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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการร้านคา้ปลีก และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้าน

สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในนนทบุรี กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการจากร้านสะดวกซ้ือใน
นนทบุรี จ  านวน 300 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความถ่ี และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้
ค่าสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ไค-สแควร์ ใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ี
มีลกัษณะเป็นความถ่ี 

ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียน / นิสิต นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท ลกัษณะการจดัการ
ร้านดา้นการบริการ การคดัเลือกสินคา้ คุณค่าดา้นความสะดวก ลกัษณะทางกายภาพและคุณภาพสินคา้ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้จากร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ ซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 18.01น.-24.00น. เงินโดยเฉล่ีย
ในการซ้ือสินคา้เท่ากบั 1-50 บาท ต่อคร้ัง และมีความถ่ีในการมาซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียเท่ากบั 1-5 คร้ังต่อสัปดาห์ 
อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือดา้นช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั รายได้
ต่อเดือนโดยเฉล่ียแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือดา้นช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้แตกต่าง
กนั ความคิดเห็นต่อปัจจยัการจดัการร้านคา้ปลีกดา้นคุณภาพสินคา้โดยเฉล่ียแตกต่างกนั 

 
 
 
 

                                                           

1 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการตลาด วิทยาลัยบริหารธรุกจินวัตกรรมและการบญัชี มหาวิทยาลัยธรุกจิ

บณัฑติย์ 

2 ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 
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1. บทน า 
ในกระบวนการคา้นั้น การคา้ปลีกจดัวา่เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีเป็นตวักลางระหวา่งผูข้าย

สินคา้และบริการกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงตามค าจ ากดัความของการคา้ปลีกนั้นมีความหมายวา่กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการขายสินคา้และการให้บริการโดยตรงแก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (End User) ซ่ึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยน้ีจะซ้ือ
สินคา้หรือรับบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองของบุคคลในครอบครัว หรือของบุคคลในสังคม
ของผูบ้ริโภคเองและไม่ไดเ้ป็นการซ้ือเพื่อจ าหน่ายต่อดงันั้นการคา้ปลีกจึงเป็นกลไกท่ีจ าเป็นต่อทุกๆ สังคมท่ีมี
การบริโภคสินคา้และบริการ 

ความน่าสนใจของร้านสะดวกซ้ือคือ กลยุทธ์การบริหารการจดัการร้านสะดวกซ้ือ การสามารถ
ปรับตวัของธุรกิจร้านสะดวกซ้ือและแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดว้ยการพฒันารูปแบบร้านคา้ให้ดูสดใสและ
การบริการท่ีรวดเร็ว การคดัเลือกสินคา้ท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค การจดัวางสินคา้ภายในร้านให้ดู
สะอาดเรียบร้อยและทนัสมยั การสร้างคุณค่าในการบริการ การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาใชภ้ายในร้าน การ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในร้านท่ีทนัสมยัตลอดเวลา และความปลอดภยัภายในร้านคา้ ตลอดจนการควบคุม
มาตรฐานคุณภาพสินค้าและการบริการให้เป็นสากล  ดังนั้นรูปแบบร้านสะดวกซ้ือจึงมีการปรับตวัเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงสถานการณ์เป็นส่ิงกระตุน้ส าคญัท่ีท าให้เกิดรูปแบบ
ร้านสะดวกซ้ือแบบใหม่ รวมถึงสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนให้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจค้าปลีก
เปล่ียนแปลงไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในนนทบุรี  
2.2 เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในนนทบุรีท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

จากร้านสะดวกซ้ือ 
2.3 เพื่อศึกษาการจดัการร้านคา้ปลีก ไดแ้ก่ การบริการ การคดัเลือกสินคา้ คุณค่าดา้นความสะดวก 

ลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือ 
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
สมมติฐานที่ 1 : ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือ

ของผูบ้ริโภค 
สมมติฐานที่ 2 : การจดัการร้านคา้ปลีกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของ

ผูบ้ริโภค 
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4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
4.1 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผูป้ระกอบร้านสะดวกซ้ือในการพฒันาปรับปรุงร้านสะดวกซ้ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึน และสร้างความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภค 
4.2 เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบร้านคา้ปลีก 
4.3 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการวางแผนนโยบายในดา้นการจดัการร้านสะดวกซ้ือและ การบริหาร

พนกังานใหเ้กิดการบริการท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
 

5. ขอบเขตในการศึกษา 
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้หรือใช้บริการจากร้าน สะดวกซ้ือใน

นนทบุรีโดยไม่ทราบจ านวนประชากรจึงไดค้  านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน ก าหนดให้ค่า
ความเช่ือมัน่ 95% (Taro Yamane, อา้งถึงใน สุทธนู ศรีไสย,์ 2551) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 300 คน 

ด้านเน้ือหา คือ การศึกษา การจดัการร้านคา้ปลีกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
ร้านสะดวกซ้ือในนนทบุรี โดยปัจจยัท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล การจดัการร้านสะดวกซ้ือ 
และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

 

