใหม่
ที�มกีารนําเอาการบรหิารจดัการแนวทางใหม่เขา้มาใช ้เช่น การบรหิารสนิคา้คงคลงั การจดัซือ การ
บรกิาร การบรหิารงานบุคคล การจดัองคก์าร เป็นต้น รา้นเหล่านีเราจะเรยีกว่า รา้นคา้ปลกีประเภท
รปูแบบใหม่ (Modern trade) ตวัอย่างเช่น เซน็ทรลั เทสโก้โลตสั จสัโก้ คารฟู์ร ์เซเว่นอเีลฟเว่น  
สตารม์ารท์ เป็นตน้  

 
ตาราง 3 รา้นคา้ปลกีในประเทศไทย 
 
ประเภท 1999 2000 2001 2002 2003F 
รา้นขายสนิคา้เฉพาะอย่าง N.A. N.A. 300 400 500 
รา้นสะดวกซือ 4,500 5,537 5,750 6,127 6,700 
หา้งสรรพสนิคา้ 112 103 108 109 109 
ดสีเคาน์สโตร ์ 63 77 97 113 130 
ซปูเปอรม์ารเ์กต็ 138 150 170 208 227 
รา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ทั �วไป 350,000 330,000 300,000 <300,000 <300,000 

 
            ที�มา: Thailand Retail Association and C.P. Seven Eleven. (2003).  

 
          ธุรกจิการคา้ปลกีอาจจะดําเนินงานในรปูแบบต่างๆ ไดแ้ก่ ธุรกจิแบบคนเดยีว เป็น

เจ้าของแบบหุ้นส่วนแบบบรษิัทจํากดัและแบบสหกรณ์ผู้บรโิภค การดําเนินงานธุรกิจการค้าปลีก
เริ�มตน้มาเป็นเวลานาน มกีารพฒันาธุรกจิขึนเรื�อยๆ จนปจัจุบนัเกดิเป็นธุรกจิที�มกีารเจรญิเตบิโตและ
แข่งขนักนัอย่างรุนแรง ซึ�งสอดคล้องกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิที�เปลี�ยนไป รา้นค้าปลกีอาจจะ
หมายถงึ ตั งแต่รา้นคา้ที�มขีนาดใหญ่ ขายสนิคา้หลายประเภท มกีารลงทุนสูง มกีารนําเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช ้ จนถงึรา้นขายของชําเลก็ๆ  ขายสนิค้าไม่กี�ประเภท ประเภทของรา้นค้าปลกีที�เปิด
บรกิารในประเทศไทย เช่นหา้งสรรพสนิค้า (Department store) ซูเปอรม์ารเ์กต็ (Supermarket)               
ซุเปอรส์โตร ์(Super store) ไฮเปอรม์ารท์ (Hyper mart) รา้นคา้สะดวกซือ (Convenience store) มนิิ
มารท์ (Minimart) หรอื (Supermarket) ขนาดย่อม รา้นคา้ปลกีแบบเน้นสนิคา้ราคาถูก (Discount 
store) รา้นขายของชาํหรอืโชห่วย (Grocery store) เป็นตน้  
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   ร้านสะดวกซื+อ 
        รา้นสะดวกซือ (Convenience store : CVS ) เป็นรา้นธุรกจิคา้ปลกีที�จาํหน่ายสนิคา้

อุปโภคบรโิภคที�มอีตัราการหมุนเวยีนสูง (High-Turnover) และจาํกดัการขายเฉพาะสายผลติภณัฑท์ี�
ขายดแีละซือไดส้ะดวกเท่านั น (Kotler. 1999 : 595) พืนที�รา้นประมาณ 1-2 คูหาของอาคารพานิชย ์
รา้นคา้ประเภทนีมรีปูแบบนีคลา้ยมนิิมารท์ แตกต่างในดา้นบรกิารที�รา้นอํานวยความความสะดวกใน
การซือให้กบัลูกค้าด้วยบรกิาร 24 ชั �วโมง และตั งอยู่ในพืนที�ชุมชนเนื�องจากให้ความสําคญัในการ
เลอืกทาํเลที�ด ี  ซึ�งอาจมคี่าเช่าพืนที�หรอืค่าลงทุนในที�ดนิสูงมาก ส่วนใหญ่ทําเลรา้นสะดวกซือที�เลอืก
เป็นพืนที�มคีนจํานวนมากสญัจรผ่านไปผ่านมา การจดัวางสนิค้าในร้านเน้นความเป็นระเบยีบและ          
หาง่าย การตกแต่งภายในร้านดูสะอาดทนัสมยัเน้นการให้บรกิารที�รวดเรว็ มรีะบบต่างๆ ในการ
จดัการ เช่น จุดขาย (Points of sales: POS) เพื�อความรวดเรว็ในการชําระเงนิ ธุรกจิคา้ปลกีที�เขา้
ข่ายร้านสะดวกซือ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบร้านอาหารจานด่วน ร้านมินิมาร์ทหรือ
ซเูปอรม์ารเ์กต็ที�จาํหน่ายสนิคา้ 24 ชั �วโมงรวมถงึรา้นมนิิมารท์ภายในป ั �มนํามนั ซึ�งเน้นจาํหน่ายสนิคา้
อุปโภคบรโิภคที�  

        คอตเลอร ์(Kotler. 1999: 595) ไดอ้ธบิายว่า รา้นสะดวกซือเป็นววิฒันาการสมยัใหม่
และประสบความสําเรจ็มากที�สุดของระบบค้าปลกีโดยการนําธุรกจิ 3 ธุรกจิมารวมเขา้ด้วยกนัคอื              
1. มนิิมารท์ 2. รา้นซูเปอรม์ารเ์ก็ต 3. รา้นฟาสต์ฟู้ด รา้นสะดวกซือเป็นรา้นคา้ปลกีที�จําหน่ายสนิค้า
อุปโภคบรโิภคที�จําเป็นต่อชีวิตประจําวนั รวมทั งจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มประเภทฟาสด์ฟู้ด           
แต่สนิคา้ที�จาํหน่ายในรา้นสะดวกซือจะไม่หลากหลายเท่ากบัซูเปอรม์ารเ์กต็ ดงันั นพฤตกิรรมการซือ
สนิค้าเหล่านีจงึเป็นไปในลกัษณะการซือเพราะจําเป็นหรอืความสะดวก ไม่ใช่ซือแบบจ่ายตลาดใน
ซเูปอรม์ารเ์กต็ อุตสาหกรรมรา้นสะดวกซือในอดตีเป็นรา้นที�รองรบัความต้องการของวยัรุ่นและผูช้าย
ใชแ้รงงาน (Blue Collar) แต่ในปจัจุบนัหลายๆ รา้นออกแบบรา้นค้าเพื�อใหถู้กใจลูกค้าที�เป็นผู้หญงิ
เพื�อลดภาพพจน์ที�ว่า ร้านสะดวกซือเป็นสถานที�ซึ�งผู้ชายจะเขา้มาซือเบยีร ์บุหรี�และนิตยสาร และ
สรา้งภาพพจน์ดว้ยการนําเสนอความสดชื�นดว้ยอาหารสาํเรจ็รปูที�สะอาดและการรกัษาสภาพแวดลอ้ม   

        จากการสํารวจพฤตกิรรมความนิยมของผู้บรโิภคที�มต่ีอรา้นค้าประเภทโชห่วย หรอื
รา้นขายของชาํ กบัรปูแบบรา้นประเภทคอนวเีนียนสโตรพ์บว่า พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกลุ่มวยัรุ่นและ
คนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่นิยมเลอืกซือสนิค้าอุปโภคบรโิภคจากร้านสะดวกซือมากกว่าร้านขายของชํา
โดยทั �วไปเนื�องจากความทนัสมยัของรปูแบบรา้นค้า การจดัเรยีงสนิคา้ของคอนวเีนียนสโตร ความ
สะอาดภายในรา้น ทําให้สามารถเลอืกหยบิสนิค้าได้โดยสะดวก และมเีสน่ห์ดงึดูดใจให้เกดิความ
ต้องการซือสนิคา้ ขณะเดยีวกนักลุ่มผูบ้รโิภคซึ�งเป็นผูใ้หญ่ยงัคงมคีวามภกัดกีบัการซือสนิคา้อุปโภค
บรโิภคประจําวนัจากร้านขายของชํามากกว่าร้านคอนวีเนียนสโตร์ ด้วยเหตุผลของการมมีนุษย
สมัพนัธ์ระหว่างผู้ซือและผู้ขาย ซึ�งส่วนใหญ่จะมคีวามสนิทสนมกนัในระดบัหนึ�งจากการเป็นลูกค้า
ประจํา ในขณะที�บางกลุ่มก็เปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมมาเลอืกซือสนิคา้ในรา้นคอนวเีนียนสโตร ์เช่นกบั
เดยีวกบัผูบ้รโิภคกลุ่มวยัรุน่และกลุ่มคนรุน่ใหมด่ว้ยเหตุผลคลา้ยๆ กนั 
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        ปจัจัยที�ทําให้ธุรกิจค้าปลีกย่อยอย่างคอนวีเนียนสโตร์ประสบความสําเร็จคือ               

การบรหิารสนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ การที�มรีะบบในการจดัใหม้สีนิคา้อย่างหลากหลายเพื�อสามารถ
บริการผู้บริโภคได้อย่างครบสมบูรณ์ภายใต้พืนที�อันจํากัดอีกทั งไม่เสียโอกาสการขาย การนํา
เทคโนโลยคีวามรูต่้างๆ การควบคุมบรหิารสตอ็ก (Inventory control) เทคนิคการบรหิารพืนที�การ
ขาย (Space management) ทําใหค้อนวเีนียนสโตร ์สามารถบรหิารสนิคา้ไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ การ
ใช้ระบบการสั �งซือสินค้าแบบจํากัดจํานวนทําให้คอนวีเนียนสโตร์สามารถมสีินค้าจําหน่ายได้ถึง 
2,000-3,000 รายการ ในพืนที�ขายเพยีง 100 ตารางเมตร นอกจากนั นยงัมกีารบรกิารอาหารประเภท
ฟาสต์ฟู้ดและเครื�องดื�มที�หลากหลายชนิดมาจําหน่ายเป็นสินค้าผสมผสานมากขึน เวลาการเปิด
บรกิาร 24 ชั �วโมง โดยเน้นความสะดวกและประหยดัเวลาสาํหรบัลกูคา้ในทุกดา้น ไดแ้ก่ 

              1. ทําเลที�ตั ง สะดวกที�ลูกคา้จะเขา้ใชบ้รกิารไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ที�อยู่ใกลเ้คยีงหรอื
ลกูคา้ที�ผ่านไปมาเนื�องจากมสีาขาจาํนวนมาก กระจายอยู่ใกลต้วัลูกคา้ โดยทุกรา้นมสีนิคา้และบรกิาร
ในมาตรฐานเดยีวกนั  

              2. เวลา สะดวกที�ลูกคา้จะเขา้ใชบ้รกิารไดทุ้กเวลา เนื�องจากเปิดบรกิารตลอด 24 
ชั �วโมง ทุกวนัไมม่วีนัหยุดและประหยดัเวลา เพราะนอกจากจะอยู่ใกลต้วัแลว้ ยงัมกีารจดัสถานที�และ
การให้บรกิารแบบบรกิารตนเองที�สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วใน             
ทุกเวลา 

              3. สนิคา้และบรกิารสะดวกในการซือหา เนื�องจากมสีนิคา้จาํเป็นไวบ้รกิารลูกคา้
ในทุกดา้นอยา่งครบครนั ทั งดา้นอาหารสาํเรจ็รปู เครื�องดื�ม และของใชท้ั �วไปในชวีติประจาํวนั รวมทั ง
บรกิารต่างๆ โดยเลอืกสรรเฉพาะสนิคา้ที�มคีุณภาพมาตรฐาน และเป็นที�นิยมของลูกคา้มาใชบ้รกิารใน
รา้นในราคาที�ยุตธิรรม ทําใหไ้ม่ต้องเสยีเวลาเลอืกหา จงึทําใหค้อนวเีนียนสโตรส์ามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภคในยุคที�มกีารแข่งขนั การเร่งรดัของเวลาและพฤตกิรรมการบรโิภคที�
ตอ้งการความสะดวกสบาย  

        อุปสรรคประการหนึ�งที�คอนวเีนียนสโตรไ์ม่สามารถขยายธุรกจิได้ คอื การไม่มกีาร
รวมตวักนัเพื�อที�จะสรา้งศกัยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการบรหิารให้แก่กนั รวมทั งการสรา้ง
อํานาจต่อรองกบัซพัพลายเออร ์เพื�อที�การสั �งซือสนิคา้ในปรมิาณครั งละมากๆ ทําใหไ้ดส้นิคา้ในราคา
ต้นทุนที�ตํ�า  ดงันั นทางเลอืกทางหนึ�งก็คอื การเขา้สู่ระบบแฟรนไชสเ์พื�อเกาะเกี�ยวกนัเป็นลูกโซ่ 
(Chain store) ขนาดใหญ่และนําไปสู่ความสาํเรจ็ในอนาคตต่อไป 
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4. งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
               เขมลทัธ์ พฒันสิน (2552: บทคดัย่อ) ไดท้ําการศกึษาเรื�อง ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที�มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือสนิคา้กลุ่ม Counter Fast Food ในรา้น 7-
ELEVEN ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวจิยัครั งนีมจีุดมุ่งหมายเพื�อ เพื�อศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือสนิคา้กลุ่ม Counter 
Fast Food ในรา้น 7-ELEVEN ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร และเพื�อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรม
การเลอืกซือสนิค้ากลุ่ม Counter Fast Food ในรา้น 7- ELEVEN ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 

  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยัครั งนีคอื ผูบ้รโิภคที�เคยซือสนิค้ากลุ่ม Counter Fast Food          
ในรา้น 7-ELEVEN ในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่าง เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ค่าสถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลี�ย และค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถติทิดสอบค่าทกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว ถา้พบความแตกต่างรายคู่ใชว้ธิขีอง LSD และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธ์
อยา่งงา่ยของเพยีรส์นัไดผ้ลการวจิยัดงันี 

        1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 26 – 35 ปี สถานภาพโสดหรอื            
หย่ารา้งระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทั / ลูกจา้ง มรีายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 10,001 –               
20,000 บาท 

        2. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถี�ในการซือสนิคา้กลุ่ม Counter Fast Food ประมาณ              
3 ครั ง/สปัดาห ์ โดยมคี่าเฉลี�ยในการใชจ้่ายประมาณ 40 บาท/ครั ง โดยสนิคา้ที�ซือบ่อยที�สุด ไดแ้ก่           
ไส ้กรอกกรลิล ์/ เบอรเ์กอร ์/ ฮอทดอก และซือบ่อยในวนัองัคาร – ศุกร ์ช่วงเวลา 05.01 – 09.00 น. 
โดยสาขาที�เลอืกใชบ้รกิารส่วนใหญ่อยูใ่กลท้ี�พกัอาศยั และที�ทาํงาน 

        3. ระดบัความคดิเหน็ของผู้บรโิภคต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทั งด้านสนิค้า 
ดา้นราคาดา้นทาํเลที�ตั ง และดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด อยูใ่นระดบัค่อนขา้งด ี

        4. ผูต้อบแบบสอบถามที�มเีพศ และระดบัการศกึษา ที�แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
เลอืกซือสนิคา้กลุ่ม Counter Fast Food ในรา้น 7-ELEVEN ในดา้นความถี�ในการซือที�แตกต่างกนั 

        5. ผูต้อบแบบสอบถามที�มอีายแุละรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน ที�แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
เลอืกซือสนิคา้กลุ่ม Counter Fast Food ในรา้น 7-ELEVEN ในดา้นวนัที�ซือแตกต่างกนั 

        6. ผูต้อบแบบสอบถามที�มอีาชพี ที�แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือสนิคา้กลุ่ม 
Counter Fast Food ในรา้น 7-ELEVEN ในดา้นความถี�ในการซือ ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี�ย เวลาที�ซือ และ
วนัที�ซือแตกต่างกนั 

        7. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกซือสนิค้า
กลุ่ม Counter Fast Food ในรา้น 7-ELEVEN ในดา้นความถี�ในการซือ 
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           มณทิรา กิตติศกัดิM นาวิน (2545: บทคดัย่อ) ไดท้ําการศกึษาเรื�อง พฤตกิรรมการซือสนิคา้
ของผูบ้รโิภคในรา้นสะดวกซือ กรณศีกึษา: กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการศกึษาพบว่า 

  กลุ่มผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุเฉลี�ยเท่ากบั 30 ปี มสีถานภาพโสด มสีมาชกิใน
ครอบครวั 3-4 คน จบการศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได ้10,000-
20,000 บาทต่อเดอืน ทศันคตทิี�มต่ีอรา้นสะดวกซือในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉลี�ย
ทศันคตสิูงสุด คอื ดา้นการจดัจาํหน่าย รา้นสะดวกซือที�กลุ่มตวัอย่างใชบ้รกิารบ่อยที�สุด คอื รา้น 7-
Eleven เนื�องจากอยู่ใกล้บ้าน โดยการเดนิไปรา้นสะดวกซือคนเดยีว ช่วงเวลาที�ไปซือสนิค้าอยู่
ระหว่าง 18.00 – 24.00 น. ซือสนิคา้ 4-6 ครั งต่อเดอืน สนิคา้ที�ซือเป็นสนิคา้ประเภทอาหาร ของขบ
เคียว ยา เป็นจาํนวนเงนิ 51 – 100 บาทต่อครั ง ปจัจยัที�มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือสนิคา้ใน
รา้นสะดวกซือไดแ้ก่ เพศ และสถานภาพสมรส โดยเพศชายซือสนิคา้มากกว่าเพศหญงิ และคนโสด
ซือสนิคา้ต่อเดอืนมากครั งกว่าผูท้ี�สมรสแลว้ สาํหรบั อาย ุจาํนวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายได ้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัจาํนวนครั งในการซือสนิคา้ต่อเดอืน และปจัจยัส่วนบุคคลทั งหมด
ในการศกึษาครั งนี ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัจาํนวนเงนิในการซือสนิคา้ต่อครั ง 
 
               ภาสกร สุวรรณนิมิต (2540: บทคดัย่อ) ไดท้ําการศกึษาเรื�อง ทศันคตแิละพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคและปจัจยัที�มผีลต่อการใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือ (Convenience Store) ศกึษาถงึคุณสมบตัิ
ของผูบ้รโิภคที�นิยมซือสนิคา้ในรา้นสะดวกซือ ผลการศกึษาพบว่า  

  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 25 – 35 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรอีาชพีพนักงาน / 
ลกูจา้งเอกชน มรีายไดต้ํ�ากว่า 10,000 บาทต่อเดอืน ความถี�หรอืจาํนวนครั งที�ใชบ้รกิารอยู่ระหว่าง 5-
10 ครั งต่อเดอืนและรา้นที�ผูบ้รโิภคนิยมใชบ้รกิารมากที�สุด คอื รา้น 7-Eleven ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มี
ความเหน็ว่า สนิคา้มคีุณภาพ ราคาเท่ากบัที�อื�น ประเภทของสนิคา้ที�ผูบ้รโิภคนิยมซือมากที�สุด คอื 
อาหารประเภทFast food เครื�องดื�มประเภทนําอดัลม  

  เมื�อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั �วไปของผู้บรโิภคกับพฤติกรรมการใช้
บรกิารดา้นความถี�ในการเขา้รา้น และดา้นปรมิาณการซือ(ค่าใชจ้่าย) พบว่า เพศ อายุ การศกึษา 
รายได ้ไมม่ผีลต่อพฤตกิรรมดา้นความถี�ในการเขา้รา้น ส่วนเพศ การศกึษา รายได ้ของผูบ้รโิภคไม่มี
ผลต่อดา้นพฤตกิรรมดา้นปรมิาณซือ(ค่าใชจ้า่ย) แต่อายจุะมผีลต่อปรมิาณซือ ส่วนอาชพีของผูบ้รโิภค 
มผีลทั งพฤตกิรรมการซือด้านความถี�ในการเขา้รา้นและปรมิาณซือ เมื�อพจิารณาถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างลกัษณะทั �วไปของผูบ้รโิภคกบัการเลอืกเขา้รา้นและชื�อรา้น พบว่า เพศ การศกึษา ไม่มผีลต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกเขา้รา้นแต่อายุ อาชพี รายได ้มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกเขา้รา้นแต่ละรา้น ส่วน
ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเรื�องคุณสมบตัขิองผูบ้รโิภคที�มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถี�ในการ
เขา้รา้นพบว่า คุณสมบตัขิองรา้นมผีลต่อการใชบ้รกิารดา้นความถี� เนื�องจากคุณสมบตัขิองรา้น คอื 
ทําเลที�ตั งใกลบ้า้นหรอืที�ทํางานเปิด 24 ชั �วโมง ทําใหเ้กดิความสะดวกและซือไดบ่้อย แต่คุณสมบตัิ
ของรา้นไมม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดา้นปรมิาณการซือ 

 



39 
 

             สภุาพร ชตานนท ์(2550: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศกึษาเรื�อง การสื�อสารการตลาดเชงิบูรณา
การที�มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซือสนิค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บรโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร การวจิยัครั งนี มคีวามหมายมุ่งศกึษาการสื�อสารการตลาดเชงิบูรณาการที�มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการซือสนิคา้ในรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวจิยัครั งนี คอื ประชากรทั งชายและหญงิในเขตกรุงเทพมหานครที�
ซือสนิค้าในรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) เคยซือสนิคา้อย่างน้อย 2 ครั ง จํานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการรวบรวมขอ้มลู สถติทิี�ใชว้เิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่ารอ้ยละ 
สถติ ิIndependent t-test Sample สถติคิวามปรปรวทางเดยีว One-Way Analysis of Variance หรอื 
One-Way ANOVA และและการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ �สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) สําหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปู SPSS 
(Statistic Package for the Social Science) Window Version 11 พบว่า 

      1. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21-25 ปี จบระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 5,001-10,000 บาท         

      2. ระดบัอทิธพิลของการสื�อสารการตลาดเชงิบูรณาการที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ
สนิคา้ในรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นพนักงานใหบ้รกิาร การจดัการรา้น 
การส่งเสรมิการขาย การโฆษณา และระดบัอทิธพิลของการสื�อสารการตลาดเชงิบูรณาการที�มอีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการซือสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ในระดับปานกลาง ได้แ ก่                        
การประชาสมัพนัธ ์กจิจกรรมทางการตลาด 

      3. พฤตกิรรมการซือสนิคา้ของผูบ้รโิภค 
          3.1 จาํนวนเงนิโดยเฉลี�ยในการซือสนิคา้ต่อครั ง/บาท จาํนวนเงนิที�มคี่าตําสุดคอื 20 

บาท/ครั ง จํานวนเงินสูงสุดคือ 1,000 บาท/ครั ง โดยมีจํานวนเงินโดยเฉลี�ยเท่ากับ 109.39               
บาท/ครั ง 

          3.2 จาํนวนครั งในการมาซือสนิค้าต่อสปัดาห/์ครั ง จํานวนครั งในการมาสนิค้ามคี่า
ตํ�าสุดคอื 2ครั ง/สปัดาห ์จาํนวนครั งในการมาซือสนิคา้มคี่าสงูสุดคอื 24 ครั ง/สปัดาห ์โดยมจีาํนวนครั ง
ในการมาซือสนิคา้โดยเฉลี�ยเท่ากบั 4.69 ครั ง/ สปัดาห ์

          3.3 จํานวนเวลาในการมาซือสนิคา้ต่อครั ง/นาท ีจาํนวนเวลาที�ใช้ในการสนิคา้มคี่า
ตํ�าสุดคอื 5 นาท/ีครั ง จาํนวนเวลาที�ใชใ้นการซือสนิคา้มคี่าสูงสุดคอื 40 นาท/ีครั ง โดยมจีาํนวนเวลาที�
ใชใ้นการซือสนิคา้โดยเฉลี�ยเท่ากบั 12.21 นาท/ีครั ง 

      4. จาํนวนเงนิโดยเฉลี�ยในการซือสนิคา้ 
          ลกัษณะประชากรศาสตรท์ี�แตกต่างกนัในด้านเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ

รายได้เฉลี�ยต่อเดือนนั นจะมีจํานวนเงินโดยเฉลี�ยในการซือสินค้าแตกต่างกัน ส่วนการสื�อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการในด้านการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ ด้านพนักงานให้บรกิาร และการ
จดัการรา้นจะมคีวามสมัพนัธก์บัจาํนวนเงนิโดยเฉลี�ยในการซือสนิคา้ 

 



40 
 
      5. จาํนวนครั ง/สปัดาหใ์นการซือสนิคา้ 
          ลกัษณะประชากรศาสตร์ที�แตกต่างกันในด้านอาชีพนั นจะมีจํานวนจํานวนครั ง/

สปัดาหใ์นการซือสนิคา้แตกต่างกนั ส่วนการสื�อสารการตลาดเชงิบูรณาการในดา้นพนักงานใหบ้รกิาร
และการจดัการรา้นจะมคีวามสมัพนัธก์บัจาํนวนครั ง/สปัดาหใ์นการซือสนิคา้ 

      6. จาํนวนเวลาที�ใชใ้นการซือสนิคา้ 
          ประชากรศาสตร์ที�แตกต่างกนัในด้านอาชีพจะมจีํานวนเวลาที�ใช้ในการซือสินค้า

แตกต่างกนั ส่วนในด้านการสื�อสารการตลาดเชงิบูรณาการในด้านการโฆษณามคีวามสมัพนัธ์กบั
จาํนวนเวลาที�ใชใ้นการซือสนิคา้ 

 
     วีระ โชติธรรมาภรณ์ (2549: บทคดัย่อ) ได้ทําการศกึษาเรื�อง การศกึษาทศันคตแิละ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือของประชาชนในเขตดนิแดงมวีตัถุประสงค ์2 ประการคอื              
       1. เพื�อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือของประชาชนในเขตดนิแดง  

     2. เพื�อศึกษาปจัจัยที�มีความสัมพันธ์กับร้านค้าที�นิยมซือสินค้าอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในเขตดนิแดงและทศันคตทิี�มต่ีอรา้นสะดวกซือ  

 การวจิยัในครั งนีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจที�ไดข้อ้มลูจากการเกบ็แบบสอบถาม จากผูบ้รโิภคใน
เขตดนิแดงจาํนวน 400 คน ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling)  
นําขอ้มูลที�ได้มาวเิคราะห์ผล หาค่าความถี� ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่ารอ้ยละ และทําการ
ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้ สถติไิคสแควร ์(Chi – Square) สถติกิารทดสอบของแมน-วทินีย ์(The 
Mann-Whitney U Test) และสถติิการทดสอบของครูสคลั-วลัลสิ (Kruskal-Wallis H Test) 
ประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS (Statistical Page age For Social Science for Windows) 
Version 11.5 ผลการศกึษาพบว่า 

 ผู้บรโิภคที�ใช้บรกิารร้านสะดวกซือส่วนมากมช่ีวงอายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นนักเรยีน/
นักศกึษา การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี มรีายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนตํ�ากว่า 5,000 บาท ผู้บรโิภคมี
ความนิยมซือสนิคา้อุปโภคบรโิภคจากรา้นสะดวกซือมากกว่าหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นคา้ประเภทอื�น 
ๆ ซึ�งความถี�หรอืจาํนวนครั งที�ใชบ้รกิารรา้นสะดวกซืออยู่ระหว่าง 1-3 ครั ง ต่อสปัดาห ์ผูบ้รโิภคที�ใช้
บรกิารรา้นสะดวกซือส่วนใหญ่จะใชจ้่ายในการซือสนิคา้ ส่วนใหญ่ครั งละ 50-100 บาท ช่วงเวลาที�ใช้
มากที�สุดคอื ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. รา้นสะดวกซือที�นิยมเขา้ใช้บรกิารมากที�สุดคอื รา้นเซเว่น-
อเีลฟเว่น ส่วนประเภทสนิคา้ที�ผูบ้รโิภคนิยมซือมากที�สุดคอื เครื�องดื�ม การเขา้ใชบ้รกิารรา้นสะดวก
ซือจะเขา้ใชบ้รกิารเพยีงคนเดยีว ปจัจยัในการเขา้ใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือ มสีาเหตุมาจากผูบ้รโิภคมี
ความพงึพอใจในการเปิดบรกิารตลอด 24 ชั �วโมง และการที�รา้นสะดวกซือมจีาํนวนสาขาที�มากและ
กระจายอยู่ทั �วไปทําให้สามารถบรกิารผู้บรโิภคได้ครอบคลุมกว่าห้างสรรพสนิค้า รา้นสะดวกซือ
สามารถหยบิชมสนิคา้ไดด้ว้ยตนเอง รา้นสะดวกซือมกีารดูแลคุณภาพสนิคา้ ภายในรา้นสะดวกซือมี
เครื�องปรบัอากาศ สนิคา้ทุกชนิดมป้ีายบอกราคา พนักงานมคีวามสุภาพกล่าวคําขอบคุณและทกัทาย
กบัลกูคา้ ซึ�งแตกต่างจากรา้นขายของชาํหรอืรา้นคา้โดยทั �วไป 
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             ยามาชิตะ โอดะ (ปราโมชน์ รอดจาํรสั. 2540; อ้างอิงจาก Yamashita Oda. 1990: 79)                 
ไดส้รุปเรื�อพฤตกิรรมการซือของผูบ้รโิภคที�ใชบ้รกิารรา้น 7-eleven ไวว้่า ลูกคา้จะเสยีเวลาอยู่ในรา้น
เฉลี�ยประมาณ 5-10 นาท ี เราจะต้องทําใหลู้กคา้กวาดสายตามองเหน็ทุกซอกทุกมุมในรา้นภายใน
ช่วงเวลาสั น ๆ แมว้่าการจดัวางสนิคา้ต้องคํานึงถงึความสะดวกในการคน้หา แต่กต็้องกระตุ้นความ
อยากจะ “ซือตดิมอื” ของลกูคา้ดว้ย ฉะนั นจะตอ้งเขา้ใจจติใจของลกูคา้เป็นอย่างด ีสําหรบัเรื�องบรกิาร
ซึ�งถอืเป็นสิ�งสําคญัมากที�จะเอาชนะคู่แข่งตลอดจนเอาชนะใจผูบ้รโิภค จะต้องคํานึงถงึสมัพนัธภาพ
กบัลูกคา้ดว้ย เพราะการจดัการทุกอย่างใหลู้กคา้เป็นผูบ้รกิารตนเอง แต่เรื�องเลก็ๆ น้อยๆ กบัลูกคา้
ยงัเป็นสิ�งจําเป็นที�ดงึดูดลูกค้ากลบัเขา้มาหาเราอกี 7-eleven จงึเลอืก “แคชเชยีร”์ มาทําหน้าที�
ดงักล่าว และถือว่าเป็นจุดขายที�สําคญัในการสร้างมาตรฐานการให้บรกิารหนึ�งเดยีวกนัทั �วโลก 
นอกจากนียามาชติะโอดะ ยงัใหค้วามสําคญัเบืองต้น 4 ประการ ของการดําเนินงานของ 7-eleven 
คอื 1. การดูแลสนิค้าใหส้ดใหม่ 2. มสีนิค้าที�ขายดอียู่ครบครนั 3. รกัษาอนามยัความสะอาด                      
4. บรกิารเป็นกนัเอง 

 
              วิภาสพล ชินวฒันโชติ (2550: บทคดัย่อ) ได้ทําการศกึษาเรื�อง ความพงึพอใจและ
แนวโน้มพฤตกิรรมของผู้บรโิภคที�มต่ีอความหลากหลายของผลติภณัฑ์ที�มขีายในเซเว่นอีเลฟเว่น 
การวิจยัครั งนี เพื�อให้ทราบถึงความพึงพอใจและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที�มีต่อความ
หลากหลายของผลติภณัฑท ์ที�มขีายในเซเว่นอเีลฟเว่น โดยมคีวามมุ่งหมายที�จะศกึษาความพงึพอใจ
พฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมของผู้บรโิภคจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต่้อเดอืน กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวจิยั
ครั งนีคือผู้บรโิภคที�เคยซือสนิค้าหรอืใช้บรกิารร้านสะดวกซือเซเว่นอีเลฟเว่นโดยไม่ทราบจํานวน
ประชากร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการเก็บขอ้มูลสถิตทิี�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลคอื
ค่าสถติริอ้ยละ ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เพื�ออธบิาย ขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่าง และ การ
ทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบรายคู่โดยใชว้ธิ ีกําลงัสงิน้อยที�สุดและค่าสมัประสทิธิ �
สหสมัพนัธข์องเพยีรสนั เพื�อทดสอบสมมตฐิาน                 

   ผลการทดสอบขอ้มลูพบว่า 
        1. ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที�มต่ีอความหลากหลายของผลติภณัฑโ์ดยรวมที�มขีาย

ภายในรา้นเซเว่นอเีลฟเว่นอยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อแบ่งแยกดูตามหมวดหมู่แล้วพบว่าผูบ้รโิภคมี
ความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์เครื�องดื�ม (ไม่มแีอลกอฮอลล์) มากที�สุดตามด้วย ขนมและผู้บรโิภคมี
ความพงึพอใจในเครื�องดื�ม (มแีอลกอฮอลล)์ น้อยที�สุด 

        2. ผู้บรโิภคมคีวามถี�ในการซือเครื�องดื�ม (ไม่มแีอลกอฮอลล์) มากที�สุดรองลงมาคอื
ขนมและที�มคีวามถี�น้อยที�สุดคอืเครื�องดื�ม (มแีอลกอฮอลล)์ 

        3. แนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยู่ในระดบัที� “เท่าเดมิ” มเีพยีงผลติภณัฑก์ลุ่มดยีว
เท่านั นคอืเครื�องดื�ม (มแีอลกอฮอลล)์ เท่านั นที�มแีนวโน้มว่า “ลดลง” 
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        4. เพศที�แตกต่างกนัส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซืออาหาร (สด) และผลติภณัฑ์

ซกัลา้งแตกต่างกนั โดยเพศหญงิซือมากกว่าเพศชายที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 
        5. อายทุี�แตกต่างกนัส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือเครื�องดื�ม (ไมม่แีอลกอฮอลล)์ 

ขนม ผลติภณัฑด์ูแลร่างกายและสุขภาพ ผลติภณัฑด์ูแลช่องปาก ผลติภณัฑซ์กัลา้งอุปกรณ์เครื�องใช้
ภายในบา้นและผลติภณัฑเ์อน็เตอรเ์ทนเมนตแ์ตกต่างกนัที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

        6. สถานภาพสมรสที�แตกต่างกนัส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือเครื�องดื�ม (ไม่มี
แอลกอฮอลล)์ ขนม อาหาร (แช่แขง็) และอุปกรณ์เครื�องใชภ้ายในบา้นแตกต่างกนัที�ระดบันัยสําคญั
ทางสถติ ิ.05 

        7. ระดบัการศกึษาที�แตกต่างกนัส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือเครื�องดื�ม (มแีอ
ลกอฮอลล)์ ขนม อาหาร (แหง้) ผลติภณัฑด์ูแลร่างกายและสุขภาพ ผลติภณัฑด์ูแลช่องปากและ
ผลติภณัฑซ์กัลา้งแตกต่างกนัที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

        8. อาชพีที�แตกต่างกนัส่งผลให้ผู้บรโิภคมพีฤตกิรรมการซือเครื�องดื�ม (ไม่มแีอลกอ
ฮอลล)์ อาหาร (สด) อาหาร (แช่แขง็) ผลติภณัฑด์ูแลร่างกายและสุขภาพ ผลติภณัฑด์ูแลช่องปาก 
ผลติภณัฑซ์กัลา้ง อุปกรณ์เครื�องใชภ้ายในบา้นและผลติภณัฑเ์อน็เตอรเ์ทนเมนต์แตกต่างกนัที�ระดบั
นยัสาํคญัทางสถติ ิ.01 

        9. รายไดต่้อเดอืนที�แตกต่างกนัส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือเครื�องดื�ม (ไม่มแีอ
ลกอฮอลล)์ เครื�องดื�ม (มแีอลกอฮอลล)์ อาหาร (สด) อาหาร (แช่แขง็) อาหาร (แหง้) ผลติภณัฑด์ูแล
ร่างกายและสุขภาพ ผลติภณัฑด์ูแลช่องปาก ผลติภณัฑซ์กัลา้ง อุปกรณ์เครื�องใชภ้ายในบา้นและ
ผลติภณัฑเ์อน็เตอรเ์ทนเมนตแ์ตกต่างกนัที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.01 

        10. ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจกบัพฤตกิรรมของผลติภณัฑเ์ครื�องดื�ม (ไม่มี
แอลกอฮอลล์) และเครื�องดื�ม (มแีอลกอฮอลล์) อยู่ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั ส่วน
ผลติภณัฑข์นม อาหาร (สด) อาหาร (แช่แขง็) อาหาร (แห้ง) ผลติภณัฑด์ูแลร่างกายและสุขภาพ 
ผลติภณัฑด์ูแลช่องปาก ผลติภณัฑซ์กัลา้ง อุปกรณ์เครื�องใชภ้ายในบา้นและผลติภณัฑเ์อน็เตอรเ์ทน
เมนต ์มคีวามสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งสงูในทศิทางเดยีวกนัที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.01 

        11. ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมกบัแนวโน้มพฤตกิรรมของผลติภณัฑเ์ครื�องดื�ม (มี
แอลกอฮอลล์) และผลติภณัฑเ์อ็นเตอรเ์ทนเมนต์ มคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางในทศิทาง
เดยีวกนั ส่วนผลติภณัฑเ์ครื�องดื�ม (ไม่มแีอลกอฮอลล)์ ขนม อาหาร (สด) อาหาร (แช่แขง็) อาหาร 
(แหง้) ผลติภณัฑด์ูแลร่างกายและสุขภาพ ผลติภณัฑด์ูแลช่องปาก ผลติภณัฑซ์กัล้างและอุปกรณ์
เครื�องใช้ภายในบ้านมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงในทศิทางเดยีวกนัที�ระดบันัยสําคญัทาง      
สถติ ิ.01 
 
 

 

 



 
 

บทที� 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
     ในการวจิยัเรื�อง การจดัการรา้นคา้ปลกีคา้ที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้: การศกึษา
รา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั �นตอนต่างๆ ดงันี� 

       1. การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
       2. การสรา้งเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั 
       3. การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
       4. การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั 
        ประชากรที�ใช้ในการศึกษาวจิยั ได้แก่ ผู้บรโิภคที�เคยซื�อสนิค้าหรอืใช้บรกิารจาก              

รา้นสะดวกซื�อในกรงุเทพมหานครโดยไมท่ราบจาํนวนประชากร 
 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั 
        กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศกึษาครั �งนี� คอื กลุ่มผูบ้รโิภคที�เคยซื�อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารจาก

รา้นสะดวกซื�อในกรงุเทพมหานคร แต่เนื�องจากไม่ทราบจาํนวนประชากรที�แน่นอน ดงันั �นผูว้จิยัจงึได้
กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ 
(Yamane. 1967: 886) ในกรณีที�ไม่ทราบจาํนวนประชากรที�ระดบัความเชื�อมั �น 95% ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง  

   เกณฑก์าํหนดกลุ่มตวัอย่าง 
         ในการวจิยัครั �งนี� ผูว้จิยัไดท้ําการกําหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง โดยมี

ขั �นตอนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 3 ขั �นตอนดงันี�คอื 
            ขั )นตอนที�1 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยใช้

เกณฑก์ารแบ่งเขตการปกครองที�ประกาศทะเบยีนทางหลวงเทศบาลตามพระราชบญัญตัทิางหลวง 
พ.ศ.2535 ซึ�งเขตการปกครองในกรงุเทพมหานครมจีาํนวนทั �งสิ�น 50 เขต แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดงันี� 
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ตาราง 4 เขตการปกครองในกรงุเทพมหานคร 
 

กลุ่มเขตการปกครอง รายชื�อเขตในแต่ละกลุม่ 
กลุ่มรตันโกสนิทร ์ เขตบางซื�อ เขตดุสติ เขตพญาไท เขตราชเทว ีเขตปทุมวนั 

เขตพระนคร เขตป้อมปราบศตัรพู่าย  เขตสมัพนัธวงศ ์                          
และเขตบางรกั 

กลุ่มบรูพา เขตดอนเมอืง เขตหลกัสี� เขตสายไหม เขตบางเขน เขตจตุจกัร 
เขตลาดพรา้ว เขตบงึกุ่ม เขตบางกะปิ                          
และเขตวงัทองหลาง 

กลุ่มศรนีครนิทร ์ เขตสะพานสงู เขตมนีบุร ีเขตคลองสามวา                         
เขตหนองจอก เขตลาดกระบงั เขตประเวส                              
เขตสวนหลวง และเขตคนันายาว 

กลุ่มเจา้พระยา เขตดนิแดง เขตหว้ยขวาง เขตวฒันา เขตคลองเตย                 
เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบางคอแหลม                    
และเขตยานนาวา 

กลุ่มกรุงธนใต ้ เขตบางขนุเทยีน เขตบางบอน เขตจอมทอง                            
เขตราษฎรบ์รูณะ เขตทุง่ครุ เขตธนบุร ีเขตคลองสาน    
และเขตบางแค 

กลุ่มกรุงธนใต ้ เขตบางพลดั เขตตลิ�งชนั เขตบางกอกน้อย 
เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษเีจรญิ เขตหนองแขม  
และเขตทววีฒันา 

 
          ที�มา: เขตการปกครองที�ประกาศทะเบยีนทางหลวงเทศบาลตามพระราชบญัญตัทิางหลวง 
พ.ศ. 2535. 
 

