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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 Chisquare 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 5,00110,000 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
ภูมิหลัง
การค้าปลีก ของคนไทยเรามีมาตัง แต่ อ ดีต ดังศิล าจารึก ของพ่ อ ขุนรามคําแหงที!ไ ด้ก ล่ าว
ไว้ว่า “ ใครใคร่คา้ ช้างค้า ใครใคร่คา้ ม้าค้า ” แสดงให้เห็นว่าการค้าปลีกมีมานาน รูปแบบการค้าปลีก
ได้มกี ารพัฒนาเปลี!ยนแปลงมาอย่างต่อเนื!องจากระบบการค้าที!ใช้สงิ! ของแลกเปลี!ยนกัน (Barter
system) มาเป็ นการใช้ระบบเงินตรา (Monetary system) แลกเปลีย! นแทนและลักษณะร้านค้าปลีกก็ม ี
การเปลี!ยนแปลงไปจากเดิมมาก จากร้านหาบเร่หรือแผงลอยก็เปลี!ยนมาเป็ นตึกอาคารพาณิชย์ท!ี
เรียกว่า ร้านโชห่วย และได้พฒ
ั นาขึน มาเป็ นห้างสรรพสินค้า ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ และ
ร้านอื!นๆ ทีเ! ห็นอยูท่ วไปทั
ั ! ง ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (จรินทร์ อาสารทรงธรรม. 2543: 47-53)
จากการเปลี!ยนแปลงวิถีการดําเนิ นชีว ิต ของคนไทยในประเทศไทย ที!เ น้ นความสะดวก
รวดเร็ว และทัน สมัยมากขึน และขนาดของครอบครัว ที!เ ปลี!ย นมาเป็ น ขนาดเล็ก ทํ าให้ก ารบริโ ภค
เปลีย! นไป ซึง! แนวโน้มในอนาคตผูบ้ ริโภคจะเน้นการซือ สินค้าจากร้านค้ารูปแบบใหม่มากขึน เพราะมี
ความสะดวกสบาย ความหลากหลายของตัวสินค้า การบริการ และรูปแบบชีวติ ทีเ! ร่งรีบมากขึน จะเป็ น
ปจั จัยที!ทําให้คนไทยหันมาใช้บริการร้านสะดวกซือมากขึน ในปจั จุบนั ร้านสะดวกซือ เกิดขึน มากมาย
ตามความต้องการของผู้บริโภคและได้กลายเป็ นสิง! ที!จาํ เป็ นต่อการดําเนินชีวติ จึงกลายเป็ นสิง! ที!นัก
ลงทุนให้ความสนใจที!จะลงทุนในธุรกิจร้านสะดวกซือ ปจั จุบนั สภาวะธุรกิจร้านสะดวกซือ ในประเทศ
ไทยมีแนวโน้ มที!จะขยายตัวออกไปอย่างมาก ด้วยสภาพการดําเนินชีวติ ในสังคมเมืองและปญั หา
สภาพการจราจร ส่งผลให้ลูกค้าหันมานิยมซือสินค้าจากร้านสะดวกซือใกล้บ้านมากขึน เนื!องจาก
ความสะดวกสบายและมีสนิ ค้าหลากหลายชนิดที!จําเป็ นต่อชีวติ ประจําวันให้เลือกมากมายและสิง! ที!
น่ าสนใจมากกว่านัน ก็คอื ร้านสะดวกซือ ได้ขยายตัวเพิม! มากขึน ตามอัตราการเพิม! ขึน จํานวนประชากร
ตาราง 1 จํานวนสาขาร้านสะดวกซือ ในประเทศไทย
ร้านสะดวกซือ
7-Eleven (ไม่รวม G-Store)
V-Shop
Family Mart
Fresh Mart
G-Store

ทีม! า: C.P. Seven Eleven. (2003).

จํานวนสาขา
2,035
262
260
117
1,296

2
ตาราง 2 จํานวนสาขาร้าน G-Store ในประเทศไทย
ปม̀ั นํามัน
PTT
Shell
บางจาก
Caltex
Esso
Jet
Q8
TPI
รวม

จํานวน
1,406
676
1,114
509
672
139
128
71
4,715

ร้าน
7-Eleven
Select
Lemon Green, ใบจาก
Star Mart
Tiger Mart/Lotus Express
Jiffy
Everyday
TPI Mart

จํานวน G-Store
191*
145
124
202
350
139
97
47
1,296

สัดส่วน (%)
11% *
21%
11%
40%
52%
100%
76%
66%
27%

ทีม! า: C.P. Seven Eleven. (2003).
ความน่ าสนใจของร้า นสะดวกซือ คือ กลยุท ธ์ก ารบริห ารการจัดการร้านสะดวกซือ การ
สามารถปรับตัวของธุรกิจร้านสะดวกซือและแข่งขันในตลาดได้อย่างยังยื
! น ด้วยการพัฒนารูปแบบ
ร้านค้าให้ดูสดใสและการบริการที!รวดเร็ว การคัดเลือกสินค้าที!ตรงต่ อความต้อ งการของผู้บริโภค
การจัดวางสินค้าภายในร้านให้ดูสะอาดเรียบร้อยและทันสมัย การสร้างคุณค่าในการบริการ การนํ า
เทคโนโลยีทท!ี นั สมัยเข้ามาใช้ภายในร้าน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในร้านทีท! นั สมัยตลอดเวลา
และความปลอดภัยภายในร้านค้า ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพสินค้าและการบริการให้เป็ น
สากล ดังนัน รูปแบบร้านสะดวกซือ จึงมีการปรับตัวเพื!อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภค ซึง! สถานการณ์เป็ นสิง! กระตุ้นสําคัญทีท! ําให้เกิดรูปแบบร้านสะดวกซือ แบบใหม่ รวมถึง
สภาพแวดล้อมอื!นๆ ทีเ! ป็ นตัวขับเคลื!อนให้กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจค้าปลีกเปลีย! นแปลงไป
ด้วยเหตุนี ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ! ะศึกษา การจัดการร้านค้าปลีกทีม! อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การซือสินค้าของผูบ้ ริโภค: การศึกษาร้านสะดวกซือในกรุงเทพมหานคร โดยมีเหตุผลในการเลือก
ร้านสะดวกซือ คือ ความสะดวกและความรวดเร็ว ในการบริการ ความทันสมัยของรูปแบบร้านค้า
การจัดวางสินค้าภายในร้านค้าเป็ นหมวดหมู่สะดวกในการหาสินค้า หยิบง่าย และมีเสน่ หด์ งึ ดูดใจให้
เกิดความต้องการซือสินค้า ซึ!งผลที!ได้จากศึกษาวิจยั ครัง นีจะช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกหรือ
ร้านสะดวกซือ เข้าใจถึงความสําคัญ ของการจัดการร้านค้า ปลีก และพฤติก รรมการซือ สินค้าของ
ผูบ้ ริโภค เพื!อนํ าข้อมูลที!ได้จากการศึกษาวิจยั ไปพัฒนาปรับปรุ่งการจัดการร้านค้าปลีกให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค ซึ!งนํ าไปสู่ความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในการดําเนิน
ธุรกิจร้านสะดวกซือ ต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง นีมจี ดุ มุง่ หมายของการศึกษาค้นคว้าดังนี
1.
เพื!อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซือ สิน ค้ า จากร้ า นสะดวกซื อ ของผู้ บ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื!อศึกษาลักษณะส่ว นบุ คคลของผู้บริโ ภคในกรุงเทพมหานครที!มอี ิทธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
3. เพื!อศึกษาการจัดการร้านค้าปลีก ได้แก่ การบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้าน
ความสะดวก ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพสินค้าที!มอี ิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซือสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ

ความสําคัญของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง นีมคี วามสําคัญของการศึกษาค้นค้าดังนี
1. เพื!อ เป็ น ข้อ มู ล สํ า หรับ ผู้ป ระกอบร้า นสะดวกซือ ในการพัฒ นาปรับ ปรุ ง ร้า น
สะดวกซือ เพิม! ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิง! ขึน และสร้างความพึงพอใจให้ผบู้ ริโภค
2. เพื!อเป็ นประโยชน์สําหรับผูป้ ระกอบร้านค้าปลีกรายใหม่ ทีจ! ะนํ าข้อมูลทีไ! ด้จากการ
วิจยั มาประกอบในการตัดสินใจในการจัดการร้านค้าปลีกให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภค
3. เพื!อเป็ นแนวทางสําหรับการวางแผนนโยบายในด้านการจัดการร้านสะดวกซือ และ
การบริหารพนักงานให้เกิดการบริการทีเ! ป็ นมาตรฐานสากล
4. เพื!อเป็ นประโยชน์ทางด้านวิชาการในการนํ าข้อมูลซึง! ได้มาจากการศึกษาวิจยั เป็ น
ข้อมูลในการศึกษาวิจยั ในเรือ! งทีเ! กีย! วเนื!องต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื# อหา
การศึกษานีเ ป็ นการศึก ษา การจัดการร้านค้าปลีก ที!มอี ิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซือ
สินค้าของผู้บริโภค: การศึกษาร้านสะดวกซือ ในกรุงเทพมหานคร โดยปจั จัยที!ทําการศึกษา ได้แก่
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคล การจัดการร้านสะดวกซือ และพฤติกรรมการซือ สินค้าของผูบ้ ริโภค
ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิ จยั
ประชากรที!ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผู้บริโภคที!เคยซือสินค้าหรือใช้บริการจากร้าน
สะดวกซือ ในกรุงเทพมหานครโดยไม่ทราบจํานวนประชากร

4
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างที!ใช้ในการศึกษาครัง นี คือ กลุ่มผูบ้ ริโภคที!เคยซือสินค้าหรือใช้บริการ
จากร้านสะดวกซือ ในกรุงเทพมหานคร แต่เนื!องจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ! น่ นอน ดังนัน ผูว้ จิ ยั
จึงได้กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่
(Yamane. 1967: 886) ในกรณีทไ!ี ม่ทราบจํานวนประชากรทีร! ะดับความเชื!อมัน! 95% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ตามด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และใช้วธิ กี ารเลีอกตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) (Zikmund. 2000: 450 - 452) ตามลําดับ
ตัวแปรทีใช้ในในการศึกษาค้นคว้า แบ่งเป็ นดังนี#
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
1.1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคลของผูบ้ ริโภค โดยจําแนกได้ดงั นี
1.1.1 เพศ
1. ชาย
2. หญิง
1.1.2 อายุ
1. ตํ!ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
2. 21 – 30 ปี
3. 31 – 40 ปี
4. 41 – 50 ปี
5. 51 ปีขนึ ไป
1.1.3 ระดับการศึกษา
1. ตํ!ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.4 อาชีพ
1. นักเรียน / นิสติ นักศึกษา
2. รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. พนักงานบริษทั เอกชน
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
5. พ่อบ้าน / แม่บา้ น / เกษียณอายุ
6. อื!นๆ โปรดระบุ........
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1.1.5 รายได้เฉลีย! ต่อเดือน
1. ตํ!ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
2. 5,001– 10,000 บาท
3. 10,001– 15,000 บาท
4. 15,001 – 20,000 บาท
5. 20,001 บาทขึน ไป
1.2 การจัดการร้านค้าปลีกประกอบด้วย
1.2.1 การบริการ
1.2.2 การคัดเลือกสินค้า
1.2.3 คุณค่าด้านความสะดวก
1.2.4 ลักษณะทางกายภาพ
1.2.5 คุณภาพสินค้า
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย
2.1 ชื!อร้านสะดวกซือ ทีใ! ช้บริการ
2.2 ประเภทของสินค้า
2.3 ช่วงเวลาในการใช้บริการ
2.4 จํานวนเงินเฉลีย! ทีใ! นการซือ สินค้า
2.5 ความถีใ! นการซือ สินค้า
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1.
ผู้ บ ริโ ภค หมายถึ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง เพศชายและเพศหญิง ที!อ าศัย อยู่ใ น
กรุงเทพมหานคร ทีเ! คยเข้าไปซือ สินค้าหรือใช้บริการอื!นๆ จากร้านสะดวกซือ
2. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ปจั จัยที!เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของผูบ้ ริโภคซึ!ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย! ต่อเดือน
3. การจัดการร้านค้าปลีก หมายถึง กระบวนการของการวางแผนการจัดการร้าน
ค้าปลีกประกอบด้วย การบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้านความสะดวก ลักษณะทางกายภาพ
และคุณภาพสินค้า
3.1 การบริการ หมายถึง กิจกรรมที!ผู้ให้บริการนํ าเสนอให้แก่ผู้บริโภค ได้แก่
การแต่งกายที!สะอาดเรียบร้อยของพนักงาน ความมีมนุ ษยสัมพันธ์ทด!ี ตี ่อลูกค้าของพนักงาน ความ
รวดเร็วในการให้บริการของพนักงาน การดูแลสินค้าบนชัน วางสินค้าของพนักงาน ความรูเ้ กี!ยวกับ
สินค้าในการแนะนําลูกค้าของพนักงาน และการส่งมอบสินค้าของพนักงาน
3.2 การคัดเลือกสินค้า หมายถึง ความหลากหลายของประเภท ชนิด ตราสินค้า
ขนาด สี ระดับราคาของสินค้า ทีน! ําเสนอแก่ผบู้ ริโภคในร้านสะดวกซือ
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3.3 คุ ณ ค่ าด้านความสะดวก หมายถึง การออกแบบการบริก ารที!เน้ นความ
สะดวกสบายในการให้บริการแก่ ผู้บริโภค ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง การเปิ ดบริการทุกวัน
ตลอด 24 ชัวโมง
!
การจัดพืนที!ให้บริการแบบบริการตนเอง การอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
และการให้บริการการรับชําระเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
3.4 ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพทีผ! ูบ้ ริโภคได้เห็นภายใน
ร้านสะดวกซือ ได้แ ก่ ความสะอาดของร้านค้า การจัดเรียงสินค้าเป็ นหมวดหมู่ แสงสว่างภายใน
ร้านค้า การใช้สภี ายในร้านค้า อุณหภูมภิ ายในร้านค้า เสียงเปิ ด-ปิ ดประตูของร้านค้า และป้ายแสดง
รายการสินค้าและราคาสินค้า
3.5 คุ ณ ภาพสินค้า หมายถึง การจัดให้มสี ินค้าที!มคี ุ ณ ลักษณะตรงกับความ
ต้องการและความคาดหวังของผูบ้ ริโภค ได้แก่ ความสวยงามเรียบร้อยของสินค้า ความสะอาดของ
สินค้า ความคงทนของสินค้า ความปลอดภัยของสินค้า ความน่ าเชื!อถือของสินค้า และประโยชน์ท!ี
ได้รบั จากสินค้า
4. พฤติกรรมการซือสินค้า หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของ
ผู้บริโ ภคที!เ กี!ยวข้อ งกับการซือ ภายในร้านสะดวกซือ ประกอบด้ว ย ชื!อ ร้านสะดวกซือ ที!ซือ สินค้า
ประเภทของสินค้าที!ซอื ช่วงเวลาในการซือสินค้า จํานวนเงินเฉลี!ยที!ในการซือสินค้า และความถี!ใน
การซือ สินค้าทีร! า้ นสะดวกซือ
4.1 ชื!อร้านสะดวกซือ หมายถึง ชื!อร้านค้าปลีกขนาดเล็กทีจ! ําหน่ ายสินค้าอุปโภค
บริโภคทีจ! าํ เป็ นต่อชีวติ ประจําวัน จํากัดการขายเฉพาะสินค้าประเภทสะดวกซือ ทีข! ายดี ตัง อยู่ในพืน ที!
ชุมชน เปิ ดบริการทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
!
ได้แก่ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านแฟร์มลิ มี าร์ท ร้านวีชอ็ ป
มินิมาร์ท ร้าน 108 ช็อป เทสโก้โลตัสเอกเพรส และร้านเอเอ็มพีเอ็ม
4.2 ประเภทของสินค้า หมายถึง กลุ่มของสินค้าที!ผู้ให้บริการนํ าเสนอขายให้แก่
ผูบ้ ริโภคโดยมีการจัดเรียงแยกเป็ นหมวดหมู่ ได้แก่ สินค้าและเครื!องดื!มประเภท Fast Food สินค้า
ประเภทอุปโภค สินค้าในครัวเรือน สินค้าประเภทเครือ! งดื!มต่างๆ ทีอ! ยูใ่ นตูแ้ ช่ สินค้าประเภทยาสามัญ
ประจําบ้าน สินค้าประเภทขนมทีอ! ยู่ในห่อบรรจุภณ
ั ฑ์และไอศกรีม สินค้าประเภทช็อกโกแล็ต ลูกอม
ต่างๆ และหมากฝรัง! สินค้าประเภทเบเกอร์ร!ี สินค้าประเภทบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ซิมโทรศัพท์ สินค้า
ประเภทหนังสือ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ สินค้าประเภทเหล้า บุหรี! เบียร์ สินค้าประเภท
CD/VCD/DVD เพลงและภาพยนต์ สินค้าประเภทเครือ! งเขียน
4.3 ช่วงเวลาในการซือสินค้า หมายถึง ช่วงเวลาที!ผู้บริโภคมาซือสินค้าที!ร้าน
สะดวกซือ ได้แก่ 06.01น.-12.00น., 12.01น.-18.00น., 18.01น.-24.00น. และ 00.01น.-06.00น.
4.4 จํานวนเงินเฉลี!ยที!ใช้ในการซือสินค้า หมายถึง จํานวนเงินในแต่ ละครัง ที!
ผูบ้ ริโภคจ่ายไปเพื!อซือ สินค้าในร้านสะดวกซือ
4.5 ความถี!ใ นการซือ สิน ค้า หมายถึง จํานวนครัง ต่ อ สัป ดาห์ท!ีผู้บ ริโ ภคไป
ซือ สินค้าทีร! า้ นสะดวกซือ
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั เรื!อง การจัดการร้านค้าปลีกค้าที!มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือสินค้า :
การศึกษาร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี
ตัวแปรต้น (Independent Variable)
1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 อาชีพ
1.5 รายได้เฉลีย! ต่อเดือน
2. การจัดการร้านค้าปลีก
2.1 การบริการ
2.2 การคัดเลือกสินค้า
2.3 คุณค่าด้านความสะดวก
2.4 ลักษณะทางกายภาพ
2.5 คุณภาพสินค้า

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

1. พฤติ กรรมการซื#อสิ นค้าของผู้บริ โภค
1.1 ชื!อร้านสะดวกซือ ทีซ! อื สินค้า
1.2 ประเภทสินค้า
1.3 ช่วงเวลาในการซือ สินค้า
1.4 จํานวนเงินเฉลีย! ทีใ! ช้การซือ สินค้า
1.5 ความถีใ! นการซือ สินค้า

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติ ฐานในการวิ จยั
1. เพศมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
2. อายุมอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
3. ระดับการศึกษามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
4. อาชีพมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
5. รายได้เฉลีย! ต่อเดือนมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
6. การบริการมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
7. การคัดเลือกสินค้ามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
8. คุ ณ ค่ าด้านความสะดวกมีอิทธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของ
ผูบ้ ริโภค
9. ลักษณะทางกายภาพมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
10.คุณภาพสินค้ามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค

บทที 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ กีย วข้องเพือใช้ประกอบในการศึกษา
การวิจยั เรืองการจัดการร้านค้าปลีกทีม อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าของผูบ้ ริโภค: การศึกษา
ร้านสะดวกซือในกรุงเทพมหานคร และได้นําเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี
1. แนวคิดทฤษฎีเกีย วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
2. แนวคิดทฤษฎีเกีย วกับการจัดการร้านค้าปลีก
3. แนวคิดทฤษฎีเกีย วกับการค้าปลีกและร้านสะดวกซือ
4. งานวิจยั ทีเ กีย วข้อง

1. แนวคิ ดทฤษฎีเกียวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
การศึกษาพฤติกรรมของผูซ้ อเป็
ื นสิง จําเป็ นสําหรับนักการตลาด เนืองจากพฤติกรรมการซือ
ของลูกค้าจะมีอทิ ธิพลต่อการกําหนดกลยทธ์ทางการตลาด รวมทังเป้าหมายของการตลาดในปจั จุบนั
การเข้าถึงและการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึนกับลูกค้า
ความหมายพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
แบลคเวลล์ และคณะ (Blackwell; & et al. 2006: 735) ได้ให้คํานิยามเกียกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะของแต่ละบุคคลเมือ ทําการประเมินผล
(Evaluating) การได้ ร ับ (Obtaining) การใช้ (Using) และการดํ า เนิ น การภายหลัง การบริโ ภค
(Disposing) สินค้าและบริการ
คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler; & Keller. 2009: 190) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม
ผู้บ ริโ ภค (Consumer behavior) เป็ น การศึก ษาถึงพฤติก รรมของบุ ค คล กลุ่ ม คนหรือ องค์ก ร
(ซึง หมายถึงผูบ้ ริโภค) เกีย วกับการเลือกซือและการใช้สนิ ค้าและบริการ เพือตอบสนองความต้องการ
ของเขา
ชิฟแมนและคนุ ค (Schiffman; & Kanuk. 2007: 3-4) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
(Consumer
behavior) หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึง บุ ค คลทํ า การค้ น คว้ า (Searching) การซือ
(Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิ น ผล (Evaluating) แล ะการใช้ จ่ า ย (Disposing)
ในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา ซึงมุ่งเน้ นไปทีการตัดสินใจ
ของแต่ละคนในการใช้ทรัพยากรทีม อี ยู่ เช่น เงิน เวลา และความพยายามในการบริโภคสินค้า และยัง
รวมถึงลักษณะของผู้บริโ ภคทีเ กียวข้อ งกับการบริโ ภคในแง่ต่ างๆ ต่ อ ไปนี คือ ซืออะไร ซือทําไม
ซือเมือ ไร ซือทีไ หน ซือบ่อยแค่ไหน และใช้สนิ ค้าบ่อยแค่ไหน
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โมเดลการตัดสิ นใจซื+อของผูบ้ ริ โภค
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุ
แรงใจทีทํ า ให้เ กิด การตัด สิน ใจซือผลิต ภัณ ฑ์ โมเดลอย่ า งง่ า ยในการตัด สิน ใจซือของผู้ บ ริโ ภค
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ 1. ปจั จัยนํ าเข้า 2. กระบวนการ 3. ผลลัพธ์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี
1. ปจั จัยนํ าเข้า (Input) ปจั จัยนํ าเข้าของโมเดลการตัดสินใจซือเกิดจากปจั จัย
ภายนอกซึงเป็ นแหล่งข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์และอิทธิพลต่อค่านิยม (Value) ทัศนะคติ (Attitude)
และพฤติกรรม (Behavior) ของผูบ้ ริโภคทีเ กียวข้องกับผลิตภัณฑ์ ส่วนสําคัญของปจั จัยนํ าเข้าคือ (1)
กิจกรรมส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix strategy) ซึง พยายามทีจ ะสือสารถึงผลประโยชน์
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารที ม ี ศ ั ก ยภาพ (2) สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม (Sociocultural
environment) ซึง ทัง 2 ประการนีเป็ นปจั จัยภายนอกทีม ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจซือของผูบ้ ริโภค
ดังนี
1.1 ปจั จัยนํ าเข้าด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix input) เป็ น
กิจกรรมการตลาดทีพ ยายามเข้าถึงผู้บ ริโ ภคการแจ้งข่าวสารและแรงจูงใจผู้บริโ ภคให้ซือและใช้
ผลิตภัณฑ์ หรือเรียกว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix strategy) ซึง ประกอบด้วย
1.1.1 กลยุ ทธ์ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ (Product strategy) โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กําหนดให้คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
1.1.2 กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price strategy) โดยการกําหนดราคาเพือกระตุน้
ให้เกิดความต้องการซือสินค้าโดยพิจารณาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็ นหลัก
1.1.3 กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place strategy) โดยการ
กระจายช่องทางการจัดจําหน่ ายให้ทวถึ
ั  ง เพือให้ความสะดวกแก่ผบู้ ริโภคในการซือหา
1.1.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) ซึง
ประกอบด้วยการโฆษณาสมําเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด การแลก การแจก
การแถม การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลทัวไป
 เหล่านีถือว่าเป็ นสิง กระตุน้ ความต้องการซือ
1.2 ปจั จัยนํ าเข้าด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม (Sociocultural environment)
ปจั จัยนีถือว่าเป็ นปจั จัยหนึงทีมอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเช่นเดียวกัน ลักษณะของผู้ซอได้
ื รบั อิทธิพล
จากปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี
1.2.1 ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลซึง เกียวข้องกันทางสายเลือด
การแต่งงานหรือการรับอุปการะให้เข้ามาอยูด่ ว้ ยกัน ครอบครัวประกอบด้วยบิดามารดาและพีน ้อง ซึง
ถือเป็ นกลุ่มปฐมภูมทิ มี อี ทิ ธิพลมากทีส ุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลซึง สิง เหล่านีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ โดยผูผ้ ลิตสินค้าจะต้องคํานึงถึงลักษณะและการบริโภคของครอบครัวที
แตกต่าง
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1.2.2 ชนชันทางสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคม
ออกเป็ นระดับฐานนะทีแ ตกต่างกัน โดยทีส มาชิกแต่ละชันสังคมจะมีสถานะเดียวกันและสมาชิกทีอ ยู่
ในชันสังคมทีแ ตกต่างกันจะมีลกั ษณะทีแตกต่างกัน หรือหมายถึง การแบ่งหรือการจัดลําดับภายใน
สังคมซึงถือเกณฑ์การศึกษา อาชีพ และรูปแบบ ตลอดจนลักษณะทีอยู่อาศัย ในทํานองเดียวกัน
เอทเซล และคณะ (Etzel; & et al. (2001: 103) กล่าวว่า การแบ่งชนชันของสังคมโดยทัวไปจะถื

อ
เกณฑ์รายได้ ทรัพย์สนิ อาชีพ หรือพืนทีอาศัย ชันทางสังคมเป็ นอีกปจั จัยหนึงทีมอี ิทธิพลต่ อการ
ตัด สิน ใจซือของผู้ บ ริโ ภค โดยแต่ ล ะชันสัง คมจะมีล ัก ษณะค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมการบริโ ภค
เฉพาะอย่าง เช่น การแต่งกาย รูปแบบการพูด การพักผ่อนหย่อนใจ ความชอบและลักษณะอืนๆ
1.2.3 วัฒนธรรมพืนฐาน (Culture) เป็ นปจั จัยทีเ ป็ นตัวกําหนดพฤติกรรม
และความต้องการของบุคคลซึงมีรากฐานมาจากครอบครัว ตลอดจนสถาบันทีสําคัญทางสังคมอืนๆ
ซึง นักการตลาดต้องศึกษาถึงค่านิยมในวัฒนธรรมต่างๆ ซึงหมายถึง ความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลใน
สังคมประกอบด้วย ค่านิยมของบุคคลทีม ตี ่อตนเอง ค่านิยมทีม ตี ่อบุคคลอืน ค่านิยมของบุคคลทีม ตี ่อ
องค์กร ค่านิยมของบุคคลทีมตี ่อสังคม ค่านิยมของบุคคลทีม ตี ่อธรรมชาติ และค่านิยมของบุคคลทีม ี
ต่ อ มวลมนุ ษ ชาติ เนื อ งจากค่ า นิ ย มในวัฒ นธรรมจะเป็ น ตัว กํ า หนดลัก ษณะของสัง คมและความ
แตกต่างของสังคมหนึง จากสังคมอืน
1.2.4 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) วัฒนธรรมพืนฐานหรือวัฒนธรรมหลัก
ประกอบด้วยไปด้วยวัฒนธรรมกลุ่มย่อยซึง มีลกั ษณะเฉพาะทีแตกต่างกันไปสําหรับสมาชิกในกลุ่มๆ
นัน หรือหมายถึง กลุ่มย่อยของวัฒนธรรม ซึง มีรูปแบบทางพฤติกรรมทีม คี วามแตกต่างจากกลุ่มอืน
ในวัฒนธรรมเดียวกัน ซึง วัฒนธรรมย่อยเกิดจากพืนฐานทางภูมศิ าสตร์และลักษณะพืนฐานของมนุ ษย์
ประกอบด้วย กลุ่มเชือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผวิ พืนทีภ ูมศิ าสตร์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มย่อยด้านอายุ และ
กลุ่มย่อยด้านเพศ
1.2.5 กลุ่มอ้างอิง (Reference group) หมายถึง รูปแบบหรือกลุ่มบุคคลซึง
มีอทิ ธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมของบุคคลอืน (Kotler and Keller. 2009: 194) หรือ
หมายถึง กลุ่ ม บุ ค คลทีเ ข้า ไปเกีย วข้อ งด้ ว ยทีม ีอิท ธิพ ลทังทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ ทัศ นคติแ ละ
พฤติกรรมของบุคคลแบ่งออกเป็ น
1.2.5.1 กลุ่มสมาชิก (Membership group) ซึงเป็ นกลุ่มทีมอี ทิ ธิพล
โดยตรงกับผูบ้ ริโภคประกอบด้วย กลุ่มปฐมภูม ิ และกลุ่มทุตยิ ภูม ิ
1.2.5.2 กลุ่มใฝ่ฝนั (Asp rational group) หมายถึง กลุ่มบุคคลทีป ารถ
นาทีจ ะเข้าร่วมเป็ นสมาชิกด้วยหรือต้องการนํามาเป็ นแบบอย่าง
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1.2.5.3 กลุ่ มทีไ ม่ พ ึง ประสงค์ (Dissociation group) หมายถึง
กลุ่มบุคคลทีไ ม่ปารถนาทีจ ะเกีย วข้องด้วย ซึง กลุ่มทีไ ม่พงึ ประสงค์สาํ หรับคนหนึงอาจเป็ นกลุ่มทีใ ฝ่ฝนั
สําหรับอีกคนหนึงก็ได้ กลุ่มอ้างอิงจะมีอทิ ธิพลต่อบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มทางด้าน พฤติกรรมและ
รูปแบบการดํารงชีวติ ทัศนคติและแนวคิดของบุคคล ทังนีเนืองจากบุคคลต้องการเป็ นทีย อมรับของ
กลุ่ม จึงปฏิบตั ติ ามและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่ม นักการตลาดควรทราบว่ากลุ่มอ้างอิงมีอทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
1.2.6 บทบาทและสถานภาพ (Roles and statuses) บุคคลจะเกียวข้องกับ
หลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กร และสถาบันต่างๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะที
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้บริโภคจะเลือกซือสินค้าทีส ามารถสือถึงบทบาทและสถานะของตนเองใน
สังคม
2. กระบวนการ (Process) ส่วนนีจะเกียวข้องกับวิธกี ารหรือขันตอนทีผ ูบ้ ริโภค
ตัดสินใจซึง จะต้องพิจารณาถึงปจั จัยด้านจิตวิทยา (Psychological factors) ซึง ถือว่าเป็ นปจั จัยภายใน
ตัวผูบ้ ริโภคทีม อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือและการใช้สนิ ค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
2.1 การจูงใจ (Motivation) พฤติกรรมของมนุ ษย์ทเี กิดขึนต้องมีแรงจูงใจซึง
หมายถึงความต้องการทีได้รบั การกระตุ้นจากภายในตัวบุคคล ซึงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพือให้
บรรลุเป้าหมาย (Schiffman; & kanuk. 2007: 83) นอกจากนันอาจได้รบั การกระตุ้นจากภายนอก
เช่น วัฒนธรรม ชันสังคม หรือเครืองมือทางการตลาดเพือกระตุ้นความต้องการของผูบ้ ริโภค นักการ
ตลาดต้องศึกษาแรงจูงใจทีเกิดขึนภายในตัวมนุ ษ ย์ เป็ นความต้อ งการทางด้านร่างกายและความ
ต้องการ ด้านจิตวิทยาต่างๆ ซึง ทําให้เกิดแรงจูงใจทีจ ะหาสินค้ามาตอบสนองความต้องการของตนเอง
คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2002: 100-101) กล่าวว่า
พฤติกรรมของมนุ ษย์เกิดขึนต้องมีสงิ จูงใจ (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เป็ นความต้องการทีก ดดัน
จนมากพอทีจ ะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึง ความต้องการ
ของแต่ละคนไม่เหมือนกันความต้องการบางอย่างเป็ นความต้องการทางชีววิทยา (biological) เกิดขึน
จากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลําบาก บางอย่างเป็ นความต้องการทาง
จิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem)
หรือการเป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจจะไม่มากพอทีจะจูงใจให้
บุคคลกระทําในช่วงเวลานันความต้องการกลายเป็ นสิง จูงใจ เมือได้รบั การกระตุ้นอย่างเพียงพอจน
เกิดเป็ นความตึงเครียด
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ปัจจัยภายนอกที มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมผู้บริ โภค

Input
(ปัจจัเข้า)

สิ งกระตุ้นทางการตลาด

สภาพแวดล้อมทางสังคม

1.ผลิ ตภัณฑ์
2.ราคา
3.การจัดจําหน่ าย
4.การส่งเสริมการตลาด

1.ครอบครัว
2. ชนชัน+ ทางสังคม
3. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย
4. กลุ่มอ้างอิ ง
5. บทบาทและสถานภาพ

การตัดสิ นใจซื+อของผูบ้ ริ โภค

Process
(กระบวนการ )

ขัน+ ตอนการตัดสิ นใจซื+อ
ของผู้บริ โภค
1. การรับรูป้ ั ญหา
หรือความต้องการ

2. การค้นหาข้อมูล

3. การประเมิ น
ทางเลือก

ปั จจัยด้านจิ ตวิ ทย
1. การจูงใจ
2 .การรับรู้
3 .การเรียนรู้
4 ความเชือ
5 .ทัศนคติ
6 .บุคลิ กภาพ
7 .แนวคิ ดของตนเอง

ประสบการณ์

พฤติ กรรมภายหลังการตัดสิ นใจซื+อ

Output
(ผลลัพธ์ )

ขัน+ ตอนการตัดสิ นใจซื+อ
ของผู้บริ โภค
4. การตัดสิ นใจซื+อ
4.1. การททดลอง
4.2. การซื+อซํา+
5. พฤติ กรรมภายหลัง
การซื+อ

ภาพประกอบ 2 โมเดลอย่างง่ายของการตัดสินใจซือของผูบ้ ริโภค
ทีม า: Schiffman; & Kanuk. (2007). Consumer Behavior. p. 513.
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จากการศึกษาทฤษฎีก ารจูงใจของมาสโลว์พบว่ า อับราฮัม มาสโลว์ ได้
ทําการศึกษาค้นหาวิธที จี ะอธิบายว่า ทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึง
ทําไมคนหนึงจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพือให้ได้มาซึง ความปลอดภัยของตนเอง แต่อกี คน
หนึงกลับทําสิง เหล่านันเพือให้ได้รบั การยกย่องนับถือจากผูอ้ นื คําตอบของมาสโลว์คอื ความต้องการ
ของมนุ ษย์ จะถูกเรียงตามลําดับจากสิง ทีก ดดันมากทีส ุดไปถึงน้อยทีส ุดคือ
1. ความต้องการทางกาย (Physiological Needs)
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs)
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs)
5. ความต้องการให้ตนประสบความสําเร็จ (Self-Actualization Needs)

ภาพประกอบ 3 ลําดับขันของความต้องการตามทฤษฎีมาสโลส์ (Maslow’s hierarchy of needs)
ทีม า: Kotler; & Keller. (2009). Marketing management. p. 203.
นั ก การตลาดต้ อ งพยายามศึก ษาถึง ความต้ อ งการใน แต่ ล ะขันของมนุ ษ ย์
โดยพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษทั สามารถตอบสนองต่อความต้องการอะไรบ้าง แล้วใช้เครืองมือ
ทางการตลาดต่างๆ เพือจูงใจให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์
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2.2 การรับ รู้ (Perception) เป็ น กระบวนการทีบุ ค คลมีก ารเลือ กสรร จัด
ระเบียบและตีความเกีย วกับสิง กระตุน้ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทังห้า ได้แก่ การได้เห็น ได้กลิน ได้ยนิ
ได้รสชาติ และได้รูส้ กึ เพือสร้างภาพทีมคี วามหมายออกมา (Schiffman; & kanuk. 2007: 148)
การรับรู้ของแต่ ล ะบุ ค คลจะขึนอยู่ก ับป จั จัยภายใน เช่ น ความต้ อ งการ ความเชือ ประสบการณ์
อารมณ์ และปจั จัยภายนอกคือ สิง กระตุ้นซึง มีเงือนไขทีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล จึงทําให้เกิดการ
รับรูท้ แี ตกต่างกันในสิง เร้าทีเ หมือนกัน
2.3 การเรียนรู้ (Leaning) หมายถึง การเปลียนแปลงในพฤติกรรม ซึงเกิด
จากการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ (Etzel; & et al. 2001: 110) การเรียนรูข้ องบุคคลทีเ กิดขึนเมือ
บุคคลได้รบั สิง กระตุ้นและเกิดการตอบสนอง ซึงเรียกว่า ทฤษฎีสงิ กระตุ้น-การตอบแสดง นักการ
ตลาดได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีโดยการโฆษณาซําๆ หรือกิจกรรมการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่ างๆ
เพือ ทําให้ผู้บริโ ภคเกิดการตัดสินใจซือและใช้ส ินค้า ทฤษฎีส ิง กระตุ้น-การตอบสนอง [Stimulus–
response (SP) theory] หรือการเรียนรู้ทางพฤติก รรม (Behavioral leaning) นักการตลาดได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีนีด้วยการโฆษณาซําแล้วซําอีกหรือจัดการส่งเสริมการขาย (ถือว่าเป็ นสิง กระตุ้น)
เพือทําให้เกิดการตัดสินใจซือและใช้สนิ ค้าเป็ นประจํา (เป็ นการตอบสนอง) การเรียนรูเ้ กิดจากอิทธิพล
หลายอย่าง เช่นทัศนคติ ความเชือถือ และประสบการณ์ในอดีต อย่างไรก็ตามสิง กระตุ้นทีม อี ทิ ธิพล
และทําให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้นันจะต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายในรูปการแจกของตัวอย่างจะมีอทิ ธิพลทําให้เกิดการเรียนรู้ ซึง การให้ผูบ้ ริโภคได้ทดลองใช้
สินค้าจะดีกว่าการแถม เพราะการแถมนันลูกค้าต้องเสียเงินเพือซือสินค้า ถ้าลูกค้าไม่ซอสิ
ื นค้าก็จะไม่
เกิดการทดลองใช้สนิ ค้าทีแ ถม
2.4 ความเชือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดทีบ ุคคลยึดถือเกียวสิง ใดสิง หนึง
ซึงเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต และมีผลต่ อการตัดสินใจซือของบุคคลซึงแหล่งกําเนิดของ
ผลิตภัณฑ์จะมีผลต่อความเชือในผลิตภัณฑ์ เช่น ไวน์จากฝรังเศษ

เครืองสําอางจากปารีส ช็อคโกแล
ตจากสวิส เป็ นต้น เหล่านีจะสามารถสร้างความเชือถือได้มากกว่า
2.5 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรูส้ กึ ด้านอารมณ์ (ความพึงพอใจหรือ
ไม่พงึ พอใจ) หรือแนวโน้มการปฏิบตั ขิ องบุคคลทีมตี ่อความคิดหรือสิง ใดสิง หนึง (Kotler; & Keller.
2009: 783) ทัศนคติของผูบ้ ริโภคกับการตัดสินใจซือสินค้าจะมีความสัมพันธ์กนั นักการตลาดจึงต้อง
ศึกษาว่า ทัศนคตินนเกิ
ั ดนันเกิดขึนมาได้อย่างไรและเปลีย นแปลงอย่างไร ทัศนคตินันเกิดจากข้อมูลที
แต่ละบุคคลได้รบั ซึงก็คอื ประสบการณ์ทเี รียนรูใ้ นอดีต ความนึกคิดของบุคคล ค่านิยม ความเชือถือ
และความสัมพันธ์ของกลุ่มอ้างอิง เช่น พ่อแม่ เพือน บุคคลชันนํ าในสังคม เป็ นต้น ถ้านักการตลาด
ต้องการให้ผูบ้ ริโภคซือสินค้าของเขา นักการตลาดมีทางเลือกคือ (1) สร้างทัศนคติของผูบ้ ริโภคให้
สอดคล้องกับสินค้าของธุรกิจ (2) พิจารณาว่าทัศนคติของผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างไร แล้วจึงพัฒนาสินค้าให้
สอดคล้องกับทัศนคติของผูบ้ ริโภค โดยทัวไปการพั

ฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับทัศนคติทําได้ง่ายกว่า
การเปลีย นแปลง ทัศนคติของผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในสินค้า เพราะต้องใช้เวลานานและใช้
เครือ งมือในการติดต่อสือสารจึงจะสามารถเปลีย นแปลงทัศนคติของบุคคลได้
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2.6 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาทีแ ตกต่างกัน
ของบุ ค คล ซึง นํ า ไปสู่ ก ารตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ มทีม ีแ นวโน้ ม ทีม ัน คงและสอดคล้ อ งกัน
บุคลิกภาพสามารถใช้เป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการเลือกซือตราสินค้าได้
2.7 แนวคิดของตนเอง (Self concept) เป็ นความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลใดบุคล
หนึงทีเ ป็ นสิง ประทับใจของบุคคลซึง จะกําหนดลักษณะของบุคคลนัน (Etze; & et al. 2001: 548) แต่
ละบุคคลจะมีบุคลิกภาพส่วนตัวหรือแนวคิดของตัวเองซึงจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคหรือ
การซือ โดยยึดหลัก “We are what we have” หรือ “สิง ทีเ รามีอยูบ่ ่งบอกความเป็ นตัวเรา”
ขันตอนของกระบวนการการตัด สินใจซือของผู้บ ริโภค (Consumer decision
making process) มีลาํ ดับขันตอนทีส าํ คัญ 3 ขันตอนโดยมีรายละเอียดดังนี
1. การรับรู้ปญั หา (Problem recognition) หรือการรับรูถ้ ึงความต้องการ
(Need recognition) เกิดขึนเมือบุคคลรับรูถ้ งึ ความแตกต่างระหว่างสิง ทีเ ขามีอยู่และสิง ทีเ ขาต้องการ
ซึง อาจเกิดขึนเองหรือเกิดจากสิง กระตุ้นภายในและภายนอก รวมถึงความต้องการทางร่างกายและ
ความต้อ งการด้านจิตวิทยา สิง เหล่ านี เมือ เกิด ขึนถึงระดับหนึ งจะกลายเป็ นสิงกระตุ้นซึงบุคคลจะ
เรียนรูถ้ งึ วิธที จี ะจัดการกับสิง กระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีต ทําให้เขารูว้ ่าจะตอบสนองต่อสิง กระตุ้น
ทีเ กิดขึนอย่างไร
2. การค้นหาข้อมูล (Search for information) เป็ นขันตอนในกระบวนการ
ตัดสินใจซือซึง ผูบ้ ริโภคจะรับรูถ้ งึ ความจําเป็ นและค้นหาข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์เพีอ ตอบสนองความ
ต้องการของเขาขันตอนนีเริม ต้นเเมือผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ ความจําเป็ นในการซือและบริโภคในผลิตภัณฑ์
จึง มีค วามจํ า เป็ น ต้ อ งค้ น หาข้อ มูล โดยวิธ ีก ารต่ า งๆ ซึง ผู้ บ ริโ ภคสามารถค้น หาข้อ มูล เกีย วกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีส ามารถตอบสนองความต้องการได้ 2 ทางคือ
2.1 การค้นหาข้อมูลภายใน (Internal search) โดยการทบทวนความทรง
จําในอดีตเกีย วกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าทีต นเองเคยซือ
2.2 การค้นหาข้อมูลภายนอก (External search) ซึง สามารถค้นหาได้จาก
แหล่งต่างๆ ได้แก่ แหล่งบุคคล แหล่งการค้า แหล่งชุมชน และแหล่งประสบการณ์
2.3 การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation) เป็ นขันตอนใน
กระบวนการตัดสินใจซือซึง ผูบ้ ริโภคประเมินผลประโยชน์ ทจี ะได้รบั จากแต่ละทางเลือกของผลิตภัณฑ์
ทีก ําลังพิจารณา (Schiffman; & Kanuk. 2007: 516) ซึง ผูบ้ ริโภคต้องกําหนดเกณฑ์การพิจารณาทีจ ะ
ใช้ สํ า หรับ การประเมิน ผล ซึง เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาเป็ น เรือ งของเหตุ ผ ลทีม องเห็น เช่ น ราคา
ความคงทน หรือคุณสมบัตขิ องสินค้า เป็ นต้น หรือเป็ นเรืองของความพอใจส่วนบุคคล เช่น ชือเสียง
ของตราสินค้า รูปแบบ หรือสี เป็ นต้น จากการเกณฑ์ทกี ําหนดจะทําให้ผู้บริโภคทราบถึงทางเลือกที
เป็ นไปได้ ฉะนันผูบ้ ริโภคจึงต้องพิจารณาเลือกทางเลือกทีก ่อให้เกิดความพึงพอใจมากทีส ุด

16
3. ผลลัพธ์ (Out put) ส่วนทีเ ป็ นผลลัพธ์ของโมเดลการตัดสินใจซือของผูบ้ ริโภค
จะเกีย วข้องอย่างใกล้ชดิ กับกิจกรรม 2 ประการคือ พฤติกรรมการซือ (Purchase behavior) และการ
ประเมิณ ภายหลังการซือ (Post purchase evaluation) โดยนักการตลาดจําเป็ นต้องศึกษาการ
ประเมินภายหลัง การซือของผู้บริโ ภค เพือ นํ า ข้อ มูล ทีไ ด้ร บั ไปปรับ ปรุ ง และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้
สอดคล้องกับความคาดหวังอันจะนําไปสู่การเพิม ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคจากการซือ
3.1 พฤติก รรมการซือ (Purchase behavior) หลัง จากการประเมิน ผล
ทางเลือกแล้วจะเป็ นขันตอนทีผ ู้บริโภคตัดสินใจซือ ซึงผู้บริโภคจะมีรูปแบบการซือ 2 ประการ คือ
การซือเพือทดลองและการซือซํา การซือโดยทัวไปเกิ

ดขึนในร้านค้าปลีก แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดขึน
ในบ้านหรือสํานักงานของลูกค้าเอง เช่น การซือผ่านแคตตาล็อก หรือทางอินเตอร์เน็ต
3.2 การประเมิณภายหลังการซือ (Post purchase evaluation) ในขันตอนนี
ผูบ้ ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าทีได้รบั จริง (Perceived value) จากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์กบั
ความคาดหวัง (Expectation) ถ้าคุ ณค่ าทีไ ด้รบั จริงสูงกว่าความคาดหวังผู้บริโภคจะเกิดความพึง
พอใจ (Satisfied) แต่ ถ้าคุณค่ าทีได้รบั จริงตํากว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดความไม่พ ึงพอใจ
(Dissatisfied) ภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วผูบ้ ริโภคจะมีการจัดการผลิตภัณฑ์นันหลายวิธ ี เช่น
การกําจัดทิง รีไซเคิล เป็ นต้น

