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การศึกษาความต้องการและการดําเนินงานธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
Business Demand and operations of convenience store.
นางสาวสายทอง ชัยรัตน์

บทคัดย่อ
ความต้องการและการดําเนินงานของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษา 1) ความ
ต้องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การดําเนินการของธุรกิจ และ 4) การวางแผนการตลาดจากการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ (เก็บแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด) และผู้ประกอบการหรือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของธุรกิจ
ผลการวิจยั พบว่า 1)กลุ่ มผู้บ ริโภคนัน้ เลือ กใช้บ ริก ารร้านสะดวกซื้อ มากที่สุด คิด เป็ นสัด ส่ว นเท่ า กับ 60
เหตุผลทีผ่ ูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการคือมีสนิ ค้าให้เลือกหลากหลาย ความถีใ่ นการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของ
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่อยู่ท่ี 1 ครัง้ /วัน ในการเลือกซื้อสินค้ามีการคิดไว้ล่วงหน้า และเลือกซื้อสินค้าประเภทครัวเรีอนบ่อย
ทีส่ ดุ โดยในการเลือกซือ้ สินค้าผูบ้ ริโภคมักเลือกซือ้ สินค้าให้กบั ตนเองมากทีส่ ุดและช่วงเวลาทีผ่ บู้ ริโภคเดินทางเข้ามาซื้อ
สินค้าในร้านมากทีส่ ุดคือช่วงเวลา 17.00 – 21.00 น.2)ยอดขายประมาณการยอดขายต่อปีจะอยู่ท่ี 2,484,300 บาท 3)
การดําเนินการธุรกิจการลงทุนเริม่ ต้น 1,246,875 บาท ซึง่ การพยากรณ์ยอดขาย 5 ปี จะประมาณการยอดขายต่อปี จะ
อยู่ท่ี 2,484,300 บาท และจากการประเมินระยะคืนทุนโดยธุระกิจร้านสะดวกซื้อที่จะทําการดําเนินการนี้ระยะคืนทุน
ประมาณ 2 ปี 15 วัน 4)การวางแผนการตลาดผูด้ ําเนินการเป็ นร้านค้าเปิดใหม่จงึ ได้ทาํ การวิเคราะห์ SWOT หรือ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็ นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สาํ หรับการประกอบธุรกิจทัง้ นี้ได้มกี าร
นําหลักการในการจัดกลุม่ สินค้าเพือ่ บริหารการขายโดยใช้หลักการบริหารกลุม่ สินค้า Category Management รายการ
สินค้าได้อา้ งอิงจากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค โดยผูด้ ําเนินการได้ทําการจัดกลุ่มสินค้าตาม
ประเภทสินค้าโดยไม่คํานึงถึงสินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง แต่สนในกลุ่มสินค้าทีใ่ ห้กําไรสูงสุด และในการวางแผนกล
ยุทธิ ์เพือ่ เพิม่ ยอดขายได้นําพืน้ ฐาน 4P มาใช้ประกอบในการดําเนินธุรกิจ
คําสําคัญ:ความต้องการดําเนิ นงาน

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
ในปจั จุบนั สภาพแวดล้อมและวิถกี ารใช้ชวี ติ ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ต้องการความสะดวกสบายและความ
รวดเร็วมากยิง่ ขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป จากการเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุ การใช้ชวี ติ โสดมากขึ้น รวมถึงขนาด
ครอบครัวทีเ่ ล็กลง ทําให้คนหันมาซือ้ สินค้าน้อยลงและบ่อยขึน้ ส่งผลให้รา้ นค้าปลีกแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตมีอตั ราขยายตัว
ลดลง และปรับเปลีย่ นเป็ นร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กมากขึน้ โดยมุ่งเน้นไปที่สนิ ค้าขายดี ขายเร็ว และกลุ่มสินค้าราคา
ประหยัด มาตอบโจทย์ผบู้ ริโภคมากขึน้ ประกอบกับร้านสะดวกซื้อเป็ นร้านค้าขนาดเล็กใช้พน้ื ทีไ่ ม่มาก สามารถเข้าถึง
แหล่งชุมชนได้มาก การลงทุนไม่สงู เท่ากับธุรกิจค้าปลีกประเภทอื่น แต่การแข่งขันค่อนข้างสูง
ทัง้ นี้ จากพฤติก รรมการเลือ กซื้อสิน ค้าของผู้บ ริโ ภคที่เปลี่ยนแปลงไป กอรปกับข้อ จํา กัดของเวลาทํา ให้
ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าหลาย ๆ ประเภทในที่เดียวกันทัง้ อาหารและสิง่ ของทีใ่ ช้ในครัวเรือนรวมทัง้ ความต้องการ
ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า เช่น ต้องการร้านค้าทีส่ ะอาด มีเครื่องปรับอากาศ เป็ นต้น ทําให้การเลือกซื้อ
สินค้าในร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่าร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดัง้ เดิม
รวมทัง้ การใช้บริการสังซื
่ ้อสินค้าออนไลน์ และมีบริการส่งถึงทีก่ เ็ ป็ นการตอบโจทย์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ต้องการ
เสียเวลาในการเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ีจงึ ทําให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่และธุรกิจออนไลน์
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการวิเคราะห์แนวโน้ มการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่จะเห็นได้ชดั ว่า
อัตราการเติบโตรายได้ของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มแี นวโน้มการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจร้าน
สะดวกซื้อมีอตั ราการเติบโตของรายได้เฉลีย่ ต่อปี เท่ากับร้อยละ 10.2 และอัตราการเติบโตของธุรกิจร้านออนไลน์ ก็มี
แนวโน้มการเติบโตทีส่ งู มากเช่นกัน กล่าวคือ มีอตั ราการเติบโตของรายได้เฉลีย่ ต่อปีมากถึงร้อยละ 17.1

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1 เพือ่ ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
2 เพือ่ ศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
3 เพือ่ ศึกษาการดําเนินงานของธุรกิจ
4 เพือ่ ศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็ นระยะเวลา 5 ปี
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แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค้าปลีกค้าส่งซึง่ มูลค่าสูงถึง 22 ล้านล้าน
บาทในปี 2559 (คิดเป็ นสัดส่วนราว 15% ของ GDP ซึง่ มีมลู ค่าเป็นอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมการผลิตทีม่ สี ดั ส่วน
27.4%) ในอดีตธุรกิจค้าปลีกในไทยเป็ นร้านขายของชําขนาดเล็กทีจ่ ดั หาสินค้ามาจําหน่ ายโดยผ่านตัวกลาง แต่ปจั จุบนั
รูปแบบร้านค้าปลีกเปลีย่ นแปลงไปเป็ นร้านค้าทันสมัย ลดการพึง่ พาผูค้ า้ ส่ง เนื่องจากผูป้ ระกอบการมักเป็ นนายทุนราย
ใหญ่ทม่ี เี ครื่อข่ายสาขาจํานวนมากหรือเป็ นผูซ้ ้อื รายใหญ่จงึ มีอํานาจต่อรองเหนือผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ ายสินค้า มี
การบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ รูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทส่ี าํ คัญในปจั จุบนั มี 5 ประเภทดังนี้
1)ห้างสรรพสินค้า (Department Store) เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทส่ี ดุ มักตัง้ อยูก่ ลางเมือ
การตกแต่งร้านเน้นความสวยงามและมีพนักงานบริการให้คําแนะนํ า เน้ นขายสินค้าคุณภาพดี สินค้าแบรนด์เนมทัง้
สินค้านําเข้าจากต่างประเทศและผลิตในประเทศ ราคาจึงค่อนข้างสูง ผูน้ ําตลาด เช่น เซ็นทรัล โรบินสัน และ เดอะมอล
เป็ นต้น
2)ดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store / Hypermarket / Supercenter) เป็ นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
มักต้อ งลงทุนศูนย์กระจายสินค้า ควบคู่ด้วย เน้ นกลุ่ม ลูก ค้า รายได้ต่ําถึงปานกลาง สินค้าที่จํา หน่ า ยจึงเป็ นสิน ค้า ที่
หลากหลายในราคาประหยัด มักตัง้ อยู่กลางเมืองหรือชานเมือง ผูป้ ระกอบการสําคัญ เช่น บิกซี (Big C) และเทสโก้
โลตัส (Tesco Lotus) เป็นต้น
3)ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) จําหน่ายสินค้าอาหารและของใช้ประจําวันเป็นหลัก เช่น
เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้สด อาหารสําเร็จรูปและสินค้าอุปโภค บริโภค มีทงั ้ ร้านค้าทีต่ งั ้ อิสระ เช่น ฟูดแลนด์ และทีต่ งั ้ อยู่
ในห่างสรรพสินค้า อาทิ ท๊อป (Top) และโฮมเฟรซมาร์ท (Home Fresh Mart) เป็ นต้น