        ผู้วิจยัเลือกพื�นที�ด้วยวีธีการจบัฉลากแบบไม่ใส่คืนในแต่ละกลุ่มเขตการปกครอง                    
กลุ่มละ 1 เขต ซึ�งผลการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งโดยการจบัสลากไดเ้ขตการสาํรวจที�เป็นตวัแทนดงันี� 

 
กลุ่มเขตการปกครอง เขตการสาํรวจ 
กลุ่มรตันโกสนิทร ์ เขตพระนคร 
กลุ่มบรูพา เขตบางกะปิ 
กลุ่มศรนีครนิทร ์ เขตสวนหลวง 
กลุ่มเจา้พระยา เขตพระโขนง 
กลุ่มกรงุธนใต้ เขตจอมทอง 
กลุ่มกรงุธนเหนือ เขตตลิ�งชนั 
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          ขั )นตอนที�2 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ได้ตวัแทนตาม
โควตา้สาํหรบัเขตการสาํรวจในแต่ละเขต ดงันี� (Zikmund. 2000: 452) 

 
เขตการสาํรวจ จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง (คน) 
เขตพระนคร 67  
เขตบางกะปิ 67  
เขตสวนหลวง 67  
เขตพระโขนง 67  
เขตจอมทอง 66  
เขตตลิ�งชนั                                           66  

 
        ซึ�งผูว้จิยัจะเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามสถานที� ที�เป็นชุมชน ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั โรงเรยีน 

โรงพยาบาล หา้งสรรพสนิคา้ รา้นสะดวกซื�อ  
          ขั )นตอนที�3 ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย

ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกคําตอบเอง (Self – administered questionnaires) จนครบจาํนวน
ขนาดตวัอย่าง 400 คน (Zikmund. 2000: 450) โดยเกบ็ขอ้มลูระหว่างวนัที� 1 พฤศจกิายน 2553 – 
วนัที� 15 ธนัวาคม 2553 
 
2. การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 

การวจิยัครั �งนี�ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึ�งสรา้งขึ�นเพื�อ
ศกึษาถงึ การจดัการรา้นคา้ปลกีที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ของผู้บรโิภค: การศกึษารา้น
สะดวกซื�อในกรงุเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี� 

        ส่วนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกบัลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชพี และรายได้เฉลี�ยต่อเดอืน เป็นลกัษณะคําถามปลายปิด (Close-ended 
Question) จาํนวน 5 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทต่างๆ ดงันี� คอื 

            ขอ้ที� 1. เพศ ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญงิ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนาม
บญัญตั ิ(Nominal Scale) 

            ขอ้ที� 2. อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลําดบั (Ordinal Scale) โดยมี
เกณฑใ์นการคาํนวณอายดุงันี� 
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     ความกวา้งของอนัตรภาคชั �น  =   ขอ้มลูที�มคี่าสงูสุด - ขอ้มลูที�มคี่าตํ�าสุด 

                                                                       จาํนวนชั �น 
                                                   =                    50 – 20 
                                                                             3 
                                                   =                       10 

 
     ดงันั �นในการวจิยัครั �งนี� จงึไดใ้ชช่้วงอายดุงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการกําหนดช่วงอายดุงันี� 

           2.1 ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
           2.2 21 – 30 ปี 
           2.3 31 – 40 ปี 
           2.4 41 – 50 ปี 
           2.5 51 ปีขึ�นไป 

            ขอ้ที� 3. ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ (Nominal 
Scale)  

          3.1 ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี
          3.2 ปรญิญาตร ี
          3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

            ขอ้ที� 4. อาชพี โดย เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
          4.1 นกัเรยีน / นิสติ นกัศกึษา 
          4.2 รบัราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
          4.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 
          4.4 ประกอบธุรกจิส่วนตวั / คา้ขาย 
          4.5 พ่อบา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอาย ุ
          4.6 อื�นๆ โปรดระบุ........ 

            ขอ้ที� 5. รายได้ต่อเดอืนโดยเฉลี�ย เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรยีงลําดบั 
(Ordinal scale) โดยการกําหนดช่วงรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนดงันี� 

     
     ความกวา้งของอนัตรภาคชั �น   =   ขอ้มลูที�มคี่าสงูสุด - ขอ้มลูที�มคี่าตํ�าสุด 

                                                                        จาํนวนชั �น 
                                                   =                5,000 – 20,000 
                                                                            3 
                                                   =                    5,000 
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     ดงันั �นในการวจิยัครั �งนี� จงึไดใ้ชช่้วงรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการ
กําหนดช่วงรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนดงันี� 

           5.1 ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท   
           5.2 5,001– 10,000 บาท 
           5.3 10,001– 15,000 บาท 
           5.4 15,001– 20,000 บาท 
           5.5 20,001 บาทขึ�นไป 

 
        ส่วนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัการจดัการร้านสะดวกซื�อในการรบัรูข้องผู้บรโิภค 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) มจีาํนวน 30 ขอ้ ซึ�งแบ่งเป็น 5 ดา้น โดยมี
รายละเอยีดดงันี� 

1. ดา้นการบรกิาร            มจีาํนวน 6 ขอ้ 
2. ดา้นการคดัเลอืกสนิคา้             มจีาํนวน 6 ขอ้ 
3. คุณค่าดา้นความสะดวก มจีาํนวน 5 ขอ้ 
4. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ                  มจีาํนวน 7 ขอ้ 
5. ดา้นคุณภาพสนิคา้                   มจีาํนวน 6 ขอ้ 

 
      โดยที�แต่ละคาํถามแบ่งระดบัลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตามการรบัรูข้องผูบ้รโิภค

ออกเป็น 5 ระดบั ซึ�งเป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชั �น (Interval Scale) และไดก้ําหนดค่า
ของการประเมนิระดบัลกัษณะการรบัรูข้องผูบ้รโิภคไดโ้ดยมเีกณฑด์งันี� 

 
ระดบัลกัษณะการรบัรู ้ ระดบัคะแนน 
มากที�สุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น้อย 2 
น้อยที�สุด 1 
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     การอภปิรายผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามที�ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลอนัตรภาคชั �น

(Interval Scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉลี�ยในการอภปิรายผลโดยคํานวณไดด้งันี� (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 
2545: 27) 

         Interval (I)    =         Range(R) – 1 
                                                            Class (C) 
                                               =             5 – 1 
                                                                 5 
                                               =              0.8 

 
      ดงันั �น จงึสามารถกําหนดเกณฑเ์ฉลี�ยของระดบัลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตาม

การรบัรูข้องผูบ้รโิภคไดด้งันี�  
 

  เกณฑค์ะแนนเฉลี�ยของระดบัลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตามการรบัรู ้
      คะแนนเฉลี�ย 4.21 – 5.00  หมายถงึ  มากที�สุด 
      คะแนนเฉลี�ย 3.41 – 4.20  หมายถงึ  มาก 
      คะแนนเฉลี�ย 2.61 – 3.40  หมายถงึ  ปานกลาง 
      คะแนนเฉลี�ย 1.81 – 2.60  หมายถงึ  น้อย 
      คะแนนเฉลี�ย 1.00 – 1.80  หมายถงึ  น้อยที�สุด 

 
        ส่วนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ในรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค

ซึ�งมจีาํนวนคาํถามทั �งหมด 5 ขอ้ โดยมรีายละเอยีดดงันี�คอื 
            1. ชื�อร้านสะดวกซื�อที�ใช้บรกิาร เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภท นามบญัญตั ิ

(Nominal scale) ลกัษณะคาํถามมหีลายคาํตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Question) 
            2. ประเภทของสนิคา้ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภท นามบญัญตั ิ(Nominal 

scale) ลกัษณะคาํถามมหีลายคาํตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Question)      
             3. ช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภท เรยีงลําดบั (Ordinal 

scale) ลกัษณะคาํถามมหีลายคาํตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Question) 
             4. จํานวนเงนิเฉลี�ยที�ในการซื�อสนิคา้ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภท อตัราส่วน 

(Ratio scale) ลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) 
             5. ความถี�ในการซื�อสนิคา้ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภท อตัรส่วน (Ratio scale) 

ลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) 
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ขั )นตอนการสร้างเครื�องมือ 
         เครื�องมอืที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในครั �งนี�คอื แบบสอบถามซึ�งมขี ั �นตอนการ

สรา้งเครื�องมอืตามลาํดบัต่อไปนี� 
              1. ศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวจิยัเกี�ยวกบั การจดัการรา้นคา้ปลกี พฤตกิรรม

การซื�อสนิค้าของผู้บรโิภค การค้าปลีก และร้านสะดวกซื�อ เพื�อนํามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

              2. สร้างแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคดิที�เกี�ยวข้องกบัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์การจดัการรา้นคา้ปลกี และพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ของผูบ้รโิภค  

              3. นําแบบสอบถามฉบบัร่างที�ได ้ ไปขอคําปรกึษาจากอาจารยท์ี�ปรกึษาปรญิญา
นิพน์ และขอคําแนะนําในการแก้ไข ปรบัปรุงขอ้ความเพื�อใหอ่้านแล้วมคีวามเขา้ใจง่ายและชดัเจน
ตามความมุง่หมายของการวจิยั     

              4. นําแบบสอบถามที�สร้างขึ�น เสนออาจารย์ที�ปรกึษาปรญิญานิพนธ์และ
ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจแบบสอบถาม เพื�อพจิารณาตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงเกี�ยวกบั
สาํนวนภาษาใหเ้ขา้ใจงา่ย เพื�อใหไ้ดข้อ้คาํถามที�มคีวามเที�ยงตรงในการวดัขอ้มลูตรงตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั 

              5. นําแบบสอบถามมาปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที�ปรกึษา
ปรญิญานิพนธแ์ละผูเ้ชี�ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

              6. นําแบบสอบถามที�ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง 
จํานวน 40 คน เพื�อนําแบบสอบถามไปวเิคราะห์หาค่าความเชื�อมั �นของเครื�องมอืในการวจิยั 
(Reliability Analysis) เพื�อประเมนิเครื�องมอืในการวจิยัมคีุณภาพเพยีงพอที�จะนําไปใช้ได้หรอืไม ่            
ซึ�ง นันแนลลี� (Nunnally. 1978: 245-246) ได้เสนอแนะไว้คอื มคี่าเท่ากับ 0.7 ขึ�นไป สําหรบั
งานวจิยัเชงิสาํรวจ ซึ�งผลการทดสอบมดีงันี� 

                  ค่าสมัประสทิธิ s α (α - Coefficiency) ของลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อ
ตามการรบัรูข้องผูบ้รโิภค ดา้นการบรกิาร เท่ากบั 0.8511 

                  ค่าสมัประสทิธิ s α (α - Coefficiency) ของลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อ
ตามการรบัรูข้องผูบ้รโิภค ดา้นการคดัเลอืกสนิคา้ เท่ากบั 0.8571                                                                                                                

                  ค่าสมัประสทิธิ s α (α - Coefficiency) ของลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อ
ตามการรบัรูข้องผูบ้รโิภค ดา้นคุณค่าดา้นความสะดวก เท่ากบั 0.7427   

                  ค่าสมัประสทิธิ s α (α - Coefficiency) ของลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อ
ตามการรบัรูข้องผูบ้รโิภค ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั 0.8733 

                  ค่าสมัประสทิธิ s α (α - Coefficiency) ของลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อ
ตามการรบัรูข้องผูบ้รโิภค ดา้นคุณภาพสนิคา้ เท่ากบั 0.7432 

              7. จดัทําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ แลว้นําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใชเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาวิจยั 



50 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

               การวจิยัเรื�องนี�เป็นการวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research) โดยมุ่งศกึษาถงึ การจดัการ
ร้านค้าปลีกที�มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสินค้าของผู้บริโภค: การศึกษาร้านสะดวกซื�อใน
กรุงเทพมหานคร ซึ�งผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยั เพื�อนํามาวเิคราะหจ์าก 2 แหล่ง 
โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

      1. แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มลูที�ไดจ้ากจากการใชแ้บบสอบถามเกบ็
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ในระหว่างวนัที� 1 พฤศจกิายน 2553 – วนัที� 15 ธนัวาคม 
2553 โดยมขีั �นตอนในการดาํเนินงานดงันี�                                                                                                 

         1.1 ผูว้จิยัขอหนังสอืแนะนําตวัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เพื�อขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 

         1.2 นําแบบสอบถามซึ�งหาคุณภาพแล้วไปขอความร่วมมือจากผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครตามเขตสํารวจที�กําหนด โดยผูว้จิยัไดช้ี�แจงใหก้ลุ่มตวัอย่างเขา้ใจวตัถุประสงค์และ
อธบิายวธิกีารตอบแบบสอบถามก่อนใหผู้ต้อบแบบสอบถามเริ�มตน้ตอบแบบสอบถาม และทําการเกบ็
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยจะเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามสถานที�ที�เป็นชุมชน ได้แก่ มหาวทิยาลยั 
โรงเรยีน โรงพยาบาล หา้งสรรพสนิคา้ รา้นสะดวกซื�อ 

      2. แหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มลูที�ไดม้าจากการศกึษาคน้ควา้และ
การรวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ได้แก่ หนังสอืทางวชิาการ บทความ วารสาร
ต่างๆ ปรญิญานิพนธ ์รายงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต 
 
4. การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

 นําข้อมูลที�ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์โดยการใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผล ซึ�งผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั �นตอนต่างๆ โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

      1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามแยกแบบสอบและถามที�ไมส่มบรูณ์ออก 

      2. การลงรหสั (Coding) นําแบบสอบถามที�ถูกต้องเรยีบรอ้ยแล้วมาลงรหสัตามที�ได้
กําหนดรหสัไวล้่วงหน้า  

      3. การประมวลผลขอ้มลู ขอ้มลูที�ลงรหสัแลว้ไดนํ้ามาบนัทกึเขา้ไฟลโ์ดยใชค้อมพวิเตอร ์
เพื�อใชค้อมพวิเตอรใ์นการวเิคราะหข์อ้มลู 

      4. การวเิคราะหข์อ้มลู (Analysis) การศกึษาคน้ควา้ในครั �งนี� ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู
โดยดาํเนินการตามลาํดบัดงันี� 

          4.1 การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ในการวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิพรรณนาจะใช้ค่ารอ้ยละ (Percentage) ในการอธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ และ
พฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ของผูบ้รโิภค โดยนํามาแจกแจงความถี� (Frequency) และนําเสนอเป็นรอ้ยละ 
(Percentage)  
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          4.2 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกี�ยวกบัลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตามการรบัรูข้อง

ผูบ้รโิภคโดยการหาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
          4.3 การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ในการวเิคราะห์

ข้อมูลเชงิอนุมาน โดยการนําข้อมูลที�ได้นํามาวเิคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพวิเตอร์ เพื�อทดสอบ
สมมตฐิานแต่ละขอ้ โดยใชค้่าสถติต่ิางๆ ในการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
  สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
        1. สถิตเิชงิพรรณา (Descriptive Statistic) เป็นค่าสถิตพิื�นฐานที�ใช้บรรยาย

คุณลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
 1.1 การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื�อใชใ้นการอธบิายลกัษณะขอ้มลูทั �วไปของ 

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ตูรดงันี� (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 52) 
 

� =   � × 100�  

 
 โดยที�    P        แทน ค่ารอ้ยละ หรอื เปอรเ์ซน็ต์ 

  f         แทน ความถี�ที�สาํรวจได ้
  n        แทน จาํนวนความถี�ทั �งหมด หรอื จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 
  1.2 ค่าเฉลี�ย (Mean) โดยใชส้ตูรดงันี� (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 48) 
 

�    =  ∑ �������  

 
 โดยที�    x         แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย 
           ∑ x�  ���� แทน ผลรวมของคะแนนทั �งหมด 
            n        แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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  1.3 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมสีูตรดงันี� (กลัยา วานิชย์

บญัชา. 2550: 49) 

�. �.  =  �∑ ����  (�� − �)!
� − 1  

           
โดยที�   S. D. แทน ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 

$ �!�
���

 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

   ($ ��
���

)! แทน ผลรวมของคะแนนทั �งหมดยกกําลงัสอง 

N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

      2. สถติสิาํหรบัวเิคราะหค์ุณภาพ 
          หาค่าความเชื�อมั �นของชุดคําถามโดยใชสู้ตรสมัประสทิธิ sแอลฟ่า (& - Coefficient) 

ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 34-36) 
 

&  =   '  ()*+,-+�(. / *+,-+�(. 1 + ( ' − 1 ) ()*+,-+�(. / *+,-+�(.   
 

โดยที�    α       แทน ค่าความเชื�อมั �น หรอื Alpha coefficient 
           k        แทน จาํนวนคาํถาม 

                      covariance   แทน ค่าเฉลี�ยของความแปรปรวนระหว่างคาํถาม 
                        variance     แทน ค่าเฉลี�ยของความแปรปรวนของคาํถาม 
 

      3. สถติทิี�ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
                    3.1 ค่าสถติ ิT-test (Independent Sample T-test) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม กรณีการทดสอบสมมตฐิานดว้ย T-test จะต้องทดสอบความ
แปรปรวนของ s2 ของประชากรทั �ง 2 กลุ่มก่อน โดยใช ้ Levene’s test เพื�อทดสอบว่า s2 ของ
ประชากร 2 กลุ่มเท่ากนัหรอืไม ่โดยใชส้ตูรดงันี� (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 135) 
 

           F    =     S1
2                            

                                             S2
2            

 
          โดยที�         df1 = n1-1                                   

                             df2 = n2-1 
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          ในกรณคีวามแปรปรวนของประชากรทั �ง 2 กลุม่ไมเ่ท่ากนั  (S� ! ≠ S! !  ) 

 

;    =   �� < => 
�  ��!�� +  �!!�!

 

 

โดยที�                    ?�  =   @A�>��B A>>�>C
DA�>��E>
��F� B D

A>>�>E>
�>F�
 

 
 
         ในกรณคีวามแปรปรวนของประชากรทั �ง 2 กลุ่มเท่ากนั  (S� ! = S! !  ) 

 

                          ;  =   ��< �>
�( ��F �)A�>G( �F�)A>> ��G �>F>  H ���B ��>I

 

              
โดยที�                     df   =   n1 +  n2 –  2 

 
          เมื�อ  t          แทน ค่าสถติทิี�ใชพ้จิารณาใน t-distribution t 

                  x�       แทน ค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่งที� 1  
 x!       แทน ค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่งที� 2  
 S�!        แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งที� 1  
 S!!        แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งที� 2  
            n1  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที� 1  
            n2  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที� 2  
          df         แทน ชั 'นแห่งความเป็นอสิระ (n1+n2- 2) 
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                     3.2 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance)             
ใชท้ดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า 2 กลุ่มขึ�นไป (กลัยา วานิชย์
บญัชา. 2550: 113) 
 
ตาราง 5 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม(B) k-1 SS(B) 
 

M�(N)= OO(P)Q<�   M�(N)M�(R) 
ภายในกลุ่ม(W) n-k SS(W) 

 
M�(R)== OO(P)�<S  

รวม (T)  n-1 SS(T)   

 
            ที�มา: กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2550). หน้า 114 
 
                     กรณีการทดสอบสมมตฐิานดว้ย One-Way Analysis of Variance จะต้องทดสอบ
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยดูค่าแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ดว้ย
การทดสอบของ Levene's test เพื�อทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนัหรอืไม่ ที�มกีารแจก
แจงแบบ F ที�องศาอสิระเป็น k-1 และ ∑ n-1 โดยใชส้ตูรดงันี� (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 114) 
 

 

 

 

                          3.2.1 ค่าสถติ ิF-test ใชท้ดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี�ยของกลุ่ม
ตวัอยา่งที�มากกว่า 2 กลุ่มขึ�นไป กรณคี่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั โดยใชส้ตูรดงันี� 
(Hartung; & et al. 2001: 133) 
 

T =  UOPUOV  , ?� = ( ' − 1 , � − ' )  

                   เมื�อ     F         แทน ค่าสถติทิี�ใชพ้จิารณาใน F-distribution 
                            MS(B)     แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  
                            MS(W)    แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม  
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          กรณีพบความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ จะทําการตรวจสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ที�ระดบันัยสําคญัทางสถติทิี� .05 หรอืระดบัความเชื�อมั �น 95% โดยใชว้ธิ ี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) โดยใชส้ตูรดงันี� (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 332-333) 

 

X�� =   �M�Y D 1�� +  1�ZE[�F\>;�F^
 

 

         โดยที�   ni ≠ nj 
         r = n - k 

 

          เมื�อ  t�<>̀;�<a  แทน ค่าที�ใชพ้จิารณาในการแจกแจงแบบ T-test ที�ระดบัความ
เชื�อมั �น 95% และชั �นห่างความเป็นอสิระภายในกลุ่ม  

 
LSD     แทน ค่าผลต่างนยัสาํคญัที�คาํนวณสาํหรบัการทดสอบ 
MSE     แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (MSW) 

  ni         แทน จาํนวนขอ้มลูของกลุ่ม i 
   nj         แทน จาํนวนขอ้มลูของกลุ่ม j 

 
                3.2.3 ค่าสถติ ิBrown-Forsythe (B) ใชท้ดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี�ย

ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า 2 กลุ่มขึ�นไป กรณคี่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั โดยใชส้ตูร
ดงันี� (Hartung; & et al. 2001: 134) 

 

b  =   M�bM�c 

 
                                   โดยค่า  M�c =  ∑ (1 − ��dS��� )��!       

 
         เมื�อ 

 
 
 
 
 
 

 

B แทน ค่าสถติทิี�ใชพ้จิารณาใน Brown-Forsythe 
MSB แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
MSW แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มสําหรบัสถติ ิBrown-Forsythe 
K แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N แทน ขนาดประชากร 
 Si

2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
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                ถ้าผลการทดสอบมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติแิล้ว ต้องทําการ
ทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพื�อดูว่ามคีู่ใดบา้งที�แตกต่างกนั โดยใชว้ธิ ี Dunnett T3 โดยใช้สูตรดงันี� 
(Keppel. 1982: 153-155) 

?e  =  f2(M�O/g)hi
√k   

 
         เมื�อ dD         แทน ค่าสถติทิี�ใชพ้จิารณาใน Dunnett  test  

         qD          แทน ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett  test  
         MSS/A      แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม  
         S           แทน ขนาดของกลุ่มตวั 

 

          3.3 ค่าสถติ ิ Chi – square (�2) ใช้ในการทดสอบความสมัพนัธ์ของขอ้มูลที�มี
ลกัษณะเป็นความถี�โดยใชส้ตูรดงันี� (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2539: 182) 

 

�!   =   ∑ (l� − Y�S��� )!
Y�  

 

         เมื�อ      �!        แทน Chi - Square 
         Oi          แทน ความถี�หรอืจาํนวนครั �งที�เกดิในระดบัที� ¡  

                          Ei         แทน ความถี�หรอืจาํนวนครั �งที�เกดิในระดบัที� ¡  
                    k          แทน จํานวนกลุม่หรือจํานวนระดบัของตวัแปร 

             df        แทน k-1 
            p          แทน ความน่าจะเป็นสาํหรบับอกนัยสาํคญัทางสถติ ิ

 
          เมื�อพบว่าตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์ จะทําการทดสอบขนาดความสมัพนัธต่์อไป โดย

สถติทิี�ใชว้ดัระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงันี� 
                3.3.1 การทดสอบสถติ ิCramer’s V ใชว้ดัความสมัพนัธ ์เมื�อมตีวัแปรใดตวัแปร

หนึ�งหรอืทั �งสองตวัเป็นชนิดนามกําหนด Nominal scale โดยใชสู้ตรดงันี� (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ s. 
2543: 332) 

 

m,+n.,ok p  =   � q!
�(; − 1) 
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          โดยที�     Cramer’s V   แทน สมัประสทิธิ s Cramer’s V  
   x2              แทน  ค่าของ x2  จากการทดสอบความเป็นอสิระต่อกนั 
   n               แทน  ขนาดของตวัอยา่ง 
   t                แทน  จาํนวนแถวหรอืจาํนวนสดมภท์ี�มคี่าน้อย 

 
                3.3.2 การทดสอบสถติ ิSomers’ D ใชว้ดัความสมัพนัธ ์เมื�อมตีวัแปรใดตวัแปร

หนึ�งหรอืทั �งสองตวัเป็นชนิดนามกําหนด Ordinal scale โดยใชสู้ตรดงันี� (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ s. 
2543: 332) 
 

�)n.,ko�   =   r� − r�r� + r� + st  
 
         โดยที�      Somers’ D   แทน สมัประสทิธิ s Somers’ D 

            NS             แทน จาํนวนคู่ที�มอีนัดบัเหมอืนกนัทั �ง 2 ตวัแปร 
            ND             แทน จาํนวนคู่ที�มอีนัดบัต่างกนัทั �ง 2 ตวัแปร 

                      Tv              แทน จาํนวนคู่ที�มลีําดบัการเรยีงซํ�าของตวัแปรตาม 
                     

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสทิธิ sสหสมัพนัธ ์ดงันี� (ชศูร ีวงศร์ตันะ.2544: 316) 
ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์0.91 – 1.00 หมายความว่า มคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก 
ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์0.71 – 0.90 หมายความว่า มคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงู 
ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์0.31 – 0.70 หมายความว่า มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์0.01 – 0.30 หมายความว่า มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ�า 
ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์0.00          หมายความว่า ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที� 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลงานวจิยัเรื�อง การจดัการร้านค้าปลกีที�มอีิทธพิลต่อ

พฤตกิรรมการซื&อสนิคา้ของผูบ้รโิภค: การศกึษารา้นสะดวกซื&อในกรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัได้กําหนด
สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ดงันี& 

n 
x 
S.D. 
t 
F 
LSD 
 
Dunnett’s T3 
�
� 

Cramer’s V 
Somers’ D 
Sig. 
H0 
H1 

* 

แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 

 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
ค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ค่าสถติทิี�ใชพ้จิารณาใน t-distribution 
ค่าสถติทิี�ใชพ้จิารณาใน F-distribution 
ค่าสถติผิลต่างนยัสาํคญัที�คาํนวณสาํหรบัการทดสอบ Fisher’s Least 
Significant Difference 
ค่าสถติผิลต่างนยัสาํคญัที�คาํนวณสาํหรบัการทดสอบ Dunnett’s T3  
ค่าไค-สแควร ์(Chi-Square) 
ระดบัความสมัพนัธใ์นการวดัตวัแปรมาตรวดันามบญัญตั ิ
ระดบัความสมัพนัธใ์นการวดัตวัแปรมาตรวดัเรยีงลาํดบั 
ระดบันยัสําคญัทางสถติจิากการทดสอบ 
สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัในครั &ง

นี&ผู้วจิยัได้วเิคราะห์และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธบิายโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ตามลาํดบัดงันี& 

 ส่วนที� 1 การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา ประกอบดว้ย ความถี� รอ้ยละ ค่าเฉลี�ยและ              
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี& 

          ตอนที� 1 การวเิคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 
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          ตอนที� 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื&อตามการรบัรู้

ของผู้บรโิภค ได้แก่ การบรกิาร การคดัเลอืกสนิค้า คุณค่าด้านความสะดวก ลกัษณะทางกายภาพ                 
และคุณภาพสนิคา้ 

          ตอนที� 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้ของผูบ้รโิภค 
 
 ส่วนที� 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื�อทดสอบสมมตฐิานจาํนวน 10 ขอ้ดงันี& 
       1. เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อของผูบ้รโิภค 
       2. อายมุอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อของผูบ้รโิภค 
       3. ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อของผูบ้รโิภค 
       4. อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อของผูบ้รโิภค 
       5. รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อของ

ผูบ้รโิภค 
       6. การบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อของผูบ้รโิภค 
       7. การคัดเลือกสินค้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อของ

ผูบ้รโิภค 
       8. คุณค่าดา้นความสะดวกมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อของ                

ผูบ้รโิภค 
       9. ลกัษณะทางกายภาพมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อของ

ผูบ้รโิภค 
       10. คุณภาพสนิคา้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อของผูบ้รโิภค 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
     ส่วนที� 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา ประกอบดว้ย ความถี� รอ้ยละ ค่าเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี& 
            ตอนที� 1 ลกัษณะข้อมลูทั �วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                   การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน โดยนําเสนอในรปูแบบ ความถี� รอ้ยละ ดงันี& 
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ตาราง 6 จาํนวนค่าความถี�และค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบั  
      การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1.เพศ ชาย 

หญงิ 
169 
231 

42.25 
57.75 

 รวม 400 100.00 
2.อายุ ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี        

21 – 30 ปี         
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี                        
51 ปีขึ&นไป 

91 
206 
61 
34 
8 

22.75 
51.50 
15.25 
8.50 
2.00 

 รวม 400 100.00 
3.ระดบัการศึกษา 
 

ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี        
ปรญิญาตร ี       
สงูกว่าปรญิญาตร ี

127 
205 
68 

31.75 
51.25 
17.00 

 รวม 400 100.00 
4.อาชีพ 
 

นกัเรยีน / นิสติ นกัศกึษา 
ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ    
พนกังานบรษิทัเอกชน          
ประกอบธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย 
พ่อบา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอายุ
อาชพีอื�นๆ 

113 
70 
135 
45 
19 
18 

28.25 
17.50 
33.75 
11.25 
4.75 
4.50 

 รวม 400 100.00 
5.รายได้เฉลี�ยต่อเดือน 
 

ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท 
5,001– 10,000 บาท                                     
10,001– 15,000 บาท                          
15,001 – 20,000 บาท 
 20,001 บาทขึ&นไป 

69 
116 
94 
60 
61 

17.25 
29.00 
23.50 
15.00 
15.25 

 รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 6 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามที�ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง

ในการศกึษาครั &งนี&มจีาํนวน 400 คน จาํแนกตามตวัแปรไดด้งันี& 
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 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 231 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.75                 

และเพศชาย จาํนวน 169 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.25 ตามลาํดบั 
 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 21 – 30 ปี จาํนวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.50

รองลงมาคอื ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จาํนวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.75 กลุ่มที�มอีายุ 31 – 40 ปี
จาํนวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 กลุ่มที�มอีาย ุ41 – 50 ปี จาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.50และ
กลุ่มที�มจีาํนวนน้อยที�สุดคอื กลุ่มที�มอีาย ุ51 ปีขึ&นไป จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ี จํานวน             
206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.25 รองลงมาคอื ตํ�ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 127 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.75 
และกลุ่มที�มจีาํนวนน้อยที�สุดคอื สงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.00 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จาํนวน 135 คน            
คดิเป็นรอ้ยละ 33.75 รองลงมาคอื อาชพีนักเรยีน / นิสติ นักศกึษา จาํนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
28.25 อาชพีขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 70 คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 ประกอบธุรกจิส่วนตวั / 
คา้ขาย จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 พ่อบา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอายุ จาํนวน 19 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 4.75 และกลุ่มที�มจีํานวนน้อยที�สุดคอื อาชพีอื�นๆ จํานวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 
ตามลําดบั ทั &งนี&อาชพีอื�นๆ หมายถงึ ช่างภาพ นักเขยีน พยาบาล เภสชักร รบัจา้ง พนักงานรกัษา
ความปลอดภยั วศิวกรและไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
 รายได้เฉลี�ยต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มรีายได ้ 5,001 - 10,000 บาท 
จาํนวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29 รองลงมาคอื กลุ่มที�มรีายได ้10,001 – 15,000 บาท จาํนวน 94 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.50 กลุ่มที�มรีายได ้ ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท จาํนวน 69 คน คดิเป็น           
รอ้ยละ 17.25 กลุ่มที�มรีายได ้20,001 บาทขึ&นไป จาํนวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 และกลุ่มที�มี
จาํนวนน้อยที�สุดคอื กลุ่มที�มรีายได ้ 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 
ตามลาํดบั 

 
 เนื�องจากในการทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติไิค-แสควร ์ (Chi-Square Test) ขอ้มูลส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุและด้านอาชพี มคีวามถี�ของขอ้มูลในบางกลุ่มน้อยเกนิไป           
ไม่สามารถทําการทดสอบสมมตฐิานได ้(Cochran.1954: 417- 451) ดงันั &นผูว้จิยัจงึทําการรวบรวม
กลุ่มขอ้มลูใหม่เพื�อใหท้ําการทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติไิค-แสควร ์ (Chi-Square Test) ได ้ขอ้มลู
ส่วนบุคคลดา้นอายแุละอาชพี ซึ�งไดจ้ดักลุ่มขอ้มลูใหมเ่ป็นดงันี& 
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ตาราง 7 จาํนวนค่าความถี�และค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามที�จดักลุ่มใหม ่จาํแนกตามอายแุละ  
     อาชพี 
 
 ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1.อายุ ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี        

21 – 30 ปี         
31 – 40 ปี 
41 ปีขึ&นไป 

91 
206 
61 
42 

22.75 
51.50 
15.25 
10.50 

 รวม 400 100.00 
2.อาชีพ 
 

นกัเรยีน / นิสติ นกัศกึษา 
ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ    
พนกังานบรษิทัเอกชน          
ประกอบธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย 
พ่อบา้น /แมบ่า้น / เกษยีณอายุ /
อาชพีอื�นๆ 

113 
70 
135 
45 
 

37 

28.25 
17.50 
33.75 
11.25 

 
9.25 

 รวม 400 100.00 

 
  จากตาราง 7 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามที�นํามาจดักลุ่มใหม่

จาํแนกตามตวัแปรไดด้งันี& 
 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 21 – 30 ปี จาํนวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.50

รองลงมาคอื ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จาํนวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.27 กลุ่มที�มอีายุ 31 – 40 ปี
จาํนวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 และกลุ่มที�มจีาํนวนน้อยที�สุดคอื กลุ่มที�มอีายุ 41 ปีขึ&นไป 
จาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.50 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จาํนวน 135 คนคดิ
เป็นรอ้ยละ 33.75 รองลงมาคอื อาชพีนักเรยีน / นิสติ นักศกึษา จาํนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
28.25 อาชพีขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 70 คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 ประกอบธุรกจิส่วนตวั / 
คา้ขาย จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 และกลุ่มที�มจีาํนวนน้อยที�สุดคอื พ่อบา้น / แม่บา้น / 
เกษยีณอายุ / อาชพีอื�นๆ จาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 ตามลําดบั ทั &งนี& อาชพีอื�นๆ หมายถงึ 
ช่างภาพ นักเขียน พยาบาล เภสัชกร รบัจ้าง พนักงานรกัษาความปลอดภยั วิศวกรและไม่ได้
ประกอบอาชพี 
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            ตอนที�  2 ลักษณะการจัดการร้านสะดวกซื8อตามการรับรู้ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

                    การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัลกัษณะการจดัการร้านสะดวกซื&อตามการรบัรู้
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การบรกิาร การคดัเลอืกสนิค้า คุณค่าด้านความสะดวก ลกัษณะ                 
ทางกายภาพ และคุณภาพสนิคา้ 
 
ตาราง 8 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื&อตามการรบัรูข้องตอบ  
      แบบสอบถามดา้นการบรกิาร 
 

การจดัการรา้นสะดวกซื8อตามการรบัรู ้
ด้านการบริการ 

ระดบัการรบัรู ้

x S.D. 
 

