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การศึกษาความต้องการและการดาํเนินงานธรุกิจร้านสะดวกซ้ือ 

Business Demand and operations of convenience store. 

นางสาวสายทอง ชยัรตัน์ 

 

บทคดัย่อ 
   ความตอ้งการและการดําเนินงานของธุรกจิรา้นสะดวกซื้อ วตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นการศกึษา 1) ความ

ต้องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การดําเนินการของธุรกิจ และ 4) การวางแผนการตลาดจากการเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ (เก็บแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด) และผู้ประกอบการหรอืศกึษาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานของธุรกจิ 

  ผลการวิจยัพบว่า 1)กลุ่มผู้บรโิภคนัน้เลือกใช้บรกิารร้านสะดวกซื้อมากที่สุดคิดเป็นสดัส่วนเท่ากับ 60 
เหตุผลทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่เลอืกใชบ้รกิารคอืมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย ความถีใ่นการซื้อสนิคา้ในรา้นสะดวกซื้อของ
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่อยู่ที ่1 ครัง้/วนั ในการเลอืกซื้อสนิคา้มกีารคดิไวล้่วงหน้า และเลอืกซื้อสนิคา้ประเภทครวัเรอีนบ่อย
ทีส่ดุโดยในการเลอืกซือ้สนิคา้ผูบ้รโิภคมกัเลอืกซือ้สนิคา้ใหก้บัตนเองมากทีสุ่ดและช่วงเวลาทีผู่บ้รโิภคเดนิทางเขา้มาซื้อ
สนิคา้ในรา้นมากทีสุ่ดคอืช่วงเวลา 17.00 – 21.00 น.2)ยอดขายประมาณการยอดขายต่อปีจะอยู่ที ่2,484,300 บาท 3)
การดําเนินการธุรกจิการลงทุนเริม่ต้น 1,246,875 บาท ซึง่การพยากรณ์ยอดขาย 5 ปี จะประมาณการยอดขายต่อปีจะ
อยู่ที่ 2,484,300 บาท และจากการประเมนิระยะคนืทุนโดยธุระกจิรา้นสะดวกซื้อที่จะทําการดําเนินการน้ีระยะคนืทุน
ประมาณ 2 ปี 15 วนั 4)การวางแผนการตลาดผูด้ําเนินการเป็นรา้นคา้เปิดใหม่จงึไดท้าํการวเิคราะห ์SWOT หรอื การ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศกัยภาพเป็นเครื่องมอืในการประเมนิสถานการณ์สาํหรบัการประกอบธุรกจิทัง้น้ีไดม้กีาร
นําหลกัการในการจดักลุม่สนิคา้เพือ่บรหิารการขายโดยใชห้ลกัการบรหิารกลุม่สนิคา้ Category Management รายการ
สนิคา้ไดอ้า้งองิจากการศกึษาขอ้มูลพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภค โดยผูด้ําเนินการไดท้ําการจดักลุ่มสนิคา้ตาม
ประเภทสนิค้าโดยไม่คํานึงถงึสนิคา้แบรนด์ใดแบรนด์หน่ึง แต่สนในกลุ่มสนิค้าทีใ่หก้ําไรสูงสุด และในการวางแผนกล
ยทุธิเ์พือ่เพิม่ยอดขายไดนํ้าพืน้ฐาน 4P มาใชป้ระกอบในการดาํเนินธุรกจิ 
คาํสาํคญั:ความต้องการดาํเนินงาน 

ABSTRACT 
  The needs and operations of the convenience store business The objective of the research is to 
study 1) market demand, 2) sales, 3) business operations, and 4) marketing planning based on data 
collection from business target groups. (Collecting 200 sets of questionnaires) and entrepreneurs or study 
information related to business operations. 
      The research found that 1) Consumers choose to use the convenience store the most, 
representing 60%. The reason that most consumers choose to use the service is that there are many 
products to choose from. The frequency of buying products at convenience stores of most consumers is 1 
time / day. In choosing to buy products, they have to think ahead. And choose to buy kitchen products most 
often, in shopping for goods, consumers tend to buy products for themselves the most and the time when 
consumers travel to shop in the store is during the period 17.00 - 21.00. 2) Sales Estimated annual sales will 
be 2,484,300 baht. 3) The initial investment business operation is 1,246,875 baht. The 5-year sales forecast 
will estimate annual sales will be 2,484,3. 00 baht and from the payback evaluation by the convenience store 
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business that will do this, payback period is about 2 years 15 day. 4) The marketing plan, the operator is a 
new store, therefore SWOT analysis or Analyze the environment and potential as a tool to assess the 
situation for business operations. The principles of product grouping are used to manage sales by using 
Management Category Management product list cites data from the purchasing behavior of consumers. In 
which the operator classifies products by product type, regardless of a particular brand of product But 
interested in the most profitable products And in the strategic planning to increase sales, 4P basis is used in 
business operations. 
Keyword:Demand and Operation 

 