4)ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Stores / Express / Mini mart) เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่
ได้รบั ความนิยม และเข้ามาทดแทนร้านค้าปลีกดัง้ เดิม เนื่องจากมีการจัดร้านและการบริการจัดการทันสมัยจําหน่ าย
สินค้าหลากหลาย และทีต่ งั ้ ร้านกระจายไปตามแหล่งชุมชน ผูป้ ระกอบการสําคัญ เช่น เซเว่นอีเลเว่น (7-Eleven) และ
แฟล์มมิรม่ี าร์ท (Family Mart) เป็นต้น
5)ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) เน้นขายสินค้าเฉพาะด้านทีม่ คี ุณภาพ
ราคาสูง บางร้านขายสินค้าเฉพาะแบรนด์ของตนเอง ที่ตงั ้ ร้านมักอยู่ในห้างค้าปลีกหรือตามแหล่งชุมชนขนาดใหญ่
ผูป้ ระกอบการสําคัญ เช่น Boots ,Watsons และ Super sports เป็ นต้น กล่าวคือมีการจัดการสต๊อกสินค้า ระบบการ
จัดการขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าตลอดจนนํ าเทคโนโลยีด้านปฏิบตั กิ ารต่างๆ มาใช้ เพื่อสร้างความได้เปรียบด้าน
การตลาด

ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤตกิ กรรมของผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทําให้การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยปจั จัยภายในและ
ปจั จัยภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค ประกอบด้วย 5 ปจั จัย ดังนี้
1.ปจั จัยวัฒนธรรมฒนธรรมเป็ นวิธกี ารดําเนินชีวติ ทีส่ งั คมเชื่อถือว่าเป็ นสิง่ ดีงามและยอมรับมาปฏิบตั ิ เพื่อให้
สังคมดําเนินและมีการพัฒนาไปได้ดว้ ยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมเพือ่ การอยู่เป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคม
2.ปจั จัยทางสังคมเป็ นปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในชีวติ ประจําวันและมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ลักษณะทางสังคม
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3.ปจั จัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจซื้อของผูซ้ ้อื ได้รบั อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคน
ในด้านต่างๆ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา เป็ นต้น
4.ปจั จัยด้านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปจั จัยภายใน การเลือกซื้อของบุคคลได้รบั อิทธิพลจาก
ปจั จัยด้านจิตวิทยา ซึง่ ถือว่าเป็ นปจั จัยภายในตัวผูบ้ ริโภคทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สนิ ค้าปจั จัยภายใน
ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชือ่ และทัศนคติ
5.ปจั จัยด้านการตลาด ( Marketing factor) หรือ ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม
การตลาด และช่องทางการจัดจําหน่ าย เหล่านี้มผี ลกระตุน้ ผูบ้ ริโภคหรือเป็ นแรงจูงใจให้กบั ผูบ้ ริโภคเลือกซื้อสินค้า(ราช
ศิรวิ ฒ
ั น์.25 มกราคม 2560. https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25)

กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
กลยุทธ์พน้ื ฐานการบริหารจัดการค้าปลีกปจั จุบนั นี้ธุรกิจค้าปลีก นับว่ามีบทบาทมากเป็ นลําดับต้นๆ เนื่องจาก
เป็ นสัดส่วนหลัก ของ GDP ในประเทศก็ว่าได้ หลายองค์กรได้พยายามหากลยุทธใหม่ๆ เพือ่ รักษาสัดส่วนในตลาดของ
ตนเองกลยุทธ์ทส่ี ําคัญในการชับเคลื่อนธุรกิจปจั จุบนั ยังคงต้องอาศัยความแข็งแรงของ พืน้ ฐาน 4P ถึงแม้โลกธุรกิจ
ปจั จุบนั มี social media เข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมากขืน้ ก็ตาม แต่ชนั ้ เชิงของการวางกลยุทธ์ในแต่ละ P
ต่างหากทีจ่ ะเป็นตัวบ่งบอกถึงการทิง้ ห่างคูต่ ่อสู้
P (Product) สินค้าจุดเริม่ ต้น เจ้าของธุรกิจค้าปลีกต้องทราบดีว่า ธุรกิจทีส่ ร้างขึน้ จะขายสินค้าหมวดใด ขาย
สินค้ากีห่ มวด และมุ่งเป้าหมายหมวดใดเป็ นพิเศษ เพื่อให้เป็ น destination ของลูกค้า สิง่ นี้เป็ นเรื่องแรกของการวาง