แปลผล 
การแต่งกายของพนกังานสะอาดเรยีบรอ้ย 3.82 .784 มาก 

การมมีนุษยสมัพนัธท์ี�ดต่ีอลกูคา้    3.70 .937 มาก 

ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 3.59 .857 มาก 

การดแูลเตมิสนิคา้บนชั &นวางสนิคา้อย่างสมํ�าเสมอ 3.64 .814 มาก 

พนกังานมคีวามรูเ้รื�องสนิคา้เพื�อแนะนําลกูคา้ 3.41 .961 มาก 

สง่มอบสนิคา้ไดค้รบถว้น 3.80 .795 มาก 

รวม 3.66 .858 มาก 

 
  จากตาราง 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื&อมลีกัษณะการจดัการรา้น            

ดา้นการบรกิารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.66 
  เมื�อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื&อมลีกัษณะการจดัการ

รา้นดา้นการบรกิารอยู่ในระดบัมากในทุกเรื�อง เรื�องที�มคี่าเฉลี�ยสูงที�สุดคอื การแต่งกายของพนักงาน
สะอาดเรยีบร้อย มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.82 รองลงมาคอื ส่งมอบสนิค้าได้ครบถ้วน มคี่าเฉลี�ยเท่ากับ 
3.80 การมนุษยสมัพนัธท์ี�ดต่ีอลูกคา้ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.70 การดูแลเตมิสนิคา้บนชั &นวางสนิคา้อย่าง
สมํ�าเสมอมคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.64 ความรวดเรว็ในการให้บรกิาร มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.59 พนักงานมี
ความรูเ้รื�องสนิคา้เพื�อแนะนําลกูคา้ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.41 ตามลาํดบั  
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ตาราง 9 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื&อตามการรบัรูข้อง 
      ผูต้อบแบบสอบถามดา้นการคดัเลอืกสนิคา้ 
 

การจดัการรา้นสะดวกซื8อตามการรบัรู ้
ด้านการคดัเลือกสินค้า 

ระดบัการรบัรู ้

x S.D. 
 

แปลผล 
ความหลากหลายของประเภทของสนิคา้ 3.93 .799 มาก 

ความหลากหลายของชนิดของสนิคา้ 4.03 .831 มาก 

ความหลากหลายของยี�หอ้หรอืตราของสนิคา้ 3.94 .873 มาก 

สนิคา้มหีลายขนาด 3.62 .892 มาก 

สนิคา้มหีลายส ี 3.66 .906 มาก 

สนิคา้มหีลายระดบัราคา 3.65 .735 มาก 

รวม 3.80 .839 มาก 

 
 จากตาราง 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื&อมลีกัษณะการจดัการรา้น             

ดา้นการคดัเลอืกสนิคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.80 
 เมื�อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื&อมลีกัษณะการจดัการ

รา้นดา้นการคดัเลอืกสนิคา้อยู่ในระดบัมากในทุกเรื�อง เรื�องที�มคี่าเฉลี�ยสูงที�สุดคอื ความหลากหลาย
ของชนิดของสนิคา้ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.03 รองลงมาคอื ความหลากหลายของยี�หอ้หรอืตราของสนิคา้                        
มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.94 ความหลากหลายของประเภทของสนิคา้ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.93 สนิคา้มหีลาย
ส ีมคี่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.66 สินค้ามหีลายระดบัราคา มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.65 สนิค้ามหีลายขนาด                 
มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.62 ตามลาํดบั  
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ตาราง 10 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื&อตามการรบัรูข้อง 
      ผูต้อบแบบสอบถามดา้นคุณค่าดา้นความสะดวก 
 

การจดัการรา้นสะดวกซื8อตามการรบัรู ้
ด้านคณุค่าด้านความสะดวก 

ระดบัการรบัรู ้

x S.D. 
 

แปลผล 
ความสะดวกในการเขา้ถงึ 4.10 .844 มาก 

การเปิดบรกิารทุกวนัตลอด 24 ชั �วโมง  4.32 .827 มากที�สดุ 

การจดัพื&นที�ใหบ้รกิารตนเอง 3.74 .863 มาก 

การอาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้   3.58 .911 มาก 

บรกิารรบัชาํระเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ 3.90 .858 มาก 

รวม 3.93 .860 มาก 

 
  จากตาราง 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื&อมลีกัษณะการจดัการรา้น             

ดา้นคุณค่าดา้นความสะดวกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.93 
  เมื�อพจิารณารายขอ้ความ พบว่า เรื�องที�ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื&อมลีกัษณะ

การจดัการรา้นด้านคุณค่าด้านความสะดวกอยู่ในระดบัมากที�สุดคอื การเปิดบรกิารทุกวนัตลอด 24 
ชั �วโมง ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.32 และเรื�องที�ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื&อมลีกัษณะการจดัการ
รา้นดา้นคุณค่าดา้นความสะดวกอยูใ่นระดบัมากคอื ความสะดวกในการเขา้ถงึ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.10 
รองลงมาคอื บรกิารรบัชําระเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.90 การจดัพื&นที�ให้บรกิารตนเอง            
มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.74 การอํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.58 ตามลาํดบั  
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ตาราง 11 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื&อตามการรบัรูข้อง  
      ผูต้อบแบบสอบถามดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

การจดัการรา้นสะดวกซื8อตามการรบัรู ้
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัการรบัรู ้

x S.D. 
 

แปลผล 
ความสะอาดของรา้นคา้  3.83 .876 มาก 

การจดัเรยีงสนิคา้เป็นหมวดหมูส่ะดวกต่อการหาสนิคา้ 3.94 .795 มาก 

แสงสว่างภายในรา้นคา้เพยีงพอทาํใหม้องเหน็สนิคา้ชดัเจน  3.92 .876 มาก 

การใชส้ภีายในรา้นคา้เหมาะสม 3.80 .852 มาก 

อุณหภูมภิายในรา้นคา้เยน็สบาย 3.74 .910 มาก 

เสยีงเปิด-ปิดประตูของรา้นสะดวกซื&อไดย้นิชดัเจน 3.82 .899 มาก 

ป้ายแสดงรายการสนิคา้/ราคาสนิคา้ชดัเจน 3.79 .908 มาก 

รวม 3.83 .873 มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื&อมลีกัษณะการจดัการรา้น            

ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.83 
เมื�อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื&อมลีกัษณะการจดัการ

รา้นด้านคุณค่าด้านความสะดวกอยู่ในระดบัมากในทุกเรื�อง เรื�องที�มคี่าเฉลี�ยสูงที�สุดคอื การจดัเรยีง
สนิค้าเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการหาสนิค้า มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.94 รองลงมาคอื แสงสว่างภายใน
รา้นคา้ทําใหม้องเหน็สนิคา้ชดัเจน มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.92 ความสะอาดของรา้นคา้ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 
3.83 เสยีงเปิด-ปิดประตูของรา้นสะดวกซื&อ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.82 การใชส้ภีายในรา้นคา้เหมาะสม มี
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.80 ป้ายแสดงรายการสนิคา้/ราคาสนิค้าชดัเจน มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.79 อุณหภูมิ
ภายในรา้นคา้เยน็สบาย มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.74 ตามลาํดบั  
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ตาราง 12 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื&อตามการรบัรูข้อง  
      ผูต้อบแบบสอบถามดา้นคุณภาพสนิคา้ 
 

การจดัการรา้นสะดวกซื8อตามการรบัรู ้
ด้านคณุภาพสินค้า 

ระดบัการรบัรู ้

x S.D. 
 

แปลผล 
สนิคา้มคีวามสวยงามเรยีบรอ้ยน่าซื&อ 3.80 .774 มาก 

ความสะอาดของสนิคา้ถูกตอ้งตามหลกัชวีอนามยั 3.77 .833 มาก 

สนิคา้มคีวามคงทน 3.62 .824 มาก 

สนิคา้มคีวามปลอดภยัไมม่สีิ�งแปลกปลอม 3.79 .824 มาก 

สนิคา้มกีารรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานภาครฐับาล 4.05 .807 มาก 

สนิคา้ที�ขายภายในรา้นมปีระโยชน์ 3.82 .848 มาก 

รวม 3.81 .818 มาก 

    

   จากตาราง 12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื&อมลีกัษณะการจดัการรา้น            
ดา้นคุณภาพสนิคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.81 

   เมื�อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื&อมลีกัษณะการจดัการ
ร้านด้านคุณภาพสินค้าอยู่ในระดบัมากในทุกเรื�อง เรื�องที�มคี่าเฉลี�ยสูงที�สุดคอื สินค้ามกีารรบัรอง
คุณภาพจากหน่วยงานภาครฐับาล มคี่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาคอื สนิค้าที�ขายภายในร้านมี
ประโยชน์ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.82 สนิคา้สวยงามเรยีบรอ้ยน่าซื&อ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.80 สนิคา้มคีวาม
ปลอดภยัไม่มสีิ�งแปลกปลอม มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.79 ความสะอาดของสนิคา้ถูกต้องตามหลกัชวีอนา
มยั มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.77 สนิคา้มคีวามคงทน มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.62 ตามลาํดบั 
 

            ตอนที� 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกบัพฤติกรรมการซื8อสินค้าของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

                   พฤติกรรมการซื&อสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามที�ศึกษาในงานวิจัยนี&              
แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ใชบ้รกิาร ประเภทของสนิคา้ ช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร 
จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ในการซื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง และจาํนวนครั &งที�มาซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์  
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ตาราง 13 จาํนวนค่าความถี�และค่ารอ้ยละพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม              
      จาํแนกตามชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ใชบ้รกิาร ประเภทของสนิคา้ และช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร  
 
 พฤติกรรมการซื8อสินค้า จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1.ชื�อรา้นสะดวกซื8อ รา้นเซเว่นอเีลฟเว่น 

รา้นแฟรม์ลิมีารท์ 
เทสโกโ้ลตสัเอกเพรส 
รา้นวชีอ็ปมนิิมารท์ 
รา้น 108 ชอ็ป 
รา้นเอเอม็พเีอม็ 

235 
59 
40 
34 
22 
10 

58.75 
14.75 
10.00 
8.50 
5.50 
2.50 

 รวม 400 100.00 
2.ประเภทสินค้า สนิคา้ Fast Food และเครื�องดื�ม 

สนิคา้ประเภทอุปโภคต่างๆ 
สนิคา้ในครวัเรอืน 
สนิคา้เครื�องดื�มที�อยู่ในตูแ้ช ่
ขนมและไอศกรมี 
ยาสามญัต่างๆ 
ลกูอม หมากฝรั �งและชอ็กโกแลต็ 
เบเกอรร์ี�ต่างๆ 
บตัรเตมิเงนิ ซมิโทรศพัท ์
นิตยสารและหนงัสอืพมิพ ์
เหลา้ บุหรี� เบยีร ์
CD/VCD/DVDเพลง ภาพยนต ์
เครื�องเขยีน 
สนิคา้อื�นๆ                                               

55 
45 
30 
103 
26 
5 
21 
26 
37 
15 
20 
3 
9 
5 

13.75 
11.25 
7.50 
25.75 
6.50 
1.25 
5.25 
6.25 
9.25 
3.75 
5.00 
0.75 
2.25 
1.25 

 รวม 400 100.00 
3.ช่วงเวลา                         
ในการซื8อสินค้า 
 

06.01น.-12.00น. 
12.01น.-18.00น. 
18.01น.-24.00น. 
00.01น.-06.00น. 

66 
91 
185 
58 

16.50 
22.75 
46.25 
14.50 

 รวม 400 100.00 
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  จากตาราง 13 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซื&อสนิค้าของผูต้อบแบบสอบถามที�ใช้เป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครั &งนี&มจีาํนวน 400 คน จาํแนกตามตวัแปรไดด้งันี& 
  ชื�อร้านสะดวกซื8อ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื&อสนิคา้จากรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น จาํนวน              

235 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.75 รองลงมาคอื รา้นแฟรม์ลิมีารท์ จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.75                  
เทสโก้โลตสัเอกเพรส จาํนวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 รา้นวชีอ็ปมนิิมารท์ จาํนวน 34 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 รา้น 108 ชอ็ป จาํนวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.50 และรา้นเอเอม็พเีอม็ จาํนวน           
22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.50 ตามลาํดบั 

  ประเภทสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซื&อสนิคา้เครื�องดื�มที�อยู่ในตู้แช่ จาํนวน              
103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.75 รองลงมาคอื สนิคา้ Fast Food และเครื�องดื�ม จาํนวน 55 คน คดิเป็น      
รอ้ยละ 13.7 สนิคา้ประเภทอุปโภคต่างๆ จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 บตัรเตมิเงนิ ซมิโทร
ศพัท ์จาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 สนิคา้ในครวัเรอืน จาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 
ขนมและไอศกรมี จาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 เบเกอรร์ี�ต่างๆ จาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
6.50 ลูกอม หมากฝรั �งและชอ็กโกแลต็ จาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 เหลา้ บุหรี� เบยีร ์จาํนวน 
20 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 จาํนวน 22 คน นิตยสารและหนังสอืพมิพ ์จาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
3.75 เครื�องเขยีน จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.25 ยาสามญัต่างๆ จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
1.25  สนิคา้อื�นๆ จาํนวน  5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 และCD/VCD/DVD เพลง ภาพยนต์ จาํนวน             
3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75 ตามลําดบั ทั &งนี&สนิคา้อื�นๆ หมายถงึ หมายถงึ ผา้อนามยั กระดาษทชิชู่             
ยากนัยงุ ก.ย.15 และบะหมี�กึ�งสาํเรจ็รปู 

  ช่วงเวลาในการซื8อสินค้า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื&อสนิค้าในช่วงเวลา 18.01น.- 
24.00น. จาํนวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.25 รองลงมาคอื 12.01น.-18.00น.จาํนวน 91 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 22.75  06.01น.-12.00น. จาํนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 และ 00.01น.-06.00น. 
จาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 ตามลาํดบั 
 

 เนื�องจากในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตไิค-แสควร ์ (Chi-Square Test) ขอ้มูล
พฤตกิรรมการซื&อสนิค้าของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชื�อรา้นสะดวกซื&อและประเภทสนิค้า มคีวามถี�
ของขอ้มลูในบางกลุ่มน้อยเกนิไป ไม่สามารถทําการทดสอบสมมตฐิานได ้ (Cochran.1954: 417- 
451) ดงันั &นผู้วจิยัจงึทําการรวบรวมกลุ่มขอ้มูลใหม่เพื�อให้ทําการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถติไิค-
แสควร ์ (Chi-Square Test) ได้ขอ้มลูพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชื�อรา้น
สะดวกซื&อที�ใชบ้รกิารและประเภทสนิคา้ ซึ�งไดจ้ดักลุ่มขอ้มลูใหมเ่ป็นดงันี& 
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ตาราง 14 จาํนวนค่าความถี�และค่ารอ้ยละพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้ของผูต้อบแบบสอบถามที�จดั              
      กลุ่มใหม ่จาํแนกตามชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ใชบ้รกิารและประเภทของสนิคา้  
 
 พฤติกรรมการซื8อสินค้า จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1.ชื�อรา้นสะดวกซื8อ รา้นเซเว่นอเีลฟเว่น 

รา้นแฟรม์ลิมีารท์ 
เทสโกโ้ลตสัเอกเพรส 
รา้นวชีอ็ปมนิิมารท์ 
รา้น 108 ชอ็ป/รา้นเอเอม็พเีอม็ 

235 
59 
40 
34 
32 

58.75 
14.75 
10.00 
8.50 
8.00 

 รวม 400 100.00 
2.ประเภทสินค้า สนิคา้ Fast Food และเครื�องดื�ม 

สนิคา้ประเภทอุปโภคต่างๆ 
สนิคา้ในครวัเรอืน 
สนิคา้เครื�องดื�มที�อยู่ในตูแ้ช ่
ขนมและไอศกรมี/ยาสามญัต่างๆ 
ลกูอม หมากฝรั �งและชอ็กโกแลต็/
เบเกอรร์ี�ต่างๆ 
บตัรเตมิเงนิ ซมิโทรศพัท ์
สนิคา้อื�นๆ                                               

55 
45 
30 
103 
31 
 

47 
37 
52 

13.75 
11.25 
7.50 
25.75 
7.75 

 
11.75 
9.25 
13.00 

 รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 14 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้ของผู้ตอบแบบสอบถามที�

นํามาจดักลุ่มใหมจ่าํแนกตามตวัแปรไดด้งันี& 
  ชื�อร้านสะดวกซื8อ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื&อสนิคา้จากรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น จาํนวน              

235 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.75 รองลงมาคอื รา้นแฟรม์ลิมีารท์ จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.75                  
เทสโก้โลตสัเอกเพรส จาํนวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 รา้นวชีอ็ปมนิิมารท์ จาํนวน 34 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 8.50 และรา้น 108 ชอ็ป/รา้นเอเอม็พเีอม็ จาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 ตามลาํดบั 

  ประเภทสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซื&อสนิคา้เครื�องดื�มที�อยู่ในตู้แช่ จาํนวน              
103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.75 รองลงมาคอื สนิคา้ Fast Food และเครื�องดื�ม จาํนวน 55 คน คดิเป็น      
รอ้ยละ 13.7 สนิคา้อื�นๆ จาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 ลูกอม หมากฝรั �งและชอ็กโกแลต็/
เบเกอรร์ี�ต่างๆ จาํนวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.75 สนิคา้ประเภทอุปโภคต่างๆ จาํนวน 45 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 11.25 บตัรเตมิเงนิ ซมิโทรศพัท ์จาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 ขนมและไอศกรมี/
ยาสามญัต่างๆ จาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 และสนิคา้ในครวัเรอืน จาํนวน 30 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 7.50 ตามลาํดบั 

 
 



71 
   

           ทั &งนี&สนิคา้อื�นๆ หมายถงึ นิตยสารและหนังสอืพมิพ ์ เหลา้ บุหรี� เบยีร ์CD/VCD/DVD เพลง
และภาพยนต ์เครื�องเขยีน ผา้อนามยั กระดาษทชิชู่ ยากนัยงุก.ย.15 และบะหมี�กึ�งสําเรจ็รปู 
 
ตาราง 15 ค่าตํ�าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน เกี�ยวกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้ 
      ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ในการซื&อสนิคา้บาทต่อครั &งและความถี�ใน  
      การซื&อสนิคา้ครั &งต่อสปัดาห ์  
 

พฤติกรรมการซื8อสินค้า Min. Max. � S.D. 
จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ในการซื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง 10.00 500.00 101.74 79.697 
ความถี�ในการซื&อสนิคา้ครั &งต่อสปัดาห ์  1.00 20.00 5.59 3.833 
 

 จากตาราง 15 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนก
ตามจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ในการซื&อสนิคา้บาทต่อครั &งและความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหไ์ดด้งันี& 

 จาํนวนเงินเฉลี�ยที�ในการซื8อสินค้าบาทต่อครั 8ง ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายเงนิเพื�อซื&อสนิคา้
โดยจํานวนเงนิที�จ่ายเพื�อซื&อสนิคา้มคี่าตํ�าสุดคอื 10 บาทต่อครั &ง จาํนวนเงนิที�จ่ายเพื�อซื&อสนิค้ามคี่า
ตํ�าสุดคอื 500 บาทต่อครั &ง และจาํนวนเงนิที�จา่ยเพื�อซื&อสนิคา้มคี่าเฉลี�ยค่าเท่ากบั 101.74 บาทต่อครั &ง 

 ความถี�ในการซื8อสินค้าครั 8งต่อสปัดาห์ ผูต้อบแบบสอบถามซื&อสนิคา้ที�รา้นสะดวกซื&อโดย
มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้ที�มคี่าตํ�าสุดคอื 1 ครั &งต่อสปัดาห ์ความถี�ในการซื&อสนิคา้ที�มคี่ามากสุดคอื 20 
ครั &งต่อสปัดาห ์และความถี�ในการซื&อสนิคา้มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 5.59 ครั &งต่อสปัดาห ์

 
  ส่วนที� 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื�อทดสอบสมมตฐิานดงันี& 
  สมมติฐานข้อที� 1 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อของผูบ้รโิภค 

สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี& 
 สมมติฐานข้อที� 1.1 เพศและพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงนิ

เฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &ง  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-Test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: เพศชายและเพศหญงิมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวน
เงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: เพศชายและเพศหญงิมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวน
เงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งแตกต่างกนั 
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 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ
เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญงิไมแ่ตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญงิแตกต่างกนั 

 
ตาราง 16 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยจาํนวนเงนิที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งระหว่างเพศชายกบัเพศหญงิ  
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

เพศ N F Sig. x S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

จาํนวนเงนิเฉลี�ย 
ที�ใชซ้ื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง 

ชาย 

หญงิ 
169 

231 

.787 .376 101.41 
101.99 

80.92 
78.96 

-.071 .943 

 
 จากตาราง 16 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้ Levene's test พบว่า ค่าความ

แปรปรวนของเพศชายและเพศหญงิ มคี่า Sig. เท่ากบั .376 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญงิไม่แตกต่าง
กนั ดงันั &นจะทดสอบค่าสถติ ิT-test กรณีความแปรปรวนเท่ากนั โดยจะยอมรบั สมมตฐิานหลกั (H0)                 
กต่็อเมื�อ Sig. (2-tailed) มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.05  

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ซื&อสนิค้าต่อครั &ง ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ พบว่า เพศหญงิมคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้จากรา้น
สะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 101.99 บาทต่อครั &ง ซึ�งมากกว่าเพศชายที�มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิค้า
จากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 101.41 บาทต่อครั &ง 

 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .943 ซึ�งมากกว่า 0.05 นั �นคอื 
ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า เพศชายและเพศหญงิมี
ค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ซื&อสินค้าต่อครั &งไม ่     
แตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 
 
 
 
 

 



73 
 

 สมมติฐานข้อที� 1.2 เพศและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการ
ซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-Test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติฐิานไดด้งันี& 

 H0: เพศชายและเพศหญงิมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�ใน
การซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั 

 H1: เพศชายและเพศหญงิมคี่าพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นเฉลี�ยความถี�ใน
การซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 

 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ

เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญงิไมแ่ตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญงิแตกต่างกนั 

 
ตาราง 17 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหร์ะหว่างเพศชายกบัเพศหญงิ  
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

เพศ N F Sig. x S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ความถี�ในการซื&อสนิคา้    
ครั &งต่อสปัดาห ์

ชาย 

หญงิ 
169 

231 

7.339 .007 5.94 

5.13 

4.44 

3.40 

2.057 .040 

 
 จากตาราง 17 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ

แปรปรวนของเพศชายและเพศหญงิ มคี่า Sig. เท่ากบั .007 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญงิแตกต่างกนั 
ดงันั &นจะทดสอบค่าสถติ ิ T-test กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากนั โดยจะปฏเิสธ สมมตฐิานหลกั (H0)             
กต่็อเมื�อ Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า 0.05  

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิค้าต่อสปัดาห์ ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ พบว่า เพศชายมคีวามถี�ในการซื&อสนิค้าจากรา้น
สะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.94 ครั &งต่อสปัดาห ์ซึ�งมากกว่า เพศหญงิที�มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้จาก
รา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.13 ครั &งต่อสปัดาห ์
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 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .040 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 นั �นคอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า เพศชายและเพศหญงิมี
ค่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที�  1.3 เพศและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านชื�อร้าน           

สะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง              

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%           
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: เพศไม่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านชื�อร้าน               
สะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 

 H1: เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อ             
ที�ซื&อสนิคา้    
 
ตาราง 18 ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้น               
      สะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้    
    

 
เพศ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านชื�อรา้นสะดวกซื8อที�ซื8อสินค้า 

รวม 
รา้นเซเว่น
อเีลฟเว่น 

รา้นแฟรม์ิ
ลมีารท์ 

เทสโกโ้ลตสั
เอกเพรส 

รา้นวชีอ็ป 
มนิิมารท์ 

รา้น 108 ชอ็ป/ 
รา้นเอเอม็พเีอม็ 

ชาย 
หญงิ 

104 23 13 13 16 169 

131 36 27 21 16 231 

รวม    235 59 40 34 32 400 

   
�
2
 = 3.216  Asymp. Sig. (2-sided) = .522 

 
 จากตาราง 18 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจาก                    

รา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 3.216 และค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั .522 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า เพศไม่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อในด้านชื�อ                    
รา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
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 สมมติฐานข้อที� 1.4 เพศและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง            

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%             
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า                 
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: เพศไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ 
 H1: เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ 

 
ตาราง 19 ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ 
 
 
 
 
เพศ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านประเภทสินค้า 
Fast 

Food /
เครื�องดื�ม 

สนิคา้
อุปโภค 

สนิคา้ 
ในครวั 
เรอืน 

เครื�อง 
ดื�มใน 
ตูแ้ช ่

ขนม 
และไอศกรมี             
/ยาสามญั 

ลกูอม            
ชอ็กโกแลต็ 
/เบเกอรร์ี� 

บตัรเตมิ
เงนิ/ซมิ 
โทรศพัท ์

อื�น
ๆ 

 
 

รวม 
ชาย 25 24 12 39 8 15 12 34 169 
หญงิ 30 21 18 64 23 32 25 18 231 
รวม 55 45 30 103 31 47 37 52 400 

   
�
2
 = 21.732    Asymp. Sig. (2-sided) = .003 

         Cramer's V = .233      Approx. Sig. = .003 
 
 จากตาราง 19 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจาก               

รา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 21.732 และค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั .003       
ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า             
เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.233 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
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 สมมติฐานข้อที� 1.5 เพศและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านช่วงเวลาใน                
การซื&อสนิคา้  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง                
ตวัแปรและสต ิ Cramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%               
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า                     
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: เพศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านช่วงเวลาใน    
การซื&อสนิคา้ 

 H1: เพศมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลาใน               
การซื&อสนิคา้    
 
ตาราง 20 ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาใน        
       การซื&อสนิคา้ 
 

เพศ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสินค้า 

รวม 06.01น.-12.00น. 12.01น.-18.00น. 18.01น.-24.00น. 00.01น.-06.00น. 
ชาย 
หญงิ 

31 31 76 31 169 

35 60 109 27 231 

รวม 66 91 185 58 400 
        

�
2
 = 6.185  Asymp. Sig. (2-sided) = .103 

 

 จากตาราง 20 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจาก               
รา้นสะดวกซื&อในดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 6.185 และค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั .103 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า เพศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อในด้านช่วงเวลา             
ในการซื&อสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
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 สมมติฐานข้อที� 2 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อของผูบ้รโิภค 
สามารถเขยีนสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี& 

 สมมติฐานข้อที� 2.1 กลุ่มอายแุละพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิ
เฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &ง  

 ในการทดสอบสมมตฐิานดงักล่าวโดยใชค้่าสถติ ิ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จะทดสอบความ
แตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย 
Brown-Forsythe สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ทุกกลุ่มอายุมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�
ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &งไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มอายุมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวน
เงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &งแตกต่างกนั 

 
 การทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มอายุต่างๆ ดว้ย Levene’s test 

โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)          
กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายไุมแ่ตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายแุตกต่างกนั 

 
ตาราง 21 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยจาํนวนเงนิที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &งของแต่ละกลุ่มอาย ุ    
           

พฤติกรรม          
การซื8อสินค้า 

 Levene Statistic Brown – Forsythe for Equality of Means 
อาย ุ t Sig. x S.D. Statistic(a) Sig. 

จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�
ใชใ้นการซื&อสนิคา้
บาทต่อครั &ง            

ตํ�ากว่าหรอื 
เท่ากบั 20 ปี 

21 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 ปีขึ&นไป 

5.363 .001 83.29 
 

103.85 
109.01 
120.83 

50.57 
 

84.49 
77.23 
102.67 

2.679 .047 

 
  จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุโดยใช ้ Levene’s test 
พบว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูของแต่ละกลุ่มอายุ มคี่า Sig. เท่ากบั .001 ซึ�งน้อยกว่า 0.05              
นั �นคอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มอายแุตกต่างกนั จงึทดสอบดว้ย Brown – Forsythe 
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 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านจํานวนเงนิที�ใช้ใน
การซื&อสนิคา้ต่อครั &งของแต่ละกลุ่มอาย ุพบว่า กลุ่มผูท้ี�มอีายุตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มคี่าใชจ้่ายใน
การซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 83.29 บาทต่อครั &ง กลุ่มผูท้ี�มอีายุ 21 - 30 ปี มคี่าใชจ้่ายในการซื&อ
สนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 103.85 บาทต่อครั &ง กลุ่มผูท้ี�มอีายุ 31 - 40 ปี มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้ 
โดยเฉลี�ย เท่ากบั 109.01 บาทต่อครั &ง และกลุ่มผูท้ี�มอีาย ุ41 ปีขึ&นไป มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้ โดย
เฉลี�ย เท่ากบั 120.83 บาทต่อครั &ง  

 เมื�อทดสอบดว้ย Brown – Forsythe พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .047 ซึ�งน้อยกว่า 0.05              
นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า อย่างน้อย 2 กลุ่ม
อายุมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อ
ครั &งแตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้ 

 เพื�อใหท้ราบว่า กลุ่มอายุใดมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวน
เงินเฉลี�ยที�ใช้ในการซื&อสินค้าต่อครั &งแตกต่างกันในรายคู่ใดบ้าง ผู้วิจยัจึงได้ทําการทดสอบ             
Dunnett’s T3 
 
ตาราง 22 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยรายคู่ระหว่างกลุ่มอายกุบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้น 
      สะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &ง  
 

  ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 21 - 30 ปี 

 
31 - 40 ปี 41 ปีขึ&นไป 

อาย ุ � 83.29 103.85 109.01 120.83 
ตํ�ากว่าหรอื 
เท่ากบั 20 ปี 

83.29 - 
-20.55(*) 
(.040) 

-25.71 
(.050) 

-37.53(*)  
(.011) 

 21 - 30 ปี 
103.85  - 

5.16 
 (.655) 

-16.97  
(.206) 

 31 - 40 ปี 
109.01   

- -11.81 
 (.988) 

41 ปีขึ&นไป 120.83    - 

 
* มนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 22 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยรายคู่ระหว่างกลุ่มอาชพีกบัพฤตกิรรมการซื&อ

สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &ง โดยใชว้ธิกีารทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 พบว่า 
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 กลุ่มผูท้ี�มอีายุตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี กบักลุ่มผูท้ี�มอีายุ 21 - 30 ปี มคี่า Sig. เท่ากบั .040             
ซึ�งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ทั &ง 2 กลุ่มอายุมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ
ด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื&อสนิค้าบาทต่อครั &งแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 
0.05 โดยกลุ่มผู้ที�มอีายุตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มคี่าเฉลี�ยจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื&อสนิค้า            
ต่อครั &ง น้อยกว่ากลุ่มผูท้ี�มอีาย ุ21 - 30 ปี โดยมผีลต่างเท่ากบั 20.55 บาทต่อครั &ง 

 กลุ่มผูท้ี�มอีายุตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี กบักลุ่มผูท้ี�มอีายุ 41 ปีขึ&นไป มคี่า Sig. เท่ากบั .011             
ซึ�งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ทั &ง 2 กลุ่มอายุมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ
ด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื&อสนิค้าบาทต่อครั &งแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 
0.05 โดยกลุ่มผู้ที�มอีายุตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มคี่าเฉลี�ยจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื&อสนิค้า                                 
ต่อครั &ง น้อยกว่ากลุ่มผูท้ี�มอีาย ุ41 ปีขึ&นไป โดยมผีลต่างเท่ากบั 37.53 บาทต่อครั &ง ส่วนคู่อื�นๆ ไม่พบ
ความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 

 สมมติฐานข้อที� 2.2 กลุ่มอายุและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�              
ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ 

 ในการทดสอบสมมตฐิานดงักล่าวโดยใชค้่าสถติ ิ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จะทดสอบความ
แตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย 
Brown-Forsythe สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ทุกกลุ่มอายุมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ต่อสปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั 

 H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มอายุมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�          
ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 

 
 การทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มอายุต่างๆ ดว้ย Levene’s test 

โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)                
กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายไุมแ่ตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายแุตกต่างกนั 
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ตาราง 23 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหข์องแต่ละกลุ่มอาย ุ 
 

พฤติกรรม          
การซื8อสินค้า 

 Levene Statistic Brown – Forsythe for Equality of Means 
อาย ุ t Sig. x S.D. Statistic(a) Sig. 