บทนํา 
             ในปจัจุบนัสภาพแวดล้อมและวถิกีารใช้ชวีติของผู้บรโิภคเปลี่ยนไป ต้องการความสะดวกสบายและความ
รวดเรว็มากยิง่ขึ้น พฤติกรรมผู้บรโิภคเปลี่ยนไป จากการเขา้สู่สงัคมผู้สูงอายุ การใช้ชวีติโสดมากขึ้น รวมถึงขนาด
ครอบครวัทีเ่ลก็ลง ทาํใหค้นหนัมาซือ้สนิคา้น้อยลงและบอ่ยขึน้ สง่ผลใหร้า้นคา้ปลกีแบบไฮเปอรม์ารเ์กต็มอีตัราขยายตวั
ลดลง และปรบัเปลีย่นเป็นรา้นสะดวกซื้อขนาดเลก็มากขึน้ โดยมุ่งเน้นไปที่สนิคา้ขายด ีขายเรว็ และกลุ่มสนิค้าราคา
ประหยดั มาตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคมากขึน้ ประกอบกบัรา้นสะดวกซื้อเป็นรา้นคา้ขนาดเลก็ใชพ้ืน้ทีไ่ม่มาก สามารถเขา้ถงึ
แหลง่ชุมชนไดม้าก การลงทุนไมส่งูเทา่กบัธุรกจิคา้ปลกีประเภทอื่น แต่การแขง่ขนัค่อนขา้งสงู 
             ทัง้น้ีจากพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป กอรปกับข้อจํากัดของเวลาทําให้
ผู้บรโิภคต้องการซื้อสนิค้าหลาย ๆ ประเภทในที่เดยีวกนัทัง้อาหารและสิง่ของทีใ่ช้ในครวัเรอืนรวมทัง้ความต้องการ
ความสะดวกสบายในการเลอืกซื้อสนิคา้ เช่น ต้องการรา้นค้าทีส่ะอาด มเีครื่องปรบัอากาศ เป็นต้น ทําใหก้ารเลอืกซื้อ
สนิค้าในรา้นค้าปลกีค้าส่งสมยัใหม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภคได้มากกว่ารา้นค้าปลกีค้าส่งแบบดัง้เดิม 
รวมทัง้การใชบ้รกิารสัง่ซื้อสนิคา้ออนไลน์และมบีรกิารส่งถงึทีก่เ็ป็นการตอบโจทยพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีไ่ม่ต้องการ
เสยีเวลาในการเดนิทางไปเลอืกซื้อสนิคา้ดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีจงึทําใหธุ้รกจิคา้ปลกีคา้สง่สมยัใหม่และธุรกจิออนไลน์
เตบิโตขึ้นอย่างรวดเรว็ ซึ่งจากการวเิคราะห์แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลกีค้าส่งสมยัใหม่จะเหน็ได้ชดัว่า
อตัราการเติบโตรายได้ของธุรกจิค้าปลกีค้าส่งสมยัใหม่มแีนวโน้มการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกจิรา้น
สะดวกซื้อมอีตัราการเตบิโตของรายได้เฉลีย่ต่อปีเท่ากบัรอ้ยละ 10.2 และอตัราการเตบิโตของธุรกจิรา้นออนไลน์ก็มี
แนวโน้มการเตบิโตทีส่งูมากเชน่กนั กลา่วคอื มอีตัราการเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อปีมากถงึรอ้ยละ 17.1 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1 เพือ่ศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 
 2 เพือ่ศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 
 3 เพือ่ศกึษาการดาํเนินงานของธุรกจิ 
 4 เพือ่ศกึษาการวางแผนการตลาดของธุรกจิเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ภาพรวมของอตุสาหกรรมโดยรวม 

  ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) เป็นสว่นหนึ่งของกจิกรรมคา้ปลกีคา้สง่ซึง่มลูค่าสงูถงึ 22 ลา้นลา้น
บาทในปี 2559 (คดิเป็นสดัสว่นราว 15% ของ GDP ซึง่มมีลูค่าเป็นอนัดบัสองรองจากอุตสาหกรรมการผลติทีม่สีดัสว่น 
27.4%) ในอดตีธุรกจิคา้ปลกีในไทยเป็นรา้นขายของชําขนาดเลก็ทีจ่ดัหาสนิคา้มาจาํหน่ายโดยผ่านตวักลาง แต่ปจัจุบนั
รปูแบบรา้นคา้ปลกีเปลีย่นแปลงไปเป็นรา้นคา้ทนัสมยั ลดการพึง่พาผูค้า้สง่ เน่ืองจากผูป้ระกอบการมกัเป็นนายทุนราย
ใหญ่ทีม่เีครื่อข่ายสาขาจํานวนมากหรอืเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่จงึมอีํานาจต่อรองเหนือผู้ผลติหรอืตวัแทนจําหน่ายสนิค้า มี
การบรหิารจดัการรา้นคา้อยา่งเป็นระบบ รปูแบบรา้นคา้ปลกีสมยัใหมท่ีส่าํคญัในปจัจุบนัม ี5 ประเภทดงัน้ี 

1)หา้งสรรพสนิคา้ (Department Store) เป็นรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ทีส่ดุ มกัตัง้อยูก่ลางเมอื 
การตกแต่งรา้นเน้นความสวยงามและมพีนักงานบรกิารใหค้ําแนะนํา เน้นขายสนิค้าคุณภาพด ีสนิค้าแบรนด์เนมทัง้
สนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศและผลติในประเทศ ราคาจงึค่อนขา้งสงู ผูนํ้าตลาด เช่น เซน็ทรลั โรบนิสนั และ เดอะมอล 
เป็นตน้ 

2)ดสิเคาน์สโตร ์(Discount Store / Hypermarket / Supercenter) เป็นรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ 
มกัต้องลงทุนศูนย์กระจายสนิค้าควบคู่ด้วย เน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ตํ่าถึงปานกลาง สนิค้าที่จําหน่ายจึงเป็นสนิค้าที่
หลากหลายในราคาประหยดั มกัตัง้อยู่กลางเมอืงหรอืชานเมอืง ผูป้ระกอบการสาํคญั  เช่น บกิซ ี(Big C) และเทสโก้
โลตสั (Tesco Lotus) เป็นตน้ 