รูปแบบและ พืน้ ทีภ่ ายในร้านค้าให้เหมาะสมกับเป้าหมายของธุรกิจทีต่ อ้ งการ ทัง้ นี้ขอ้ จํากัดยังสัมพันธ์กบั รูปแบบของค้า
ปลีกนัน้ ๆ
P (Price) ราคา คือ การกําหนดราคาหรือสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องจ่ายเพือ่ แลกกับการได้สนิ ค้าและบริการ อาจจะไม่ใช่
เพียงแค่เงินเท่านัน้ อาจรวมถึงเวลาหรือการกระทําบางอย่าง ดังนัน้ การตัง้ ราคาจึงต้องให้เหมาะสม คํานวณเรือ่ งราคา
ต้นทุนกับกําไรว่า มีความคุม้ ค่าหรือไม่ มีกาํ ไรมากน้อยเพียงไร
P (Place) สถานที่ คือ ช่องทางทีล่ ูกค้าจะสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของเราได้เช่น ช่องทางการจัด
จําหน่ าย ช่องทางการให้บริการ รวมถึงทําเลในการจัดจําหน่ ายสินค้าและบริการให้แก่ลกู ค้า ควรจะต้องมีความสะดวก
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สามารถทําให้เกิดผลกําไรจากการกระจายสินค้าไปสูก่ ลุม่ ลูกค้าให้
ตรงกับกลุม่ เป้าหมายมากทีส่ ดุ
P (Promotion) การส่งเสริมการตลาด คือ การสื่อสารการตลาดเพื่อทําให้ธุรกิจสามารถสื่อสารไปยัง
้
กลุ่ม เป า หมาย และนํ าไปสู่ก ารโน้ นน้ าวให้ก ลุ่ม เป้า หมายตัดสินใจซื้อสินค้าและบริก าร นับว่า เป็ นหัว ใจสํา คัญ ของ
การตลาด โดยในปจั จุบนั สามารถทําการโฆษณาในสือ่ หลายรูปแบบ หรืออาจเป็ นการทํากิจกรรมเพือ่ ให้ลกู ค้าได้มาร่วม
เพื่อจูงใจให้ลูกค้าสนใจและอยากเลือกสินค้า หรือบริการของเรา (เกียรติพงษ์ อุ ดมธนะธีระ. 12 March
2019.
https://www.iok2u.com/index.php/article/11-marketing/333-4ps-marketing-mix)
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วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่ม เป้าหมายคือผู้ท่อี าศัยในเขตชุมชน จํานวน 200 ตัวอย่างโดย
ผู้วิจยั ได้ติด ต่อประสานงานขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลงานวิจยั จากแบบสอบถามที่ได้รบั มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ถกู ต้องและนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิ จที่จะทําวิ จยั
เก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยผูว้ จิ ยั ได้ตดิ ต่อประสานงานขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์แบ่งเป็ น 2 ส่วน
คือ
1.ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ จํานวนบุตร รายได้และการศึกษา
2.พฤติกรรมการซือ้ สินค้าในร้านสะดวกซือ้
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ แ บ่ ง เป็ น แบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ เ ชิง
โครงสร้างปลายเปิด โดยมีรายละเอียดและการทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ดังนี้
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
1.1 สถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
1.2 พฤติกรรมการซือ้ สินค้าในร้านสะดวกซือ้
การสร้างเครือ่ งมือและการตรวจสอบคุณภาพ
1. แบบสอบถาม มีขนั ้ ตอนการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตําราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ งานวิจยั เชิงเอกสารและข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต
1.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการวิจยั
1.3 เครื่องมือทีส่ ร้างเสร็จแล้ว เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจนให้เหมาะสมด้านความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาและด้านการใช้ถอ้ ยคําสํานวนภาษา เพือ่ ให้ได้แบบสอบถามทีต่ รงตามเนื้อหาและความเหมาะสม
2. แบบสัมภาษณ์มขี นั ้ ตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ มีดงั นี้
2.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตําราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ งานวิจยั เชิงเอกสารและข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต
2.2 ร่างแบบสัมภาษณ์