ภาพประกอบ 4 โมเดล 5 ขันตอนในกระบวนการตัดสินใจซือของผูบ้ ริโภค
ทีม า: Kotler; and Keller. (2009). Marketing management. p. 208
สิง ทีสําคัญในการประเมินภายหลังการซือคือ การลดความไม่แน่ นอนหรือความ
สงสัยเกียวกับการเลือกสรรของผู้บริโภคภายหลังการซือ โดยผู้บริโภคพยายามทีจ ะทําให้เกิดความ
แน่ นอนว่าการเลือกของเขาเป็ นสิง ฉลาด นัน คือความพยายามทีจ ะลดความไม่สมดุลของความเข้าใจ
ภายหลังการซือ (Post purchase cognitive dissonance) โดย (1) เขาจะให้เหตุผลอย่างฉลาดในการ
ตัดสินใจนัน (2) เขาจะค้นหาโฆษณาทีสนับสนุ นการเลือก (3) เขาจะพยายามจูงใจเพือนหรือเพือน
บ้านเพือซือตราสินค้าเดียวกัน (4) เปลีย นไปเป็ นตราสินค้าอืนเพือให้เกิดความมันใจในการใช้
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ระดับของการวิเคราะห์ภายหลังการซือขึนกับความสําคัญของการตัดสินใจใน
ผลิตภัณฑ์ ถ้าการทํางานของผลิตภัณฑ์อยู่ในความคาดหวังของผูบ้ ริโภคเขาจะซืออีก ถ้าการทํางาน
ของผลิต ภัณ ฑ์ไ ม่ส อดคล้องกับความคาดหวังเขาก็จะค้นหาทางเลือ กอืนทีเ หมาะสม ดังนันการ
ประเมินผลภายหลังการซือของผู้โภคจะเป็ นส่วนของประสบการณ์ซงึ มีความสัมพันธ์กบั และปจั จัย
จิตวิทยา ซึง จะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ
ปัจจัยส่วนบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ปจั จัยส่วนบุคคลทีมอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ( Personal factor influencing
consumer behavior) การตัดสินใจของผูซ้ อได้
ื รบั อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่างๆ ดังนี
(Kotler; & Keller. 2009: 197-200)
1. อายุ (Age) บุคคลทีม อี ายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสินค้าและบริการที
แตกต่างกันการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภคตามอายุ ประกอบด้วย ตํากว่า 6 ปี , 6 -11 ปี , 12 – 19 ปี , 20 –
34 ปี , 35 -49 ปี , 50 – 64 ปี และ 65 ปีขนไป
ึ
2. วงจรชีวติ ครอบครัว [Family Life Cycle (FLC)] เป็ นขันตอนการดํารงชีวติ ของ
บุคคลซึงการดํารงชีวติ ในแต่ละขันตอนเป็ นสิง ทีม อี ทิ ธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของ
บุ ค คลทํ า ให้ เ กิด ความต้ อ งการผลิต ภัณ ฑ์แ ละพฤติก รรมการซือทีแ ตกต่ า งกัน โดยสัม พัน ธ์ ก ับ
สถานภาพการเงินและความสนในของแต่ละบุคคล
3. อาชีพ (Occupation) อาชีพทีแ ตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะต้องการสินค้าและ
บริการทีแ ตกต่างกัน ดังนัน นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษทั ทีเ ป็ นทีต ้องการ
ของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพือจะจัดเตรียมสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
บุคคลเหล่านันอย่างเหมาะสม
4. สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได้ (Income)
จะมีผลกระทบต่อสินค้าและบริการทีเ ขาตัดสินใจซือ สถานภาพเหล่านีประกอบด้วย รายได้ การออม
อํานาจการซือ และทัศนคติเกียวกับการใช้จ่าย ซึง นักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วน
บุคคล เนืองจากรายได้จะมีผลต่ออํานาจการซือ
5. การศึกษา (Education) ผู้มกี ารศึกษาสูงมีแนวโน้มทีจ ะบริโภคผลิตภัณฑ์และ
บริการทีม คี ุณภาพดีมากกว่าผูท้ มี กี ารศึกษาน้อยกว่า เนืองจากผูท้ มี กี ารศึกษาสูงจะมีอาชีพทีส ามารถ
สร้างรายได้ ได้สูงกว่าผู้ทมี กี ารศึกษาน้ อยกว่า จึงมีแนวโน้ มทีจะบริโ ภคผลิตภัณฑ์แ ละบริการทีม ี
คุณภาพมากกว่าหรือมีทางเลือกมากกว่า
6. รูปแบบการดํารงชีวติ (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการดํารงชีวติ ของบุคคลซึง
เกีย วข้อ งกับ กิจ กรรม (Activities) ทีเ ขาทํ า สิง ทีเ ขาสนใจ (Interests) และความคิด เห็น ของเขา
(Opinions) หรือ AIOs รูปแบบการดํารงชีวติ ขึนอยู่กบั วัฒนธรรมย่อย ชันสังคม หรือกลุ่มอาชีพของ
แต่ละบุคคลทีแ ตกต่างกัน
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2. แนวคิ ดทฤษฎีเกียวกับการจัดการร้านค้าปลีก
การจัดการ หมายถึง กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจัดองค์กร
(Organization) และการควบคุม (Controlling) ความพยายามของสมาชิกในองค์กรและการใช้
ทรัพยากรต่างๆ เพือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ทอี งค์กรกําหนด
ไว้ หรือเป็ นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมทีบุคคลทํางานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมายทีก ําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (Certo. 2000: 555)
การจัด การร้า นค้า ปลีก หมายถึง กระบวนการวิเ คราะห์ส ถานการณ์ ค้า ปลีก วางแผน
บริหารงานต่างๆ ในค้าปลีก ออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกในด้านต่างๆ และส่วนประสมการค้าปลีก
(วารุณี ตัณติวงศ์วานิช. 2552: 174)
การจัดการร้านค้าปลีก เป็ นปจั จัยหนึงทีสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ทดี กี บั
ผู้บริโภคทีนํามาใช้ในการบริหารการจัดการร้านสะดวกซือ ประกอบด้วย การบริการ การคัดเลือก
สินค้า คุณค่าด้านความสะดวก ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี
การบริ การ
การบริการ (Services) เป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจทีบริษัทสนอง
ความต้องการแก่ลูกค้า หรือเป็ นการทํางานทีสร้างผลประโยชน์ สําหรับลูกค้า ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ทไี ม่
สามารถจับต้องได้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ. 2552: 334)
คอตเลอร์ (Kotler. 1998: 27-29) ได้ให้ความหมายว่า การบริการ (Service) หมายถึง
เป็ นกิจกรรมหรือปฏิบตั กิ ารใดๆ ทีก ลุ่มบุคคลหนึงสามารถนําเสนอให้อกี กลุ่มบุคคลหนึงซึง ไม่สามารถ
จับต้องได้ไม่ได้ส่งผลของความเป็ นเจ้าของสิง ใด โดยมีเป้าหมายและความตังใจในการส่งมอบบริการ
อันนัน ทังนีการกระทําดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยูก่ บั สินค้าทีม ตี วั ตนได้
วารุณี ตัณ ติว งศ์ว านิ ช (2552: 355) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า การบริก าร (Service)
หมายถึง การกระทําหรือการดําเนินการใดทีเ ป็ นการเสนอบางสิง บางอย่างของฝ่ายหนึงเสนอให้กบั อีก
ฝ่ายหนึง ถึงแม้ว่าโดยกระบวนการระบุไว้ชดั เจนว่าเป็ นการส่งมอบทีไม่ใช่วตั ถุทงการดํ
ั
าเนินงานที
จับต้องไม่ได้และผลลัพธ์ทไี ด้จากการเป็ นเจ้าของของบริการขึนอยู่กบั ปจั จัยต่างๆ ทีเ กียวข้องกับการ
ผลิตด้วยหรือเป็ นกิจกรรมทีก่อให้เกิดรายได้ในเชิงเศรษฐกิจเป็ นการสร้างสรรค์สงิ ทีมคี ุณค่ามีการ
จัดเตรียมผลประโยชน์ (Benefits) ให้กบั ลูกค้า ณ สถานทีห นึง ช่วงเวลาหนึงกิจกรรมนีส่งผลต่อการ
เปลีย นแปลงบางอย่างตามความปารถนาหรือเป็ นผลประโยชน์ทผี รู้ บั บริการเหล่านันได้รบั
คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2001: 172-173) ได้อธิบายถึง
ลักษณะการบริการว่า การบริการเป็ นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจทีส นองความต้องการ
แก่ลกู ค้าการบริการมีลกั ษณะสําคัญ 4 ประการ โดยมีรายละเอีดดังนีคือ
1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังนัน
กิจการต้องหาหลักประกันทีแ สดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการได้แก่
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1.1 สถานที (Place) ต้องสามารถสร้างความเชือมันและความสะดวกให้

กบั ผู้
มาติดต่อ
1.2 บุคคล (People) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี พูดจา
ดี เพือให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชือมันว่
 าบริการจะดีดว้ ย
1.3 เครืองมือ (Equipment) อุปกรณ์ทเี กียวข้องกับการให้บริการต้องมี
ประสิทธิภาพ ให้บริการรวดเร็วและให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ
1.4 วัสดุสอื สาร (Communication material) สือโฆษณา และเอกสารการ
โฆษณาต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการทีเ สนอขายและลักษณะของลูกค้า
1.5 สัญลักษณ์ (Symbols) ชือ หรือ เครืองหมายตราสินค้าทีใ ช้ในการบริการ
เพือให้ผบู้ ริโภคเรียกได้ถูกต้องและสือความหมายได้
1.6 ราคา (Price) การกําหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการที
ชัดเจนและง่ายต่อการจําแนกระดับบริการทีแ ตกต่างกัน
2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็ นทังการ
ผลิตและการบริโภคในขณะเดียวกัน ผู้ขายแต่ละรายจะมีลกั ษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้คนอืน
ให้บริการแทนได้ เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําให้การขายบริการอยู่ในวงจํากัดใน
เรือ งของเวลา
3. ไม่แน่ นอน (Variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่ นอน ขึนอยู่กบั ว่าผูข้ าย
บริการจะเป็ นใคร จะให้บริการเมือ ใด ทีไ หน อย่างไร
4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือนสินค้า
อืนๆ ดังนัน ถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่ นอน จะทําให้เกิดปญั หาหรือบริการไม่ทนั หรือไม่มลี กู ค้า
กล่าวสรุปคือการบริการ หมายถึง เป็ นกิจกรรมซึง อยู่ในสภาพทีม ตี วั ตนหรือไม่ก็
ตามทีบริษทั นํ าเสนอให้แก่ลูกค้าเพือสนองความต้องการของลูกค้าและไม่สามารถจับต้องได้ เพือ
ความสอดคล้องกับธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีกซึง ต้องมีส่งมอบการบริการทีด ไี ปยังลูกค้าหรือมีการให้บริการ
ในรูปแบบทีม คี วามแตกต่างกันออกไป ดังนันธุรกิจค้าปลีกควรให้ความสําคัญในการบริการเพือสร้าง
ความประทับใจและความพึงพอใจของลูกค้า
พาราสุรามัน และคณะ (Parasuramam; & et al. 1985: 41-50) ได้อธิบายว่า การ
ประเมินงานบริการในสายตาของลูกค้าว่าตนเองความพึงพอใจหรือไม่และอยู่ในระดับใดนัน มีเกณฑ์
ในการวัดตามคุณภาพบริการ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที
ปรากฏให้เห็นสิง อํานวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานที บุคลากร อุปกรณ์ เครืองมือ เอกสาร ที
ใช้ในการติดต่อสือสารและสัญลักษณ์รวมทังสภาพแวดล้อมทีท ําให้ผู้รบั บริการได้รบั การดูแลห่วงใย
และความตังใจจากผู้บริการ บริการทีถ ูกนํ าเสนอออกมาเป็ นรูปธรรมจะทําให้ผู้รบั บริการรับรูถ้ งึ การ
ให้บริการนันได้ชดั เจนยิง ขึน
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2. ด้านความเชือถือไว้วางใจได้ หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรง
กับสัญญาทีใ ห้ไว้กบั ผู้รบั บริการ บริการทีให้ทุกครังจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมและได้ผลออกมา
เช่ นเดิมในทุ ก จุ ดของบริก าร ความสมําเสมอนี จะทํา ให้ผู้บ ริก ารรู้ส ึก ว่ าบริก ารทีไ ด้ร บั นันมีค วาม
น่ าเชือถือสามารถให้ความไว้วางใจได้
3. ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจทีจ ะ
ให้บริการโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการได้อย่างทันท่วงที ผูร้ บั บริการสามารถ
เข้า รับการบริก ารได้ง่ายและได้ร บั ความสะดวกจากการมาใช้บ ริก าร รวมทังจะต้อ งกระจายการ
ให้บริการไปอย่างรวดเร็วไม่ตอ้ งรอนาน
4. ด้านการให้ความมันใจแก่

ผู้รบั บริการ หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความเชือมันให้
 เกิดขึนกับผูร้ บั บริการจะต้องแสดงถึงทัศนะความรูค้ วามสามารถในการให้บริการและ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ร ับ บริก ารด้ว ยความสุ ภ าพ นุ่ ม นวล มีกิร ิย ามารยาททีดี ใช้ก าร
ติดต่อสือสารทีม ปี ระสิทธิภาพและให้ความมันใจว่
 าผูร้ บั บริการจะได้รบั บริการทีด ที สี ุด
5. ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจในลูกค้า หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าความต้องการทีแ ตกต่างของผูร้ บั บริการแต่ละคน
ผูใ้ ห้บริการต้องถือว่าสิง ทีต นเองปฏิบตั เิ พือสร้างคุณภาพในงานบริการทัง 5 ข้อนัน
เป็ นการสร้างโอกาสทีด ใี ห้กบั ธุรกิจ เพราะทุกสิง ทุกอย่างทีผ ใู้ ห้บริการปฏิบตั ไิ ด้นันเป็ นการสือสารกับ
ลูกค้าในความหมายต่างๆ เพือต้องการสร้างความสุขและความพึงพอใจของลูกค้า
การคัดเลือกสิ นค้า
การวางแผนการเลือกสรรสินค้า (Planning merchandise assortment) เป็ นการ
จัดเตรียมงานของผู้ค้าปลีกทีเกียวกับการเสนอขายสินค้า โดยผู้ค้าปลีกจะจัดซือสินค้าหลากหลาย
ประเภทมาไว้เพือเสนอขายต่อลูกค้า (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ.2546: 127) กล่าวคือ จะต้องมีการ
ตัดสินใจว่าควรจะซือสินค้าชนิดใดและจํานวนเท่าไร ตัวอย่าง การพิจารณาเลือกสรรเสือยืดจะต้อง
คํานึงถึงรูปแบบ ขนาด และสีทลี กู ค้าต้องการ ซึง ในขันนีจะเป็ นส่วนของการบริหารสินค้า
คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2001: 483) กล่าวว่า ความ
หลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ (Product
Assortment) การเลือ กชนิ ด ของผลิต ภัณ ฑ์แ ละความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับความคาดหวังในการจับจ่ายของลูกค้าเป้าหมาย ผูค้ ้า
ปลีกจะต้องตัดสินใจเกียวกับ ความกว้างและความลึกของสายผลิตภัณฑ์ทนี ํ าเสนอรวมทังคุณภาพ
แหล่งผลิตและชือเสียงของตราสินค้าทีน ําเสนอขาย
เกรย์และมาร์ค (Gray; & Mark. 2010: 442) กล่าวว่า ความหลากหลายของสินค้าหรือ
บริการในแต่ละชนิดสินค้า (Merchandise or service assortment) หมายถึง รายการต่างๆ ของสินค้า
หรือบริการทีแตกต่ างกันในแต่ ละชนิดสินค้าหรือประเภทของสินค้า / บริการนันถูกนับเป็ นจํานวน
รายการ ในส่วนของความลึกของสินค้าหรือบริการ (depth of merchandise or service)
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หมายถึง จํานวนรายการสินค้าหรือบริการในแต่ ละสายผลิตภัณ ฑ์ทแี ตกต่ างกันในด้านต่ างๆ เช่ น
ชือตรา สี ขนาด รูปร่าง รสชาติ ระดับราคา คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
นิวแมนและซัลเลน (Newman; & Cullen. 2002: 144) กล่าวว่า แผนการเลือกสรร
สินค้า (Assortment planning) เป็ นแผนทีจ ะระบุควรมีกลุ่มสินค้าประเภทใดและมีรายการสินค้าใน
กลุ่มนันหรือเป็ นการวางแผนเกีย วกับลักษณะสินค้าทีต ้องการขายให้กบั ลูกค้า โดยต้องคํานึงถึงความ
ต้องการสินค้าของลูกค้าและภาพพจน์ ของธุรกิจค้าปลีกซึง แผนการเลือ กสรรสินค้านันจะต้องระบุ
รายการสินค้าชนิดใดทีจ ะทําการจัดซือและสินค้าควรอยู่ในหมวดหมู่ใดตามทีก ําหนดไว้ โดยแผนการ
เลือกสรรสินค้านันจะต้องเกีย วข้องกับการวางแผนทีจ ะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงินและ
ทางด้านสินค้าโดยจะคํานึงถึงประเภทของสินค้าด้วย ตัวอย่างเช่น แผนการเลือกสินค้าประเภทยีนส์
สําหรับเด็กผู้หญิง ผู้ค้าปลีกควรจะกําหนดว่าจะมียนี ส์รูปแบบไหน เนือผ้า สีสนั ขนาดเป็ นอย่างไร
และจะต้องมีสนิ ค้าไว้เพือขายในจํานวนและสัดส่วนเท่าใด การตัดสินใจในส่วนผสมของสินค้าและ
บริการ (Deciding on and appropriate mix of product and Service) ร้านค้าปลีกจะต้องตัดสินใจว่า
จะนําสินค้าอะไรมาจําหน่ ายบ้าง โดยพิจารณาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี
ส่ ว นประสมผลิต ภัณ ฑ์ (Product mix) หมายถึง กลุ่ ม ของผลิต ภัณ ฑ์ท ังสินทีบ ริษัท
นํ าเสนอสู่ตลาดเพือขาย โดยมีจํานวนของสายผลิตภัณฑ์ หน่ วยของผลิตภัณฑ์ และจํานวนรุ่นในแต่
ชนิดของผลิตภัณฑ์ทบี ริษทั ตัดสินใจเกีย วกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ดงั นี
1. ความกว้างของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (product width) หมายถึง จํานวนของ
สายผลิตภัณฑ์ทงหมดที
ั
บ ริษทั ใดบริษทั หนึงมีไว้เพือขายให้แก่ผซู้ อื
2. ความลึกของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (product line depth) หมายถึง จํานวน
ผลิตภัณฑ์ทมี อี ยูใ่ นสายผลิตภัณฑ์แต่ละสาย เช่น สี ขนาด รูปแบบหรือคุณสมบัตอิ นื ๆ
3. ความยาวของสายผลิต ภัณ ฑ์ (product line length) หมายถึง จํานวน
ผลิตภัณฑ์ทงหมดของบริ
ั
ษทั ทีม เี สนอขายให้กบั ลูกค้า เกิดจากการรวมตัวกันของความลึกของแต่ละ
สายผลิตภัณฑ์
4. ความสอดคล้อง (product consistency) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสาย
ผลิตภัณฑ์ในด้านการใช้ขนสุ
ั ดท้าย การผลิต การจัดจําหน่ าย หรือลักษณะของสินค้าด้านอืนๆ
วารุ ณี ตัณ ติ ว งศ์ ว านิ ช (2552:
229-300) ได้ อ ธิบ ายว่ า การจัด การสิน ค้ า
(Merchandise management) เป็ นกระบวนการทีร า้ นค้าพยายามนํ าเสนอสินค้าหรือบริการผ่านการ
ประเมินทังชนิ ดและปริมาณว่ าตรงกับความต้องการของลูก ค้า โดยจําหน่ ายสินค้าหรือให้บริก าร
เหล่านีในพืนทีท สี ามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้และบรรลุวตั ถุประสงค์การดําเนินงานทางการเงินที
กําหนดสินค้าและบริการเป็ นสิง สําคัญทีสําคัญทีสุดของธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้ าร้าน หากร้านค้ามี
สินค้าทีพร้อมจัดจําหน่ ายหรือร้านค้าพร้อมให้บริการด้านต่างๆ ตามทีลูกค้าต้องการก่อให้เกิดกําไร
สูงสุดกับกิจการ
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เจ้าของธุรกิจควรคํานึงถึงวิธกี ารดูแลรักษาสินค้าแต่ ละชนิดให้มคี ุณภาพคงเดิมนาน
ทีสุดหากดําเนินธุ รกิจบริการธุรกิจควรเน้ นการบริหารอุ ปสงค์และอุ ปทานในร้านเพือให้เกิด ความ
สมดุลก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดในธุรกิจ ในการบริหารสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพผู้รบั ผิดชอบต้อง
ควรทราบว่าสินค้ากลุ่มใดรายการใดเป็ นทีต ้องการและจูงใจลูกค้าได้มากเพือจัดหาสินค้าเข้าร้านให้
ลูกค้าได้เลือกตามอัธยาศัย
การพยากรณ์ปริมาณสินค้าทีเ หมาะสมส่งผลให้ธุรกิจไม่ต้องประสบกับทุนจม ซึงควร
เลือกสินค้าทีทําให้ร้านค้ามีกําไรส่ วนเกินต่ อหน่ ว ย (Mark up per unit) สูง ซึงนันร้านค้า
เปรียบเสมือนตัวแทนของลูกค้าทีช ่วยคัดเลือกสินค้าตามทีล กู ค้าต้องการมาไว้ล่วงหน้า ให้ลูกค้าแต่ละ
รายคัดเลือกสินค้าทีต ้องการต่อไป ทางร้านควรมันใจในความหลากหลายของสิ

นค้าทีม ภี ายในร้านว่า
ตรงกั บ ที ลู ก ค้ า ต้ อ งการ นอกจากนี ร้ า นค้ า มี ห น้ า ที ทํ า ให้ ลู ก ค้ า ได้ ค ั ด เลื อ กสิ น ถู ก ใจที สุ ด ใน
สถานการณ์นนั
การจัดเตรียมสินค้าภายในร้านควรเลือกสรรชนิดสินค้า รูปแบบ สี รสชาติ และกําหนด
ปริมาณทีเ พียงพอกับความต้องการของลูกค้า แผนกําหนดความหลากหลายผลิตภัณฑ์ (Assortment
plan) เป็ น การระบุ ร ายการสิน ค้ า หรือ บริก ารทีท างร้า นประสงค์ จํ า หน่ า ยให้ ลู ก ค้ า โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยกําหนดจุดยืนหรือภาพลักษณ์ของร้านและระบุรายการสินค้า
ต่างๆ ทีมคี วามสอดคล้องกับส่วนประสมการค้าปลีกของร้าน ความพร้อมในการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
ควรมีค วามสอดคล้ อ งกับ แผนดัง กล่ า ว ในกระบวนการวางแผนเลือ กสิน ค้า เกีย วข้อ งกับ ความ
หลากหลาย (Variety) การคัดสรรสินค้า (Assortment) และความพร้อมในการจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์
(Product availability) รวมถึงวรจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) ในแต่ละรายการ
วารุณี ตัณติวงศ์วานิช (2552: 231) ได้อธิบายถึงเกณฑ์วธิ กี ารคัดเลือกสินค้าอย่างไร
ให้ตรงใจผูบ้ ริโภค โดยมีรายละเอียดดังนีคือ
1. ความต้องการของผูบ้ ริโภค โดยการคํานึงถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคว่าเป็ นกลุ่มใดเพือทีจ ะ
ได้รถู้ งึ จะได้ตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง
2. เลือกสินค้าทีห ลากหลายยีห อ้ กลิน สี รส ในตัวสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ไม่
จําเป็ นต้องมีครบทุกยีห อ้ สินค้านันควรเป็ นสินค้าทีข ายดีหรือกําลังเป็ นทีน ิยม และควรหมันดู
 ความ
เคลือนไหวของสินค้าตัวใดขายไม่ดเี มือหมดแล้ว ก็ไม่ควรนํ ามาจําหน่ ายอีก และควรหาสินค้าใหม่ๆ
หมุนเวียนเข้ามาขายแทน เพือทีจ ะได้บริหารพืนทีข ายให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3. กําหนดราคาขาย ขึนอยู่กบั ประเภทสินค้า และควรสังเกตการตังราคาขายของ
ร้านค้าบริเวณใกล้เคียง หรืออาจตังราคาขายทีใ กล้เคียงกับร้านค้าขนาดใหญ่ อาจเท่าหรือสูงกว่า
เล็กน้อย และควรตังราคาให้สมเหตุผลไม่เอาเปรียบผูบ้ ริโภค
ถ้าร้านค้าปลีกทําการบริหารสินค้าได้ดี และจําหน่ ายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคแล้วจะทําให้เกิดการหมุนเวียนสินค้าอย่างรวดเร็ว รวมทังลูกค้าก็จะได้สนิ ค้าทีใหม่และมี
คุณภาพอยูเ่ สมอ
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คุณค่า
การสร้างคุณค่าการรับรูข้ องลูกค้า (Customer vale) เป็ นการรับรูใ้ นรูปแบบของตัวเงิน
ทางเศรษฐกิจ หน้ าทีแ ละผลประโยชน์ ทางจิต วิทยาทีลูก ค้าคาดหวังจะได้รบั จากตลาด หรือ เป็ น
ผลรวมของประโยชน์หรืออรรถประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบริการหนึง
คอตเลอร์ (Kotler. 2003: 60) กล่าวว่า คุณค่า (Value) หมายถึง ความคุ้มค่าของ
ผลผลิต บริการ กระบวนการ สินทรัพย์ หรือการใช้งานเมือ เทียบกับค่าใช้จา่ ยและทางเลือกอืนๆ
คุณค่าสําหรับลูกค้า หมายถึง ผลลัพธ์ของกระบวนการทีเ ริม ต้นจากกลยุทธ์ของธุรกิจที
ยึดมันอยู
 ่กบั การทําความเข้าใจอย่างลึกซึงในเรือ งของความต้องการของลูก ค้า (สุ วมิ ล แม้นจริง.
2546: 20; อ้างอิงจาก Cravens. 2000: 14)
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2546: 125) กล่าวว่า คุณค่าผลิตภัณฑ์พจิ ารณาจาก
ความแตกต่างทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ซงึ ประกอบด้วย ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ความ
แตกต่างด้านบริการ ความแตกต่างด้านบุคลากร ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ ความแตกต่างทัง 4
ด้านนีก่อให้เกิดคุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้า 4 ด้าน คือ 1. คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ 2. คุณค่า
ด้านบริการ 3. คุณค่าด้านบุคลากร 4. คุณค่าด้านภาพลักษณ์ คุณค่าทัง 4 ประการรวมเรียกว่า
คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้า
คุณ ค่ าในมุมมองของผู้บริโ ภค (Customer value) เป็ นความแตกต่ างระหว่ าง
ผลประโยชน์ทผี บู้ ริโภคได้รบั จากการบริโภคผลิตภัณฑ์นัน เทียบกับต้นทุนทีต ้องจ่ายไป เพือให้ได้มา
ซึง ผลิตภัณฑ์ ซึง ในบางกรณีผบู้ ริโภคจะใช้คุณค่าทีต นรับรูไ้ ด้ (perceived value) เป็ นสิง กําหนด ผูซ้ อื
จะตัดสินใจซือสินค้าอย่างใดอย่างหนึง โดยพิจารณาถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ (value) และต้นทุนทีเ ขาต้อง
จ่ายซือสินค้า เมือ ใดทีเ ขารูส้ กึ ว่าคุณค่าผลิตภัณฑ์สงู กว่าต้นทุน หรือเงินทีเ ขาต้องจ่ายซือสินค้า แสดง
ว่าเขาได้รบั ประโยชน์ หรือกําไรจากการขายสินค้านัน ดังนันการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า
นักการตลาดจะต้องสร้างความแตกต่ างทางการแข่งขันซึงความแตกต่างนันสามารถสร้างคุณค่าใน
สายตาของลูกค้า โดยทําให้ลูกค้ารู้สกึ ว่าผลประโยชน์ ผลิตภัณฑ์นันสูงกว่าต้นทุนทีเขาจะต้องจ่าย
ออกไป
พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์ (2544: 19-21) ได้อธิบายถึงการสร้างคุณค่าของรูปแบบ
ธุรกิจว่า การตัดสินใจต่างๆ ทางด้านการตลาดของร้านค้าปลีกก็เพือมองหาข้อแตกต่างของธุรกิจ เพือ
นําเสนอรูปแบบธุรกิจของตนเองให้แตกต่างไปจากธุรกิจประเภทเดียวกัน เนืองจากความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคไม่ได้เพิม ขึนและเปลีย นรูปแบบอยู่ตลอดเวลา จึงต้องหาวิธใี นการสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากทีส ุดซึง เรียกว่า คุณค่าของรูปแบบธุรกิจ โดยแบ่งได้เป็ น 3 รูปแบบด้วยกัน
คือ คุณค่าด้านความสะดวก คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ และคุณค้าด้านปฏิบตั กิ าร ได้แก่
1.
คุ ณ ค่ า ด้ า นความสะดวก หมายถึง การออกแบบทีเ น้ น ให้ เ กิ ด ความ
สะดวกสบายในการให้บริการของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ สถานทีต งของร้
ั
านค้า การบริการทีจ อดรถ การ
ออกแบบภายในร้าน ความสะดวกในการเข้าร้าน ระบบการจ่ายเงินและบริก าร ช่ว งเวลาทําการ
และการบริการแบบต่างๆ

24
2. คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ นอกกจากความหลากหลายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ทีเ สนอขายในร้านค้าแล้ว คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ยงั หมายรวมถึงภาพลักษณ์รา้ นค้า (Store Image) ซึง
จะเป็ นภาพรวมทีป ระกอบขึนจากสิง ต่าง ๆ ตังแต่ชอื ร้านค้า โลโก้ (Logo) คําขวัญ สิง ทีเ ป็ นสัญลักษณ์
ของร้า น (Mascot) องค์ป ระกอบของร้า น การให้บ ริก าร การกํ า หนดราคาและการวางตํ า แหน่ ง
ของร้านค้า
3. คุณค่าด้านปฏิบตั ิ เช่น ความสุภาพในการให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าความสะอาดสวยงาม การบริการและการส่งสินค้า การตกแต่งร้านค้า การสร้างบรรยากาศให้
เกิดขึนในร้าน เป็ นต้น สิง เหล่านีจะเป็ นส่วนช่วยเสริมให้องค์ประกอบคุณค่าด้านอืนๆ สมบูรณ์ ขนึ
โดยเฉพาะอย่างยิง มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์รา้ นค้า
วารุณี ตัณติวงศ์วานิช (2552 : 357) ได้อธิบายถึงหลักการสร้างคุณค่าในงานบริการ
ว่า งานบริการนันเป็ นหน้าทีแ ละความรับผิดชอบของเราทุกคนในองค์กร จากเป้าหมายทีชดั เจนใน
การให้บริการ ให้กจิ การสามารถส่งมอบความประทับใจให้กบั ลูกค้าเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า
ซึง รูปแบบการดําเนินในงานบริการควรมีรปู แบบทีมงาน (Team work) ทุกคนต้องอาศัยความไว้เนือ
เชือใจต่ อกันเคารพบทบาทและหน้ าทีของกันและกันในการทํางานโดยการอาศัยการเปิ ดใจมีความ
ซือสัตย์และยอมรับฟ งั ความคิดเห็นของทุกฝ่ายทีเกียวข้องให้มากยิง ขึน โดยอาศัยหลักการทําให้
ปราศจากข้อบกพร่อง (Zero deflect)
ในการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total quality management: TQM) การกําหนด
มาตรฐาน การดําเนินงานไว้ในระดับสูงทีก ําหนดให้กบั ทุกคน ในกลไกการเกิดแรงขับหรือแรงผลักดัน
ในความพยายามกระทําบางสิงบางอย่างทีสามารถสร้างความรู้สกึ ในใจลูก ค้าได้รวดเร็ว (Speed)
ความกระตือรือร้นแข็งขันในการให้บริการ (Energy) การส่งมอบมิตรภาพทีด ตี ่อลูกค้า (Friendly) และ
ปฏิบตั งิ านอย่างเอาใจใส่กบั ลูกค้าทุกคน (Empathy) อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsiveness)
ในทํานองเดียวกัน พอร์เตอร์ (Porter. 1985: 84-85) ได้อธิบายวิธกี ารสร้างคุณค่า
โดยเสนอโมเดลห่วงโซ่แห่งคุณค่ า หมายถึง กิจกรรมทีมคี วามสัมพันธ์ และเชือมโยงกันเพือสร้าง
มูล ค่ า เพิมให้ก ับทรัพ ยากรนํ า เข้า โดยเริม ตังแต่ ก ระบวนการนํ าวัต ถุ ดิบ จากผู้ขายวัต ถุ ดิบ เข้า สู่
กระบวนการผลิตกระบวนการจัดจําหน่ าย จนถึงกระบวนการจัดส่งไปสู่ผูบ้ ริโภคขันสุดท้ายและบริการ
หลังการขาย ซึงเน้ นกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุ นทีเ พิมมูล ค่ าให้ก ับสินค้าหรือ บริก ารของ
องค์การ หรือราคาของสินค้านันมีผลมาจากการเชือมโยงคุณค่าในแต่ละขันตอนดังนี
1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) กิจกรรมทีเ กียวข้องกับการผลิต กระจาย
สินค้าหรือบริการ การส่งมอบ และบริการหลังการขาย ได้แก่
1.1 การลําเลียงเข้า (Inbound Logistics) เป็ นกิจกรรมทีล ําเลียงวัตถุดบิ หรือ
ทรัพยากรทางธุรกิจเข้าสู่องค์กร
1.2 การดําเนินงานหรือการผลิต (Operations) เป็ นกิจกรรมในการแปลง
วัตถุดบิ หรือทรัพยากรทางธุรกิจให้เป็ นสินค้าหรือบริการ
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1.3 การลําเลียงออก (Outbound Logistics) เป็ นกิจกรรมในการลําเลียงส่ง
สิน ค้า ทีผ ลิต แล้ว ออกสู่ต ลาดซึง เกียวกับ งานคลัง สิน ค้า การจัด การวัส ดุ และการกํ า หนดตาราง
การจัดส่ง
1.4 การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) เป็ นกิจกรรมทีเ กียวข้อง
กับการส่งเสริมการขาย ช่องทางการจัดจําหน่ าย การกําหนดราคา และส่วนประสมผลิตภัณฑ์
1.5 การบริการ (Services) เป็ นกิจกรรมทีเกียวกับการให้บริการลูกค้า เช่น
การติดตังการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
2. กิจกรรมสนับสนุ น (Support Activities) กิจ กรรมทีช่ว ยสนับสนุ นการ
ดําเนินการของกิจกรรมหลัก ได้แก่
2.1 โครงสร้างพืนฐานของบริษทั (Firm Infrastructure) ประกอบด้วยกิจกรรม
เกีย วกับการเงิน การบัญชี การจัดการทัวไป
 กฎหมาย และระบบข้อมูล
2.2 การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource Management)
ประกอบด้วยกิจกรรมด้านการจัดหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม และพัฒนา การยกระดับความรูแ้ ละ
ทักษะ รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพทีด กี บั พนักงาน
2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Management) เกีย วข้องกับงานวิจยั
และพัฒนา
2.4 การจัดหา (Procurement) เกียวข้อ งกับการซือป จั จัยการผลิต เช่ น
วัตถุดบิ อุปกรณ์ เครือ งจักร วัสดุสนเปลื
ิ อง
การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก จะต้องมีการแข่งขันทีต ้องมีการสร้างคุณค่าให้แก่ผูบ้ ริโภค
ไม่ใช่แค่เพียงแข่งขันกันแต่เพียงด้านราคาเท่านัน ถ้าหากร้านค้า 2 ร้านมีสนิ ค้าทีเ หมือนกัน รูปร่างไม่
แตกต่างกัน การให้บริการคล้ายๆ กัน ดังนันราคาจึงเป็ นปจั จัยสุดท้ายในการตัดสินใจว่าจะซือร้าน
ไหน โดยลูกค้าจะต้องรูส้ กึ ว่าเขาได้รบั สินค้าคุณภาพดี การบริการรวดเร็ว ความสะอาดของร้านและ
พนักงานทีค อยช่วยเหลือให้กบั ลูกค้าทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างคุณค่าให้กบั ร้านมีปจั จัยที
สํา คัญ คือ การสร้า งความเด่ นในสิน ค้า การเสนอราคาทีเ ป็ น ธรรม การให้ค วามสํ า คัญ กับ ลู ก ค้า
การเสนอความสะดวกสบายแก่ลกู ค้า และการสร้างความเพลิดเพลินในการจับจ่ายใช้สอย
ในภาวะอารมณ์ของลูกค้าแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ลูกค้าบางรายเราสามารถ
ทราบได้ว่าทีจ ริงแล้วพวกเขาต้องการอะไร แต่ในลูกค้าบางรายธุรกิจไม่สามารทราบความต้องการได้
ลูกค้าบางรายเป็ นมิตรกับผู้ให้บริการ ในขณะทีบางคนอาจมีปญั หาหรือเกิดความไม่พอใจในบริการ
หรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง ซึง ผูใ้ ห้บริการควรศึกษาลูกค้าแต่ละประเภทเป็ นอย่างดี
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ลักษณะทางกายและบรรยากาศภายในร้าน
นอกจากกลยุทธ์ทางการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาดทีร า้ นค้าปลีกได้นํามาใช้
ในการสร้า งความพึง พอใจให้ก ับ ลู ก ค้า แล้ว สิง หนึ ง ทีผู้ ป ระกอบการค้ า ปลีก ควรตระหนึ ก ถึง คือ
สภาพแวดล้อ มภายในร้า นค้ า (Environment) คือ สิง ทีทํ า ให้ลู ก ค้า ได้เ ป็ น การรับ รู้เ ป็ น จุ ด สัม ผัส
(Touch point / Contact point) ทีก ่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมในตราร้านและตราสินค้าหรือบริการ
(Brand experience) อีกทังเป็ นสือโฆษณา (วารุณี ตัณติวงศ์วานิช. 2552: 299) โดยเฉพาะในย่านที
มีร้า นค้ า หนาแน่ น ทีม ีค วามสํ า คัญ ในกระบวนการสร้า งร้า นมีส่ ว นดึง ดู ด ความสนใจของลู ก ค้ า
นอกจากนีร้านทีดแี ละมีการจัดการร้านดีช่วยส่งเสริมการตลาด สินค้า และภาพลักษณ์ ของตราร้าน
(Brand image) ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้า ตราสินค้า และบุคลิกภาพของร้านค้า
วารุณี ตัณติวงศ์วานิช (2552: 299-300) กล่าวว่า สิง แรกทีร า้ นควรปรับปรุงเกียวกับ
สภาพแวดล้อ มภายในร้า น คือ ความสะอาดร้า นใหม่ใ ห้ดู ดีก ว่ า เดิม เช่ น (1) ทํ าให้ร้า นสดใสมี
ชีว ิต ชีว าโดยการใช้เ สียงเข้ามาช่ ว ย (2) ทําให้ร้านดูส ะอาด ระดมเก็บกวาด เช็ดถู อุ ปกรณ์ เช่ น
ชันวางสินค้า จุดชําระเงินโดยควรทําความสะอาดใหม่ทงหมด
ั
“Clean as customer do” (ความ
สะอาดทุกทีทลี ูกค้าเดินผ่าน) (3) จัดเรียงสินค้าให้ดูเป็ นระเบียบเรียบร้อยเป็ นแถวไม่วางกองสุมกัน
(4) แยกหมวดหมู่สนิ ค้าและการจัดเรียงสินค้าให้ชดั เจนอาจแยกเป็ นของกินของใช้เพราะลูกค้าเกิด
ความสับสน (5) การแต่งตัวของผูข้ ายทีสร้างความรูส้ กึ ประทับใจ การสร้างการรูจ้ กั และทักทาย รูจ้ กั
งานการให้บริการเพือสร้างความประทับใจ ซึง เป็ นเรือ งสําคัญทีธ ุรกิจค้าปลีกต่างชาติให้ความสําคัญ
จากการสํารวจพบว่าร้านค้าของไทยแบบดังเดิมส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญหรือเอาใส่
ต่อความสวยงามมากนัก เพียงแต่คดิ ว่ามีสนิ ค้าทีลูกค้าต้องการก็พอแล้ว แต่ปจั จุบนั ความต้องการ
ของลูกค้ามีมากกว่านัน ลูกค้ามีความต้องการอยากได้บริการอืนๆ การตกแต่งให้รา้ นดูสดใสถือเป็ น
ความต้ อ งการของลู ก ค้าอย่างหนึ ง ทีช่ ว ยให้ลูก ค้ามีค วามสนใจในการซือสิน ค้า และได้ร บั ความ
สะดวกสบายในการเลือกซือสินค้าเลือกชมหาสินค้าได้ง่าย ดังนันเป้าหมายของการออกแบบตกแต่ง
ร้านค้านันเพือต้องการให้ลูกค้าสนใจในร้านของเราและยินดีเข้ามาในร้านของเราเพือให้เขาซือสินค้า
มากทีส ุด
เลวีและเวิทซ์ (Levy; & Weitz. 2001: 690) กล่าวว่า การจัดการบรรยากาศภายในร้าน
(Store atmospheric) เป็ นการจัดสิง ต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกด้านการออกแบบสถานที การจัดวาง
สัญลักษณ์ การจัดแสดงสินค้า การใช้ส ี การใช้แสง การควบคุมอุณหภูม ิ การใช้เสียงสือบรรยากาศ
การจัดชันโชว์และการวางสินค้าเพือทําให้สนิ ค้าเป็ นทีร บั รู้ ตลอดจนการกําหนดแผนผังของร้าน การ
ยิมแย้มและความเป็ นมิตรของพนักงานขาย การแต่งกายของพนักงานในร้าน ซึงทังหมดนีช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ในความรูส้ กึ ของลูกค้าให้คล้อยตาม การทําให้สนิ ค้าเป็ นทีรบั รูเ้ ป็ นการให้ขอ้ มูลเกียวกับ
ผลิต ภัณ ฑ์แก่ ลูก ค้าผ่านภาพกราฟิ ก สัญลัก ษณ์ แ ละการแสดงซึงอาจเห็นภายในร้านค้าหรือ ผ่ าน
หน้าต่างร้านเพือกระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจซือสินค้าภายในร้าน เนืองจากสิง ทีล ูกค้าสามารถมองเห็น
ได้ก่อนสิง อืนคือการจัดแสดงสินค้าในตูก้ ระจกหน้าร้านและทางเข้า จะเห็นได้ว่า
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ถ้าสิง เหล่านีมีการออกแบบทีดแี ละน่ าสนใจก็สามารถจูงใจลูกค้าเข้าร้านทางเข้า จะเห็นได้ว่า ถ้าสิง
เหล่านีมีการจัดการร้านได้ดี ลูกค้าส่วนใหญ่ตอ้ งการเลือกซือสินค้าจากร้านทีเ ป็ นระเบียบและสามารถ
เลือกได้เอง โดยมีวธิ กี ารดังนีคือ
1. การจัดผังร้านทีด ี จะครอบคลุมพืนทีภ ายในร้านทังหมด การวางผังสินค้าในร้าน
ให้เหมาะสมเพือให้ลูกค้าเดินไปยังจุดทีเราต้องการให้ลูกค้าเดินดูส ินค้าได้ทวถึ
ั  ง แสงสว่างต้อ ง
เพียงพอ อากาศ ปลอดโปร่ง ไม่มมี ุมอับ เพือ ให้ร้านดูน่า เข้าและร้านค้าเองจะได้ใ ช้พ ืนทีใ ห้เ กิด
ประโยชน์สงู สุด
2. การจัด เรียงสินค้าให้ต่ อ เนื อ ง สินค้า ทีส ัมพัน ธ์ก ันให้อ ยู่บริเ วณพืนทีใ กล้
เคียงกันจะเพิม ความสะดวกสบาย เช่น แชมพู สบู่ ยาสีฟนั สินค้าบางอย่างลูกค้าไม่ตงใจซื
ั อหรือไม่ได้
วางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น ลูกอม กระดาษทิชชู หมากฝรัง เหล่านีควรจัดวางไว้ในทีเ ห็นได้ชดั ง่ายต่อ
การตัดสินใจซือ เพือกระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจซือโดยฉับพลัน
วารุณี ตัณติวงศ์วานิช (2552: 322-325) อธิบายว่า บรรยากาศภายในร้านสามารถใช้
แสง สี เสียงเพลง และกลิน หอมต่างๆ สร้างบรรยากาศให้กบั ร้านค้าเพือกระตุ้นให้เกิดอารมณ์คล้อย
ตามซึงส่งผลให้ลูกค้าซือสินค้ามากขึน ผูค้ ้าปลีกหลายร้านค้นพบประโยชน์ จาการพัฒนาบรรยากาศ
ภายในร้านซึงนอกจากสามารถช่วยเสริมรูปแบบแล้วยังช่วยให้สนิ ค้าดูดไี ด้อกี ด้วย ซึงมีรายระเอียด
ดังนี
1. การสือสารทีล ูกค้าสามารถมองเห็นได้ (Visual communications) ประกอบด้วย
กราฟิ ก สัญลักษณ์ ลูกเล่นพิเศษทีติดตังภายในร้านและบานกระจกหน้ าร้าน มีจุดประสงค์เพือเพิม
ยอดขายจากการให้ขอ้ มูลเกียวกับสินค้าหรือให้ขอ้ แนะนํ าต่างๆ กับลูกค้า การให้สญ
ั ลักษณ์ และรูป
กราฟิ ก เพือ ช่ ว ยลูก ค้าในการหาแผนกสินค้าต้อ งการหาได้ง่ายขึน บางครังรูปภาพสามารถเสริม
ภาพลักษณ์ความสวยงาม บุคลิกภาพ และสร้างความรูส้ กึ ชวนฝนั ภายในร้านค้าได้
2. แสง (Lighting) การจัดแสงภายในร้านค้าไม่ได้มจี ุดมุ่งหมายเพียงเพือให้ความ
สว่างเท่านัน แต่ใช้แสงเพือเน้ นสินค้าทีจําหน่ ายทําให้สนิ ค้ามีความโดดเด่น ตลอดจนช่วยเสริมพลัง
สร้างภาพลักษณ์ของร้านให้ดูดขี นได้
ึ นอกจากนันการควบคุมแสงสว่างเพือช่วยลดการมองเห็นของ
ลูกค้าในบริเวณทีไ ม่ต้องการให้ลูกค้ามองเห็น เช่น บริเวณโกดังจัดเก็บสินค้าหรือส่งซ่อม ซึง มีรายระ
เอียดดังนี
2.1 การใช้แสงเพือเน้นสินค้า (Highlight merchandise) เป็ นการใช้แสงสว่าง
เพือช่วยให้ลกู ค้ามองเห็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องและชัดเจน
2.2 การใช้แสงเพือทําให้สนิ ค้ามีความโดดเด่น (Popping the merchandise)
โดยการใช้ไฟส่องทีสนิ ค้าเพือต้องการเน้นเป็ นพิเศษ ซึง ทําให้สนิ ค้าเกิดความน่ าดึงดูดจนลูกค้ารูส้ กึ
อยากเดินเข้ามาดูสนิ ค้านันใกล้ๆ
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2.3 การใช้แสงเพือทําให้พนที
ื แสดงสินค้าดูมมี ติ ิ (Structure space and
capture a mood) และสร้างอารมณ์ความรูส้ กึ ให้แก่ลูกค้า การจัดแสดงสามารถสร้างอารมณ์และ
ความรูส้ กึ ได้ลกู ค้าอาจรูส้ กึ ได้ว่าความรูส้ กึ ของตนเองเปลีย นไปเมือย้ายจากแผนกไปยังอีกแผนกหนึง
ซึง เป็ นจากผลการจัดแสงทีแ ตกต่างกัน
2.4 การใช้แสงเพือลดการมองเห็น (Downplay features) การควบคุมแสงสว่าง
ทีเ หมาะสม ช่วยปิดบังข้อผิดพลาดหรือความไม่เรียบร้อยภายในร้านได้
3. สี (Color) สารมารถใช้สใี นการเสริมภาพลักษณ์ของร้านค้าและสร้างอารมณ์
ตัวอย่าง สีโทนร้อน (แดงและเหลือง) สามารถส่งผลกระทบต่อกายภาพและจิตวิทยาของผูช้ ม ทําให้
ความดันเลือดสูงขึนและหายใจเร็วขึน ผูค้ ้าปลีกอาจใช้สโี ทนร้อนในการตกแต่งร้าน เพือดึงดูดความ
สนใจของลูกค้ามากขึน แต่ควรคํานึงนึกถึงผลกระทบในแง่ลบด้วย เช่น อาจทําให้รูส้ กึ ไม่สบายหรือ
รูส้ กึ กระสับกระส่ายได้ ส่วนสีโทนเย็น (นํ าเงินและเขียว) ช่วยให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย ทําให้เกิดความสงบ
และความรืน รมย์ สีโทนเย็น มีประสิทธิผลมากทีส ุดสําหรับการตกแต่งแผนกทีข ายสินค้าราคาแพง
4. เสียงดนตรี (Music) เป็ นสิง ทีช ่วยเพิม หรือลดความน่ าสนใจของบรรยากาศร้าน
เสียงดนตรีมคี วามแตกต่างระหว่างสีและเสียง คือ สามารถปรับเปลีย นได้ง่ายกว่าเพียงแค่เปลีย นซีดี
หรือหมุนคลืนวิทยุใหม่ ผู้ค้าปลีกอาจใช้เสียงดนตรีควบคุมความเร็วในการเดินของลูกค้า ช่วยสร้าง
ภาพในจิน ตนาการและดึง ดู ดความสนใจของลูก ค้า ซึง เสีย งดนตรีทีใ ช้ต้ อ งมีค วามสอดคล้อ งกับ
ลักษณะของสินค้านันๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น การเลือ กใช้ดนตรีบรรเลงทีเป็ นเสียงธรรมชาติ ได้แ ก่
ในร้านบริการ สปาหรือในเว็บไซด์ เพือสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้ลกู ค้า เป็ นต้น
5. กลิน หอม (Scent) การตัดสินใจซือสินค้าของลูก ค้าส่ว นใหญ่ เ ป็ นผลมาจาก
อารมณ์ ซึง ในประสาทสัมผัส ทังห้า ของมนุ ษ ย์ การรับ กลิน มีผ ลกระทบมากทีสุ ด ต่ อ อารมณ์ โดย
ประสาทในการรับกลิน มีลกั ษณะพิเศษมากกว่าประสาทสัมผัสอืนซึงสามารถก่อให้เกิดความรูส้ กึ ชด
ชืน โกรธ สะอิดสะเอียน คิดถึงหรือแม้แต่ความรูส้ กึ ต้องการซือสินค้า กลิน ทีด นี ํ าไปสู่การขายทีด ี ด้วย
โดยสามารถดึงดูดลูกค้าให้อยู่ในร้านได้นานขึน ผู้ค้าปลีกต้องระมัดระวังในการเลือกกลิน ทีใช้โดย
คํานึงถึงตลาดเป้าเหมายด้วย ตัวอย่างเช่น ในตลาดกลุ่มเป้าหมายทีเ ป็ นผูใ้ หญ่ควรพิจารณาถึงระดับ
ความเข้มข้นของกลิน ทีน ํามาใช้ในร้าน เป็ นต้น
คุณภาพสิ นค้า
คุณภาพสินค้า (Product quality) เป็ นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้
ประโยชน์ จากสินค้าและบริการเป็ นหลัก นอกจากนีคุณภาพยังมีส่วนเกียวข้องกับแนวความคิดเชิง
ระบบของการจัดการ (systematic approach of management) กล่าวคือ การกระทําสิง ใดๆ อย่าง
เป็ นระบบทีต ่อเนืองและตรงตามแนวความคิดดังเดิมของวงจรคุณภาพทีเ รียกว่า PDCA cycle
คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2001: 299) กล่าวว่า คุณภาพ
สินค้า (Product quality) เป็ นการวัดประสิทธิผลของการทํางานและความคงทนของผลิตภัณฑ์ เช่น
อายุการใช้งาน ความประหยัด ความมีมาตรฐาน เป็ นต้น
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วิชยั แหวนเพชร (2536: 111) ได้ให้ความหมายของคุณภาพสินค้าไว้ดงั นี คุณภาพ
สินค้าหมายถึง ผลิตภัณฑ์มคี วามคงทน มันคง
 มีสภาพดีสามารถใช้และทํางานได้ดรี วมทังมีรูปร่าง
สวยงามเรียบร้อยกลมกลืน ทําให้น่าใช้
นฤดม บุญหลง (2532: 6) คุณภาพสินค้า หมายถึง คุณสมบัตทิ ุกประการของสินค้า
และบริก าร ทีต รงกับความต้ อ งการ และความปลอดภัย ในการใช้ง าน สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ผบู้ ริโภค
กล่าวโดยสรุปคือ คุณภาพสินค้าหมายถึง ผลิตภัณฑ์ทอี อกแบบได้เหมาะสมสามารถ
ใช้งานได้ดี กระบวนการผลิตดี มีความคงทน สวยงามเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการใช้งาน
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ผบู้ ริโภค
คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2001: 299) ได้อธิบายว่ า
การกําหนดคุณภาพของตราสินค้าสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ระดับคือ ตํา กลาง ค่อนข้างสูง และสูง
จะเห็นได้ว่ากํ าไรจะขึนมาคุ ณภาพของตราสินค้าแต่ไม่ไ ด้เพิม ขึนแบบเส้นตรง ซึงแสดงให้เห็นว่ า
บริษทั ควรมุ่งรักษาคุณภาพของตราสินค้าให้อยู่ในระดับค่อนข้างสูงและพยายามรักษาคุณภาพระดับ
นีไว้ โดยไม่จําเป็ นต้องเพิม ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เนื องจากไม่ทําให้กําไรเพิม ขึน โดยส่ วนใหญ่
บริษทั จะเสนอผลิตภัณฑ์หลายระดับประกอบด้วย ระดับตํา ปานกลาง สูง และพิเศษ ซึง มีกลยุทธ์ดงั นี
1. กลยุทธ์การปรับปรุงคุ ณภาพให้ดขี นึ (Quality improvement strategy)
กลยุทธ์นีมีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ผลตอบแทนและส่วนครองตลาดสูง โดยบริษทั ต้องลงทุนในการวิจยั
และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดขี นึ เพือให้มยี อดขายและส่วนครองตลาดมากทีส ุด
2. กลยุทธ์การรักษาคุณภาพ (Quality maintenance strategy) หลายบริษทั ใช้
กลยุทธ์การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยให้คุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเดียวกับตอนทีผ ลิตภัณฑ์
ออกวางตลาดในครังแรกซึง หลายบริษทั จะคงคุณภาพไว้ เว้นแต่จะมีปญั หาด้านผลิตภัณฑ์เกิดขึน
3. กลยุทธ์การลดคุณ ภาพ (Quality adulteration strategy) บางบริษัทลด
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เนืองจากต้นทุนการผลิตสูงขึน เพราะคาดว่าผูซ้ อจะไม่
ื
สงั เกตเห็นข้อแตกต่าง
การลดคุ ณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์จะเกิดขึนในกรณีทีบริษัทต้อ งการลดราคาผลิต ภัณ ฑ์ และตัด สินใจใช้
วัตถุดบิ ราคาถูกแทนของเดิม ดังนันการตัดสินใจจะใช้ทางเลือกใดจึงขันอยู่กบั โอกาสไหนจะทําให้เกิด
ยอดขายและกําไรเพิม ขึนมากทีส ุด
นฤดม บุญหลง (2532: 7-8) ได้อธิบายไว้ว่ า คุณภาพเป็ นปจั จัยต่ างๆ ทีแสดง
คุณลักษณะและคุณสมบัตขิ องสินค้านันๆ ซึงรวมกันเข้าแล้วเป็ นความต้องการและการยอมรับของ
ผู้ใช้หหรือผู้บริโภคความต้องการและความหวังของผู้บริโภคทีมตี ่อคุณภาพสินค้า ประกอบไปด้วย
ดังต่อไปนี
1. มีความปลอดภัยในการใช้สนิ ค้า (Product Safety) เป็ นความต้องการประการ
แรกของผู้บริโภคทีจะรักษาชีวติ ให้ยนื ยาว ผู้บริโภคมีความคาดหวังว่าไม่พบสิง ทีเป็ นอันตรายหรือ
เสีย งต่อความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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2. ลักษณะเฉพาะทีปรากฏของสินค้า หรือความน่ าเชือถือ (reliability) ผู้ผลิต
สินค้าต้องตระหนักว่าคุณภาพโฆษณาหรือทีผ ผู้ ลิตกําหนดไว้ในฉลาก จะต้องตรงกับคุณภาพแท้จริงที
มีอยูใ่ นตัวสินค้าและสินค้าทีผ ลิตควรได้รบั การรับรองคุณภาพจากหน่ วยงานทีใ ห้การรับรองนัน
3. ความสะดวกหรือคุณลักษณะเสริมของสินค้า (Addition Feature) ความสะดวก
ในการใช้ การบริโภค การเก็บรักษา และสะดวกในการซือมาใช้หรือบริโภค
4. ประโยชน์ ที ไ ด้ ร ั บ จากสิ น ค้ า หรื อ คุ ณ ภาพที ร ั บ รู้ ไ ด้
(perceived
quality) ผูบ้ ริโภคทุกคนต้องการมากทีส ุด ทีจ ะได้รบั จากสินค้านันว่าคุ้มค่าหรือไม่กบั การนํ าสินค้าไป
ใช้โดยการไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารทีได้รบั จากสือโฆษณา และคําบอกกล่าว เปรียบเทียบคุณภาพ
สินค้าว่ามีคุณภาพดีกว่าคู่แข่งขันในส่วนใดบ้าง
5. คุณลักษณะหรือหน้ าทีของสินค้า (Product Function) เช่น สินค้าจะต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสเฉพาะ ได้แก่ รส กลิน เนือสัมผัส ซึงเป็ นทีต้องการ
ของผูบ้ ริโภค
6. ลักษณะปรากฏของสินค้า (Appearance) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณลักษณะทีด งึ ดูด
ใจผูบ้ ริโภค เช่น ขนาด รูปร่าง สี ฉะนัน การออกแบบสินค้าและภาชนะบรรจุจงึ เป็ นสิง จําเป็ นอย่ามาก
เพือดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภคให้หนั มาพิจารณาสินค้า
7. ราคาสินค้า (Price) เป็ นข้อจํากัดในการเลือกใช้และเลือกซือ ดังนัน สินค้าที
จําหน่ ายต้องมีราคายุตธิ รรมเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
8. อายุการเก็บ (Shell Life) ควรแจ้งวัน เดือน ปี วันผลิตและหมดอายุ
9. การตอบสนองต่ อ ข้อ ร้ อ งเรีย นของผู้ บ ริโ ภค
(Compliant) เมือ พบสิง
แปลกปลอมในตัวสินค้า เช่น ตําหนิ ของเสีย มีสงิ ปลอมปน บริษัทจะต้องรีบดําเนินการเก็บสินค้า
ในช่วงวันเวลาสินค้ากลับคืน และชดเชยค่าเสียหายในลูกค้า
กล่ าวโดยสรุปคือ การจัดการคุ ณ ภาพประกอบไปด้ว ย กิจกรรมการวางแผน การ
ควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือง เพือทีจ ะให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของผูผ้ ลิตในการประกัน
คุณภาพให้กบั ผูบ้ ริโภคว่าจะได้รบั สินค้าทีม คี ุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภค

4. แนวคิ ดทฤษฎีเกียวกับการค้าปลีกและร้านสะดวกซื+อ
ความหมายของการค้าปลีกมีหลากหลายตามการให้คาํ จํากัดความต้องผูร้ ตู้ ่างๆ ดังนีคือ
จิลเบิรท์ (Gilbert. 2003: 6) ให้ความหมายการค้าปลีก หมายถึง ธุรกิจทังหลายทีจดั
กิจกรรมทาง การตลาดเพือความพึงพอใจโดยตรงกับผู้บริโภคคนสุดท้าย (Final consumer) บน
พืนฐาน การจัดองค์กรขายสินค้าและบริการตามนัยการกระจายสินค้า
คอตเลอร์ และคณะ (Kotler; & et al. (2004: 574) ให้ความหมายการค้าปลีกหมายถึง
กิจกรรมทังหลายทังปวงเกียวกับการขายสินค้าและบริการไปยังผูบ้ ริโภคคนสุดท้ายโดยตรงเพือการ
ใช้ส่วตัวไม่ใช่เพือธุรกิจ
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สุมนา อยู่โพธิ  (2544: 3) ให้ความหมายการค้าปลีกหมายถึง กิจกรรมทีเกียวข้องกับ
การขายสินค้าหรือบริการโดยตรงแก่ผบู้ ริโภคคนสุดท้ายเพือการใช้ส่วนตัวไม่ใช่ธุรกิจ
สรุปความหมายการค้าปลีก หมายถึง กิจกรรมทังหลายทังปวงทีเกียวข้องกับการขาย
สินค้าและบริการให้กบั ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพือการใช้ส่วนตัวหรือการใช้ในครัวเรือน ไม่ใช่เพือการ
ดําเนินธุรกิจส่วนตัว จากคํานิยามดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปลักษณะการค้าปลีกได้ดงั นี
1. วัต ถุ ประสงค์ของผู้ซือ เป็ นการซือเพือ การบริโ ภคส่ ว นตัว หรือ การบริโ ภคใน
ครัวเรือนแรงจูงใจในการซือของผูบ้ ริโภคอยู่ทคี วามพึงพอใจส่วนตัวหรือความพึงพอใจของครัวครอบ
(Personal or satisfaction)
2. กิจการค้าปลีก มีการซือขายสินค้าและบริการต่อครังในปริมาณน้อย ในลักษณะ
แบ่งแยกย่อยขายให้กบั ผูบ้ ริโภครายบุคคลหรือครอบครัว
3. การตังราคาจะนิยมการบวกเพิม กําไร (Mark up) จากต้นทุนสูง โดยมุ่งหวังกําไร
ต่อหน่ วยมากทังนีเพราะการขายต่อครังน้อย
4. พืนทีการขายสําหรับกิจการค้าปลีก ส่วนใหญ่มกั ครอบคลุ่มอาณาบริเวณพืนที
การขายไม่กว้าง มีการให้บริการเฉพาะลูกค้าบริเวณใกล้เคียงร้านค้า
5. ผู้ค้าปลีกมักมีค วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับลูกค้า ทักทาย ปราศรัย ทราบความ
ต้องการและให้บริการด้วยความกระตือรือร้น
หน้ าทีของธุรกิ จการค้าปลีก
หน้าทีข องธุรกิจการค้าปลีกทีส ําคัญ (Importance Retailing Functions) มี 12 ประการ
ซึง มีรายละเอียดดังนีคือ (สิรนิ ี ว่องวิไลรัตน์. 2553)
1. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทีหลากหลาย (Providing Product and
Service) ผู้ค้าปลีกจะทําหน้ าทีเ ป็ นคนกลางในการซือสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าแหล่งต่างๆ มาเพือขาย
ต่อให้กบั ผูบ้ ริโภคการจัดหาสินค้าทีต รงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคถือเป็ นสิง สําคัญมาก ซึง จะช่วย
ให้ผูบ้ ริโภคประหยัดเวลาในการซือสินค้า ตัวอย่าง ร้านขายรองเท้าจะต้องจัดหารองเท้าจากโรงงาน
ต่ างๆ โดยให้มรี ูปแบบ ขนาด และสีสนั ทีต่างกัน เพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทีเป็ น
กลุ่มเป้าหมาย
2. การตัดสินใจในส่วนผสมของสินค้าและบริการ (Deciding on and appropriate
mix of product and Service) ร้านค้าปลีกจะต้องตัดสินใจว่าจะนํ าสินค้าอะไรมาจําหน่ ายบ้าง โดย
พิจารณาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี
2.1 ส่วนประผสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) เป็ นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ทงหมดที
ั

ธุรกิจทําการเสนอขายประกอบด้วย (1) จํานวนสายผลิตภัณฑ์ (Product Line) ทีธ ุรกิจจําเป็ นต้องมีไว้
ขาย เช่ น ร้านขายเครือ งหนังจะต้อ งพิจารณาว่ าจะขายกระเป๋า เสือผ้า หรือ รองเท้า (2) จํานวน
รายการผลิตภัณฑ์ในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ซึง จะต้องพิจารณาว่าในแต่ละประเภทสินค้านันจะขายตรา
สินค้าใดบ้าง เช่น รองเท้าจากต่างประเทศจะมีหลากหลายยีห อ้ เช่น Gucci, Christian, Dior เป็ นต้น
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2.2 ความหลากหลายของสินค้า (Merchandise Assortment) เป็ นการจัดหา
สินค้าประเภทต่างๆ และตราสินค้าต่างๆ ในสายผลิตภัณฑ์ทตี รงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย
2.3 ความกว้างของสินค้า (Breadth of merchandise) เป็ นการพิจารณาถึง
จํานวนสายผลิตภัณฑ์ทธี ุรกิจค้าปลีกควรมีไว้ขาย ตัวอย่าง ความกว้างของสินค้าประเภทร้านขาย
เครืองดืมประกอบด้วยนํ าอัดลม นําผลไม้ นม เครืองดืมแอลกอฮอลล์ นํ าเปล่าบรรจุขวด เป็ นต้น ซึง
ผลิตภัณฑ์เหล่านีถือว่าเป็ นคนละสายผลิตภัณฑ์
2.4 ความลึกของสินค้า (Depth of merchandise) เป็ นจํานวนรายการ
ผลิตภัณฑ์ทเี สนอขายในแต่ ละสายผลิตภัณฑ์ เช่น สี ขนาด รูปแบบ และคุณสมบัติอืนๆ ตัวอย่าง
เสือผ้าจะมีขนาดให้เลือกคือ S, M, L, XL, XXL
3. การทยอยขาย (Breaking Bulk) ผูค้ า้ ปลีกจะซือสินค้าจากผูผ้ ลิตหรือผูค้ า้ ส่งใน
จํานวนมากแล้วทยอยขายให้กบั ผูบ้ ริโภคทีมาซือตามลักษณะความต้องการ ซึง การซือสินค้าครังละ
จํานวนมากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ เช่น ร้านขายเครืองเขียนจะซืออุปกรณ์ เครืองเขียน
ครังละหลายๆ โหลหรือหลหลายแพ็คจากร้านค้าส่งแล้วค่อยนํามาขายปลีกให้กบั ผูบ้ ริโภค เป็ นต้น
4. การเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ (Holding Inventory) ผู้คา้ ปลีกจะต้องเก็บรักษา
สินค้าจํานวนหนึงให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ตัวอย่าง ร้านขายนําอัดลมจะต้องมีนําอัดลม
หลายขนาดทังขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ตลอดจนมีรสชาติต่างๆ ให้เลือก ซึง จะต้องมีการเก็บรักษา
สินค้าไว้ทุกรสและทุกขนาดในปริมาณมากน้ อยตามความต้องการของลูกค้า ทังนีถ้าขนาดใด รสใด
ขายดีก็จะมีการเก็บรักษาสินค้าจะทําให้สูญเสียลูกค้า ในทางกลับกันถ้าการเก็บรักษาสินค้าไว้มาก
จนเกินไปก็จะทําให้เงินทุนขาดการหมุนเวียนและอาจต้องเสียค้าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าเพิม ขึน
ดังนันผูค้ า้ ปลีกจึงต้องพิจารณาจุดสังซื
 อทีเ หมาะสมด้วยว่าควรเป็ นเท่าใด เมือสินค้าใดลดลงถึงระดับ
ทีต งไว้
ั แล้วจึงจะกระทําการสังซื
 อสินค้านัน
5. การจัดหาบริการ (Providing Service) ผูค้ า้ ปลีกไม่ได้มุ่งเฉพาะการขายสินค้า
แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว เนื อ งจากสิน ค้ า บางอย่ า งจํ า เป็ น ต้ อ งต้ อ งมีก ารให้ บ ริก ารควบคู่ ไ ปค้ ว ย
ตัว อย่ างเช่ น ภัต ตราคาร นอกจากขายอาหารและเครือ งดืม แล้ว ยังต้ อ งให้บ ริก ารการเสิร์ฟ ด้ว ย
ร้านอาหารประเภท Fast Food บางแห่งได้จดั ให้มกี ารบริการส่งถึงบ้านลูกค้า (Delivery)
6. การจัดแสดงสินค้าและการให้บริการเพิม (Providing Display and Additional
Service) ร้านค้าปลีกจําเป็ นต้องแสดงสินค้าให้โดดเด่น โดยการจัดวางสินค้าแยกเป็ นหมวดหมู่ให้
ชัดเจน เพือดึงดูดใจผูบ้ ริโภคหรือผูท้ ผี ่านไปมาให้เข้ามาซือสินค้าภายในร้าน โดยเริม จากเกิดการรับรู้
(Perception) ได้พ บเห็น (Attention) เกิดความสนใจ (Interest) เกิด ความต้อ งการ (Desired) และ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ (Action) ในทีส ุด นอกจากนียังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทดี ใี ห้กบั ร้านค้า
อีกด้วย ผู้ค้าปลีกบางรายอาจจะจัดให้มบี ริการเพิม เติมให้แก่ลูกค้า เช่น จัดพนักงานขายไว้คอยให้
ข้อมูลและคําแนะนําเกีย วกับสินค้า หรือการรับชําระสินค้าด้วยบัตรเครดิต
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7. การเพิม คุณค่าให้กบั สินค้าและบริการ (Increasing the value of product and
Service) ผู้ค้าปลีก สามารถเพิม คุณค่ าให้ก ับสินค้าและบริก ารได้ ตัว อย่าเช่ น ร้านขายผลไม้จะซือ
ผลไม้จากเกษตรกรโดยตรงเพือขายต่อ ซึงผู้ขายสามารถเพิม คุณค่าให้กบั สินค้าได้ด้วยการพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น การบรรจุกล่องหรือจัดใส่กระเช้าผลไม้แล้วตกแต่งให่สวยงาม ซึงจะทําให้สามารถ
ขายผลไม้ได้ในราคาทีส งู ขึน เพราะลูกค้าเต็มใจทีจ ะจ่ายเงินเพิม ขึนเนืองจากเห็นคุณค่าของสินค้านัน
8. การให้ความสะดวกด้านเวลา (Convenience of Timing) ผูค้ า้ ปลีกทีป ระสบ
ความสําเร็จจะต้องทําให้ผบู้ ริโภคเกิดความเชือมันว่
 าสินค้าและบริการไว้พร้อมขาย และให้บริการในว
ลาทีผ บู้ ริโภคต้องการ ตัวอย่างเช่น ร้าน 7-11 ประสบความสําเร็จเนืองจากให้ความสะดวกในการขาย
สินค้าตลอด 24 ชัวโมง
 ในทุกวัน เช่นเดียวกับการขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตถือเป็ นการให้ความ
สะดวกด้านเวลา เพราะผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าได้ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง

จากร้านค้าทัวโลก

เช่น 1-800-flowers หรือจาก amazon.com เป็ นต้น
9. การจัดหาทําเลทีต งั (Accessibility of Location) ทําเลทีต งเป็
ั นปจั จัยทีส ําคัญ
มากสําหรับผู้คา้ ปลีก โดยจะต้องคํานึงถึงความสะดวกของผู้บริโภคเป็ นหลัก ซึง ทําเลทีต งที
ั ด จี ะช่วย
สร้างภาพลักษณ์ (Image) และช่วยในการส่งเสริมร้านค้าปลีกได้ แต่อย่างไรก็ตามในปจั จุบนั นีธุรกิจ
ค้า ปลีก จํ า นวนมากทีข ายสิน ค้ า และบริก ารผ่ า นทางอิน เตอร์เ น็ ต หรือ ผ่ า นทางโทรทัศ น์ จึง ไม่
จําเป็ นต้องมีรา้ นค้าก็ได้
10. การให้ความสะดวกด้านขนาด (Convenience of Size) ผูค้ า้ ปลีกทีจ ะประสบ
ความสําเร็จได้นันจะต้องปรับปริมาณหรือขนาดของสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์สโตร์ต่างๆ เช่น โลตัส บิก ซี จะขายสินค้าแต่ละประเภทจะต้องมีหลายขนาดให้
เลือก เช่น ขนาดเล็กสําหรับพกพา ขนาดใหญ่สาํ หรับครอบครัว เป็ นต้น
11. ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด (Marketing Information) เนืองจากผูค้ า้ ปลีกอยู่
ใกล้ชดิ ผูบ้ ริโภคทีเ ป็ นลูกค้า จึงทําให้ผคู้ า้ ปลีกทราบถึงลักษณะความต้องการ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ตลอดจนรับทราบคําติชมหรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเกียวกับผลิตภัณฑ์
หรือร้านค้า ซึงข้อ มูลข่าวสารทางการตลาดเหล่ านีจะทําให้ร้านค้าสามารถจัดหาสินค้าไว้ขายและ
ให้บริการได้ตรงกับลักษณะความต้องการของลูกค้า
12. การใช้กลยุทธ์ทสี อดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภค (Lifestyle
Support) ในปจั จุบนั รูปแบบการดําเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคมีการเปลีย นแปลงไปอย่างมาก เช่น ผูห้ ญิง
ต้องออกไปทํางานนอกบ้านทําให้มเี วลาทํางานบ้านน้ อยลง จึงมีความจําเป็ นต้องการซือผลิตภัณฑ์
บางอย่างเพือความสะดวกในการทํางานบ้าน เช่น เครือ งซักผ้า เครือ งดูดฝุน่ เป็ นต้น
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ในประเทศไทยร้านค้าปลีกร้านทีเป็ นตึกแถวอาคารพาณิชย์และร้านค้าทีเ ป็ นรูปแบบ
ใหม่เมือรวมกันแล้วจะมีรา้ นค้าทังสินประมาณ 300,000 ร้าน (จรินทร์ อาสารทรงธรรม. 2543) โดย
จะแยกเป็ นร้านรูปแบบเก่า เช่น ร้านโชห่วยและร้านขายของชําเล็กๆ ซึงเรียกร้านเหล่านีว่าร้านค้า
ปลีกประเภทรูปแบบเก่า (Traditional trade) และร้านค้าปลีกอีกประเภทหนึงเป็ นร้านค้ารูปแบบใหม่
ทีม กี ารนํ าเอาการบริหารจัดการแนวทางใหม่เข้ามาใช้ เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดซือ การ
บริการ การบริหารงานบุคคล การจัดองค์การ เป็ นต้น ร้านเหล่านีเราจะเรียกว่า ร้านค้าปลีกประเภท
รูปแบบใหม่ (Modern trade) ตัวอย่างเช่น เซ็นทรัล เทสโก้โลตัส จัสโก้ คาร์ฟูร์ เซเว่นอีเลฟเว่น
สตาร์มาร์ท เป็ นต้น
ตาราง 3 ร้านค้าปลีกในประเทศไทย
ประเภท
ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง
ร้านสะดวกซือ
ห้างสรรพสินค้า
ดีสเคาน์สโตร์
ซูปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านค้าปลีกขนาดเล็กทัวไป


1999
N.A.
4,500
112
63
138
350,000

2000
N.A.
5,537
103
77
150
330,000

2001
300
5,750
108
97
170
300,000

2002
400
6,127
109
113
208
<300,000

2003F
500
6,700
109
130
227
<300,000

ทีม า: Thailand Retail Association and C.P. Seven Eleven. (2003).
ธุรกิจการค้าปลีกอาจจะดําเนินงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจแบบคนเดียว เป็ น
เจ้าของแบบหุ้นส่ วนแบบบริษัทจํากัดและแบบสหกรณ์ ผู้บริโ ภค การดําเนินงานธุรกิจการค้าปลีก
เริม ต้นมาเป็ นเวลานาน มีการพัฒนาธุรกิจขึนเรือยๆ จนปจั จุบนั เกิดเป็ นธุรกิจทีม กี ารเจริญเติบโตและ
แข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึงสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจทีเปลียนไป ร้านค้าปลีกอาจจะ
หมายถึง ตังแต่รา้ นค้าทีม ขี นาดใหญ่ ขายสินค้าหลายประเภท มีการลงทุนสูง มีการนํ าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ จนถึงร้านขายของชําเล็กๆ ขายสินค้าไม่กปี ระเภท ประเภทของร้านค้าปลีกทีเ ปิ ด
บริการในประเทศไทย เช่นห้างสรรพสินค้า (Department store) ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket)
ซุเปอร์สโตร์ (Super store) ไฮเปอร์มาร์ท (Hyper mart) ร้านค้าสะดวกซือ (Convenience store) มินิ
มาร์ท (Minimart) หรือ (Supermarket) ขนาดย่อม ร้านค้าปลีกแบบเน้นสินค้าราคาถูก (Discount
store) ร้านขายของชําหรือโชห่วย (Grocery store) เป็ นต้น
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ร้านสะดวกซื+อ
ร้านสะดวกซือ (Convenience store : CVS ) เป็ นร้านธุรกิจค้าปลีกทีจ าํ หน่ ายสินค้า
อุปโภคบริโภคทีม อี ตั ราการหมุนเวียนสูง (High-Turnover) และจํากัดการขายเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ที
ขายดีและซือได้สะดวกเท่านัน (Kotler. 1999 : 595) พืนทีร า้ นประมาณ 1-2 คูหาของอาคารพานิชย์
ร้านค้าประเภทนีมีรปู แบบนีคล้ายมินิมาร์ท แตกต่างในด้านบริการทีร า้ นอํานวยความความสะดวกใน
การซือให้กบั ลูกค้าด้วยบริการ 24 ชัวโมง

และตังอยู่ในพืนทีชุมชนเนืองจากให้ความสําคัญในการ
เลือกทําเลทีด ี ซึง อาจมีค่าเช่าพืนทีห รือค่าลงทุนในทีด นิ สูงมาก ส่วนใหญ่ทําเลร้านสะดวกซือทีเ ลือก
เป็ นพืนทีมคี นจํานวนมากสัญจรผ่านไปผ่านมา การจัดวางสินค้าในร้านเน้ นความเป็ นระเบียบและ
หาง่าย การตกแต่ งภายในร้านดูส ะอาดทันสมัยเน้ นการให้บริก ารทีรวดเร็ว มีระบบต่ างๆ ในการ
จัดการ เช่น จุดขาย (Points of sales: POS) เพือความรวดเร็วในการชําระเงิน ธุรกิจค้าปลีกทีเ ข้า
ข่ า ยร้ า นสะดวกซื อ ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ในรู ป แบบร้ า นอาหารจานด่ ว น ร้ า นมินิ ม าร์ ท หรื อ
ั  ามัน ซึง เน้นจําหน่ ายสินค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ตทีจ าํ หน่ ายสินค้า 24 ชัวโมงรวมถึ

งร้านมินิมาร์ทภายในปมนํ
อุปโภคบริโภคที
คอตเลอร์ (Kotler. 1999: 595) ได้อธิบายว่า ร้านสะดวกซือเป็ นวิวฒ
ั นาการสมัยใหม่
และประสบความสําเร็จมากทีสุดของระบบค้าปลีกโดยการนํ าธุรกิจ 3 ธุรกิจมารวมเข้าด้วยกันคือ
1. มินิมาร์ท 2. ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต 3. ร้านฟาสต์ฟ้ ูด ร้านสะดวกซือเป็ นร้านค้าปลีกทีจ ําหน่ ายสินค้า
อุ ปโภคบริโ ภคทีจําเป็ นต่ อชีว ิตประจําวัน รวมทังจําหน่ ายอาหารและเครืองดืมประเภทฟาสด์ฟ้ ู ด
แต่สนิ ค้าทีจ าํ หน่ ายในร้านสะดวกซือจะไม่หลากหลายเท่ากับซูเปอร์มาร์เก็ต ดังนันพฤติกรรมการซือ
สินค้าเหล่านีจึงเป็ นไปในลักษณะการซือเพราะจําเป็ นหรือความสะดวก ไม่ใช่ซอแบบจ่
ื
ายตลาดใน
ซูเปอร์มาร์เก็ต อุตสาหกรรมร้านสะดวกซือในอดีตเป็ นร้านทีร องรับความต้องการของวัยรุ่นและผูช้ าย
ใช้แรงงาน (Blue Collar) แต่ในปจั จุบนั หลายๆ ร้านออกแบบร้านค้าเพือให้ถูกใจลูกค้าทีเ ป็ นผู้หญิง
เพือลดภาพพจน์ ทวี ่า ร้านสะดวกซือเป็ นสถานทีซงึ ผู้ชายจะเข้ามาซือเบียร์ บุหรีแ ละนิตยสาร และ
สร้างภาพพจน์ดว้ ยการนําเสนอความสดชืนด้วยอาหารสําเร็จรูปทีส ะอาดและการรักษาสภาพแวดล้อม
จากการสํารวจพฤติกรรมความนิยมของผู้บริโภคทีมตี ่อร้านค้าประเภทโชห่วย หรือ
ร้านขายของชํา กับรูปแบบร้านประเภทคอนวีเนียนสโตร์พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคกลุ่มวัยรุ่นและ
คนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่ นิยมเลือกซือสินค้าอุ ปโภคบริโภคจากร้านสะดวกซือมากกว่าร้านขายของชํา
โดยทัวไปเนื

 องจากความทันสมัยของรูปแบบร้านค้า การจัดเรียงสินค้าของคอนวีเนียนสโตร ความ
สะอาดภายในร้าน ทําให้สามารถเลือกหยิบสินค้าได้โดยสะดวก และมีเสน่ ห์ดงึ ดูดใจให้เกิดความ
ต้องการซือสินค้า ขณะเดียวกันกลุ่มผูบ้ ริโภคซึง เป็ นผูใ้ หญ่ยงั คงมีความภักดีกบั การซือสินค้าอุปโภค
บริโ ภคประจําวันจากร้านขายของชํามากกว่ าร้านคอนวีเนี ยนสโตร์ ด้ว ยเหตุ ผ ลของการมีมนุ ษ ย
สัมพันธ์ระหว่างผู้ซอและผู
ื
้ขาย ซึงส่วนใหญ่จะมีความสนิทสนมกันในระดับหนึงจากการเป็ นลูกค้า
ประจํา ในขณะทีบ างกลุ่มก็เปลียนแปลงพฤติกรรมมาเลือกซือสินค้าในร้านคอนวีเนียนสโตร์ เช่นกับ
เดียวกับผูบ้ ริโภคกลุ่มวัยรุน่ และกลุ่มคนรุน่ ใหม่ดว้ ยเหตุผลคล้ายๆ กัน
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ป จั จัย ที ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ย่ อ ยอย่ า งคอนวี เ นี ย นสโตร์ ป ระสบความสํ า เร็ จ คื อ
การบริหารสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การทีม รี ะบบในการจัดให้มสี นิ ค้าอย่างหลากหลายเพือสามารถ
บริก ารผู้ บ ริโ ภคได้อ ย่ า งครบสมบู ร ณ์ ภ ายใต้ พ ืนทีอ ัน จํา กัด อีก ทังไม่ เ สีย โอกาสการขาย การนํ า
เทคโนโลยีความรูต้ ่างๆ การควบคุมบริหารสต็อก (Inventory control) เทคนิคการบริหารพืนทีก าร
ขาย (Space management) ทําให้คอนวีเนียนสโตร์ สามารถบริหารสินค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ การ
ใช้ระบบการสังซื
 อสินค้าแบบจํากัด จํานวนทํ าให้ค อนวีเ นี ย นสโตร์ส ามารถมีส ิน ค้าจําหน่ ายได้ถึง
2,000-3,000 รายการ ในพืนทีข ายเพียง 100 ตารางเมตร นอกจากนันยังมีการบริการอาหารประเภท
ฟาสต์ฟ้ ู ดและเครือ งดืมทีห ลากหลายชนิ ดมาจําหน่ ายเป็ นสินค้าผสมผสานมากขึน เวลาการเปิ ด
บริการ 24 ชัวโมง
 โดยเน้นความสะดวกและประหยัดเวลาสําหรับลูกค้าในทุกด้าน ได้แก่
1. ทําเลทีต งั สะดวกทีล ูกค้าจะเข้าใช้บริการไม่ว่าจะเป็ นลูกค้าทีอ ยู่ใกล้เคียงหรือ
ลูกค้าทีผ ่านไปมาเนืองจากมีสาขาจํานวนมาก กระจายอยู่ใกล้ตวั ลูกค้า โดยทุกร้านมีสนิ ค้าและบริการ
ในมาตรฐานเดียวกัน
2. เวลา สะดวกทีล ูกค้าจะเข้าใช้บริการได้ทุกเวลา เนืองจากเปิ ดบริการตลอด 24
ชัวโมง
 ทุกวันไม่มวี นั หยุดและประหยัดเวลา เพราะนอกจากจะอยู่ใกล้ตวั แล้ว ยังมีการจัดสถานทีแ ละ
การให้บริก ารแบบบริการตนเองทีส ามารถตอบสนองความต้อ งการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ใน
ทุกเวลา
3. สินค้าและบริการสะดวกในการซือหา เนืองจากมีสนิ ค้าจําเป็ นไว้บริการลูกค้า
ในทุกด้านอย่างครบครัน ทังด้านอาหารสําเร็จรูป เครือ งดืม และของใช้ทวไปในชี
ั
วติ ประจําวัน รวมทัง
บริการต่างๆ โดยเลือกสรรเฉพาะสินค้าทีม คี ุณภาพมาตรฐาน และเป็ นทีน ิยมของลูกค้ามาใช้บริการใน
ร้านในราคาทียุตธิ รรม ทําให้ไม่ต้องเสียเวลาเลือกหา จึงทําให้คอนวีเนียนสโตร์สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในยุคทีมกี ารแข่งขัน การเร่งรัดของเวลาและพฤติกรรมการบริโภคที
ต้องการความสะดวกสบาย
อุปสรรคประการหนึงทีคอนวีเนียนสโตร์ไม่สามารถขยายธุรกิจได้ คือ การไม่มกี าร
รวมตัวกันเพือทีจ ะสร้างศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารให้แก่กนั รวมทังการสร้าง
อํานาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ เพือทีก ารสังซื
 อสินค้าในปริมาณครังละมากๆ ทําให้ได้สนิ ค้าในราคา
ต้นทุนทีตํา ดังนันทางเลือกทางหนึงก็คอื การเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์เพือเกาะเกียวกันเป็ นลูกโซ่
(Chain store) ขนาดใหญ่และนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตต่อไป
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4. งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
เขมลัทธ์ พัฒนสิ น (2552: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรือง ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซือสินค้ากลุ่ม Counter Fast Food ในร้าน 7ELEVEN ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยั ครังนี มีจุดมุ่งหมายเพือ เพือ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซือสินค้ากลุ่ม Counter
Fast Food ในร้าน 7-ELEVEN ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพือเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเลือกซือสินค้ากลุ่ม Counter Fast Food ในร้าน 7- ELEVEN ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลีย ต่อเดือน
กลุ่มตัวอย่างทีใ ช้ในการวิจยั ครังนีคือ ผูบ้ ริโภคทีเ คยซือสินค้ากลุ่ม Counter Fast Food
ในร้าน 7-ELEVEN ในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ค่าสถิตทิ ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย และค่า
เบีย งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิตทิ ดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ถ้าพบความแตกต่างรายคู่ใช้วธิ ขี อง LSD และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิตสิ หสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สนั ได้ผลการวิจยั ดังนี
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี สถานภาพโสดหรือ
หย่าร้างระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั / ลูกจ้าง มีรายได้เฉลีย ต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท
2. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความถีในการซือสินค้ากลุ่ม Counter Fast Food ประมาณ
3 ครัง/สัปดาห์ โดยมีค่าเฉลีย ในการใช้จ่ายประมาณ 40 บาท/ครัง โดยสินค้าทีซ อบ่
ื อยทีส ุด ได้แก่
ไส้ กรอกกริลล์ / เบอร์เกอร์ / ฮอทดอก และซือบ่อยในวันอังคาร – ศุกร์ ช่วงเวลา 05.01 – 09.00 น.
โดยสาขาทีเ ลือกใช้บริการส่วนใหญ่อยูใ่ กล้ทพี กั อาศัย และทีท าํ งาน
3. ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทังด้านสินค้า
ด้านราคาด้านทําเลทีต งั และด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี
4. ผูต้ อบแบบสอบถามทีม เี พศ และระดับการศึกษา ทีแ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกซือสินค้ากลุ่ม Counter Fast Food ในร้าน 7-ELEVEN ในด้านความถีใ นการซือทีแ ตกต่างกัน
5. ผูต้ อบแบบสอบถามทีม อี ายุและรายได้เฉลีย ต่อเดือน ทีแ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกซือสินค้ากลุ่ม Counter Fast Food ในร้าน 7-ELEVEN ในด้านวันทีซ อแตกต่
ื
างกัน
6. ผูต้ อบแบบสอบถามทีม อี าชีพ ทีแ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซือสินค้ากลุ่ม
Counter Fast Food ในร้าน 7-ELEVEN ในด้านความถีในการซือ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย เวลาทีซ อื และ
วันทีซ อแตกต่
ื
างกัน
7. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซือสินค้า
กลุ่ม Counter Fast Food ในร้าน 7-ELEVEN ในด้านความถีใ นการซือ
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มณทิ รา กิ ตติ ศกั ดิM นาวิ น (2545: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรือง พฤติกรรมการซือสินค้า
ของผูบ้ ริโภคในร้านสะดวกซือ กรณีศกึ ษา: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลีย เท่ากับ 30 ปี มีสถานภาพโสด มีสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน จบการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้ 10,00020,000 บาทต่อเดือน ทัศนคติทมี ตี ่อร้านสะดวกซือในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลีย
ทัศนคติสูงสุด คือ ด้านการจัดจําหน่ าย ร้านสะดวกซือทีก ลุ่มตัวอย่างใช้บริการบ่อยทีส ุด คือ ร้าน 7Eleven เนืองจากอยู่ใกล้บ้าน โดยการเดินไปร้านสะดวกซือคนเดียว ช่วงเวลาทีไปซือสินค้าอยู่
ระหว่าง 18.00 – 24.00 น. ซือสินค้า 4-6 ครังต่อเดือน สินค้าทีซ อเป็
ื นสินค้าประเภทอาหาร ของขบ
เคียว ยา เป็ นจํานวนเงิน 51 – 100 บาทต่อครัง ปจั จัยทีม คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าใน
ร้านสะดวกซือได้แก่ เพศ และสถานภาพสมรส โดยเพศชายซือสินค้ามากกว่าเพศหญิง และคนโสด
ซือสินค้าต่อเดือนมากครังกว่าผูท้ สี มรสแล้ว สําหรับ อายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั จํานวนครังในการซือสินค้าต่อเดือน และปจั จัยส่วนบุคคลทังหมด
ในการศึกษาครังนี ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั จํานวนเงินในการซือสินค้าต่อครัง
ภาสกร สุวรรณนิ มิ ต (2540: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรือง ทัศนคติและพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคและปจั จัยทีม ผี ลต่อการใช้บริการร้านสะดวกซือ (Convenience Store) ศึกษาถึงคุณสมบัติ
ของผูบ้ ริโภคทีน ิยมซือสินค้าในร้านสะดวกซือ ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 25 – 35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพพนักงาน /
ลูกจ้างเอกชน มีรายได้ตํากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ความถีหรือจํานวนครังทีใ ช้บริการอยู่ระหว่าง 510 ครังต่อเดือนและร้านทีผ ูบ้ ริโภคนิยมใช้บริการมากทีส ุด คือ ร้าน 7-Eleven ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ม ี
ความเห็นว่า สินค้ามีคุณภาพ ราคาเท่ากับทีอ นื ประเภทของสินค้าทีผ ูบ้ ริโภคนิยมซือมากทีส ุด คือ
อาหารประเภทFast food เครือ งดืมประเภทนําอัดลม
เมือ พิจ ารณาถึง ความสัมพันธ์ระหว่ า งลัก ษณะทัวไปของผู

้บ ริโ ภคกับพฤติก รรมการใช้
บริการด้านความถีในการเข้าร้าน และด้านปริมาณการซือ(ค่าใช้จ่าย) พบว่า เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ ไม่มผี ลต่อพฤติกรรมด้านความถีในการเข้าร้าน ส่วนเพศ การศึกษา รายได้ ของผูบ้ ริโภคไม่ม ี
ผลต่อด้านพฤติกรรมด้านปริมาณซือ(ค่าใช้จา่ ย) แต่อายุจะมีผลต่อปริมาณซือ ส่วนอาชีพของผูบ้ ริโภค
มีผลทังพฤติกรรมการซือด้านความถีในการเข้าร้านและปริมาณซือ เมือพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทัวไปของผู

บ้ ริโภคกับการเลือกเข้าร้านและชือร้าน พบว่า เพศ การศึกษา ไม่มผี ลต่อ
พฤติกรรมการเลือกเข้าร้านแต่อายุ อาชีพ รายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าร้านแต่ละร้าน ส่วน
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคเรือ งคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริโภคทีม ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถีในการ
เข้าร้านพบว่า คุณสมบัตขิ องร้านมีผลต่อการใช้บริการด้านความถี เนืองจากคุณสมบัตขิ องร้าน คือ
ทําเลทีต งใกล้
ั บา้ นหรือทีท ํางานเปิ ด 24 ชัวโมง

ทําให้เกิดความสะดวกและซือได้บ่อย แต่คุณสมบัติ
ของร้านไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการด้านปริมาณการซือ

39
สุภาพร ชตานนท์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเรือ ง การสือสารการตลาดเชิงบูรณา
การทีมอี ิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซือสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจยั ครังนี มีความหมายมุ่งศึกษาการสือสารการตลาดเชิงบูรณาการทีม อี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการซือสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างทีใ ช้ในการวิจยั ครังนี คือ ประชากรทังชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที
ซือสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) เคยซือสินค้าอย่างน้อย 2 ครัง จํานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครือ งมือในการรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ
สถิติ Independent t-test Sample สถิตคิ วามปรปรวทางเดียว One-Way Analysis of Variance หรือ
One-Way ANOVA และและการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตใิ ช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
(Statistic Package for the Social Science) Window Version 11 พบว่า
1. ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี จบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน รายได้เฉลีย ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท
2. ระดับอิทธิพลของการสือสารการตลาดเชิงบูรณาการทีม อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ
สินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ในระดับมาก ได้แก่ ด้านพนักงานให้บริการ การจัดการร้าน
การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และระดับอิทธิพลของการสือสารการตลาดเชิงบูรณาการทีม อี ทิ ธิพล
ต่ อ พฤติ ก รรมการซื อสิ น ค้ า ในร้ า นเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น (7-Eleven) ในระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่
การประชาสัมพันธ์ กิจจกรรมทางการตลาด
3. พฤติกรรมการซือสินค้าของผูบ้ ริโภค
3.1 จํานวนเงินโดยเฉลีย ในการซือสินค้าต่อครัง/บาท จํานวนเงินทีม คี ่าตําสุดคือ 20
บาท/ครัง จํ า นวนเงิน สู ง สุ ด คื อ 1,000 บาท/ครัง โดยมีจํ า นวนเงิน โดยเฉลี ย เท่ า กั บ 109.39
บาท/ครัง
3.2 จํานวนครังในการมาซือสินค้าต่อสัปดาห์/ครัง จํานวนครังในการมาสินค้ามีค่า
ตําสุดคือ 2ครัง/สัปดาห์ จํานวนครังในการมาซือสินค้ามีค่าสูงสุดคือ 24 ครัง/สัปดาห์ โดยมีจาํ นวนครัง
ในการมาซือสินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 4.69 ครัง/ สัปดาห์
3.3 จํานวนเวลาในการมาซือสินค้าต่อครัง/นาที จํานวนเวลาทีใช้ในการสินค้ามีค่า
ตําสุดคือ 5 นาที/ครัง จํานวนเวลาทีใ ช้ในการซือสินค้ามีค่าสูงสุดคือ 40 นาที/ครัง โดยมีจาํ นวนเวลาที
ใช้ในการซือสินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 12.21 นาที/ครัง
4. จํานวนเงินโดยเฉลีย ในการซือสินค้า
ลักษณะประชากรศาสตร์ทแี ตกต่างกันในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เ ฉลีย ต่ อ เดือ นนันจะมีจํ า นวนเงิน โดยเฉลีย ในการซือสิน ค้ า แตกต่ า งกัน ส่ ว นการสือ สาร
การตลาดเชิงบูรณาการในด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ด้านพนัก งานให้บริก าร และการ
จัดการร้านจะมีความสัมพันธ์กบั จํานวนเงินโดยเฉลีย ในการซือสินค้า
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5. จํานวนครัง/สัปดาห์ในการซือสินค้า
ลัก ษณะประชากรศาสตร์ทีแ ตกต่ างกัน ในด้า นอาชีพ นันจะมีจํานวนจํา นวนครัง/
สัปดาห์ในการซือสินค้าแตกต่างกัน ส่วนการสือสารการตลาดเชิงบูรณาการในด้านพนักงานให้บริการ
และการจัดการร้านจะมีความสัมพันธ์กบั จํานวนครัง/สัปดาห์ในการซือสินค้า
6. จํานวนเวลาทีใ ช้ในการซือสินค้า
ประชากรศาสตร์ทแี ตกต่ างกันในด้านอาชีพจะมีจํานวนเวลาทีใ ช้ในการซือสินค้า
แตกต่ างกัน ส่วนในด้านการสือสารการตลาดเชิงบูรณาการในด้านการโฆษณามีความสัมพันธ์กบั
จํานวนเวลาทีใ ช้ในการซือสินค้า
วีระ โชติ ธรรมาภรณ์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรือง การศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซือของประชาชนในเขตดินแดงมีวตั ถุประสงค์ 2 ประการคือ
1. เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซือของประชาชนในเขตดินแดง
2. เพือ ศึก ษาป จั จัย ทีม ีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ร้ า นค้ า ทีนิ ย มซือสิน ค้ า อุ ป โภคบริโ ภคของ
ประชาชนในเขตดินแดงและทัศนคติทมี ตี ่อร้านสะดวกซือ
การวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจทีไ ด้ขอ้ มูลจากการเก็บแบบสอบถาม จากผูบ้ ริโภคใน
เขตดินแดงจํานวน 400 คน ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
นํ าข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ผล หาค่าความถี ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และทําการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิตไิ คสแควร์ (Chi – Square) สถิตกิ ารทดสอบของแมน-วิทนีย์ (The
Mann-Whitney U Test) และสถิติการทดสอบของครูสคัล-วัลลิส (Kruskal-Wallis H Test)
ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Page age For Social Science for Windows)
Version 11.5 ผลการศึกษาพบว่า
ผู้บริโภคทีใช้บริการร้านสะดวกซือส่วนมากมีช่ว งอายุระหว่าง 15-24 ปี เป็ นนัก เรียน/
นักศึกษา การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลีย ต่อเดือนตํากว่า 5,000 บาท ผู้บริโภคมี
ความนิยมซือสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านสะดวกซือมากกว่าห้างสรรพสินค้า และร้านค้าประเภทอืน
ๆ ซึง ความถีหรือจํานวนครังทีใ ช้บริการร้านสะดวกซืออยู่ระหว่าง 1-3 ครัง ต่อสัปดาห์ ผูบ้ ริโภคทีใ ช้
บริการร้านสะดวกซือส่วนใหญ่จะใช้จ่ายในการซือสินค้า ส่วนใหญ่ครังละ 50-100 บาท ช่วงเวลาทีใ ช้
มากทีสุดคือ ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ร้านสะดวกซือทีนิยมเข้าใช้บริการมากทีส ุดคือ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ส่วนประเภทสินค้าทีผ ูบ้ ริโภคนิยมซือมากทีส ุดคือ เครืองดืม การเข้าใช้บริการร้านสะดวก
ซือจะเข้าใช้บริการเพียงคนเดียว ปจั จัยในการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซือ มีสาเหตุมาจากผูบ้ ริโภคมี
ความพึงพอใจในการเปิ ดบริการตลอด 24 ชัวโมง