ความถี�ในการ          
ซื&อสนิคา้ครั &ง             
ต่อสปัดาห ์

ตํ�ากว่าหรอื 
เท่ากบั 20 ปี 

21 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 ปีขึ&นไป 

3.556 .014 6.00 

 
5.73 

4.75 

4.16 

4.13 
 

4.21 
2.66 
2.68 

4.145 .007 

 
 จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุโดยใช ้ Levene’s test 

พบว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูของแต่ละกลุ่มอายุ มคี่า Sig. เท่ากบั .014 ซึ�งน้อยกว่า 0.05             
นั �นคอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มอายแุตกต่างกนั จงึทดสอบดว้ย Brown – Forsythe 

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ต่อสปัดาหข์องแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มผูท้ี�มอีายุตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มคีวามถี�ในการซื&อ
สนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 6.00 ครั &งต่อสปัดาห ์กลุ่มผูท้ี�มอีายุ 21 - 30 ปี มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้โดย
เฉลี�ย เท่ากบั 5.73 ครั &งต่อสปัดาห ์กลุ่มผูท้ี�มอีายุ 31 - 40 ปี มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย 
เท่ากบั 4.75 ครั &งต่อสปัดาห ์และกลุ่มผูท้ี�มอีาย ุ41 ปีขึ&นไป มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 
4.16 ครั &งต่อสปัดาห ์ 

 เมื�อทดสอบดว้ย Brown – Forsythe พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .007 ซึ�งน้อยกว่า 0.05           
นั �นคอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า อย่างน้อย 2 กลุ่ม
อายุมีค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อสินค้าต่อสัปดาห์
แตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้ 

 เพื�อใหท้ราบว่า กลุ่มอายุใดมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�   
ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ผูว้จิยัจงึไดท้าํการทดสอบ Dunnett’s T3  
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ตาราง 24 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยรายคู่ระหว่างกลุ่มอายกุบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้น 
      สะดวกซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ 
 

  ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 21 - 30 ปี 

 
31 - 40 ปี 41 ปีขึ&นไป 

อาย ุ � 6.00 5.73 4.75 4.16 
ตํ�ากว่าหรอื 
เท่ากบั 20 ปี 

6.00 - 
.26 

(.996) 
1.24 
(.143) 

1.83(*) 
(.017) 

 21 - 30 ปี 
5.73  - 

-.97 
(.173) 

1.56(*) 
(.016) 

 31 - 40 ปี 
4.75   

- .58 
(.852) 

41 ปีขึ&นไป 4.16    - 

 
* มนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 24 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยรายคู่ระหว่างกลุ่มอายุกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้

จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ ต่อสปัดาห ์พบว่า 
 กลุ่มผูท้ี�มอีายุตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี กบักลุ่มผูท้ี�มอีายุ 41 ปีขึ&นไป มคี่า Sig. เท่ากบั .017             

ซึ�งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ทั &ง 2 กลุ่มอายุมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05 โดยกลุ่มผู้
ที�มอีายุตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มคี่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์มากกว่ากลุ่มผูท้ี�มอีาย ุ
41 ปีขึ&นไป โดยมผีลต่างเท่ากบั 1.83 ครั &งต่อสปัดาห ์

 กลุ่มผูท้ี�มอีายุ 21 - 30 ปี กบักลุ่มผูม้อีายุ 41 ปีขึ&นไป มคี่า Sig. เท่ากบั .016 ซึ�งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ทั &ง 2 กลุ่มอายุมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�
ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05 โดยกลุ่มผูท้ี�มอีายุ 21 - 
30 ปี มคี่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ มากกว่ากลุ่มผูท้ี�มอีายุ 41 ปีขึ&นไป โดยมผีลต่าง
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 1.56 ครั &งต่อสปัดาห ์ส่วนคู่อื�นๆ ไมพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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สมมติฐานข้อที�  2.3 อายุและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านชื�อร้าน            
สะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้     

สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง             
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%              
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี&    

H0: อายุไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวก
ซื&อที�ซื&อสนิคา้ 

H1: อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อ             
ที�ซื&อสนิคา้ 

 
ตาราง 25 ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อ                            
      รา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 
   

 
อาย ุ

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านชื�อรา้นสะดวกซื8อที�ซื8อสินค้า 
 

รวม 
รา้นเซเว่น
อเีลฟเว่น 

รา้นแฟรม์ลิี
มารท์ 

เทสโกโ้ลตสั              
เอกเพรส 

รา้นวชีอ็ป 
มนิิมารท์ 

รา้น 108 ชอ็ป/ 
รา้นเอเอม็พเีอม็ 

ตํ�ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

68 11 8 1 4 91 

21 - 30 ปี 124 33 17 18 13 206 

31- 40 ปี 27 8 9 8 9 61 

41 ปีขึ&นไป 16 7 6 7 6 42 

รวม    235 59 40 34 32 400 

  
�
2
 = 33.496  Asymp. Sig. (2-sided) = .001 

       Cramer's V = .167 Approx. Sig. = .001 
 
 จากตาราง 25 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอายุกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจาก             

รา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 33.496 และค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั .001 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้น
สะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
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 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า

ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .167 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
 

 สมมติฐานข้อที� 2.4 อายแุละพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ 
   สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง              
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%                
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า       
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: อายไุมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ 
 H1: อายมุคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้    

 
ตาราง 26 ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ 
 
 
 
 
อาย ุ

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านประเภทสินค้า 
Fast 
Food/

เครื�องดื�ม 

สนิคา้
อุปโภค 

สนิคา้ 
ในครวั 
เรอืน 

เครื�อง 
ดื�มใน 
ตูแ้ช ่

ขนมและ
ไอศกรมี             
/ยาสามญั 

ลกูอม     
ชอ็กโกแลต็ 
/เบเกอรร์ี� 

บตัรเตมิ
เงนิ/ซมิ 
โทรศพัท ์

อื�น
ๆ 

 
 

รวม 
ตํ�ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

17 5 3 29 7 11 10 9 91 

21 - 30 ปี 23 28 12 55 13 27 17 31 206 
31- 40 ปี 11 8 9 11 7 4 4 7 61 
41 ปีขึ&นไป 4 4 6 8 4 5 6 5 42 
รวม 55 45 30 103 31 47 37 52 400 

  

�
2
 = 28.449  Asymp. Sig. (2-sided) = .128 

 
 จากตาราง 26 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอายุกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้น

สะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 28.449 และค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั .128             
ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1)  หมายความว่า             
อายุไม่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านประเภทสินค้า ซึ�งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
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 สมมติฐานข้อที� 2.5 อายุและพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านช่วงเวลา                 
ในการซื&อสนิคา้     

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง            
ตวัแปรและสถติ ิ Somers’d เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%             
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า                 
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: อายุไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลา                            
ในการซื&อสนิคา้ 

 H1: อายุมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลา                   
ในการซื&อสนิคา้    
 
ตาราง 27 ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาใน        
      การซื&อสนิคา้    
    

อาย ุ

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสินค้า 

รวม 
06.01น.-
12.00น. 

12.01น.- 
18.00น. 

18.01น.- 
24.00น. 

00.01น.- 
06.00น. 

ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 9 17 59 6 91 

21 - 30 ปี 36 45 89 36 206 

31- 40 ปี 10 15 23 13 61 

41 ปีขึ&นไป 11 14 14 3 42 

รวม 66 91 185 58 400 
    

�
2
 = 26.203  Asymp. Sig. (2-sided) = .002 

       Somers’d =  -.080       Approx. Sig. = .048 
 

 จากตาราง 27 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอายุกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้น
สะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 26.203 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
.002 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)                
หมายความว่า อายุมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านช่วงเวลาใน             
การซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้ 

เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Somers’d พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า ในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม โดยมคี่าความสมัพนัธเ์ท่ากบั -.080 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
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 สมมติฐานข้อที� 3 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ
ของผูบ้รโิภค สามารถเขยีนสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี& 

 สมมติฐานข้อที� 3.1 กลุ่มระดบัการศกึษาและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ               
ดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &ง  

 ในการทดสอบสมมตฐิานดงักล่าวโดยใชค้่าสถติ ิ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จะทดสอบความ
แตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย 
Brown-Forsythe สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ทุกกลุ่มระดบัการศกึษามคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวน
เงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &งไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มระดบัการศกึษามคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ   
ดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &งแตกต่างกนั 

 
 การทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มระดบัการศึกษาต่างๆ ด้วย 

Levene’s test โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% ดงันั &น ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั               
สมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษาไมแ่ตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
 

ตาราง 28 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยจาํนวนเงนิที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &งของแต่ละกลุ่มระดบั 
     การศกึษา  
 

พฤติกรรม          
การซื8อสินค้า 

 
ระดบัการศึกษา 

Levene Statistic Brown – Forsythe for Equality of Means 
t Sig. x S.D. Statistic(a) Sig. 

จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�
ใชใ้นการซื&อสนิคา้
บาทต่อครั &ง            

ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี
สงูกว่าปรญิญาตร ี

3.376 .035 106.77 
103.26 
87.76 

93.33 
72.73 
71.26 

1.333 .265 

 
 จากตาราง 28 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษาโดยใช ้

Levene’s test พบว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษา มคี่า Sig. เท่ากบั 
.035 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 นั �นคอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)     
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษาแตกต่างกนั จงึทดสอบดว้ย Brown 
– Forsythe 
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 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ในการซื&อสนิคา้ต่อครั &งของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มผูท้ี�มรีะดบัการศกึษาตํ�ากว่าปรญิญา
ตร ีมคี่าใชจ้า่ยในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 106.77 บาทต่อครั &ง กลุ่มผูท้ี�ระดบัการศกึษาปรญิญา
ตร ีมคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 103.26 บาทต่อครั &ง และกลุ่มผูท้ี�ระดบัการศกึษาสูง
กว่าปรญิญาตร ีมคี่าใชจ้า่ยในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 87.76 บาทต่อครั &ง  

 เมื�อทดสอบดว้ย Brown – Forsythe พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .265 ซึ�งมากกว่า 0.05             
นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ทุกกลุ่มระดบั
การศกึษามคี่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื&อ
สนิคา้ต่อครั &งไมแ่ตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้ 
 

 สมมติฐานข้อที� 3.2 กลุ่มระดบัการศกึษาและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ           
ดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ 

 ในการทดสอบสมมตฐิานดงักล่าวโดยใชค้่าสถติ ิ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนดว้ย Levene Statistic ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จะทดสอบความ
แตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย 
Brown-Forsythe สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ทุกกลุ่มระดบัการศกึษามคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี� 
ในการซื&อสนิคา้ครั &งต่อสปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั 

 H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มระดบัการศกึษามคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ        
ดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ครั &งต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 
 

 การทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มระดบัการศึกษาต่างๆ ด้วย 
Levene’s test โดยใช้ระดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั                    
สมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษาไมแ่ตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
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ตาราง 29 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหข์องแต่ละกลุ่มระดบั 
      การศกึษา  
 

พฤติกรรม          
การซื8อสินค้า 

 
ระดบัการศึกษา 

Levene Statistic F – test for Equality of Means 
t Sig. x S.D. F Sig. 

ความถี�ในการ         
ซื&อสนิคา้ครั &ง             
ต่อสปัดาห ์

ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี
สงูกว่าปรญิญาตร ี

2.079 .126 5.45 
5.35 
5.89 

4.22 
3.53 
4.29 

.495 .610 

 
 จากตาราง 29 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษาโดยใช ้

Levene’s test พบว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษา มคี่า Sig. เท่ากบั 
.126 ซึ�งมากกว่า 0.05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1)     
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษาไมแ่ตกต่างกนั จงึทดสอบดว้ย F-test 

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สินค้าครั &งต่อสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ที�มีระดับการศึกษาตํ�ากว่า            
ปรญิญาตร ีมคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.45 ครั &งต่อสปัดาห ์กลุ่มผูท้ี�มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมคีวามถี�ในการซื&อสนิค้าโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.35 ครั &งต่อสปัดาห์ และกลุ่มผู้ที�มรีะดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.89 ครั &งต่อสปัดาห ์ 

 เมื�อทดสอบดว้ย F-test พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .610 ซึ�งมากกว่า 0.05 นั �นคอื ยอมรบั
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ทุกกลุ่มระดบัการศกึษามคี่าเฉลี�ย
พฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ครั &งต่อสปัดาห์ไม่แตกต่างกนั
ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
 

 สมมติฐานข้อที�  3.3 ระดบัการศึกษาและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                   
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง          
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%          
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า                    
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ระดบัการศึกษาไม่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                  
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 

 H1: ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                         
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้    
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ตาราง 30 ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้น             
      ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้  
  

 
ระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านชื�อรา้นสะดวกซื8อที�ซื8อสินค้า 
 

รวม 
รา้นเซเว่น
อเีลฟเว่น 

รา้นแฟรม์ิ
ลมีารท์ 

เทสโกโ้ลตสั
เอกเพรส 

รา้นวชีอ็ป 
มนิิมารท์ 

รา้น 108 ชอ็ป/ 
รา้นเอเอม็พเีอม็ 

ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี 81 19 14 7 6 127 

ปรญิญาตร ี 128 28 18 15 16 205 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 26 12 8 12 10 68 

รวม    235 59 40 34 32 400 

  
�
2
 = 20.999  Asymp. Sig. (2-sided) = .007 

       Cramer's V = .162 Approx. Sig. = .007 
 
 จากตาราง 30 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซื&อ

สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 20.999 และค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากบั .007 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้น
สะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .162 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
        

 สมมติฐานข้อที�  3.4 ระดบัการศึกษาและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                   
ดา้นประเภทสนิคา้  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง          
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%             
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ระดบัการศึกษาไม่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                  
ดา้นประเภทสนิคา้ 

 H1: ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                     
ดา้นประเภทสนิคา้    
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ตาราง 31 ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ                       
      ดา้นประเภทสนิคา้    
    

 
 
ระดบั
การศึกษา 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านประเภทสินค้า 
Fast 

Food /
เครื�องดื�ม 

สนิคา้
อุปโภค 

สนิคา้ 
ในครวั 
เรอืน 

เครื�อง 
ดื�มใน 
ตูแ้ช ่

ขนมและ
ไอศกรมี             
/ยาสามญั 

ลกูอม              
ชอ็กโกแลต็ 
/เบเกอรร์ี� 

บตัรเตมิ
เงนิ/ซมิ 
โทรศพัท ์

อื�น
ๆ 

 
 

รวม 
ตํ�ากว่า        
ปรญิญาตร ี

18 9 11 36 11 12 10 20 127 

ปรญิญาตร ี 25 28 13 51 13 29 23 23 205 
สงูกว่า             
ปรญิญาตร ี

12 8 6 16 7 6 4 9 68 

รวม    55 45 30 103 31 47 37 52 400 
  

�
2
 = 11.928  Asymp. Sig. (2-sided) = .612 

 
 จากตาราง 31 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซื&อ

สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 11.928 และค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั .612 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1)               
หมายความว่า ระดบัการศึกษาไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ              
ดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที�  3.5 ระดบัการศึกษาและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                    

ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง            

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%           
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้าน
ช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ 

 H1: ระดบัการศึกษามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน     
ช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้    
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ตาราง 32 ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ            
     ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ 
 

ระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสินค้า 

รวม 
06.01น.- 
12.00น. 

12.01น.- 
18.00น. 

18.01น.- 
24.00น. 

00.01น.- 
06.00น. 

ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี 23 21 66 17 127 

ปรญิญาตร ี 27 53 106 19 205 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 16 17 13 22 68 

รวม 66 91 185 58 400 
        

�
2
 = 38.756  Asymp. Sig. (2-sided) = .000 

       Cramer's V = .220      Approx. Sig. = .000 
 

 จากตาราง 32 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการซื&อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ พบว่า �2 มคี่าเท่ากบั 38.756 และค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั .000 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ                  
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้              

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .220 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  

 
 สมมติฐานข้อที�  4 อาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อของ

ผูบ้รโิภค สามารถเขยีนสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี& 
 สมมติฐานข้อที� 4.1 กลุ่มอาชพีและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวน

เงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &ง 

 ในการทดสอบสมมตฐิานดงักล่าวโดยใชค้่าสถติ ิ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จะทดสอบความ
แตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย 
Brown-Forsythe สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ทุกกลุ่มอาชพีมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ย
ที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &งไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: อยา่งน้อย 2 กลุ่มอาชพีมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวน
เงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &งแตกต่างกนั 
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 การทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มอาชพีต่างๆ ด้วย Levene’s 

test โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)                    
กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชพีไมแ่ตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชพีแตกต่างกนั 

 
ตาราง 33 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยจาํนวนเงนิที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &งของแต่ละกลุ่มอาชพี  
 

พฤติกรรม          
การซื8อสินค้า 

 
อาชีพ 

Levene Statistic Brown – Forsythe for Equality of Means 
t Sig. x S.D. Statistic(a) Sig. 

จาํนวนเงนิ
เฉลี�ยที�ใชใ้น
การซื&อสนิคา้
บาทต่อครั &ง            

นกัเรยีน / นิสติ 
นกัศกึษา 
ขา้ราชการ /พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 
พนกังาน    
บรษิทัเอกชน 

ประกอบธุรกจิ             
สว่นตวั / คา้ขาย
พ่อบา้น / แมบ่า้น / 
เกษยีณอายุ / อื�นๆ 

6.861 .000 85.11 
 

95.21 
 

103.83 

 
109.51 

 
147.83 

54.31 
 

62.55 
 

89.74 
 

85.90 
 

107.19 
 

4.199 .003 

 
 จากตาราง 33 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชพีโดยใช ้Levene’s test 

พบว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูของแต่ละกลุ่มอาชพี มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ�งน้อยกว่า 0.05   
นั �นคอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มอาชพีแตกต่างกนั จงึทดสอบดว้ย Brown – Forsythe 

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ในการซื&อสนิค้าต่อครั &งของแต่ละกลุ่มอาชพี พบว่า กลุ่มผู้ที�มอีาชพีนักเรยีน / นิสติ นักศกึษา มี
ค่าใชจ้า่ยในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 85.11 บาทต่อครั &ง กลุ่มผูท้ี�มอีาชพีขา้ราชการ / พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ มีค่าใช้จ่ายในการซื&อสินค้าโดยเฉลี�ย เท่ากับ 106.21 บาทต่อครั &ง กลุ่มผู้ที�มีอาชีพ
พนกังาน บรษิทัเอกชน มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้ โดยเฉลี�ย เท่ากบั 103.83 บาทต่อครั &ง กลุ่มผูท้ี�มี
อาชพีประกอบธุรกจิ ส่วนตวั / คา้ขาย มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 109.51 บาทต่อ
ครั &ง และกลุ่มผูท้ี�มอีาชพีพ่อบา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอายุ / อื�นๆ มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย 
เท่ากบั 147.83 บาทต่อครั &ง 
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 เมื�อทดสอบดว้ย Brown – Forsythe พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .003 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �น
คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า อย่างน้อย 2 กลุ่ม
อาชพีมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อดา้นจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิค้า
ต่อครั &งแตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้ 

 เพื�อให้ทราบว่า กลุ่มอาชพีใดมคี่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื&อสนิคา้ต่อครั &งแตกต่างกนัในรายคู่ใดบ้าง ผู้วจิยัจงึได้ทําการทดสอบ             
Dunnett’s T3 

  
ตาราง 34 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยรายคู่ระหว่างกลุ่มอาชพีกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จาก               
      รา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &ง  
 

  

นกัเรยีน/ 
นิสติ 

นกัศกึษา 

ขา้ราชการ / 
พนกังาน 

รฐัวสิาหกจิ 

พนกังาน
บรษิทั 
เอกชน 

ประกอบธุรกจิ
สว่นตวั / 
คา้ขาย 

พ่อบา้น / แมบ่า้น 
/ เกษยีณอายุ / 

อื�นๆ 
อาชีพ � 85.11 95.21 103.83 109.51 147.83 
นกัเรยีน /  
นิสติ นกัศกึษา 

85.11 - 
-10.09 
(.952) 

-18.72 
(.362) 

-24.39 
(.558) 

-62.72(*) 
(.014) 

ขา้ราชการ /  
พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

95.21  - 
-8.62 
(.996) 

-14.29 
(.981) 

-52.62 
(.078) 

พนกังาน                 
บรษิทัเอกชน 

103.83   
- -5.67 

(1.000) 
-44.00 
(.227) 

ประกอบธุรกจิ             
สว่นตวั / คา้ขาย 

109.51   
 

- 
-38.32 
(.564) 

พ่อบา้น / แมบ่า้น / 
เกษยีณอายุ / อื�นๆ 

147.83   
 

 
- 

 
* มนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 34 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยรายคู่ระหว่างกลุ่มอาชพีกบัพฤตกิรรมการซื&อ

สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &ง โดยใชว้ธิกีารทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 พบว่า 
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 กลุ่มผู้ที�มอีาชพีนักเรยีน / นิสติ นักศึกษา กบักลุ่มผู้ที�มอีาชพีพ่อบ้าน / แม่บ้าน / 
เกษยีณอายุ / อื�นๆ มคี่า Sig. เท่ากบั .014 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ทั &ง 2 กลุ่มอาชพีมี
ค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื&อสนิค้าบาทต่อ
ครั &งแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05 โดยกลุ่มผูท้ี�มอีาชพีนักเรยีน / นิสติ นักศกึษา 
มคี่าเฉลี�ยจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &ง น้อยกว่ากลุ่มผูท้ี�มอีาชพีพ่อบา้น / แม่บา้น / 
เกษยีณอาย ุ/ อื�นๆ โดยมผีลต่างเท่ากบั 62.72  บาทต่อครั &ง ส่วนคู่อื�นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ

 
 สมมติฐานข้อที� 4.2 กลุ่มอาชพีและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�                 

ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ 
 ในการทดสอบสมมตฐิานดงักล่าวโดยใชค้่าสถติ ิ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ

แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จะทดสอบความ
แตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย 
Brown-Forsythe สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ทุกกลุ่มอาชพีมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกด้านความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ต่อสปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั 

 H1: อยา่งน้อย 2 กลุ่มอาชพีมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�   
ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 

 
 การทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มอาชพีต่างๆ ด้วย Levene’s 

test โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)           
กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติ ิดงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชพีไมแ่ตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชพีแตกต่างกนั 
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ตาราง 35 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหข์องแต่ละกลุ่มอาชพี  
 

พฤติกรรม          
การซื8อสินค้า 

 
อาชีพ 

Levene Statistic F-test for Equality of Means 
t Sig. x S.D. F Sig. 

ความถี�ในการ            
ซื&อสนิคา้ครั &ง            
ต่อสปัดาห ์

นกัเรยีน / นิสติ 
นกัศกึษา 
ขา้ราชการ /พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 
พนกังาน    
บรษิทัเอกชน 

ประกอบธุรกจิ             
สว่นตวั / คา้ขาย
พ่อบา้น / แมบ่า้น / 
เกษยีณอายุ / อื�นๆ 

2.009 .093 5.90 
 

4.92 
 

5.66 
 

6.00 

 
3.91 

4.21 
 

3.18 
 

4.04 
 

3.80 
 

3.28 

2.485 .043 

 
 จากตาราง 35 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชพีโดยใช ้Levene’s test 

พบว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูของแต่ละกลุ่มอาชพี มคี่า Sig. เท่ากบั .093 ซึ�งมากกว่า 0.05              
นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ ปฎเิสธสมมตฐิานรอง หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มอาชพีไมแ่ตกต่างกนั จงึทดสอบดว้ย F-test 

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ต่อสปัดาห ์ระหว่างผูต้อบแบบสอบถามของแต่ละกลุ่มอาชพี พบว่า กลุ่มผูท้ี�มอีาชพีนักเรยีน / 
นิสติ นักศกึษา มคีวามถี�ในการซื&อสนิค้าโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.90 ครั &งต่อสปัดาห์ กลุ่มผู้ที�มอีาชพี
ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 4.92 ครั &งต่อสปัดาห ์
กลุ่มผู้ที�มอีาชพีพนักงาน บรษิัทเอกชน มคีวามถี�ในการซื&อสนิค้าโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.66 ครั &งต่อ
สปัดาห ์กลุ่มผูท้ี�มอีาชพีประกอบธุรกจิ ส่วนตวั / คา้ขาย มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 
6.00 ครั &งต่อสปัดาห ์และกลุ่มผูท้ี�มอีาชพีพ่อบา้น / แม่บา้น / เกษยีณอายุ / อื�นๆ มคีวามถี�ในการซื&อ
สนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 3.91 ครั &งต่อสปัดาห ์

 เมื�อทดสอบดว้ย F-test พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .043 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 นั �นคอื ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า อยา่งน้อย 2 กลุ่มอาชพีมคี่าเฉลี�ย
พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อสินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน               
ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 เพื�อใหท้ราบว่า กลุ่มอาชพีใดมคี่าเฉลี�ยของพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อดา้น
ความถี�ในการซื&อสินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกันในรายคู่ใดบ้าง ผู้วิจ ัยจึงได้ทําการทดสอบ                  
Fisher’s Least Significant Difference  
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ตาราง 36 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยรายคู่ระหว่างกลุ่มอาชพีกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จาก                 
     รา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ 
 

  

นกัเรยีน/ 
นิสติ 

นกัศกึษา 

ขา้ราชการ / 
พนกังาน 

รฐัวสิาหกจิ 

พนกังาน
บรษิทั 
เอกชน 

ประกอบธุรกจิ
สว่นตวั / 
คา้ขาย 

พ่อบา้น / แมบ่า้น 
/ เกษยีณอายุ / 

อื�นๆ 
อาชีพ � 5.90 4.92 5.66 6.00 3.91 
นกัเรยีน /  
นิสติ นกัศกึษา 

5.90 - 
.98 

(.550) 
.23 

(1.000) 
-.09 

(1.000) 
1.98(*) 
(.039) 

ขา้ราชการ /  
พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

4.92  - 
-.73 

(.807) 
-1.08 
(.710) 

1.01 
(.740) 

พนกังาน                 
บรษิทัเอกชน 

5.66   
- -.03 

(1.000) 
1.74 

(.078) 
ประกอบธุรกจิ             
สว่นตวั / คา้ขาย 

6.00   
 

- 
2.09 

(.090) 
พ่อบา้น / แมบ่า้น / 
เกษยีณอายุ / อื�นๆ 

3.91   
 

 
- 

 
* มนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05 

   

 จากตาราง 36 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยรายคู่ระหว่างกลุ่มอาชพีกบัพฤตกิรรมการซื&อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ โดยใชว้ธิกีารทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference พบว่า 

 กลุ่มผูท้ี�มอีาชพีนกัเรยีน / นิสติ นักศกึษา กบักลุ่มผูม้อีาชพีพ่อบา้น / แม่บา้น / เกษยีณอาย ุ
/ อื�นๆ มคี่า Sig. เท่ากบั .039 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ทั &ง 2 มคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ
ที�ระดบั 0.05 โดยกลุ่มผูท้ี�อาชพีนักเรยีน / นิสติ นักศกึษา มคี่าเฉลี�ยดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อ
สปัดาห ์มากกว่ากลุ่มผูม้อีาชพีพ่อบา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอาย ุ/ อื�นๆ โดยมผีลต่างเท่ากบั 1.98 ครั &ง
ต่อสปัดาห ์ส่วนคู่อื�นๆ ไมพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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 สมมติฐานข้อที�  4.3 อาชีพและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านชื�อ              
รา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง         
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%           
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า              
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: อาชีพไม่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อในด้านชื�อ               
รา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 

 H1: อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อในด้านชื�อ                  
รา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้    

    
ตาราง 37 ความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อ                 
      รา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 
   

 
อาชีพ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านชื�อรา้นสะดวกซื8อที�ซื8อสินค้า 
 

รวม 
รา้นเซเว่น 
อเีลฟเว่น 

รา้นแฟร ์
มลิมีารท์ 

เทสโกโ้ลตสั            
เอกเพรส 

รา้นวชีอ็ป 
มนิิมารท์ 

รา้น 108 ชอ็ป/ 
รา้นเอเอม็พเีอม็ 

นกัเรยีน / นิสติ นกัศกึษา 88 13 6 1 5 113 
ขา้ราชการ / พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

34 14 11 6 5 70 

พนกังาน บรษิทัเอกชน 72 24 13 17 9 135 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั / 
คา้ขาย 

21 6 4 4 10 45 

พ่อบา้น / แมบ่า้น / 
เกษยีณอายุ / อื�นๆ 

20 2 6 6 3 37 

รวม    235 59 40 34 32 400 

  
�
2
 = 48.200          Asymp. Sig. (2-sided) = .000 

       Cramer's V = .174      Approx. Sig. = .000 
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 จากตาราง 37 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอาชพีกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจาก            
รา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 48.200 และค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั .000 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้น             
สะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .174 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
 

 สมมติฐานข้อที� 4.4 อาชพีและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านประเภท
สนิคา้  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง             
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%           
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า             
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: อาชพีไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ 
 H1: อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้    

 
ตาราง 38 ความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภท 
      สนิคา้    
    

 
 
 
อาชีพ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านประเภทสินค้า 
Fast 

Food /
เครื�องดื�ม 

สนิคา้
อุปโภค 

สนิคา้ 
ในครวั 
เรอืน 

เครื�อง 
ดื�มใน 
ตูแ้ช ่

ขนมและ
ไอศกรมี             
/ยาสามญั 

ลกูอมและ           
ชอ็กโกแลต็ /

เบเกอรร์ี� 

บตัรเตมิ 
เงนิ/ซมิ 
โทรศพัท ์

อื�น
ๆ 

 
 

รวม 
นกัเรยีน / 
นิสติ 
นกัศกึษา 

15 10 1 37 5 13 9 15 113 

ขา้ราชการ / 
พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

11 10 7 13 6 10 6 9 70 

พนกังาน 
บรษิทัเอกชน 

16 14 9 41 15 15 11 13 135 
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ตาราง 38 (ต่อ) 
 

 
 
 
อาชีพ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านประเภทสินค้า 
Fast 

Food /
เครื�องดื�ม 

สนิคา้
อุปโภค 

สนิคา้ 
ในครวั 
เรอืน 

เครื�อง 
ดื�มใน 
ตูแ้ช ่

ขนมและ
ไอศกรมี             
/ยาสามญั 

ลกูอมและ            
ชอ็กโกแลต็ 
/เบเกอรร์ี� 

บตัรเตมิ 
เงนิ/ซมิ 
โทรศพัท ์

อื�น
ๆ 

 
 

รวม 
ประกอบธุรกจิ
สว่นตวั / 
คา้ขาย 

6 7 5 7 3 2 7 8 45 

พ่อบา้น / 
แม่บา้น / 
เกษยีณอายุ / 
อื�นๆ 

6 4 8 5 2 7 4 7 37 

รวม    55 45 30 103 31 47 37 52 400 

 
�
2
 = 46.468  Asymp. Sig. (2-sided) = .016 

       Cramer's V = .170       Approx. Sig. = .016 
 

 จากตาราง 38 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอาชพีกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจาก
รา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 46.468 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
.016 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)      
หมายความว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้                     
ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .170 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
 

 สมมติฐานข้อที� 4.5 อาชพีและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อในด้านด้าน
ช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง              
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%             
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า                 
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 
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 H0: อาชพีไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาใน           
การซื&อสนิคา้    

 H1: อาชพีมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลาใน            
การซื&อสนิคา้    
    
ตาราง 39 ความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลา               
      ในการซื&อสนิคา้  
 

อาชีพ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสินค้า 

รวม 
06.01น.- 
12.00น. 

12.01น.- 
18.00น. 

18.01น.- 
24.00น. 

00.01น.- 
06.00น. 

นกัเรยีน / นิสติ นกัศกึษา 13 18 75 7 113 
ขา้ราชการ / พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

8 21 29 12 70 

พนกังาน บรษิทัเอกชน 26 30 55 24 135 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั / 
คา้ขาย 

10 11 13 11 45 

พ่อบา้น / แมบ่า้น / 
เกษยีณอายุ / อื�นๆ 

9 11 13 4 37 

รวม 66 91 185 58 400 
  

�
2
 = 35.663  Asymp. Sig. (2-sided) = .000 

       Cramer's V =  .299      Approx. Sig. = .000 
 

 จากตาราง 39 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอาชพีกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจาก            
รา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 35.663 และค่า Sig. (2-tailed)              
เท่ากบั .000 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อด้านช่วงเวลาใน           
การซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้                 

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .229 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
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 สมมติฐานข้อที� 5 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวก
ซื&อของผูบ้รโิภค สามารถเขยีนสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี& 

 สมมติฐานข้อที� 5.1 กลุ่มรายได้เฉลี�ยต่อเดอืนและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวก
ซื&อ ดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสินค้าต่อครั &ง 

 ในการทดสอบสมมตฐิานดงักล่าวโดยใชค้่าสถติ ิ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จะทดสอบความ
แตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย 
Brown-Forsythe สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมคี่าเฉลี�ยของพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสินค้าต่อครั &งไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมคี่าเฉลี�ยของพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้น              
สะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื&อสินค้าต่อครั &งแตกต่างกนั 

 
 การทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนต่างๆ ดว้ย 

Levene’s test โดยใช้ระดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั                  
สมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติ ิดงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนไมแ่ตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนแตกต่างกนั 

 
ตาราง 40 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยจาํนวนเงนิที�ใชใ้นการซื&อสนิคา้ต่อครั &งของแต่ละกลุ่มรายได ้
      เฉลี�ยต่อเดอืน  
 

พฤติกรรม          
การซื8อสินค้า 

 
รายได้เฉลี�ยต่อเดือน 

Levene Statistic F-test for Equality of Means 
t Sig. x S.D. F Sig. 

จาํนวนเงนิเฉลี�ย  
ที�ใชใ้นการซื&อ
สนิคา้บาทต่อครั &ง 

ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท 
5,001- 10,000 บาท 
10,001- 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท 
20,001 บาทขึ&นไป 

1.135 .339 94.27 
103.21 
95.40 
109.71 
109.34 

70.21 
82.61 
71.27 
84.88 
91.40 

.596 .665 
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 จากตาราง 39 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนโดยใช ้
Levene’s test พบว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน มคี่า Sig. 
เท่ากบั .339 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั จงึทดสอบดว้ย    
F-test 

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ในการซื&อสนิค้าต่อครั &งของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลี�ยต่อเดอืน พบว่า ผู้ที�มรีายได้เฉลี�ยต่อเดอืนตํ�ากว่า
หรอืเท่ากบั 5,000 บาท มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 94.27บาทต่อครั &ง ผูท้ี�มรีายได้
เฉลี�ยต่อเดอืน 5,001- 10,000 บาท มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 103.21 บาทต่อครั &ง 
ผูท้ี�มรีายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 10,001- 15,000 บาท มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 95.40 
บาทต่อครั &ง ผูท้ี�มรีายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 15,001 - 20,000 บาท มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย 
เท่ากบั 109.71 บาทต่อครั &ง และผูท้ี�มรีายได้เฉลี�ยต่อเดอืน 20,001 บาทขึ&นไปมคี่าใชจ้่ายในการซื&อ
สนิคา้ โดยเฉลี�ย เท่ากบั 109.34 บาทต่อครั &ง  

 เมื�อทดสอบดว้ย F-test พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .665 ซึ�งมากกว่า 0.05 นั �นคอื ยอมรบั
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน                
มคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื&อสนิค้าต่อครั &ง 
ไมแ่ตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที�  5.2 กลุ่มรายได้เฉลี�ยต่อเดือนและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้าน           

สะดวกซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์
 ในการทดสอบสมมตฐิานดงักล่าวโดยใชค้่าสถติ ิ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ

แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จะทดสอบความ
แตกต่างดว้ย F-test และถา้ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จะทดสอบความแตกต่างดว้ย 
Brown-Forsythe สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมคี่าเฉลี�ยของพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั 

 H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมคี่าเฉลี�ยของพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้น              
สะดวกซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 

 
 การทดสอบความเท่ากนัของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนต่างๆ ดว้ย 

Levene’s test โดยใช้ระดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั                  
สมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนไมแ่ตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนแตกต่างกนั 
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ตาราง 41 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหข์องแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ย      
      ต่อเดอืน  
 

พฤติกรรม          
การซื8อสินค้า 

 
รายได้เฉลี�ยต่อเดือน 

Levene Statistic F-test for Equality of Means 
t Sig. x S.D. F Sig. 