สร้างหัวข้อคําถามทีม่ ปี ระเด็นเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามและการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้าน
สะดวกซือ้ จํานวน 10 ข้อ โดยสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี าศัยในเขตชุมชน จํานวน 200 ชุด
2.3 ประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของรายการสัมภาษณ์กบั วัตถุประสงค์เสนออาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อปรับปรุงให้
ถู ก ต้ อ งและชัด เจนให้ เ หมาะสมด้ า นความสมบู ร ณ์ ข องเนื้ อ หาและด้ า นการใช้ ถ้ อ ยคํ า สํ า นวนภาษา เพื่อ ให้ไ ด้
แบบสอบถามทีต่ รงตามเนื้อหาและความเหมาะสม
2.4 นําแบบสัมภาษณ์ทส่ี ร้างเสร็จแล้วไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้เลือกไว้
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ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ก้ รอกแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ลกั ษณะทัวไปตามทฤษฎี
่
ประชากรศาสตร์ทผ่ี ู้บริโภคทีอ่ าศัยในเขตชุมชน เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ซึง่ ค่าทีไ่ ด้มาจะสามารถแจกแจงจํานวน และคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของจํานวนทีไ่ ด้
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ก้ รอกแบบสอบถาม ทัง้ สิน้ จานวน 200 คน ได้ผลจากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบไปด้วยเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่แตกต่ างกัน โดยเพศหญิงมี
สัดส่วนมากทีส่ ุด คือ 61.5 รองลงมาคือเพศชายมีสดั ส่วนเท่ากับ 38.5 ตามลําดับ ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี
สัดส่วนมากทีส่ ุด คือ 57.5 รองลงมาคือผูท้ ม่ี อี ายุระหว่าง 21-30 ปี อายุมากกว่า 40 ปี และอายุต่าํ กว่า 20 ปี ในสัดส่วน
ทีใ่ กล้เคียงกันคือ 23.5 13 และ 6 ตามลําดับ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนักงานโดยมีสดั ส่วนมากทีส่ ุดคือ 61.5
รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทัวไปมี
่ สดั ส่วนเท่ากับ 13.5 อาชีพข้าราชการมีสดั ส่วนเท่ากับ 7.5 อาชีพธุรกิจส่วนตัวเท่ากับ
6.5 อาชีพนักศึกษาสัดส่วนเท่ากับ 4.5 อาชีพนักเรียนสัดส่วนเท่ากับ 4 และอาชีพเกษตรกรสัดส่วนเท่ากับ 2.5
ตามลําดับ ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสดโดยมีสดั ส่วนมากทีส่ ุดคือ 53.5 รองลงมาคือสถานภาพสมรสมีสดั ส่วนเท่ากับ
42.5 ซึ่งมีจํานวนใกล้เคียงกันและสถานภาพอย่าร้างมีสดั ส่วนเท่ากับ 4 ตามลําดับ ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ย่ี งั ไม่มบี ุตรมี
สัดส่วนมากทีส่ ุดคือ 52 รองลงมาคือ มีบุตร 1 คน และมีบุตร 2 คน ในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ 22 และ 21.5 ตามลําดับ
และมีบุตร 3 คน ในสัดส่วนทีน่ ้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 4.5 ส่วนใหญ่เป็นผูท้ จ่ี บการศึกษาในระดับปริญาตรี ในสัดส่วนมากสุดคือ
54.5 รองลงมาคือผู้ท่มี รี ะดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีในสัดส่วน 42.5 ซึ่งใกล้เคียงกัน และต่อมาผู้ทม่ี รี ะดับ
การศึกษาปริญญาโทและกําลังศึกษาปริญญาตรี ตามลําดับ เมื่อจัดกลุ่มรายได้ส่วนใหญ่รายได้จะอยู่ในช่วง 15,00130,000 บาทมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยล่ะ 43.00 รองลงมาคือช่วงรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท ซึง่ จะมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน
ต่อมาคือช่วงรายได้ 30,001-45,000 บาท และรายได้มากกว่า 45,000 บาทขึน้ ไป ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 ผลสํารวจเกี่ยวกับพฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าในร้านสะดวกซื้อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผูต้ อบแบบสอบถามเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อมากทีส่ ุดเป็ นจํานวน 120 คน