6. กรอบแนวความคดิการวจิัย 

 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดการวจิยั 
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7. ผลการศึกษา 
ดา้นประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน /นิสิต 

นกัศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
ดา้นลกัษณะร้านสะดวกซ้ือ ไดแ้ก่ การบริการ การคดัเลือกสินคา้ คุณค่าดา้นความสะดวก ลกัษณะ

ทางกายภาพ และคุณภาพสินคา้ 
ดา้นการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ พนกังาน

มีการดูแลสินคา้บนชั้นวางสินคา้มีการเพิ่มสินคา้บนชั้นวางอยา่งสม ่าเสมอ 
ดา้นการคดัเลือกสินคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 

สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกตามขนาดและคุณภาพของสินคา้ 
ดา้นคุณค่าดา้นความสะดวก โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด

คือ การใหบ้ริการการรับช าระเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 

ป้ายแสดงรายการสินคา้ ราคาสินคา้ มองเห็นชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 
ดา้นคุณภาพสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความ

สะอาดของสินคา้ถูกตอ้งตามหลกัอนามยั 
ดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของบริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้จากร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ จ  านวน 282 คน 

ซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 18.01น. – 24.00น. จ  านวน 132 คน จ านวนเงินท่ีจ่ายเพื่อซ้ือสินคา้มีค่าสูงสุดคือ 1-50 บาท
ต่อคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ท่ีมีค่ามากสุดคือ 1-5 คร้ังต่อสัปดาห์  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จาก
ร้านสะดวกซ้ือดา้นช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีท่ีมีรายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ียแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือดา้นช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการจดัการร้านคา้ปลีกดา้น
คุณภาพสินคา้โดยเฉล่ียแตกต่างกนั 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการวิจยัเร่ืองร้านคา้ปลีกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค: กรณีศึกษาร้าน

สะดวกซ้ือในนนทบุรี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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ดา้นประกรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็น
นกัเรียน / นิสิต นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัท่ีใช้
บริการร้านสะดวกซ้ือ เน่ืองมาจากในปัจจุบนัรูปแบบ การด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
มาก ผูค้นเนน้ความสะดวกสบายและเนน้ความรวดเร็วมากข้ึนในการซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นจะตอ้งซ้ือ
หาไดง่้าย ดงันั้นร้านสะดวกซ้ือ จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคในนนทบุรีนิยมใชบ้ริการกนัมาก เพราะ
ความสะดวกสบายและมีสินคา้หลากหลายชนิดท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนัให้เลือกมากมาย ตลอดจนสภาพ การ
ด าเนินชีวติในสังคมเมืองและปัญหาสภาพการจราจร ท่ีส่งผลท าใหผู้บ้ริโภคหนัมานิยมซ้ือสินคา้ จากร้านสะดวก
ซ้ือใกลบ้า้นหรือท่ีพกัอาศยัมากข้ึน  

ดา้นการศึกษาลกัษณะร้านสะดวกซ้ือตามการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึง แบ่งออกเป็น 5 ดา้น 
ได้แก่ การบริการ การคดัเลือกสินคา้ คุณค่าด้านความสะดวก ลกัษณะทาง กายภาพและคุณภาพสินคา้ จาก
ผลการวจิยัพบวา่ 

ดา้นการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามรับรู้ว่าร้านสะดวกซ้ือมีลกัษณะดา้นการบริการโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ พนกังานมีการดูแลสินคา้บนชั้นวางสินคา้มีการเพิ่มสินคา้บนชั้นวางอยา่ง
สม ่าเสมอ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ไปใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ ส่ิงแรกท่ีผูบ้ริโภคเห็นคือ เม่ือสินคา้นั้นใกลจ้ะ
หมด พนกังานจะมีการเพิ่มสินคา้นั้นตลอดเวลา ท าใหรั้บรู้ถึงความพร้อมในการให้บริการ เพื่อสร้างให้ผูบ้ริโภค
เกิดความประทบัใจ  

ดา้นการคดัเลือกสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สินคา้มีหลายระดบัราคา
ให้เลือกตามขนาดและคุณภาพของสินคา้กล่าวคือ ร้านสะดวกซ้ือเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็กท่ีจ  าหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท ซ่ึงไดก้ าหนดประเภท ชนิด ขนาด ช่ือตราของสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไวอ้ย่างชัดเจน สินค้าส่วนใหญ่ท่ีขายในร้านสะดวกซ้ือ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อ
ชีวติประจ าวนั และรวมทั้งจ  าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเภทฟาสดฟู้์ด  