3)ซูเปอรม์ารเ์กต็ (Supermarket) จาํหน่ายสนิคา้อาหารและของใชป้ระจาํวนัเป็นหลกั เช่น  
เน้ือสตัว ์ผกัและผลไมส้ด อาหารสาํเรจ็รปูและสนิคา้อุปโภค บรโิภค มทีัง้รา้นคา้ทีต่ัง้อสิระ เช่น ฟูดแลนด์ และทีต่ัง้อยู่
ในหา่งสรรพสนิคา้ อาท ิท๊อป (Top) และโฮมเฟรซมารท์ (Home Fresh Mart) เป็นตน้ 

4)รา้นสะดวกซือ้ (Convenience Stores / Express / Mini mart) เป็นรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ที ่
ได้รบัความนิยม และเขา้มาทดแทนรา้นคา้ปลกีดัง้เดมิ เน่ืองจากมกีารจดัรา้นและการบรกิารจดัการทนัสมยัจําหน่าย
สนิคา้หลากหลาย และทีต่ัง้รา้นกระจายไปตามแหล่งชุมชน ผูป้ระกอบการสาํคญั เช่น เซเว่นอเีลเว่น (7-Eleven) และ 
แฟลม์มริีม่ารท์ (Family Mart) เป็นตน้ 

5)รา้นคา้ปลกีขายสนิคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Store) เน้นขายสนิคา้เฉพาะดา้นทีม่คีุณภาพ  
ราคาสูง บางร้านขายสนิค้าเฉพาะแบรนด์ของตนเอง ที่ตัง้ร้านมกัอยู่ในห้างค้าปลกีหรอืตามแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ 

ผูป้ระกอบการสาํคญั เช่น Boots ,Watsons และ Super sports เป็นตน้ กลา่วคอืมกีารจดัการสต๊อกสนิคา้ ระบบการ

จดัการขนส่งและศูนย์กระจายสนิค้าตลอดจนนําเทคโนโลยดี้านปฏบิตักิารต่างๆ มาใช ้เพื่อสรา้งความได้เปรยีบด้าน

การตลาด 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤตกิกรรมของผูบ้ริโภค 
ผูบ้รโิภคแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซึ่งมผีลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ

และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทําใหก้ารตดัสนิใจซื้อของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนั โดยปจัจยัภายในและ

ปจัจยัภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อการพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย 5 ปจัจยั ดงัน้ี 

1.ปจัจยัวฒันธรรมฒนธรรมเป็นวธิกีารดําเนินชวีติทีส่งัคมเชื่อถอืว่าเป็นสิง่ดงีามและยอมรบัมาปฏบิตั ิเพื่อให้

สงัคมดําเนินและมกีารพฒันาไปไดด้ว้ยด ีบุคคลในสงัคมเดยีวกนัจงึตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติามวฒันธรรมเพือ่การอยู่เป็น

สว่นหน่ึงของสงัคม 

2.ปจัจยัทางสงัคมเป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจาํวนัและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ลกัษณะทางสงัคม 
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3.ปจัจยัสว่นบุคคล (Personal Factor) การตดัสนิใจซื้อของผูซ้ื้อไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคลของคน

ในดา้นต่างๆ เชน่ อายุ อาชพี รายได ้การศกึษา เป็นตน้ 

4.ปจัจยัดา้นจติวทิยา ( Psychological factor) หรอืปจัจยัภายใน การเลอืกซื้อของบุคคลไดร้บัอทิธพิลจาก

ปจัจยัดา้นจติวทิยา ซึง่ถอืว่าเป็นปจัจยัภายในตวัผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อและการใชส้นิคา้ปจัจยัภายใน 

ประกอบดว้ย การจงูใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้ความเชือ่ และทศันคต ิ

5.ปจัจยัดา้นการตลาด ( Marketing factor) หรอื สว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา การส่งเสรมิ
การตลาด และช่องทางการจดัจําหน่าย เหล่าน้ีมผีลกระตุน้ผูบ้รโิภคหรอืเป็นแรงจูงใจใหก้บัผูบ้รโิภคเลอืกซื้อสนิคา้(ราช 
ศริวิฒัน์.25 มกราคม 2560. https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25) 
 

กลยทุธก์ารตลาดท่ีใช้ในอตุสาหกรรม 

กลยุทธพ์ืน้ฐานการบรหิารจดัการคา้ปลกีปจัจุบนัน้ีธุรกจิคา้ปลกี นบัว่ามบีทบาทมากเป็นลาํดบัตน้ๆ เนื่องจาก
เป็นสดัสว่นหลกั ของ GDP ในประเทศกว็่าได ้หลายองคก์รไดพ้ยายามหากลยุทธใหม่ๆ เพือ่รกัษาสดัสว่นในตลาดของ
ตนเองกลยุทธ์ทีส่ําคญัในการชบัเคลื่อนธุรกจิปจัจุบนั ยงัคงตอ้งอาศยัความแขง็แรงของ พืน้ฐาน 4P ถงึแมโ้ลกธุรกจิ
ปจัจุบนัม ีsocial media เขา้มามบีทบาทกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมากขืน้กต็าม แต่ชัน้เชงิของการวางกลยุทธใ์นแต่ละ P 
ต่างหากทีจ่ะเป็นตวับง่บอกถงึการทิง้หา่งคูต่่อสู ้