จากทัง้ หมด 200 คน หรือในสัดส่วน 60 เปอร์เซนต์ รองลงมาคือ ซุปเปร์มาร์เก็ต และร้านโชว์หว่ ย ในสัดส่วน 23.5 และ
12 เปอร์เซนต์ตามลําดับ เหตุผลในการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คอื มีสนิ ค้าให้เลือก
หลากหลาย มากถึง 100 คน จาก 200 คน คิดเป็ นสัดส่วน 50.5 เปอร์เซนต์ เหตุผลรองลงมาคืออยูใ่ กล้บา้ น และสินค้า
หาง่าย ในสัดส่วน 36.5 และ 7 เปอร์เซนต์ตามลําดับ ความถีใ่ นการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่คอื 1 ครัง้ /วันจํานวน 104 คน จาก 200 คน คิดเป็ นสัดส่วน 52 เปอร์เซนต์ รองลงมาคือ 2 ครัง้ /วันและคือ 3
ครัง้ /วัน ในสัดส่วน 26.5 และ 13 เปอร์เซนต์ตามลําดับ การวางแผนในการเลือกซื้อสินค้าของผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มกี ารคิดไว้ลว่ งหน้า มากถึง 108 คนจาก 200 คนคิดเป็ นสัดส่วน 54 เปอร์เซนต์รองลงมาคือ คิดไว้ลว่ งหน้าและซื้อ
เพิม่ และไม่ได้คดิ ไว้ล่วงหน้า ในสัดส่วน 25 และ 21 เปอร์เซนต์ตามลําดับ เวลาทีใ่ ช้ในการเลือกซื้อสินค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาที จํานวน 92 คน จาก 200 คนคิดเป็ นสัดส่วน 46 เปอร์เซนต์
รองลงมาคือใช้เวลา 10 นาทีและมากกว่า 15 นาที ในสัดส่วน 28.5 และ 18.5 เปอร์เซนต์ ตามลําดับการมีส่วนร่วมของ
คนรอบข้างของผูต้ อบแบบสอบถามในการเลืกซื้อสินค้า ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าคนเดียว มากถึง 119 คนจาก 200
คนคิดเป็ นสัดส่วน 59.5 เปอร์เซนต์รองลงมาคือซื้อสินค้ากับลูกและเพื่อน ในสัดส่วน 19.5 และ 10 เปอร์เซนต์
ตามลําดับประเภทสินค้าของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้ บ่อยทีส่ ุดคือ สินค้าประเภทครัวเรือน 94 คน คิดเป็ น
สัดส่วน 47 เปอร์เซนต์ รองลงมาคือ สินค้าประเภทขนมขบเคีย้ วและสินค้าประเภทเครือ่ งสําอาง ในสัดส่วน 31.5 และ
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7.5 เปอร์เซนต์ ตามลําดับประเภทเครื่องสําอางของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อบ่อยที่สุดคือ สบู่อาบนํ้ า
จํานวน 110 คนจาก 200 คน คิดเป็ นสัดส่วน 55 เปอร์เซนต์รองลงมาคือครีมทาใบหน้าและครีมทาผิว ในสัดส่วน 27
และ 8 เปอร์เซนต์ ตามลําดับในการเลือกซื้อสินค้าของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซื้อให้กบั ตนเองมากถึง 135 คน
จาก 200คน คิดเป็ นสัดส่วน 67.7 เปอร์เซนต์รองลงมาคือซื้อสินค้าให้กบั ลูก ในสัดส่วน 18 เปอร์เซนต์ ช่วงเวลาของ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าคือ 17.00-21.00 น. จํานวน 132 คนจาก200 คนคิดเป็ นสัดส่วน
66.1 เปอร์เซนต์รองลงมาคือช่วงเวลา 13.01-17.00 น. ในสัดส่วน 18 เปอร์เซนต์
สรุปประเด็นสําคัญจากผลการวิ จยั เพื่อนําข้อมูลไปใช้กบั แผนธุรกิ จ
จากสรุปผลสํารวจและการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธกี ารสังเกต กลุม่ ผูบ้ ริโภคนัน้ เลือกใช้บริการร้านสะดวกซือ้ มาก
ทีส่ ดุ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ 60 ในขณะทีใ่ ช้บริการร้านซุปเปอร์มาเก็ต และร้านโชว์หว่ ยในสัดส่วนทีน่ ้อยลงมาคือ 23.5
และ 12 เหตุผลทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการคือมีสนิ ค้าให้เลือกหลากหลาย ความถีใ่ นการซือ้ สินค้าในร้านสะดวก
ซือ้ ของผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่อยูท่ ่ี 1 ครัง้ /วัน ในการเลือกซือ้ สินค้ามีการคิดไว้ล่วงหน้าและ ใช้เวลาในการเลือกซื้อสินค้าใน
ร้านน้อยกว่า 10 นาที ผูบ้ ริโภคมักมาเลือกซือ้ สินค้าคนเดียว และเลือกซื้อสินค้าประเภทครัวเรีอนบ่อยทีส่ ดุ สินค้า
ประเภทเครือ่ งสําอางค์ทผ่ี บู้ ริโภคเลือกซือ้ มากทีส่ ดุ คือสบูอ่ าบนํ้า โดยในการเลือกซือ้ สินค้าผูบ้ ริโภคมักเลือกซือ้ สินค้า
ให้กบั ตนเองมากทีส่ ดุ และช่วงเวลาทีผ่ บู้ ริโภคเดินทางเข้ามาซือ้ สินค้าในร้านมากทีส่ ดุ คือช่วงเวลา 17.00 – 21.00 น.