ดา้นคุณค่าดา้นความสะดวก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การใหบ้ริการการ
รับช าระเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์จุดเด่นอยา่งหน่ึงของการใหบ้ริการของร้านสะดวกซ้ือ 
คือ การอ านวยความความสะดวกในการซ้ือใหก้บัลูกคา้ดว้ยช าระค่าบริการต่างๆโดยไม่ตอ้งไปช าระท่ีการไฟฟ้า 
หรือ การประปา และร้านคา้ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีชุมชน ท่ีพกัอาศยั เดินทาง สะดวก ตลอดจนจ านวนสาขาร้านสะดวก
ซ้ือท่ีมีจ  านวนมากครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อเพิ่มความสะดวก และประหยดัเวลาส าหรับลูกคา้ในทุกดา้น  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ป้ายแสดงรายการ
สินคา้ ราคาสินคา้ มองเห็นชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย กล่าวคือ ป้ายแสดงสินคา้ระบุชนิด ประเภท ราคาไวอ้ยา่ง
ชดัเจน ท าใหลู้กคา้อ่านเขา้ใจง่าย 
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ด้านคุณภาพสินคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความสะอาดของสินค้า
ถูกตอ้งตามหลกัอนามยั เช่น สินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป สินคา้ประเภท Fast Food กล่าวคือ สินคา้ท่ีขายใน
รานสะดวกซ้ือ เป็นสินคา้ท่ีมีการเลือกสรรเฉพาะสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานมาเป็นอยา่งดี อีกทั้งร้านสะดวกซ้ือ
ยงัมีการควบคุมในเร่ืองคุณภาพสินคา้ท่ีขายในภายร้านคา้อยูต่ลอดเวลา 

ดา้นการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในนนทบุรี จากผลการวิจยั
พบวา่ 

ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้จากร้านเซเวน่อีเลฟเว่น เป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีมี จ  านวนสาขากระจายอยูทุ่กพื้นท่ี
ในนนทบุรีและมีจ านวนสาขามากท่ีสุด ดว้ยรูปแบบลกัษณะการจดัการร้านท่ีทนัสมยั และมีการจดัท าโปรโมชัน่
ใหม่ๆ ออกมาเสมอเพื่อเรียกลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 18.01น.-24.00น. เป็นช่วงเวลา
ท่ีเลิกจากการท างานหรือการเรียนและเวลาพกัผ่อน จ านวนเงินท่ีซ้ือสินคา้ประมาณ 1-50 บาทต่อคร้ัง จ  านวน
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ประมาณ 1-5 คร้ังต่อสัปดาห์  

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลและการรับรู้การจดัการร้านสะดวก
ซ้ือ จากผลการวจิยัพบวา่ 

ดา้นคุณภาพสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือดา้นช่ือร้านสะดวก
ซ้ือท่ีซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะเป็นผูต้ดัสินใจเลือกร้านสะดวกซ้ือท่ีจะใช้บริการและซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเอง 
และผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือในเร่ืองการดูแลควบคุมคุณภาพสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ  

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การบริการ การคดัเลือกสินคา้ คุณค่าดา้นความ
สะดวก และลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือดา้นช่ือร้าน
สะดวกซ้ือท่ีซ้ือสินคา้ เน่ืองจากร้านสะดวกซ้ือท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้จะเป็นร้านท่ีผูบ้ริโภคใช้บริการเป็นประจ า 
ท่ีตั้ง อยู่ใกลท่ี้พกัอาศยัหรือท่ีท างาน และเดินทางสะดวก ลกัษณะการจดัการร้านสะดวกซ้ือท่ีใช้บริการก็เป็น
มาตรฐานเดียวกนัทุกสาขา  

อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือด้าน
ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือท่ีต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะเป็นช่วงเช้า ช่วงกลางวนั หรือในช่วงเวลาเย็นๆ ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัความจ าเป็น ความสะดวก ความ
ตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ดงันั้นร้านสะดวกซ้ือ จึงเป็นทางเลือกอนัดบัแรกของผูบ้ริโภค 
เพราะมีการจดัเตรียมสินคา้จ าเป็นไวบ้ริการลูกคา้ในทุกดา้นอยา่งครบครันทั้งดา้นอาหารส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืม ของ
ใชท้ัว่ไปในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งบริการต่างๆ โดยเลือกสรรเฉพาะสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน การเปิดบริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง จึงท าใหส้ามารถเขา้ใชบ้ริการไดทุ้กเวลา  
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9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ชก้บัร้านคา้ปลีก ร้านสะดวกซ้ือ มี

รายละเอียดดงัน้ี 
1. ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีมาใช้พิจารณาก าหนดแนวทางวิธีการจดัการ

ร้านสะดวกซ้ือและกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อก าหนดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายต่อไป ผูป้ระการร้าน
สะดวกซ้ือควรจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง เช่น การลดราคาสินคา้ การแจกคูปองส่วนลดเม่ือซ้ือ
สินคา้ครบตามท่ีก าหนด เป็นตน้ 

2. ผูป้ระกอบการควรรักษามาตรฐานการจดัการร้านสะดวกซ้ือให้อยูใ่นระดบัน้ีไว ้เพื่อเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจ ความประทบัใจ และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูบ้ริโภคกบัร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อยอดขายและส่วนแบ่งตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

3. ผูป้ระกอบการสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาจากงานวิจยัน้ีไปประกอบการพิจารณาเพื่อก าหนด
แนวทางวธีิการจดัการร้านสะดวกซ้ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
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