ความถี�ในการ           
ซื&อสนิคา้ครั &ง
ต่อสปัดาห ์

ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท 
5,001- 10,000 บาท 
10,001- 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท 
20,001 บาทขึ&นไป 

1.380 .240 5.75 
5.43 
5.53 
5.78 
4.88 

4.57 
3.59 
3.87 
4.12 
3.44 

.538 .708 

 
  จากตาราง 41 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนโดยใช ้
Levene’s test พบว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน มคี่า Sig. 
เท่ากบั .240 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั จงึทดสอบดว้ย     
F-test 

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิค้า ต่อสปัดาห์ของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลี�ยต่อเดอืน พบว่า ผู้ที�มรีายได้เฉลี�ยต่อเดอืนตํ�ากว่าหรอื
เท่ากบั 5,000 บาท มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.75 ครั &งต่อสปัดาห ์ผูท้ี�มรีายไดเ้ฉลี�ย
ต่อเดอืน 5,001- 10,000 บาท มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.43 ครั &งต่อสปัดาห ์ผูท้ี�มี
รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 10,001- 15,000 บาท มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.53 ครั &งต่อ
สปัดาห ์ผูท้ี�มรีายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 15,001 - 20,000 บาท มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้โดยเฉลี�ย เท่ากบั 
5.78 ครั &งต่อสปัดาห์ และผู้ที�มรีายได้เฉลี�ยต่อเดอืน 20,001 บาทขึ&น มคีวามถี�ในการซื&อสนิค้าโดย
เฉลี�ย เท่ากบั 4.88 ครั &งต่อสปัดาห ์

 เมื�อทดสอบดว้ย F-test พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .708 ซึ�งมากกว่า 0.05 นั �นคอื ยอมรบั
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน            
มีค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อสินค้าต่อสัปดาห ์                     
ไมแ่ตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
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 สมมติฐานข้อที� 5.3 รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้    

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง              
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%                                    
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า              
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 

 H1: รายได้เฉลี�ยต่อเดือนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ              
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้    

 
ตาราง 42 ความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ              
      ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้  
  

รายได้เฉลี�ย                   
ต่อเดือน 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านชื�อรา้นสะดวกซื8อที�ซื8อสินค้า 
 

รวม 
รา้นเซเว่น 
อเีลฟเว่น 

รา้นแฟร ์                
มลิมีารท์ 

เทสโกโ้ลตสั            
เอกเพรส 

รา้นวชีอ็ป 
มนิิมารท์ 

รา้น 108 ชอ็ป/ 
รา้นเอเอม็พเีอม็ 

ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั            
5,000 บาท 

53 4 4 3 5 69 

5,001- 10,000 บาท 68 21 13 9 5 116 

10,001- 15,000 บาท 61 13 8 6 6 94 

15,001- 20,000 บาท 23 10 11 7 9 60 

20,001 บาทขึ&นไป 30 11 4 9 7 61 

รวม    235 59 40 34 32 400 

 
�
2
 = 33.824  Asymp. Sig. (2-sided) = .006 

       Cramer's V =  .145      Approx. Sig. = .006 
 
 จากตาราง 42 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้เฉลี�ยต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม             

การซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 33.824                   
และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั .006 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั                
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้
จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
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 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .145 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  

 
 สมมติฐานข้อที� 5.4 รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ              

ดา้นประเภทสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง              

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%             
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า                
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ             
ดา้นประเภทสนิคา้ 

 H1: รายได้เฉลี�ยต่อเดือนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ               
ดา้นประเภทสนิคา้    
 
ตาราง 43 ความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ 
      ดา้นประเภทสนิคา้ 
 
 
 
รายได้เฉลี�ย 
ต่อเดือน 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านประเภทสินค้า 
Fast 

Food /
เครื�องดื�ม 

สนิคา้
อุปโภค 

สนิคา้ 
ในครวั 
เรอืน 

เครื�อง 
ดื�มใน 
ตูแ้ช ่

ขนมและ
ไอศกรมี             
/ยาสามญั 

ลกูอมและ   
ชอ็กโกแลต็ 
/เบเกอรร์ี� 

บตัรเตมิ 
เงนิ/ซมิ 
โทรศพัท ์

อื�น
ๆ 

 
 

รวม 
ตํ�ากว่าหรอื
เท่ากบั            
5,000 บาท 

7 6 4 21 3 12 7 9 69 

5,001-  
10,000 บาท 

19 12 8 28 11 13 9 16 116 

10,001-  
15,000 บาท 

9 12 5 27 8 11 8 14 94 

15,001 - 
20,000 บาท 

8 8 6 14 5 7 7 5 60 

20,001 บาท 
ขึ&นไป 

12 7 7 13 4 4 6 8 61 

รวม    55 45 30 103 31 47 37 52 400 

  
�
2
 = 16.341  Asymp. Sig. (2-sided) = .961 
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 จากตาราง 43 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้เฉลี�ยต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม         
การซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 16.341 และค่า Sig.                 
(2-tailed) เท่ากบั .916 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า รายได้เฉลี�ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจาก                     
รา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
     

 สมมติฐานข้อที� 5.5 รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ             
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง           
ตวัแปรและสถติ ิ Somers’d เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%               
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2- tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี&    

 H0: รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ           
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ 

 H1: รายได้เฉลี�ยต่อเดือนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ               
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้    
    
ตาราง 44 ความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ 
      ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้  
  

รายได้เฉลี�ยต่อเดือน 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสินค้า 

รวม 
06.01น.- 
12.00น. 

12.01น.- 
18.00น. 

18.01น.- 
24.00น. 

00.01น.- 
06.00น. 

ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท 9 15 41 4 69 

5,001- 10,000 บาท 18 19 67 12 116 

10,001- 15,000 บาท 13 25 44 12 94 

15,001 - 20,000 บาท 11 16 18 15 60 

20,001 บาทขึ&นไป 15 16 15 15 61 

รวม 66 91 185 58 400 
 

�
2
 = 36.511  Asymp. Sig. (2-sided) = .000 

       Somers' d =  -.020      Approx. Sig. = .651 
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 จากตาราง 44 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการ               
ซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 36.511 และค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั .000 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้าน               
สะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้             

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Somers' d พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า ในทางตรง                 
กนัขา้ม โดยมคี่าความสมัพนัธเ์ท่ากบั -.020 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  

 
 สมมติฐานข้อที� 6 การบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อของ

ผูบ้รโิภค สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี& 
สมมติฐานข้อที� 6.1 การบรกิารและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวน

เงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &ง  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้้านการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้ที�มกีารรบัรูด้้านการ
บรกิารในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อด้านจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อ
สนิคา้ต่อครั &งไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้้านการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้ที�มกีารรบัรูด้้านการ
บรกิารในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อด้านจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อ
สนิคา้ต่อครั &งแตกต่างกนั 
 

 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ
เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัมากไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัมากแตกต่างกนั 
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ตาราง 45 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยจาํนวนเงนิที�ใชซ้ื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีาร 
     รบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัมาก 
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

การรบัรูด้้าน
การบริการ 

N F Sig. x S.D. t Sig 
.(2-tailed) 

จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ซื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง 

น้อย-ปานกลาง 

มาก 

150 

250 

4.648 .032 100.54 
102.47 

78.32 
80.65 

2.653 .008 

 
 จากตาราง 45 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้ Levene's test พบว่า ค่าความ

แปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้
ดา้นการบรกิาร ในระดบัมาก มคี่า Sig. เท่ากบั .032 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านการบรกิาร               
ในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านการบรกิารในระดบัมากแตกต่างกนั ดงันั &นจะ
ทดสอบค่าสถติ ิ T-test กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากนั โดยจะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื�อ 
Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า 0.05  

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ซื&อสนิคา้ต่อครั &ง ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มี
การรับรู้ด้านการบริการในระดับมาก พบว่า ผู้บริโภคที�มีการรบัรู้ด้านการบริการในระดับมาก                   
มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 102.47 บาทต่อครั &ง ซึ�งมากกว่า
ผู้บริโภคที�มีการรบัรู้ด้านการบริการในระดับน้อย-ปานกลาง ที�มีค่าใช้จ่ายในการซื&อสินค้าจาก              
รา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 100.54 บาทต่อครั &ง 

 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .008 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 นั �นคอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
การบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการบรกิารในระดบัมากมคี่าเฉลี�ย
พฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิค้าต่อครั &งแตกต่างกนั ซึ�ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
 

 สมมติฐานข้อที� 6.2 การบรกิารและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�
ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติฐิานไดด้งันี& 
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 H0: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น

การบรกิารในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ต่อสปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั  

 H1: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
การบริการในระดับมากมีค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถี�ในการ             
ซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 

 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ

เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี&   

 H0: ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัมากไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัมากแตกต่างกนั 

 
ตาราง 46 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู ้
     ดา้นการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัมาก 
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

การรบัรูด้้าน             
การบริการ 

N F Sig. x S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ครั &งต่อสปัดาห ์

น้อย-ปานกลาง 

มาก 

150 

250 

.00
4 

.952 5.56 
5.43 

3.79 
3.95 

.321 .748 

 
 จากตาราง 46 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้ Levene's test พบว่า ค่าความ

แปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้
ดา้นการบรกิาร ในระดบัมาก มคี่า Sig. เท่ากบั .952 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารใน
ระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านการบรกิารในระดบัมากไม่แตกต่างกนั ดงันั &นจะ
ทดสอบค่าสถติ ิ T-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั โดยจะยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื�อ 
Sig. (2-tailed) มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.05  
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 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ต่อสปัดาห ์ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มี
การรบัรู้ด้านการบริการในระดับมาก พบว่า ผู้บริโภคที�มีการรบัรู้ด้านการบริการในระดับน้อย-             
ปานกลาง มคีวามถี�ในการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.56 ครั &งต่อสปัดาห์ ซึ�ง
มากกว่าผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัมาก ที�มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้จาก
รา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.43 ครั &งต่อสปัดาห ์

 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .748 ซึ�งมากกว่า 0.05 นั �นคอื 
ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
การบรกิารในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการบรกิารในระดบัมากมคี่าเฉลี�ย
พฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหไ์ม่แตกต่างกนั ซึ�งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที�  6.3 การบรกิารและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน                        

ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%                 
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า                  
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: การบรกิารไม่มคีวามสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน          
ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 

 H1: การบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน                   
ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้    
 
ตาราง 47 ความสมัพนัธร์ะหว่างการบรกิารกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้น          
      ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 
    

การบริการ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านชื�อรา้นสะดวกซื8อที�ซื8อสินค้า 
 

รวม 
รา้นเซเว่น 
อเีลฟเว่น 

รา้นแฟร ์                      
มลิมีารท์ 

เทสโกโ้ลตสั            
เอกเพรส 

รา้นวชีอ็ป 
มนิิมารท์ 

รา้น 108 ชอ็ป/ 
รา้นเอเอม็พเีอม็ 

น้อย-ปานกลาง 
มาก 

90 26 11 13 10 150 

145 33 29 21 22 250 

รวม    235 59 40 34 32 400 
  

�
2
 = 3.398  Asymp. Sig. (2-sided) = .494 
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 จากตาราง 47 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการบรกิารกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้า
จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 3.398 และค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั .494 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า การบรกิารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้น                 
ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว้    

 
 สมมติฐานข้อที� 6.4 การบรกิารและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภท

สนิคา้     
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง            

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%               
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า              
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: การบรกิารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภท
สนิคา้ 

 H1: การบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภท
สนิคา้    
 
ตาราง 48 ความสมัพนัธร์ะหว่างการบรกิารกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภท  
      สนิคา้ 
 
 
 
 
การบริการ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านประเภทสินค้า 
Fast 

Food /
เครื�องดื�ม 

สนิคา้
อุปโภค 

สนิคา้ 
ในครวั 
เรอืน 

เครื�อง 
ดื�มใน 
ตูแ้ช ่

ขนมและ 
ไอศกรมี             
/ยาสามญั 

ลกูอมและ 
ชอ็กโกแลต็ 
/เบเกอรร์ี� 

บตัรเตมิ 
เงนิ/ซมิ 
โทรศพัท ์

อื�น
ๆ 

 
 

รวม 
น้อย- ปานกลาง 29 14 5 36 9 16 17 24 150 
มาก 26 31 25 67 22 31 20 28 250 
รวม 55 45 30 103 31 47 37 52 400 

  
�
2
 = 16.042  Asymp. Sig. (2-sided) = .025 

       Cramer's V = .200       Approx. Sig. = .025 
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        จากตาราง 48 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการบรกิารกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้า
จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 16.042 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
.025 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความ
ว่า การบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านประเภทสนิค้า                       
ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว้    

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .200 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  

 
 สมมติฐานข้อที� 6.5 การบรกิารและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลา                    

ในการซื&อสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง             

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%          
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า              
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี&    

 H0: การบรกิารไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลา         
ในการซื&อสนิคา้ 

 H1: การบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านช่วงเวลา          
ในการซื&อสนิคา้    

    
ตาราง 49 ความสมัพนัธร์ะหว่างการบรกิารกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ 
      ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ 
        

การบริการ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสินค้า 

รวม 06.01น.-12.00น. 12.01น.-18.00น. 18.01น.-24.00น. 00.01น.-06.00น. 
น้อย-ปานกลาง 24 34 75 17 150 

มาก 42 57 110 41 250 

รวม 66 91 185 58 400 

  
�
2
 = 2.427  Asymp. Sig. (2-sided) = .489 
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  จากตาราง 49 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการบรกิารกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้
จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 2.427และค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั .489 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า การบริการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                      
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที� 7 การคดัเลอืกสนิคา้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวก

ซื&อของผูบ้รโิภค สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี& 
 สมมติฐานข้อที� 7.1 การคดัเลอืกสนิค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ               

ดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &ง  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีาร
รบัรู้ด้านการคดัเลอืกสนิค้าในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีาร
รบัรู้ด้านการคดัเลอืกสนิค้าในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งแตกต่างกนั 

 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ

เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการคัดเลือกสินค้าในระดบัน้อย-                
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัมากไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการคัดเลือกสินค้าในระดบัน้อย-              
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิารในระดบัมากแตกต่างกนั 
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ตาราง 50 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยจาํนวนเงนิที�ใชซ้ื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีาร 
     รบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืก 
     สนิคา้ในระดบัมาก 
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

การรบัรูด้้าน             
การคดัเลือกสินค้า 

N F Sig. x S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช ้         
ซื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง 

น้อย-ปานกลาง 

มาก 

71 

329 

.525 .492 101.73 
101.75 

86.34 
78.33 

-.002 .999 

 
 จากตาราง 50 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้ Levene's test พบว่า ค่าความ

แปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีาร
รบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัมาก มคี่า Sig. เท่ากบั .492 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 
และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการ
คดัเลอืกสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัมากไม่
แตกต่างกนั ดงันั &นจะทดสอบค่าสถติ ิT-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั โดยจะยอมรบัสมมตฐิาน
หลกั (H0) กต่็อเมื�อ Sig. (2-tailed) มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.05  

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ซื&อสินค้าต่อครั &ง ระหว่างผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการคดัเลือกสนิค้าในระดบัน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัมาก พบว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืก
สนิคา้ในระดบัมากมคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 101.75 บาทต่อ
ครั &ง ซึ�งมากกว่าผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้้านการคดัเลอืกสนิค้าในระดบัน้อย-ปานกลาง ที�มคี่าใชจ้่ายใน
การซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 101.73 บาทต่อครั &ง 

 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .999 ซึ�งมากกว่า 0.05 นั �นคอื 
ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
การคดัเลอืกสนิค้าในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านการคดัเลอืกสนิค้าในระดบั
มากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งไม่
แตกต่างกนั  ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
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 สมมติฐานข้อที� 7.2 การคดัเลอืกสนิค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ               
ดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติฐิานไดด้งันี& 

 H0: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีาร
รบัรู้ด้านการคดัเลอืกสนิค้าในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
ความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั 

 H1: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้น้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
การคดัเลอืกสินค้ามากมคี่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 

 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ

เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการคัดเลือกสินค้าในระดบัน้อย-             
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัมากไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการคัดเลือกสินค้าในระดบัน้อย-              
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัมากแตกต่างกนั 

 
ตาราง 51 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู ้
     ดา้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ใน 
     ระดบัมาก 
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

การรบัรูด้้าน         
การคดัเลือกสินค้า 

N F Sig. x S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ความถี�ในการซื&อ           
สนิคา้ครั &งต่อสปัดาห ์

น้อย-ปานกลาง 

มาก 

71 

329 

.036 .849 5.35 
5.50 

4.17 
3.83 

-.288 .774 
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 จากตาราง 51 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีาร
รบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัมาก มคี่า Sig. เท่ากบั .849 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 
และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการ
คดัเลอืกสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัมากไม่
แตกต่างกนั ดงันั &นจะทดสอบค่าสถติ ิT-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั โดยจะยอมรบัสมมตฐิาน
หลกั (H0) กต่็อเมื�อ Sig. (2-tailed) มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.05  

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิค้าต่อสปัดาห์ ระหว่างผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการคดัเลอืกสนิค้าในระดบัน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัมาก พบว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืก
สนิคา้ในระดบัมากมคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.50 ครั &งต่อสปัดาห ์
ซึ�งมากกว่าผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางที�มคีวามถี�
ในการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ โดยเฉลี�ยเท่ากบั 5.35 ครั &งต่อสปัดาห ์

 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .774 ซึ�งมากกว่า 0.05 นั �นคอื 
ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
การคดัเลอืกสนิค้าในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านการคดัเลอืกสนิค้าในระดบั
มากมคี่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อสนิค้าต่อสปัดาห์ไม่
แตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที� 7.3 การคดัเลอืกสนิคา้และพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้น               

ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง           

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%            
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: การคดัเลอืกสนิค้าไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ                       
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 

 H1: การคดัเลือกสินค้ามคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                     
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้    
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ตาราง 52 ความสมัพนัธร์ะหว่างการคดัเลอืกสนิคา้กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ               
     ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้  
   

การคดัเลือกสินค้า 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านชื�อรา้นสะดวกซื8อที�ซื8อสินค้า  

 

รวม 
รา้นเซเว่น 
อเีลฟเว่น 

รา้นแฟร ์           
มลิมีารท์ 

เทสโกโ้ลตสั            
เอกเพรส 

รา้นวชีอ็ป 
มนิิมารท์ 

รา้น 108 ชอ็ป/ 
รา้นเอเอม็พเีอม็ 

น้อย-ปานกลาง 
มาก 

43 10 10 5 3 71 

192 49 30 29 29 329 

รวม    235 59 40 34 32 400 
  

�
2
 = 2.153  Asymp. Sig. (2-sided) = .708 

 
 จากตาราง 52 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการคดัเลอืกสนิค้ากบัพฤติกรรม                   

การซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อด้านชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 2.153               
และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั .708 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธ                 
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า การคดัเลอืกสนิคา้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้
จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที� 7.4 การคดัเลอืกสนิค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ               

ดา้นประเภทสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง               

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%                
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า                  
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: การคดัเลอืกสนิค้าไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ                 
ดา้นประเภทสนิคา้ 

 H1: การคดัเลือกสินค้ามคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                   
ดา้นประเภทสนิคา้    
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ตาราง 53 ความสมัพนัธร์ะหว่างการคดัเลอืกสนิคา้กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ                    
     ดา้นประเภทสนิคา้    
    

 
 
การคดั           
เลือกสินค้า 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านประเภทสินค้า 
Fast 
Food/

เครื�องดื�ม 

สนิคา้
อุปโภค 

สนิคา้ 
ในครวั 
เรอืน 

เครื�อง 
ดื�มใน 
ตูแ้ช ่

ขนมและ
ไอศกรมี             
/ยาสามญั 

ลกูอมและ   
ชอ็กโกแลต็ 
/เบเกอรร์ี� 

บตัรเตมิ
เงนิ/ซมิ 
โทรศพัท ์

อื�น
ๆ 

 
 

รวม 
น้อย- ปานกลาง 13 8 4 15 5 11 4 11 71 
มาก 42 37 26 88 26 36 33 41 329 
รวม 55 45 30 103 31 47 37 52 400 

  
�
2
 = 19.347  Asymp. Sig. (2-sided) = .043 

       Cramer's V = .226       Approx. Sig. = .043 
 

 จากตาราง 53 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการคดัเลอืกสนิค้ากบัพฤตกิรรมการ                
ซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 19.347 และค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั .043 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า การคดัเลอืกสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ                 
ดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .226 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
 

 สมมติฐานข้อที� 7.5 การคดัเลอืกสนิค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง          
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%            
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า                 
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี&    

 H0: การคดัเลอืกสนิค้าไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ                 
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ 

 H1: การคดัเลือกสินค้ามคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                 
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้    

 
 
 



118 
 

ตาราง 54 ความสมัพนัธร์ะหว่างการคดัเลอืกสนิคา้กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ                     
     ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้  
       

การคดัเลือกสินค้า 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสินค้า 

รวม 
06.01น.- 
12.00น. 

12.01น.- 
18.00น. 

18.01น.- 
24.00น. 

00.01น.- 
06.00น. 

น้อย-ปานกลาง 20 16 27 8 71 

มาก 46 75 158 50 329 

รวม 66 91 185 58 400 

  
�
2
 = 9.909   Asymp. Sig. (2-sided) = .029 

       Cramer's V = .150      Approx. Sig. = .029 
 

 จากตาราง 54 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการคดัเลอืกสนิค้ากบัพฤติกรรม                  
การซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 9.909 และค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากบั .029 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั                  
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า การคดัเลอืกสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จาก
รา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .150 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  

 
 สมมติฐานข้อที� 8 คุณค่าด้านความสะดวกมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้น

สะดวกซื&อของผูบ้รโิภค สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี& 
สมมติฐานข้อที� 8.1 คุณค่าดา้นความสะดวกและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ

ดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &ง  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 
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 H0: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�
มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวก
ซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�
มีการรับรู้ด้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมากมีค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้าน           
สะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งแตกต่างกนั 

 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ

เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าด้านความสะดวกในระดบัน้อย-
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัมากไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าด้านความสะดวกในระดบัน้อย-
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัมากแตกต่างกนั 
 
ตาราง 55 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยจาํนวนเงนิที�ใชซ้ื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีาร 
     รบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้น 
     ความสะดวกในระดบัมาก 
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

การรบัรูด้้านคณุค่า
ด้านความสะดวก 

N F Sig. x S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ซื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง 

น้อย-ปานกลาง 

มาก 

86 

314 

6.276 .013 113.93 
98.41 

92.22 
75.73 

2.603 .010 

 
 จากตาราง 55 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้ Levene's test พบว่า ค่าความ

แปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�
มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัมาก มคี่า Sig. เท่ากบั .013 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู้
ด้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณค่าด้านความ
สะดวกในระดบัมากแตกต่างกนั ดงันั &นจะทดสอบค่าสถติ ิ T-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
โดยจะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื�อ Sig. (2-tailed)  มคี่าน้อยกว่า 0.05  

 
 



120 
 

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ซื&อสนิคา้ต่อครั &ง ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัมาก พบว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่า
ด้านความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลาง มคี่าใช้จ่ายในการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย 
เท่ากบั 113.93 บาท ต่อครั &ง ซึ�งมากกว่าผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณค่าด้านความสะดวกใน          
ระดบัมาก ที�มคี่าใชจ้า่ยในการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 98.41 บาทต่อครั &ง 

 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .010 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 นั �นคอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
คุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวก
ในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ซื&อสนิค้า
ต่อครั &งแตกต่างกนัซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที� 8.2 คุณค่าดา้นความสะดวกและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ

ดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติฐิานไดด้งันี& 

 H0: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�
มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวก
ซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั 

 H1: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�
มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวก
ซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 

 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ

เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าด้านความสะดวกในระดบัน้อย-
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัดา้นรูคุ้ณค่าดา้นความสะดวกในระดบัมากไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าด้านความสะดวกในระดบัน้อย-
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัมากแตกต่างกนั 
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ตาราง 56 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู ้
     ดา้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้น 
     ความสะดวกในระดบัมาก 
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

การรบัรูด้้าคณุค่า
ด้านความสะดวก 

N F Sig. x S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ครั &งต่อสปัดาห ์

น้อย-ปานกลาง 

มาก 

86 

314 

5.124 .024 5.38 
5.53 

4.09 
3.84 

2.306 .022 

 
 จากตาราง 56 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้ Levene's test พบว่า ค่าความ

แปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภค  
ที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัมาก มคี่า Sig. เท่ากบั .024 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู้
ด้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณค่าด้านความ
สะดวกในระดบัมากแตกต่างกนั ดงันั &นจะทดสอบค่าสถติ ิ T-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
โดยจะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื�อ Sig. (2-tailed)  มคี่าน้อยกว่า 0.05  

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิค้าต่อสปัดาห์ ระหว่างผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลาง
และผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดบัมาก พบว่า ผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้าน
คุณค่าด้านความสะดวกในระดบัมาก มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 
5.53 ครั &งต่อสปัดาห์ ซึ�งมากกว่าผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านการรบัรูด้้านคุณค่าด้านความสะดวกใน
ระดบัน้อย-ปานกลาง ที�มคีวามถี�ในการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.38 ครั &ง             
ต่อสปัดาห ์

 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .022 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 นั �นคอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
คุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวก
ในระดบัมาก มคี่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อสนิค้าต่อ
สปัดาหแ์ตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
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 สมมติฐานข้อที� 8.3 คุณค่าดา้นความสะดวกและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง               
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%                     
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: คุณค่าดา้นความสะดวกไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 

 H1: คุณค่าดา้นความสะดวกมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ            
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้    

 
ตาราง 57 ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าดา้นความสะดวกกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้น               
      สะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้  
   

คณุค่าด้าน           
ความสะดวก 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านชื�อรา้นสะดวกซื8อที�ซื8อสินค้า 
 

รวม 
รา้นเซเว่น 
อเีลฟเว่น 

รา้นแฟร ์          
มลิมีารท์ 

เทสโกโ้ลตสั            
เอกเพรส 

รา้นวชีอ็ป 
มนิิมารท์ 

รา้น 108 ชอ็ป/ 
รา้นเอเอม็พเีอม็ 

น้อย-ปานกลาง 
มาก 

50 12 11 8 5 86 

185 47 29 26 27 314 

รวม    235 59 40 34 32 400 
  

�
2
 = 1.645  Asymp. Sig. (2-sided) = .801 

 
 จากตาราง 57 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าดา้นความสะดวกกบัพฤตกิรรม          

การซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 1.645 และ  
ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั .801 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธ              
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าดา้นความสะดวกไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
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 สมมติฐานข้อที� 8.4 คุณค่าดา้นความสะดวกและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นประเภทสนิคา้  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง               
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%              
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: คุณค่าดา้นความสะดวกไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นประเภทสนิคา้ 

 H1: คุณค่าดา้นความสะดวกมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ           
ดา้นประเภทสนิคา้    
 
ตาราง 58 ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าดา้นความสะดวกกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้น                  
     สะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้    
    

 
 
คณุค่าด้าน
ความสะดวก 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านประเภทสินค้า 
Fast 
Food/

เครื�องดื�ม 

สนิคา้
อุปโภค 

สนิคา้ 
ในครวั 
เรอืน 

เครื�อง 
ดื�มใน 
ตูแ้ช ่

ขนมและ
ไอศกรมี             
/ยาสามญั 

ลกูอมและ    
ชอ็กโกแลต็/ 

เบเกอรร์ี� 

บตัรเตมิ
เงนิ/ซมิ 
โทรศพัท ์

อื�น
ๆ 

 
 

รวม 
น้อย- ปานกลาง 15 9 6 17 8 8 9 14 86 
มาก 40 36 24 86 23 39 28 38 314 
รวม 55 45 30 103 31 47 37 52 400 

  
�
2
 = 4.689  Asymp. Sig. (2-sided) = .698 

      
 จากตาราง 58 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าดา้นความสะดวกกบัพฤตกิรรม          

การซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิค้า พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 4.689 และค่า Sig.                
(2-tailed) เท่ากบั .698 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า คุณค่าด้านความสะดวกไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้น
สะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว้    
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 สมมติฐานข้อที� 8.5 คุณค่าดา้นความสะดวกและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง             
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%            
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า              
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี&    

 H0: คุณค่าดา้นความสะดวกไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ 

 H1: คุณค่าดา้นความสะดวกมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ           
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้    

    
ตาราง 59 ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าดา้นความสะดวกกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จาก 
     รา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ 
        

คณุค่าด้าน 
ความสะดวก 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสินค้า 

รวม 
06.01น.- 
12.00น. 

12.01น.- 
18.00น. 

18.01น.- 
24.00น. 

00.01น.- 
06.00น. 

น้อย-ปานกลาง 22 20 33 11 86 

มาก 44 71 152 47 314 

รวม 66 91 185 58 400 

 
�
2
 = 7.379  Asymp. Sig. (2-sided) = .046 

       Cramer's V = .134      Approx. Sig. = .046 
 

 จากตาราง 59 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าดา้นความสะดวกกบัพฤตกิรรม            
การซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 7.379 และค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากบั .046 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั                
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าดา้นความสะดวกมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้
จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .134 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
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 สมมติฐานข้อที� 9 ลกัษณะทางกายภาพมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้าน
สะดวกซื&อของผูบ้รโิภค สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี& 

 สมมติฐานข้อที� 9.1 ลกัษณะทางกายภาพและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ   
ดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &ง  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มี
การรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มี
การรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งแตกต่างกนั 

 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ

เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-             
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-           
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากแตกต่างกนั 
 
ตาราง 60 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยจาํนวนเงนิที�ใชซ้ื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีาร 
     รบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทาง 
     กายภาพในระดบัมาก 
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

การรบัรูด้้าน 
ลกัษณะทางกายภาพ 

N F Sig. x S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ซื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง 

น้อย-ปานกลาง 

มาก 

89 

311 

.962 .328 96.02 
103.38 

68.43 
82.66 

2.38 .046 
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 จากตาราง 60 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มี
การรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก มคี่า Sig. เท่ากบั .328 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั 
(H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
ลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพใน
ระดบัมากไม่แตกต่างกนั ดงันั &นจะทดสอบค่าสถติ ิ T-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั โดยจะ
ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื�อ Sig. (2-tailed) มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.05  

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ซื&อสนิค้าต่อครั &ง ระหว่างผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก พบว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะ
ทางกายภาพในระดบัมาก มคี่าใช้จ่ายในการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 103.38 
บาทต่อครั &ง ซึ�งมากกว่าผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางที�มี
ค่าใชจ้า่ยในการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 96.02 บาทต่อครั &ง 

 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .046 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 นั �นคอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
ลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพใน
ระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อด้านจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิค้าต่อ
ครั &งแตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที� 9.2 ลกัษณะทางกายภาพและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ        

ดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติฐิานไดด้งันี& 

 H0: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มี
การรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั 

 H1: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มี
การรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ
ดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 
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 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ
เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-           
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-             
ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากแตกต่างกนั 
 
ตาราง 61 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู ้
     ดา้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูล้กัษณะทาง  
     กายภาพในระดบัมาก 
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

การรบัรูด้้าน 
ลกัษณะทางกายภาพ 

N F Sig. x S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ครั &งต่อสปัดาห ์

น้อย-ปานกลาง 

มาก 

89 

311 

5.496 .020 5.42 
5.67 

3.75 
4.56 

2.672 .031 

 
 จากตาราง 61 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้ Levene's test พบว่า ค่าความ

แปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มี
การรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก มคี่า Sig. เท่ากบั .020 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
ลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพใน
ระดบัมากแตกต่างกนั ดงันั &นจะทดสอบค่าสถติ ิ T-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั โดยจะ
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื�อ Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า 0.05  

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิค้าต่อสปัดาห ์ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก พบว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะ
ทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลาง มคีวามถี�ในการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 
5.42 ครั &งต่อสปัดาห์ ซึ�งน้อยกว่าผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านลกัษณะทางกายภาพในระดับมาก                
ที�มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.67 ครั &งต่อสปัดาห ์
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 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .031 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 นั �นคอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
ลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพใน
ระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์                
แตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที� 9.3 ลกัษณะทางกายภาพและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ             

ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง            

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%             
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ             
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 

 H1: ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ                  
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้    

 
ตาราง 62 ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ         
     ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 
    

ลกัษณะ                    
ทางกายภาพ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านชื�อรา้นสะดวกซื8อที�ซื8อสินค้า 

รวม 
รา้นเซเว่น 
อเีลฟเว่น 

รา้นแฟร ์              
มลิมีารท์ 

เทสโกโ้ลตสั            
เอกเพรส 

รา้นวชีอ็ป 
มนิิมารท์ 

รา้น 108 ชอ็ป/ 
รา้นเอเอม็พเีอม็ 

น้อย-ปานกลาง 
มาก 

51 18 11 5 4 89 

184 41 29 29 28 311 

รวม    235 59 40 34 32 400 
  

�
2
 = 5.881  Asymp. Sig. (2-sided) = .208 

 

 จากตาราง 62 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัพฤตกิรรมการ
ซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 5.881 และค่า              
Sig. (2-tailed) เท่ากบั .208 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธ                 
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
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 สมมติฐานข้อที� 9.4 ลกัษณะทางกายภาพและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ             
ดา้นประเภทสนิคา้ 

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง          
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%              
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ            
ดา้นประเภทสนิคา้ 

 H1: ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ                
ดา้นประเภทสนิคา้    
 
ตาราง 63 ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ  
     ดา้นประเภทสนิคา้    
    

 
 
ลกัษณะ             
ทางกายภาพ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านประเภทสินค้า 
Fast 

Food /
เครื�องดื�ม 

สนิคา้
อุปโภค 

สนิคา้ 
ในครวั 
เรอืน 

เครื�อง 
ดื�มใน 
ตูแ้ช ่

ขนมและ
ไอศกรมี             
/ยาสามญั 

ลกูอมและ                
ชอ็กโกแลต็/

เบเกอรร์ี� 

บตัรเตมิ
เงนิ/ซมิ 
โทรศพัท ์

อื�น 
ๆ 

 
 

รวม 
น้อย- ปานกลาง 11 9 5 31 7 6 4 16 89 
มาก 44 36 25 72 24 41 33 36 311 
รวม 55 45 30 103 31 47 37 52 400 

  
�
2
 = 14.926  Asymp. Sig. (2-sided) = .034 

             Cramer's V = .173      Approx. Sig. = .034 
 

 จากตาราง 63 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัพฤตกิรรม             
การซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 14.926 และค่า Sig.               
(2-tailed) เท่ากบั .034 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้าน            
สะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .173 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
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 สมมติฐานข้อที� 9.5 ลกัษณะทางกายภาพและพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ             
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง                  
ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%              
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า              
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี&    

 H0: ลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อ            
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ 

 H1: ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ              
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้    

 
ตาราง 64 ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ    
     ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้  
       

ลกัษณะ 
ทางกายภาพ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสินค้า 

รวม 
06.01น.- 
12.00น. 

12.01น.- 
18.00น. 

18.01น.- 
24.00น. 

00.01น.- 
06.00น. 