การอภิ ปราย
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มีแนวโน้มปรับดีขน้ึ ในระยะ 1-3 ปีขา้ งหน้า (2560-2562) ตามการฟื้นตัวของภาวะ
เศรษฐกิจไทย (วิจยั กรุงศรีประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ จะอยูใ่ นช่วง 3-4% จากเฉลีย่ 2.4% ในช่วงปี 25562559) ทีถ่ ูกขับเคลือ่ นโดยการลงทุน การบริโภคและการท่องเทีย่ ว โดยการลงทุนขัน้ พืน้ ฐานของภาครัฐ ร้านสะดวกซื้อ
(Convenience Stores / Express / Mini mart) เป็ นร้านค้าปลีกขนาดเล็กทีไ่ ด้รบั ความนิยม และ เข้ามาทดแทนร้านค้า
ปลีกดัง้ เดิม เนื่องจากมีการจัดร้านและการบริการจัดการทันสมัยจําหน่ายสินค้าหลากหลาย และ ทีต่ งั ้ ร้านกระจายไป
ตามแหล่งชุมชน(https://www.krungsri.com/bank/getmedia/fle844b6-74af-44df-9ba423dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.aspx)
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ พบว่าผูบ้ ริโภคกลุม่ ตัวอย่างร้าน
สะดวกซือ้ นิยมซือ้ สินค้าประเภทขนมขบเคีย้ ว/อาหาร ใช้บริการมากกว่า 6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคกลุม่
ตัวอย่างร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมซือ้ สินค้าประเภทของใช้ประจําวัน ใช้บริการ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ผูบ้ ริโภคทัง้ สองกลุม่
ตัวอย่างให้เหตุผลในการเลือกซือ้ คือ สะดวกในการเดินทาง ผูเ้ กีย่ วข้องในการตัดสินใจซือ้ สินค้าคือ ตัวผูบ้ ริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างเอง และมักใช้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วง 12.01 – 18.00 น.โดยจ่ายเงินค่าสินค้า 50 -100 บาทต่อครัง้
ชําระด้วยเงินสดและเดินทางมาด้วยรถส่วนตัว (สุพตั รา ดีเลียบ วิภาวรรณ กลิน่ หอม.2559.ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อสินนค้าในร้านสะดวกซือ้ และร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมของผูบ้ ริโภค ในเขตอําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช.สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ซึง่ จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านสะดวกซือ้ มากทีส่ ดุ ใน
สัดส่วน 60 เปอร์เซนต์ เหตุผลในการซือ้ สินค้าในร้านสะดวกซือ้ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คอื มีสนิ ค้าให้เลือก
หลากหลาย คิดเป็ นสัดส่วน 50.5 เปอร์เซนต์ ความถีใ่ นการซือ้ สินค้าในร้านสะดวกซือ้ ส่วนใหญ่คอื 1 ครัง้ / คิดเป็น
สัดส่วน 52 เปอร์เซนต์ ช่วงเวลาของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซือ้ สินค้าคือ 17.00-21.00 น.คิดเป็น
สัดส่วน 66.1 เปอร์เซนต์
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความต้องการและการดําเนินงานธุรกิจร้านสะดวกซื้อ” ทําให้ทราบถึงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การกําหนดกลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบตั ิ และการ
ดํ า เนิ น งานของธุ ร กิจ ร้า นสะดวกซื้อ ซึ่ง เป็ น การศึก ษาและคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า ดัง นั น้ เมื่อ จะดํ า เนิ น ธุ ร กิจ การ
เปรียบเทียบแผนทีว่ างไว้กบั สภาวะแวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จริงขณะนัน้ โดยจะต้องคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ และปจั จัยต่างๆ
ทีส่ ามารถส่งผลกระทบต่อการลงทุนทํา ซึ่งผูด้ ําเนินการเห็นควรมีขอ้ เสนอแนะว่าในการทําวิจยั ข้อมูลทีใ่ ช้ในออกแบบ