และการทีร า้ นสะดวกซือมีจาํ นวนสาขาทีม ากและ
กระจายอยู่ทวไปทํ
ั
าให้สามารถบริการผู้บริโภคได้ครอบคลุมกว่าห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซือ
สามารถหยิบชมสินค้าได้ดว้ ยตนเอง ร้านสะดวกซือมีการดูแลคุณภาพสินค้า ภายในร้านสะดวกซือมี
เครือ งปรับอากาศ สินค้าทุกชนิดมีป้ายบอกราคา พนักงานมีความสุภาพกล่าวคําขอบคุณและทักทาย
กับลูกค้า ซึง แตกต่างจากร้านขายของชําหรือร้านค้าโดยทัวไป
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ยามาชิ ตะ โอดะ (ปราโมชน์ รอดจํารัส. 2540; อ้างอิ งจาก Yamashita Oda. 1990: 79)
ได้สรุปเรือพฤติกรรมการซือของผูบ้ ริโภคทีใ ช้บริการร้าน 7-eleven ไว้ว่า ลูกค้าจะเสียเวลาอยู่ในร้าน
เฉลีย ประมาณ 5-10 นาที เราจะต้องทําให้ลูกค้ากวาดสายตามองเห็นทุกซอกทุกมุมในร้านภายใน
ช่วงเวลาสัน ๆ แม้ว่าการจัดวางสินค้าต้องคํานึงถึงความสะดวกในการค้นหา แต่กต็ ้องกระตุ้นความ
อยากจะ “ซือติดมือ” ของลูกค้าด้วย ฉะนันจะต้องเข้าใจจิตใจของลูกค้าเป็ นอย่างดี สําหรับเรืองบริการ
ซึง ถือเป็ นสิง สําคัญมากทีจ ะเอาชนะคู่แข่งตลอดจนเอาชนะใจผูบ้ ริโภค จะต้องคํานึงถึงสัมพันธภาพ
กับลูกค้าด้วย เพราะการจัดการทุกอย่างให้ลูกค้าเป็ นผูบ้ ริการตนเอง แต่เรืองเล็กๆ น้อยๆ กับลูกค้า
ยังเป็ นสิง จําเป็ นทีดงึ ดูดลูกค้ากลับเข้ามาหาเราอีก 7-eleven จึงเลือก “แคชเชียร์” มาทําหน้ าที
ดังกล่าว และถือ ว่าเป็ นจุดขายทีสําคัญในการสร้างมาตรฐานการให้บริการหนึงเดียวกันทัวโลก

นอกจากนียามาชิตะโอดะ ยังให้ความสําคัญเบืองต้น 4 ประการ ของการดําเนินงานของ 7-eleven
คือ 1. การดูแลสินค้าให้สดใหม่ 2. มีสนิ ค้าทีขายดีอยู่ครบครัน 3. รักษาอนามัยความสะอาด
4. บริการเป็ นกันเอง
วิ ภาสพล ชิ นวัฒนโชติ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรือง ความพึงพอใจและ
แนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บริโภคทีมตี ่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทมี ขี ายในเซเว่นอีเลฟเว่น
การวิจ ยั ครังนี เพือ ให้ท ราบถึง ความพึง พอใจและแนวโน้ ม พฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคทีม ีต่ อ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑท์ ทีม ขี ายในเซเว่นอีเลฟเว่น โดยมีความมุ่งหมายทีจ ะศึกษาความพึงพอใจ
พฤติกรรมและแนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บริโภคจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างทีใ ช้ในการวิจยั
ครังนีคือผู้บริโ ภคทีเคยซือสินค้าหรือใช้บริการร้านสะดวกซือเซเว่นอีเลฟเว่ นโดยไม่ทราบจํานวน
ประชากร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บข้อมูลสถิตทิ ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าสถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน เพืออธิบาย ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และ การ
ทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบรายคู่โดยใช้วธิ ี กําลังสิงน้อยทีส ุดและค่าสัมประสิทธิ 
สหสัมพันธ์ของเพียรสัน เพือทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบข้อมูลพบว่า
1. ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม ตี ่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยรวมทีม ขี าย
ภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ในระดับปานกลาง เมือแบ่งแยกดูตามหมวดหมู่แล้วพบว่าผูบ้ ริโภคมี
ความพึงพอใจในผลิตภัณ ฑ์เครืองดืม (ไม่มแี อลกอฮอลล์) มากทีสุ ดตามด้วย ขนมและผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจในเครือ งดืม (มีแอลกอฮอลล์) น้อยทีส ุด
2. ผู้บริโภคมีความถีในการซือเครืองดืม (ไม่มแี อลกอฮอลล์) มากทีสุดรองลงมาคือ
ขนมและทีม คี วามถีน ้อยทีส ุดคือเครือ งดืม (มีแอลกอฮอลล์)
3. แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคยู่ในระดับที “เท่าเดิม” มีเพียงผลิตภัณฑ์กลุ่มดียว
เท่านันคือเครือ งดืม (มีแอลกอฮอลล์) เท่านันทีม แี นวโน้มว่า “ลดลง”
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4. เพศทีแ ตกต่างกันส่งผลให้ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการซืออาหาร (สด) และผลิตภัณฑ์
ซักล้างแตกต่างกัน โดยเพศหญิงซือมากกว่าเพศชายทีร ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
5. อายุทแี ตกต่างกันส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีพฤติกรรมการซือเครือ งดืม (ไม่มแี อลกอฮอลล์)
ขนม ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ผลิตภัณฑ์ซกั ล้างอุปกรณ์เครืองใช้
ภายในบ้านและผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์แตกต่างกันทีร ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
6. สถานภาพสมรสทีแ ตกต่างกันส่งผลให้ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการซือเครืองดืม (ไม่ม ี
แอลกอฮอลล์) ขนม อาหาร (แช่แข็ง) และอุปกรณ์เครืองใช้ภายในบ้านแตกต่างกันทีร ะดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05
7. ระดับการศึกษาทีแ ตกต่างกันส่งผลให้ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการซือเครืองดืม (มีแอ
ลกอฮอลล์) ขนม อาหาร (แห้ง) ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและ
ผลิตภัณฑ์ซกั ล้างแตกต่างกันทีร ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
8. อาชีพทีแตกต่างกันส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซือเครืองดืม (ไม่มแี อลกอ
ฮอลล์) อาหาร (สด) อาหาร (แช่แข็ง) ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก
ผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง อุปกรณ์เครืองใช้ภายในบ้านและผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์แตกต่างกันทีร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01
9. รายได้ต่อเดือนทีแ ตกต่างกันส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีพฤติกรรมการซือเครืองดืม (ไม่มแี อ
ลกอฮอลล์) เครืองดืม (มีแอลกอฮอลล์) อาหาร (สด) อาหาร (แช่แข็ง) อาหาร (แห้ง) ผลิตภัณฑ์ดูแล
ร่างกายและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง อุปกรณ์เครืองใช้ภายในบ้านและ
ผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์แตกต่างกันทีร ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
10. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์เครืองดืม (ไม่ม ี
แอลกอฮอลล์) และเครืองดืม (มีแอลกอฮอลล์) อยู่ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน ส่วน
ผลิตภัณฑ์ขนม อาหาร (สด) อาหาร (แช่แข็ง) อาหาร (แห้ง) ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง อุปกรณ์เครืองใช้ภายในบ้านและผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์เทน
เมนต์ มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูงในทิศทางเดียวกันทีร ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
11. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับแนวโน้มพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์เครืองดืม (มี
แอลกอฮอลล์) และผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนผลิตภัณฑ์เครืองดืม (ไม่มแี อลกอฮอลล์) ขนม อาหาร (สด) อาหาร (แช่แข็ง) อาหาร
(แห้ง) ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ผลิตภัณฑ์ซกั ล้างและอุปกรณ์
เครืองใช้ภายในบ้านมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูงในทิศทางเดียวกันทีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .01

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิจยั เรือ ง การจัดการร้านค้าปลีกค้าทีม อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้า: การศึกษา
ร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน ตอนต่างๆ ดังนี
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ งมือทีใ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
4. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใช้ในการศึก ษาวิจยั ได้แก่ ผู้บริโภคทีเคยซือสินค้าหรือใช้บริการจาก
ร้านสะดวกซือ ในกรุงเทพมหานครโดยไม่ทราบจํานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ ช้ในการศึกษาครัง นี คือ กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ คยซือ สินค้าหรือใช้บริการจาก
ร้านสะดวกซือ ในกรุงเทพมหานคร แต่เนืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ น่ นอน ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึงได้
กํ า หนดขนาดตัว อย่ า งโดยใช้ ต ารางตารางสํ า เร็จ รู ป กํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งของ ยามาเน่
(Yamane. 1967: 886) ในกรณีทไี ม่ทราบจํานวนประชากรทีร ะดับความเชือมัน 95% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
เกณฑ์กาํ หนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง นี ผูว้ จิ ยั ได้ทําการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่าง โดยมี
ขัน ตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 3 ขัน ตอนดังนีคอื
ขัน) ตอนที 1 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยใช้
เกณฑ์การแบ่งเขตการปกครองทีป ระกาศทะเบียนทางหลวงเทศบาลตามพระราชบัญญัตทิ างหลวง
พ.ศ.2535 ซึง เขตการปกครองในกรุงเทพมหานครมีจาํ นวนทัง สิน 50 เขต แบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ดังนี
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ตาราง 4 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มเขตการปกครอง
กลุ่มรัตนโกสินทร์

กลุ่มบูรพา

กลุ่มศรีนครินทร์

กลุ่มเจ้าพระยา

กลุ่มกรุงธนใต้

กลุ่มกรุงธนใต้

รายชือเขตในแต่ละกลุม่
เขตบางซือ เขตดุสติ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตปทุมวัน
เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์
และเขตบางรัก
เขตดอนเมือง เขตหลักสี เขตสายไหม เขตบางเขน เขตจตุจกั ร
เขตลาดพร้าว เขตบึงกุม่ เขตบางกะปิ
และเขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา
เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตประเวส
เขตสวนหลวง และเขตคันนายาว
เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตคลองเตย
เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบางคอแหลม
และเขตยานนาวา
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตจอมทอง
เขตราษฎร์บรู ณะ เขตทุง่ ครุ เขตธนบุรี เขตคลองสาน
และเขตบางแค
เขตบางพลัด เขตตลิง ชัน เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม
และเขตทวีวฒ
ั นา

ทีม า: เขตการปกครองทีป ระกาศทะเบียนทางหลวงเทศบาลตามพระราชบัญญัตทิ างหลวง
พ.ศ. 2535.
ผู้ว ิจ ยั เลือ กพืน ทีด้ว ยวีธ ีก ารจับ ฉลากแบบไม่ใ ส่ ค ืน ในแต่ ล ะกลุ่ ม เขตการปกครอง
กลุ่มละ 1 เขต ซึง ผลการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการจับสลากได้เขตการสํารวจทีเ ป็ นตัวแทนดังนี
กลุ่มเขตการปกครอง
กลุ่มรัตนโกสินทร์
กลุ่มบูรพา
กลุ่มศรีนครินทร์
กลุ่มเจ้าพระยา
กลุ่มกรุงธนใต้
กลุ่มกรุงธนเหนือ

เขตการสํารวจ
เขตพระนคร
เขตบางกะปิ
เขตสวนหลวง
เขตพระโขนง
เขตจอมทอง
เขตตลิง ชัน
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ขัน) ตอนที 2 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ได้ตวั แทนตาม
โควต้าสําหรับเขตการสํารวจในแต่ละเขต ดังนี (Zikmund. 2000: 452)
เขตการสํารวจ
เขตพระนคร
เขตบางกะปิ
เขตสวนหลวง
เขตพระโขนง
เขตจอมทอง
เขตตลิง ชัน

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
67
67
67
67
66
66

ซึง ผูว้ จิ ยั จะเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสถานที ทีเ ป็ นชุมชน ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียน
โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซือ
ขัน) ตอนที 3 ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ให้ผตู้ อบแบบสอบถามเป็ นผูก้ รอกคําตอบเอง (Self – administered questionnaires) จนครบจํานวน
ขนาดตัวอย่าง 400 คน (Zikmund. 2000: 450) โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน 2553 –
วันที 15 ธันวาคม 2553

2. การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ครัง นีผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง สร้างขึน เพือ
ศึกษาถึง การจัดการร้านค้าปลีกทีม อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าของผู้บริโภค: การศึกษาร้าน
สะดวกซือ ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่ อเดือน เป็ นลักษณะคําถามปลายปิ ด (Close-ended
Question) จํานวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทต่างๆ ดังนี คือ
ข้อที 1. เพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)
ข้อที 2. อายุ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยมี
เกณฑ์ในการคํานวณอายุดงั นี
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ความกว้างของอันตรภาคชัน = ข้อมูลทีม คี ่าสูงสุด - ข้อมูลทีม คี ่าตําสุด
จํานวนชัน
=
50 – 20
3
=
10
ดังนัน ในการวิจยั ครัง นี จึงได้ใช้ช่วงอายุดงั กล่าวเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดช่วงอายุดงั นี
2.1 ตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
2.2 21 – 30 ปี
2.3 31 – 40 ปี
2.4 41 – 50 ปี
2.5 51 ปีขนึ ไป
ข้อที 3. ระดับการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale)
3.1 ตํากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
ข้อที 4. อาชีพ โดย เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
4.1 นักเรียน / นิสติ นักศึกษา
4.2 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.3 พนักงานบริษทั เอกชน
4.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
4.5 พ่อบ้าน / แม่บา้ น / เกษียณอายุ
4.6 อืนๆ โปรดระบุ........
ข้อที 5. รายได้ต่อเดือนโดยเฉลีย เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ
(Ordinal scale) โดยการกําหนดช่วงรายได้เฉลีย ต่อเดือนดังนี
ความกว้างของอันตรภาคชัน = ข้อมูลทีม คี ่าสูงสุด - ข้อมูลทีม คี ่าตําสุด
จํานวนชัน
=
5,000 – 20,000
3
=
5,000
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ดังนัน ในการวิจยั ครัง นี จึงได้ใช้ช่วงรายได้เฉลีย ต่อเดือนดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ในการ
กําหนดช่วงรายได้เฉลีย ต่อเดือนดังนี
5.1 ตํากว่าหรือเท่ากับ 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 บาทขึน ไป
ส่ วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับการจัดการร้านสะดวกซือในการรับรูข้ องผู้บริโภค
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) มีจาํ นวน 30 ข้อ ซึง แบ่งเป็ น 5 ด้าน โดยมี
รายละเอียดดังนี
1. ด้านการบริการ
มีจาํ นวน 6 ข้อ
มีจาํ นวน 6 ข้อ
2. ด้านการคัดเลือกสินค้า
3. คุณค่าด้านความสะดวก
มีจาํ นวน 5 ข้อ
4. ด้านลักษณะทางกายภาพ
มีจาํ นวน 7 ข้อ
5. ด้านคุณภาพสินค้า
มีจาํ นวน 6 ข้อ
โดยทีแ ต่ละคําถามแบ่งระดับลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตามการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
ออกเป็ น 5 ระดับ ซึง เป็ นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชัน (Interval Scale) และได้กําหนดค่า
ของการประเมินระดับลักษณะการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคได้โดยมีเกณฑ์ดงั นี
ระดับลักษณะการรับรู้
มากทีส ุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส ุด

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
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การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามทีใช้ระดับการวัดข้อมูลอันตรภาคชัน
(Interval Scale) ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์เฉลีย ในการอภิปรายผลโดยคํานวณได้ดงั นี (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา.
2545: 27)
Interval (I) =
Range(R) – 1
Class (C)
=
5–1
5
=
0.8
ดังนัน จึงสามารถกําหนดเกณฑ์เฉลียของระดับลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตาม
การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคได้ดงั นี
เกณฑ์คะแนนเฉลีย ของระดับลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตามการรับรู้
คะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00
หมายถึง มากทีส ุด
คะแนนเฉลีย 3.41 – 4.20
หมายถึง มาก
คะแนนเฉลีย 2.61 – 3.40
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.81 – 2.60
หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.80
หมายถึง น้อยทีส ุด
ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการซือ สินค้าในร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
ซึง มีจาํ นวนคําถามทัง หมด 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนีคอื
1. ชือร้านสะดวกซือทีใช้บริการ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภท นามบัญญัติ
(Nominal scale) ลักษณะคําถามมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)
2. ประเภทของสินค้า เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภท นามบัญญัติ (Nominal
scale) ลักษณะคําถามมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)
3. ช่วงเวลาในการใช้บริการ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภท เรียงลําดับ (Ordinal
scale) ลักษณะคําถามมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)
4. จํานวนเงินเฉลีย ทีใ นการซือสินค้า เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภท อัตราส่วน
(Ratio scale) ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question)
5. ความถีใ นการซือ สินค้า เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภท อัตรส่วน (Ratio scale)
ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question)
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ขัน) ตอนการสร้างเครืองมือ
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง นีคอื แบบสอบถามซึงมีขนั  ตอนการ
สร้างเครือ งมือตามลําดับต่อไปนี
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั เกียวกับ การจัดการร้านค้าปลีก พฤติกรรม
การซือ สินค้าของผู้บริโ ภค การค้าปลีก และร้านสะดวกซือ เพือนํ ามาเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดทีเกียวข้องกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ การจัดการร้านค้าปลีก และพฤติกรรมการซือ สินค้าของผูบ้ ริโภค
3. นํ าแบบสอบถามฉบับร่างทีไ ด้ ไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ทปี รึกษาปริญญา
นิพน์ และขอคําแนะนํ าในการแก้ไข ปรับปรุงข้อความเพือให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจน
ตามความมุง่ หมายของการวิจยั
4. นํ าแบบสอบถามทีสร้างขึน เสนออาจารย์ทปี รึก ษาปริญญานิ พนธ์และ
ผูเ้ ชีย วชาญตรวจแบบสอบถาม เพือพิจารณาตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงเกียวกับ
สํานวนภาษาให้เข้าใจง่าย เพือให้ได้ขอ้ คําถามทีม คี วามเทีย งตรงในการวัดข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั
5. นํ าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทปี รึกษา
ปริญญานิพนธ์และผูเ้ ชีย วชาญตรวจแบบสอบถาม
6. นํ าแบบสอบถามทีป รับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 40 คน เพือนํ าแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาค่าความเชือมันของเครื

องมือในการวิจยั
(Reliability Analysis) เพือประเมินเครืองมือในการวิจยั มีคุณภาพเพียงพอทีจะนํ าไปใช้ได้หรือไม่
ซึง นันแนลลี (Nunnally. 1978: 245-246) ได้เสนอแนะไว้คอื มีค่าเท่ากับ 0.7 ขึนไป สําหรับ
งานวิจยั เชิงสํารวจ ซึง ผลการทดสอบมีดงั นี
ค่าสัมประสิทธิ s α (α - Coefficiency) ของลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ
ตามการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค ด้านการบริการ เท่ากับ 0.8511
ค่าสัมประสิทธิ s α (α - Coefficiency) ของลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ
ตามการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค ด้านการคัดเลือกสินค้า เท่ากับ 0.8571
ค่าสัมประสิทธิ s α (α - Coefficiency) ของลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ
ตามการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค ด้านคุณค่าด้านความสะดวก เท่ากับ 0.7427
ค่าสัมประสิทธิ s α (α - Coefficiency) ของลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ
ตามการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค ด้านลักษณะทางกายภาพ เท่ากับ 0.8733
ค่าสัมประสิทธิ s α (α - Coefficiency) ของลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ
ตามการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค ด้านคุณภาพสินค้า เท่ากับ 0.7432
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนํ าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั

50

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั เรืองนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษาถึง การจัดการ
ร้านค้าปลีก ทีมอี ิทธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซือ สินค้าของผู้บริโ ภค: การศึก ษาร้านสะดวกซือ ใน
กรุงเทพมหานคร ซึง ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลทีเ กียวข้องกับงานวิจยั เพือนํ ามาวิเคราะห์จาก 2 แหล่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากจากการใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ในระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน 2553 – วันที 15 ธันวาคม
2553 โดยมีขนั  ตอนในการดําเนินงานดังนี
1.1 ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือแนะนํ าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
1.2
นํ า แบบสอบถามซึง หาคุ ณ ภาพแล้ ว ไปขอความร่ ว มมือ จากผู้ บ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานครตามเขตสํารวจทีก ําหนด โดยผูว้ จิ ยั ได้ชแี จงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจวัตถุประสงค์และ
อธิบายวิธกี ารตอบแบบสอบถามก่อนให้ผตู้ อบแบบสอบถามเริม ต้นตอบแบบสอบถาม และทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสถานทีทเี ป็ นชุมชน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซือ
2. แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทีไ ด้มาจากการศึกษาค้นคว้าและ
การรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ หนังสือทางวิชาการ บทความ วารสาร
ต่างๆ ปริญญานิพนธ์ รายงานวิจยั ทีเ กีย วข้อง และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

4. การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
นํ าข้อ มูล ทีไ ด้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามนํ ามาวิเ คราะห์โ ดยการใช้ค อมพิว เตอร์
ประมวลผล ซึง ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน ตอนต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. การตรวจสอบข้อ มูล (Editing) ผู้ว ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบ
แบบสอบถามแยกแบบสอบและถามทีไ ม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นํ าแบบสอบถามทีถ ูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามทีไ ด้
กําหนดรหัสไว้ล่วงหน้า
3. การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลทีล งรหัสแล้วได้นํามาบันทึกเข้าไฟล์โดยใช้คอมพิวเตอร์
เพือใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Analysis) การศึกษาค้นคว้าในครัง นี ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
โดยดําเนินการตามลําดับดังนี
4.1 การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนาจะใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมการซือ สินค้าของผูบ้ ริโภค โดยนํามาแจกแจงความถี (Frequency) และนํ าเสนอเป็ นร้อยละ
(Percentage)
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4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตามการรับรูข้ อง
ผูบ้ ริโภคโดยการหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบีย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.3 การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistic Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เชิงอนุ มาน โดยการนํ าข้อมูล ทีได้นํามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิว เตอร์ เพือทดสอบ
สมมติฐานแต่ละข้อ โดยใช้ค่าสถิตติ ่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิ ติทีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เป็ นค่าสถิตพิ นื ฐานทีใช้บรรยาย
คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพือใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทัวไปของ

ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สตู รดังนี (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 52)
 =

โดยที

P

f

n

 × 100


แทน ค่าร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์
แทน ความถีท สี าํ รวจได้
แทน จํานวนความถีทงั  หมด หรือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

1.2 ค่าเฉลีย (Mean) โดยใช้สตู รดังนี (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 48)

โดยที

x

=

∑
 


แทน ค่าคะแนนเฉลีย
∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง หมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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1.3 ส่วนเบีย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีสูตรดังนี (กัลยา วานิชย์
บัญชา. 2550: 49)
. . = 

โดยที



$

S. D.




!

($ )!

∑  (  − )!
−1

แทน ค่าเบีย งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนทัง หมดยกกําลังสอง

N



แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

2. สถิตสิ าํ หรับวิเคราะห์คุณภาพ
หาค่าความเชือมันของชุ

ดคําถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ sแอลฟ่า (& - Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 34-36)
& =
α

' ()*+,-+(. / *+,-+(.

1 + ( ' − 1 ) ()*+,-+(. / *+,-+(.

แทน ค่าความเชือมัน หรือ Alpha coefficient
k
แทน จํานวนคําถาม
covariance แทน ค่าเฉลีย
 ของความแปรปรวนระหว่างคําถาม
variance
แทน ค่าเฉลีย ของความแปรปรวนของคําถาม

โดยที

3. สถิตทิ ใี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1 ค่าสถิติ T-test (Independent Sample T-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กรณีการทดสอบสมมติฐานด้วย T-test จะต้องทดสอบความ
แปรปรวนของ s2 ของประชากรทัง 2 กลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test เพือทดสอบว่า s2 ของ
ประชากร 2 กลุ่มเท่ากันหรือไม่ โดยใช้สตู รดังนี (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 135)
F =

โดยที

df1 = n1-1
df2 = n2-1

S12
S22
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ในกรณีความแปรปรวนของประชากรทัง 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน
;

=
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โดยที

 < =>
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 >
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> F

ในกรณีความแปรปรวนของประชากรทัง 2 กลุ่มเท่ากัน
; =

H
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df = n1 + n2 – 2

โดยที
เมือ
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>
(  F )A>
 G( F)A>
 G > F>



(S! ≠ S!! )

t

x
x!
S!

S!!

n1
n2

df

แทน ค่าสถิตทิ ใี ช้พจิ ารณาใน t-distribution t
แทน ค่าเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่างที 1
แทน ค่าเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่างที 2
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที 1
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที 2
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที 1
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที 2
แทน ชัน' แห่งความเป็ นอิสระ (n1+n2- 2)

54
3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
ใช้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่างทีม ากกว่า 2 กลุ่มขึน ไป (กัลยา วานิชย์
บัญชา. 2550: 113)
ตาราง 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

ระหว่างกลุ่ม(B)

k-1

SS(B)

ภายในกลุ่ม(W)

n-k

SS(W)

รวม (T)

n-1

SS(T)

MS

M(N) =

OO(P)
Q<

M(R) ==

OO(P)
<S

F
M(N)
M(R)

ทีม า: กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2550). หน้า 114
กรณีการทดสอบสมมติฐานด้วย One-Way Analysis of Variance จะต้องทดสอบ
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยดูค่าแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ด้วย
การทดสอบของ Levene's test เพือทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากันหรือไม่ ทีม กี ารแจก
แจงแบบ F ทีอ งศาอิสระเป็ น k-1 และ ∑ n-1 โดยใช้สตู รดังนี (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 114)

3.2.1 ค่าสถิติ F-test ใช้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีม ากกว่า 2 กลุ่มขึน ไป กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน โดยใช้สตู รดังนี
(Hartung; & et al. 2001: 133)
T=

เมือ

UOP

UOV

, ? = ( ' − 1 ,  − ' )

F
แทน ค่าสถิตทิ ใี ช้พจิ ารณาใน F-distribution
MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม
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กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่ทรี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี .05 หรือระดับความเชือมัน 95% โดยใช้วธิ ี Fisher’s Least
Significant Difference (LSD) โดยใช้สตู รดังนี (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 332-333)
X =

1
1
MY D + E
 Z

[ \
F ;F^
>

โดยที ni ≠ nj
r=n-k
เมือ t<`;<a แทน ค่าทีใ ช้พจิ ารณาในการแจกแจงแบบ T-test ทีร ะดับความ
>
เชือมัน 95% และชัน ห่างความเป็ นอิสระภายในกลุ่ม
LSD แทน ค่าผลต่างนัยสําคัญทีค าํ นวณสําหรับการทดสอบ
MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (MSW)
แทน จํานวนข้อมูลของกลุ่ม i
ni
nj
แทน จํานวนข้อมูลของกลุ่ม j
3.2.3 ค่าสถิติ Brown-Forsythe (B) ใช้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย
ของกลุ่มตัวอย่างทีม ากกว่า 2 กลุ่มขึน ไป กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยใช้สตู ร
ดังนี (Hartung; & et al. 2001: 134)
b =

โดยค่า
เมือ

Mb
Mc

Mc = ∑S(1 − d )!


B
MSB
MSW
K
n
N
Si 2

แทน ค่าสถิตทิ ใี ช้พจิ ารณาใน Brown-Forsythe
แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มสําหรับสถิติ Brown-Forsythe
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทน ขนาดประชากร
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง
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ถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตแิ ล้ว ต้องทําการ
ทดสอบเป็ นรายคู่ต่อไป เพือดูว่ามีค่ใู ดบ้างทีแ ตกต่างกัน โดยใช้วธิ ี Dunnett T3 โดยใช้สูตรดังนี
(Keppel. 1982: 153-155)
?e =

เมือ

dD
qD
MSS/A
S

f2(MO/g )

hi

√k

แทน ค่าสถิตทิ ใี ช้พจิ ารณาใน Dunnett test
แทน ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett test
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม
แทน ขนาดของกลุ่มตัว

3.3 ค่าสถิติ Chi – square ( 2) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลทีม ี
ลักษณะเป็ นความถีโ ดยใช้สตู รดังนี (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2539: 182)
!

เมือ
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แทน Chi - Square
แทน ความถีห รือจํานวนครัง ทีเ กิดในระดับที ¡
แทน ความถีห รือจํานวนครัง ทีเ กิดในระดับที ¡
แทน จํานวนกลุม่ หรื อจํานวนระดับของตัวแปร
แทน k-1
แทน ความน่ าจะเป็ นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ

เมือพบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ จะทําการทดสอบขนาดความสัมพันธ์ต่อไป โดย
สถิตทิ ใี ช้วดั ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี
3.3.1 การทดสอบสถิติ Cramer’s V ใช้วดั ความสัมพันธ์ เมือมีตวั แปรใดตัวแปร
หนึงหรือทัง สองตัวเป็ นชนิดนามกําหนด Nominal scale โดยใช้สูตรดังนี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ s.
2543: 332)
q!
m,+n., o k p = 
(; − 1)
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โดยที

Cramer’s V
x2
n
t

แทน สัมประสิทธิ s Cramer’s V
แทน ค่าของ x2 จากการทดสอบความเป็ นอิสระต่อกัน
แทน ขนาดของตัวอย่าง
แทน จํานวนแถวหรือจํานวนสดมภ์ทมี คี ่าน้อย

3.3.2 การทดสอบสถิติ Somers’ D ใช้วดั ความสัมพันธ์ เมือมีตวั แปรใดตัวแปร
หนึงหรือทัง สองตัวเป็ นชนิดนามกําหนด Ordinal scale โดยใช้สูตรดังนี (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ s.
2543: 332)
)n.,k o  =

โดยที

r − r
r + r + st

Somers’ D แทน สัมประสิทธิ s Somers’ D
NS
แทน จํานวนคู่ทมี อี นั ดับเหมือนกันทัง 2 ตัวแปร
ND
แทน จํานวนคู่ทมี อี นั ดับต่างกันทัง 2 ตัวแปร
Tv
แทน จํานวนคู่ทมี ลี ําดับการเรียงซําของตัวแปรตาม

เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ sสหสัมพันธ์ ดังนี (ชูศรี วงศ์รตั นะ.2544: 316)
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.91 – 1.00 หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.71 – 0.90 หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูง
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.31 – 0.70 หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.01 – 0.30 หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระดับตํา
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 0.00
หมายความว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อ มูลงานวิจยั เรือ ง การจัดการร้านค้าปลีกทีมอี ิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมการซือ& สินค้าของผูบ้ ริโภค: การศึกษาร้านสะดวกซือ& ในกรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ยั ได้กําหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อดังนี&
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
n
แทน ค่าเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
x
S.D.
แทน ค่าความเบีย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าสถิตทิ ใี ช้พจิ ารณาใน t-distribution
F
แทน ค่าสถิตทิ ใี ช้พจิ ารณาใน F-distribution
LSD
แทน ค่าสถิตผิ ลต่างนัยสําคัญทีค าํ นวณสําหรับการทดสอบ Fisher’s Least
Significant Difference
Dunnett’s T3 แทน ค่าสถิตผิ ลต่างนัยสําคัญทีค าํ นวณสําหรับการทดสอบ Dunnett’s T3
แทน ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square)
ݔଶ
Cramer’s V แทน ระดับความสัมพันธ์ในการวัดตัวแปรมาตรวัดนามบัญญัติ
Somers’ D
แทน ระดับความสัมพันธ์ในการวัดตัวแปรมาตรวัดเรียงลําดับ
Sig.
แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิตจิ ากการทดสอบ
H0
แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
แทน มีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
*

การนําเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ในครัง&
นี&ผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์และนํ าเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ตามลําดับดังนี&
ส่วนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและ
ส่วนเบีย งเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี&
ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย ต่อเดือน
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ตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ& ตามการรับรู้
ของผู้บริโภค ได้แก่ การบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้านความสะดวก ลักษณะทางกายภาพ
และคุณภาพสินค้า
ตอนที 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย วกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าของผูบ้ ริโภค
ส่วนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุ มานเพือทดสอบสมมติฐานจํานวน 10 ข้อดังนี&
1. เพศมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ของผูบ้ ริโภค
2. อายุมอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ของผูบ้ ริโภค
3. ระดับการศึกษามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ของผูบ้ ริโภค
4. อาชีพมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ของผูบ้ ริโภค
5. รายได้เ ฉลียต่ อเดือ นมีอิทธิพลต่ อ พฤติก รรมการซื&อ สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ ของ
ผูบ้ ริโภค
6. การบริการมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ของผูบ้ ริโภค
7. การคัด เลือ กสิน ค้า มีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซื&อ ของ
ผูบ้ ริโภค
8. คุณค่าด้านความสะดวกมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อของ
ผูบ้ ริโภค
9. ลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อของ
ผูบ้ ริโภค
10. คุณภาพสินค้ามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ของผูบ้ ริโภค

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ส่วนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วน
เบีย งเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี&
ตอนที 1 ลักษณะข้อมูลทัวไปของผู

ต้ อบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย ต่อเดือน โดยนําเสนอในรูปแบบ ความถี ร้อยละ ดังนี&
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ตาราง 6 จํานวนค่าความถีแ ละค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย ต่อเดือน

1.เพศ

2.อายุ

3.ระดับการศึกษา

4.อาชีพ

5.รายได้เฉลียต่อเดือน

ข้อมูลส่วนบุคคล
ชาย
หญิง
รวม
ตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขน&ึ ไป
รวม
ตํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
นักเรียน / นิสติ นักศึกษา
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
พ่อบ้าน / แม่บา้ น / เกษียณอายุ
อาชีพอืนๆ
รวม
ตํากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
5,001– 10,000 บาท
10,001– 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 บาทขึน& ไป
รวม

จํานวน (คน)
169
231
400
91
206
61
34
8
400
127
205
68
400
113
70
135
45
19
18
400
69
116
94
60
61
400

ร้อยละ
42.25
57.75
100.00
22.75
51.50
15.25
8.50
2.00
100.00
31.75
51.25
17.00
100.00
28.25
17.50
33.75
11.25
4.75
4.50
100.00
17.25
29.00
23.50
15.00
15.25
100.00

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามทีใ ช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง& นี&มจี าํ นวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรได้ดงั นี&
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เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.75
และเพศชาย จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.25 ตามลําดับ
อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุ 21 – 30 ปี จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.50
รองลงมาคือ ตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.75 กลุ่มทีม อี ายุ 31 – 40 ปี
จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 กลุ่มทีม อี ายุ 41 – 50 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50และ
กลุ่มทีม จี าํ นวนน้อยทีส ุดคือ กลุ่มทีม อี ายุ 51 ปีขน&ึ ไป จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลําดับ
ระดับการศึ กษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรี ะดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน
206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.25 รองลงมาคือ ตํากว่าปริญญาตรี จํานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75
และกลุ่มทีม จี าํ นวนน้อยทีส ุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ตามลําดับ
อาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี าชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน จํานวน 135 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.75 รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน / นิสติ นักศึกษา จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.25 อาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 70 คิดเป็ นร้อยละ 17.50 ประกอบธุรกิจส่วนตัว /
ค้าขาย จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.50 พ่อบ้าน / แม่บา้ น / เกษียณอายุ จํานวน 19 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.75 และกลุ่มทีม จี ํานวนน้อยทีสุดคือ อาชีพอืนๆ จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50
ตามลําดับ ทัง& นี&อาชีพอืนๆ หมายถึง ช่างภาพ นักเขียน พยาบาล เภสัชกร รับจ้าง พนักงานรักษา
ความปลอดภัย วิศวกรและไม่ได้ประกอบอาชีพ
รายได้เฉลียต่ อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มรี ายได้ 5,001 - 10,000 บาท
จํานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 รองลงมาคือ กลุ่มทีม รี ายได้ 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 94
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.50 กลุ่มทีม รี ายได้ ตํากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 17.25 กลุ่มทีม รี ายได้ 20,001 บาทขึน& ไป จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 และกลุ่มทีม ี
จํานวนน้อยทีส ุดคือ กลุ่มทีม รี ายได้ 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00
ตามลําดับ
เนืองจากในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตไิ ค-แสควร์ (Chi-Square Test) ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุและด้านอาชีพ มีความถีของข้อมูลในบางกลุ่มน้ อยเกินไป
ไม่สามารถทําการทดสอบสมมติฐานได้ (Cochran.1954: 417- 451) ดังนัน& ผูว้ จิ ยั จึงทําการรวบรวม
กลุ่มข้อมูลใหม่เพือให้ทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตไิ ค-แสควร์ (Chi-Square Test) ได้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลด้านอายุและอาชีพ ซึง ได้จดั กลุ่มข้อมูลใหม่เป็ นดังนี&
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ตาราง 7 จํานวนค่าความถีแ ละค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามทีจ ดั กลุ่มใหม่ จําแนกตามอายุและ
อาชีพ

1.อายุ

2.อาชีพ

ข้อมูลส่วนบุคคล
ตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปี ขน&ึ ไป
รวม
นักเรียน / นิสติ นักศึกษา
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
พ่อบ้าน /แม่บา้ น / เกษียณอายุ /
อาชีพอืนๆ
รวม

จํานวน (คน)
91
206
61
42
400
113
70
135
45

ร้อยละ
22.75
51.50
15.25
10.50
100.00
28.25
17.50
33.75
11.25

37
400

9.25
100.00

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามทีน ํ ามาจัดกลุ่มใหม่
จําแนกตามตัวแปรได้ดงั นี&
อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุ 21 – 30 ปี จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.50
รองลงมาคือ ตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.27 กลุ่มทีม อี ายุ 31 – 40 ปี
จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 และกลุ่มทีม จี าํ นวนน้อยทีส ุดคือ กลุ่มทีม อี ายุ 41 ปี ขน&ึ ไป
จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.50 ตามลําดับ
อาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี าชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน จํานวน 135 คนคิด
เป็ นร้อยละ 33.75 รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน / นิสติ นักศึกษา จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.25 อาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 70 คิดเป็ นร้อยละ 17.50 ประกอบธุรกิจส่วนตัว /
ค้าขาย จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.50 และกลุ่มทีม จี าํ นวนน้อยทีส ุดคือ พ่อบ้าน / แม่บา้ น /
เกษียณอายุ / อาชีพอืนๆ จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.25 ตามลําดับ ทัง& นี& อาชีพอืนๆ หมายถึง
ช่ า งภาพ นั ก เขีย น พยาบาล เภสัช กร รับ จ้า ง พนัก งานรัก ษาความปลอดภัย วิศ วกรและไม่ไ ด้
ประกอบอาชีพ
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ตอนที 2

ลัก ษณะการจัด การร้ า นสะดวกซื8 อ ตามการรับ รู้ข องผู้ต อบ

แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับลักษณะการจัดการร้านสะดวกซื&อตามการรับรู้
ของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ การบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณ ค่าด้านความสะดวก ลัก ษณะ
ทางกายภาพ และคุณภาพสินค้า
ตาราง 8 ค่าเฉลีย และส่วนเบีย งเบนมาตรฐาน ลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ& ตามการรับรูข้ องตอบ
แบบสอบถามด้านการบริการ
ระดับการรับรู้
การจัดการร้านสะดวกซื8อตามการรับรู้
ด้านการบริการ
การแต่งกายของพนักงานสะอาดเรียบร้อย
การมีมนุษยสัมพันธ์ทดี ตี ่อลูกค้า
ความรวดเร็วในการให้บริการ
การดูแลเติมสินค้าบนชัน& วางสินค้าอย่างสมําเสมอ
พนักงานมีความรูเ้ รืองสินค้าเพือแนะนําลูกค้า
ส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วน
รวม

x
3.82
3.70
3.59
3.64
3.41
3.80
3.66

S.D.
.784
.937
.857
.814
.961
.795
.858

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ& มีลกั ษณะการจัดการร้าน
ด้านการบริการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.66
เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ& มีลกั ษณะการจัดการ
ร้านด้านการบริการอยู่ในระดับมากในทุกเรือง เรืองทีม คี ่าเฉลีย สูงทีส ุดคือ การแต่งกายของพนักงาน
สะอาดเรียบร้อย มีค่าเฉลียเท่ ากับ 3.82 รองลงมาคือ ส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วน มีค่าเฉลียเท่ากับ
3.80 การมนุ ษยสัมพันธ์ทดี ตี ่อลูกค้า มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.70 การดูแลเติมสินค้าบนชัน& วางสินค้าอย่าง
สมําเสมอมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.64 ความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.59 พนักงานมี
ความรูเ้ รือ งสินค้าเพือแนะนําลูกค้า มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.41 ตามลําดับ
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ตาราง 9 ค่าเฉลีย และส่วนเบีย งเบนมาตรฐาน ลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ& ตามการรับรูข้ อง
ผูต้ อบแบบสอบถามด้านการคัดเลือกสินค้า
ระดับการรับรู้
การจัดการร้านสะดวกซื8อตามการรับรู้
ด้านการคัดเลือกสิ นค้า
ความหลากหลายของประเภทของสินค้า
ความหลากหลายของชนิดของสินค้า
ความหลากหลายของยีห อ้ หรือตราของสินค้า
สินค้ามีหลายขนาด
สินค้ามีหลายสี
สินค้ามีหลายระดับราคา
รวม

x
3.93
4.03
3.94
3.62
3.66
3.65
3.80

S.D.
.799
.831
.873
.892
.906
.735
.839

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ& มีลกั ษณะการจัดการร้าน
ด้านการคัดเลือกสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.80
เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ& มีลกั ษณะการจัดการ
ร้านด้านการคัดเลือกสินค้าอยู่ในระดับมากในทุกเรือง เรืองทีม คี ่าเฉลีย สูงทีสุดคือ ความหลากหลาย
ของชนิดของสินค้า มีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ ความหลากหลายของยีห อ้ หรือตราของสินค้า
มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.94 ความหลากหลายของประเภทของสินค้า มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.93 สินค้ามีหลาย
สี มีค่ าเฉลียเท่ ากับ 3.66 สินค้ามีห ลายระดับราคา มีค่ าเฉลียเท่ ากับ 3.65 สินค้ามีหลายขนาด
มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.62 ตามลําดับ
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ตาราง 10 ค่าเฉลีย และส่วนเบีย งเบนมาตรฐาน ลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ& ตามการรับรูข้ อง
ผูต้ อบแบบสอบถามด้านคุณค่าด้านความสะดวก
ระดับการรับรู้
การจัดการร้านสะดวกซื8อตามการรับรู้
ด้านคุณค่าด้านความสะดวก
ความสะดวกในการเข้าถึง
การเปิ ดบริการทุกวันตลอด 24 ชัวโมง

การจัดพืน& ทีใ ห้บริการตนเอง
การอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
บริการรับชําระเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
รวม

x
4.10
4.32
3.74
3.58
3.90
3.93

S.D.
.844
.827
.863
.911
.858
.860

แปลผล
มาก
มากทีส ดุ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ& มีลกั ษณะการจัดการร้าน
ด้านคุณค่าด้านความสะดวกโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.93
เมือ พิจารณารายข้อความ พบว่า เรือ งทีผ ูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ& มีลกั ษณะ
การจัดการร้านด้านคุณค่าด้านความสะดวกอยู่ในระดับมากทีส ุดคือ การเปิ ดบริการทุกวันตลอด 24
ชัวโมง
 ค่าเฉลีย เท่ากับ 4.32 และเรือ งทีผ ตู้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ& มีลกั ษณะการจัดการ
ร้านด้านคุณค่าด้านความสะดวกอยูใ่ นระดับมากคือ ความสะดวกในการเข้าถึง มีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.10
รองลงมาคือ บริการรับชําระเคาน์เตอร์เซอร์วสิ มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.90 การจัดพืน& ทีใ ห้บริการตนเอง
มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.74 การอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.58 ตามลําดับ
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ตาราง 11 ค่าเฉลีย และส่วนเบีย งเบนมาตรฐาน ลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ& ตามการรับรูข้ อง
ผูต้ อบแบบสอบถามด้านลักษณะทางกายภาพ
ระดับการรับรู้
การจัดการร้านสะดวกซื8อตามการรับรู้
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ความสะอาดของร้านค้า
การจัดเรียงสินค้าเป็ นหมวดหมูส่ ะดวกต่อการหาสินค้า
แสงสว่างภายในร้านค้าเพียงพอทําให้มองเห็นสินค้าชัดเจน
การใช้สภี ายในร้านค้าเหมาะสม
อุณหภูมภิ ายในร้านค้าเย็นสบาย
เสียงเปิ ด-ปิ ดประตูของร้านสะดวกซือ& ได้ยนิ ชัดเจน
ป้ายแสดงรายการสินค้า/ราคาสินค้าชัดเจน
รวม

x
3.83
3.94
3.92
3.80
3.74
3.82
3.79
3.83

S.D.
.876
.795
.876
.852
.910
.899
.908
.873

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ& มีลกั ษณะการจัดการร้าน
ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.83
เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ& มีลกั ษณะการจัดการ
ร้านด้านคุณค่าด้านความสะดวกอยู่ในระดับมากในทุกเรือง เรืองทีม คี ่าเฉลีย สูงทีสุดคือ การจัดเรียง
สินค้าเป็ นหมวดหมู่สะดวกต่ อการหาสินค้า มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ แสงสว่างภายใน
ร้านค้าทําให้มองเห็นสินค้าชัดเจน มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.92 ความสะอาดของร้านค้า มีค่าเฉลีย เท่ากับ
3.83 เสียงเปิด-ปิดประตูของร้านสะดวกซือ& มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.82 การใช้สภี ายในร้านค้าเหมาะสม มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.80 ป้ายแสดงรายการสินค้า/ราคาสินค้าชัดเจน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.79 อุณหภูม ิ
ภายในร้านค้าเย็นสบาย มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.74 ตามลําดับ
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ตาราง 12 ค่าเฉลีย และส่วนเบีย งเบนมาตรฐาน ลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ& ตามการรับรูข้ อง
ผูต้ อบแบบสอบถามด้านคุณภาพสินค้า
ระดับการรับรู้
การจัดการร้านสะดวกซื8อตามการรับรู้
ด้านคุณภาพสิ นค้า
สินค้ามีความสวยงามเรียบร้อยน่าซือ&
ความสะอาดของสินค้าถูกต้องตามหลักชีวอนามัย
สินค้ามีความคงทน
สินค้ามีความปลอดภัยไม่มสี งิ แปลกปลอม
สินค้ามีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐบาล
สินค้าทีข ายภายในร้านมีประโยชน์
รวม

x
3.80
3.77
3.62
3.79
4.05
3.82
3.81

S.D.
.774
.833
.824
.824
.807
.848
.818

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ& มีลกั ษณะการจัดการร้าน
ด้านคุณภาพสินค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย เท่ากับ 3.81
เมือ พิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ& มีลกั ษณะการจัดการ
ร้านด้านคุณ ภาพสินค้าอยู่ในระดับมากในทุกเรือง เรืองทีมคี ่าเฉลียสูงทีสุดคือ สินค้ามีการรับรอง
คุณภาพจากหน่ วยงานภาครัฐบาล มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ สินค้าทีขายภายในร้านมี
ประโยชน์ มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.82 สินค้าสวยงามเรียบร้อยน่ าซือ& มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.80 สินค้ามีความ
ปลอดภัยไม่มสี งิ แปลกปลอม มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.79 ความสะอาดของสินค้าถูกต้องตามหลักชีวอนา
มัย มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.77 สินค้ามีความคงทน มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.62 ตามลําดับ
ตอนที 3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี ยวกับพฤติ กรรมการซื8 อสิ นค้ าของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
พฤติ ก รรมการซื&อ สิน ค้ า ของผู้ ต อบแบบสอบถามที ศึ ก ษาในงานวิจ ัย นี&
แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ชือร้านสะดวกซือ& ทีใ ช้บริการ ประเภทของสินค้า ช่วงเวลาในการใช้บริการ
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ นการซือ& สินค้าบาทต่อครัง& และจํานวนครัง& ทีม าซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
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ตาราง 13 จํานวนค่าความถีแ ละค่าร้อยละพฤติกรรมการซือ& สินค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จําแนกตามชือร้านสะดวกซือ& ทีใ ช้บริการ ประเภทของสินค้า และช่วงเวลาในการใช้บริการ