P (Product) สนิคา้จุดเริม่ตน้ เจา้ของธุรกจิคา้ปลกีตอ้งทราบดวี่า ธุรกจิทีส่รา้งขึน้จะขายสนิคา้หมวดใด ขาย
สนิคา้กีห่มวด และมุ่งเป้าหมายหมวดใดเป็นพเิศษ เพื่อใหเ้ป็น destination ของลูกค้า สิง่น้ีเป็นเรื่องแรกของการวาง
รปูแบบและ พืน้ทีภ่ายในรา้นคา้ใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายของธุรกจิทีต่อ้งการ ทัง้น้ีขอ้จาํกดัยงัสมัพนัธก์บัรปูแบบของคา้
ปลกีนัน้ๆ 

P (Price) ราคา คอื การกําหนดราคาหรอืสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งจา่ยเพือ่แลกกบัการไดส้นิคา้และบรกิาร อาจจะไม่ใช่
เพยีงแค่เงนิเท่านัน้อาจรวมถงึเวลาหรอืการกระทําบางอย่าง ดงันัน้การตัง้ราคาจงึตอ้งใหเ้หมาะสม  คํานวณเรือ่งราคา
ตน้ทุนกบักําไรวา่ มคีวามคุม้คา่หรอืไม ่มกีาํไรมากน้อยเพยีงไร 

P (Place) สถานที ่คอื ช่องทางทีลู่กคา้จะสามารถเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารของเราไดเ้ช่น ช่องทางการจดั
จาํหน่าย ช่องทางการใหบ้รกิาร รวมถงึทาํเลในการจดัจําหน่ายสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ ควรจะตอ้งมคีวามสะดวก 
ปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ และเขา้ถงึไดอ้ยา่งรวดเรว็ สามารถทาํใหเ้กดิผลกําไรจากการกระจายสนิคา้ไปสูก่ลุม่ลกูคา้ให้
ตรงกบักลุม่เป้าหมายมากทีส่ดุ 

P (Promotion) การส่งเสรมิการตลาด คือ การสื่อสารการตลาดเพื่อทําใหธุ้รกิจสามารถสื่อสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย และนําไปสู่การโน้นน้าวให้กลุ่มเป้าหมายตดัสนิใจซื้อสินค้าและบรกิาร นับว่าเป็นหวัใจสําคญัของ
การตลาด โดยในปจัจุบนัสามารถทาํการโฆษณาในสือ่หลายรปูแบบ หรอือาจเป็นการทาํกจิกรรมเพือ่ใหล้กูคา้ไดม้ารว่ม 
เพื่อจูงใจให้ลูกค้าสนใจและอยากเลือกสนิค้าหรอืบรกิารของเรา (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ. 12 March 2019. 
https://www.iok2u.com/index.php/article/11-marketing/333-4ps-marketing-mix) 
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วิธีการดาํเนินการวิจยั  
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายคอืผู้ที่อาศยัในเขตชุมชน จํานวน 200 ตวัอย่างโดย
ผู้วิจยัได้ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลงานวิจยัจากแบบสอบถามที่ได้รบัมาตรวจสอบความ
สมบรูณ์ถกูตอ้งและนําไปวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การเกบ็ข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจท่ีจะทาํวิจยั 

เกบ็ขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์โดยผูว้จิยัไดต้ดิต่อประสานงานขอความรว่มมอืในการสมัภาษณ์แบ่งเป็น 2 สว่น 
คอื  

1.ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เชน่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ จาํนวนบุตร รายไดแ้ละการศกึษา 
           2.พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นสะดวกซือ้ 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี้แบ่งเป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เชิง
โครงสรา้งปลายเปิด โดยมรีายละเอยีดและการทดสอบคุณภาพเครือ่งมอื ดงัน้ี 
 1. แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 2 ตอน 

1.1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.2 พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นสะดวกซือ้ 

 
การสร้างเครือ่งมือและการตรวจสอบคณุภาพ 
1. แบบสอบถาม มขี ัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี 
1.1 ศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร ตําราวชิาการ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้งานวจิยัเชงิเอกสารและขอ้มูล
จากอนิเตอรเ์น็ต 
1.2 สรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอบเขตการวจิยั 
1.3 เครื่องมอืทีส่รา้งเสรจ็แลว้ เสนออาจารยท์ีป่รกึษาปรบัปรุงใหถู้กตอ้งและชดัเจนใหเ้หมาะสมดา้นความสมบูรณ์ของ
เน้ือหาและดา้นการใชถ้อ้ยคาํสาํนวนภาษา เพือ่ใหไ้ดแ้บบสอบถามทีต่รงตามเน้ือหาและความเหมาะสม 
2. แบบสมัภาษณ์มขี ัน้ตอนการสรา้งและหาคุณภาพของแบบสมัภาษณ์ มดีงัน้ี 
2.1 ศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร ตําราวชิาการ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้งานวจิยัเชงิเอกสารและขอ้มูล
จากอนิเตอรเ์น็ต 
2.2 รา่งแบบสมัภาษณ์  
สรา้งหวัขอ้คาํถามทีม่ปีระเดน็เกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและการศกึษาพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในรา้น
สะดวกซือ้ จาํนวน 10 ขอ้ โดยสมัภาษณ์ผูท้ีอ่าศยัในเขตชุมชน จาํนวน 200 ชุด 
2.3 ประเมนิความสอดคลอ้งเหมาะสมของรายการสมัภาษณ์กบัวตัถุประสงค์เสนออาจารย์ที่ปรกึษา เพื่อปรบัปรุงให้
ถูกต้องและชัดเจนให้เหมาะสมด้านความสมบูรณ์ของเน้ือหาและด้านการใช้ถ้อยคําสํานวนภาษา เพื่อให้ได้
แบบสอบถามทีต่รงตามเน้ือหาและความเหมาะสม 
2.4 นําแบบสมัภาษณ์ทีส่รา้งเสรจ็แลว้ไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดเ้ลอืกไว ้
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ผลการวิจยั 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม 