สอบถามควรมีขอ้ มูลทีเ่ พิม่ ขึน้ และให้ตรงกับวัตถุประสงค์ทเ่ี ราต้องการมากทีส่ ดุ เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและ
การลงทุน ซึง่ ธุรกิจนี้สงิ่ สําคัญทีต่ อ้ งคํานึงมากทีส่ ุดคือทําเลทีต่ งั ้ เพือ่ เข้าถึงแหล่งชุมชนมากทีส่ ุด และสินค้าทีจ่ ดั วางควร
มีหลากหลาย สะดวกสะอาดสามารถมองเห็นและหยิบจับได้ง่าย ในการทําธุรกิจร้านสะดวกซื้อควรศึกษากลยุทธิ ์ต่างๆ
และการจัดทําแผนงบประมาณควรคํานึงถึงต้นทุนและกําไรก่อนการลงทุนเพือ่ ไม่ให้เกิดความเสีย่ งและผลกระทบในการ
ประกอบธุรกิจ
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กิ ตติ กรรมประกาศ
ในการจัดทําการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะสําเร็จลุล่วงไม่ได้เลยหากปราศจากความอนุ เคราะห์และการ
สนับสนุ นจากหลายท่าน ทีส่ าํ คัญยิง่ ผูศ้ กึ ษาขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ศริ ชิ ยั พงษ์วชิ ยั เป็ นอย่างสูงทีไ่ ด้
กรุณารับเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ นอกจากนี้ยงั ให้องค์ความรู้ คําแนะนําในการทําการศึกษา
ค้นคว้าอิสระและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมถึงชี้แนะข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขให้
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ของผูศ้ กึ ษาสําเร็จลุล่วงได้อย่างดียงิ่ ทัง้ นี้ยงั คอยชี้แนะแนวทางการปรับปรุงการศึกษา
ค้นคว้าอิสระให้มคี วามสมบูรณ์ข้นึ อีกทัง้ ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สําหรับ CMOs (กูรกู ารตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความรูแ้ ละองค์ความรูแ้ ห่งปญั ญาแก่ผศู้ กึ ษาจน
สําเร็จเป็ นมหาบัณฑิต
ผูศ้ กึ ษาขอขอบคุณเพื่อนๆ ในหลักสูตร CMOs (กูรกู ารตลาด ทุกคนทีไ่ ด้มโี อกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ร่วมสุขร่วมทุกข์มาด้วยกันตลอดการศึกษา อันเป็ นส่วนหนึ่งที่ให้ทําการศึกษาในครัง้ นี้เป็ นรูปธรรมและสําเร็จไปได้
ด้วยดี
สุดท้ายแต่สําคัญยิง่ ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูท้ อ่ี ยู่เบื้องหลังความสําเร็จ ให้พลังผลักดันให้เกิด
กําลังใจ ความพยายามทีจ่ ะศึกษาหาความรูอ้ ยู่ตลอดเวลา ทําให้ผูศ้ กึ ษามีความมุ่งมันและความพยายามต่
่
อการศึกษา
ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มาจนสําเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี
ในการนี้ ผูศ้ กึ ษาหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการศึกษาอิสระฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ส่ี นใจไม่มากก็น้อย และหาก
เนื้อหาในฉบับดังกล่าวนี้ผดิ พลาดประการใด ผูศ้ กึ ษาขอน้อมรับความผิดนัน้ ไว้แต่เพียงผูเ้ ดียวและขออภัยมา ณ ทีน่ ้ี
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เอกสารอ้างอิ ง
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย.โครงการศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพือ่ เตรียมความพร้อมในการ
ยกร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย
ภูรพิ ฒ
ั น์ โสภณคีรรี ตั น์. 21 กุมภาพันธ์ 2018 EIC วิเคราะห์กา้ วต่อไปของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โอกาสโต
ยังมีแค่ไหน.
เข้าถึงได้จาก : https://thaipublica.org/2018/02/eic-21-2-2561/
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