1.ชือร้านสะดวกซื8อ

2.ประเภทสิ นค้า

3.ช่วงเวลา
ในการซื8อสิ นค้า

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ร้านแฟร์มลิ มี าร์ท
เทสโก้โลตัสเอกเพรส
ร้านวีชอ็ ปมินิมาร์ท
ร้าน 108 ช็อป
ร้านเอเอ็มพีเอ็ม
รวม
สินค้า Fast Food และเครืองดืม
สินค้าประเภทอุปโภคต่างๆ
สินค้าในครัวเรือน
สินค้าเครืองดืมทีอ ยู่ในตูแ้ ช่
ขนมและไอศกรีม
ยาสามัญต่างๆ
ลูกอม หมากฝรังและช็

อกโกแล็ต
เบเกอร์รตี ่างๆ
บัตรเติมเงิน ซิมโทรศัพท์
นิตยสารและหนังสือพิมพ์
เหล้า บุหรี เบียร์
CD/VCD/DVDเพลง ภาพยนต์
เครืองเขียน
สินค้าอืนๆ
รวม
06.01น.-12.00น.
12.01น.-18.00น.
18.01น.-24.00น.
00.01น.-06.00น.
รวม

จํานวน (คน)
235
59
40
34
22
10
400
55
45
30
103
26
5
21
26
37
15
20
3
9
5
400
66
91
185
58
400

ร้อยละ
58.75
14.75
10.00
8.50
5.50
2.50
100.00
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
100.00
16.50
22.75
46.25
14.50
100.00
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จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ& สินค้าของผูต้ อบแบบสอบถามทีใ ช้เป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง& นี&มจี าํ นวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรได้ดงั นี&
ชื อร้านสะดวกซื8อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซอ&ื สินค้าจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จํานวน
235 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.75 รองลงมาคือ ร้านแฟร์มลิ มี าร์ท จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.75
เทสโก้โลตัสเอกเพรส จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ร้านวีชอ็ ปมินิมาร์ท จํานวน 34 คน
คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ร้าน 108 ช็อป จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.50 และร้านเอเอ็มพีเอ็ม จํานวน
22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.50 ตามลําดับ
ประเภทสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ& สินค้าเครืองดืมทีอ ยู่ในตู้แช่ จํานวน
103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.75 รองลงมาคือ สินค้า Fast Food และเครืองดืม จํานวน 55 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.7 สินค้าประเภทอุปโภคต่างๆ จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25 บัตรเติมเงิน ซิมโทร
ศัพท์ จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.25 สินค้าในครัวเรือน จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50
ขนมและไอศกรีม จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.50 เบเกอร์รตี ่างๆ จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.50 ลูกอม หมากฝรังและช็

อกโกแล็ต จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25 เหล้า บุหรี เบียร์ จํานวน
20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 จํานวน 22 คน นิตยสารและหนังสือพิมพ์ จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.75 เครืองเขียน จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25 ยาสามัญต่างๆ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.25 สินค้าอืนๆ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.25 และCD/VCD/DVD เพลง ภาพยนต์ จํานวน
3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.75 ตามลําดับ ทัง& นี&สนิ ค้าอืนๆ หมายถึง หมายถึง ผ้าอนามัย กระดาษทิชชู่
ยากันยุง ก.ย.15 และบะหมีก งึ สําเร็จรูป
ช่ วงเวลาในการซื8อสิ นค้ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ&อื สินค้าในช่วงเวลา 18.01น.24.00น. จํานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25 รองลงมาคือ 12.01น.-18.00น.จํานวน 91 คน คิด
เป็ นร้อยละ 22.75 06.01น.-12.00น. จํานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50 และ 00.01น.-06.00น.
จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 ตามลําดับ
เนืองจากในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตไิ ค-แสควร์ (Chi-Square Test) ข้อมูล
พฤติกรรมการซื&อสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชือร้านสะดวกซื&อและประเภทสินค้า มีความถี
ของข้อมูลในบางกลุ่มน้อยเกินไป ไม่สามารถทําการทดสอบสมมติฐานได้ (Cochran.1954: 417451) ดังนัน& ผู้วจิ ยั จึงทําการรวบรวมกลุ่มข้อมูลใหม่เพือให้ทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตไิ คแสควร์ (Chi-Square Test) ได้ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื&อสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชือร้าน
สะดวกซือ& ทีใ ช้บริการและประเภทสินค้า ซึง ได้จดั กลุ่มข้อมูลใหม่เป็ นดังนี&
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ตาราง 14 จํานวนค่าความถีแ ละค่าร้อยละพฤติกรรมการซือ& สินค้าของผูต้ อบแบบสอบถามทีจ ดั
กลุ่มใหม่ จําแนกตามชือร้านสะดวกซือ& ทีใ ช้บริการและประเภทของสินค้า

1.ชือร้านสะดวกซื8อ

2.ประเภทสิ นค้า

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ร้านแฟร์มลิ มี าร์ท
เทสโก้โลตัสเอกเพรส
ร้านวีชอ็ ปมินิมาร์ท
ร้าน 108 ช็อป/ร้านเอเอ็มพีเอ็ม
รวม
สินค้า Fast Food และเครืองดืม
สินค้าประเภทอุปโภคต่างๆ
สินค้าในครัวเรือน
สินค้าเครืองดืมทีอ ยู่ในตูแ้ ช่
ขนมและไอศกรีม/ยาสามัญต่างๆ
ลูกอม หมากฝรังและช็

อกโกแล็ต/
เบเกอร์รตี ่างๆ
บัตรเติมเงิน ซิมโทรศัพท์
สินค้าอืนๆ
รวม

จํานวน (คน)
235
59
40
34
32
400
55
45
30
103
31

ร้อยละ
58.75
14.75
10.00
8.50
8.00
100.00
13.75
11.25
7.50
25.75
7.75

47
37
52
400

11.75
9.25
13.00
100.00

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื&อสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถามที
นํามาจัดกลุ่มใหม่จาํ แนกตามตัวแปรได้ดงั นี&
ชื อร้านสะดวกซื8อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซอ&ื สินค้าจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จํานวน
235 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.75 รองลงมาคือ ร้านแฟร์มลิ มี าร์ท จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.75
เทสโก้โลตัสเอกเพรส จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ร้านวีชอ็ ปมินิมาร์ท จํานวน 34 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.50 และร้าน 108 ช็อป/ร้านเอเอ็มพีเอ็ม จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 ตามลําดับ
ประเภทสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ& สินค้าเครืองดืมทีอ ยู่ในตู้แช่ จํานวน
103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.75 รองลงมาคือ สินค้า Fast Food และเครืองดืม จํานวน 55 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.7 สินค้าอืนๆ จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0 ลูกอม หมากฝรังและช็

อกโกแล็ต/
เบเกอร์รตี ่างๆ จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.75 สินค้าประเภทอุปโภคต่างๆ จํานวน 45 คน คิด
เป็ นร้อยละ 11.25 บัตรเติมเงิน ซิมโทรศัพท์ จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.25 ขนมและไอศกรีม/
ยาสามัญต่างๆ จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.75 และสินค้าในครัวเรือน จํานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.50 ตามลําดับ

71
ทัง& นี&สนิ ค้าอืนๆ หมายถึง นิตยสารและหนังสือพิมพ์ เหล้า บุหรี เบียร์ CD/VCD/DVD เพลง
และภาพยนต์ เครือ งเขียน ผ้าอนามัย กระดาษทิชชู่ ยากันยุงก.ย.15 และบะหมีก งึ สําเร็จรูป
ตาราง 15 ค่าตําสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และส่วนเบีย งเบนมาตรฐาน เกีย วกับพฤติกรรมการซือ& สินค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตาม จํานวนเงินเฉลีย ทีใ นการซือ& สินค้าบาทต่อครัง& และความถีใ น
การซือ& สินค้าครัง& ต่อสัปดาห์
พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้า
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ นการซือ& สินค้าบาทต่อครัง&

Min.
10.00

Max.
500.00

ܠ
101.74

S.D.
79.697

ความถีใ นการซือ& สินค้าครัง& ต่อสัปดาห์

1.00

20.00

5.59

3.833

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซือ& สินค้าของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนก
ตามจํานวนเงินเฉลีย ทีใ นการซือ& สินค้าบาทต่อครัง& และความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ได้ดงั นี&
จํานวนเงิ นเฉลียทีในการซื8อสิ นค้าบาทต่ อครัง8 ผูต้ อบแบบสอบถามจ่ายเงินเพือซือ& สินค้า
โดยจํานวนเงินทีจ ่ายเพือซือ& สินค้ามีค่าตําสุดคือ 10 บาทต่อครัง& จํานวนเงินทีจ่ายเพือซื&อสินค้ามีค่า
ตําสุดคือ 500 บาทต่อครัง& และจํานวนเงินทีจ า่ ยเพือซือ& สินค้ามีค่าเฉลีย ค่าเท่ากับ 101.74 บาทต่อครัง&
ความถีในการซื8อสิ นค้าครัง8 ต่ อสัปดาห์ ผูต้ อบแบบสอบถามซือ& สินค้าทีร า้ นสะดวกซือ& โดย
มีความถีใ นการซือ& สินค้าทีม คี ่าตําสุดคือ 1 ครัง& ต่อสัปดาห์ ความถีในการซือ& สินค้าทีม คี ่ามากสุดคือ 20
ครัง& ต่อสัปดาห์ และความถีใ นการซือ& สินค้ามีค่าเฉลีย เท่ากับ 5.59 ครัง& ต่อสัปดาห์
ส่วนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุ มานเพือทดสอบสมมติฐานดังนี&
สมมติ ฐานข้อที 1 เพศมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ของผูบ้ ริโภค
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี&
สมมติ ฐานข้อที 1.1 เพศและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงิน
เฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง&
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-Test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้ อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวน
เงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& ไม่แตกต่างกัน
H1: เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวน
เงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& แตกต่างกัน
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน
ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย จํานวนเงินทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
จํานวนเงินเฉลีย
ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าบาทต่อครัง&

เพศ

N

ชาย
หญิง

169
231

Levene's Test
F
Sig.
.787

.376

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
x
(2-tailed)
101.41 80.92 -.071
.943
101.99 78.96

จากตาราง 16 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง มีค่า Sig. เท่ากับ .376 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่าง
กัน ดังนัน& จะทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีความแปรปรวนเท่ากัน โดยจะยอมรับ สมมติฐานหลัก (H0)
ก็ต่อเมือ Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
เมือ เปรียบเทียบค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ซือ& สินค้าต่อครัง& ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า เพศหญิงมีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 101.99 บาทต่อครัง& ซึง มากกว่าเพศชายทีม คี ่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้า
จากร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 101.41 บาทต่อครัง&
เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .943 ซึง มากกว่า 0.05 นัน คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศชายและเพศหญิงมี
ค่ าเฉลียพฤติก รรมการซื&อ สินค้า จากร้านสะดวกซื&อ ด้า นจํา นวนเงินเฉลียทีใ ช้ซ&ือ สินค้าต่ อ ครัง& ไม่
แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
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สมมติ ฐานข้อที 1.2 เพศและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถีในการ
ซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-Test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้ อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตฐิ านได้ดงั นี&
H0: เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถีใน
การซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
H1: เพศชายและเพศหญิงมีค่าพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านเฉลีย ความถีใน
การซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน
ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
ความถีใ นการซือ& สินค้า
ครัง& ต่อสัปดาห์

เพศ

N

ชาย
หญิง

169
231

Levene's Test
F
Sig.
7.339

.007

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
x
(2-tailed)
5.94 4.44 2.057
.040
5.13 3.40

จากตาราง 17 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง มีค่า Sig. เท่ากับ .007 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน
ดังนัน& จะทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากัน โดยจะปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0)
ก็ต่อเมือ Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05
เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่อสัปดาห์ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า เพศชายมีความถีในการซื&อสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 5.94 ครัง& ต่อสัปดาห์ ซึง มากกว่า เพศหญิงทีม คี วามถีในการซือ& สินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 5.13 ครัง& ต่อสัปดาห์
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เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .040 ซึง น้อยกว่า 0.05 นัน คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศชายและเพศหญิงมี
ค่าเฉลีย ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้ อ ที 1.3 เพศและพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้าจากร้านสะดวกซื&อ ด้า นชือ ร้า น
สะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: เพศไม่มคี วามสัม พันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สินค้า จากร้านสะดวกซื&อ ด้านชือ ร้า น
สะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
H1: เพศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ&
ทีซ อ&ื สินค้า
ตาราง 18 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้าน
สะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านชือร้านสะดวกซื8อทีซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่น ร้านแฟร์มิ เทสโก้โลตัส
ร้านวีชอ็ ป
ร้าน 108 ช็อป/
อีเลฟเว่น
ลีมาร์ท
เอกเพรส
มินิมาร์ท
ร้านเอเอ็มพีเอ็ม
104
23
13
13
16
131
36
27
21
16
235
59
40
34
32

 ݔ2 = 3.216

รวม
169
231
400

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

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 3.216 และค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ .522 ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า เพศไม่มคี วามสัมพันธ์ก ับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ ในด้านชือ
ร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
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สมมติ ฐานข้อที 1.4 เพศและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: เพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า
H1: เพศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า
ตาราง 19 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

Fast
Food /
เครืองดืม
25
30
55

สินค้า
อุปโภค
24
21
45

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านประเภทสิ นค้า
สินค้า เครือง
ขนม
ลูกอม
บัตรเติม อืน
ในครัว ดืมใน และไอศกรีม ช็อกโกแล็ต เงิน/ซิม ๆ
เรือน
ตูแ้ ช่
/ยาสามัญ
/เบเกอร์รี โทรศัพท์
12
39
8
15
12
34
18
64
23
32
25
18
30
103
31
47
37
52

 ݔ2 = 21.732
Cramer's V = .233

รวม
169
231
400

Asymp. Sig. (2-sided) = .003
Approx. Sig. = .003

จากตาราง 19 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 21.732 และค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ .003
ซึง น้อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
เพศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า ซึง สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.233 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
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สมมติ ฐานข้ อที 1.5 เพศและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลาใน
การซือ& สินค้า
สถิติทีใช้ ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: เพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลาใน
การซือ& สินค้า
H1: เพศมีค วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลาใน
การซือ& สินค้า
ตาราง 20 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาใน
การซือ& สินค้า
พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสิ นค้า
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

06.01น.-12.00น.
31
35
66

 ݔ2 = 6.185

12.01น.-18.00น. 18.01น.-24.00น. 00.01น.-06.00น.
31
76
31
60
109
27
91
185
58

รวม
169
231
400

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

จากตาราง 20 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ในด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้าพบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 6.185 และค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ .103 ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า เพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ในด้านช่วงเวลา
ในการซือ& สินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
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สมมติ ฐานข้อที 2 อายุมอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ของผูบ้ ริโภค
สามารถเขียนสมมติฐานย่อยได้ดงั นี&
สมมติ ฐานข้อที 2.1 กลุ่มอายุและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงิน
เฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง&
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวโดยใช้ค่าสถิติ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จะทดสอบความ
แตกต่างด้วย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างด้วย
Brown-Forsythe สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ทุกกลุ่มอายุมคี ่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ที
ใช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& ไม่แตกต่างกัน
H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มอายุมคี ่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวน
เงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& แตกต่างกัน
การทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มอายุต่างๆ ด้วย Levene’s test
โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
ก็ต่อเมือ ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุแตกต่างกัน
ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย จํานวนเงินทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& ของแต่ละกลุ่มอายุ
พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
จํานวนเงินเฉลีย ที
ใช้ในการซือ& สินค้า
บาทต่อครัง&

อายุ
ตํากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 ปี ขน&ึ ไป

Levene Statistic
t
Sig.
5.363
.001

Brown – Forsythe for Equality of Means
S.D. Statistic(a)
Sig.
x
83.29
50.57
2.679
.047

103.85
109.01
120.83

84.49
77.23
102.67

จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุโดยใช้ Levene’s test
พบว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลของแต่ละกลุ่มอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึง น้อยกว่า 0.05
นันคื
 อ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มอายุแตกต่างกัน จึงทดสอบด้วย Brown – Forsythe
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เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงินทีใช้ใน
การซือ& สินค้าต่อครัง& ของแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มผูท้ มี อี ายุตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีค่าใช้จ่ายใน
การซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 83.29 บาทต่อครัง& กลุ่มผูท้ มี อี ายุ 21 - 30 ปี มีค่าใช้จ่ายในการซือ&
สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 103.85 บาทต่อครัง& กลุ่มผูท้ มี อี ายุ 31 - 40 ปี มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้า
โดยเฉลีย เท่ากับ 109.01 บาทต่อครัง& และกลุ่มผูท้ มี อี ายุ 41 ปี ขน&ึ ไป มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้า โดย
เฉลีย เท่ากับ 120.83 บาทต่อครัง&
เมือทดสอบด้วย Brown – Forsythe พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .047 ซึง น้อยกว่า 0.05
นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อย่างน้อย 2 กลุ่ม
อายุมคี ่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อ
ครัง& แตกต่างกัน ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เพือให้ทราบว่า กลุ่มอายุใดมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวน
เงิน เฉลีย ทีใ ช้ใ นการซื&อ สินค้า ต่ อ ครัง& แตกต่ า งกัน ในรายคู่ใ ดบ้า ง ผู้ว ิจ ยั จึง ได้ทํ า การทดสอบ
Dunnett’s T3
ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย รายคู่ระหว่างกลุ่มอายุกบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง&

อายุ
ตํากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 ปี ขน&ึ ไป

ܠ

ตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
83.29

83.29

-

103.85

21 - 30 ปี
103.85
-20.55(*)
(.040)
-

109.01
120.83

31 - 40 ปี
109.01
-25.71
(.050)
5.16
(.655)
-

41 ปี ขน&ึ ไป
120.83
-37.53(*)
(.011)
-16.97
(.206)
-11.81
(.988)
-

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ 0.05
จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ระหว่างกลุ่มอาชีพกับพฤติกรรมการซื&อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& โดยใช้วธิ กี ารทดสอบแบบ
Dunnett’s T3 พบว่า
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กลุ่มผูท้ มี อี ายุตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับกลุ่มผูท้ มี อี ายุ 21 - 30 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ .040
ซึง น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ทัง& 2 กลุ่มอายุมคี ่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ในการซื&อสินค้าบาทต่อครัง& แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ
0.05 โดยกลุ่มผู้ทมี อี ายุตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีค่าเฉลียจํานวนเงินเฉลียทีใ ช้ในการซือ& สินค้า
ต่อครัง& น้อยกว่ากลุ่มผูท้ มี อี ายุ 21 - 30 ปี โดยมีผลต่างเท่ากับ 20.55 บาทต่อครัง&
กลุ่มผูท้ มี อี ายุตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับกลุ่มผูท้ มี อี ายุ 41 ปี ขน&ึ ไป มีค่า Sig. เท่ากับ .011
ซึง น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ทัง& 2 กลุ่มอายุมคี ่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ในการซื&อสินค้าบาทต่อครัง& แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ
0.05 โดยกลุ่มผู้ทมี อี ายุตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีค่าเฉลียจํานวนเงินเฉลียทีใ ช้ในการซือ& สินค้า
ต่อครัง& น้อยกว่ากลุ่มผูท้ มี อี ายุ 41 ปีขน&ึ ไป โดยมีผลต่างเท่ากับ 37.53 บาทต่อครัง& ส่วนคู่อนื ๆ ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติ ฐานข้อที 2.2 กลุ่มอายุและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถี
ในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวโดยใช้ค่าสถิติ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จะทดสอบความ
แตกต่างด้วย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างด้วย
Brown-Forsythe สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ทุกกลุ่มอายุมคี ่าเฉลียพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มอายุมคี ่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถี
ในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน
การทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มอายุต่างๆ ด้วย Levene’s test
โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
ก็ต่อเมือ ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุแตกต่างกัน
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ตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มอายุ
พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
ความถีใ นการ
ซือ& สินค้าครัง&
ต่อสัปดาห์

อายุ
ตํากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 ปี ขน&ึ ไป

Levene Statistic
t
Sig.
3.556
.014

Brown – Forsythe for Equality of Means
S.D.
Statistic(a)
Sig.
x
6.00
4.13
4.145
.007

5.73
4.75
4.16

4.21
2.66
2.68

จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุโดยใช้ Levene’s test
พบว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลของแต่ละกลุ่มอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ .014 ซึง น้อยกว่า 0.05
นันคื
 อ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มอายุแตกต่างกัน จึงทดสอบด้วย Brown – Forsythe
เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่อสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มผูท้ มี อี ายุตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีความถีในการซือ&
สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 6.00 ครัง& ต่อสัปดาห์ กลุ่มผูท้ มี อี ายุ 21 - 30 ปี มีความถีในการซือ& สินค้าโดย
เฉลีย เท่ากับ 5.73 ครัง& ต่อสัปดาห์ กลุ่มผูท้ มี อี ายุ 31 - 40 ปี มีความถีในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย
เท่ากับ 4.75 ครัง& ต่อสัปดาห์ และกลุ่มผูท้ มี อี ายุ 41 ปีขน&ึ ไป มีความถีใ นการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ
4.16 ครัง& ต่อสัปดาห์
เมือทดสอบด้วย Brown – Forsythe พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .007 ซึง น้อยกว่า 0.05
นัน คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อย่างน้อย 2 กลุ่ม
อายุม ีค่ าเฉลียพฤติก รรมการซื&อ สินค้าจากร้า นสะดวกซื&อ ด้านความถีใ นการซื&อ สินค้าต่ อ สัปดาห์
แตกต่างกัน ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เพือให้ทราบว่า กลุ่มอายุใดมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถี
ในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกันในรายคู่ใดบ้าง ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การทดสอบ Dunnett’s T3

81
ตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย รายคู่ระหว่างกลุ่มอายุกบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์

อายุ
ตํากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 ปี ขน&ึ ไป

ܠ

ตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
6.00

6.00

-

5.73

21 - 30 ปี
5.73
.26
(.996)
-

4.75
4.16

31 - 40 ปี
4.75
1.24
(.143)
-.97
(.173)
-

41 ปี ขน&ึ ไป
4.16
1.83(*)
(.017)
1.56(*)
(.016)
.58
(.852)
-

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ 0.05
จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย รายคู่ระหว่างกลุ่มอายุกบั พฤติกรรมการซือ& สินค้า
จากร้านสะดวกซือ& ด้านความถีใ นการซือ& สินค้า ต่อสัปดาห์ พบว่า
กลุ่มผูท้ มี อี ายุตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับกลุ่มผูท้ มี อี ายุ 41 ปี ขน&ึ ไป มีค่า Sig. เท่ากับ .017
ซึง น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ทัง& 2 กลุ่มอายุมคี ่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านความถีในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ 0.05 โดยกลุ่มผู้
ทีม อี ายุตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีค่าเฉลีย ความถีในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ มากกว่ากลุ่มผูท้ มี อี ายุ
41 ปีขน&ึ ไป โดยมีผลต่างเท่ากับ 1.83 ครัง& ต่อสัปดาห์
กลุ่มผูท้ มี อี ายุ 21 - 30 ปี กับกลุ่มผูม้ อี ายุ 41 ปี ขน&ึ ไป มีค่า Sig. เท่ากับ .016 ซึง น้อยกว่า
0.05 หมายความว่า ทัง& 2 กลุ่มอายุมคี ่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถี
ในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ 0.05 โดยกลุ่มผูท้ มี อี ายุ 21 30 ปี มีค่าเฉลีย ความถีในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ มากกว่ากลุ่มผูท้ มี อี ายุ 41 ปี ขน&ึ ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลีย เท่ากับ 1.56 ครัง& ต่อสัปดาห์ ส่วนคู่อนื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

82
สมมติ ฐ านข้ อ ที 2.3 อายุ แ ละพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จากร้านสะดวกซื&อ ด้า นชือ ร้า น
สะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: อายุไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวก
ซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
H1: อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซื&อ
ทีซ อ&ื สินค้า
ตาราง 25 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือ
ร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า

อายุ
ตํากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
21 - 30 ปี
31- 40 ปี
41 ปี ขน&ึ ไป
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านชือร้านสะดวกซื8อทีซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่น ร้านแฟร์มลิ ี เทสโก้โลตัส
ร้านวีชอ็ ป
ร้าน 108 ช็อป/
อีเลฟเว่น
มาร์ท
เอกเพรส
มินิมาร์ท
ร้านเอเอ็มพีเอ็ม

รวม

68

11

8

1

4

91

124
27
16
235

33
8
7
59

17
9
6
40

18
8
7
34

13
9
6
32

206
61
42
400

 ݔ2 = 33.496
Cramer's V = .167

Asymp. Sig. (2-sided) = .001
Approx. Sig. = .001

จากตาราง 25 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 33.496 และค่า Sig. (2tailed) เท่ากับ .001 ซึง น้อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้าน
สะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้

83
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .167 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
สมมติ ฐานข้อที 2.4 อายุและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: อายุไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า
H1: อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า
ตาราง 26 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า

อายุ
ตํากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี
21 - 30 ปี
31- 40 ปี
41 ปี ขน&ึ ไป
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านประเภทสิ นค้า
สินค้า เครือง ขนมและ
ลูกอม
บัตรเติม อืน
ในครัว ดืมใน ไอศกรีม ช็อกโกแล็ต เงิน/ซิม ๆ
เรือน ตูแ้ ช่ /ยาสามัญ /เบเกอร์รี โทรศัพท์

Fast
Food/
เครืองดืม

สินค้า
อุปโภค

17

5

3

29

7

11

10

9

91

23
11
4
55

28
8
4
45

12
9
6
30

55
11
8
103

13
7
4
31

27
4
5
47

17
4
6
37

31
7
5
52

206
61
42
400

 ݔ2 = 28.449

รวม

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

จากตาราง 26 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 28.449 และค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ .128
ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
อายุไ ม่มคี วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ ด้านประเภทสินค้า ซึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้

84
สมมติ ฐานข้ อที 2.5 อายุและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลา
ในการซือ& สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Somers’d เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: อายุไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลา
ในการซือ& สินค้า
H1: อายุม ีค วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ ด้า นช่ ว งเวลา
ในการซือ& สินค้า
ตาราง 27 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาใน
การซือ& สินค้า

อายุ
ตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21 - 30 ปี
31- 40 ปี
41 ปี ขน&ึ ไป
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสิ นค้า
06.01น.12.01น.18.01น.00.01น.12.00น.
18.00น.
24.00น.
06.00น.
9
17
59
6
36
45
89
36
10
15
23
13
11
14
14
3
66
91
185
58

 ݔ2 = 26.203
Somers’d = -.080

รวม
91
206
61
42
400

Asymp. Sig. (2-sided) = .002
Approx. Sig. = .048

จากตาราง 27 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้าพบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 26.203 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
.002 ซึงน้ อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลาใน
การซือ& สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Somers’d พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา ในทิศทาง
ตรงกันข้าม โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ -.080 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05

85
สมมติ ฐานข้อที 3 ระดับการศึกษามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ของผูบ้ ริโภค สามารถเขียนสมมติฐานย่อยได้ดงั นี&
สมมติ ฐานข้อที 3.1 กลุ่มระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง&
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวโดยใช้ค่าสถิติ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จะทดสอบความ
แตกต่างด้วย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างด้วย
Brown-Forsythe สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ทุกกลุ่มระดับการศึกษามีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวน
เงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& ไม่แตกต่างกัน
H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มระดับการศึกษามีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& แตกต่างกัน
การทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนระหว่ างกลุ่ มระดับการศึกษาต่ างๆ ด้ว ย
Levene’s test โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% ดังนัน& ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือ ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย จํานวนเงินทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& ของแต่ละกลุ่มระดับ
การศึกษา
พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
จํานวนเงินเฉลีย ที
ใช้ในการซือ& สินค้า
บาทต่อครัง&

ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

Levene Statistic
t
Sig.
3.376
.035

Brown – Forsythe for Equality of Means
S.D.
Statistic(a) Sig.
x
106.77
93.33
1.333
.265
103.26
72.73
87.76
71.26

จากตาราง 28 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาโดยใช้
Levene’s test พบว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ
.035 ซึงน้ อยกว่า 0.05 นัน คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาแตกต่างกัน จึงทดสอบด้วย Brown
– Forsythe
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เมือ เปรียบเทียบค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ในการซือ& สินค้าต่อครัง& ของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มผูท้ มี รี ะดับการศึกษาตํากว่าปริญญา
ตรี มีค่าใช้จา่ ยในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 106.77 บาทต่อครัง& กลุ่มผูท้ รี ะดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 103.26 บาทต่อครัง& และกลุ่มผูท้ รี ะดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี มีค่าใช้จา่ ยในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 87.76 บาทต่อครัง&
เมือทดสอบด้วย Brown – Forsythe พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .265 ซึง มากกว่า 0.05
นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทุกกลุ่มระดับ
การศึกษามีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ในการซื&อ
สินค้าต่อครัง& ไม่แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้อที 3.2 กลุ่มระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวโดยใช้ค่าสถิติ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene Statistic ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จะทดสอบความ
แตกต่างด้วย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างด้วย
Brown-Forsythe สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ทุกกลุ่มระดับการศึกษามีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถี
ในการซือ& สินค้าครัง& ต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มระดับการศึกษามีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าครัง& ต่อสัปดาห์แตกต่างกัน
การทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนระหว่ างกลุ่ มระดับการศึกษาต่ างๆ ด้ว ย
Levene’s test โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือ ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาแตกต่างกัน
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ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มระดับ
การศึกษา
พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
ความถีใ นการ
ซือ& สินค้าครัง&
ต่อสัปดาห์

ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

Levene Statistic
t
Sig.
2.079
.126

F – test for Equality of Means
S.D.
F
Sig.
x
5.45
4.22
.495
.610
5.35
3.53
5.89
4.29

จากตาราง 29 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาโดยใช้
Levene’s test พบว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ
.126 ซึงมากกว่า 0.05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน จึงทดสอบด้วย F-test
เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สิน ค้าครัง& ต่ อ สัปดาห์ข องแต่ ล ะกลุ่ มระดับการศึก ษา พบว่ า กลุ่ ม ผู้ทีม ีร ะดับ การศึก ษาตํ า กว่ า
ปริญญาตรี มีความถีใ นการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 5.45 ครัง& ต่อสัปดาห์ กลุ่มผูท้ มี รี ะดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีความถีในการซื&อสินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 5.35 ครัง& ต่ อสัปดาห์ และกลุ่มผู้ทมี รี ะดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความถีใ นการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 5.89 ครัง& ต่อสัปดาห์
เมือทดสอบด้วย F-test พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .610 ซึง มากกว่า 0.05 นัน คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทุกกลุ่มระดับการศึกษามีค่าเฉลีย
พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อสินค้าครัง& ต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้ อ ที 3.3 ระดับ การศึก ษาและพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ระดับการศึก ษาไม่มคี วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
H1: ระดับ การศึก ษามีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
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ตาราง 30 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้าน
ชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านชือร้านสะดวกซื8อทีซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่น ร้านแฟร์มิ เทสโก้โลตัส ร้านวีชอ็ ป
ร้าน 108 ช็อป/
ระดับการศึกษา อีเลฟเว่น ลีมาร์ท
เอกเพรส
มินิมาร์ท
ร้านเอเอ็มพีเอ็ม
ตํากว่าปริญญาตรี
81
19
14
7
6
128
28
18
15
16
ปริญญาตรี
26
12
8
12
10
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
235
59
40
34
32

 ݔ2 = 20.999
Cramer's V = .162

รวม
127
205
68
400

Asymp. Sig. (2-sided) = .007
Approx. Sig. = .007

จากตาราง 30 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื&อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 20.999 และค่า
Sig. (2-tailed) เท่ากับ .007 ซึง น้อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .162 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
สมมติ ฐานข้ อ ที 3.4 ระดับ การศึก ษาและพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ระดับการศึก ษาไม่มคี วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
H1: ระดับ การศึก ษามีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
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ตาราง 31 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านประเภทสินค้า

ระดับ
การศึกษา
ตํากว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่า
ปริญญาตรี
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านประเภทสิ นค้า
สินค้า เครือง ขนมและ
ลูกอม
บัตรเติม อืน
ในครัว ดืมใน ไอศกรีม ช็อกโกแล็ต เงิน/ซิม ๆ
เรือน ตูแ้ ช่ /ยาสามัญ /เบเกอร์รี โทรศัพท์

Fast
Food /
เครืองดืม

สินค้า
อุปโภค

18

9

11

36

11

12

10

20

127

25

28

13

51

13

29

23

23

205

12

8

6

16

7

6

4

9

68

55

45

30

103

31

47

37

52

400

 ݔ2 = 11.928

รวม

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

จากตาราง 31 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื&อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 11.928 และค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ .612 ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ระดับการศึกษาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้ อ ที 3.5 ระดับ การศึก ษาและพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ระดับการศึกษาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
ช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
H1: ระดับการศึก ษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อ สินค้า จากร้านสะดวกซื&อด้าน
ช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
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ตาราง 32 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า

ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสิ นค้า
06.01น.12.01น.18.01น.00.01น.12.00น.
18.00น.
24.00น.
06.00น.
23
21
66
17
27
53
106
19
16
17
13
22
66
91
185
58

 ݔ2 = 38.756
Cramer's V = .220

รวม
127
205
68
400

Asymp. Sig. (2-sided) = .000
Approx. Sig. = .000

จากตาราง 32 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื&อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่าเท่ากับ 38.756 และค่า Sig. (2tailed) เท่ากับ .000 ซึง น้อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .220 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
สมมติ ฐ านข้ อ ที 4 อาชีพ มีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้ า จากร้า นสะดวกซื&อ ของ
ผูบ้ ริโภค สามารถเขียนสมมติฐานย่อยได้ดงั นี&
สมมติ ฐานข้อที 4.1 กลุ่มอาชีพและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวน
เงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง&
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวโดยใช้ค่าสถิติ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จะทดสอบความ
แตกต่างด้วย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างด้วย
Brown-Forsythe สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ทุกกลุ่มอาชีพมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย
ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& ไม่แตกต่างกัน
H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มอาชีพมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวน
เงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& แตกต่างกัน
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การทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มอาชีพต่างๆ ด้วย Levene’s
test โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
ก็ต่อเมือ ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชีพไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชีพแตกต่างกัน
ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย จํานวนเงินทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& ของแต่ละกลุ่มอาชีพ
พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
จํานวนเงิน
เฉลีย ทีใ ช้ใน
การซือ& สินค้า
บาทต่อครัง&

อาชีพ
นักเรียน / นิสติ
นักศึกษา
ข้าราชการ /พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว / ค้าขาย
พ่อบ้าน / แม่บา้ น /
เกษียณอายุ / อืนๆ

Levene Statistic
t
Sig.
6.861
.000

Brown – Forsythe for Equality of Means
S.D. Statistic(a) Sig.
x
85.11
54.31
4.199
.003

95.21

62.55

103.83

89.74

109.51

85.90

147.83

107.19

จากตาราง 33 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชีพโดยใช้ Levene’s test
พบว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลของแต่ละกลุ่มอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึง น้อยกว่า 0.05
นันคื
 อ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มอาชีพแตกต่างกัน จึงทดสอบด้วย Brown – Forsythe
เมือ เปรียบเทียบค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ในการซือ& สินค้าต่อครัง& ของแต่ละกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มผู้ทมี อี าชีพนักเรียน / นิสติ นักศึกษา มี
ค่าใช้จา่ ยในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 85.11 บาทต่อครัง& กลุ่มผูท้ มี อี าชีพข้าราชการ / พนักงาน
รัฐ วิส าหกิจ มีค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื&อ สิน ค้า โดยเฉลีย เท่ า กับ 106.21 บาทต่ อ ครัง& กลุ่ ม ผู้ทีม ีอ าชีพ
พนักงาน บริษทั เอกชน มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้า โดยเฉลีย เท่ากับ 103.83 บาทต่อครัง& กลุ่มผูท้ มี ี
อาชีพประกอบธุรกิจ ส่วนตัว / ค้าขาย มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 109.51 บาทต่อ
ครัง& และกลุ่มผูท้ มี อี าชีพพ่อบ้าน / แม่บา้ น / เกษียณอายุ / อืนๆ มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย
เท่ากับ 147.83 บาทต่อครัง&
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เมือทดสอบด้วย Brown – Forsythe พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .003 ซึง น้อยกว่า .05 นัน
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อย่างน้อย 2 กลุ่ม
อาชีพมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ในการซื&อสินค้า
ต่อครัง& แตกต่างกัน ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เพือให้ทราบว่า กลุ่มอาชีพใดมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
จํานวนเงินเฉลียทีใช้ในการซื&อสินค้าต่อครัง& แตกต่างกันในรายคู่ใดบ้าง ผู้วจิ ยั จึงได้ทําการทดสอบ
Dunnett’s T3
ตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย รายคู่ระหว่างกลุ่มอาชีพกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง&

อาชีพ
นักเรียน /
นิสติ นักศึกษา
ข้าราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว / ค้าขาย
พ่อบ้าน / แม่บา้ น /
เกษียณอายุ / อืนๆ

ܠ

นักเรียน/
นิสติ
นักศึกษา
85.11

85.11

-

95.21
103.83
109.51
147.83

ข้าราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
95.21
-10.09
(.952)

-

พนักงาน ประกอบธุรกิจ พ่อบ้าน / แม่บา้ น
บริษทั
ส่วนตัว /
/ เกษียณอายุ /
เอกชน
ค้าขาย
อืน ๆ
103.83
147.83
109.51
-18.72
-24.39
-62.72(*)
(.362)
(.558)
(.014)
-8.62
-14.29
-52.62
(.996)
(.981)
(.078)
-5.67
-44.00
(1.000)
(.227)
-38.32
(.564)
-

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ 0.05
จากตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ระหว่างกลุ่มอาชีพกับพฤติกรรมการซื&อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& โดยใช้วธิ กี ารทดสอบแบบ
Dunnett’s T3 พบว่า
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กลุ่มผู้ทมี อี าชีพนักเรียน / นิสติ นักศึกษา กับกลุ่มผู้ทมี อี าชีพพ่อบ้าน / แม่บ้าน /
เกษียณอายุ / อืนๆ มีค่า Sig. เท่ากับ .014 ซึง น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ทัง& 2 กลุ่มอาชีพมี
ค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ในการซื&อสินค้าบาทต่อ
ครัง& แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ 0.05 โดยกลุ่มผูท้ มี อี าชีพนักเรียน / นิสติ นักศึกษา
มีค่าเฉลีย จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& น้อยกว่ากลุ่มผูท้ มี อี าชีพพ่อบ้าน / แม่บา้ น /
เกษียณอายุ / อืนๆ โดยมีผลต่างเท่ากับ 62.72 บาทต่อครัง& ส่วนคู่อนื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สมมติ ฐานข้อที 4.2 กลุ่มอาชีพและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถี
ในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวโดยใช้ค่าสถิติ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จะทดสอบความ
แตกต่างด้วย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างด้วย
Brown-Forsythe สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ทุกกลุ่มอาชีพมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
H1: อย่างน้อย 2 กลุ่มอาชีพมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถี
ในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน
การทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มอาชีพต่างๆ ด้วย Levene’s
test โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
ก็ต่อเมือ ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี&
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชีพไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชีพแตกต่างกัน

94
ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มอาชีพ
พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
ความถีใ นการ
ซือ& สินค้าครัง&
ต่อสัปดาห์

อาชีพ
นักเรียน / นิสติ
นักศึกษา
ข้าราชการ /พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว / ค้าขาย
พ่อบ้าน / แม่บา้ น /
เกษียณอายุ / อืนๆ

Levene Statistic
t
Sig.
2.009
.093

F-test for Equality of Means
S.D.
F
Sig.
x
5.90
4.21
2.485
.043

4.92

3.18

5.66

4.04

6.00

3.80

3.91

3.28

จากตาราง 35 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชีพโดยใช้ Levene’s test
พบว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลของแต่ละกลุ่มอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ .093 ซึง มากกว่า 0.05
นันคื
 อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฎิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มอาชีพไม่แตกต่างกัน จึงทดสอบด้วย F-test
เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่อสัปดาห์ ระหว่างผูต้ อบแบบสอบถามของแต่ละกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มผูท้ มี อี าชีพนักเรียน /
นิสติ นักศึกษา มีความถีในการซื&อสินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 5.90 ครัง& ต่อสัปดาห์ กลุ่มผู้ทมี อี าชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความถีในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 4.92 ครัง& ต่อสัปดาห์
กลุ่มผู้ทมี อี าชีพพนักงาน บริษัทเอกชน มีความถีในการซื&อสินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 5.66 ครัง& ต่ อ
สัปดาห์ กลุ่มผูท้ มี อี าชีพประกอบธุรกิจ ส่วนตัว / ค้าขาย มีความถีในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ
6.00 ครัง& ต่อสัปดาห์ และกลุ่มผูท้ มี อี าชีพพ่อบ้าน / แม่บา้ น / เกษียณอายุ / อืนๆ มีความถีในการซือ&
สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 3.91 ครัง& ต่อสัปดาห์
เมือทดสอบด้วย F-test พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .043 ซึง น้อยกว่า 0.05 นัน คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อย่างน้อย 2 กลุ่มอาชีพมีค่าเฉลีย
พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซื&อ ด้า นความถีใ นการซื&อ สิน ค้ า ต่ อ สัป ดาห์ แ ตกต่ า งกัน
ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เพือให้ทราบว่า กลุ่มอาชีพใดมีค่าเฉลีย ของพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้าน
ความถีใ นการซื&อ สิน ค้ า ต่ อ สัป ดาห์ แ ตกต่ า งกัน ในรายคู่ ใ ดบ้ า ง
ผู้ ว ิจ ัย จึง ได้ ทํ า การทดสอบ
Fisher’s Least Significant Difference
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ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย รายคู่ระหว่างกลุ่มอาชีพกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์

อาชีพ
นักเรียน /
นิสติ นักศึกษา
ข้าราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว / ค้าขาย
พ่อบ้าน / แม่บา้ น /
เกษียณอายุ / อืนๆ

ܠ

นักเรียน/
นิสติ
นักศึกษา
5.90

5.90

-

4.92
5.66
6.00
3.91

ข้าราชการ / พนักงาน ประกอบธุรกิจ พ่อบ้าน / แม่บา้ น
พนักงาน
บริษทั
ส่วนตัว /
/ เกษียณอายุ /
รัฐวิสาหกิจ เอกชน
ค้าขาย
อืน ๆ
5.66
3.91
4.92
6.00
.98
.23
-.09
1.98(*)
(.550)
(1.000)
(1.000)
(.039)
-.73
-1.08
1.01
(.807)
(.710)
(.740)
-.03
1.74
(1.000)
(.078)
2.09
(.090)
-

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ 0.05
จากตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ระหว่างกลุ่มอาชีพกับพฤติกรรมการซื&อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถีในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ โดยใช้วธิ กี ารทดสอบแบบ Fisher’s
Least Significant Difference พบว่า
กลุ่มผูท้ มี อี าชีพนักเรียน / นิสติ นักศึกษา กับกลุ่มผูม้ อี าชีพพ่อบ้าน / แม่บา้ น / เกษียณอายุ
/ อืนๆ มีค่า Sig. เท่ากับ .039 ซึง น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ทัง& 2 มีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ&
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถีในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร ะดับ 0.05 โดยกลุ่มผูท้ อี าชีพนักเรียน / นิสติ นักศึกษา มีค่าเฉลีย ด้านความถีในการซือ& สินค้าต่อ
สัปดาห์ มากกว่ากลุ่มผูม้ อี าชีพพ่อบ้าน / แม่บา้ น / เกษียณอายุ / อืนๆ โดยมีผลต่างเท่ากับ 1.98 ครัง&
ต่อสัปดาห์ ส่วนคู่อนื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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สมมติ ฐ านข้ อ ที 4.3 อาชีพ และพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้ า จากร้า นสะดวกซื&อ ด้ า นชือ
ร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: อาชีพไม่มคี วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สินค้าจากร้า นสะดวกซื&อ ในด้านชือ
ร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
H1: อาชีพ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซื&อ ในด้า นชือ
ร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
ตาราง 37 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือ
ร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านชือร้านสะดวกซื8อทีซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่น ร้านแฟร์ เทสโก้โลตัส ร้านวีชอ็ ป ร้าน 108 ช็อป/
อาชีพ
อีเลฟเว่น มิลมี าร์ท
เอกเพรส มินิมาร์ท ร้านเอเอ็มพีเอ็ม
88
13
6
1
5
นักเรียน / นิสติ นักศึกษา
ข้าราชการ / พนักงาน
34
14
11
6
5
รัฐวิสาหกิจ
72
24
13
17
9
พนักงาน บริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว /
21
6
4
4
10
ค้าขาย
พ่อบ้าน / แม่บา้ น /
20
2
6
6
3
เกษียณอายุ / อืนๆ
รวม
235
59
40
34
32

 ݔ2 = 48.200
Cramer's V = .174

Asymp. Sig. (2-sided) = .000
Approx. Sig. = .000

รวม
113
70
135
45
37
400
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จากตาราง 37 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 48.200 และค่า Sig. (2tailed) เท่ากับ .000 ซึง น้อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้าน
สะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .174 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
สมมติ ฐานข้อที 4.4 อาชีพและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านประเภท
สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: อาชีพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า
H1: อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า
ตาราง 38 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภท
สินค้า

อาชีพ
นักเรียน /
นิสติ
นักศึกษา
ข้าราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริษทั เอกชน

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านประเภทสิ นค้า
สินค้า เครือง ขนมและ ลูกอมและ
บัตรเติม อืน
ในครัว ดืมใน ไอศกรีม ช็อกโกแล็ต / เงิน/ซิม ๆ
เรือน ตูแ้ ช่ /ยาสามัญ
เบเกอร์รี
โทรศัพท์

Fast
Food /
เครืองดืม

สินค้า
อุปโภค

15

10

1

37

5

13

9

15

113

11

10

7

13

6

10

6

9

70

16

14

9

41

15

15

11

13

135

รวม
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ตาราง 38 (ต่อ)

อาชีพ
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว /
ค้าขาย
พ่อบ้าน /
แม่บา้ น /
เกษียณอายุ /
อืนๆ
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านประเภทสิ นค้า
สินค้า เครือง ขนมและ ลูกอมและ บัตรเติม อืน
ในครัว ดืมใน ไอศกรีม ช็อกโกแล็ต เงิน/ซิม ๆ
เรือน ตูแ้ ช่ /ยาสามัญ /เบเกอร์รี โทรศัพท์