น้อย-ปานกลาง 19 23 40 7 89 

มาก 47 68 145 51 311 

รวม 66 91 185 58 400 

  
�
2
 = 5.629  Asymp. Sig. (2-sided) = .131 

 
 จากตาราง 64 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัพฤตกิรรมการ

ซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 8.17 และค่า Sig.                
(2-tailed) เท่ากบั .131 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า ลักษณะทางกายภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจาก                      
รา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้
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 สมมติฐานข้อที� 10 คุณภาพสนิค้ามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ           
ของผูบ้รโิภค สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี& 

 สมมติฐานข้อที� 10.1 คุณภาพสนิค้าและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้าน
จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &ง  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-Test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู้
ดา้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อด้านจํานวนเงนิ
เฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู้
ดา้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อด้านจํานวนเงนิ
เฉลี�ยที�ใชซ้ื&อสนิคา้ต่อครั &งแตกต่างกนั 

 
 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ

เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลาง
และผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัมากไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลาง
และผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัมากแตกต่างกนั 
 
ตาราง 65 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยจาํนวนเงนิที�ใชซ้ื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีาร 
     รบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ใน 
     ระดบัมาก 
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 

การรบัรูด้้าน
คณุภาพสินค้า 

N F Sig. x S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ซื&อสนิคา้บาทต่อครั &ง 

น้อย-ปานกลาง 

มาก 

100 

300 

5.080 .025 108.00 
99.66 

90.47 
75.81 

2.598 .011 
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 จากตาราง 65 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านคุณภาพสนิค้าในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีาร
รบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัมาก มคี่า Sig. เท่ากบั .025 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพ
สนิค้าในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณภาพสนิค้าในระดบัมากแตกต่างกนั 
ดงันั &นจะทดสอบค่าสถติ ิT-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั โดยจะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
กต่็อเมื�อ Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า 0.05  

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ซื&อสนิคา้ต่อครั &ง ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภค
ที�มกีารรบัรูด้้านคุณภาพสนิค้าในระดบัมาก พบว่า ผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านคุณภาพสนิค้าในระดบั
น้อย-ปานกลาง มคี่าใชจ้่ายในการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 108.00 บาทต่อครั &ง 
ซึ�งมากกว่าผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณภาพสนิค้าในระดบัมาก ที�มคี่าใช้จ่ายในการซื&อสนิค้าจาก           
รา้นสะดวกซื&อ โดยเฉลี�ยเท่ากบั 99.66 บาทต่อครั &ง 

 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .011 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 นั �นคอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
คุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผู้บริโภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณภาพสินค้าในระดับมาก               
มคี่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงินเฉลี�ยที�ใช้ซื&อสินค้าต่อครั &ง
แตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที�  10.2 คุณภาพสินค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                 

ดา้นความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า T-Test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติฐิานไดด้งันี& 

 H0: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู้
ด้านคุณภาพสนิค้าในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ใน
การซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั 

 H1: ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู้
ด้านคุณภาพสนิค้าในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ใน
การซื&อสนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 
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 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene's test โดยใชร้ะดบัความ
เชื�อมั �น 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-
tailed) มคี่าน้อยกว่า .05 มสีมมตฐิานทางสถติดิงันี& 

 H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลาง
และผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัมากไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลาง
และผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัมากแตกต่างกนั 

 
ตาราง 66 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยความถี�ในการซื&อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู ้
     ดา้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคการรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัมาก 
 

 
พฤติกรรม                   
การซื8อสินค้า 

 Levene's Test t-test for Equality of Means 
การรบัรูด้้าน
คณุภาพสินค้า 

N F Sig. x S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ครั &งต่อสปัดาห ์

น้อย-ปานกลาง 

มาก 

100 

300 

1.696 .194 5.93 
5.33 

4.17 
3.79 

1.273 .205 

 
 จากตาราง 66 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้ Levene's test พบว่า ค่าความ

แปรปรวนของผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านคุณภาพสนิค้าในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีาร
รบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัมาก มคี่า Sig. เท่ากบั .194 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพ
สนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัมากไม่แตกต่างกนั 
ดงันั &นจะทดสอบค่าสถติ ิ T-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั โดยจะยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0)             
กต่็อเมื�อ Sig. (2-tailed) มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.05  

 เมื�อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อ
สนิคา้ต่อสปัดาห ์ระหว่างผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภค
ที�มกีารรบัรูด้้านคุณภาพสนิค้าในระดบัมาก พบว่า ผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านคุณภาพสนิค้าในระดบั
น้อย-ปานกลาง มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.93 ครั &งต่อสปัดาห ์     
ซึ�งมากกว่าผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านคุณภาพสนิค้าในระดบัมาก ที�มคีวามถี�ในการซื&อสนิคา้จากรา้น
สะดวกซื&อโดยเฉลี�ย เท่ากบั 5.33 ครั &งต่อสปัดาห ์

 
 
 
 



134 
 

 เมื�อพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มคี่าเท่ากบั .205 ซึ�งมากกว่า 0.05 นั �นคอื 
ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้น
คุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผู้บริโภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณภาพสินค้าในระดับมาก               
มีค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถี�ในการซื&อสินค้าต่อสัปดาห์ไม ่            
แตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที� 10.3 คุณภาพสนิค้าและพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้าน                  

ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง         

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%            
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า              
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: คุณภาพสนิค้าไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื&อด้าน           
ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 

 H1: คุณภาพสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน             
ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้    
 
ตาราง 67 ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพสนิคา้กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้น            
      ชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ 
    

คณุภาพสินค้า 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านชื�อรา้นสะดวกซื8อที�ซื8อสินค้า 
 

รวม 
รา้นเซเว่น 
อเีลฟเว่น 

รา้นแฟร ์                
มลิมีารท์ 

เทสโกโ้ลตสั            
เอกเพรส 

รา้นวชีอ็ป 
มนิิมารท์ 

รา้น 108 ชอ็ป/ 
รา้นเอเอม็พเีอม็ 

น้อย-ปานกลาง 
มาก 

63 17 8 7 5 100 

172 42 32 27 27 300 

รวม    235 59 40 34 32 400 

  
�
2
 = 5.254  Asymp. Sig. (2-sided) = .048 

       Cramer's V = .206      Approx. Sig. = .048 
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 จากตาราง 67 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพสนิค้ากบัพฤตกิรรมการซื&อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 5.254 และค่า Sig.                 
(2-tailed) เท่ากบั .048 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า คุณภาพสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ             
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื&อที�ซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .206 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  

 
 สมมติฐานข้อที�  10.4 คุณภาพสินค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                

ดา้นประเภทสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง           

ตวัแปรและสถติ ิ Cramer’s เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%              
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี& 

 H0: คุณภาพสินค้าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                     
ดา้นประเภทสนิคา้ 

 H1: คุณภาพสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                        
ดา้นประเภทสนิคา้    
 
ตาราง 68 ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพสนิคา้กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ                
     ดา้นประเภทสนิคา้ 
 
 
 
 
คณุภาพสินค้า 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านประเภทสินค้า 
Fast 
Food/

เครื�องดื�ม 

สนิคา้
อุปโภค 

สนิคา้ 
ในครวั 
เรอืน 

เครื�อง 
ดื�มใน 
ตูแ้ช ่

ขนมและ
ไอศกรมี/            
ยาสามญั 

ลกูอมและ
ชอ็กโกแลต็ 
/เบเกอรร์ี� 

บตัรเตมิ
เงนิ/ซมิ   
โทรศพัท ์

อื�น
ๆ 

 
 

รวม 
น้อย- ปานกลาง 18 13 5 23 4 14 9 14 100 
มาก 37 32 25 80 27 33 28 38 300 
รวม 55 45 30 103 31 47 37 52 400 

  
�
2
 = 6.723  Asymp. Sig. (2-sided) = .458 
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 จากตาราง 68 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพสนิค้ากบัพฤตกิรรมการซื&อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นประเภทสนิคา้ พบว่า �2  มคี่า เท่ากบั 6.723 และค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั .458 ซึ�งมากกว่า .05 นั �นคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1)                
หมายความว่า คุณภาพสนิค้าไม่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื&อสนิค้าจากร้านสะดวกซื&อ                
ดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 
 สมมติฐานข้อที�  10.5 คุณภาพสินค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                    

ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถติไิค-สแควร ์ ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง           

ตวัแปรและสถติ ิCramer’s V เพื�อวดัขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชร้ะดบัความเชื�อมั �น 95%             
จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื�อค่า Sig. (2-tailed) มคี่า               
น้อยกว่า .05 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี&    

 H0: คุณภาพสินค้าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                       
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ 

 H1: คุณภาพสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ                  
ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้    

 
ตาราง 69 ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพสนิคา้กบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ                  
     ดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ 
        

คณุภาพสินค้า 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสินค้า 

รวม 
06.01น.- 
12.00น. 

12.01น.- 
18.00น. 

18.01น.- 
24.00น. 

00.01น.- 
06.00น. 

น้อย-ปานกลาง 18 25 45 12 100 

มาก 48 66 140 46 300 

รวม 66 91 185 58 400 

  
�
2
 = 18.028  Asymp. Sig. (2-sided) = .017 

       Cramer's V = .152      Approx. Sig. = .017 
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 จากตาราง 69 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพสนิค้ากบัพฤตกิรรมการซื&อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้นช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ พบว่า �2 มคี่า เท่ากบั 18.028 และค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั .017 ซึ�งน้อยกว่า .05 นั �นคอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า คุณภาพสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อดา้น
ช่วงเวลาในการซื&อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั &งไว ้

 เมื�อทดสอบต่อดว้ยวธิสีมัประสทิธิ s Cramer's V พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ�า โดยมคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .152 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  

 
ตาราง 70 ตารางสรปุผลการทดสอบสมมตฐิานความแตกต่างขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลและการรบัรู ้
     ลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื&อกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ 
 

 
ข้อมูลส่วนบุคคลและ                          
การจดัการรา้นสะดวกซื8อ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าจากรา้นสะดวกซื8อ 
จาํนวนเงนิเฉลี�ยที� 
ใชใ้นการซื&อสนิคา้ 

ความถี�ใน 
การซื&อสนิคา้ 

เพศ N Y 
อายุ Y Y 
ระดบัการศกึษา N N 
อาชพี Y Y 
รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน N N 
การบรกิาร Y N 
การคดัเลอืกสนิคา้ N N 
คุณค่าดา้นความสะดวก Y Y 
ลกัษณะทางกายภาพ Y Y 
คุณภาพสนิคา้ Y N 

 
             สญัลกัษณ์ Y หมายถงึ เป็นไปตามสมมตฐิาน 
            สญัลกัษณ์ N หมายถงึ ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 
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ตาราง 71 ตารางสรปุผลการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธข์อ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลและการจดัการ 
     รา้นสะดวกซื&อกบัพฤตกิรรมการซื&อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื&อ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล          
และการจดัการ                     
รา้นสะดวกซื8อ 

พฤติกรรมการซื8อสินค้าจากรา้นสะดวกซื8อ 
ชื�อรา้นสะดวกซื&อ                          

ที�ซื&อสนิคา้ 
ประเภท                           
สนิคา้ 

ช่วงเวลาใน
การซื&อสนิคา้ 

จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�
ใชใ้นการซื&อสนิคา้ 

ความถี�ใน          
การซื&อสนิคา้ 

เพศ N Y N N N 
อายุ Y N Y N N 
ระดบัการศกึษา Y N Y N N 
อาชพี Y Y Y N N 
รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน Y N Y N N 
การบรกิาร N Y N N N 
การคดัเลอืกสนิคา้ N Y Y N N 
คุณค่าดา้นความสะดวก N N Y N N 
ลกัษณะทางกายภาพ N Y N N N 
คุณภาพสนิคา้ Y N Y N N 

 
             สญัลกัษณ์ Y หมายถงึ เป็นไปตามสมมตฐิาน 
            สญัลกัษณ์ N หมายถงึ ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 



 
 

บทที� 5 
สรปุผลอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวจิยันี�เป็นการศึกษาถงึ การจดัการร้านค้าปลกีที�มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื�อ

สนิค้าของผู้บรโิภค: การศกึษารา้นสะดวกซื�อในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาค้นคว้าตามลําดบั
ต่อไปนี� 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  

  ในการวจิยัครั �งนี�มจีดุมุง่หมายของการศกึษาคน้ควา้ดงันี� 
       1. เพื� อ ศึกษาพฤติก รรมการซื� อ สินค้ าจากร้านสะดวกซื� อ ของผู้ บ ริโภค ใน

กรงุเทพมหานคร 
       2. เพื�อศกึษาลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที�มอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ  
       3. เพื�อศกึษาการจดัการรา้นสะดวกซื�อไดแ้ก่ การบรกิาร การคดัเลอืกสนิคา้ คุณค่าดา้น

ความสะดวก ลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพสนิค้า ที�มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจาก                 
รา้นสะดวกซื�อ 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 

 ในการวจิยัครั �งนี�มคีวามสาํคญัของการศกึษาคน้คา้ดงันี� 
       1. เพื�อเป็นข้อมูลสําหรบัผู้ประกอบร้านสะดวกซื�อในการพฒันาและปรบัปรุงร้าน           

สะดวกซื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการทาํงานใหม้ากยิ�งขึ�น และสรา้งความพงึพอใจใหผู้บ้รโิภค   
       2. เพื�อเป็นประโยชน์สําหรบัผูป้ระกอบรา้นคา้ปลกีรายใหม่ที�จะนําขอ้มลูที�ไดจ้ากการ

วจิยัมาประกอบในการพจิจารณาและตดัสนิใจในการจดัการรา้นคา้ปลกีใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

       3. เพื�อเป็นแนวทางสําหรบัการวางแผนนโยบายในดา้นการจดัการรา้นสะดวกซื�อและ
การบรหิารพนกังานใหเ้กดิการบรกิารที�เป็นมาตรฐานสากล  
         4. เพื�อเป็นประโยชน์ทางดา้นวชิาการในการนําขอ้มลูซึ�งไดม้าจากการศกึษาวจิยัเป็น
ขอ้มลูในการศกึษาวจิยัในเรื�องที�เกี�ยวเนื�องต่อไป 
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สมมติฐานในการวิจยั  

  1. เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
  2. อายมุอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
  3. ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
  4. อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค  
  5. รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
  6. การบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
  7. การคดัเลอืกสนิคา้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
  8. คุณค่าด้านความสะดวกมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อของ

ผูบ้รโิภค 
  9. ลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อของ

ผูบ้รโิภค 
 10. คุณภาพสนิคา้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 

วิธีการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั 
       ประชากรที�ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผู้บรโิภคที�เคยซื�อสนิค้าหรอืใช้บรกิารจาก             

รา้นสะดวกซื�อในกรงุเทพมหานครโดยไมท่ราบจาํนวนประชากร 
 
 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั 
       กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศกึษาครั �งนี� คอื กลุ่มผูบ้รโิภคที�เคยซื�อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารอื�นๆ 

ในรา้นสะดวกซื�อในกรุงเทพมหานคร แต่เนื�องจากไม่ทราบจาํนวนประชากรที�แน่นอน ดงันั �นผูว้จิยัจงึ
ได้กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ 
(Yamane.1967: 886) ในกรณีที�ไม่ทราบจาํนวนประชากรที�ระดบัความเชื�อมั �น 95% ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง  

 
 เกณฑก์าํหนดกลุ่มตวัอย่าง 
       ในการวจิยัครั �งนี� ผูว้จิยัไดท้ําการกําหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบมี

ขั �นตอน 3 ขั �นตอนดงันี�คอื 
         ขั /นตอนที�1 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยใชเ้กณฑ์

การแบ่งเขตการปกครองที�ประกาศทะเบียนทางหลวงเทศบาลตามพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ.2535 ซึ�งเขตการปกครองในกรงุเทพมหานครมจีาํนวนทั �งสิ�น 50 เขต แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ผูว้จิยั
เลอืกพื�นที�ด้วยวธีกีารจบัฉลากแบบไม่ใส่คนืในแต่ละกลุ่มเขตการปกครอง กลุ่มละ 1 เขต ได้แก่            
เขตพระนคร เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตพระโขนง เขตจอมทอง และเขตตลิ�งชนั 
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         ขั /นตอนที�2 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เพื�อกําหนดจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่งที�จะเกบ็ในแต่ละเขตการปกครอง (Zikmund. 2000: 452) ซึ�งผูว้จิยัจะเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
ตามสถานที�ที�เป็นชุมชน ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั โรงเรยีน โรงพยาบาล หา้งสรรพสนิคา้ รา้นสะดวกซื�อ  

         ขั /นตอนที�3 ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกคําตอบเอง (Self – administered questionnaires) (Zikmund. 
2000: 450) โดยเกบ็ขอ้มลูระหว่างวนัที� 1 พฤศจกิายน 2553 – วนัที� 15 ธนัวาคม 2553 

 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 

 การวจิยัครั �งนี�ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึ�งสรา้งขึ�นเพื�อ
ศกึษาถงึ การจดัการรา้นคา้ปลกีที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ของผู้บรโิภค: การศกึษารา้น
สะดวกซื�อในกรงุเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี� 

 ส่วนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกบัลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคลของผู้บรโิภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 

 ส่วนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัการจดัการรา้นสะดวกซื�อในการรบัรูข้องผู้บรโิภค ได้แก่                
การบรกิาร การคดัเลอืกสนิคา้ คุณค่าดา้นความสะดวก ลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพสนิคา้ 

 ส่วนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ในรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่           
ชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิคา้ ประเภทของสนิคา้ ช่วงเวลาในการซื�อสนิคา้ จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชก้ารซื�อ
สนิคา้ และความถี�ในการซื�อสนิคา้ 

 ขั /นตอนการสร้างเครื�องมือ 
       เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครั �งนี�คอื แบบสอบถามซึ�งมขี ั �นตอนการสรา้ง

เครื�องมอืตามลาํดบัต่อไปนี� 
           1. ศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวจิยัเกี�ยวกบั การจดัการรา้นคา้ปลกี พฤตกิรรมการ

ซื�อสินค้าของผู้บริโภค การค้าปลีก และร้านสะดวกซื�อ เพื�อนํามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

           2. สรา้งแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคดิที�เกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะขอ้มลูส่วน
บุคคล การจดัการรา้นสะดวกซื�อ และพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ของผูบ้รโิภค  

           3. นําแบบสอบถามฉบบัร่างที�ได้ ไปขอคําปรกึษาจากอาจารยท์ี�ปรกึษาปรญิญา
นิพนธ ์ และขอคําแนะนําในการแก้ไข ปรบัปรุงขอ้ความเพื�อใหอ่้านแลว้มคีวามเขา้ใจง่ายและชดัเจน
ตามความมุง่หมายของการวจิยั 

           4. นําแบบสอบถามที�สรา้งขึ�น เสนออาจารยท์ี�ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละผูเ้ชี�ยวชาญ
ตรวจแบบสอบถาม เพื�อพจิารณาตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงเกี�ยวกบัสํานวนภาษา
ใหเ้ขา้ใจงา่ย เพื�อใหไ้ดข้อ้คาํถามที�มคีวามเที�ยงตรงในการวดัขอ้มลูตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

           5. นําแบบสอบถามมาปรบัปรงุแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี�ปรกึษาปรญิญา
นิพนธแ์ละผูเ้ชี�ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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           6. นําแบบสอบถามที�ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 

40 คน เพื�อนําแบบสอบถามไปวเิคราะห์หาค่าความเชื�อมั �นของเครื�องมอืในการวจิยั (Reliability 
Analysis) เพื�อประเมนิเครื�องมอืในการวจิยัมคีุณภาพเพยีงพอที�จะนําไปใช้ได้หรอืไม่ ซึ�งนันแนลลี� 
(Nunnally. 1978: 245-246) ไดเ้สนอแนะไวค้อื มคี่าเท่ากบั 0.7 ขึ�นไป สําหรบังานวจิยัเชงิสํารวจ 
ซึ�งผลการทดสอบมดีงันี� 

            ค่าสมัประสทิธิ j α (α - Coefficiency) ของลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตาม
การรบัรูข้องผูบ้รโิภคดา้นการบรกิาร เท่ากบั 0.8511 

            ค่าสมัประสทิธิ j α (α - Coefficiency) ของลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตาม
การรบัรูข้องผูบ้รโิภคดา้นการคดัเลอืกสนิคา้ เท่ากบั 0.8571 

            ค่าสมัประสทิธิ j α (α - Coefficiency) ของลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตาม
การรบัรูข้องผูบ้รโิภคดา้นคุณค่าดา้นความสะดวก เท่ากบั 0.7427 

            ค่าสมัประสทิธิ j α (α - Coefficiency) ของลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตาม
การรบัรูข้องผูบ้รโิภคดา้นลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั 0.8733 

            ค่าสมัประสทิธิ j α (α - Coefficiency) ของลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตาม
การรบัรูข้องผูบ้รโิภค ดา้นคุณภาพสนิคา้ เท่ากบั 0.7432 

           7. จดัทําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ แล้วนําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาวิจยั 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที�สาํคญั 2 แหล่งดงันี� 
      1. แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มลูที�ไดจ้ากจากการใชแ้บบสอบถามเกบ็

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ในระหว่างวนัที� 1 พฤศจกิายน 2553 – วนัที� 15 ธนัวาคม 
2553 

      2. แหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มลูที�ไดม้าจากการศกึษาคน้ควา้และ
การรวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ได้แก่ หนังสอืทางวชิาการ บทความ วารสาร
ต่างๆ ปรญิญานิพนธ ์รายงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 การศกึษาวจิยันี�เป็นการศกึษาถงึ การจดัการรา้นค้าปลกีที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อ

สนิคา้ของผูบ้รโิภค: การศกึษารา้นสะดวกซื�อในกรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูที�ไดท้ี�ไดจ้าก
การเกบ็แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนที�จะแปลงขอ้มลู และเขา้รหสั (Coding) เพื�อ
นํามาประมวลผลและวเิคราะหท์างสถติโิดยใชค้อมพวิเตอรใ์นการคาํนวณค่าสถติ ิเพื�อทาํการวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชค้่าสถติต่ิางๆ ดงัต่อไปนี� 

      1. การวเิคราะห์สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ในการวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิพรรณนาจะใช้ค่ารอ้ยละ (Percentage) ในการอธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ และ
พฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ของผูบ้รโิภค โดยนํามาแจกแจงความถี� (Frequency) และนําเสนอเป็นรอ้ยละ 
(Percentage)  

      2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกบัลกัษณะการจดัการร้านสะดวกซื�อตามการรบัรู้ของ
ผูบ้รโิภคโดยการหาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

      3. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ในการวเิคราะหข์อ้มลู
เชงิอนุมาน โดยการนําขอ้มลูที�ไดนํ้ามาวเิคราะหท์างสถติดิว้ยคอมพวิเตอร ์เพื�อทดสอบสมมตฐิานแต่
ละขอ้ โดยใชส้ถติ ิ T-test (Independent Sample T-test) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนน
เฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม สถิติ One-Way Analysis of Variance ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวน               

ทางเดียว ใช้ทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี#ยของกลุ่มตวัอย่างที#มากกว่า 2 กลุ่มขึ &นไป สถติ ิChi 

– square (�2) ใชใ้นการทดสอบความสมัพนัธข์องขอ้มลูที�มลีกัษณะเป็นความถี�และหาค่าสมัประสทิธิ j 
โดยใชส้ถติ ิCramer’s V และ Somers’ D  
 
สรปุผลการศึกษาวิจยั 

 การศึกษาเรื�องการจดัการรา้นค้าปลกีที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าของผู้บรโิภค: 
การศกึษารา้นสะดวกซื�อในกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาสรปุไดด้งันี� 

  ส่วนที� 1 ลกัษณะข้อมลูทั �วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
       การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

อาชพี และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน พบว่า 
       การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 231 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.75 มอีายุ 21 – 30 ปี 
จาํนวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.50 การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี จาํนวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
51.25 อาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จํานวน 135 คนคดิเป็นรอ้ยละ 33.75 มรีายได้เฉลี�ย               
ต่อเดอืน 5,001 - 10,000 บาท จาํนวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29             
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  ส่วนที� 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกบัลกัษณะการจดัการร้านสะดวกซื/อตามการรบัรู้
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้านความสะดวก 
ลกัษณะทางกายภาพ และคณุภาพสินค้า  

       การวเิคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกบัลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตามการรบัรูข้องผู้ตอบ
แบบสอบถาม จาํนวน 400 คน พบว่า 

         ด้านการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรู้ว่ารา้นสะดวกซื�อมลีกัษณะการจดัการร้าน        
ดา้นการบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.66 เมื�อพจิารณารายขอ้ความ พบว่า           
เรื�องที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดคือ การแต่งกายของพนักงานสะอาดเรียบร้อย มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.82 
รองลงมาคอื ส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วน มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.80 การมนุษยสมัพนัธ์ที�ดีต่อลูกค้า มี
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.70 การดูแลเตมิสนิคา้บนชั �นวางสนิคา้อย่างสมํ�าเสมอมคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.64 ความ
รวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.59 พนักงานมีความรู้เรื�องสินค้าเพื�อแนะนําลูกค้า                  
มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.41 ตามลาํดบั 

         ด้านการคดัเลือกสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื�อมลีกัษณะการจดั
รา้นการด้านการคดัเลอืกสนิค้าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.80 เมื�อพจิารณาราย
ขอ้ความ พบว่า เรื�องที�มคี่าเฉลี�ยสูงที�สุดคอื ความหลากหลายของชนิดของสนิคา้ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 
4.03 รองลงมาคือ ความหลากหลายของยี�ห้อหรือตราของสินค้ามีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.94 ความ
หลากหลายของประเภทของสนิค้า มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.93 สนิค้ามหีลายส ีมคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.66 
สินค้ามหีลายระดบัราคา มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.65 สินค้ามีหลายขนาด มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.62 
ตามลาํดบั  

         ด้านคุณค่าด้านความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรู้ว่าร้านสะดวกซื�อมลีกัษณะ 
การจดัการร้านด้านคุณค่าด้านความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.93                  
เมื�อพจิารณารายขอ้ความ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื�อมลีกัษณะการจดัการดา้น
คุณค่าด้านความสะดวกอยู่ในระดบัมากที�สุดคอื การเปิดบรกิารทุกวนัตลอด 24 ชั �วโมง ค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 4.32 และผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื�อมลีกัษณะการจดัการดา้นคุณค่าดา้นความ
สะดวกอยู่ในระดบัมากคอื ความสะดวกในการเขา้ถงึ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.10 รองลงมาคอื บรกิารรบั
ชําระเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.90 การจดัพื�นที�ใหบ้รกิารตนเอง มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.74  
การอํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.58 ตามลาํดบั 

         ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่าร้านสะดวกซื�อมีลักษณะ            
การจดัการร้านด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.83                      
เมื�อพจิารณารายขอ้ความ พบว่า เรื�องที�มคี่าเฉลี�ยสูงที�สุดคอื การจดัเรยีงสนิคา้เป็นหมวดหมู่สะดวก
ต่อการหาสนิค้า มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.94 รองลงมาคอื แสงสว่างภายในร้านค้าทําให้มองเห็นสนิค้า
ชดัเจน มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.92 ความสะอาดของรา้นคา้ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.83 เสยีงเปิด-ปิดประตูของ
รา้นสะดวกซื�อ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.82 การใชส้ภีายในรา้นคา้เหมาะสม มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.80 ป้าย 
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แสดงรายการสนิค้า/ราคาสนิค้าชดัเจน มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.79 อุณหภูมภิายในร้านค้าเยน็สบาย              
มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.74 ตามลาํดบั 
                      ด้านคณุภาพสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื�อมลีกัษณะการจดัการ
รา้นด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.83 เมื�อพจิารณาราย
ขอ้ความ พบว่า เรื�องที�มคี่าเฉลี�ยสูงที�สุดคอื สนิค้ามกีารรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานภาครฐับาล             
มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.05 รองลงมาคอื สนิคา้ที�ขายภายในรา้นมปีระโยชน์ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.82 สนิคา้
สวยงามเรยีบรอ้ยน่าซื�อ มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.80 สนิคา้มคีวามปลอดภยัไม่มสีิ�งแปลกปลอม มคี่าเฉลี�ย
เท่ากบั 3.79 ความสะอาดของสนิคา้ถูกต้องตามหลกัชวีอนามยั มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.77 สนิคา้มคีวาม
คงทน มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.62 ตามลาํดบั 

 
 ส่วนที� 3 การวิเคราะหข้์อมลูเกี�ยวกบัพฤติกรรมการซื/อสินค้าของผูต้อบแบบสอบถาม 
       จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับพฤติกรรมการซื�อสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จาํนวน 400 คน พบว่า 
       ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื�อสนิคา้จากรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น จาํนวน 235 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 58.75 ส่วนใหญ่เลอืกซื�อสนิคา้เครื�องดื�มที�อยู่ในตู้แช่ จาํนวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
25.75 ส่วนใหญ่สนิคา้ในช่วงเวลา 18.01น.-24.00น.จาํนวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.25  

       ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายเงนิเพื�อซื�อสนิค้าโดยจํานวนเงนิที�จ่ายเพื�อซื�อสนิค้ามคี่าตํ�าสุด
คอื 10 บาทต่อครั �ง จาํนวนเงนิที�จ่ายเพื�อซื�อสนิคา้มคี่าตํ�าสุดคอื 500 บาทต่อครั �ง และจํานวนเงนิที�
จ่ายเพื�อซื�อสนิคา้มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 101.74 บาทต่อครั �ง โดยความถี�ในการซื�อสนิคา้ที�มคี่าตํ�าสุดคอื 1 
ครั �งต่อสปัดาห์ ความถี�ในการซื�อสนิค้าที�มคี่ามากสุดคอื 20 ครั �งต่อสปัดาห์ และความถี�ในการซื�อ
สนิคา้มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 5.59 ครั �งต่อสปัดาห ์

 ส่วนที� 4 การวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพื�อทดสอบสมมติฐาน  
       การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื�อทดสอบสมมตฐิานจาํนวน 10 ขอ้ ดงันี� 
         สมมติฐานข้อที� 1 เพศมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อของ

ผูบ้รโิภค 
               สมมติฐานข้อที�  1.1 เพศและพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อด้าน

จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื�อสนิคา้ต่อครั �ง จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า เพศชายและเพศหญงิมคี่าเฉลี�ย
พฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ซื�อสนิค้าต่อครั �งไม่แตกต่างกนั                      
ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

               สมมติฐานข้อที�  1.2 เพศและพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อด้าน
ความถี�ในการซื�อสนิค้าต่อสปัดาห์ จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายและเพศหญิงมคี่าเฉลี�ย
ความถี�ในการซื�อสนิค้าต่อสปัดาห์แตกต่างกนั กล่าวคอื เพศชายมคีวามถี�ในการซื�อสนิค้าจากร้าน
สะดวกซื�อมากกว่าเพศหญงิ โดยมผีลต่างเท่ากบั 0.81 ครั �งต่อสปัดาห ์ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ที�ตั �งไว ้
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               สมมติฐานข้อที� 1.3 เพศและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้านชื�อ

รา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิคา้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า เพศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื�อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อในดา้นชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

               สมมติฐานข้อที�  1.4 เพศและพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อด้าน
ประเภทสนิคา้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้น
สะดวกซื�อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

               สมมติฐานข้อที�  1.5 เพศและพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อด้าน
ช่วงเวลาในการซื�อสนิคา้ จากการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า เพศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื�อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อในดา้นช่วงเวลาในการซื�อสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้ 

 
         สมมติฐานข้อที� 2 อายุมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อของ

ผูบ้รโิภค 
              สมมติฐานข้อที� 2.1 กลุ่มอายุและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อดา้น

จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื�อสนิค้าต่อครั �ง จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า อย่างน้อย 2 กลุ่มอายุมี
ค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื�อสนิค้าต่อครั �ง              
แตกต่างกนั กล่าวคอื กลุ่มผูท้ี�มอีายุตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มจีาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื�อสนิคา้
ต่อครั �ง น้อยกว่ากลุ่มผูท้ี�มอีายุ 21 - 30 ปีและกลุ่มผูท้ี�มอีายุ 41 ปีขึ�นไป โดยมผีลต่างเท่ากบั 20.55 
และ 37.53 บาทต่อครั �ง ตามลาํดบั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้ 

               สมมติฐานข้อที� 2.2 กลุ่มอายุและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อดา้น
ความถี�ในการซื�อสนิค้าต่อสปัดาห์ จากการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า อย่างน้อย 2 กลุ่มอายุมคี่าเฉลี�ย
พฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านความถี�ในการซื�อสินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน                    
กล่าวคอื กลุ่มผูท้ี�มอีายุตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี และกลุ่มผูท้ี�มอีายุ 21 -  30 ปี มคีวามถี�ในการซื�อ
สนิคา้ต่อสปัดาห ์ มากกว่ากลุ่มผูท้ี�มอีายุ 41 ปีขึ�นไป โดยมผีลต่างเท่ากบั 1.83 และ 1.56 ครั �งต่อ
สปัดาห ์ตามลาํดบั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้ 

               สมมติฐานข้อที�  2.3 อายุและพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้าน             
ชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิคา้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า อายุมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื�อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว้    

               สมมติฐานข้อที� 2.4 อายุและพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้าน
ประเภทสนิค้าจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า อายุไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจาก
รา้นสะดวกซื�อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว้    

               สมมติฐานข้อที� 2.5 อายุและพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อด้าน
ช่วงเวลาในการซื�อสนิคา้ จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า อายุมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื�อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นช่วงเวลาในการซื�อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้
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          สมมติฐานข้อที�  3 ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้าน

สะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
               สมมติฐานข้อที� 3.1 กลุ่มระดบัการศึกษาและพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้าน 

สะดวกซื�อด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื�อสนิค้าต่อครั �ง จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ทุกกลุ่ม
ระดบัการศกึษามคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการ
ซื�อสนิคา้ต่อครั �งไมแ่ตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้ 

              สมมติฐานข้อที� 3.2 กลุ่มระดบัการศึกษาและพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้าน
สะดวกซื�อด้านความถี�ในการซื�อสินค้าต่อสัปดาห์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทุกกลุ่มระดับ
การศึกษามคี่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้านความถี�ในการซื�อสนิค้าครั �งต่อ
สปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 3.3 ระดบัการศกึษาและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ                   
ดา้นชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิค้า จากการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านชื�อร้านสะดวกซื�อที�ซื�อสินค้า ซึ�งสอดคล้องกับ    
สมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 3.4 ระดบัการศกึษาและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ                   
ดา้นประเภทสนิคา้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ระดบัการศกึษาไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 3.5 ระดบัการศกึษาและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ                    
ด้านช่วงเวลาในการซื�อสนิค้า จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดบัการศึกษามคีวามสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านช่วงเวลาในการซื�อสินค้า ซึ�งสอดคล้องกับ               
สมมตฐิานที�ตั �งไว ้        

 
         สมมติฐานข้อที� 4 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อของ

ผูบ้รโิภค      
                           สมมติฐานข้อที� 4.1 กลุ่มอาชพีและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้น
จาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื�อสนิคา้ต่อครั �ง จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า อย่างน้อย 2 กลุ่มอาชพีมี
ค่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื�อสนิค้าต่อครั �ง            
แตกต่างกนั กล่าวคอื กลุ่มผูท้ี�มอีาชพีนักเรยีน / นิสติ นักศกึษา มจีํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้นการซื�อ
สนิคา้ต่อครั �ง น้อยกว่ากลุ่มผูท้ี�มอีาชพีพ่อบา้น / แม่บา้น / เกษยีณอายุ / อื�นๆ โดยมผีลต่างเท่ากบั 
62.72 บาทต่อครั �ง ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้ 
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              สมมติฐานข้อที� 4.2 กลุ่มอาชพีและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้น

ความถี�ในการซื�อสนิคา้ต่อสปัดาห ์จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า อย่างน้อย 2 กลุ่มอาชพีมคี่าเฉลี�ย
พฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านความถี�ในการซื�อสินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน                
กล่าวคอื กลุ่มผูท้ี�อาชพีนกัเรยีน / นิสติ นกัศกึษา มคีวามถี�ในการซื�อสนิคา้ต่อสปัดาห ์มากกว่ากลุ่มผู้
มอีาชพีพ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ / อื�นๆ โดยมผีลต่างเท่ากบั 1.98 ครั �งต่อสปัดาห ์                   
ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 4.3 อาชพีและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อดา้นชื�อ              
รา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิคา้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื�อ
สนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้ 

              สมมติฐานข้อที� 4.4 อาชพีและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้าน
ประเภทสนิค้า จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจาก
รา้นสะดวกซื�อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 4.5 อาชพีและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อในดา้น
ดา้นช่วงเวลาในการซื�อสนิคา้ จากการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
ซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นช่วงเวลาในการซื�อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้                 

 
         สมมติฐานข้อที� 5 รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้น

สะดวกซื�อของผูบ้รโิภค    
              สมมติฐานข้อที� 5.1 กลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้น

สะดวกซื�อด้านจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ในการซื�อสินค้าต่อครั �ง    จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ทุกกลุ่ม
รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชใ้น
การซื�อสนิคา้ต่อครั �งไมแ่ตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว้    

              สมมติฐานข้อที� 5.2 กลุ่มรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้น
สะดวกซื�อดา้นความถี�ในการซื�อสนิคา้ต่อสปัดาห์    จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉลี�ย
ต่อเดอืนมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้านความถี�ในการซื�อสนิคา้ต่อสปัดาห ์                     
ไมแ่ตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว้    

              สมมติฐานข้อที� 5.3 รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนและพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้าน
สะดวกซื�อด้านชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิค้า    จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านชื�อร้านสะดวกซื�อที�ซื�อสินค้า               
ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว้    
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              สมมติฐานข้อที�  5.4 รายได้เฉลี�ยต่อเดือนและพฤติกรรมการซื�อสินค้าจาก       

ร้านสะดวกซื�อด้านประเภทสินค้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รายได้เฉลี�ยต่อเดือนไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อด้านประเภทสนิคา้ ซึ�งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 5.5 รายได้เฉลี�ยต่อเดอืนและพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้าน
สะดวกซื�อด้านช่วงเวลาในการซื�อสินค้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รายได้เฉลี�ยต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านช่วงเวลาในการซื�อสินค้า ซึ�ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

 
         สมมติฐานข้อที� 6. การบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ

ของผูบ้รโิภค                  
              สมมติฐานข้อที� 6.1 การบรกิารและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้น

จํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ซื�อสนิค้าต่อครั �ง จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการ
บรกิารในระดับน้อย-ปานกลางและผู้บริโภคที�มกีารรบัรู้ด้านการบรกิารในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย
พฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ซื�อสินค้าต่อครั �งแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ผู้บรโิภค ที�มีการรบัรู้ด้านการบรกิารในระดับมาก มีค่าใช้จ่ายในการซื�อสินค้าต่อครั �ง
มากกว่าผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการบรกิารในระดบัมาก โดยมผีลต่างเท่ากบั 1.93 บาทต่อครั �ง           
ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �ง  

              สมมติฐานข้อที� 6.2 การบรกิารและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้น
ความถี�ในการซื�อสนิคา้ต่อสปัดาห ์จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการบรกิาร               
ในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านการบรกิารในระดบัมาก มคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรม
การซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นความถี�ในการซื�อสนิคา้ต่อสปัดาหไ์ม่แตกต่างกนั ซึ�งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้ 

              สมมติฐานข้อที� 6.3 การบรกิารและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้น                        
ชื�อร้านสะดวกซื�อที�ซื�อสินค้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การบริการไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านชื�อร้านสะดวกซื�อที�ซื�อสินค้า ซึ�งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 6.4 การบรกิารและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้น
ประเภทสนิค้า จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื�อสนิค้า
จากรา้นสะดวกซื�อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว้    

              สมมติฐานข้อที� 6.5 การบรกิารและพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้น
ช่วงเวลาในการซื�อสนิค้า จากการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า การบรกิารไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นช่วงเวลาในการซื�อสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

 



150 
 
         สมมติฐานข้อที� 7 การคดัเลอืกสนิค้ามอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากรา้น

สะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
              สมมติฐานข้อที�  7.1 การคดัเลือกสินค้าและพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้าน            

สะดวกซื�อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ซื�อสนิคา้ต่อครั �ง จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ผูบ้รโิภคที�มกีาร
รบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลางและผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นการคดัเลอืกสนิคา้ใน

ระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อด้านจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื�อสนิค้าต่อ
ครั �งไมแ่ตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้ 

              สมมติฐานข้อที�  7.2 การคดัเลือกสินค้าและพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้าน         
สะดวกซื�อดา้นความถี�ในการซื�อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู้
ด้านการคดัเลอืกสนิค้าในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านการคดัเลอืกสนิค้าใน

ระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นความถี�ในการซื�อสนิคา้ต่อสปัดาห์
ไมแ่ตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้ 