การวเิคราะหล์กัษณะทัว่ไปตามทฤษฎปีระชากรศาสตรท์ีผู่้บรโิภคทีอ่าศยัในเขตชุมชน เช่น เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายได ้ซึง่คา่ทีไ่ดม้าจะสามารถแจกแจงจาํนวน และคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์ของจาํนวนทีไ่ด้
จากการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม ทัง้สิน้จานวน 200 คน ไดผ้ลจากการวเิคราะหก์ลุ่มตวัอย่างที่
ตอบแบบสอบถามในการวิจยัครัง้น้ีประกอบไปด้วยเพศชายและเพศหญิงในสดัส่วนที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมี
สดัสว่นมากทีสุ่ด คอื 61.5 รองลงมาคอืเพศชายมสีดัสว่นเท่ากบั 38.5 ตามลาํดบั สว่นใหญ่จะมอีายุระหว่าง 31-40 ปีมี
สดัสว่นมากทีสุ่ด คอื 57.5 รองลงมาคอืผูท้ีม่อีายุระหว่าง 21-30 ปี อายุมากกว่า 40 ปี และอายุตํ่ากว่า 20 ปี ในสดัสว่น
ทีใ่กลเ้คยีงกนัคอื 23.5 13 และ 6 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่จะประกอบอาชพีพนักงานโดยมสีดัสว่นมากทีสุ่ดคอื 61.5 
รองลงมาคอือาชพีรบัจา้งทัว่ไปมสีดัสว่นเท่ากบั 13.5 อาชพีขา้ราชการมสีดัสว่นเทา่กบั 7.5 อาชพีธุรกจิสว่นตวัเท่ากบั 
6.5 อาชพีนักศกึษาสดัส่วนเท่ากบั 4.5 อาชพีนักเรยีนสดัส่วนเท่ากบั 4 และอาชพีเกษตรกรสดัส่วนเท่ากบั 2.5 
ตามลาํดบั ส่วนใหญ่จะมสีถานภาพโสดโดยมสีดัสว่นมากทีสุ่ดคอื 53.5 รองลงมาคอืสถานภาพสมรสมสีดัสว่นเท่ากบั 
42.5 ซึ่งมจีํานวนใกลเ้คยีงกนัและสถานภาพอย่ารา้งมสีดัส่วนเท่ากบั 4 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีย่งัไม่มบุีตรมี
สดัสว่นมากทีสุ่ดคอื 52 รองลงมาคอื มบุีตร 1 คน และมบุีตร 2 คน ในสดัสว่นใกลเ้คยีงกนัคอื 22 และ 21.5 ตามลาํดบั 
และมบุีตร 3 คน ในสดัสว่นทีน้่อยทีสุ่ดเท่ากบั 4.5 สว่นใหญ่เป็นผูท้ีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิาตร ีในสดัสว่นมากสุดคอื 
54.5 รองลงมาคอืผู้ที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรใีนสดัส่วน 42.5 ซึ่งใกล้เคยีงกนั และต่อมาผู้ทีม่รีะดบั
การศกึษาปรญิญาโทและกําลงัศกึษาปรญิญาตร ีตามลําดบั เมื่อจดักลุ่มรายได้ส่วนใหญ่รายได้จะอยู่ในช่วง 15,001-
30,000 บาทมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยล่ะ 43.00 รองลงมาคอืช่วงรายได ้น้อยกว่า 15,000 บาท ซึง่จะมจีาํนวนใกลเ้คยีงกนั 
ต่อมาคอืชว่งรายได ้30,001-45,000 บาท และรายไดม้ากกวา่ 45,000 บาทขึน้ไป ตามลาํดบั 
 

ส่วนท่ี 2 ผลสาํรวจเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในรา้นสะดวกซ้ือ 

พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผูต้อบแบบสอบถามเลอืกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซื้อมากทีสุ่ดเป็นจํานวน 120 คน

จากทัง้หมด 200 คน หรอืในสดัสว่น 60 เปอรเ์ซนต ์รองลงมาคอื ซุปเปรม์ารเ์กต็ และรา้นโชวห์ว่ย ในสดัสว่น 23.5 และ 

12 เปอรเ์ซนต์ตามลาํดบั เหตุผลในการซื้อสนิคา้ในรา้นสะดวกซื้อของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่คอื มสีนิคา้ใหเ้ลอืก

หลากหลาย มากถงึ 100 คน จาก 200 คน คดิเป็นสดัสว่น 50.5 เปอรเ์ซนต์ เหตุผลรองลงมาคอือยูใ่กลบ้า้น และสนิคา้

หาง่าย ในสดัสว่น 36.5 และ 7 เปอรเ์ซนต์ตามลาํดบั ความถีใ่นการซื้อสนิคา้ในรา้นสะดวกซื้อของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่คอื 1 ครัง้/วนัจาํนวน 104 คน จาก 200 คน คดิเป็นสดัสว่น 52 เปอรเ์ซนต์ รองลงมาคอื 2 ครัง้/วนัและคอื 3 

ครัง้/วนั ในสดัสว่น 26.5 และ 13 เปอรเ์ซนต์ตามลาํดบั การวางแผนในการเลอืกซื้อสนิคา้ของผูต้อบแบบสอบถามสว่น

ใหญ่มกีารคดิไวล้ว่งหน้า มากถงึ 108 คนจาก 200 คนคดิเป็นสดัสว่น 54 เปอรเ์ซนต์รองลงมาคอื คดิไวล้ว่งหน้าและซื้อ