Fast
Food /
เครืองดืม

สินค้า
อุปโภค

6

7

5

7

3

2

7

8

45

6

4

8

5

2

7

4

7

37

55

45

30

103

31

47

37

52

400

 ݔ2 = 46.468
Cramer's V = .170

รวม

Asymp. Sig. (2-sided) = .016
Approx. Sig. = .016

จากตาราง 38 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 46.468 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
.016 ซึงน้ อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า
ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .170 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
สมมติ ฐานข้ อที 4.5 อาชีพและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อในด้านด้าน
ช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
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H0: อาชีพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาใน
การซือ& สินค้า
H1: อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลาใน
การซือ& สินค้า
ตาราง 39 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลา
ในการซือ& สินค้า

อาชีพ
นักเรียน / นิสติ นักศึกษา
ข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน บริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว /
ค้าขาย
พ่อบ้าน / แม่บา้ น /
เกษียณอายุ / อืนๆ
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสิ นค้า
06.01น.12.01น.18.01น.00.01น.12.00น.
18.00น.
24.00น.
06.00น.
13
18
75
7

รวม
113

8

21

29

12

70

26

30

55

24

135

10

11

13

11

45

9

11

13

4

37

66

91

185

58

400

 ݔ2 = 35.663
Cramer's V = .299

Asymp. Sig. (2-sided) = .000
Approx. Sig. = .000

จากตาราง 39 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซื&อสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้าพบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 35.663 และค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ .000 ซึง น้อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาใน
การซือ& สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .229 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
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สมมติ ฐานข้อที 5 รายได้เฉลีย ต่อเดือนมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวก
ซือ& ของผูบ้ ริโภค สามารถเขียนสมมติฐานย่อยได้ดงั นี&
สมมติ ฐานข้อที 5.1 กลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือนและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวก
ซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้ าต่อครัง&
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวโดยใช้ค่าสถิติ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จะทดสอบความ
แตกต่างด้วย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างด้วย
Brown-Forsythe สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ทุกกลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือนมีค่าเฉลียของพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้ าต่อครัง& ไม่แตกต่างกัน
H1: อย่างน้ อย 2 กลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนมีค่าเฉลียของพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้ าต่อครัง& แตกต่างกัน
การทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนต่างๆ ด้วย
Levene’s test โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือ ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี&
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนแตกต่างกัน
ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย จํานวนเงินทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง& ของแต่ละกลุ่มรายได้
เฉลีย ต่อเดือน
พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
จํานวนเงินเฉลีย
ทีใ ช้ในการซือ&
สินค้าบาทต่อครัง&

Levene Statistic
รายได้เฉลียต่อเดือน
t
Sig.
ตํากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 1.135
.339
5,001- 10,000 บาท
10,001- 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 บาทขึน& ไป

F-test for Equality of Means
S.D.
F
Sig.
x
94.27 70.21 .596 .665
103.21 82.61
95.40 71.27
109.71 84.88
109.34 91.40
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จากตาราง 39 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนโดยใช้
Levene’s test พบว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือน มีค่า Sig.
เท่ากับ .339 ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนไม่แตกต่างกัน จึงทดสอบด้วย
F-test
เมือ เปรียบเทียบค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ในการซื&อสินค้าต่อครัง& ของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือน พบว่า ผู้ทมี รี ายได้เฉลียต่อเดือนตํากว่า
หรือเท่ากับ 5,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 94.27บาทต่อครัง& ผูท้ มี รี ายได้
เฉลีย ต่อเดือน 5,001- 10,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 103.21 บาทต่อครัง&
ผูท้ มี รี ายได้เฉลีย ต่อเดือน 10,001- 15,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 95.40
บาทต่อครัง& ผูท้ มี รี ายได้เฉลีย ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย
เท่ากับ 109.71 บาทต่อครัง& และผูท้ มี รี ายได้เฉลียต่อเดือน 20,001 บาทขึน& ไปมีค่าใช้จ่ายในการซื&อ
สินค้า โดยเฉลีย เท่ากับ 109.34 บาทต่อครัง&
เมือทดสอบด้วย F-test พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .665 ซึง มากกว่า 0.05 นัน คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทุกกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือน
มีค่าเฉลียพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ& สินค้าต่อครัง&
ไม่แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐ านข้ อ ที 5.2 กลุ่ ม รายได้เ ฉลีย ต่ อ เดือ นและพฤติก รรมการซื&อ สินค้า จากร้า น
สะดวกซือ& ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวโดยใช้ค่าสถิติ One-Way ANOVA โดยทดสอบค่าความ
แปรปรวนด้วย Levene's test ก่อน หากค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จะทดสอบความ
แตกต่างด้วย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะทดสอบความแตกต่างด้วย
Brown-Forsythe สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ทุกกลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือนมีค่าเฉลียของพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
H1: อย่างน้ อย 2 กลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนมีค่าเฉลียของพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน
การทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนต่างๆ ด้วย
Levene’s test โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือ ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนแตกต่างกัน
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ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลีย
ต่อเดือน
พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
ความถีใ นการ
ซือ& สินค้าครัง&
ต่อสัปดาห์

รายได้เฉลียต่อเดือน
ตํากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
5,001- 10,000 บาท
10,001- 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 บาทขึน& ไป

Levene Statistic
t
Sig.
1.380
.240

F-test for Equality of Means
S.D.
F
Sig.
x
5.75
4.57 .538 .708
5.43
3.59
5.53
3.87
5.78
4.12
4.88
3.44

จากตาราง 41 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนโดยใช้
Levene’s test พบว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือน มีค่า Sig.
เท่ากับ .240 ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนไม่แตกต่างกัน จึงทดสอบด้วย
F-test
เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สินค้า ต่อสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มรายได้เฉลียต่ อเดือน พบว่า ผู้ทมี รี ายได้เฉลียต่อเดือนตํากว่าหรือ
เท่ากับ 5,000 บาท มีความถีใ นการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 5.75 ครัง& ต่อสัปดาห์ ผูท้ มี รี ายได้เฉลีย
ต่อเดือน 5,001- 10,000 บาท มีความถีในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 5.43 ครัง& ต่อสัปดาห์ ผูท้ มี ี
รายได้เฉลีย ต่อเดือน 10,001- 15,000 บาท มีความถีในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ 5.53 ครัง& ต่อ
สัปดาห์ ผูท้ มี รี ายได้เฉลีย ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท มีความถีในการซือ& สินค้าโดยเฉลีย เท่ากับ
5.78 ครัง& ต่อสัปดาห์ และผู้ทมี รี ายได้เฉลียต่อเดือน 20,001 บาทขึน& มีความถีในการซื&อสินค้าโดย
เฉลีย เท่ากับ 4.88 ครัง& ต่อสัปดาห์
เมือทดสอบด้วย F-test พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .708 ซึง มากกว่า 0.05 นัน คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทุกกลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือน
มีค่ า เฉลีย พฤติ ก รรมการซื&อ สิน ค้ า จากร้ า นสะดวกซื&อ ด้ า นความถีใ นการซื&อ สิน ค้ า ต่ อ สัป ดาห์
ไม่แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
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สมมติ ฐานข้อที 5.3 รายได้เฉลียต่อเดือนและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือ ค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: รายได้เฉลียต่อเดือนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
H1: รายได้เฉลียต่ อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
ตาราง 42 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลีย ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า

รายได้เฉลีย
ต่อเดือน
ตํากว่าหรือเท่ากับ
5,000 บาท
5,001- 10,000 บาท
10,001- 15,000 บาท
15,001- 20,000 บาท
20,001 บาทขึน& ไป
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านชือร้านสะดวกซื8อทีซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่น ร้านแฟร์ เทสโก้โลตัส ร้านวีชอ็ ป ร้าน 108 ช็อป/
อีเลฟเว่น มิลมี าร์ท เอกเพรส
มินิมาร์ท ร้านเอเอ็มพีเอ็ม

รวม

53

4

4

3

5

69

68
61
23
30
235

21
13
10
11
59

13
8
11
4
40

9
6
7
9
34

5
6
9
7
32

116
94
60
61
400

 ݔ2 = 33.824
Cramer's V = .145

Asymp. Sig. (2-sided) = .006
Approx. Sig. = .006

จากตาราง 42 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลียต่อเดือนกับพฤติกรรม
การซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 33.824
และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .006 ซึง น้อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้เฉลีย ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้า
จากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
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เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .145 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
สมมติ ฐานข้อที 5.4 รายได้เฉลียต่อเดือนและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: รายได้เฉลียต่อเดือนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
H1: รายได้เฉลียต่ อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
ตาราง 43 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลีย ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านประเภทสินค้า

รายได้เฉลีย
ต่อเดือน
ตํากว่าหรือ
เท่ากับ
5,000 บาท
5,00110,000 บาท
10,00115,000 บาท
15,001 20,000 บาท
20,001 บาท
ขึน& ไป
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านประเภทสิ นค้า
สินค้า เครือง ขนมและ ลูกอมและ บัตรเติม อืน
ในครัว ดืมใน ไอศกรีม ช็อกโกแล็ต เงิน/ซิม ๆ
เรือน ตูแ้ ช่ /ยาสามัญ /เบเกอร์รี โทรศัพท์

Fast
Food /
เครืองดืม

สินค้า
อุปโภค

7

6

4

21

3

12

7

9

69

19

12

8

28

11

13

9

16

116

9

12

5

27

8

11

8

14

94

8

8

6

14

5

7

7

5

60

12

7

7

13

4

4

6

8

61

55

45

30

103

31

47

37

52

400

 ݔ2 = 16.341

Asymp. Sig. (2-sided) = .961

รวม
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จากตาราง 43 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลียต่อเดือนกับพฤติกรรม
การซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 16.341 และค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ .916 ซึง มากกว่า .05 นันคื
 อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่ า รายได้เ ฉลีย ต่ อ เดือ นไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้อที 5.5 รายได้เฉลียต่อเดือนและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Somers’d เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2- tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: รายได้เฉลียต่อเดือนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
H1: รายได้เฉลียต่ อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
ตาราง 44 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลีย ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า

รายได้เฉลียต่อเดือน
ตํากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
5,001- 10,000 บาท
10,001- 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 บาทขึน& ไป
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสิ นค้า
06.01น.12.01น.18.01น.00.01น.12.00น.
18.00น.
24.00น.
06.00น.
9
15
41
4
18
19
67
12
13
25
44
12
11
16
18
15
15
16
15
15
66
91
185
58

 ݔ2 = 36.511
Somers' d = -.020

Asymp. Sig. (2-sided) = .000
Approx. Sig. = .651

รวม
69
116
94
60
61
400
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จากตาราง 44 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลีย ต่อเดือนกับพฤติกรรมการ
ซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้าพบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 36.511 และค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ .000 ซึง น้อยกว่า .05 นันคื
 อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า รายได้เ ฉลียต่ อ เดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือ ทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Somers' d พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา ในทางตรง
กันข้าม โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ -.020 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
สมมติ ฐานข้อที 6 การบริการมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อของ
ผูบ้ ริโภค สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี&
สมมติ ฐานข้อที 6.1 การบริการและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวน
เงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง&
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้ อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ผูบ้ ริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านการบริการในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้ทมี กี ารรับรูด้ ้านการ
บริการในระดับมากมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซ&อื
สินค้าต่อครัง& ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านการบริการในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้ทมี กี ารรับรูด้ ้านการ
บริการในระดับมากมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซ&อื
สินค้าต่อครัง& แตกต่างกัน
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับมากไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับมากแตกต่างกัน
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ตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย จํานวนเงินทีใ ช้ซอ&ื สินค้าบาทต่อครัง& ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี าร
รับรูด้ า้ นการบริการในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับมาก

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ซือ& สินค้าบาทต่อครัง&

การรับรูด้ ้าน
N
การบริการ
น้อย-ปานกลาง 150
มาก
250

Levene's Test
F
Sig.
4.648

.032

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig
x
.(2-tailed)
100.54 78.32 2.653
.008
102.47 80.65

จากตาราง 45 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการบริการในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้
ด้านการบริการ ในระดับมาก มีค่า Sig. เท่ากับ .032 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านการบริการ
ในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านการบริการในระดับมากแตกต่างกัน ดังนัน& จะ
ทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากัน โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมือ
Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05
เมือ เปรียบเทียบค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ซือ& สินค้าต่อครัง& ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม ี
การรับ รู้ด้า นการบริก ารในระดับ มาก พบว่ า ผู้บ ริโ ภคทีม ีก ารรับ รู้ด้ า นการบริก ารในระดับ มาก
มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 102.47 บาทต่อครัง& ซึง มากกว่า
ผู้บ ริโ ภคทีม ีก ารรับ รู้ด้ า นการบริก ารในระดับ น้ อ ย-ปานกลาง ทีม ีค่ า ใช้จ่ า ยในการซื&อ สิน ค้ า จาก
ร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 100.54 บาทต่อครัง&
เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .008 ซึง น้อยกว่า 0.05 นัน คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
การบริการในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการบริการในระดับมากมีค่าเฉลีย
พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& แตกต่างกัน ซึง
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้อที 6.2 การบริการและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถี
ในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตฐิ านได้ดงั นี&
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H0: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
การบริการในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
การบริก ารในระดับมากมีค่ า เฉลีย พฤติก รรมการซื&อ สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ ด้า นความถีใ นการ
ซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับมากไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับมากแตกต่างกัน
ตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านการบริการในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับมาก

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
ความถีใ นการซือ&
สินค้าครัง& ต่อสัปดาห์

การรับรูด้ ้าน
การบริการ
น้อย-ปานกลาง
มาก

N
150
250

Levene's Test
F
Sig.
.00
4

.952

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
x
(2-tailed)
5.56
3.79 .321
.748
5.43
3.95

จากตาราง 46 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการบริการในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้
ด้านการบริการ ในระดับมาก มีค่า Sig. เท่ากับ .952 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการใน
ระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านการบริการในระดับมากไม่แตกต่างกัน ดังนัน& จะ
ทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน โดยจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมือ
Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
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เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่อสัปดาห์ ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม ี
การรับ รู้ด้า นการบริก ารในระดับ มาก พบว่ า ผู้บริโ ภคทีม ีก ารรับ รู้ด้า นการบริก ารในระดับ น้ อ ยปานกลาง มีความถีในการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อโดยเฉลีย เท่ากับ 5.56 ครัง& ต่อสัปดาห์ ซึง
มากกว่าผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการรับรูด้ า้ นการบริการในระดับมาก ทีม คี วามถีในการซือ& สินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 5.43 ครัง& ต่อสัปดาห์
เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .748 ซึง มากกว่า 0.05 นัน คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
การบริการในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการบริการในระดับมากมีค่าเฉลีย
พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน ซึง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้ อ ที 6.3 การบริก ารและพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซื&อ ด้า น
ชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: การบริก ารไม่ มคี วามสัมพันธ์ก ับ พฤติก รรมการซื&อ สินค้า จากร้านสะดวกซื&อ ด้า น
ชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
H1: การบริก ารมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซื&อ ด้ า น
ชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
ตาราง 47 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้าน
ชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า

การบริการ
น้อย-ปานกลาง
มาก
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านชือร้านสะดวกซื8อทีซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่น ร้านแฟร์ เทสโก้โลตัส ร้านวีชอ็ ป
ร้าน 108 ช็อป/
อีเลฟเว่น
มิลมี าร์ท เอกเพรส มินิมาร์ท
ร้านเอเอ็มพีเอ็ม
90
26
11
13
10
145
33
29
21
22
235
59
40
34
32

 ݔ2 = 3.398

Asymp. Sig. (2-sided) = .494

รวม
150
250
400
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จากตาราง 47 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการกับพฤติกรรมการซือ& สินค้า
จากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 3.398 และค่า Sig. (2tailed) เท่ากับ .494 ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า การบริการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้าน
ชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้อที 6.4 การบริการและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภท
สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: การบริการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภท
สินค้า
H1: การบริการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านประเภท
สินค้า
ตาราง 48 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภท
สินค้า

การบริการ
น้อย- ปานกลาง
มาก
รวม

Fast
Food /
เครืองดืม
29
26
55

สินค้า
อุปโภค
14
31
45

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านประเภทสิ นค้า
สินค้า เครือง ขนมและ ลูกอมและ บัตรเติม อืน
ในครัว ดืมใน ไอศกรีม ช็อกโกแล็ต เงิน/ซิม ๆ
เรือน ตูแ้ ช่ /ยาสามัญ /เบเกอร์รี โทรศัพท์
5
36
9
16
17
24
25
67
22
31
20
28
30
103
31
47
37
52

 ݔ2 = 16.042
Cramer's V = .200

Asymp. Sig. (2-sided) = .025
Approx. Sig. = .025

รวม
150
250
400

111
จากตาราง 48 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการกับพฤติกรรมการซือ& สินค้า
จากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 16.042 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
.025 ซึง น้อยกว่า .05 นันคื
 อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า การบริการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านประเภทสินค้า
ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .200 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
สมมติ ฐานข้อที 6.5 การบริการและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลา
ในการซือ& สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: การบริการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลา
ในการซือ& สินค้า
H1: การบริการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านช่วงเวลา
ในการซือ& สินค้า
ตาราง 49 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสิ นค้า
การบริการ
น้อย-ปานกลาง
มาก
รวม

06.01น.-12.00น.
24
42
66

 ݔ2 = 2.427

12.01น.-18.00น. 18.01น.-24.00น. 00.01น.-06.00น.
34
75
17
57
110
41
91
185
58

Asymp. Sig. (2-sided) = .489

รวม
150
250
400

112
จากตาราง 49 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการกับพฤติกรรมการซือ& สินค้า
จากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 2.427และค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ .489 ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่ า การบริก ารไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้อที 7 การคัดเลือกสินค้ามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวก
ซือ& ของผูบ้ ริโภค สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี&
สมมติ ฐานข้ อที 7.1 การคัดเลือกสินค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง&
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี าร
รับรู้ด้านการคัดเลือกสินค้าในระดับมากมีค่ าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี าร
รับรู้ด้านการคัดเลือกสินค้าในระดับมากมีค่ าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& แตกต่างกัน
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่ าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการคัดเลือ กสินค้าในระดับน้ อ ยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับมากไม่แตกต่างกัน
H1: ค่ าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการคัดเลือ กสินค้าในระดับน้ อ ยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการในระดับมากแตกต่างกัน
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ตาราง 50 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย จํานวนเงินทีใ ช้ซอ&ื สินค้าบาทต่อครัง& ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี าร
รับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือก
สินค้าในระดับมาก

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ซือ& สินค้าบาทต่อครัง&

การรับรูด้ ้าน
การคัดเลือกสิ นค้า
น้อย-ปานกลาง
มาก

N
71
329

Levene's Test
F
Sig.
.525

.492

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
x
(2-tailed)
101.73 86.34 -.002
.999
101.75 78.33

จากตาราง 50 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี าร
รับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับมาก มีค่า Sig. เท่ากับ .492 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการ
คัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับมากไม่
แตกต่างกัน ดังนัน& จะทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน โดยจะยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ต่อเมือ Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
เมือ เปรียบเทียบค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ซื&อสินค้าต่ อครัง& ระหว่ างผู้บริโ ภคทีมกี ารรับรู้ด้านการคัดเลือกสินค้าในระดับน้ อย-ปานกลางและ
ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับมาก พบว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือก
สินค้าในระดับมากมีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 101.75 บาทต่อ
ครัง& ซึง มากกว่าผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ ้านการคัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลาง ทีมคี ่าใช้จ่ายใน
การซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 101.73 บาทต่อครัง&
เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .999 ซึง มากกว่า 0.05 นัน คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
การคัดเลือกสินค้าในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านการคัดเลือกสินค้าในระดับ
มากมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& ไม่
แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้

114
สมมติ ฐานข้ อที 7.2 การคัดเลือกสินค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตฐิ านได้ดงั นี&
H0: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี าร
รับรู้ด้านการคัดเลือกสินค้าในระดับมากมีค่ าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
การคัดเลือกสินค้ามากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่ าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการคัดเลือ กสินค้าในระดับน้ อ ยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับมากไม่แตกต่างกัน
H1: ค่ าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการคัดเลือ กสินค้าในระดับน้ อ ยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับมากแตกต่างกัน
ตาราง 51 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านการคัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าใน
ระดับมาก

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
ความถีใ นการซือ&
สินค้าครัง& ต่อสัปดาห์

การรับรูด้ ้าน
การคัดเลือกสิ นค้า
น้อย-ปานกลาง
มาก

N
71
329

Levene's Test
F
Sig.
.036

.849

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
x
(2-tailed)
5.35
4.17 -.288
.774
5.50
3.83
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จากตาราง 51 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี าร
รับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับมาก มีค่า Sig. เท่ากับ .849 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการ
คัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับมากไม่
แตกต่างกัน ดังนัน& จะทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน โดยจะยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ต่อเมือ Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่ อสัปดาห์ ระหว่างผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการคัดเลือกสินค้าในระดับน้ อย-ปานกลางและ
ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับมาก พบว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือก
สินค้าในระดับมากมีความถีในการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 5.50 ครัง& ต่อสัปดาห์
ซึง มากกว่าผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางทีม คี วามถี
ในการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 5.35 ครัง& ต่อสัปดาห์
เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .774 ซึง มากกว่า 0.05 นัน คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
การคัดเลือกสินค้าในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านการคัดเลือกสินค้าในระดับ
มากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อสินค้าต่ อสัปดาห์ไม่
แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้อที 7.3 การคัดเลือกสินค้าและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้าน
ชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: การคัดเลือกสินค้าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
H1: การคัดเลือ กสินค้ามีค วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
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ตาราง 52 ความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกสินค้ากับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า

การคัดเลือกสิ นค้า
น้อย-ปานกลาง
มาก
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านชือร้านสะดวกซื8อทีซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่น ร้านแฟร์ เทสโก้โลตัส ร้านวีชอ็ ป
ร้าน 108 ช็อป/
อีเลฟเว่น
มิลมี าร์ท เอกเพรส
มินิมาร์ท
ร้านเอเอ็มพีเอ็ม
43
10
10
5
3
192
49
30
29
29
235
59
40
34
32

 ݔ2 = 2.153

รวม
71
329
400

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

จากตาราง 52 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกสินค้ากับพฤติกรรม
การซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ &อื สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 2.153
และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .708 ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การคัดเลือกสินค้าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้า
จากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 7.4 การคัดเลือกสินค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: การคัดเลือกสินค้าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
H1: การคัดเลือ กสินค้ามีค วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
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ตาราง 53 ความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกสินค้ากับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านประเภทสินค้า

การคัด
เลือกสิ นค้า
น้อย- ปานกลาง
มาก
รวม

Fast
Food/
เครืองดืม
13
42
55

สินค้า
อุปโภค
8
37
45

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านประเภทสิ นค้า
สินค้า เครือง ขนมและ ลูกอมและ บัตรเติม อืน
ในครัว ดืมใน ไอศกรีม ช็อกโกแล็ต เงิน/ซิม ๆ
เรือน ตูแ้ ช่ /ยาสามัญ /เบเกอร์รี โทรศัพท์
4
15
5
11
4
11
26
88
26
36
33
41
30
103
31
47
37
52

 ݔ2 = 19.347
Cramer's V = .226

Asymp. Sig. (2-sided) = .043
Approx. Sig. = .043

จากตาราง 53 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกสินค้ากับพฤติกรรมการ
ซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 19.347 และค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ .043 ซึง น้อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า การคัดเลือกสินค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .226 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
สมมติ ฐานข้ อที 7.5 การคัดเลือกสินค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: การคัดเลือกสินค้าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
H1: การคัดเลือ กสินค้ามีค วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สิน ค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า

รวม
71
329
400
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ตาราง 54 ความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกสินค้ากับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า

การคัดเลือกสิ นค้า
น้อย-ปานกลาง
มาก
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสิ นค้า
06.01น.12.01น.18.01น.00.01น.12.00น.
18.00น.
24.00น.
06.00น.
20
16
27
8
46
75
158
50
66
91
185
58

 ݔ2 = 9.909
Cramer's V = .150

รวม
71
329
400

Asymp. Sig. (2-sided) = .029
Approx. Sig. = .029

จากตาราง 54 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกสินค้ากับพฤติกรรม
การซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 9.909 และค่า
Sig. (2-tailed) เท่ากับ .029 ซึงน้อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การคัดเลือกสินค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .150 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
สมมติ ฐานข้อที 8 คุณค่าด้านความสะดวกมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ของผูบ้ ริโภค สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี&
สมมติ ฐานข้อที 8.1 คุณค่าด้านความสะดวกและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง&
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&

119
H0: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคที
มีการรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวก
ซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคที
มีก ารรับ รู้ด้า นคุ ณ ค่ า ด้ า นความสะดวกในระดับ มากมีค่ า เฉลีย พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้ า จากร้า น
สะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& แตกต่างกัน
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้ อยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมากไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้ อยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมากแตกต่างกัน
ตาราง 55 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย จํานวนเงินทีใ ช้ซอ&ื สินค้าบาทต่อครัง& ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี าร
รับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้าน
ความสะดวกในระดับมาก

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ซือ& สินค้าบาทต่อครัง&

Levene's Test
F
Sig.

การรับรูด้ ้านคุณค่า N
ด้านความสะดวก
น้อย-ปานกลาง
86 6.276
มาก
314

.013

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
x
(2-tailed)
113.93 92.22 2.603
.010
98.41 75.73

จากตาราง 55 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคที
มีการรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมาก มีค่า Sig. เท่ากับ .013 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านคุณค่าด้านความ
สะดวกในระดับมากแตกต่างกัน ดังนัน& จะทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน
โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมือ Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05
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เมือ เปรียบเทียบค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ซือ& สินค้าต่อครัง& ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมาก พบว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่า
ด้านความสะดวกในระดับน้ อย-ปานกลาง มีค่าใช้จ่ายในการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อโดยเฉลีย
เท่ากับ 113.93 บาท ต่ อครัง& ซึงมากกว่าผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านคุณค่าด้านความสะดวกใน
ระดับมาก ทีม คี ่าใช้จา่ ยในการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 98.41 บาทต่อครัง&
เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .010 ซึง น้อยกว่า 0.05 นัน คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
คุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวก
ในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงินเฉลียทีใ ช้ซ&อื สินค้า
ต่อครัง& แตกต่างกันซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้อที 8.2 คุณค่าด้านความสะดวกและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตฐิ านได้ดงั นี&
H0: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคที
มีการรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวก
ซือ& ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคที
มีการรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวก
ซือ& ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้ อยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับด้านรูค้ ุณค่าด้านความสะดวกในระดับมากไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้ อยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมากแตกต่างกัน
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ตาราง 56 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้าน
ความสะดวกในระดับมาก

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
ความถีใ นการซือ&
สินค้าครัง& ต่อสัปดาห์

Levene's Test
F
Sig.

การรับรูด้ ้าคุณค่า N
ด้านความสะดวก
น้อย-ปานกลาง
86 5.124
มาก
314

.024

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
x
(2-tailed)
5.38 4.09 2.306
.022
5.53 3.84

จากตาราง 56 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภค
ทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมาก มีค่า Sig. เท่ากับ .024 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านคุณค่าด้านความ
สะดวกในระดับมากแตกต่างกัน ดังนัน& จะทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน
โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมือ Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05
เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่อสัปดาห์ ระหว่างผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้ อย-ปานกลาง
และผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมาก พบว่า ผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้าน
คุณค่าด้านความสะดวกในระดับมาก มีความถีในการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อโดยเฉลีย เท่ากับ
5.53 ครัง& ต่อสัปดาห์ ซึงมากกว่าผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านการรับรูด้ ้านคุณค่าด้านความสะดวกใน
ระดับน้ อย-ปานกลาง ทีมคี วามถีในการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อโดยเฉลีย เท่ากับ 5.38 ครัง&
ต่อสัปดาห์
เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .022 ซึง น้อยกว่า 0.05 นัน คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
คุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวก
ในระดับมาก มีค่ าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีใ นการซื&อสินค้าต่ อ
สัปดาห์แตกต่างกัน ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
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สมมติ ฐานข้อที 8.3 คุณค่าด้านความสะดวกและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: คุณค่าด้านความสะดวกไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
H1: คุณค่าด้านความสะดวกมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
ตาราง 57 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าด้านความสะดวกกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า

คุณค่าด้าน
ความสะดวก
น้อย-ปานกลาง
มาก
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านชือร้านสะดวกซื8อทีซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่น ร้านแฟร์ เทสโก้โลตัส ร้านวีชอ็ ป ร้าน 108 ช็อป/
อีเลฟเว่น มิลมี าร์ท เอกเพรส
มินิมาร์ท ร้านเอเอ็มพีเอ็ม
50
12
11
8
5
185
47
29
26
27
235
59
40
34
32

 ݔ2 = 1.645

รวม
86
314
400

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

จากตาราง 57 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าด้านความสะดวกกับพฤติกรรม
การซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 1.645 และ
ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .801 ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าด้านความสะดวกไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้

123
สมมติ ฐานข้อที 8.4 คุณค่าด้านความสะดวกและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านประเภทสินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: คุณค่าด้านความสะดวกไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านประเภทสินค้า
H1: คุณค่าด้านความสะดวกมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
ตาราง 58 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าด้านความสะดวกกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า

คุณค่าด้าน
ความสะดวก
น้อย- ปานกลาง
มาก
รวม

Fast
Food/
เครืองดืม
15
40
55

สินค้า
อุปโภค
9
36
45

 ݔ2 = 4.689

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านประเภทสิ นค้า
สินค้า เครือง ขนมและ ลูกอมและ
บัตรเติม
ในครัว ดืมใน ไอศกรีม ช็อกโกแล็ต/ เงิน/ซิม
เรือน ตูแ้ ช่ /ยาสามัญ
เบเกอร์รี
โทรศัพท์
6
17
8
8
9
24
86
23
39
28
30
103
31
47
37

อืน
ๆ
14
38
52

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

จากตาราง 58 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าด้านความสะดวกกับพฤติกรรม
การซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านประเภทสินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 4.689 และค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ .698 ซึง มากกว่า .05 นันคื
 อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า คุณค่าด้านความสะดวกไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้

รวม
86
314
400
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สมมติ ฐานข้อที 8.5 คุณค่าด้านความสะดวกและพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: คุณค่าด้านความสะดวกไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
H1: คุณค่าด้านความสะดวกมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
ตาราง 59 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าด้านความสะดวกกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า

คุณค่าด้าน
ความสะดวก
น้อย-ปานกลาง
มาก
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสิ นค้า
06.01น.12.01น.18.01น.00.01น.12.00น.
18.00น.
24.00น.
06.00น.
22
20
33
11
44
71
152
47
66
91
185
58

 ݔ2 = 7.379
Cramer's V = .134

รวม
86
314
400

Asymp. Sig. (2-sided) = .046
Approx. Sig. = .046

จากตาราง 59 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าด้านความสะดวกกับพฤติกรรม
การซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 7.379 และค่า
Sig. (2-tailed) เท่ากับ .046 ซึงน้อยกว่า .05 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าด้านความสะดวกมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้า
จากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .134 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
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สมมติ ฐานข้ อที 9 ลัก ษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ของผูบ้ ริโภค สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี&
สมมติ ฐานข้อที 9.1 ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง&
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม ี
การรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม ี
การรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& แตกต่างกัน
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับน้ อยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับมากไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับน้ อยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับมากแตกต่างกัน
ตาราง 60 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย จํานวนเงินทีใ ช้ซอ&ื สินค้าบาทต่อครัง& ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี าร
รับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทาง
กายภาพในระดับมาก

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ซือ& สินค้าบาทต่อครัง&

การรับรูด้ ้าน
N
ลักษณะทางกายภาพ
น้อย-ปานกลาง
89
มาก
311

Levene's Test
F
Sig.
.962

.328

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
x
(2-tailed)
96.02 68.43 2.38
.046
103.38 82.66
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จากตาราง 60 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม ี
การรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับมาก มีค่า Sig. เท่ากับ .328 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
ลักษณะทางกายภาพในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพใน
ระดับมากไม่แตกต่างกัน ดังนัน& จะทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน โดยจะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมือ Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
เมือ เปรียบเทียบค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ซือ& สินค้าต่อครัง& ระหว่างผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับน้อย-ปานกลางและ
ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับมาก พบว่า ผูบ้ ริโภคทีมกี ารรับรูด้ า้ นลักษณะ
ทางกายภาพในระดับมาก มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อโดยเฉลีย เท่ากับ 103.38
บาทต่ อครัง& ซึงมากกว่าผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับน้ อย-ปานกลางทีม ี
ค่าใช้จา่ ยในการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 96.02 บาทต่อครัง&
เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .046 ซึง น้อยกว่า 0.05 นัน คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
ลักษณะทางกายภาพในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพใน
ระดับมากมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซ&อื สินค้าต่อ
ครัง& แตกต่างกัน ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้อที 9.2 ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตฐิ านได้ดงั นี&
H0: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม ี
การรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม ี
การรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับน้ อยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับด้านลักษณะทางกายภาพในระดับมากไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับน้ อยปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับมากแตกต่างกัน
ตาราง 61 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านคุณค่าด้านความสะดวกในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูล้ กั ษณะทาง
กายภาพในระดับมาก

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
ความถีใ นการซือ&
สินค้าครัง& ต่อสัปดาห์

การรับรูด้ ้าน
N
ลักษณะทางกายภาพ
น้อย-ปานกลาง
89
มาก
311

Levene's Test
F
Sig.
5.496

.020

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
x
(2-tailed)
5.42 3.75 2.672
.031
5.67 4.56

จากตาราง 61 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม ี
การรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับมาก มีค่า Sig. เท่ากับ .020 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
ลักษณะทางกายภาพในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพใน
ระดับมากแตกต่างกัน ดังนัน& จะทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมือ Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05
เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่อสัปดาห์ ระหว่างผูบ้ ริโภคทีมกี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับน้ อย-ปานกลางและ
ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับมาก พบว่า ผูบ้ ริโภคทีมกี ารรับรูด้ า้ นลักษณะ
ทางกายภาพในระดับน้อย-ปานกลาง มีความถีในการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ
5.42 ครัง& ต่ อ สัปดาห์ ซึงน้ อ ยกว่ าผู้บ ริโ ภคทีมกี ารรับรู้ด้า นลัก ษณะทางกายภาพในระดับมาก
ทีม คี วามถีใ นการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 5.67 ครัง& ต่อสัปดาห์
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เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .031 ซึง น้อยกว่า 0.05 นัน คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
ลักษณะทางกายภาพในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพใน
ระดับมากมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านความถีในการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
แตกต่างกัน ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้อที 9.3 ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ลักษณะทางกายภาพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
H1: ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
ตาราง 62 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า

ลักษณะ
ทางกายภาพ
น้อย-ปานกลาง
มาก
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านชือร้านสะดวกซื8อทีซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่น ร้านแฟร์
เทสโก้โลตัส ร้านวีชอ็ ป ร้าน 108 ช็อป/
อีเลฟเว่น
มิลมี าร์ท
เอกเพรส
มินิมาร์ท ร้านเอเอ็มพีเอ็ม
51
18
11
5
4
184
41
29
29
28
235
59
40
34
32

 ݔ2 = 5.881

รวม
89
311
400

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

จากตาราง 62 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมการ
ซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 5.881 และค่า
Sig. (2-tailed) เท่ากับ .208 ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลักษณะทางกายภาพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
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สมมติ ฐานข้อที 9.4 ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ลักษณะทางกายภาพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
H1: ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
ตาราง 63 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านประเภทสินค้า

ลักษณะ
ทางกายภาพ
น้อย- ปานกลาง
มาก
รวม

Fast
Food /
เครืองดืม
11
44
55

สินค้า
อุปโภค
9
36
45

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านประเภทสิ นค้า
สินค้า เครือง ขนมและ ลูกอมและ
บัตรเติม อืน
ในครัว ดืมใน ไอศกรีม ช็อกโกแล็ต/ เงิน/ซิม ๆ
เรือน ตูแ้ ช่ /ยาสามัญ
เบเกอร์รี
โทรศัพท์
5
31
7
6
4
16
25
72
24
41
33
36
30
103
31
47
37
52

 ݔ2 = 14.926
Cramer's V = .173

Asymp. Sig. (2-sided) = .034
Approx. Sig. = .034

จากตาราง 63 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรม
การซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 14.926 และค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ .034 ซึง น้อยกว่า .05 นันคื
 อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่ า ลัก ษณะทางกายภาพมีค วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .173 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05

รวม
89
311
400
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สมมติ ฐานข้อที 9.5 ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ลักษณะทางกายภาพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
H1: ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
ตาราง 64 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า

ลักษณะ
ทางกายภาพ
น้อย-ปานกลาง
มาก
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสิ นค้า
06.01น.12.01น.18.01น.00.01น.12.00น.
18.00น.
24.00น.
06.00น.
19
23
40
7
47
68
145
51
66
91
185
58

 ݔ2 = 5.629

รวม
89
311
400

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

จากตาราง 64 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมการ
ซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 8.17 และค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ .131 ซึง มากกว่า .05 นันคื
 อ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่ า ลัก ษณะทางกายภาพไม่ม ีค วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการ ซื&อ สินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
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สมมติ ฐานข้อที 10 คุณภาพสินค้ามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ของผูบ้ ริโภค สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี&
สมมติ ฐานข้อที 10.1 คุณภาพสินค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง&
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-Test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านคุณภาพสินค้าในระดับมากมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงิน
เฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านคุณภาพสินค้าในระดับมากมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านจํานวนเงิน
เฉลีย ทีใ ช้ซอ&ื สินค้าต่อครัง& แตกต่างกัน
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลาง
และผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับมากไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลาง
และผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับมากแตกต่างกัน
ตาราง 65 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย จํานวนเงินทีใ ช้ซอ&ื สินค้าบาทต่อครัง& ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี าร
รับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าใน
ระดับมาก

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ซือ& สินค้าบาทต่อครัง&

การรับรูด้ ้าน
N
คุณภาพสิ นค้า
น้อย-ปานกลาง 100
มาก
300

Levene's Test
F
Sig.
5.080

.025

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
x
(2-tailed)
108.00 90.47 2.598
.011
99.66 75.81
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จากตาราง 65 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านคุณภาพสินค้าในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี าร
รับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับมาก มีค่า Sig. เท่ากับ .025 นัน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพ
สินค้าในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านคุณภาพสินค้าในระดับมากแตกต่ างกัน
ดังนัน& จะทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ก็ต่อเมือ Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05
เมือ เปรียบเทียบค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้
ซือ& สินค้าต่อครัง& ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภค
ทีมกี ารรับรูด้ ้านคุณภาพสินค้าในระดับมาก พบว่า ผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านคุณภาพสินค้าในระดับ
น้อย-ปานกลาง มีค่าใช้จ่ายในการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 108.00 บาทต่อครัง&
ซึงมากกว่าผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านคุณภาพสินค้าในระดับมาก ทีมคี ่าใช้จ่ายในการซื&อสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 99.66 บาทต่อครัง&
เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .011 ซึง น้อยกว่า 0.05 นัน คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
คุ ณ ภาพสิน ค้า ในระดับน้ อ ย-ปานกลางและผู้บ ริโ ภคทีมกี ารรับรู้ด้า นคุ ณ ภาพสิน ค้า ในระดับมาก
มีค่ า เฉลีย พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซื&อ ด้า นจํา นวนเงิน เฉลีย ทีใ ช้ซ&ือ สิน ค้า ต่ อ ครัง&
แตกต่างกัน ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐ านข้ อที 10.2 คุ ณ ภาพสินค้า และพฤติก รรมการซื&อ สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ค่า T-Test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตฐิ านได้ดงั นี&
H0: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านคุณภาพสินค้าในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีใน
การซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านคุณภาพสินค้าในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีใน
การซือ& สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene's test โดยใช้ระดับความ
เชือมัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2tailed) มีค่าน้อยกว่า .05 มีสมมติฐานทางสถิตดิ งั นี&
H0: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลาง
และผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับมากไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลาง
และผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับมากแตกต่างกัน
ตาราง 66 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย ความถีใ นการซือ& สินค้าต่อสัปดาห์ ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคการรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับมาก

พฤติ กรรม
การซื8อสิ นค้า
ความถีใ นการซือ&
สินค้าครัง& ต่อสัปดาห์

Levene's Test
F
Sig.

การรับรูด้ ้าน
N
คุณภาพสิ นค้า
น้อย-ปานกลาง 100 1.696
มาก
300

.194

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
x
(2-tailed)
5.93 4.17 1.273
.205
5.33 3.79

จากตาราง 66 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene's test พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านคุณภาพสินค้าในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี าร
รับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับมาก มีค่า Sig. เท่ากับ .194 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพ
สินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับมากไม่แตกต่างกัน
ดังนัน& จะทดสอบค่าสถิติ T-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน โดยจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
ก็ต่อเมือ Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
เมือเปรียบเทียบค่าเฉลียพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้านความถีในการซื&อ
สินค้าต่อสัปดาห์ ระหว่างผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภค
ทีมกี ารรับรูด้ ้านคุณภาพสินค้าในระดับมาก พบว่า ผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านคุณภาพสินค้าในระดับ
น้อย-ปานกลาง มีความถีในการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซื&อโดยเฉลีย เท่ากับ 5.93 ครัง& ต่อสัปดาห์
ซึง มากกว่าผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านคุณภาพสินค้าในระดับมาก ทีมคี วามถีในการซื&อสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ& โดยเฉลีย เท่ากับ 5.33 ครัง& ต่อสัปดาห์
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เมือพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .205 ซึง มากกว่า 0.05 นัน คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ น
คุ ณ ภาพสิน ค้า ในระดับน้ อ ย-ปานกลางและผู้บ ริโ ภคทีมกี ารรับรู้ด้า นคุ ณ ภาพสิน ค้า ในระดับมาก
มีค่ า เฉลีย พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซื&อ ด้า นความถีใ นการซื&อ สิน ค้า ต่ อ สัป ดาห์ไ ม่
แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐานข้อที 10.3 คุณภาพสินค้าและพฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
ชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: คุณภาพสินค้าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อด้าน
ชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
H1: คุ ณ ภาพสินค้ามีค วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ ด้าน
ชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า
ตาราง 67 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสินค้ากับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้าน
ชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า

คุณภาพสิ นค้า
น้อย-ปานกลาง
มาก
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านชือร้านสะดวกซื8อทีซื8อสิ นค้า
ร้านเซเว่น ร้านแฟร์ เทสโก้โลตัส ร้านวีชอ็ ป ร้าน 108 ช็อป/
อีเลฟเว่น
มิลมี าร์ท เอกเพรส
มินิมาร์ท ร้านเอเอ็มพีเอ็ม
63
17
8
7
5
172
42
32
27
27
235
59
40
34
32

 ݔ2 = 5.254
Cramer's V = .206

Asymp. Sig. (2-sided) = .048
Approx. Sig. = .048

รวม
100
300
400
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จากตาราง 67 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสินค้ากับพฤติกรรมการซื&อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 5.254 และค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ .048 ซึง น้อยกว่า .05 นันคื
 อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า คุณภาพสินค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื&อสินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านชือร้านสะดวกซือ& ทีซ อ&ื สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .206 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
สมมติ ฐ านข้ อที 10.4 คุ ณ ภาพสินค้า และพฤติก รรมการซื&อ สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: คุ ณ ภาพสิน ค้าไม่ ม ีค วามสัม พันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สินค้า จากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
H 1:
คุ ณ ภาพสิน ค้ า มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้ า จากร้า นสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า
ตาราง 68 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสินค้ากับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านประเภทสินค้า

คุณภาพสิ นค้า
น้อย- ปานกลาง
มาก
รวม

Fast
Food/
เครืองดืม
18
37
55

สินค้า
อุปโภค
13
32
45

 ݔ2 = 6.723

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านประเภทสิ นค้า
สินค้า เครือง ขนมและ ลูกอมและ บัตรเติม อืน
ในครัว ดืมใน ไอศกรีม/ ช็อกโกแล็ต เงิน/ซิม ๆ
เรือน ตูแ้ ช่ ยาสามัญ /เบเกอร์รี โทรศัพท์
5
23
4
14
9
14
25
80
27
33
28
38
30
103
31
47
37
52

Asymp. Sig. (2-sided) = .458

รวม
100
300
400
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จากตาราง 68 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสินค้ากับพฤติกรรมการซื&อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านประเภทสินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 6.723 และค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ .458 ซึง มากกว่า .05 นัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่ า คุ ณภาพสินค้าไม่มคี วามสัมพันธ์ก ับพฤติกรรมการซื&อ สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านประเภทสินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
สมมติ ฐ านข้ อที 10.5 คุ ณ ภาพสินค้า และพฤติก รรมการซื&อ สินค้าจากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
สถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ สถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและสถิติ Cramer’s V เพือวัดขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ระดับความเชือมัน 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. (2-tailed) มีค่า
น้อยกว่า .05 สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี&
H0: คุ ณ ภาพสิน ค้าไม่ ม ีค วามสัม พันธ์ก ับพฤติก รรมการซื&อ สินค้า จากร้านสะดวกซื&อ
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
คุ ณ ภาพสิน ค้ า มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติก รรมการซื&อ สิน ค้ า จากร้า นสะดวกซื&อ
H 1:
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า
ตาราง 69 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสินค้ากับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า

คุณภาพสิ นค้า
น้อย-ปานกลาง
มาก
รวม

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าด้านช่วงเวลาในการซื8อสิ นค้า
06.01น.12.01น.18.01น.00.01น.12.00น.
18.00น.
24.00น.
06.00น.
18
25
45
12
48
66
140
46
66
91
185
58

 ݔ2 = 18.028
Cramer's V = .152

Asymp. Sig. (2-sided) = .017
Approx. Sig. = .017

รวม
100
300
400
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จากตาราง 69 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสินค้ากับพฤติกรรมการซื&อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้านช่วงเวลาในการซือ& สินค้า พบว่า  ݔ2 มีค่า เท่ากับ 18.028 และค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ .017 ซึง น้อยกว่า .05 นันคื
 อ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า คุณภาพสินค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ& ด้าน
ช่วงเวลาในการซือ& สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั & ไว้
เมือทดสอบต่อด้วยวิธสี มั ประสิทธิ s Cramer's V พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํา โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .152 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .05
ตาราง 70 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและการรับรู้
ลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ& กับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&

ข้อมูลส่วนบุคคลและ
การจัดการร้านสะดวกซื8อ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลีย ต่อเดือน
การบริการ
การคัดเลือกสินค้า
คุณค่าด้านความสะดวก
ลักษณะทางกายภาพ
คุณภาพสินค้า

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื8อ
จํานวนเงินเฉลีย ที
ความถีใ น
ใช้ในการซือ& สินค้า
การซือ& สินค้า
N
Y
Y
Y
N
N
Y
Y
N
N
Y
N
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
N

สัญลักษณ์ Y หมายถึง เป็ นไปตามสมมติฐาน
สัญลักษณ์ N หมายถึง ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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ตาราง 71 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ขอ้ มูลลักษณะส่วนบุคคลและการจัดการ
ร้านสะดวกซือ& กับพฤติกรรมการซือ& สินค้าจากร้านสะดวกซือ&
ข้อมูลส่วนบุคคล
และการจัดการ
ร้านสะดวกซื8อ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลีย ต่อเดือน
การบริการ
การคัดเลือกสินค้า
คุณค่าด้านความสะดวก
ลักษณะทางกายภาพ
คุณภาพสินค้า

พฤติ กรรมการซื8อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื8อ
ชือร้านสะดวกซือ& ประเภท ช่วงเวลาใน จํานวนเงินเฉลีย ที
ทีซ อ&ื สินค้า
สินค้า การซือ& สินค้า ใช้ในการซือ& สินค้า
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y
Y
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
N
N
Y
Y
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
N

สัญลักษณ์ Y หมายถึง เป็ นไปตามสมมติฐาน
สัญลักษณ์ N หมายถึง ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