              สมมติฐานข้อที�  7.3 การคัดเลือกสินค้าและพฤติกรรมการซื�อสินค้าจาก                   
รา้นสะดวกซื�อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิคา้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า การคดัเลอืกสนิคา้ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้านชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิค้า ซึ�งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที�  7.4 การคดัเลือกสินค้าและพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้าน             
สะดวกซื�อด้านประเภทสนิค้า จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การคดัเลอืกสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที�  7.5 การคดัเลือกสินค้าและพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้าน           
สะดวกซื�อด้านช่วงเวลาในการซื�อสินค้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การคัดเลือกสินค้ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านช่วงเวลาในการซื�อสินค้า                       
ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

 
         สมมติฐานข้อที� 8 คุณค่าด้านความสะดวกมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จาก

รา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
              สมมติฐานข้อที� 8.1 คุณค่าดา้นความสะดวกและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้น

สะดวกซื�อด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ซื�อสินค้าต่อครั �ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บรโิภคที�ม ี    
การรบัรู้ด้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณค่า          
ด้านความสะดวกในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้านจํานวนเงนิ
เฉลี�ยที�ใชซ้ื�อสนิค้าต่อครั �งแตกต่างกนั กล่าวคอื ผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าด้านความสะดวกใน
ระดบัน้อย-ปานกลางมคี่าใชจ้่ายในการซื�อสนิคา้ต่อครั �ง มากกว่าผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้น           
ความสะดวกในระดบัมาก โดยมผีลต่างเท่ากบั 15.52 บาทต่อครั �ง ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้
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              สมมติฐานข้อที� 8.2 คุณค่าดา้นความสะดวกและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้น

สะดวกซื�อดา้นความถี�ในการซื�อสนิคา้ต่อสปัดาห ์ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรู้
ด้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผู้บริโภคที�มีการรับรู้ด้านคุณค่าด้าน             
ความสะดวกในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้านความถี�ในการซื�อ
สนิคา้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั กล่าวคอื ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวกในระดบัมาก                  
มคีวามถี�ในการซื�อสนิค้าต่อสปัดาห์ มากกว่าผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านการรบัรูด้้านคุณค่าดา้นความ
สะดวกในระดบัน้อย- ปานกลาง โดยมผีลต่างเท่ากบั 0.15 ครั �งต่อสปัดาห ์ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ที�ตั �งไว ้ 

              สมมติฐานข้อที� 8.3 คุณค่าดา้นความสะดวกและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้น
สะดวกซื�อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิคา้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า คุณค่าดา้นความสะดวกไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านชื�อร้านสะดวกซื�อที�ซื�อสินค้า                  
ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 8.4 คุณค่าดา้นความสะดวกและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้น
สะดวกซื�อด้านประเภทสินค้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  คุณค่าด้านความสะดวกไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อด้านประเภทสนิคา้ ซึ�งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 8.5 คุณค่าดา้นความสะดวกและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้น
สะดวกซื�อด้านช่วงเวลาในการซื�อสนิค้า จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า คุณค่าด้านความสะดวกมี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านช่วงเวลาในการซื�อสินค้า ซึ�ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

 
         สมมติฐานข้อที� 9 ลกัษณะทางกายภาพมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้น

สะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
              สมมติฐานข้อที� 9.1 ลกัษณะทางกายภาพและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากร้าน

สะดวกซื�อด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ซื�อสินค้าต่อครั �ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บรโิภคที�ม ี          
การรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทาง
กายภาพในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้
ซื�อสนิค้าต่อครั �งแตกต่างกนั กล่าวคอื ผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้านลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-
ปานกลาง มคี่าใชจ้่ายในการซื�อสนิค้าต่อครั �งน้อยกว่าผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพ
ในระดบัมาก โดยมผีลต่างเท่ากบั 7.36 บาทต่อครั �ง ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้
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       สมมติฐานข้อที� 9.2 ลกัษณะทางกายภาพและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวก
ซื�อด้านความถี�ในการซื�อสนิค้าต่อสปัดาห์ จากการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า ผู้บรโิภคที�มกีารรบัรูด้้าน
ลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านลกัษณะทางกายภาพ             

ในระดบัมากมคี่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านความถี�ในการซื�อสนิค้าต่อ
สปัดาหแ์ตกต่างกนั กล่าวคอื ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัน้อย-ปานกลาง 
มคีวามถี�ในการซื�อสินค้าต่อสัปดาห์ น้อยกว่าผู้บรโิภคที�มีการรบัรู้ด้านลกัษณะทางกายภาพใน             
ระดบัมาก โดยมผีลต่างเท่ากบั 0.25 ครั �งต่อสปัดาห ์ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 9.3 ลกัษณะทางกายภาพและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากร้าน
สะดวกซื�อดา้นชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ซื�อสนิคา้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ลกัษณะทางกายภาพไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านชื�อร้านสะดวกซื�อที�ซื�อสินค้า                
ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 9.4 ลกัษณะทางกายภาพและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากร้าน
สะดวกซื�อดา้นประเภทสนิคา้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 9.5 ลกัษณะทางกายภาพและพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากร้าน
สะดวกซื�อด้านช่วงเวลาในการซื�อสนิค้า จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ลกัษณะทางกายภาพไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านช่วงเวลาในการซื�อสินค้า                       
ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

 
         สมมติฐานข้อที�  10 คุณภาพสนิค้ามอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้าน           

สะดวกซื�อของผูบ้รโิภค 
              สมมติฐานข้อที� 10.1 คุณภาพสนิคา้และพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ

ด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ซื�อสนิค้าต่อครั �ง จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้าน
คุณภาพสนิค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณภาพสนิค้าในระดับมากมี
ค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านจํานวนเงินเฉลี�ยที�ใช้ซื�อสินค้าต่อครั �ง            
แตกต่างกนั กล่าวคอื ผูบ้รโิภคที�มกีารรบัรูด้า้นคุณภาพสนิคา้ในระดบัน้อย-ปานกลาง มคี่าใชจ้่ายใน
การซื�อสินค้าต่อครั �ง มากกว่าผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณภาพสนิค้าในระดบัมาก โดยมผีลต่าง
เท่ากบั 8.34 บาทต่อครั �ง ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้ 

              สมมติฐานข้อที� 10.2 คุณภาพสนิคา้และพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ
ด้านความถี�ในการซื�อสนิค้าต่อสปัดาห์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้าน
คุณภาพสนิค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผู้บรโิภคที�มกีารรบัรู้ด้านคุณภาพสนิค้าในระดับมากม ี
ค่าเฉลี�ยพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านความถี�ในการซื�อสินค้าต่อสัปดาห์ไม ่           
แตกต่างกนั ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้
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              สมมติฐานข้อที� 10.3 คุณภาพสนิคา้และพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ
ด้านชื�อร้านสะดวกซื�อที�ซื�อสนิค้า จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า คุณภาพสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านชื�อร้านสะดวกซื�อที�ซื�อสินค้า ซึ�งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 10.4 คุณภาพสนิคา้และพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ
ด้านประเภทสินค้า จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า คุณภาพสินค้าไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม          
การซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นประเภทสนิคา้ ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

              สมมติฐานข้อที� 10.5 คุณภาพสนิคา้และพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ
ด้านช่วงเวลาในการซื�อสนิค้า จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า คุณภาพสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นช่วงเวลาในการซื�อสนิคา้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ที�ตั �งไว ้
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัเรื�องการจดัการร้านค้าปลีกที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสินค้าของ
ผูบ้รโิภค: การศกึษารา้นสะดวกซื�อในกรงุเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี� 

     1. การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที�ซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อใน
กรงุเทพมหานคร จากผลการวจิยัพบว่า 
               ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 21 – 30 ปี การศกึษาระดบั            
ปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได้เฉลี�ยต่อเดอืน 5,001 - 10,000 บาท                   
ซึ�งถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลกัที�ใช้บริการร้านสะดวกซื�อ อันเนื�องมาจากในปจัจุบันรูปแบบ             
การดําเนินชวีติของผู้บรโิภคมกีารเปลี�ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้คนเน้นความสะบวกสบายและเน้น
ความรวดเรว็มากขึ�นในการซื�อสนิคา้อุปโภคบรโิภคที�จาํเป็นจะต้องซื�อหาไดง้่าย ดงันั �นรา้นสะดวกซื�อ
จงึเป็นอีกทางเลือกหนึ�งที�ทําให้ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครนิยมใช้บรกิารกันมาก เพราะความ
สะดวกสบายและมสีนิคา้หลากหลายชนิดที�จาํเป็นต่อชวีติประจาํวนัใหเ้ลอืกมากมาย ตลอดจนสภาพ
การดําเนินชวีติในสงัคมเมอืงและปญัหาสภาพการจราจร ที�ส่งผลทําให้ผู้บรโิภคหนัมานิยมซื�อสนิค้า
จากรา้นสะดวกซื�อใกลบ้า้นหรอืที�พกัอาศยัมากขึ�น ซึ�งผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาพร 
ชตานนท ์(2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื�อง การสื�อสารการตลาดเชงิบูรณาการที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื�อสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 21-25 ปี ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีส่วนใหญ่ประกอบ
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 5,001-10,000 บาท  

     2. การศกึษาลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตามการรบัรูข้องผูต้อบแบบสอบถามซึ�ง
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การบรกิาร การคดัเลอืกสนิค้า คุณค่าด้านความสะดวก ลกัษณะทาง
กายภาพและคุณภาพสนิคา้ จากผลการวจิยัพบว่า 
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         2.1 ด้านการบรกิาร ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรู้ว่าร้านสะดวกซื�อมลีกัษณะการจดั                  
การรา้นดา้นการบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื�อ
มลีกัษณะการจดัการรา้นดา้นการบรกิารอยู่ในระดบัมากในทุกเรื�อง เรื�องที�มคี่าเฉลี�ยสูงที�สุดคอื การ
แต่งกายของพนักงานสะอาดเรยีบรอ้ย กล่าวคอื ผู้บรโิภคที�เขา้ไปใช้บรกิารรา้นสะดวกซื�อ สิ�งแรกที�
ผูบ้รโิภคเหน็คอื พนกังานประจาํรา้นคา้ ดงันั �นการแต่งกายของพนักงานที�สะอาดเรยีบรอ้ย จงึเป็นสิ�ง
ที�ผู้ให้บรกิารสื�อให้ผู้บรโิภครบัรู้ถึง ความพร้อมในการให้บรกิาร เพื�อสร้างให้ผู้บรโิภคเกิดความ
ประทบัใจและเกดิความเชื�อมั �นว่าบรกิารจะด ีซึ�งผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ พาราสุรา
มนั และคณะ (Parasuraman; & et al. 1985: 41-50) ที�กล่าวว่า การประเมนิงานบรกิารในสายตา
ของลกูคา้ว่าตนเองความพงึพอใจหรอืไม่และอยู่ในระดบัใดนั �น มเีกณฑใ์นการวดัตามคุณภาพบรกิาร 
5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ดา้นความเชื�อถอืไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนอง
ต่อผูร้บับรกิาร ดา้นการใหค้วามมั �นใจแก่ผูร้บับรกิาร และดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจในลกูคา้ 

         2.2 ด้านการคดัเลือกสนิค้า ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรู้ว่าร้านสะดวกซื�อมลีกัษณะ      
การจดัการรา้นดา้นการคดัเลอืกสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่า
รา้นสะดวกซื�อมลีกัษณะการจดัการรา้นด้านการคดัเลอืกสนิค้าอยู่ในระดบัมากในทุกเรื�อง เรื�องที�มี
ค่าเฉลี�ยสูงที�สุดคอื ความหลากหลายของชนิดของสนิค้า กล่าวคอื ร้านสะดวกซื�อเป็นร้านค้าปลกี
ขนาดเล็กที�จําหน่ายสินค้าอุปโภคบรโิภคหลากหลายประเภท ซึ�งได้กําหนดประเภท ชนิด ขนาด          
ชื�อตราของสนิคา้ที�เป็นที�ต้องการของผูบ้รโิภคไวอ้ย่างชดัเจน สนิคา้ส่วนใหญ่ที�ขายในรา้นสะดวกซื�อ 
ได้แก่ สินค้าอุปโภคบรโิภคที�จําเป็นต่อชีวิตประจําวนั และรวมทั �งจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม
ประเภทฟาสดฟู้์ด ซึ�งผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ เกรย ์และ มารค์ (Gray; & Mark. 
2010: 442) ที�กล่าวว่า ความหลากหลายของสนิคา้หรอืบรกิารในแต่ละชนิดสนิคา้ (Merchandise or 
service assortment) หมายถงึ รายการต่างๆ ของสนิคา้หรอืบรกิารที�แตกต่างกนัในแต่ละชนิดสนิคา้
หรอืประเภทของสนิค้า / บรกิารนั �นถูกนับเป็นจํานวนรายการ ในส่วนของความลกึของสนิค้าหรอื
บรกิาร (depth of merchandise or service) หมายถงึ จํานวนรายการสนิคา้หรอืบรกิารในแต่ละสาย
ผลติภณัฑท์ี�แตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เช่น    ชื�อตรา ส ีขนาด  รปูร่าง รสชาต ิระดบัราคา คุณสมบตัิ
ผลติภณัฑ ์เป็นตน้ เพื�อนํามาเสนอขายใหก้บัลกูคา้ภายในรา้น 
                    2.3 ด้านคุณค่าด้านความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรู้ว่าร้านสะดวกซื�อ                 
มลีกัษณะการจดัการร้านด้านคุณค่าด้านความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื�อมลีกัษณะการจดัการรา้นดา้นคุณค่าดา้นความสะดวกอยู่ในระดบั
มากที�สุดคอื การเปิดบรกิารทุกวนัตลอด 24 ชั �วโมง และผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื�อมี
ลกัษณะการจดัการรา้นด้านคุณค่าด้านความสะดวกอยู่ในระดบัมากคอื ความสะดวกในการเขา้ถึง            
กล่าวคอื จุดเด่นอย่างหนึ�งของการใหบ้รกิารของรา้นสะดวกซื�อ คอื การอํานวยความความสะดวกใน
การซื�อใหก้บัลูกคา้ดว้ยบรกิารตลอด 24 ชั �วโมง และรา้นคา้ตั �งอยู่ในพื�นที�ชุมชน ที�พกัอาศยั เดนิทาง
สะดวก ตลอดจนจาํนวนสาขารา้นสะดวกซื�อที�มจีาํนวนมากครอบคลุมทุกพื�น เพื�อเพิ�มความสะดวก 
และประหยดัเวลาสาํหรบัลกูคา้ในทุกดา้น ซึ�งผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ  
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พีระพงษ์ กิติ เวชโภคาวฒัน์ (2544: 19-21) ที�กล่าวว่า คุณค่าด้านความสะดวก หมายถึง                    
การออกแบบที�เน้นใหเ้กดิความสะดวกสบายในการใหบ้รกิารของกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ สถานที�ตั �งของ
รา้นคา้ การบรกิารที�จอดรถ การออกแบบภายในรา้น ความสะดวกในการเขา้รา้น ระบบการจ่ายเงนิ
และบรกิาร ช่วงเวลาทาํการ และการบรกิารแบบต่างๆ 

            2.4 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื�อมลีกัษณะ
การจดัการรา้นดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรู้
ว่าร้านสะดวกซื�อมลีกัษณะการจดัการร้านด้านคุณค่าด้านความสะดวกอยู่ในระดบัมากในทุกเรื�อง 
เรื�องที�มคี่าเฉลี�ยสูงที�สุดคอื การจดัเรยีงสนิค้าเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการหาสนิค้า กล่าวคอื การจดั
วางสนิค้าภายในรา้นค้าที�มกีารแยกหมวดหมู่ประเภทของสนิค้าชดัเจน ซึ�งทําให้ผู้บรโิภคมองเห็น
สนิคา้หาสนิคา้ที�ต้องการไดง้่ายขึ�น และสามารถเลอืกหยบิสนิคา้ที�ต้องการได้โดยสะดวก อกีทั �งการ
จดัเรยีงสนิค้าที�เป็นหมวดหมู่ยงัเป็นการเพิ�มเสน่ห์ดงึดูดใจให้ผู้บรโิภคเกิดความต้องการซื�อสนิค้า      
มากขึ�น ซึ�งผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ สรินีิ ว่องวไิลรตัน์ (2553) ที�กล่าวว่า รา้นค้า
ปลกีจาํเป็นตอ้งแสดงสนิคา้ใหโ้ดดเด่น โดยการจดัวางสนิคา้แยกเป็นหมวดหมู่ใหช้ดัเจน เพื�อดงึดูดใจ
ผู้บริโภคหรือผู้ที�ผ่านไปมาให้เข้ามาซื�อสินค้าภายในร้าน โดยเริ�มจากเกิดการรบัรู้ (Perception)              
ได้พบเห็น (Attention) เกิดความสนใจ (Interest) เกดิความต้องการ (Desired) และพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซื�อ (Action) ในที�สุด 

            2.5 ด้านคุณภาพสนิค้า ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรู้ว่าร้านสะดวกซื�อมลีกัษณะการ
จดัการร้านด้านคุณภาพสนิค้าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรู้ว่าร้าน
สะดวกซื�อมลีกัษณะการจดัการรา้นดา้นคุณภาพสนิคา้อยู่ในระดบัมากในทุกเรื�อง เรื�องที�มคี่าเฉลี�ยสูง
ที�สุดคอื สนิคา้มกีารรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานภาครฐับาล กล่าวคอื สนิคา้ที�ขายในรา้นสะดวกซื�อ
เป็นสนิคา้ที�มกีารเลอืกสรรเฉพาะสนิคา้ที�มคีุณภาพมาตรฐานมาเป็นอย่างด ีผ่านการตรวจสอบรบัรอง
คุณภาพจากหน่วยงานภาครฐับาล เช่น กระทรวงสาธารสุข อย. อีกทั �งร้านสะะดวกซื�อยงัมกีาร
ควบคุมในเรื�องคุณภาพสินค้าที�ขายในภายร้านค้าอยู่ตลอดเวลา ซึ�งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
แนวความคดิของ นฤดม บุญหลง (2532: 6-8) ที�กล่าวว่า คุณภาพสนิค้า หมายถงึ คุณสมบตัทุิก
ประการของสินค้าและบรกิารที�ตรงกับความต้องการ และความปลอดภยัในการใช้งาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจให้ผู้บรโิภค ซึ�งลกัษณะเฉพาะที�ปรากฏของสนิค้า
หรอืความน่าเชื�อถอื (Reliability) ผูผ้ลติสนิคา้ตอ้งตระหนกัว่า คุณภาพโฆษณาหรอืที�ผูผ้ลติกําหนดไว้
ในฉลาก จะต้องตรงกบัคุณภาพแท้จรงิที�มอียู่ในตวัสนิค้าและสนิค้าที�ผลิตควรได้รบัการรบัรอง
คุณภาพจากหน่วยงานที�ใหก้ารรบัรองนั �น 
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  3. การศกึษาพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร             

จากผลการวจิยัพบว่า 
        ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื�อสนิคา้จากรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น เป็นรา้นสะดวกซื�อที�มี

จาํนวนสาขากระจายอยูทุ่กพื�นที�ในกรงุเทพมหานครและมจีาํนวนสาขามากที�สุด ดว้ยรปแูบบลกัษณะ
การจดัการรา้นที�ทนัสมยั และมกีารจดัทาํโปรโมชั �นใหม่ๆ  ออกมาเสมอเพื�อเรยีกลูกคา้เขา้มาใชบ้รกิาร
ส่วนใหญ่เลอืกซื�อสนิคา้เครื�องดื�มที�อยู่ในตู้แช่ เช่น นํ�าดื�ม นํ�าอดัลม นํ�าผลไม ้เป็นต้น ซึ�งเป็นสนิคา้ที�
จาํเป็นต่อการดาํรงชพีและดบักระหาย ส่วนใหญ่ซื�อสนิคา้ในช่วงเวลา 18.01น.-24.00น. เป็นช่วงเวลา
ที�เลกิจากการทํางานหรอืการเรยีนและเวลาพกัผ่อน มจีํานวนเงนิโดยเฉลี�ยในการซื�อสนิค้าเท่ากบั 
101.74 บาทต่อครั �ง เป็นจาํนวนเงนิที�เหมาะสมกบัการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ มจีาํนวนความถี�
ในการมาซื�อสนิค้าโดยเฉลี�ยเท่ากบั 5.59 ครั �งต่อสปัดาห์ ถอืว่าเป็นการซื�อที�บ่อย ซึ�งผลการวจิยั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรีะ โชตธิรรมาภรณ์  (2549: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื�อง การศกึษาทศันคติ
และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นสะดวกซื�อของประชาชนในเขตดนิแดง พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามนิยม
ซื�อสนิค้าอุปโภคบรโิภคจากรา้นสะดวกซื�อมากกว่าห้างสรรพสนิค้า และรา้นค้าประเภทอื�นๆ ซึ�ง
ความถี�หรอืจาํนวนครั �งที�ใชบ้รกิารรา้นสะดวกซื�ออยู่ระหว่าง 1-3 ครั �ง ต่อสปัดาห ์ผูบ้รโิภคที�ใชบ้รกิาร
รา้นสะดวกซื�อส่วนใหญ่จะใชจ้่ายในการซื�อสนิคา้ ส่วนใหญ่ครั �งละ 50-100 บาท ช่วงเวลาที�ใชม้าก
ที�สุดคอื ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ร้านสะดวกซื�อที�นิยมเข้าใช้บรกิารมากที�สุดคอื ร้านเซเว่น              
อเีลฟเว่น ส่วนประเภทสนิคา้ที�ผูบ้รโิภคนิยมซื�อมากที�สุดคอื เครื�องดื�ม  

     4. การทดสอบสมมตฐิานความแตกต่างระหว่างขอ้มลูส่วนบุคคลและการรบัรูก้ารจดัการ
ร้านสะดวกซื�อของผู้ตอบแบบสอบถาม กับพฤติกรรมการการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อ                    
จากผลการวจิยัพบว่า  

         4.1 ผู้บรโิภคที�มอีายุ อาชพี การรบัรูด้้านการบรกิาร การรบัรูด้า้นคุณค่าด้านความ
สะดวกการรบัรูด้า้นลกัษณะทางกายภาพ และการรบัรูด้้านคุณภาพสนิคา้ที�ต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
ซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื�อสนิคา้บาทต่อครั �งแตกต่าง กล่าวคอื ผูบ้รโิภค
ทอีายมุากกว่าและผูบ้รโิภคที�อยูใ่นวยัทาํงานจะมกีระบวนการตดัสนิใจซื�อสนิคา้โดยพจิารณาถงึความ
คุ่มค่าและคุณภาพสนิคา้เปรยีบเทยีบกบัราคาสนิคา้ มากกว่ากลุ่มผูผู้บ้รโิภคที�มอีายุน้อยกว่าหรอืกลุ่ม
ผู้บรโิภคที�อยู่ในวยัเรยีน และการรบัรูข้องผู้บรโิภคเป็นเรื�องส่วนตวัที�แตกต่างกนั ดงันั �นการรบัของ
ผู้บรโิภคก็ขึ�นอยู่กบัการมองเห็น การสมัผสั และความคดิของแต่ละบุคคลที�ต่างกัน เกี�ยวกับการ
จดัการร้านสะดวกซื�อที�เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ซึ�งผลการวจิยัสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุภาพร             
ชตานนท ์(2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื�อง การสื�อสารการตลาดเชงิบูรณาการที�มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื�อสนิคา้ในรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะ
ประชากรศาสตรท์ี�แตกต่างกนัในดา้นอายแุละอาชพีมจีาํนวนเงนิโดยเฉลี�ยในการซื�อสนิคา้แตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ชฟิแมนและคนุค (Schiffman; & Kanuk. 2007: 148) ที�กล่าวว่า 
การรบัรู ้(Perception) เป็นกระบวนการที�บุคคลมกีารเลอืกสรรจดัระเบยีบ และตคีวามเกี�ยวกบัสิ�ง 
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กระตุ้นโดยอาศัยประสาทสมัผัสทั �งห้า ได้แก่ การได้เห็น ได้กลิ�น ได้ยิน ได้รสชาติ และได้รู้สึก              
เพื�อสรา้งภาพที�มคีวามหมายออกมา การรบัรูข้องแต่ละบุคคลจะขึ�นอยู่กบัปจัจยัภายใน เช่น ความ
ตอ้งการ ความเชื�อ ประสบการณ์ อารมณ์ และปจัจยัภายนอกคอื สิ�งกระตุ้นซึ�งมเีงื�อนไขที�แตกต่างกนั
ในแต่ละบุคคล จงึทาํใหเ้กดิการรบัรูท้ ี�แตกต่างกนัในสิ�งเรา้ที�เหมอืนกนั   

         ผูบ้รโิภคที�มเีพศ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน และการรบัรูด้า้นการคดัเลอืก
สนิคา้ที�ต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อดา้นจาํนวนเงนิเฉลี�ยที�ใชซ้ื�อสนิคา้บาทต่อ
ครั �งไม่แตกต่าง เนื�องจาก ผู้บรโิภคส่วนใหญ่จะซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อในปรมิาณที�น้อย ดงันั �น
จาํนวนเงนิที�ใชใ้นการซื�อสนิคา้จงึใกลเ้คยีงกนัและไม่มาก ซึ�งผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สุภาพร ชตานนท ์(2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื�อง การสื�อสารการตลาดเชงิบูรณาการที�มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการซื�อสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตรท์ี�แตกต่างกนัในด้านเพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลี�ยต่อ
เดอืนมจีํานวนเงนิโดยเฉลี�ยในการซื�อสนิค้าแตกต่างกนั และการจดัการรา้นจะมคีวามสมัพนัธ์กบั
จาํนวนเงนิโดยเฉลี�ยในการซื�อสนิคา้ 

         4.2 ผูบ้รโิภคที�มเีพศ อายุ อาชพี การรบัรูด้า้นคุณค่าดา้นความสะดวก และการรบัรู้
ลกัษณะทางกายภาพที�ต่างกนั มพีฤติกรรมการซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านความถี�ในการซื�อ
สนิคา้ครั �งต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั กล่าวคอื ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะเป็นผูต้ดัสนิใจในเรื�องของการเลอืกซื�อ
สนิคา้ดว้ยตวัเอง การเปิดใหบ้รกิาร 24 ชั �วโมง สถานที�รา้นคา้ใกลท้ี�พกัอาศยั ใกลส้ถานที�ทํางานทํา
ใหส้ามารถเดนิทางไดส้ะดวก การตกแต่งรา้นที�ทนัสมยั การจดัเรยีงสนิคา้ที�เป็นหมวดหมู่ หาง่าย และ
การดูแลในเรื�องของความสะอาดทั �งบรเิวณภายในรา้นค้าและหน้ารา้นค้า ทําให้ผู้บรโิภคเกดิความ
ประทบัใจความพึงพอใจ และทําให้ผู้บรโิภคกลบัมาใช้บรกิารซํ�า ซึ�งผลการวจิยัสอดคล้องกับงาน            
วจิยัของ เขมลทัธ์ พฒันสนิ (2552: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื�อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซื�อสนิคา้กลุ่ม Counter Fast Food ในรา้น 7-ELEVEN ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที�มเีพศ และอาชีพ ที�แตกต่างกัน                
มพีฤตกิรรมการเลอืกซื�อสนิคา้กลุ่ม Counter Fast Food ในรา้น 7-ELEVEN ในดา้นความถี�ในการซื�อ
ที�แตกต่างกนั ผู้ตอบแบบสอบถามที�มอีายุ ที�แตกต่างกัน มพีฤติกรรมการเลือกซื�อสินค้ากลุ่ม 
Counter Fast Food ในรา้น  7-ELEVEN ในดา้นวนัที�ซื�อแตกต่างกนั และะสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ภาสกร สุวรรณนิมติ (2540: บทคดัย่อ) ไดท้ําการศกึษาเรื�อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและ
ปจัจยัที�มผีลต่อการใชบ้รกิารรา้นสะดวกซื�อ (Convenience Store) พบว่า คุณสมบตัขิองรา้นมผีลต่อ
การใช้บรกิารดา้นความถี� เนื�องจากคุณสมบตัขิองรา้น คอื ทําเลที�ตั �งใกล้บ้านหรอืที�ทํางานเปิด             
24 ชั �วโมง ทาํใหเ้กดิความสะดวกและซื�อไดบ่้อย 
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         ผูบ้รโิภคที�มรีะดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน การรบัรูด้้านการบรกิาร การรบัรู้

ด้านการคดัเลอืกสนิค้า และการรบัรูด้้านคุณภาพสนิค้าที�ต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้น
สะดวกซื�อดา้นความถี�ในการซื�อสนิคา้ครั �งต่อสปัดาหไ์ม่แตกต่างกนั เนื�องจาก ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะใช้
บรกิารหรอืซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อเพยีงวนัละ 1 ครั �ง จงึทําความถี�ในการซื�อสนิคา้ของผูบ้รโิภค
ไม่แตกต่างกนั ซึ�งผลการวจิยัไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ เขมลทัธ์ พฒันสนิ (2552: บทคดัย่อ) 
ศกึษาเรื�อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกซื�อสนิค้ากลุ่ม 
Counter Fast Food ในรา้น 7-ELEVEN ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที�มรีะดบัการศกึษาที�แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซื�อสนิคา้กลุ่ม Counter Fast 
Food ในรา้น 7-ELEVEN ในดา้นความถี�ในการซื�อที�แตกต่างกนั  ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาส
กร สุวรรณนิมติ (2540: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื�อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปจัจยัที�มผีลต่อ
การใชบ้รกิารรา้นสะดวกซื�อ (Convenience Store) พบว่า รายได ้มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกเขา้รา้น
แต่ละรา้น และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาพร ชตานนท ์(2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื�อง การ
สื�อสารการตลาดเชงิบูรณาการที�มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื�อสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-
Eleven) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การจดัการรา้นจะมคีวามสมัพนัธ์กบัจํานวน
ครั �ง/สปัดาหใ์นการซื�อสนิคา้ 

    5. การทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูส่วนบุคคลและการจดัการรา้นสะดวก
ซื�อกบัพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ จากผลการวจิยัพบว่า 

         5.1 อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี�ยต่อเดือน และคุณภาพสินค้า                     
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านชื�อร้านสะดวกซื�อที�ซื�อสินค้า 
กล่าวคอื ส่วนใหญ่ผู้บรโิภคจะเป็นผู้ตดัสนิใจเลือกร้านสะดวกซื�อที�จะใช้บรกิารและซื�อสินค้าด้วย
ตัวเอง และผู้บริโภคมีความเชื�อถือในเรื�องการดูแลควบคุมคุณภาพสินค้าของร้านสะดวกซื�อ                  
ซึ�งผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ คอตเลอรแ์ละเคลเลอร ์(Kotler; & Keller. 2009: 197-200)  
ที�กล่าวว่า บุคคลที�มอีายุแตกต่างกันจะมคีวามต้องการในสินค้าและบรกิารที�แตกต่างกัน ผู้มี
การศึกษาสูงมแีนวโน้มที�จะบรโิภคผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�มคีุณภาพดมีากกว่าผู้ที�มกีารศกึษาน้อย
กว่า อาชพีที�แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะต้องการสนิคา้และบรกิารที�แตกต่างกนั และรายไดจ้ะมี
ผลกระทบต่อสนิค้าและบรกิารที�เขาตดัสนิใจซื�อ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ ยามาชติะ โอดะ 
(ปราโมชน์ รอดจาํรสั. 2540; อ้างองิจาก Yamashita Oda. 1990: 79) ศกึษาเรื�อง พฤตกิรรมการซื�อ
ของผูบ้รโิภคที�ใชบ้รกิารรา้น 7-eleven ที�กล่าวว่า ความสาํคญัเบื�องตน้ 4 ประการ ของการดําเนินงาน
ของ 7-eleven คอื 1. การดูแลสนิคา้ใหส้ดใหม่ 2. มสีนิคา้ที�ขายดอียู่ครบครนั 3. รกัษาอนามยัความ
สะอาด 4. บรกิารเป็นกนัเอง 
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         เพศ การบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้านความสะดวก และลักษณะทาง

กายภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านชื�อรา้นสะดวกซื�อที�           
ซื�อสนิคา้ เนื�อจาก รา้นสะดวกซื�อที�ผูบ้รโิภคซื�อสนิคา้จะเป็นรา้นที�ผูบ้รโิภคใชบ้รกิารเป็นประจาํ ที�ตั �ง
อยู่ใกล้ที�พกัอาศยัหรอืที�ทํางาน และเดนิทางสะดวก ลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อที�ใช้บรกิารก็
เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทุกสาขา ซึ�งผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณทริา กติตศิกัดิ jนาวนิ 
(2545: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื�อง พฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ของผูบ้รโิภคในรา้นสะดวกซื�อ กรณีศกึษา: 
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัที�มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าในรา้น
สะดวกซื�อ ไดแ้ก่ เพศ โดยเพศชายซื�อสนิคา้มากกว่าเพศหญงิ และไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ 
คอตเลอร ์(Kotler. 1999: 595) ที�กล่าวว่า ร้านสะดวกซื�อ เป็นรา้นธุรกจิค้าปลกีที�จําหน่ายสนิค้า
อุปโภคบรโิภคที�มอีตัราการหมุนเวยีนสูง และจํากดัการขายเฉพาะสายผลติภณัฑท์ี�ขายดแีละซื�อได้
สะดวกเท่านั �น พื�นที�รา้นประมาณ 1-2 คูหาของอาคารพานิชย ์รา้นค้าประเภทนี�มรีูปแบบนี�คล้าย             
มนิิมาร์ท แตกต่างในด้านบรกิารที�ร้านอํานวยความความสะดวกในการซื�อให้กบัลูกค้าด้วยบรกิาร             
24 ชั �วโมง และตั �งอยูใ่นพื�นที�ชุมชนเนื�องจากใหค้วามสําคญัในการเลอืกทําเลที�ด ีซึ�งอาจมคี่าเช่าพื�นที�
หรอืค่าลงทุนในที�ดนิสงูมาก ส่วนใหญ่ทาํเลรา้นสะดวกซื�อที�เลอืกเป็นพื�นที�มคีนจาํนวนมากสญัจรผ่าน
ไปผ่านมา การจดัวางสนิคา้ในรา้นเน้นความเป็นระเบยีบและหาง่าย การตกแต่งภายในรา้นดูสะอาด
ทนัสมยัเน้น การให้บรกิารที�รวดเรว็ มรีะบบต่างๆ ในการจดัการ เช่น จุดขาย (Points of sales: 
POS) เพื�อความรวดเรว็ในการชาํระเงนิ  