เพิม่ และไม่ไดค้ดิไวล่้วงหน้า ในสดัส่วน 25 และ 21 เปอรเ์ซนต์ตามลําดบั เวลาทีใ่ชใ้นการเลอืกซื้อสนิคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่จะใชเ้วลาน้อยกว่า 10 นาท ีจํานวน 92 คน จาก 200 คนคดิเป็นสดัสว่น 46 เปอรเ์ซนต์

รองลงมาคอืใชเ้วลา 10 นาทแีละมากกว่า 15 นาท ีในสดัสว่น 28.5 และ 18.5 เปอรเ์ซนต์ ตามลาํดบัการมสี่วนรว่มของ

คนรอบขา้งของผูต้อบแบบสอบถามในการเลกืซื้อสนิคา้ สว่นใหญ่จะเลอืกซื้อสนิคา้คนเดยีว มากถงึ 119 คนจาก 200 

คนคดิเป็นสดัส่วน 59.5 เปอรเ์ซนต์รองลงมาคอืซื้อสนิค้ากบัลูกและเพื่อน ในสดัส่วน 19.5 และ 10 เปอรเ์ซนต ์

ตามลาํดบัประเภทสนิคา้ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซือ้บ่อยทีสุ่ดคอื สนิคา้ประเภทครวัเรอืน 94 คน คดิเป็น

สดัสว่น 47 เปอรเ์ซนต์ รองลงมาคอื สนิคา้ประเภทขนมขบเคีย้วและสนิคา้ประเภทเครือ่งสาํอาง ในสดัสว่น 31.5 และ 
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7.5 เปอรเ์ซนต์ ตามลําดบัประเภทเครื่องสําอางของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซื้อบ่อยที่สุดคอื สบู่อาบน้ํา 

จาํนวน 110 คนจาก 200 คน คดิเป็นสดัสว่น 55 เปอรเ์ซนต์รองลงมาคอืครมีทาใบหน้าและครมีทาผวิ ในสดัส่วน 27 

และ 8 เปอรเ์ซนต์ ตามลาํดบัในการเลอืกซื้อสนิคา้ของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่จะซื้อใหก้บัตนเองมากถงึ 135 คน

จาก 200คน คดิเป็นสดัสว่น 67.7 เปอรเ์ซนต์รองลงมาคอืซื้อสนิคา้ใหก้บัลกู ในสดัสว่น 18 เปอรเ์ซนต์ ช่วงเวลาของ

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใชใ้นการเลอืกซื้อสนิคา้คอื 17.00-21.00 น. จาํนวน 132 คนจาก200 คนคดิเป็นสดัสว่น 

66.1 เปอรเ์ซนตร์องลงมาคอืชว่งเวลา 13.01-17.00 น. ในสดัสว่น 18 เปอรเ์ซนต ์

สรปุประเดน็สาํคญัจากผลการวิจยัเพ่ือนําข้อมลูไปใช้กบัแผนธรุกิจ 

จากสรุปผลสาํรวจและการวเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิกีารสงัเกต กลุม่ผูบ้รโิภคนัน้เลอืกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือ้มาก

ทีส่ดุคดิเป็นสดัสว่นเท่ากบั 60 ในขณะทีใ่ชบ้รกิารรา้นซุปเปอรม์าเกต็ และรา้นโชวห์ว่ยในสดัสว่นทีน้่อยลงมาคอื 23.5 

และ 12 เหตุผลทีผู่บ้รโิภคสว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารคอืมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ในรา้นสะดวก

ซือ้ของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่อยูท่ี ่ 1 ครัง้/วนั ในการเลอืกซือ้สนิคา้มกีารคดิไวล่้วงหน้าและ ใชเ้วลาในการเลอืกซื้อสนิคา้ใน

รา้นน้อยกวา่ 10 นาท ี ผูบ้รโิภคมกัมาเลอืกซือ้สนิคา้คนเดยีว และเลอืกซื้อสนิคา้ประเภทครวัเรอีนบ่อยทีส่ดุ สนิคา้

ประเภทเครือ่งสาํอางคท์ีผู่บ้รโิภคเลอืกซือ้มากทีส่ดุคอืสบูอ่าบน้ํา โดยในการเลอืกซือ้สนิคา้ผูบ้รโิภคมกัเลอืกซือ้สนิคา้

ใหก้บัตนเองมากทีส่ดุและช่วงเวลาทีผู่บ้รโิภคเดนิทางเขา้มาซือ้สนิคา้ในรา้นมากทีสุ่ดคอืชว่งเวลา 17.00 – 21.00 น. 