ความถีใ น
การซือ& สินค้า
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

บทที 5
สรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั นีเป็ นการศึกษาถึง การจัดการร้านค้าปลีกทีมอี ิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซือ
สินค้าของผู้บริโภค: การศึกษาร้านสะดวกซือในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาค้นคว้าตามลําดับ
ต่อไปนี

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง นีมจี ดุ มุง่ หมายของการศึกษาค้นคว้าดังนี
1. เพื อ ศึ ก ษ าพฤติ ก รรมการซื อ สิ น ค้ า จากร้ า นสะดว กซื อ ขอ งผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพือศึกษาลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครทีม อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
3. เพือศึกษาการจัดการร้านสะดวกซือ ได้แก่ การบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้าน
ความสะดวก ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพสินค้า ทีมอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ

ความสําคัญของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง นีมคี วามสําคัญของการศึกษาค้นค้าดังนี
1. เพือ เป็ นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบร้านสะดวกซือ ในการพัฒนาและปรับปรุงร้าน
สะดวกซือ เพิม ประสิทธิภาพในการทํางานให้มากยิง ขึน และสร้างความพึงพอใจให้ผบู้ ริโภค
2. เพือเป็ นประโยชน์ สําหรับผูป้ ระกอบร้านค้าปลีกรายใหม่ทจี ะนํ าข้อมูลทีไ ด้จากการ
วิจยั มาประกอบในการพิจจารณาและตัดสินใจในการจัดการร้านค้าปลีกให้สอดคล้องกับความต้องการ
และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
3. เพือเป็ นแนวทางสําหรับการวางแผนนโยบายในด้านการจัดการร้านสะดวกซือและ
การบริหารพนักงานให้เกิดการบริการทีเ ป็ นมาตรฐานสากล
4. เพือเป็ นประโยชน์ทางด้านวิชาการในการนํ าข้อมูลซึง ได้มาจากการศึกษาวิจยั เป็ น
ข้อมูลในการศึกษาวิจยั ในเรือ งทีเ กีย วเนืองต่อไป
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สมมติ ฐานในการวิ จยั
1. เพศมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
2. อายุมอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
3. ระดับการศึกษามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
4. อาชีพมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
5. รายได้เฉลีย ต่อเดือนมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
6. การบริการมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
7. การคัดเลือกสินค้ามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
8. คุ ณ ค่ าด้านความสะดวกมีอิทธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของ
ผูบ้ ริโภค
9. ลัก ษณะทางกายภาพมีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซือ สิน ค้ า จากร้า นสะดวกซือ ของ
ผูบ้ ริโภค
10. คุณภาพสินค้ามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค

วิ ธีการดําเนิ นการศึกษาค้นคว้า
ประชากรทีใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใช้ในการศึก ษาวิจยั ได้แก่ ผู้บริโ ภคทีเคยซือสินค้าหรือ ใช้บริก ารจาก
ร้านสะดวกซือ ในกรุงเทพมหานครโดยไม่ทราบจํานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ ช้ในการศึกษาครัง นี คือ กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ คยซือ สินค้าหรือใช้บริการอืนๆ
ในร้านสะดวกซือ ในกรุงเทพมหานคร แต่เนืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ น่ นอน ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึง
ได้กํ า หนดขนาดตัว อย่ า งโดยใช้ต ารางตารางสํ า เร็จ รูป กํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งของ ยามาเน่
(Yamane.1967: 886) ในกรณีทไี ม่ทราบจํานวนประชากรทีร ะดับความเชือมัน 95% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
เกณฑ์กาํ หนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง นี ผูว้ จิ ยั ได้ทําการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบมี
ขัน ตอน 3 ขัน ตอนดังนีคอื
ขัน/ ตอนที 1 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยใช้เกณฑ์
การแบ่ ง เขตการปกครองทีป ระกาศทะเบีย นทางหลวงเทศบาลตามพระราชบัญ ญัติท างหลวง
พ.ศ.2535 ซึง เขตการปกครองในกรุงเทพมหานครมีจาํ นวนทัง สิน 50 เขต แบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ผูว้ จิ ยั
เลือกพืนทีด้วยวีธกี ารจับฉลากแบบไม่ใส่คนื ในแต่ละกลุ่มเขตการปกครอง กลุ่มละ 1 เขต ได้แก่
เขตพระนคร เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตพระโขนง เขตจอมทอง และเขตตลิง ชัน
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ขัน/ ตอนที 2 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เพือกําหนดจํานวน
กลุ่มตัวอย่างทีจ ะเก็บในแต่ละเขตการปกครอง (Zikmund. 2000: 452) ซึง ผูว้ จิ ยั จะเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามสถานทีท เี ป็ นชุมชน ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซือ
ขัน/ ตอนที 3 ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ให้ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผู้กรอกคําตอบเอง (Self – administered questionnaires) (Zikmund.
2000: 450) โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน 2553 – วันที 15 ธันวาคม 2553

การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ครัง นีผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง สร้างขึน เพือ
ศึกษาถึง การจัดการร้านค้าปลีกทีม อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าของผู้บริโภค: การศึกษาร้าน
สะดวกซือ ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย ต่อเดือน
ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับการจัดการร้านสะดวกซือในการรับรูข้ องผู้บริโภค ได้แก่
การบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้านความสะดวก ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพสินค้า
ส่วนที 3 แบบสอบถามเกีย วกับพฤติกรรมการซือ สินค้าในร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค ได้แก่
ชือร้านสะดวกซือ ทีซ อื สินค้า ประเภทของสินค้า ช่วงเวลาในการซือ สินค้า จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้การซือ
สินค้า และความถีใ นการซือ สินค้า
ขัน/ ตอนการสร้างเครืองมือ
เครืองมือทีใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง นีคอื แบบสอบถามซึง มีขนั  ตอนการสร้าง
เครือ งมือตามลําดับต่อไปนี
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั เกียวกับ การจัดการร้านค้าปลีก พฤติกรรมการ
ซือ สิน ค้า ของผู้ บ ริโ ภค การค้า ปลีก และร้า นสะดวกซือ เพือ นํ า มาเป็ น แนวทางในการสร้า ง
แบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดทีเกียวข้องกับลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคล การจัดการร้านสะดวกซือ และพฤติกรรมการซือ สินค้าของผูบ้ ริโภค
3. นํ าแบบสอบถามฉบับร่างทีได้ ไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ทปี รึกษาปริญญา
นิพนธ์ และขอคําแนะนํ าในการแก้ไข ปรับปรุงข้อความเพือให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจน
ตามความมุง่ หมายของการวิจยั
4. นําแบบสอบถามทีส ร้างขึน เสนออาจารย์ทปี รึกษาปริญญานิพนธ์และผูเ้ ชีย วชาญ
ตรวจแบบสอบถาม เพือพิจารณาตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงเกียวกับสํานวนภาษา
ให้เข้าใจง่าย เพือให้ได้ขอ้ คําถามทีม คี วามเทีย งตรงในการวัดข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทปี รึกษาปริญญา
นิพนธ์และผูเ้ ชีย วชาญตรวจแบบสอบถาม
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6. นํ าแบบสอบถามทีป รับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
40 คน เพือนํ าแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาค่าความเชือมันของเครื

องมือในการวิจยั (Reliability
Analysis) เพือประเมินเครืองมือในการวิจยั มีคุณภาพเพียงพอทีจะนํ าไปใช้ได้หรือไม่ ซึงนันแนลลี
(Nunnally. 1978: 245-246) ได้เสนอแนะไว้คอื มีค่าเท่ากับ 0.7 ขึน ไป สําหรับงานวิจยั เชิงสํารวจ
ซึง ผลการทดสอบมีดงั นี
ค่าสัมประสิทธิ j α (α - Coefficiency) ของลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตาม
การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคด้านการบริการ เท่ากับ 0.8511
ค่าสัมประสิทธิ j α (α - Coefficiency) ของลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตาม
การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคด้านการคัดเลือกสินค้า เท่ากับ 0.8571
ค่าสัมประสิทธิ j α (α - Coefficiency) ของลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตาม
การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคด้านคุณค่าด้านความสะดวก เท่ากับ 0.7427
ค่าสัมประสิทธิ j α (α - Coefficiency) ของลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตาม
การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคด้านลักษณะทางกายภาพ เท่ากับ 0.8733
ค่าสัมประสิทธิ j α (α - Coefficiency) ของลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตาม
การรับรูข้ องผูบ้ ริโภค ด้านคุณภาพสินค้า เท่ากับ 0.7432
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนํ าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีส าํ คัญ 2 แหล่งดังนี
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากจากการใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ในระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน 2553 – วันที 15 ธันวาคม
2553
2. แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทีไ ด้มาจากการศึกษาค้นคว้าและ
การรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ หนังสือทางวิชาการ บทความ วารสาร
ต่างๆ ปริญญานิพนธ์ รายงานวิจยั ทีเ กีย วข้อง และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยั นีเป็ นการศึกษาถึง การจัดการร้านค้าปลีกทีม อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ
สินค้าของผูบ้ ริโภค: การศึกษาร้านสะดวกซือ ในกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลทีไ ด้ทไี ด้จาก
การเก็บแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนทีจ ะแปลงข้อมูล และเข้ารหัส (Coding) เพือ
นํามาประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวณค่าสถิติ เพือทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิตติ ่างๆ ดังต่อไปนี
1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนาจะใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมการซือ สินค้าของผูบ้ ริโภค โดยนํามาแจกแจงความถี (Frequency) และนํ าเสนอเป็ นร้อยละ
(Percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อ มูลเกียวกับลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตามการรับรู้ของ
ผูบ้ ริโภคโดยการหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบีย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistic Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงอนุ มาน โดยการนําข้อมูลทีไ ด้นํามาวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยคอมพิวเตอร์ เพือทดสอบสมมติฐานแต่
ละข้อ โดยใช้สถิติ T-test (Independent Sample T-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนน
เฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม สถิติ One-Way Analysis of Variance ใช้ วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ใช้ ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี#ยของกลุ่มตัวอย่างที#มากกว่า 2 กลุ่มขึ &นไป สถิติ Chi
– square ( ݔ2) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลทีม ลี กั ษณะเป็ นความถีและหาค่าสัมประสิทธิ j
โดยใช้สถิติ Cramer’s V และ Somers’ D

สรุปผลการศึกษาวิ จยั
การศึกษาเรืองการจัดการร้านค้าปลีกทีมอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าของผู้บริโภค:
การศึกษาร้านสะดวกซือ ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปได้ดงั นี
ส่วนที 1 ลักษณะข้อมูลทัวไปของผู

ต้ อบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลีย ต่อเดือน พบว่า
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.75 มีอายุ 21 – 30 ปี
จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.50 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.25 อาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน จํานวน 135 คนคิดเป็ นร้อยละ 33.75 มีรายได้เฉลีย
ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จํานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29
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ส่วนที 2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกียวกับลักษณะการจัดการร้านสะดวกซื/อตามการรับรู้
ของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ การบริ การ การคัด เลื อ กสิ น ค้ า คุณ ค่ า ด้ านความสะดวก
ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพสิ นค้า
การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือตามการรับรูข้ องผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบว่า
ด้ านการบริ การ ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่าร้านสะดวกซือมีลกั ษณะการจัดการร้าน
ด้านการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.66 เมือพิจารณารายข้อความ พบว่า
เรือ งทีม ีค่ า เฉลีย สู ง ทีสุ ด คือ การแต่ ง กายของพนั ก งานสะอาดเรีย บร้อ ย มีค่ า เฉลีย เท่ า กับ 3.82
รองลงมาคือ ส่งมอบสินค้าได้ครบถ้ว น มีค่ าเฉลียเท่ ากับ 3.80 การมนุ ษ ยสัมพันธ์ทีดีต่อ ลูกค้า มี
ค่าเฉลีย เท่ากับ 3.70 การดูแลเติมสินค้าบนชัน วางสินค้าอย่างสมําเสมอมีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.64 ความ
รวดเร็ว ในการให้บ ริก าร มีค่ า เฉลียเท่ า กับ 3.59 พนั ก งานมีค วามรู้เ รือ งสิน ค้า เพือ แนะนํ า ลู ก ค้า
มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.41 ตามลําดับ
ด้ านการคัดเลื อกสิ นค้ า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือมีลกั ษณะการจัด
ร้านการด้านการคัดเลือกสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.80 เมือพิจารณาราย
ข้อความ พบว่า เรืองทีม คี ่าเฉลีย สูงทีสุดคือ ความหลากหลายของชนิดของสินค้า มีค่าเฉลีย เท่ากับ
4.03 รองลงมาคือ ความหลากหลายของยีห้ อ หรือ ตราของสิน ค้ า มีค่ า เฉลีย เท่ า กับ 3.94 ความ
หลากหลายของประเภทของสินค้า มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.93 สินค้ามีหลายสี มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.66
สิน ค้า มีห ลายระดับ ราคา มีค่ า เฉลีย เท่ า กับ 3.65 สิน ค้า มีห ลายขนาด มีค่ าเฉลียเท่ า กับ 3.62
ตามลําดับ
ด้ านคุณค่ าด้ านความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่าร้านสะดวกซือมีลกั ษณะ
การจัดการร้านด้านคุ ณค่ าด้านความสะดวกโดยรวมอยู่ใ นระดับมาก มีค่ าเฉลียเท่ากับ 3.93
เมือพิจารณารายข้อความ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ มีลกั ษณะการจัดการด้าน
คุณค่าด้านความสะดวกอยู่ในระดับมากทีสุดคือ การเปิ ดบริการทุกวันตลอด 24 ชัวโมง

ค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.32 และผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ มีลกั ษณะการจัดการด้านคุณค่าด้านความ
สะดวกอยู่ในระดับมากคือ ความสะดวกในการเข้าถึง มีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ บริการรับ
ชําระเคาน์เตอร์เซอร์วสิ มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.90 การจัดพืน ทีใ ห้บริการตนเอง มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.74
การอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.58 ตามลําดับ
ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ ผู้ต อบแบบสอบถามรับ รู้ว่ า ร้า นสะดวกซือ มีล ัก ษณะ
การจัด การร้า นด้ า นลัก ษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มีค่ า เฉลีย เท่ า กับ
3.83
เมือพิจารณารายข้อความ พบว่า เรืองทีม คี ่าเฉลีย สูงทีส ุดคือ การจัดเรียงสินค้าเป็ นหมวดหมู่สะดวก
ต่อการหาสินค้า มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ แสงสว่างภายในร้านค้าทําให้มองเห็นสินค้า
ชัดเจน มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.92 ความสะอาดของร้านค้า มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.83 เสียงเปิ ด-ปิ ดประตูของ
ร้านสะดวกซือ มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.82 การใช้สภี ายในร้านค้าเหมาะสม มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.80 ป้าย
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แสดงรายการสินค้า/ราคาสินค้าชัดเจน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.79 อุ ณหภูมภิ ายในร้านค้าเย็นสบาย
มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.74 ตามลําดับ
ด้านคุณภาพสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือมีลกั ษณะการจัดการ
ร้านด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.83 เมือพิจารณาราย
ข้อความ พบว่า เรืองทีมคี ่าเฉลียสูงทีสุดคือ สินค้ามีการรับรองคุณภาพจากหน่ วยงานภาครัฐบาล
มีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ สินค้าทีข ายภายในร้านมีประโยชน์ มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.82 สินค้า
สวยงามเรียบร้อยน่ าซือ มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.80 สินค้ามีความปลอดภัยไม่มสี งิ แปลกปลอม มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.79 ความสะอาดของสินค้าถูกต้องตามหลักชีวอนามัย มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.77 สินค้ามีความ
คงทน มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3.62 ตามลําดับ
ส่วนที 3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกียวกับพฤติ กรรมการซื/อสิ นค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการวิเ คราะห์ข้อ มู ล เกีย วกับ พฤติก รรมการซือ สิน ค้า ของผู้ ต อบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซอื สินค้าจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จํานวน 235 คน คิด
เป็ นร้อยละ 58.75 ส่วนใหญ่เลือกซือ สินค้าเครืองดืมทีอ ยู่ในตู้แช่ จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.75 ส่วนใหญ่สนิ ค้าในช่วงเวลา 18.01น.-24.00น.จํานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25
ผูต้ อบแบบสอบถามจ่ายเงินเพือซือ สินค้าโดยจํานวนเงินทีจ่ายเพือซือ สินค้ามีค่าตําสุด
คือ 10 บาทต่อครัง จํานวนเงินทีจ่ายเพือซือสินค้ามีค่าตําสุดคือ 500 บาทต่อครัง และจํานวนเงินที
จ่ายเพือซือ สินค้ามีค่าเฉลีย เท่ากับ 101.74 บาทต่อครัง โดยความถีในการซือ สินค้าทีม คี ่าตําสุดคือ 1
ครัง ต่อสัปดาห์ ความถีในการซือสินค้าทีมคี ่ามากสุดคือ 20 ครัง ต่อสัปดาห์ และความถีในการซือ
สินค้ามีค่าเฉลีย เท่ากับ 5.59 ครัง ต่อสัปดาห์
ส่วนที 4 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งอนุมานเพือทดสอบสมมติ ฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุ มานเพือทดสอบสมมติฐานจํานวน 10 ข้อ ดังนี
สมมติ ฐานข้ อที 1 เพศมีอิทธิพ ลต่ อพฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือของ
ผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานข้ อที 1.1 เพศและพฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือด้าน
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอื สินค้าต่อครัง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลีย
พฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ซอื สินค้าต่อครัง ไม่แตกต่างกัน
ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 1.2 เพศและพฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือด้าน
ความถีในการซือสินค้าต่อสัปดาห์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลีย
ความถีในการซือสินค้าต่อสัปดาห์แตกต่ างกัน กล่าวคือ เพศชายมีความถีในการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือมากกว่าเพศหญิง โดยมีผลต่างเท่ากับ 0.81 ครัง ต่อสัปดาห์ ซึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต งั  ไว้
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สมมติ ฐานข้อที 1.3 เพศและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านชือ
ร้านสะดวกซือทีซ อื สินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ ในด้านชือร้านสะดวกซือ ทีซ อื สินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 1.4 เพศและพฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือด้าน
ประเภทสินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ด้านประเภทสินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 1.5 เพศและพฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือด้าน
ช่วงเวลาในการซือสินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ ในด้านช่วงเวลาในการซือ สินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 2 อายุมอี ิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือของ
ผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานข้อที 2.1 กลุ่มอายุและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้าน
จํานวนเงินเฉลีย ทีใช้ในการซือ สินค้าต่อครัง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อย่างน้อย 2 กลุ่มอายุม ี
ค่าเฉลียพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ในการซือสินค้าต่อครัง
แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มผูท้ มี อี ายุตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีจาํ นวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ สินค้า
ต่อครัง น้อยกว่ากลุ่มผูท้ มี อี ายุ 21 - 30 ปี และกลุ่มผูท้ มี อี ายุ 41 ปี ขนึ ไป โดยมีผลต่างเท่ากับ 20.55
และ 37.53 บาทต่อครัง ตามลําดับ ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 2.2 กลุ่มอายุและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้าน
ความถีในการซือสินค้าต่อสัปดาห์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อย่างน้ อย 2 กลุ่มอายุมคี ่าเฉลีย
พฤติก รรมการซือ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซือ ด้า นความถีใ นการซือ สิน ค้ า ต่ อ สัป ดาห์ แ ตกต่ า งกัน
กล่าวคือ กลุ่มผูท้ มี อี ายุตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี และกลุ่มผูท้ มี อี ายุ 21 - 30 ปี มีความถีในการซือ
สินค้าต่อสัปดาห์ มากกว่ากลุ่มผูท้ มี อี ายุ 41 ปี ขนึ ไป โดยมีผลต่างเท่ากับ 1.83 และ 1.56 ครัง ต่อ
สัปดาห์ ตามลําดับ ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 2.3 อายุและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้าน
ชือร้านสะดวกซือ ทีซ อื สินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านชือร้านสะดวกซือ ทีซ อื สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 2.4 อายุแ ละพฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือด้าน
ประเภทสินค้าจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อายุไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ ด้านประเภทสินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 2.5 อายุและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้าน
ช่วงเวลาในการซือสินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อายุมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านช่วงเวลาในการซือ สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
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สมมติ ฐ านข้ อ ที 3 ระดับ การศึก ษามีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซือ สิน ค้า จากร้า น
สะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานข้ อที 3.1 กลุ่มระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ในการซือสินค้าต่ อครัง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทุกกลุ่ม
ระดับการศึกษามีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใช้ในการ
ซือ สินค้าต่อครัง ไม่แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 3.2 กลุ่มระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ด้า นความถีใ นการซือ สิน ค้า ต่ อ สัป ดาห์ จากการวิเ คราะห์ข้อ มูล พบว่ า ทุ ก กลุ่ ม ระดับ
การศึกษามีค่าเฉลียพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านความถีในการซือสินค้าครัง ต่ อ
สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 3.3 ระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
ด้านชือร้านสะดวกซือ ทีซ อื สินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั
พฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านชือ ร้านสะดวกซือ ทีซือ สินค้า ซึงสอดคล้อ งกับ
สมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 3.4 ระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
ด้านประเภทสินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระดับการศึกษาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านประเภทสินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 3.5 ระดับการศึกษาและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
ด้านช่วงเวลาในการซือสินค้า จากการวิเคราะห์ข้อ มูลพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ก ับ
พฤติก รรมการซือ สิน ค้ า จากร้า นสะดวกซือ ด้ า นช่ ว งเวลาในการซือ สิน ค้า ซึง สอดคล้อ งกับ
สมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 4 อาชีพมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือของ
ผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานข้อที 4.1 กลุ่มอาชีพและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้าน
จํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ในการซือ สินค้าต่อครัง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อย่างน้อย 2 กลุ่มอาชีพมี
ค่าเฉลียพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ในการซือสินค้าต่อครัง
แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มผูท้ มี อี าชีพนักเรียน / นิสติ นักศึกษา มีจํานวนเงินเฉลีย ทีใช้ในการซือ
สินค้าต่อครัง น้อยกว่ากลุ่มผูท้ มี อี าชีพพ่อบ้าน / แม่บา้ น / เกษียณอายุ / อืนๆ โดยมีผลต่างเท่ากับ
62.72 บาทต่อครัง ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
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สมมติ ฐานข้อที 4.2 กลุ่มอาชีพและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้าน
ความถีในการซือ สินค้าต่อสัปดาห์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อย่างน้อย 2 กลุ่มอาชีพมีค่าเฉลีย
พฤติก รรมการซือ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซือ ด้า นความถีใ นการซือ สิน ค้ า ต่ อ สัป ดาห์ แ ตกต่ า งกัน
กล่าวคือ กลุ่มผูท้ อี าชีพนักเรียน / นิสติ นักศึกษา มีความถีในการซือ สินค้าต่อสัปดาห์ มากกว่ากลุ่มผู้
มีอาชีพพ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ / อืนๆ โดยมีผลต่างเท่ากับ 1.98 ครัง ต่อสัปดาห์
ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 4.3 อาชีพและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือด้านชือ
ร้านสะดวกซือ ทีซอื สินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านชือร้านสะดวกซือ ทีซ อื สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 4.4 อาชีพและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้าน
ประเภทสินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ ด้านประเภทสินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 4.5 อาชีพและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือในด้าน
ด้านช่วงเวลาในการซือ สินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านช่วงเวลาในการซือ สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 5 รายได้เฉลียต่อเดือนมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานข้อที 5.1 กลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใช้ในการซือ สินค้ าต่อครัง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ทุกกลุ่ม
รายได้เฉลีย ต่อเดือนมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ใน
การซือ สินค้าต่อครัง ไม่แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 5.2 กลุ่มรายได้เฉลีย ต่อเดือนและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ด้านความถีในการซือ สินค้าต่อสัปดาห์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ทุกกลุ่มรายได้เฉลีย
ต่อเดือนมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านความถีในการซือ สินค้าต่อสัปดาห์
ไม่แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 5.3 รายได้เฉลียต่อเดือนและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือด้านชือร้านสะดวกซือทีซอื สินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า รายได้เฉลียต่อเดือนมี
ความสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติก รรมการซือ สิน ค้ า จากร้ า นสะดวกซือ ด้ า นชือ ร้า นสะดวกซือ ทีซือ สิน ค้ า
ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
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สมมติ ฐ านข้ อ ที 5.4 รายได้เ ฉลีย ต่ อ เดือ นและพฤติก รรมการซือ สิน ค้า จาก
ร้ า นสะดวกซือ ด้ า นประเภทสิน ค้ า จากการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า รายได้ เ ฉลีย ต่ อ เดือ นไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านประเภทสินค้า ซึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 5.5 รายได้เฉลียต่อเดือนและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ด้า นช่ ว งเวลาในการซือ สิน ค้า จากการวิเ คราะห์ข้อ มูล พบว่ า รายได้เ ฉลีย ต่ อ เดือ นมี
ความสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติก รรมการซือ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซือ ด้า นช่ ว งเวลาในการซือ สิน ค้า ซึง
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 6. การบริการมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
ของผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานข้อที 6.1 การบริการและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้าน
จํานวนเงินเฉลียทีใช้ซอื สินค้าต่ อครัง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการ
บริก ารในระดับ น้ อ ย-ปานกลางและผู้บริโ ภคทีมกี ารรับรู้ด้านการบริก ารในระดับมาก มีค่ าเฉลีย
พฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านจํานวนเงินเฉลียทีใ ช้ซือ สินค้าต่ อ ครัง แตกต่ างกัน
กล่ า วคือ ผู้บ ริโ ภค ทีม ีก ารรับ รู้ด้านการบริก ารในระดับ มาก มีค่ า ใช้จ่ ายในการซือ สินค้า ต่ อ ครัง
มากกว่าผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการบริการในระดับมาก โดยมีผลต่างเท่ากับ 1.93 บาทต่อครัง
ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั 
สมมติ ฐานข้อที 6.2 การบริการและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้าน
ความถีใ นการซือ สินค้าต่อสัปดาห์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการบริการ
ในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านการบริการในระดับมาก มีค่าเฉลียพฤติกรรม
การซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านความถีใ นการซือ สินค้าต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 6.3 การบริการและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้าน
ชือ ร้า นสะดวกซือ ทีซือ สิน ค้ า จากการวิเ คราะห์ ข้อ มูล พบว่ า การบริก ารไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
พฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านชือ ร้านสะดวกซือ ทีซือ สินค้า ซึงไม่ส อดคล้อ งกับ
สมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 6.4 การบริการและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้าน
ประเภทสินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การบริการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้า
จากร้านสะดวกซือ ด้านประเภทสินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 6.5 การบริการและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้าน
ช่วงเวลาในการซือสินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การบริการไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านช่วงเวลาในการซือ สินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
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สมมติ ฐานข้ อที 7 การคัดเลือกสินค้ามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานข้ อที 7.1 การคัด เลือ กสิน ค้าและพฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้า น
สะดวกซือ ด้านจํานวนเงินเฉลียทีใ ช้ซอื สินค้าต่อครัง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี าร
รับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าในระดับน้อย-ปานกลางและผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นการคัดเลือกสินค้าใน
ระดับมากมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ซอื สินค้าต่อ
ครัง ไม่แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 7.2 การคัด เลือ กสิน ค้าและพฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้า น
สะดวกซือ ด้านความถีในการซือ สินค้าต่อสัปดาห์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้านการคัดเลือกสินค้าในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้านการคัดเลือกสินค้าใน
ระดับมากมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านความถีในการซือ สินค้าต่อสัปดาห์
ไม่แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐ านข้ อ ที 7.3 การคัด เลือ กสิน ค้ า และพฤติ ก รรมการซือ สิน ค้ า จาก
ร้านสะดวกซือ ด้านชือร้านสะดวกซือ ทีซ อื สินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การคัดเลือกสินค้าไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านชือร้านสะดวกซือทีซอื สินค้า ซึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 7.4 การคัด เลือ กสิน ค้าและพฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้า น
สะดวกซือด้านประเภทสินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การคัดเลือกสินค้ามีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านประเภทสินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 7.5 การคัด เลือ กสิน ค้าและพฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้า น
สะดวกซือ ด้านช่ ว งเวลาในการซือ สินค้า จากการวิเ คราะห์ข้อ มูล พบว่ า การคัด เลือ กสิน ค้า มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมการซื อ สิ น ค้ า จากร้ า นสะดวกซือ ด้ า นช่ ว งเวลาในการซื อ สิ น ค้ า
ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 8 คุณค่าด้านความสะดวกมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าจาก
ร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานข้อที 8.1 คุณค่าด้านความสะดวกและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ด้านจํานวนเงินเฉลียทีใ ช้ซือ สินค้าต่ อ ครัง จากการวิเ คราะห์ข้อ มูล พบว่ า ผู้บริโ ภคทีม ี
การรับรู้ด้านคุณ ค่าด้านความสะดวกในระดับ น้ อย-ปานกลางและผู้บริโ ภคทีมกี ารรับรู้ด้านคุ ณค่ า
ด้านความสะดวกในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านจํานวนเงิน
เฉลีย ทีใ ช้ซอื สินค้าต่อครัง แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกใน
ระดับน้อย-ปานกลางมีค่าใช้จ่ายในการซือ สินค้าต่อครัง มากกว่าผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้าน
ความสะดวกในระดับมาก โดยมีผลต่างเท่ากับ 15.52 บาทต่อครัง ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้

151
สมมติ ฐานข้อที 8.2 คุณค่าด้านความสะดวกและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ด้านความถีในการซือ สินค้าต่อสัปดาห์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรู้
ด้า นคุ ณ ค่ า ด้ า นความสะดวกในระดับ น้ อ ย-ปานกลางและผู้ บ ริโ ภคทีม ีก ารรับ รู้ด้ า นคุ ณ ค่ า ด้ า น
ความสะดวกในระดับมากมีค่าเฉลีย พฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านความถีในการซือ
สินค้าต่อสัปดาห์แตกต่างกัน กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวกในระดับมาก
มีความถีในการซือ สินค้าต่อสัปดาห์ มากกว่าผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านการรับรูด้ ้านคุณค่าด้านความ
สะดวกในระดับน้อย- ปานกลาง โดยมีผลต่างเท่ากับ 0.15 ครัง ต่อสัปดาห์ ซึง สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 8.3 คุณค่าด้านความสะดวกและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ด้านชือร้านสะดวกซือ ทีซ อื สินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า คุณค่าด้านความสะดวกไม่
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการซือ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซือ ด้า นชือ ร้า นสะดวกซือ ทีซือ สิน ค้ า
ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 8.4 คุณค่าด้านความสะดวกและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้าน
สะดวกซื อ ด้ า นประเภทสิ น ค้ า จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า คุ ณ ค่ า ด้ า นความสะดวกไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านประเภทสินค้า ซึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 8.5 คุณค่าด้านความสะดวกและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือด้านช่วงเวลาในการซือสินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า คุณค่าด้านความสะดวกมี
ความสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือด้านช่ ว งเวลาในการซือ สินค้า ซึง
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 9 ลักษณะทางกายภาพมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานข้อที 9.1 ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ด้านจํานวนเงินเฉลียทีใ ช้ซือ สินค้าต่ อ ครัง จากการวิเ คราะห์ข้อ มูล พบว่ า ผู้บริโ ภคทีม ี
การรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับน้อย-ปานกลางและผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทาง
กายภาพในระดับมากมีค่าเฉลียพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้
ซือสินค้าต่อครัง แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้านลักษณะทางกายภาพในระดับน้ อยปานกลาง มีค่าใช้จ่ายในการซือ สินค้าต่อครัง น้อยกว่าผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพ
ในระดับมาก โดยมีผลต่างเท่ากับ 7.36 บาทต่อครัง ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
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สมมติ ฐานข้อที 9.2 ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวก
ซือ ด้านความถีในการซือสินค้าต่อสัปดาห์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผู้บริโภคทีมกี ารรับรูด้ ้าน
ลัก ษณะทางกายภาพในระดับ น้ อย-ปานกลางและผู้บริโ ภคทีมกี ารรับรู้ด้านลักษณะทางกายภาพ
ในระดับ มากมีค่ าเฉลียพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านความถีใ นการซือ สินค้าต่ อ
สัปดาห์แตกต่างกัน กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพในระดับน้อย-ปานกลาง
มีค วามถีใ นการซือ สินค้า ต่ อ สัป ดาห์ น้ อ ยกว่ า ผู้บ ริโ ภคทีม ีก ารรับ รู้ด้า นลัก ษณะทางกายภาพใน
ระดับมาก โดยมีผลต่างเท่ากับ 0.25 ครัง ต่อสัปดาห์ ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 9.3 ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ด้านชือร้านสะดวกซือ ทีซ อื สินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ลักษณะทางกายภาพไม่ม ี
ความสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติก รรมการซือ สิน ค้ า จากร้ า นสะดวกซือ ด้ า นชือ ร้า นสะดวกซือ ทีซือ สิน ค้ า
ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 9.4 ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ด้านประเภทสินค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านประเภทสินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 9.5 ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือด้านช่วงเวลาในการซือสินค้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลักษณะทางกายภาพไม่ม ี
ความสั ม พัน ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมการซื อ สิ น ค้ า จากร้ า นสะดวกซือ ด้ า นช่ ว งเวลาในการซื อ สิ น ค้ า
ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้ อที 10 คุ ณภาพสินค้ามีอิทธิพลต่ อ พฤติก รรมการซือ สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ของผูบ้ ริโภค
สมมติ ฐานข้อที 10.1 คุณภาพสินค้าและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
ด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ซอื สินค้าต่ อครัง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้าน
คุณภาพสินค้าในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโ ภคทีมกี ารรับรู้ด้านคุณภาพสินค้าในระดับมากมี
ค่ า เฉลีย พฤติก รรมการซือ สิน ค้ า จากร้า นสะดวกซือ ด้ า นจํ า นวนเงิน เฉลีย ทีใ ช้ ซือ สิน ค้ า ต่ อ ครัง
แตกต่างกัน กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคทีม กี ารรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้าในระดับน้อย-ปานกลาง มีค่าใช้จ่ายใน
การซือ สินค้าต่ อ ครัง มากกว่ าผู้บริโ ภคทีมกี ารรับรู้ด้านคุ ณ ภาพสินค้าในระดับมาก โดยมีผ ลต่ าง
เท่ากับ 8.34 บาทต่อครัง ซึง สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 10.2 คุณภาพสินค้าและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
ด้านความถีในการซือสินค้าต่ อ สัปดาห์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บริโภคทีมกี ารรับรู้ด้าน
คุณภาพสินค้าในระดับน้ อย-ปานกลางและผู้บริโ ภคทีมกี ารรับรู้ด้านคุณภาพสินค้าในระดับมากมี
ค่ า เฉลีย พฤติก รรมการซือ สิน ค้ า จากร้า นสะดวกซือ ด้ า นความถีใ นการซือ สิน ค้ า ต่ อ สัป ดาห์ไ ม่
แตกต่างกัน ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
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สมมติ ฐานข้อที 10.3 คุณภาพสินค้าและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
ด้านชือร้านสะดวกซือทีซอื สินค้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คุณภาพสินค้ามีความสัมพันธ์กบั
พฤติก รรมการซือ สิน ค้ า จากร้า นสะดวกซือ ด้ า นชือ ร้า นสะดวกซือ ทีซือ สิน ค้ า ซึง สอดคล้ อ งกับ
สมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 10.4 คุณภาพสินค้าและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
ด้านประเภทสินค้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คุณ ภาพสินค้าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านประเภทสินค้า ซึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต งั  ไว้
สมมติ ฐานข้อที 10.5 คุณภาพสินค้าและพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
ด้านช่วงเวลาในการซือสินค้า จากการวิเ คราะห์ข้อมูลพบว่า คุณ ภาพสินค้ามีความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านช่วงเวลาในการซือ สินค้า ซึง สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต งั  ไว้

อภิ ปรายผล
จากผลการวิจ ยั เรือ งการจัด การร้า นค้า ปลีก ทีม ีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซือ สิน ค้า ของ
ผูบ้ ริโภค: การศึกษาร้านสะดวกซือ ในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
1.
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ บ ริโ ภคทีซือ สิน ค้ า จากร้ า นสะดวกซือ ใน
กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้เฉลียต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท
ซึง ถือ ได้ว่ า เป็ น กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคหลัก ทีใ ช้บ ริก ารร้า นสะดวกซือ อัน เนื อ งมาจากในป จั จุ บ ัน รูป แบบ
การดําเนินชีวติ ของผู้บริโภคมีการเปลียนแปลงไปอย่างมาก ผู้คนเน้ นความสะบวกสบายและเน้ น
ความรวดเร็วมากขึน ในการซือ สินค้าอุปโภคบริโภคทีจ าํ เป็ นจะต้องซือ หาได้ง่าย ดังนัน ร้านสะดวกซือ
จึงเป็ นอีก ทางเลือ กหนึ งทีทําให้ผู้บริโ ภคในกรุง เทพมหานครนิ ย มใช้บริก ารกันมาก เพราะความ
สะดวกสบายและมีสนิ ค้าหลากหลายชนิดทีจ าํ เป็ นต่อชีวติ ประจําวันให้เลือกมากมาย ตลอดจนสภาพ
การดําเนินชีวติ ในสังคมเมืองและปญั หาสภาพการจราจร ทีส่งผลทําให้ผู้บริโภคหันมานิยมซือ สินค้า
จากร้านสะดวกซือ ใกล้บา้ นหรือทีพ กั อาศัยมากขึน ซึง ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุภาพร
ชตานนท์ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการทีม อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ สิน ค้า ในร้า นเซเว่ น อีเ ลฟเว่ น (7-Eleven) ของผู้ บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21-25 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน รายได้เฉลีย ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท
2. การศึกษาลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตามการรับรูข้ องผูต้ อบแบบสอบถามซึง
แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ การบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้านความสะดวก ลักษณะทาง
กายภาพและคุณภาพสินค้า จากผลการวิจยั พบว่า
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2.1 ด้านการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่าร้านสะดวกซือมีลกั ษณะการจัด
การร้านด้านการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ
มีลกั ษณะการจัดการร้านด้านการบริการอยู่ในระดับมากในทุกเรือง เรืองทีม คี ่าเฉลีย สูงทีสุดคือ การ
แต่งกายของพนักงานสะอาดเรียบร้อย กล่าวคือ ผู้บริโภคทีเข้าไปใช้บริการร้านสะดวกซือ สิง แรกที
ผูบ้ ริโภคเห็นคือ พนักงานประจําร้านค้า ดังนัน การแต่งกายของพนักงานทีส ะอาดเรียบร้อย จึงเป็ นสิง
ทีผู้ใ ห้บริก ารสือ ให้ผู้บริโ ภครับรู้ถึง ความพร้อ มในการให้บริก าร เพือ สร้างให้ผู้บริโ ภคเกิดความ
ประทับใจและเกิดความเชือมันว่
 าบริการจะดี ซึง ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวความคิดของ พาราสุรา
มัน และคณะ (Parasuraman; & et al. 1985: 41-50) ทีก ล่าวว่า การประเมินงานบริการในสายตา
ของลูกค้าว่าตนเองความพึงพอใจหรือไม่และอยู่ในระดับใดนัน มีเกณฑ์ในการวัดตามคุณภาพบริการ
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง
ต่อผูร้ บั บริการ ด้านการให้ความมันใจแก่

ผรู้ บั บริการ และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจในลูกค้า
2.2 ด้านการคัดเลือกสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่าร้านสะดวกซือ มีลกั ษณะ
การจัดการร้านด้านการคัดเลือกสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่า
ร้านสะดวกซือมีลกั ษณะการจัดการร้านด้านการคัดเลือกสินค้าอยู่ในระดับมากในทุกเรือง เรืองทีม ี
ค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ความหลากหลายของชนิดของสินค้า กล่าวคือ ร้านสะดวกซือเป็ นร้านค้าปลีก
ขนาดเล็กทีจําหน่ ายสินค้าอุ ปโภคบริโ ภคหลากหลายประเภท ซึงได้กําหนดประเภท ชนิ ด ขนาด
ชือตราของสินค้าทีเ ป็ นทีต ้องการของผูบ้ ริโภคไว้อย่างชัดเจน สินค้าส่วนใหญ่ทขี ายในร้านสะดวกซือ
ได้แ ก่ สินค้า อุ ปโภคบริโ ภคทีจําเป็ นต่ อ ชีว ิต ประจํา วัน และรวมทัง จําหน่ ายอาหารและเครือ งดืม
ประเภทฟาสด์ฟ้ ูด ซึง ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวความคิดของ เกรย์ และ มาร์ค (Gray; & Mark.
2010: 442) ทีก ล่าวว่า ความหลากหลายของสินค้าหรือบริการในแต่ละชนิดสินค้า (Merchandise or
service assortment) หมายถึง รายการต่างๆ ของสินค้าหรือบริการทีแ ตกต่างกันในแต่ละชนิดสินค้า
หรือประเภทของสินค้า / บริการนัน ถูกนับเป็ นจํานวนรายการ ในส่วนของความลึกของสินค้าหรือ
บริการ (depth of merchandise or service) หมายถึง จํานวนรายการสินค้าหรือบริการในแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์ทแี ตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น ชือตรา สี ขนาด รูปร่าง รสชาติ ระดับราคา คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น เพือนํามาเสนอขายให้กบั ลูกค้าภายในร้าน
2.3 ด้า นคุ ณ ค่ า ด้านความสะดวก ผู้ต อบแบบสอบถามรับรู้ว่ า ร้า นสะดวกซือ
มีล กั ษณะการจัดการร้านด้านคุณ ค่ าด้านความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือมีลกั ษณะการจัดการร้านด้านคุณค่าด้านความสะดวกอยู่ในระดับ
มากทีส ุดคือ การเปิ ดบริการทุกวันตลอด 24 ชัวโมง

และผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ มี
ลักษณะการจัดการร้านด้านคุณค่าด้านความสะดวกอยู่ในระดับมากคือ ความสะดวกในการเข้าถึง
กล่าวคือ จุดเด่นอย่างหนึงของการให้บริการของร้านสะดวกซือ คือ การอํานวยความความสะดวกใน
การซือ ให้กบั ลูกค้าด้วยบริการตลอด 24 ชัวโมง

และร้านค้าตัง อยู่ในพืน ทีช ุมชน ทีพ กั อาศัย เดินทาง
สะดวก ตลอดจนจํานวนสาขาร้านสะดวกซือ ทีม จี าํ นวนมากครอบคลุมทุกพืน เพือเพิม ความสะดวก
และประหยัดเวลาสําหรับลูกค้าในทุกด้าน ซึง ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวความคิดของ
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พีระพงษ์ กิติ เวชโภคาวัฒน์ (2544: 19-21) ทีก ล่ าวว่ า คุ ณ ค่ าด้า นความสะดวก หมายถึง
การออกแบบทีเ น้นให้เกิดความสะดวกสบายในการให้บริการของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ สถานทีต งั  ของ
ร้านค้า การบริการทีจ อดรถ การออกแบบภายในร้าน ความสะดวกในการเข้าร้าน ระบบการจ่ายเงิน
และบริการ ช่วงเวลาทําการ และการบริการแบบต่างๆ
2.4 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ มีลกั ษณะ
การจัดการร้านด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรู้
ว่าร้านสะดวกซือมีลกั ษณะการจัดการร้านด้านคุณค่าด้านความสะดวกอยู่ในระดับมากในทุกเรือ ง
เรืองทีมคี ่าเฉลีย สูงทีส ุดคือ การจัดเรียงสินค้าเป็ นหมวดหมู่สะดวกต่อการหาสินค้า กล่าวคือ การจัด
วางสินค้าภายในร้านค้าทีมกี ารแยกหมวดหมู่ประเภทของสินค้าชัดเจน ซึงทําให้ผู้บริโภคมองเห็น
สินค้าหาสินค้าทีต ้องการได้ง่ายขึน และสามารถเลือกหยิบสินค้าทีต ้องการได้โดยสะดวก อีกทัง การ
จัดเรียงสินค้าทีเป็ นหมวดหมู่ยงั เป็ นการเพิม เสน่ ห์ดงึ ดูดใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซือสินค้า
มากขึน ซึง ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวความคิดของ สิรนิ ี ว่องวิไลรัตน์ (2553) ทีกล่าวว่า ร้านค้า
ปลีกจําเป็ นต้องแสดงสินค้าให้โดดเด่น โดยการจัดวางสินค้าแยกเป็ นหมวดหมู่ให้ชดั เจน เพือดึงดูดใจ
ผู้บริโ ภคหรือ ผู้ทีผ่ านไปมาให้เ ข้ามาซือ สิน ค้าภายในร้าน โดยเริมจากเกิดการรับรู้ (Perception)
ได้พบเห็น (Attention) เกิดความสนใจ (Interest) เกิดความต้องการ (Desired) และพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ (Action) ในทีส ุด
2.5 ด้านคุณภาพสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่าร้านสะดวกซือมีลกั ษณะการ
จัดการร้านด้านคุณภาพสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่าร้าน
สะดวกซือ มีลกั ษณะการจัดการร้านด้านคุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมากในทุกเรือง เรืองทีม คี ่าเฉลีย สูง
ทีส ุดคือ สินค้ามีการรับรองคุณภาพจากหน่ วยงานภาครัฐบาล กล่าวคือ สินค้าทีข ายในร้านสะดวกซือ
เป็ นสินค้าทีม กี ารเลือกสรรเฉพาะสินค้าทีม คี ุณภาพมาตรฐานมาเป็ นอย่างดี ผ่านการตรวจสอบรับรอง
คุ ณ ภาพจากหน่ ว ยงานภาครัฐบาล เช่ น กระทรวงสาธารสุ ข อย. อีก ทัง ร้านสะะดวกซือ ยังมีก าร
ควบคุ ม ในเรือ งคุ ณ ภาพสิน ค้า ทีข ายในภายร้า นค้ า อยู่ต ลอดเวลา ซึง ผลการวิจ ัย สอดคล้อ งกับ
แนวความคิดของ นฤดม บุญหลง (2532: 6-8) ทีกล่าวว่า คุณภาพสินค้า หมายถึง คุณสมบัตทิ ุก
ประการของสินค้า และบริก ารทีต รงกับความต้อ งการ และความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค ซึง ลักษณะเฉพาะทีป รากฏของสินค้า
หรือความน่ าเชือถือ (Reliability) ผูผ้ ลิตสินค้าต้องตระหนักว่า คุณภาพโฆษณาหรือทีผ ูผ้ ลิตกําหนดไว้
ในฉลาก จะต้องตรงกับคุ ณภาพแท้จริงทีมอี ยู่ในตัวสินค้าและสินค้าทีผลิตควรได้รบั การรับรอง
คุณภาพจากหน่ วยงานทีใ ห้การรับรองนัน
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3. การศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือ ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซอื สินค้าจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็ นร้านสะดวกซือ ทีม ี
จํานวนสาขากระจายอยูท่ ุกพืน ทีใ นกรุงเทพมหานครและมีจาํ นวนสาขามากทีส ุด ด้วยรปูแบบลักษณะ
การจัดการร้านทีท นั สมัย และมีการจัดทําโปรโมชันใหม่
 ๆ ออกมาเสมอเพือเรียกลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ส่วนใหญ่เลือกซือ สินค้าเครืองดืมทีอ ยู่ในตู้แช่ เช่น นําดืม นําอัดลม นําผลไม้ เป็ นต้น ซึง เป็ นสินค้าที
จําเป็ นต่อการดํารงชีพและดับกระหาย ส่วนใหญ่ซอื สินค้าในช่วงเวลา 18.01น.-24.00น. เป็ นช่วงเวลา
ทีเลิกจากการทํางานหรือการเรียนและเวลาพักผ่อน มีจํานวนเงินโดยเฉลียในการซือสินค้าเท่ากับ
101.74 บาทต่อครัง เป็ นจํานวนเงินทีเ หมาะสมกับการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ มีจาํ นวนความถี
ในการมาซือสินค้าโดยเฉลียเท่ากับ 5.59 ครัง ต่ อสัปดาห์ ถือว่าเป็ นการซือทีบ่อย ซึงผลการวิจยั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระ โชติธรรมาภรณ์ (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง การศึกษาทัศนคติ
และพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซือ ของประชาชนในเขตดินแดง พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความนิยม
ซือ สินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านสะดวกซือมากกว่าห้างสรรพสินค้า และร้านค้าประเภทอืนๆ ซึง
ความถีห รือจํานวนครัง ทีใ ช้บริการร้านสะดวกซือ อยู่ระหว่าง 1-3 ครัง ต่อสัปดาห์ ผูบ้ ริโภคทีใ ช้บริการ
ร้านสะดวกซือ ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายในการซือ สินค้า ส่วนใหญ่ครัง ละ 50-100 บาท ช่วงเวลาทีใ ช้มาก
ทีสุดคือ ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ร้านสะดวกซือทีนิยมเข้าใช้บริการมากทีสุดคือ ร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น ส่วนประเภทสินค้าทีผ บู้ ริโภคนิยมซือ มากทีส ุดคือ เครือ งดืม
4. การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและการรับรูก้ ารจัดการ
ร้ า นสะดวกซือ ของผู้ ต อบแบบสอบถาม กั บ พฤติ ก รรมการการซือ สิน ค้ า จากร้ า นสะดวกซื อ
จากผลการวิจยั พบว่า
4.1 ผู้บริโภคทีมอี ายุ อาชีพ การรับรูด้ ้านการบริการ การรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความ
สะดวกการรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพ และการรับรูด้ ้านคุณภาพสินค้าทีต ่างกัน มีพฤติกรรมการ
ซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอื สินค้าบาทต่อครัง แตกต่าง กล่าวคือ ผูบ้ ริโภค
ทีอายุมากกว่าและผูบ้ ริโภคทีอ ยูใ่ นวัยทํางานจะมีกระบวนการตัดสินใจซือ สินค้าโดยพิจารณาถึงความ
คุ่มค่าและคุณภาพสินค้าเปรียบเทียบกับราคาสินค้า มากกว่ากลุ่มผูผ้ ูบ้ ริโภคทีม อี ายุน้อยกว่าหรือกลุ่ม
ผู้บริโภคทีอยู่ในวัยเรียน และการรับรูข้ องผู้บริโภคเป็ นเรืองส่วนตัวทีแตกต่างกัน ดังนัน การรับของ
ผู้บริโ ภคก็ขนึ อยู่กบั การมองเห็น การสัมผัส และความคิดของแต่ ละบุค คลทีต่างกัน เกียวกับการ
จัดการร้านสะดวกซือทีเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ซึงผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุภาพร
ชตานนท์ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการทีม อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ สินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ทแี ตกต่างกันในด้านอายุและอาชีพมีจาํ นวนเงินโดยเฉลีย ในการซือ สินค้าแตกต่างกัน
และสอดคล้องกับแนวความคิดของ ชิฟแมนและคนุ ค (Schiffman; & Kanuk. 2007: 148) ทีก ล่าวว่า
การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการทีบ ุคคลมีการเลือกสรรจัดระเบียบ และตีความเกีย วกับสิง
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กระตุ้น โดยอาศัย ประสาทสัม ผัส ทัง ห้า ได้แ ก่ การได้เ ห็น ได้ก ลิน ได้ย ิน ได้รสชาติ และได้รู้ส ึก
เพือสร้างภาพทีมคี วามหมายออกมา การรับรูข้ องแต่ละบุคคลจะขึน อยู่กบั ปจั จัยภายใน เช่น ความ
ต้องการ ความเชือ ประสบการณ์ อารมณ์ และปจั จัยภายนอกคือ สิง กระตุ้นซึง มีเงือนไขทีแ ตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคล จึงทําให้เกิดการรับรูท้ แี ตกต่างกันในสิง เร้าทีเ หมือนกัน
ผูบ้ ริโภคทีม เี พศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย ต่อเดือน และการรับรูด้ า้ นการคัดเลือก
สินค้าทีต ่างกัน มีพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ ด้านจํานวนเงินเฉลีย ทีใ ช้ซอื สินค้าบาทต่อ
ครัง ไม่แตกต่าง เนืองจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซือสินค้าจากร้านสะดวกซือในปริมาณทีน้อย ดังนัน
จํานวนเงินทีใ ช้ในการซือ สินค้าจึงใกล้เคียงกันและไม่มาก ซึง ผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุภาพร ชตานนท์ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการทีม อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติก รรมการซือสินค้าในร้านเซเว่ นอีเ ลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ทแี ตกต่างกันในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลียต่อ
เดือนมีจํานวนเงินโดยเฉลียในการซือสินค้าแตกต่างกัน และการจัดการร้านจะมีความสัมพันธ์กบั
จํานวนเงินโดยเฉลีย ในการซือ สินค้า
4.2 ผูบ้ ริโภคทีม เี พศ อายุ อาชีพ การรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวก และการรับรู้
ลักษณะทางกายภาพทีต่างกัน มีพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านความถีในการซือ
สินค้าครัง ต่อสัปดาห์แตกต่างกัน กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จะเป็ นผูต้ ดั สินใจในเรือ งของการเลือกซือ
สินค้าด้วยตัวเอง การเปิ ดให้บริการ 24 ชัวโมง