         5.2 เพศ อาชีพ การบริการ การคัดเลือกสินค้า และลักษณะทางกายภาพ                        
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื�อสินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านประเภทสินค้า กล่าวคือ                   
รา้นสะดวกซื�อมกีารบรหิารสนิค้าเป็นอย่าด ี มรีะบบในการจดัให้มสีนิค้าอย่างหลากหลายเพื�อให้
สามารถบรกิารผู้บรโิภคได้อย่างครบสมบูรณ์ จําหน่ายสนิค้าได้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค           
มกีารจดัเรยีงสนิคา้ที�เป็นหมวดหมูส่ะดวกในการหาสนิคา้ จงึทําใหร้า้นสะดวกซื�อไดร้บัความนิยมจาก
ผู้บรโิภคทุกกลุ่ม ซึ�งผลการวจิยัไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิภาสพล ชนิวฒันโชติ (2550: 
บทคดัย่อ) ศกึษาเรื�อง ความพงึพอใจและแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที�มต่ีอความหลากหลาย
ของผลติภณัฑท์ี�มขีายในเซเว่นอเีลฟเว่น พบว่า เพศที�แตกต่างกนัส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการ
ซื�ออาหาร (สด) และผลติภณัฑซ์กัลา้งแตกต่างกนั โดยเพศหญงิซื�อมากกว่าเพศชาย และ อาชพีที�
แตกต่างกนัส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซื�อเครื�องดื�ม (ไม่มแีอลกอฮอลล)์ อาหาร (สด) อาหาร 
(แช่แขง็) ผลติภณัฑด์ูแลร่างกายและสุขภาพ ผลติภณัฑด์ูแลช่องปาก ผลติภณัฑซ์กัลา้ง อุปกรณ์
เครื�องใช้ภายในบ้านและผลติภณัฑเ์อ็นเตอรเ์ทนเมนต์แตกต่างกนั สอดคล้องกบัแนวความคดิของ          
นิวแมนและเซลเลน (Newman; & Cullen. 2002: 144) ที�กล่าวว่า แผนการเลอืกสรรสนิค้า 
(Assortment planning) เป็นแผนที�จะระบุควรมกีลุ่มสนิคา้ประเภทใดและมรีายการสนิค้าในกลุ่มนั �น 
หรอืเป็นการวางแผนเกี�ยวกบัลกัษณะสนิคา้ที�ตอ้งการขายใหก้บัลกูคา้ โดยต้องคํานึงถงึความต้องการ
สนิค้าของลูกค้าและภาพพจน์ของธุรกิจค้าปลกีซึ�งแผนการเลือกสรรสนิค้านั �นจะต้องระบุรายการ
สนิคา้ชนิดใดที�จะทาํการจดัซื�อและสนิคา้ควรอยูใ่นหมวดหมูใ่ดตามที�กําหนดไว ้ 
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สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ เลวี�และเวทิซ ์(Levy; & Weitz. 2001: 690) ที�กล่าวว่า การจดัการ
บรรยากาศภายในร้าน (Store atmospheric) เป็นการจดัสิ�งต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกด้านการ
ออกแบบสถานที� การจดัวางสญัลกัษณ์  การจดัแสดงสนิคา้ การใชส้ ีการใชแ้สง การควบคุมอุณหภูม ิ
การใช้เสยีงสื�อบรรยากาศ การจดัชั �นโชว์และการวางสนิค้าเพื�อทําให้สนิค้าเป็นที�รบัรู ้ตลอดจนการ
กําหนดแผนผงัของรา้น การยิ�มแยม้และความเป็นมติรของ พนักงานขาย การแต่งกายของพนักงาน
ในรา้นซึ�งทั �งหมดนี�ช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ในความรูส้กึของลูกค้าให้คล้อยตาม การทําให้สนิค้าเป็นที�
รบัรูเ้ป็นการใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ก่ลกูคา้เพื�อกระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจซื�อสนิคา้ภายในรา้น 
      อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี�ยต่อเดอืน คุณค่าด้านความสะดวก และคุณภาพ
สนิค้าไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้านประเภทสนิค้า เนื�องจาก 
ประเภทหรอืกลุ่มของสนิคา้ที�ผู้บรโิภคซื�อจากรา้นสะดวกซื�อส่วนใหญ่ จะเป็นสนิค้าอุปโภคบรโิภคที�
จาํเป็นต่อชวีติประจาํวนัที�ซื�อเป็นประจาํ อกีทั �งประเภทของสนิค้าและคุณภาพมาตรฐานสนิค้าที�ขาย
ในรา้นสะดวกซื�อกเ็หมอืนทุกสาขา ซึ�งผลการวจิยัไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาสพล ชนิวฒันโชต ิ
(2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื�อง ความพงึพอใจและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บรโิภคที�มต่ีอความ
หลากหลายของผลติภณัฑท์ี�มขีายในเซเว่นอเีลฟเว่น พบว่า อายุ และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนที�แตกต่าง
กนั ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซื�อเครื�องดื�ม (ไม่มแีอลกอฮอลล)์ ขนม ผลติภณัฑด์ูแลร่างกาย
และสุขภาพ ผลติภณัฑด์ูแลช่องปาก ผลติภณัฑซ์กัลา้งอุปกรณ์เครื�องใช้ภายในบา้นและผลติภณัฑ์
เอน็เตอรเ์ทนเมนตแ์ตกต่างกนั และระดบัการศกึษาที�แตกต่างกนัส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซื�อ
เครื�องดื�ม (มแีอลกอฮอลล)์ ขนม อาหาร (แหง้) ผลติภณัฑด์ูแลร่างกายและสุขภาพ ผลติภณัฑด์ูแล
ช่องปากและผลติภณัฑซ์กัล้างแตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณทริา กติตศิกัดิ jนาวนิ 
(2545: บทคดัย่อ). ศกึษาเรื�อง พฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ของผู้บรโิภคในรา้นสะดวกซื�อ กรณีศกึษา: 
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการศกึษาพบว่า ทศันคตทิี�มต่ีอรา้นสะดวกซื�อในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยค่าเฉลี�ยทศันคตสิูงสุด คอื ดา้นการจดัจาํหน่าย รา้นสะดวกซื�อที�กลุ่มตวัอย่างใช้
บรกิารบ่อยที�สุด คอื รา้น 7-Eleven เนื�องจากอยู่ใกลบ้้าน และไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ            
นฤดม บุญหลง (2532: 7-8) ที�กล่าวว่า คุณภาพเป็นปจัจยัต่างๆ ที�แสดงคุณลกัษณะและคุณสมบตัิ
ของสนิค้านั �นๆ ซึ�งรวมกนัเขา้แล้วเป็นความต้องการและการยอมรบัของผู้ใช้หรอืผู้บรโิภค ความ
ต้องการและความหวงัของผู้บรโิภคที�มต่ีอคุณภาพสนิค้า อาทเิช่น มคีวามปลอดภยัในการใช้สนิค้า 
ประโยชน์ที�ไดร้บัจากสนิคา้ ความน่าเชื�อถอืของสนิคา้เป็นตน้ 

         5.3 อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน การคดัเลอืกสนิคา้ คุณค่าดา้น
ความสะดวก และคุณภาพสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากรา้นสะดวกซื�อด้าน
ช่วงเวลาในการซื�อสนิคา้ กล่าวคอื ผูบ้รโิภคแต่ละคนจะมช่ีวงเวลาในการซื�อสนิคา้จากรา้นสะดวกซื�อ
ที�ต่างกนั ซึ�งอาจจะเป็น ช่วงเช้า ช่วงกลางวนั หรอืในช่วงเวลาเยน็ๆ ทั �งนี�ก็ขึ�นอยู่กบัความจําเป็น 
ความสะดวก ความต้องการ และการตดัสนิใจซื�อสนิค้าของผู้บรโิภค ดงันั �นร้านสะดวกซื�อจงึเป็น
ทางเลอืกอนัดบัแรกของผู้บรโิภค เพราะมกีารจดัเตรยีมสนิคา้จาํเป็นไวบ้รกิารลูกคา้ในทุกดา้นอย่าง
ครบครนัทั �งดา้นอาหารสาํเรจ็รปู เครื�องดื�ม ของใชท้ั �วไปในชวีติประจาํวนั รวมทั �งบรกิารต่างๆ โดย 
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เลอืกสรรเฉพาะสนิคา้ที�มคีุณภาพมาตรฐาน การเปิดบรกิารตลอด 24 ชั �วโมง จงึทําใหส้ามารถเขา้ใช้
บรกิารไดทุ้กเวลา ซึ�งผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ชฟิแมนและคนุค (Schiffman; & 
Kanuk. 2007: 3-4) ที�กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมซึ�ง
บุคคลทําการค้นคว้า  (Searching)  การซื�อ  (Purchasing)  การใช้  (Using)  การประเมินผล 
(Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภณัฑ์และบรกิารโดยคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของเขา ซึ�งมุ่งเน้นไปที�การตดัสนิใจของแต่ละคนในการใช้ทรพัยากรที�มอียู่ เช่น เงนิ เวลา 
และความพยายามในการบรโิภคสนิคา้ และยงัรวมถงึลกัษณะของผูบ้รโิภคที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรโิภค
ในแง่ต่างๆ ต่อไปนี�คอื ซื�ออะไร ซื�อทําไม ซื�อเมื�อไร ซื�อที�ไหน ซื�อบ่อยแค่ไหน และใช้สนิค้าบ่อยแค่
ไหน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรีะ โชตธิรรมาภรณ์  (2549: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื�อง การศกึษา
ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นสะดวกซื�อของประชาชนในเขตดนิแดง พบว่า ปจัจยัในการ
เขา้ใช้บรกิารร้านสะดวกซื�อ มสีาเหตุมาจากผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจในการเปิดบรกิารตลอด 24 
ชั �วโมง และการที�ร้านสะดวกซื�อมจีํานวนสาขาที�มากและกระจายอยู่ทั �วไปทําให้สามารถบรกิาร
ผู้บริโภคได้ครอบคลุมกว่าห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื�อสามารถหยิบชมสินค้าได้ด้วยตนเอง             
รา้นสะดวกซื�อมกีารดแูลคุณภาพสนิคา้ ภายในรา้นสะดวกซื�อมเีครื�องปรบัอากาศ สนิคา้ทุกชนิดมป้ีาย
บอกราคา พนักงานมคีวามสุภาพกล่าวคําขอบคุณและทกัทายกบัลูกค้า ซึ�งแตกต่างจากรา้นขาย             
ของชาํหรอืรา้นคา้โดยทั �วไป 
          เพศ การบรกิาร และลกัษณะทางกายภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื�อ
สินค้าจากร้านสะดวกซื�อด้านช่วงเวลาในการซื�อสินค้า เนื�องจาก ช่วงเวลาในการซื�อสินค้าของ
ผูบ้รโิภคทั �งเพศชายและเพศหญงิส่วนใหญ่คอื ในช่วงเวลาเยน็ๆ ซึ�งเป็นช่วงเวลาที�ว่างจากการทํางาน
หรือจากการเรียนหนังสือ จึงเป็นช่วงเวลาที�ผู้บริโภคใช้บริการมากที�สุด ประกอบกับทางร้าน             
สะดวกซื�อไดม้กีารดูแลปรบัปรุ่งสภาพแวดลอ้มภายในรา้นค้าและเตรยีมความพรอ้มในการใหบ้รกิาร
รา้นลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ซึ�งผลการวจิยัไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ยามาชติะ โอดะ (ปราโมชน์  
รอดจาํรสั. 2540; อา้งองิจาก Yamashi Oda. 1990: 79) ศกึษาเรื�อง พฤตกิรรมการซื�อของผูบ้รโิภคที�
ใชบ้รกิารรา้น 7-eleven พบว่า เรื�องบรกิารซึ�งถอืเป็นสิ�งสาํคญัมากที�จะเอาชนะคู่แข่งตลอดจนเอาชนะ
ใจผูบ้รโิภค จะตอ้งคาํนึงถงึสมัพนัธภาพกบัลกูคา้ดว้ย เพราะการจดัการทุกอย่างใหลู้กคา้เป็นผูบ้รกิาร
ตนเอง แต่เรื�องเลก็ๆ น้อยๆ กบัลูกคา้ยงัเป็นสิ�งจาํเป็นที�ดงึดูดลูกคา้กลบัเขา้มาหาเราอกี 7-eleven  
จงึเลอืก  “ แคชเชยีร ์”  มาทําหน้าที�ดงักล่าว และถอืว่าเป็นจุดขายที�สําคญัในการสรา้งมาตรฐานการ
ให้บรกิารหนึ�งเดยีวกนัทั �วโลก และไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ วารุณี ตณัตวิงศ์วานิช (2552: 
299) ที�กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในร้านค้า คอื สิ�งที�ทําให้ลูกค้าได้เป็น การรบัรู ้เป็นจุดสมัผสัที�
ก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมในตราร้านและตราสินค้า โดยเฉพาะในย่านที�มีร้านค้าหนาแน่นที�มี
ความสําคญัในกระบวนการสรา้งรา้นมสี่วนดงึดูดความสนใจของลูกค้านอกจากนี� รา้นที�ดแีละมกีาร
จดัการร้านดช่ีวยส่งเสรมิการตลาด สนิค้า และภาพลกัษณ์ของตราร้าน ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของ
สนิคา้ ตราสนิคา้ และบุคลกิภาพของรา้น 
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ข้อเสนอแนะที�ได้จากงานวิจยั 
 ผลจากการศึกษา การจัดการร้านค้าปลีกที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสินค้าของ
ผูบ้รโิภค: การศกึษารา้นสะดวกซื�อในกรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงันี�  

       1. ผลจากการศกึษาขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค พบว่า ผูบ้รโิภคที�ซื�อสนิคา้จากรา้น
สะดวกซื�อในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 21 – 30 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน 5,001 - 10,000 บาท ซึ�งผูป้ระกอบการ
รา้นสะดวกซื�อสามารถนําขอ้มูลที�ได้จากงานวจิยันี�มาใชพ้จิารณากําหนดแนวทางวธิกีารจดัการรา้น
สะดวกซื�อและกลยทุธท์างการตลาด เพื�อกําหนดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายต่อไป                    

       ผลจากการทดสอบสมมุตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคที�มอีายุและอาชพีที�ต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซื�อสนิค้าด้านจํานวนเงนิเฉลี�ยที�ใช้ซื�อสนิค้าบาทต่อครั �งและด้านความถี�ในการซื�อสนิค้าครั �งต่อ
สปัดาหแ์ตกต่าง ดงันั �น ผูป้ระการรา้นสะดวกซื�อ ควรจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื�อง เช่น 
การลดราคาสนิคา้ การแจกคูปองส่วนลดเมื�อซื�อสนิคา้ครบตามที�กําหนด การแจกแสตมป์การคา้เพื�อ
ใชซ้ื�อสนิค้าแทนเงนิสดหรอืสะสมเพื�อแลกของพรเีมี�ยม เป็นต้น เพื�อรกัษากลุ่มผู้บรโิภคในกลุ่มผูท้ี�มี
อายุตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี และกลุ่มนักเรยีน / นิสติ นักศกึษา ซึ�งมจีาํนวนเงนิที�ใชใ้นการซื�อสนิคา้
น้อยที�สุด เพราะเนื�องจากรายได้ส่วนใหญ่นั �นมาจาก พ่อ แม่ หรอืผู้ปกครอง ซึ�งเป็นสิ�งที�กําหนดใน
เรื�องการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บรโิภคนี� และเพื�อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกิดการซื�อสินค้ามากขึ�น            
เพิ�มความถี�ในการซื�อสนิคา้ของผูบ้รโิภคมากขึ�น อกีทั �งยงัช่วยจงูใจและเชญิชวนผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาใช้
บรกิารรา้นสะดวกซื�อเพิ�มขึ�น 

        2. ผลจากการศกึษาลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตามการรบัรูข้องผูบ้รโิภค พบว่า 
ผูบ้รโิภครบัรูว้่ารา้นสะดวกซื�อมลีกัษณะการจดัการรา้นดา้นการบรกิาร การคดัเลอืกสนิคา้ คุณค่าดา้น
ความสะดวก ลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพสนิคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ�งถอืว่าระดบัการ
รบัรูข้องผูบ้รโิภคว่าอยู่ในเกณฑด์ ีดงันั �นผูป้ระกอบรา้นสะดวกซื�อควรรกัษามาตรฐานการจดัการรา้น
สะดวกซื�อให้อยู่ในระดบันี�ไว้ เพื�อเป็นการสร้างความพงึพอใจ ความประทบัใจ และเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างผู้บรโิภคกบัร้านสะดวกซื�อ ซึ�งจะส่งผลต่อยอดขายและส่วนแบ่งตลาดที�   
เพิ�มสงูขึ�น  

               2.1 การบรกิาร จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้นสะดวกซื�อมี
ลกัษณะการจดัการรา้นด้านการบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เมื�อพจิารณาเป็นรายเรื�อง พบว่า 
พนักงานยงัขาดความรู้เรื�องสินค้าเพื�อแนะนําลูกค้า และมีความล่าช้าในการให้บริการ ดังนั �น 
ผูป้ระกอบการรา้นสะดวกซื�อ ควรมกีารจดัอบรมใหค้วามรูด้า้นการบรกิารกบัพนักงานอย่างสมํ�าเสมอ 
โดยเน้นและให้ความสําคญัในด้านข้อมูลสนิค้าเพื�อแนะนําลูกค้า เพื�อให้พนักงานเกิดความรู้ความ
เขา้ใจในสนิคา้สามารถตอบคําถามและแนะนําสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างถูกต้อง ควรมกีารจดัทําสถติิ
สาขาที�มผีู้เขา้มาใช้บรกิารมากที�สุด เพื�อเป็นการจดัเตรยีมพนักงานใหเ้พยีงพอพรอ้มที�จะใหบ้รกิาร
ตลอดเวลา เพราะเนื�องจากร้านสะดวกซื�อส่วนใหญ่ที�มสีาขาที�มผีู้ใช้บรกิารเป็นจํานวนมาก เช่น              
ยา่นชุมชน บรเิวณมหาวทิยาลยั บรเิวณยา่นที�เป็นสาํนกังานบรษิทัต่างๆ นั �น มพีนกังานใหบ้รกิารไม ่
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เพยีงพอต่อความต้องการและพรอ้มให้บรกิาร ทําให้ลูกค้าต้องรอคดิในการคดิเงนิ หรอืการรออุ่น
อาหารเป็นเวลานาน  

              2.2 การคดัเลอืกสนิค้า จากการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรู้ว่ารา้น           
สะดวกซื�อมีลักษณะการจัดการร้านด้านการคัดเลือกสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื�อ           
พจิารณาเป็นรายเรื�อง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามสําคญัในเรื�อง ความหลากหลายของชนิด
ของสนิคา้ ดงันั �น ผูป้ระกอบการรา้นสะดวกซื�อ ควรจดัหาสนิคา้โดยพจิารณาถงึ ประเภทสนิคา้ ยี�ห้อ
หรอืตราสนิค้า ขนาด ที�เป็นที�ต้องการของผู้บรโิภค ควรเลอืกสินค้ากําลงัเป็นที�นิยมของผู้บรโิภค  
ควรหาสินค้าใหม่ๆ มาขายแทนสนิค้าที�ขายไม่ดี ควรจดัเตรยีมสนิค้าให้พร้อมขายอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงเวลาที�ขายดแีละช่วงเวลาที�ผู้บรโิภคใช้บรกิารมากที�สุด เพื�อไม่ให้สูญเสยี
โอกาสในการขายสนิคา้  
                        2.3 คุณค่าด้านความสะดวก จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่า
รา้นสะดวกซื�อมลีกัษณะการจดัการรา้นดา้นคุณค่าดา้นความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เมื�อ
พิจารณาเป็นรายเรื�อง พบว่า ลูกค้ายงัไม่ได้รบัความสะดวกในการเข้ามาใช้บรกิาร โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาจํานวนลูกค้าที�เขา้ใช้บรกิารมาก ดงันั �น ทางรา้นสะดวกซื�อ ควรจดัเตรยีมพนักงานไว้คอย
ช่วยเหลือให้กับลูกค้าในการจัดคิวลูกค้าที�รอคิดเงินเพื�อให้ลูกค้าได้ร ับความสะดวกมากยิ�งขึ�น             
ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวกให้เพียงพอ เช่น ตะกร้าสําหรับใส่สินค้า           
เครื�องคดิเงนิ เป็นต้น ควรจดัหาบรกิารใหม่ๆ ด้านอื�นๆ เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามาก
ยิ�งขึ�น เช่น การเพิ�มการบรกิารด้านการจดัส่งสนิคา้ถงึบา้น การบรกิารรบัถ่ายเอกสาร การบรกิารรบั
ห่อของขวญั เป็นต้น ควรจดัเพิ�มพื�นที�การใหบ้รกิารแบบบรกิารตนเองใหก้บัลูกคา้ และควรหมั �นดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรา้นคา้ใหใ้ชง้านไดต้ลอดเวลา  
                        2.4 ลกัษณะทางกายภาพ จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูว้่ารา้น  
สะดวกซื�อมีลักษณะการจดัการร้านด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื�อ
พจิารณาเป็นรายเรื�อง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัในเรื�อง การจดัเรยีงสินค้าเป็น
หมวดหมู่สะดวกต่อการหาสนิค้า และความสะอาดของรา้นค้า ดงันั �น ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื�อ 
ควรจดัทาํผงัการวางสนิคา้ใหเ้หมาะสมและแยกหมวดหมูส่นิคา้ใหช้ดัเจน ควรจดัเรยีงสนิคา้ใหม้คีวาม
ต่อเนื�องกนั สนิคา้ที�มลีกัษณะการใชง้านที�ใกลเ้คยีงกนัควรจดัวางใหอ้ยู่ในชั �นวางสนิคา้เดยีวกนั เช่น 
สบู่ ยาสฟีนั แชมพู ครมีบํารุงผวิ เป็นต้น ควรจดัเรยีงสนิค้าใหลู้กคา้มองเหน็ชดัเจน หยบิง่าย ซึ�งจะ
ช่วยกระตุ้นใหลู้กค้าเกดิการตดัสนิใจซื�อแบบฉับพลนั ซึ�งเป็นวธิกีารอย่างหนึ�งที�จะช่วยเพิ�มยอดขาย
สนิคา้ใหก้บัทางรา้นคา้ ควรจดัใหม้ชีั �นวางสําหรบัขายเฉพาะสนิคา้โปรโมชั �น พนักงานประจาํรา้นค้า
ควรมั �นดูแลในเรื�องความสะอาดภายในพื�นที�ขาย หน้าร้านค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ในร้านค้าอย่าง
สมํ�าเสมอ ตลอดจนการดูแลในเรื�องของแสงสว่างภายในรา้นคา้ใหม้เีพยีงพอสามารถมองเหน็สนิค้า
ภายในรา้นไดช้ดัเจน และการดแูลในเรื�องการควบคุมอุณหภมู ิและไมใ่หม้มีมุอบัภายในรา้นคา้ 
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                        2.5 คุณภาพสินค้า จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรู้ว่าร้าน            
สะดวกซื�อมีลักษณะการจัดการร้านด้านคุณภาพสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัในเรื�อง ความสะอาดของสนิคา้ถูกต้องตามหลกัชวีอนามยั และสนิค้ามี
ความปลอดภยัไม่มสีิ�งแปลกปลอม โดยเฉพาะสนิค้าประเภทประเภทอาหาร Fast Food ดงันั �น 
พนักงานประจํารา้น ควรเน้นการดูแลและตรวจสอบสนิค้าที�วางขายภายในร้านค้าอย่างสมํ�าเสมอ
ตลอดเวลา ในเรื�องความสะอาดของสนิคา้ สิ�งแปลกปลอมต่างๆ ที�อาจจะปะปนมากบัสนิคา้ และอายุ
ของสนิคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งสนิคา้ประเภทอาหาร Fast Food เช่น ขา้วกล่อง ขนมปงั ไส้กรอกที�
บรรจุใส่ถุงแพค็ เป็นต้น ควรมกีารหมั �นดูแลและทําความสะอาดอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้บรกิาร
เกี�ยวกบัสนิคา้ประเภทอาหาร Fast Food เช่น มดีสาํหรบัหั �นไสก้รอก ที�คบีไสก้รอก และอุปกรณ์อื�นๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัสนิคา้ประเภทอาหาร Fast Food เป็นตน้ 

         3. ผลจากการศึกษาพฤตกิรรมการซื�อสนิค้าจากร้านสะดวกซื�อของผู้บรโิภค พบว่า 
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซื�อสนิคา้จากรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น เลอืกซื�อสนิคา้เครื�องดื�มที�อยู่ในตู้แช่ ซื�อสนิคา้ใน
ช่วงเวลา 18.01น.-24.00น. มจีํานวนเงนิโดยเฉลี�ยในการซื�อสนิค้าเท่ากับ 101.74 บาทต่อครั �ง                 
มีจํานวนความถี�ในการมาซื�อสินค้าโดยเฉลี�ยเท่ากับ 5.59 ครั �ง ต่อสัปดาห์ จากข้อมูลดังก่าว
ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื�อสามารถนําข้อมูลที�ได้มาจากงานวิจยันี�ไปประกอบการพิจารณาเพื�อ
กําหนดแนวทางวธิกีารจดัการรา้นสะดวกซื�อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บรโิภค และทางร้าน
สะดวกซื�อควรจดัเตรยีมสินค้าให้เพียงพอและพร้อมให้บรกิารอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างใน
ช่วงเวลาที�ลกูคา้ใชบ้รกิาร มากที�สุด เพื�อไมใ่หส้ญูเสยีโอกาสการขายสนิคา้  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั /งต่อไป 
   1. เนื�องงานวจิยันี� มุง่เน้นศกึษารา้นสะดวกซื�อในกรงุเทพมหานครเท่านั �น ซึ�งหากทํากาวจิยั
ครั �งต่อไป ผู้วจิยัเสนอให้ควรศึกษาร้านสะดวกซื�อที�อยู่ในแต่ละภูมภิาค/จงัหวดั เพื�อที�จะได้นํา
ผลการวจิยัที�แตกต่างกนั มาทําการศกึษาเปรยีบเทยีบกนั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิมากขึ�น             
และสามารถวางแผนกําหนดการจดัการร้านสะดวกซื�อและกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ผู้บรโิภค เพื�อสร้างความพงึพอใจ ความสมัพนัธ์ที�ด ีและสอดคล้องกบัพฤติกรรมการซื�อสนิค้าของ
ผูบ้รโิภค 
    2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะการจดัการรา้นระหว่างรา้นสะดวกซื�อกบัรา้นค้าอื�นๆ 
หรอืยกระดบัเปรยีบเทยีบกบัรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ 
             3. ควรศกึษาเรื�อง Customer Relationship Management (CRM) ของรา้นสะดวกซื�อ 
เพื�อใหท้ราบในกระบวนการจดัการและการบรหิารลกูคา้สมัพนัธข์องรา้นสะดวกซื�อ 
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แบบสอบถาม 

เรื�องการจดัการร้านค้าปลีกที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื&อสินค้าของผู้บริโภค: 
การศึกษาร้านสะดวกซื&อในกรงุเทพมหานคร 

 
คาํชี&แจง 

แบบสอบถามนี�จดัทําขึ�น เพื�อนําขอ้มลูที�ไดไ้ปใชป้ระกอบการศกึษาในการทําปรญิญานิพนธ ์
ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของการศกึษา ตามหลกัสูตรปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยแบบสอบถามนี�จะไม่ระบุชื�อ – ที�อยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ดังนั �นผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบคําถามได้ตามความเป็นจริง และทางผู้วิจ ัยต้อง
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูสาํหรบัท่านที�เสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั �งนี� 
 
ส่วนที� 1   แบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชี&แจง  โปรดพจิารณาขอ้ความของคาํถามแต่ละขอ้และใหท่้านทาํเครื�องหมาย / ลงในวงเลบ็ [   ]                   
              ที�ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของท่านมากที�สุด 
1.เพศ 

[   ] ชาย  [   ] หญงิ 
 
2.อาย ุ

[   ] ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี       [   ] 21 – 30 ปี        [   ] 31 – 40 ปี 
[   ] 41 – 50 ปี                       [   ] 51 ปีขึ�นไป 
     

3.ระดบัการศึกษาสงูสดุ 
[   ] ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี      [   ] ปรญิญาตร ี      [   ] สงูกว่าปรญิญาตร ี
      

4.อาชีพ 
[   ] นกัเรยีน / นิสติ นกัศกึษา   [   ] ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ    
[   ] พนกังานบรษิทัเอกชน   [   ] ประกอบธุรกจิส่วนตวั / คา้ขาย 
[   ] พ่อบา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอาย ุ  [   ] อื�นๆ โปรดระบุ........ 
  

5.รายได้เฉลี�ยต่อเดือน 
[   ] ตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท [   ] 5,001– 10,000 บาท                                      
[   ] 10,001– 15,000 บาท                                 [   ] 15,001 – 20,000 บาท 
[   ] 20,001 บาทขึ�นไป 

เลขที�แบบสอบถาม    
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ส่วนที� 2   แบบสอบถามเกี�ยวกบัลกัษณะการจดัการรา้นสะดวกซื�อตามการรบัรูข้องผูบ้รโิภค  
คาํชี&แจง   ขอใหท่้านนึกถงึรา้นสะดวกซื�อที�ท่านใชบ้รกิารมากที�สุดและโปรดทาํเครื�องหมาย / ลงใน  
               ช่องที�ตรงกบัระดบัการรบัรูข้องท่านมากที�สุด                   
 

ลกัษณะการจดัการร้านค้าปลีก 
ระดบัลกัษณะของร้านสะดวกซื&อ 

มากที�สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที�สุด 
1 

การบริการ      
1.พนกังานแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย      
2.พนกังานมมีนุษยสมัพนัธท์ี�ดต่ีอลกูคา้             
เช่น การทกัทายลกูคา้ การใหค้วามช่วยเหลอื 

     

3.พนกังานมคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
เช่น การคดิเงนิ การอุ่นอาหาร 

     

4.พนกังานมกีารดแูลสนิคา้บนชั �นบางสนิคา้            
มกีารเตมิสนิคา้บนชั �นวางอยา่งสมํ�าเสมอ  

     

5.พนกังานมคีวามรูเ้กี�ยวกบัสนิคา้ในการ
แนะนําลกูคา้ 

     

6.พนกังานส่งมอบสนิคา้ไดค้รบถว้น      
การคดัเลือกสินค้า      

7.ความหลากหลายของประเภทของสนิคา้ 
เช่น สนิคา้อุปโภคบรโิภค ของใชใ้นชวีติ 
ประจาํวนั 

     

8.ความหลากหลายของชนิดของสนิคา้ เช่น 
เครื�องดื�ม ประกอบดว้ย นํ�าอดัลม นํ�าผลไม ้
นํ�าดื�ม 

     

9.ความหลากหลายของยี�หอ้หรอืตราของ
สนิคา้ เช่น บะหมี�กึ�งสําเรจ็รปู มามา่ ไวไว              
ยาํยาํ  

     

10.สนิคา้มหีลายขนาดใหเ้ลอืกตามความ
ตอ้งการ เช่น เลก็ กลาง ใหญ่ 

     

11.สนิคา้มหีลายสใีหเ้ลอืกตามความชอบและ
จดจาํง่าย เช่น แชมพชูนัซลิ สดีาํ สเีหลอืง              
สเีขยีว  
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ลกัษณะการจดัการร้านค้าปลีก 

ระดบัลกัษณะของร้านสะดวกซื&อ 
มากที�สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที�สุด 
1 

12.สนิคา้มหีลายระดบัราคาใหเ้ลอืกตามขนาด
และคุณภาพของสนิคา้  

     

คณุค่าด้านความสะดวก      
13.ความสะดวกในการเขา้ถงึสามารถเดนิทาง
ไดส้ะดวกอยูใ่กลท้ี�พกั ที�ทาํงาน มหาวทิยาลยั 

     

14.การเปิดบรกิารทุกวนัตลอด 24 ชั �วโมง               
ไมม่วีนัหยดุ 

     

15.การจดัพื�นที�ใหบ้รกิารตนเอง เช่น พื�นที�กด
เครื�องดื�มที�เป็นแกว้ดว้ยตวัเอง 

     

16.การอํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ เช่น 
การบรกิารตะกรา้สาํหรบัใส่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 

     

17.การใหบ้รกิารการรบัชาํระเคาน์เตอร์
เซอรว์สิ เช่น ค่านํ�า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์

     

ลกัษณะทางกายภาพ      
18.ความสะอาดของรา้นคา้ทั �งบรเิวณหน้ารา้น
และภายในรา้น   

     

19.การจดัเรยีงสนิคา้เป็นหมวดหมูส่ะดวกต่อ
การหาสนิคา้ 

     

20.แสงสว่างภายในรา้นคา้เพยีงพอมองเหน็
สนิคา้ชดัเจน ไมแ่สบตา 

     

21.การใชส้ภีายในรา้นคา้เหมาะสม      
22.อุณหภมูภิายในรา้นคา้เยน็สบายไมห่นาว
หรอืรอ้นจนเกนิไป  

     

23.เสยีงเปิด-ปิดประตูของรา้นสะดวกซื�อ                   
ไดย้นิชดัเจน 

     

24.ป้ายแสดงรายการสนิคา้ ราคาสนิคา้          
และป้ายโฆษณาสนิคา้มองเหน็ชดัเจน 
อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 
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ลกัษณะการจดัการร้านค้าปลีก 

ระดบัลกัษณะของร้านสะดวกซื&อ 
มากที�สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที�สุด 
1 

คณุภาพสินค้า      
25.สนิคา้มคีวามสวยงามเรยีบรอ้ยทําใหน่้าซื�อ
นํามาใช ้   

     

26.ความสะอาดของสนิคา้ถูกตอ้งตามหลกั          
ชวีอนามยั เช่น สนิคา้ประเภทอาหารสําเรจ็รปู 
สนิคา้ประเภท Fast Food 

             

27.สนิคา้ที�ขายภายในรา้นมคีวามคงทน 
สามารถใชง้านไดน้านทําใหป้ระหยดัเงนิ             
ในการซื�อซํ�า 

     

28.สนิคา้มคีวามปลอดภยัไมม่สีิ�งแปลกปลอม
ที�เป็นอนัตรายหรอืเสยีงต่อความปลอดภยั  

     

29.สนิคา้มกีารรบัรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ภาครฐับาล เช่น อย. กระทรวงสาธารณสุข 

     

30.สนิคา้ที�ขายภายในรา้นมปีระโยชน์ เช่น 
คุณค่าทางโภชนาการที�ไดร้บัจากสนิคา้
ประเภทอาหาร นมกล่อง ขนมปงั 

     

 
ส่วนที� 3   แบบสอบถามเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการซื�อสนิคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชี&แจง  โปรดพจิารณาขอ้ความของคาํถามแต่ละขอ้และใหท่้านทาํเครื�องหมาย / ลงในวงเลบ็ [   ]                  
               ที�ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของท่านมากที�สุด 
 
1. ชื�อรา้นสะดวกซื�อที�ท่านไปใชบ้รกิาร บ่อยที�สดุ (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

[   ] รา้นเซเว่นอเีลฟเว่น [   ] รา้นแฟรม์ลิมีารท์ 
[   ] เทสโกโ้ลตสัเอกเพรส [   ] รา้นวชีอ็ปมนิิมารท์ 
[   ] รา้น 108 ชอ็ป [   ] รา้นเอเอม็พเีอม็ 
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2. ท่านซื�อสนิคา้ประเภทใด บ่อยที�สดุ ในรา้นสะดวกซื�อ (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

[   ] สนิคา้และเครื�องดื�มประเภท Fast Food  เช่น                
      ขา้วกล่อง เครื�องดื�มที�เป็นแกว้ขนาดต่างๆ 

[   ] สนิคา้ประเภทอุปโภคต่างๆ เช่น สบู่               
      ยาสฟีนั ยาสระผม ครมีบาํรงุผวิ เป็นตน้ 

[   ] สนิคา้ในครวัเรอืน เช่น ผงซกัฟอก นํ�ายาลา้งจาน   
      นํ�ายาขดัหอ้งนํ�า เป็นตน้ 

[   ] สนิคา้ประเภทเครื�องดื�มต่างๆ ที�อยูใ่นตูแ้ช่   
      เช่น นํ�าผลไม ้นํ�าอดัลม นํ�าเปล่า เป็นตน้   

[   ] ขนมที�อยูใ่นห่อบรรจภุณัฑแ์ละไอศกรมี     [   ] ยาสามญัต่างๆ เช่น ยาพารา พาสเตอรย์า 
[   ] ลกูอม หมากฝรั �งและชอ็กโกแลต็    [   ] เบเกอรร์ี�ต่างๆ เช่น ขนมปงั 
[   ] บตัรเตมิเงนิ การด์เล่นเกมส ์ซมิโทรศพัท ์ [   ] หนงัสอื นิตยสารและหนงัสอืพมิพ ์                           
[   ] เหลา้ บุหรี� เบยีร ์ [   ] CD/VCD/DVD เพลง ภาพยนต ์                                        
[   ] เครื�องเขยีน เช่น ปากกา ดนิสอ ยางลบ [   ] อื�นๆ โปรดระบุ………………………… 

  
3. ช่วงเวลาใดที�ท่านไปใชบ้รกิารที�รา้นสะดวกซื�อ บ่อยที�สดุ (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

[   ] 06.01น.-12.00น. [   ] 12.01น.-18.00น. 
[   ] 18.01น.-24.00น. [   ] 00.01น.-06.00น. 

 
4. ท่านจา่ยเงนิเพื�อซื�อสนิคา้ที�รา้นสะดวกซื�อโดยเฉลี�ย.............................บาท/ครั �ง 
 
5. ท่านไปซื�อสนิคา้ที�รา้นสะดวกซื�อโดยเฉลี�ย..................................ครั �ง/สปัดาห ์
 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

สุดทา้ยนี
 ขอขอบคุณท่านที �สละเวลาอนัมคี่า กรอกแบบสอบถามชุดนี
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชี�ยวชาญตอบแบบสอบถาม 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี�ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 
 

รายนามผู้เชี�ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

                             รายชื�อ                                        ตาํแหน่งและสถานที�ทาํงาน                    
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กาญญร์ว ีอนนัตอคัรกุล     อาจารยป์ระจาํ ภาควชิา                     

                                                            บรหิารธุรกจิ 
                                                                                คณะสงัคมศาสตร ์
                                                                                มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
  2. อาจารย ์ดร. ธนภมู ิอตเิวทนิ                             อาจารยป์ระจาํ ภาควชิา  
                                                                      บรหิารธุรกจิ 

                                                                                คณะสงัคมศาสตร ์
                                                                                มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ประวติัย่อผูท้าํวิจยั 
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ประวติัย่อผูท้าํวิจยั 

 

ชื�อผูว้จิยั        นายพษิณุ อิ�มวญิญาณ 
วนัเดอืนปีเกดิ        19 กรกฏาคม 2527 
สถานที�เกดิ        เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 
ที�อยูป่จัจบุนั        27/1 หมู ่1 ต.คลองพระยาบนัลอื อ.ลาดบวัหลวง                              
        จ.พระนครศรอียธุยา 13230 
ประวตักิารศกึษา 
            พ.ศ.2546                              มธัยมศกึษาตอนปลาย (วทิย-์คณติ) 
                                                      จาก โรงเรยีนลาดบวัหลวงไพโรจน์วทิยา 
   พ.ศ.2550       พลศกึษา (วท.บ.) สาขานันทนาการ    
        จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   พ.ศ.2554       บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บธ.ม.) สาขาการตลาด 
        จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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