การอภิปราย  

ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่ มแีนวโน้มปรบัดขีึน้ในระยะ 1-3 ปีขา้งหน้า (2560-2562) ตามการฟ้ืนตวัของภาวะ
เศรษฐกจิไทย (วจิยักรุงศรปีระเมนิอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิ จะอยูใ่นชว่ง 3-4% จากเฉลีย่2.4% ในชว่งปี 2556-
2559) ทีถู่กขบัเคลือ่นโดยการลงทนุ การบรโิภคและการทอ่งเทีย่ว โดยการลงทุนขัน้พืน้ฐานของภาครฐั รา้นสะดวกซื้อ 
(Convenience Stores / Express / Mini mart) เป็นรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ทีไ่ดร้บัความนิยม และ เขา้มาทดแทนรา้นคา้
ปลกีดัง้เดมิ เน่ืองจากมกีารจดัรา้นและการบรกิารจดัการทนัสมยัจาํหน่ายสนิคา้หลากหลาย และ ทีต่ัง้รา้นกระจายไป
ตามแหล่งชุมชน(https://www.krungsri.com/bank/getmedia/fle844b6-74af-44df-9ba4-
23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx) พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้พบวา่ผูบ้รโิภคกลุ่มตวัอยา่งรา้น
สะดวกซือ้นิยมซือ้สนิคา้ประเภทขนมขบเคีย้ว/อาหาร ใชบ้รกิารมากกวา่ 6 ครัง้ต่อสปัดาห ์ ในขณะทีผู่บ้รโิภคกลุม่
ตวัอยา่งรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิซือ้สนิคา้ประเภทของใชป้ระจาํวนั ใชบ้รกิาร 3-4 ครัง้ต่อสปัดาห ์ ผูบ้รโิภคทัง้สองกลุม่
ตวัอยา่งใหเ้หตุผลในการเลอืกซือ้คอื สะดวกในการเดนิทาง ผูเ้กีย่วขอ้งในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้คอื ตวัผูบ้รโิภคกลุ่ม
ตวัอยา่งเอง และมกัใชบ้รกิารในวนัจนัทร ์ – ศุกร ์ ชว่ง 12.01 – 18.00 น.โดยจา่ยเงนิคา่สนิคา้ 50 -100 บาทต่อครัง้
ชาํระดว้ยเงนิสดและเดนิทางมาดว้ยรถสว่นตวั (สพุตัรา ดเีลยีบ วภิาวรรณ กลิน่หอม.2559.ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซื้อสนินคา้ในรา้นสะดวกซือ้ และรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภค ในเขตอาํเภอทา่ศาลา จงัหวดั
นครศรธีรรมราช.สาํนกัวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์) 
ซึง่จากการศกึษาพบวา่พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือ้มากทีส่ดุใน
สดัสว่น 60 เปอรเ์ซนต ์ เหตุผลในการซือ้สนิคา้ในรา้นสะดวกซือ้ของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่คอื มสีนิคา้ใหเ้ลอืก
หลากหลาย คดิเป็นสดัสว่น 50.5 เปอรเ์ซนต ์ ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ในรา้นสะดวกซือ้สว่นใหญ่คอื 1 ครัง้/ คดิเป็น
สดัสว่น 52 เปอรเ์ซนต ์ ชว่งเวลาของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใชใ้นการเลอืกซือ้สนิคา้คอื 17.00-21.00 น.คดิเป็น
สดัสว่น 66.1 เปอรเ์ซนต์ 
 



8 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาเรื่อง “การศกึษาความตอ้งการและการดําเนินงานธุรกจิรา้นสะดวกซื้อ” ทําใหท้ราบถงึความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การกําหนดกลุ่มสนิคา้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์และแนวทางการปฏบิตั ิและการ

ดําเนินงานของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นการศึกษาและคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนัน้ เมื่อจะดําเนินธุรกิจการ

เปรยีบเทยีบแผนทีว่างไวก้บัสภาวะแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จรงิขณะนัน้ โดยจะตอ้งคํานึงถงึสภาพเศรษฐกจิ และปจัจยัต่างๆ 

ทีส่ามารถส่งผลกระทบต่อการลงทุนทํา ซึ่งผูด้ําเนินการเหน็ควรมขีอ้เสนอแนะว่าในการทาํวจิยัขอ้มูลทีใ่ชใ้นออกแบบ

สอบถามควรมขีอ้มลูทีเ่พิม่ขึน้และใหต้รงกบัวตัถุประสงคท์ีเ่ราตอ้งการมากทีส่ดุเพือ่เป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและ

การลงทุน ซึง่ธุรกจิน้ีสิง่สาํคญัทีต่อ้งคาํนึงมากทีสุ่ดคอืทาํเลทีต่ ัง้เพือ่เขา้ถงึแหล่งชุมชนมากทีสุ่ด และสนิคา้ทีจ่ดัวางควร

มหีลากหลาย สะดวกสะอาดสามารถมองเหน็และหยบิจบัไดง้่าย ในการทาํธุรกจิรา้นสะดวกซื้อควรศกึษากลยุทธิต่์างๆ 

และการจดัทาํแผนงบประมาณควรคาํนึงถงึตน้ทุนและกําไรก่อนการลงทุนเพือ่ไม่ใหเ้กดิความเสีย่งและผลกระทบในการ

ประกอบธุรกจิ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ในการจดัทําการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบบัน้ีจะสําเรจ็ลุล่วงไม่ได้เลยหากปราศจากความอนุเคราะห์และการ

สนับสนุนจากหลายท่าน ทีส่าํคญัยิง่ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยศ์ริชิยั พงษ์วชิยั เป็นอย่างสูงทีไ่ด้

กรณุารบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา การศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัน้ี นอกจากนี้ยงัใหอ้งคค์วามรู ้คาํแนะนําในการทาํการศกึษา

ค้นคว้าอสิระและขอ้คดิเหน็ต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาค้นคว้าอสิระ รวมถงึชี้แนะขอ้บกพร่องเพื่อแก้ไขให้

การศกึษาค้นควา้อสิระฉบบัน้ีของผูศ้กึษาสําเรจ็ลุล่วงได้อย่างดยีิง่ ทัง้น้ียงัคอยชี้แนะแนวทางการปรบัปรุงการศึกษา

ค้นคว้าอสิระใหม้คีวามสมบูรณ์ขึ้น อกีทัง้ผู้ศกึษาขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจําหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ

สาํหรบั CMOs (กูรกูารตลาด) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามรูแ้ละองคค์วามรูแ้หง่ปญัญาแก่ผูศ้กึษาจน