สถานทีร า้ นค้าใกล้ทพี กั อาศัย ใกล้สถานทีท ํางานทํา
ให้สามารถเดินทางได้สะดวก การตกแต่งร้านทีท นั สมัย การจัดเรียงสินค้าทีเ ป็ นหมวดหมู่ หาง่าย และ
การดูแลในเรืองของความสะอาดทัง บริเวณภายในร้านค้าและหน้ าร้านค้า ทําให้ผู้บริโภคเกิดความ
ประทับใจความพึงพอใจ และทําให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซํา ซึงผลการวิจยั สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ เขมลัทธ์ พัฒนสิน (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม ี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซือ สินค้ากลุ่ม Counter Fast Food ในร้าน 7-ELEVEN ของ
ผู้บ ริโ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามทีมเี พศ และอาชีพ ทีแ ตกต่ า งกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซือ สินค้ากลุ่ม Counter Fast Food ในร้าน 7-ELEVEN ในด้านความถีในการซือ
ทีแ ตกต่ างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามทีมอี ายุ ทีแ ตกต่ างกัน มีพ ฤติก รรมการเลือ กซือ สินค้ากลุ่ ม
Counter Fast Food ในร้าน 7-ELEVEN ในด้านวันทีซ อื แตกต่างกัน และะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ภาสกร สุวรรณนิมติ (2540: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรือง ทัศนคติและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและ
ปจั จัยทีม ผี ลต่อการใช้บริการร้านสะดวกซือ (Convenience Store) พบว่า คุณสมบัตขิ องร้านมีผลต่อ
การใช้บริการด้านความถี เนืองจากคุณสมบัตขิ องร้าน คือ ทําเลทีตงั  ใกล้บ้านหรือทีทํางานเปิ ด
24 ชัวโมง
 ทําให้เกิดความสะดวกและซือ ได้บ่อย
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ผูบ้ ริโภคทีมรี ะดับการศึกษา รายได้เฉลีย ต่อเดือน การรับรูด้ ้านการบริการ การรับรู้
ด้านการคัดเลือกสินค้า และการรับรูด้ ้านคุณภาพสินค้าทีต่างกัน มีพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ด้านความถีใ นการซือ สินค้าครัง ต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน เนืองจาก ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จะใช้
บริการหรือซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ เพียงวันละ 1 ครัง จึงทําความถีในการซือ สินค้าของผูบ้ ริโภค
ไม่แตกต่างกัน ซึงผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เขมลัทธ์ พัฒนสิน (2552: บทคัดย่อ)
ศึกษาเรือง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซือสินค้ากลุ่ม
Counter Fast Food ในร้าน 7-ELEVEN ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทีม รี ะดับการศึกษาทีแ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซือสินค้ากลุ่ม Counter Fast
Food ในร้าน 7-ELEVEN ในด้านความถีในการซือ ทีแ ตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาส
กร สุวรรณนิมติ (2540: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง ทัศนคติและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและปจั จัยทีม ผี ลต่อ
การใช้บริการร้านสะดวกซือ (Convenience Store) พบว่า รายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าร้าน
แต่ละร้าน และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุภาพร ชตานนท์ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง การ
สือ สารการตลาดเชิงบูรณาการทีมอี ิทธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซือ สินค้าในร้านเซเว่ นอีเ ลฟเว่ น (7Eleven) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดการร้านจะมีความสัมพันธ์กบั จํานวน
ครัง /สัปดาห์ในการซือ สินค้า
5. การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการร้านสะดวก
ซือ กับพฤติกรรมการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ จากผลการวิจยั พบว่า
5.1
อายุ ระดับ การศึก ษา อาชีพ รายได้ เ ฉลีย ต่ อ เดือ น และคุ ณ ภาพสิน ค้ า
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการซือ สิน ค้า จากร้า นสะดวกซือ ด้า นชือ ร้า นสะดวกซือ ทีซือ สิน ค้ า
กล่ าวคือ ส่ วนใหญ่ ผู้บริโ ภคจะเป็ นผู้ตดั สินใจเลือ กร้านสะดวกซือทีจะใช้บริก ารและซือสินค้าด้ว ย
ตัว เอง และผู้ บ ริโ ภคมีค วามเชือ ถือ ในเรือ งการดู แ ลควบคุ ม คุ ณ ภาพสิน ค้ า ของร้า นสะดวกซือ
ซึง ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดของ คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler; & Keller. 2009: 197-200)
ทีก ล่ าวว่ า บุ ค คลทีมอี ายุแ ตกต่ างกันจะมีค วามต้อ งการในสินค้าและบริก ารทีแ ตกต่ างกัน ผู้ม ี
การศึกษาสูงมีแนวโน้ มทีจะบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการทีมคี ุณภาพดีมากกว่าผู้ทมี กี ารศึกษาน้ อย
กว่า อาชีพทีแ ตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะต้องการสินค้าและบริการทีแ ตกต่างกัน และรายได้จะมี
ผลกระทบต่ อสินค้าและบริการทีเขาตัดสินใจซือ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ยามาชิตะ โอดะ
(ปราโมชน์ รอดจํารัส. 2540; อ้างอิงจาก Yamashita Oda. 1990: 79) ศึกษาเรือง พฤติกรรมการซือ
ของผูบ้ ริโภคทีใ ช้บริการร้าน 7-eleven ทีก ล่าวว่า ความสําคัญเบือ งต้น 4 ประการ ของการดําเนินงาน
ของ 7-eleven คือ 1. การดูแลสินค้าให้สดใหม่ 2. มีสนิ ค้าทีข ายดีอยู่ครบครัน 3. รักษาอนามัยความ
สะอาด 4. บริการเป็ นกันเอง
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เพศ การบริก าร การคัด เลือ กสิน ค้ า คุ ณ ค่ า ด้ า นความสะดวก และลัก ษณะทาง
กายภาพ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านชือร้านสะดวกซือที
ซือ สินค้า เนือจาก ร้านสะดวกซือ ทีผ ูบ้ ริโภคซือ สินค้าจะเป็ นร้านทีผ ูบ้ ริโภคใช้บริการเป็ นประจํา ทีต งั 
อยู่ใกล้ทพี กั อาศัยหรือทีทํางาน และเดินทางสะดวก ลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือทีใช้บริการก็
เป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ซึง ผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มณทิรา กิตติศกั ดิ jนาวิน
(2545: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง พฤติกรรมการซือ สินค้าของผูบ้ ริโภคในร้านสะดวกซือ กรณีศกึ ษา:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปจั จัยทีมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าในร้าน
สะดวกซือ ได้แก่ เพศ โดยเพศชายซือ สินค้ามากกว่าเพศหญิง และไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของ
คอตเลอร์ (Kotler. 1999: 595) ทีกล่าวว่า ร้านสะดวกซือ เป็ นร้านธุรกิจค้าปลีกทีจําหน่ ายสินค้า
อุปโภคบริโภคทีมอี ตั ราการหมุนเวียนสูง และจํากัดการขายเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ทขี ายดีและซือได้
สะดวกเท่านัน พืนทีรา้ นประมาณ 1-2 คูหาของอาคารพานิชย์ ร้านค้าประเภทนีมรี ูปแบบนีคล้าย
มินิมาร์ท แตกต่ างในด้านบริการทีร้านอํานวยความความสะดวกในการซือให้กบั ลูกค้าด้วยบริการ
24 ชัวโมง
 และตัง อยูใ่ นพืน ทีช ุมชนเนืองจากให้ความสําคัญในการเลือกทําเลทีด ี ซึง อาจมีค่าเช่าพืน ที
หรือค่าลงทุนในทีด นิ สูงมาก ส่วนใหญ่ทาํ เลร้านสะดวกซือ ทีเ ลือกเป็ นพืน ทีม คี นจํานวนมากสัญจรผ่าน
ไปผ่านมา การจัดวางสินค้าในร้านเน้ นความเป็ นระเบียบและหาง่าย การตกแต่งภายในร้านดูสะอาด
ทันสมัยเน้ น การให้บริการทีรวดเร็ว มีระบบต่างๆ ในการจัดการ เช่น จุดขาย (Points of sales:
POS) เพือความรวดเร็วในการชําระเงิน
5.2
เพศ อาชีพ การบริก าร การคัด เลือ กสิน ค้ า และลัก ษณะทางกายภาพ
มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื อ สิ น ค้ า จากร้ า นสะดวกซื อ ด้ า นประเภทสิน ค้ า กล่ า วคื อ
ร้านสะดวกซือมีการบริหารสินค้าเป็ นอย่าดี มีระบบในการจัดให้มสี นิ ค้าอย่างหลากหลายเพือให้
สามารถบริการผู้บริโภคได้อย่างครบสมบูรณ์ จําหน่ ายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
มีการจัดเรียงสินค้าทีเ ป็ นหมวดหมูส่ ะดวกในการหาสินค้า จึงทําให้รา้ นสะดวกซือ ได้รบั ความนิยมจาก
ผู้บริโ ภคทุ กกลุ่ม ซึงผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาสพล ชินวัฒนโชติ (2550:
บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง ความพึงพอใจและแนวโน้ มพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีมตี ่อความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ทมี ขี ายในเซเว่นอีเลฟเว่น พบว่า เพศทีแ ตกต่างกันส่งผลให้ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการ
ซือ อาหาร (สด) และผลิตภัณฑ์ซกั ล้างแตกต่างกัน โดยเพศหญิงซือ มากกว่าเพศชาย และ อาชีพที
แตกต่างกันส่งผลให้ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการซือ เครืองดืม (ไม่มแี อลกอฮอลล์) อาหาร (สด) อาหาร
(แช่แข็ง) ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง อุปกรณ์
เครืองใช้ภายในบ้านและผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวความคิดของ
นิวแมนและเซลเลน (Newman; & Cullen. 2002: 144) ทีกล่าวว่า แผนการเลือกสรรสินค้า
(Assortment planning) เป็ นแผนทีจ ะระบุควรมีกลุ่มสินค้าประเภทใดและมีรายการสินค้าในกลุ่มนัน
หรือเป็ นการวางแผนเกีย วกับลักษณะสินค้าทีต อ้ งการขายให้กบั ลูกค้า โดยต้องคํานึงถึงความต้องการ
สินค้าของลูกค้าและภาพพจน์ ของธุรกิจค้าปลีก ซึงแผนการเลือกสรรสินค้านัน จะต้อ งระบุรายการ
สินค้าชนิดใดทีจ ะทําการจัดซือ และสินค้าควรอยูใ่ นหมวดหมูใ่ ดตามทีก ําหนดไว้
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สอดคล้องกับแนวความคิดของ เลวีแ ละเวิทซ์ (Levy; & Weitz. 2001: 690) ทีก ล่าวว่า การจัดการ
บรรยากาศภายในร้าน (Store atmospheric) เป็ นการจัดสิง ต่ างๆ ภายในร้านค้าปลีก ด้านการ
ออกแบบสถานที การจัดวางสัญลักษณ์ การจัดแสดงสินค้า การใช้ส ี การใช้แสง การควบคุมอุณหภูม ิ
การใช้เสียงสือบรรยากาศ การจัดชัน โชว์และการวางสินค้าเพือทําให้สนิ ค้าเป็ นทีรบั รู้ ตลอดจนการ
กําหนดแผนผังของร้าน การยิม แย้มและความเป็ นมิตรของ พนักงานขาย การแต่งกายของพนักงาน
ในร้านซึงทัง หมดนีช่วยสร้างภาพลักษณ์ในความรูส้ กึ ของลูกค้าให้คล้อยตาม การทําให้สนิ ค้าเป็ นที
รับรูเ้ ป็ นการให้ขอ้ มูลเกีย วกับผลิตภัณฑ์แก่ลกู ค้าเพือกระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจซือ สินค้าภายในร้าน
อายุ ระดับการศึก ษา รายได้เฉลียต่ อ เดือ น คุณ ค่ าด้านความสะดวก และคุ ณภาพ
สินค้าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้านประเภทสินค้า เนืองจาก
ประเภทหรือกลุ่มของสินค้าทีผู้บริโภคซือจากร้านสะดวกซือส่วนใหญ่ จะเป็ นสินค้าอุปโภคบริโภคที
จําเป็ นต่อชีวติ ประจําวันทีซ อื เป็ นประจํา อีกทัง ประเภทของสินค้าและคุณภาพมาตรฐานสินค้าทีขาย
ในร้านสะดวกซือ ก็เหมือนทุกสาขา ซึง ผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาสพล ชินวัฒนโชติ
(2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง ความพึงพอใจและแนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บริโภคทีมตี ่อความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ทมี ขี ายในเซเว่นอีเลฟเว่น พบว่า อายุ และรายได้เฉลีย ต่อเดือนทีแ ตกต่าง
กัน ส่งผลให้ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการซือ เครืองดืม (ไม่มแี อลกอฮอลล์) ขนม ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย
และสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ผลิตภัณฑ์ซกั ล้างอุปกรณ์เครืองใช้ภายในบ้านและผลิตภัณฑ์
เอ็นเตอร์เทนเมนต์แตกต่างกัน และระดับการศึกษาทีแ ตกต่างกันส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีพฤติกรรมการซือ
เครืองดืม (มีแอลกอฮอลล์) ขนม อาหาร (แห้ง) ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแล
ช่องปากและผลิตภัณฑ์ซกั ล้างแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มณทิรา กิตติศกั ดิ jนาวิน
(2545: บทคัดย่อ). ศึกษาเรือง พฤติกรรมการซือ สินค้าของผู้บริโภคในร้านสะดวกซือ กรณีศกึ ษา:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติทมี ตี ่อร้านสะดวกซือ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยค่าเฉลีย ทัศนคติสูงสุด คือ ด้านการจัดจําหน่ าย ร้านสะดวกซือ ทีก ลุ่มตัวอย่างใช้
บริการบ่อยทีสุด คือ ร้าน 7-Eleven เนืองจากอยู่ใกล้บ้าน และไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของ
นฤดม บุญหลง (2532: 7-8) ทีก ล่าวว่า คุณภาพเป็ นปจั จัยต่างๆ ทีแ สดงคุณลักษณะและคุณสมบัติ
ของสินค้านัน ๆ ซึงรวมกันเข้าแล้วเป็ นความต้องการและการยอมรับของผู้ใช้หรือผู้บริโภค ความ
ต้องการและความหวังของผู้บริโภคทีมตี ่อคุณภาพสินค้า อาทิเช่น มีความปลอดภัยในการใช้สนิ ค้า
ประโยชน์ทไี ด้รบั จากสินค้า ความน่ าเชือถือของสินค้าเป็ นต้น
5.3 อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย ต่อเดือน การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้าน
ความสะดวก และคุณภาพสินค้า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือด้าน
ช่วงเวลาในการซือ สินค้า กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคแต่ละคนจะมีช่วงเวลาในการซือ สินค้าจากร้านสะดวกซือ
ทีต่างกัน ซึงอาจจะเป็ น ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน หรือในช่วงเวลาเย็นๆ ทัง นีก็ขนึ อยู่กบั ความจําเป็ น
ความสะดวก ความต้อ งการ และการตัดสินใจซือ สินค้าของผู้บริโ ภค ดังนัน ร้านสะดวกซือจึงเป็ น
ทางเลือกอันดับแรกของผู้บริโภค เพราะมีการจัดเตรียมสินค้าจําเป็ นไว้บริการลูกค้าในทุกด้านอย่าง
ครบครันทัง ด้านอาหารสําเร็จรูป เครือ งดืม ของใช้ทวไปในชี
ั
วติ ประจําวัน รวมทัง บริการต่างๆ โดย
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เลือกสรรเฉพาะสินค้าทีม คี ุณภาพมาตรฐาน การเปิ ดบริการตลอด 24 ชัวโมง

จึงทําให้สามารถเข้าใช้
บริการได้ทุกเวลา ซึง ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวความคิดของ ชิฟแมนและคนุ ค (Schiffman; &
Kanuk. 2007: 3-4) ทีก ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึง
บุ ค คลทํ า การค้ น คว้ า (Searching) การซื อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิ น ผล
(Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารโดยคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของเขา ซึงมุ่งเน้ นไปทีการตัดสินใจของแต่ละคนในการใช้ทรัพยากรทีมอี ยู่ เช่น เงิน เวลา
และความพยายามในการบริโภคสินค้า และยังรวมถึงลักษณะของผูบ้ ริโภคทีเ กียวข้องกับการบริโภค
ในแง่ต่างๆ ต่อไปนีคอื ซืออะไร ซือทําไม ซือ เมือไร ซือทีไ หน ซือบ่อยแค่ไหน และใช้สนิ ค้าบ่อยแค่
ไหน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระ โชติธรรมาภรณ์ (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง การศึกษา
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซือ ของประชาชนในเขตดินแดง พบว่า ปจั จัยในการ
เข้าใช้บริการร้านสะดวกซือ มีสาเหตุ มาจากผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการเปิ ดบริการตลอด 24
ชัวโมง

และการทีร้านสะดวกซือมีจํานวนสาขาทีมากและกระจายอยู่ทวไปทํ
ั
าให้สามารถบริการ
ผู้บ ริโ ภคได้ค รอบคลุ ม กว่ าห้า งสรรพสิน ค้า ร้า นสะดวกซือ สามารถหยิบ ชมสินค้า ได้ด้ว ยตนเอง
ร้านสะดวกซือ มีการดูแลคุณภาพสินค้า ภายในร้านสะดวกซือ มีเครือ งปรับอากาศ สินค้าทุกชนิดมีป้าย
บอกราคา พนักงานมีความสุภาพกล่าวคําขอบคุณและทักทายกับลูกค้า ซึงแตกต่างจากร้านขาย
ของชําหรือร้านค้าโดยทัวไป

เพศ การบริการ และลักษณะทางกายภาพ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ
สิน ค้า จากร้า นสะดวกซือ ด้า นช่ ว งเวลาในการซือ สินค้า เนื อ งจาก ช่ ว งเวลาในการซือ สินค้าของ
ผูบ้ ริโภคทัง เพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่คอื ในช่วงเวลาเย็นๆ ซึง เป็ นช่วงเวลาทีว ่างจากการทํางาน
หรือ จากการเรีย นหนั ง สือ จึง เป็ น ช่ ว งเวลาทีผู้ บ ริโ ภคใช้ บ ริก ารมากทีสุ ด ประกอบกับ ทางร้า น
สะดวกซือได้มกี ารดูแลปรับปรุ่งสภาพแวดล้อมภายในร้านค้าและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
ร้านลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ซึง ผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยามาชิตะ โอดะ (ปราโมชน์
รอดจํารัส. 2540; อ้างอิงจาก Yamashi Oda. 1990: 79) ศึกษาเรือง พฤติกรรมการซือ ของผูบ้ ริโภคที
ใช้บริการร้าน 7-eleven พบว่า เรือ งบริการซึง ถือเป็ นสิง สําคัญมากทีจ ะเอาชนะคู่แข่งตลอดจนเอาชนะ
ใจผูบ้ ริโภค จะต้องคํานึงถึงสัมพันธภาพกับลูกค้าด้วย เพราะการจัดการทุกอย่างให้ลูกค้าเป็ นผูบ้ ริการ
ตนเอง แต่เรืองเล็กๆ น้อยๆ กับลูกค้ายังเป็ นสิง จําเป็ นทีด งึ ดูดลูกค้ากลับเข้ามาหาเราอีก 7-eleven
จึงเลือก “ แคชเชียร์ ” มาทําหน้าทีด งั กล่าว และถือว่าเป็ นจุดขายทีส ําคัญในการสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการหนึงเดียวกันทัวโลก

และไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของ วารุณี ตัณติวงศ์วานิช (2552:
299) ทีกล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในร้านค้า คือ สิง ทีทําให้ลูกค้าได้เป็ น การรับรู้ เป็ นจุดสัมผัสที
ก่ อ ให้เ กิด ประสบการณ์ ร่ ว มในตราร้า นและตราสิน ค้า โดยเฉพาะในย่ า นทีม ีร้า นค้า หนาแน่ น ทีม ี
ความสําคัญในกระบวนการสร้างร้านมีส่วนดึงดูดความสนใจของลูกค้านอกจากนี ร้านทีดแี ละมีการ
จัดการร้านดีช่ว ยส่งเสริมการตลาด สินค้า และภาพลักษณ์ ของตราร้าน ส่งผลต่ อภาพลักษณ์ ของ
สินค้า ตราสินค้า และบุคลิกภาพของร้าน
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ข้อเสนอแนะทีได้จากงานวิ จยั
ผลจากการศึก ษา การจัด การร้า นค้ า ปลีก ทีม ีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซือ สิน ค้ า ของ
ผูบ้ ริโภค: การศึกษาร้านสะดวกซือ ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะดังนี
1. ผลจากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค พบว่า ผูบ้ ริโภคทีซ อื สินค้าจากร้าน
สะดวกซือ ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้เฉลีย ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท ซึง ผูป้ ระกอบการ
ร้านสะดวกซือ สามารถนํ าข้อมูลทีได้จากงานวิจยั นีมาใช้พจิ ารณากําหนดแนวทางวิธกี ารจัดการร้าน
สะดวกซือ และกลยุทธ์ทางการตลาด เพือกําหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริโภคเป้าหมายต่อไป
ผลจากการทดสอบสมมุตฐิ าน พบว่า ผูบ้ ริโภคทีม อี ายุและอาชีพทีต ่างกัน มีพฤติกรรม
การซือสินค้าด้านจํานวนเงินเฉลียทีใช้ซอื สินค้าบาทต่อครัง และด้านความถีในการซือสินค้าครัง ต่ อ
สัปดาห์แตกต่าง ดังนัน ผูป้ ระการร้านสะดวกซือ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือง เช่น
การลดราคาสินค้า การแจกคูปองส่วนลดเมือซือ สินค้าครบตามทีก ําหนด การแจกแสตมป์การค้าเพือ
ใช้ซอื สินค้าแทนเงินสดหรือสะสมเพือแลกของพรีเมีย ม เป็ นต้น เพือรักษากลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มผูท้ มี ี
อายุตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี และกลุ่มนักเรียน / นิสติ นักศึกษา ซึง มีจาํ นวนเงินทีใ ช้ในการซือ สินค้า
น้อยทีสุด เพราะเนืองจากรายได้ส่วนใหญ่นัน มาจาก พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ซึงเป็ นสิง ทีกําหนดใน
เรือ งการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บริโ ภคนี และเพือ เป็ นการกระตุ้นให้ผู้บริโ ภคเกิดการซือ สินค้ามากขึน
เพิม ความถีในการซือ สินค้าของผูบ้ ริโภคมากขึน อีกทัง ยังช่วยจูงใจและเชิญชวนผูบ้ ริโภคให้เข้ามาใช้
บริการร้านสะดวกซือ เพิม ขึน
2. ผลจากการศึกษาลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตามการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค พบว่า
ผูบ้ ริโภครับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ มีลกั ษณะการจัดการร้านด้านการบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้าน
ความสะดวก ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึง ถือว่าระดับการ
รับรูข้ องผูบ้ ริโภคว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนัน ผูป้ ระกอบร้านสะดวกซือควรรักษามาตรฐานการจัดการร้าน
สะดวกซือให้อยู่ในระดับนีไว้ เพือเป็ นการสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ และเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้บริโภคกับร้านสะดวกซือ ซึงจะส่งผลต่ อยอดขายและส่วนแบ่งตลาดที
เพิม สูงขึน
2.1 การบริการ จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ มี
ลักษณะการจัดการร้านด้านการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมือพิจารณาเป็ นรายเรือง พบว่า
พนั ก งานยัง ขาดความรู้เ รือ งสิน ค้ า เพือ แนะนํ า ลู ก ค้า และมีค วามล่ า ช้ า ในการให้บ ริก าร ดัง นั น
ผูป้ ระกอบการร้านสะดวกซือ ควรมีการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นการบริการกับพนักงานอย่างสมําเสมอ
โดยเน้ นและให้ความสําคัญในด้านข้อมูลสินค้าเพือแนะนํ าลูกค้า เพือให้พนักงานเกิดความรู้ความ
เข้าใจในสินค้าสามารถตอบคําถามและแนะนํ าสินค้าให้กบั ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ควรมีการจัดทําสถิติ
สาขาทีม ผี ู้เข้ามาใช้บริการมากทีสุด เพือเป็ นการจัดเตรียมพนักงานให้เพียงพอพร้อมทีจะให้บริการ
ตลอดเวลา เพราะเนื อ งจากร้านสะดวกซือ ส่ ว นใหญ่ ทีมสี าขาทีมผี ู้ใช้บริก ารเป็ นจํานวนมาก เช่ น
ย่านชุมชน บริเวณมหาวิทยาลัย บริเวณย่านทีเ ป็ นสํานักงานบริษทั ต่างๆ นัน มีพนักงานให้บริการไม่
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เพียงพอต่ อความต้องการและพร้อมให้บริการ ทําให้ลูกค้าต้องรอคิดในการคิดเงิน หรือการรออุ่ น
อาหารเป็ นเวลานาน
2.2 การคัดเลือกสินค้า จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ว่าร้าน
สะดวกซือ มีล ัก ษณะการจัด การร้ า นด้ า นการคัด เลือ กสิน ค้ า โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก แต่ เ มือ
พิจารณาเป็ นรายเรือง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในเรือง ความหลากหลายของชนิด
ของสินค้า ดังนัน ผูป้ ระกอบการร้านสะดวกซือ ควรจัดหาสินค้าโดยพิจารณาถึง ประเภทสินค้า ยีห ้อ
หรือตราสินค้า ขนาด ทีเป็ นทีต้อ งการของผู้บริโ ภค ควรเลือกสินค้ากําลังเป็ นทีนิยมของผู้บริโภค
ควรหาสินค้าใหม่ๆ มาขายแทนสินค้าทีขายไม่ดี ควรจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมขายอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิง ในช่วงเวลาทีขายดีและช่วงเวลาทีผู้บริโภคใช้บริการมากทีสุด เพือไม่ให้สูญเสีย
โอกาสในการขายสินค้า
2.3 คุณค่าด้านความสะดวก จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่า
ร้านสะดวกซือ มีลกั ษณะการจัดการร้านด้านคุณค่าด้านความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมือ
พิจารณาเป็ น รายเรือ ง พบว่ า ลูก ค้ายังไม่ไ ด้ร บั ความสะดวกในการเข้า มาใช้บริก าร โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาจํานวนลูกค้าทีเข้าใช้บริการมาก ดังนัน ทางร้านสะดวกซือ ควรจัดเตรียมพนักงานไว้คอย
ช่ ว ยเหลือ ให้ก ับ ลู ก ค้ า ในการจัด คิว ลู ก ค้ า ทีร อคิด เงิน เพือ ให้ ลู ก ค้ า ได้ร ับ ความสะดวกมากยิง ขึน
ควรจัด เตรีย มอุ ป กรณ์ ใ นการอํ า นวยความสะดวกให้ เ พี ย งพอ เช่ น ตะกร้ า สํ า หรับ ใส่ ส ิ น ค้ า
เครืองคิดเงิน เป็ นต้น ควรจัดหาบริการใหม่ๆ ด้านอืนๆ เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้ามาก
ยิง ขึน เช่น การเพิม การบริการด้านการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน การบริการรับถ่ายเอกสาร การบริการรับ
ห่อของขวัญ เป็ นต้น ควรจัดเพิม พืน ทีก ารให้บริการแบบบริการตนเองให้กบั ลูกค้า และควรหมันดู
 แล
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้านค้าให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
2.4 ลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้าน
สะดวกซือ มีล ัก ษณะการจัด การร้า นด้า นลัก ษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก แต่ เ มือ
พิจารณาเป็ นรายเรือ ง พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามให้ค วามสําคัญ ในเรือ ง การจัดเรียงสินค้าเป็ น
หมวดหมู่สะดวกต่ อการหาสินค้า และความสะอาดของร้านค้า ดังนัน ผู้ประกอบการร้านสะดวกซือ
ควรจัดทําผังการวางสินค้าให้เหมาะสมและแยกหมวดหมูส่ นิ ค้าให้ชดั เจน ควรจัดเรียงสินค้าให้มคี วาม
ต่อเนืองกัน สินค้าทีมลี กั ษณะการใช้งานทีใ กล้เคียงกันควรจัดวางให้อยู่ในชัน วางสินค้าเดียวกัน เช่น
สบู่ ยาสีฟนั แชมพู ครีมบํารุงผิว เป็ นต้น ควรจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้ามองเห็นชัดเจน หยิบง่าย ซึงจะ
ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซือ แบบฉับพลัน ซึง เป็ นวิธกี ารอย่างหนึงทีจ ะช่วยเพิม ยอดขาย
สินค้าให้กบั ทางร้านค้า ควรจัดให้มชี นั  วางสําหรับขายเฉพาะสินค้าโปรโมชัน พนักงานประจําร้านค้า
ควรมันดู
 แลในเรือ งความสะอาดภายในพืนทีขาย หน้ าร้านค้า และอุ ปกรณ์ ต่ างๆ ในร้านค้าอย่าง
สมําเสมอ ตลอดจนการดูแลในเรืองของแสงสว่างภายในร้านค้าให้มเี พียงพอสามารถมองเห็นสินค้า
ภายในร้านได้ชดั เจน และการดูแลในเรือ งการควบคุมอุณหภูม ิ และไม่ให้มมี มุ อับภายในร้านค้า
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2.5 คุ ณ ภาพสิน ค้า จากการศึก ษา พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามรับ รู้ว่ า ร้า น
สะดวกซือ มีล ัก ษณะการจัด การร้า นด้ า นคุ ณ ภาพสิน ค้า โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญในเรือง ความสะอาดของสินค้าถูกต้องตามหลักชีวอนามัย และสินค้ามี
ความปลอดภัยไม่มสี งิ แปลกปลอม โดยเฉพาะสินค้าประเภทประเภทอาหาร Fast Food ดังนัน
พนักงานประจําร้าน ควรเน้ นการดูแลและตรวจสอบสินค้าทีวางขายภายในร้านค้าอย่างสมําเสมอ
ตลอดเวลา ในเรืองความสะอาดของสินค้า สิง แปลกปลอมต่างๆ ทีอ าจจะปะปนมากับสินค้า และอายุ
ของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิง สินค้าประเภทอาหาร Fast Food เช่น ข้าวกล่อง ขนมปงั ไส้กรอกที
บรรจุใส่ถุงแพ็ค เป็ นต้น ควรมีการหมันดู
 แลและทําความสะอาดอุปกรณ์ทเี กียวข้องกับการให้บริการ
เกีย วกับสินค้าประเภทอาหาร Fast Food เช่น มีดสําหรับหันไส้
 กรอก ทีค บี ไส้กรอก และอุปกรณ์อนื ๆ
ทีเ กีย วข้องกับสินค้าประเภทอาหาร Fast Food เป็ นต้น
3. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าจากร้านสะดวกซือของผู้บริโภค พบว่า
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ซอื สินค้าจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เลือกซือ สินค้าเครืองดืมทีอ ยู่ในตู้แช่ ซือ สินค้าใน
ช่ว งเวลา 18.01น.-24.00น. มีจํานวนเงินโดยเฉลียในการซือ สินค้าเท่ ากับ 101.74 บาทต่ อครัง
มีจํ า นวนความถีใ นการมาซือ สิน ค้ า โดยเฉลีย เท่ า กับ 5.59 ครัง ต่ อ สัป ดาห์ จากข้ อ มู ล ดัง ก่ า ว
ผู้ประกอบการร้านสะดวกซือสามารถนํ าข้อ มูลทีได้มาจากงานวิจยั นีไปประกอบการพิจารณาเพือ
กําหนดแนวทางวิธกี ารจัดการร้านสะดวกซือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และทางร้าน
สะดวกซือ ควรจัดเตรียมสินค้าให้เ พียงพอและพร้อ มให้บริก ารอยู่ต ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างใน
ช่วงเวลาทีล กู ค้าใช้บริการ มากทีส ุด เพือไม่ให้สญ
ู เสียโอกาสการขายสินค้า

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง/ ต่อไป
1. เนืองงานวิจยั นี มุง่ เน้นศึกษาร้านสะดวกซือ ในกรุงเทพมหานครเท่านัน ซึง หากทํากาวิจยั
ครัง ต่ อไป ผู้วจิ ยั เสนอให้ควรศึกษาร้านสะดวกซือทีอยู่ใ นแต่ ละภูมภิ าค/จังหวัด เพือทีจะได้นํา
ผลการวิจยั ทีแตกต่ างกัน มาทําการศึกษาเปรียบเทียบกัน อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อธุรกิจมากขึน
และสามารถวางแผนกํ าหนดการจัดการร้านสะดวกซือ และกลยุท ธ์ทางการตลาดให้เ หมาะสมกับ
ผู้บริโภค เพือสร้างความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ทดี ี และสอดคล้องกับพฤติกรรมการซือสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการจัดการร้านระหว่างร้านสะดวกซือกับร้านค้าอืนๆ
หรือยกระดับเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
3. ควรศึกษาเรือง Customer Relationship Management (CRM) ของร้านสะดวกซือ
เพือให้ทราบในกระบวนการจัดการและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซือ
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เลขทีแบบสอบถาม

แบบสอบถาม

เรืองการจัดการร้านค้าปลีกทีมีอิทธิ พลต่ อพฤติ กรรมการซื&อสิ นค้าของผู้บริ โภค:
การศึกษาร้านสะดวกซื&อในกรุงเทพมหานคร
คําชี&แจง
แบบสอบถามนีจดั ทําขึน เพือนํ าข้อมูลทีไ ด้ไปใช้ประกอบการศึกษาในการทําปริญญานิพนธ์
ซึง เป็ นส่วนหนึงของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามนีจะไม่ระบุชอื – ทีอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ดัง นั น ผู้ ต อบแบบสอบถามสามารถตอบคํ า ถามได้ ต ามความเป็ น จริง
และทางผู้ ว ิจ ัย ต้ อ ง
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงสําหรับท่านทีเ สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครัง นี
ส่วนที 1 แบบสอบถามเกีย วกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี&แจง โปรดพิจารณาข้อความของคําถามแต่ละข้อและให้ท่านทําเครือ งหมาย / ลงในวงเล็บ [ ]
ทีต รงกับข้อเท็จจริงของท่านมากทีส ุด
1.เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
2.อายุ
[ ] ตํากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
[ ] 41 – 50 ปี
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
[ ] ตํากว่าปริญญาตรี

[ ] 21 – 30 ปี
[ ] 51 ปีขนึ ไป

[ ] ปริญญาตรี

4.อาชีพ
[ ] นักเรียน / นิสติ นักศึกษา
[ ] พนักงานบริษทั เอกชน
[ ] พ่อบ้าน / แม่บา้ น / เกษียณอายุ
5.รายได้เฉลียต่อเดือน
[ ] ตํากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
[ ] 10,001– 15,000 บาท
[ ] 20,001 บาทขึน ไป

[ ] 31 – 40 ปี

[ ] สูงกว่าปริญญาตรี

[ ] ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
[ ] ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
[ ] อืนๆ โปรดระบุ........

[ ] 5,001– 10,000 บาท
[ ] 15,001 – 20,000 บาท
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ส่วนที 2 แบบสอบถามเกีย วกับลักษณะการจัดการร้านสะดวกซือ ตามการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
คําชี&แจง ขอให้ท่านนึกถึงร้านสะดวกซือ ทีท ่านใช้บริการมากทีส ุดและโปรดทําเครือ งหมาย / ลงใน
ช่องทีต รงกับระดับการรับรูข้ องท่านมากทีส ุด
ระดับลักษณะของร้านสะดวกซื&อ
ลักษณะการจัดการร้านค้าปลีก
มากทีส ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส ุด
5
4
3
2
1
การบริ การ
1.พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
2.พนักงานมีมนุ ษยสัมพันธ์ทดี ตี ่อลูกค้า
เช่น การทักทายลูกค้า การให้ความช่วยเหลือ
3.พนักงานมีความรวดเร็วในการให้บริการ
เช่น การคิดเงิน การอุ่นอาหาร
4.พนักงานมีการดูแลสินค้าบนชัน บางสินค้า
มีการเติมสินค้าบนชัน วางอย่างสมําเสมอ
5.พนักงานมีความรูเ้ กีย วกับสินค้าในการ
แนะนํ าลูกค้า
6.พนักงานส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วน
การคัดเลือกสิ นค้า
7.ความหลากหลายของประเภทของสินค้า
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในชีวติ
ประจําวัน
8.ความหลากหลายของชนิดของสินค้า เช่น
เครือ งดืม ประกอบด้วย นําอัดลม นําผลไม้
นําดืม
9.ความหลากหลายของยีห อ้ หรือตราของ
สินค้า เช่น บะหมีก งึ สําเร็จรูป มาม่า ไวไว
ยํายํา
10.สินค้ามีหลายขนาดให้เลือกตามความ
ต้องการ เช่น เล็ก กลาง ใหญ่
11.สินค้ามีหลายสีให้เลือกตามความชอบและ
จดจําง่าย เช่น แชมพูชนั ซิล สีดาํ สีเหลือง
สีเขียว
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ลักษณะการจัดการร้านค้าปลีก
12.สินค้ามีหลายระดับราคาให้เลือกตามขนาด
และคุณภาพของสินค้า
คุณค่าด้านความสะดวก
13.ความสะดวกในการเข้าถึงสามารถเดินทาง
ได้สะดวกอยูใ่ กล้ทพี กั ทีท าํ งาน มหาวิทยาลัย
14.การเปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชัวโมง

ไม่มวี นั หยุด
15.การจัดพืน ทีใ ห้บริการตนเอง เช่น พืน ทีก ด
เครือ งดืมทีเ ป็ นแก้วด้วยตัวเอง
16.การอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า เช่น
การบริการตะกร้าสําหรับใส่สนิ ค้าให้กบั ลูกค้า
17.การให้บริการการรับชําระเคาน์เตอร์
เซอร์วสิ เช่น ค่านํา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
ลักษณะทางกายภาพ
18.ความสะอาดของร้านค้าทัง บริเวณหน้าร้าน
และภายในร้าน
19.การจัดเรียงสินค้าเป็ นหมวดหมูส่ ะดวกต่อ
การหาสินค้า
20.แสงสว่างภายในร้านค้าเพียงพอมองเห็น
สินค้าชัดเจน ไม่แสบตา
21.การใช้สภี ายในร้านค้าเหมาะสม
22.อุณหภูมภิ ายในร้านค้าเย็นสบายไม่หนาว
หรือร้อนจนเกินไป
23.เสียงเปิด-ปิดประตูของร้านสะดวกซือ
ได้ยนิ ชัดเจน
24.ป้ายแสดงรายการสินค้า ราคาสินค้า
และป้ายโฆษณาสินค้ามองเห็นชัดเจน
อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ระดับลักษณะของร้านสะดวกซื&อ
มากทีส ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส ุด
5
4
3
2
1
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ระดับลักษณะของร้านสะดวกซื&อ
มากทีส ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส ุด
5
4
3
2
1

คุณภาพสิ นค้า
25.สินค้ามีความสวยงามเรียบร้อยทําให้น่าซือ
นํามาใช้
26.ความสะอาดของสินค้าถูกต้องตามหลัก
ชีวอนามัย เช่น สินค้าประเภทอาหารสําเร็จรูป
สินค้าประเภท Fast Food
27.สินค้าทีข ายภายในร้านมีความคงทน
สามารถใช้งานได้นานทําให้ประหยัดเงิน
ในการซือ ซํา
28.สินค้ามีความปลอดภัยไม่มสี งิ แปลกปลอม
ทีเ ป็ นอันตรายหรือเสียงต่อความปลอดภัย
29.สินค้ามีการรับรองคุณภาพจากหน่ วยงาน
ภาครัฐบาล เช่น อย. กระทรวงสาธารณสุข
30.สินค้าทีข ายภายในร้านมีประโยชน์ เช่น
คุณค่าทางโภชนาการทีไ ด้รบั จากสินค้า
ประเภทอาหาร นมกล่อง ขนมปงั

ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการซือ สินค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี&แจง โปรดพิจารณาข้อความของคําถามแต่ละข้อและให้ท่านทําเครือ งหมาย / ลงในวงเล็บ [ ]
ทีต รงกับข้อเท็จจริงของท่านมากทีส ุด
1. ชือร้านสะดวกซือ ทีท ่านไปใช้บริการ บ่อยทีสดุ (ตอบเพียง 1 ข้อ)
[ ] ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
[ ] ร้านแฟร์มลิ มี าร์ท
[ ] เทสโก้โลตัสเอกเพรส
[ ] ร้านวีชอ็ ปมินิมาร์ท
[ ] ร้าน 108 ช็อป
[ ] ร้านเอเอ็มพีเอ็ม
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2. ท่านซือ สินค้าประเภทใด บ่อยทีสดุ ในร้านสะดวกซือ (ตอบเพียง 1 ข้อ)
[ ] สินค้าและเครือ งดืมประเภท Fast Food เช่น
[ ] สินค้าประเภทอุปโภคต่างๆ เช่น สบู่
ข้าวกล่อง เครือ งดืมทีเ ป็ นแก้วขนาดต่างๆ
ยาสีฟนั ยาสระผม ครีมบํารุงผิว เป็ นต้น
[ ] สินค้าในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก นํายาล้างจาน [ ] สินค้าประเภทเครือ งดืมต่างๆ ทีอ ยูใ่ นตูแ้ ช่
นํายาขัดห้องนํา เป็ นต้น
เช่น นําผลไม้ นําอัดลม นําเปล่า เป็ นต้น
[ ] ขนมทีอ ยูใ่ นห่อบรรจุภณ
ั ฑ์และไอศกรีม
[ ] ยาสามัญต่างๆ เช่น ยาพารา พาสเตอร์ยา
[ ] ลูกอม หมากฝรังและช็

อกโกแล็ต
[ ] เบเกอร์รตี ่างๆ เช่น ขนมปงั
[ ] บัตรเติมเงิน การ์ดเล่นเกมส์ ซิมโทรศัพท์
[ ] หนังสือ นิตยสารและหนังสือพิมพ์
[ ] เหล้า บุหรี เบียร์
[ ] CD/VCD/DVD เพลง ภาพยนต์
[ ] เครือ งเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ
[ ] อืนๆ โปรดระบุ…………………………
3. ช่วงเวลาใดทีท ่านไปใช้บริการทีร า้ นสะดวกซือ บ่อยทีสดุ (ตอบเพียง 1 ข้อ)
[ ] 06.01น.-12.00น.
[ ] 12.01น.-18.00น.
[ ] 18.01น.-24.00น.
[ ] 00.01น.-06.00น.
4. ท่านจ่ายเงินเพือซือ สินค้าทีร า้ นสะดวกซือ โดยเฉลีย .............................บาท/ครัง
5. ท่านไปซือ สินค้าทีร า้ นสะดวกซือ โดยเฉลีย ..................................ครัง /สัปดาห์
ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
สุดท้ายนี ขอขอบคุณท่านทีส ละเวลาอันมีค่า กรอกแบบสอบถามชุดนี

ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชียวชาญตอบแบบสอบถาม
หนังสือขอเชิญเป็ นผู้เชียวชาญ
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ตําแหน่ งและสถานทีทาํ งาน
อาจารย์ประจํา ภาควิชา
บริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อาจารย์ ดร. ธนภูม ิ อติเวทิน
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ประวัติย่อผูท้ าํ วิ จยั
ชือผูว้ จิ ยั
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ กิด
ทีอ ยูป่ จั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2546
พ.ศ.2550
พ.ศ.2554

นายพิษณุ อิม วิญญาณ
19 กรกฏาคม 2527
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
27/1 หมู่ 1 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต)
จาก โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วทิ ยา
พลศึกษา (วท.บ.) สาขานันทนาการ
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการตลาด
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