สาํเรจ็เป็นมหาบณัฑติ 

 ผูศ้กึษาขอขอบคุณเพื่อนๆ ในหลกัสตูร CMOs (กูรกูารตลาด ทุกคนทีไ่ดม้โีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์

ร่วมสุขร่วมทุกข์มาด้วยกนัตลอดการศึกษา อนัเป็นส่วนหน่ึงที่ใหท้ําการศึกษาในครัง้น้ีเป็นรูปธรรมและสําเรจ็ไปได้

ดว้ยด ี

 สุดทา้ยแต่สําคญัยิง่ ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณบดิา มารดา ผูท้ีอ่ยู่เบื้องหลงัความสําเรจ็ ใหพ้ลงัผลกัดนัใหเ้กดิ

กําลงัใจ ความพยายามทีจ่ะศกึษาหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา ทําใหผู้ศ้กึษามคีวามมุ่งมัน่และความพยายามต่อการศกึษา

ผา่นพน้อุปสรรคต่างๆ มาจนสาํเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยด ี

 ในการน้ี ผูศ้กึษาหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าการศกึษาอสิระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ ีส่นใจไม่มากกน้็อย และหาก

เน้ือหาในฉบบัดงักลา่วน้ีผดิพลาดประการใด ผูศ้กึษาขอน้อมรบัความผดินัน้ไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีวและขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 
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เอกสารอ้างอิง 

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย.โครงการศกึษาธุรกจิคา้ปลกีคา้สง่เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการ    
ยกรา่งกฎหมายการประกอบธุรกจิคา้ปลกีคา้สง่ทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย 

ภูรพิฒัน์ โสภณครีรีตัน์. 21 กุมภาพนัธ ์2018 EIC วเิคราะหก์า้วต่อไปของรา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่โอกาสโต 
ยงัมแีคไ่หน.  
เขา้ถงึไดจ้าก : https://thaipublica.org/2018/02/eic-21-2-2561/ 

(พลูสขุ นิลกจิศรานนท,์ ปิยะนุช สถาพงศภ์กัด(ีพฤษภาคม 2560) แนวโน้มธุรกจิ/อุตสาหกรรม ปี 2560- 
62 ธุรกจิรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่, Krungsri Research,  
เขา้ถงึไดจ้าก : https://www.krungsri.com/bank/getmedia/f1e844b6-74af-44df-9ba4-
23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx)  

https://www.krungsri.com/bank/getmedia/fle844b6-74af-44df-9ba4-         
23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx 
ราช ศริวิฒัน์.25 มกราคม 2560. 

เขา้ถงึไดจ้าก : https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25 
ปฏกิร ทพิยเ์ลอเลศิ.2558.ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคจากรา้นคา้ปลกีแบบ 

ดัง้เดมิในจงัหวดักรงุเทพมหานครและปรมิณฑล.คน้ควา้อสิระ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ.
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

สพุตัรา ดเีลยีบ วภิาวรรณ กลิน่หอม.2559.ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนินคา้ในรา้น 
สะดวกซือ้ และรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภค ในเขตอาํเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช.สาํนัก
วชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์. 

กรกมล จนัทรพกัตร,์  ศรไีพร ศกัดิร์ุง่พงศากุลท และจริวุฒ ิหลอมประโคน.พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ทีร่า้น 
สะดวกซือ้ของผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร.รายงานสบืเน่ืองการประชุมสมัมนาวชิาการ (Proceedings) การ
นําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิเครอืขา่ยบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที ่17. 

ผศ.ดร.สุธรรม รตันโชต.ิ2552.พฤตกิรรมองคก์ารและการจดัการ.กรงุเทพมหานคร:ทอ้ป 
https://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2517 
https://www.gsb.or.th/getattachment/bdbb27be-cf7c-45e0-86d9- cd816a1e7102/modern_11_61.aspx 
https://www.prachachat.net/marketing/news-137343 
รศ.พนูศกัดิ ์แสงสนัต ์และ กติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต.ิ2557.การจดัการการเงนิธุรกจิ.กรุงเทพมหานคร. 

แมคกรอ-ฮลิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอน็เตอรไ์พรส ์แอลแอลซ.ี 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วศิรตุ ศรบุีญนาค. 

https://www.set.or.th/set/financialplanning/knowledgedetail.do?contentId=616&type=article) 
คน้เมือ่ 13 สงิหาคม 2562. จาก https://www.smartsme.co.th/content/11012 
อนุรกั ทองสโุขวงศ ์: การตดัสนิใจเพือ่การลงทุน.คน้เมือ่14 สงิหาคม 2562  

เขา้ถงึไดจ้าก : https://home.kku.ac.th/anuton/3526301/Doc_04 pdf)  
https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/04-01-01.html                     
https://sites.google.com/site/etestingsellingajprasit/bth-thi-1-khwam-ru-thawpi-keiyw-kab-kar-kha- 
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plik-laea-kar-kha-sng 
https://www.cpall.co.th/sustain/economic-dimension/risk-and-crisis-management/  
http://osnuyos.blogspot.com/2008/03/7-eleven.html 
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน).  

เขา้ถงึไดจ้าก : market.sec.or.th/public/ipos/IPOSGetFile.aspx?TransID=77736...8 
เกยีรตพิงษ์ อุดมธนะธรีะ. 12 March 2019. 

เขา้ถงึวไดจ้าก :  https://www.iok2u.com/index.php/article/11-marketing/333-4ps-marketing-mix) 
http://www.nationejobs.com/content/manage/concept/template.php?conno=291 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


