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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีป และเพื่อ

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเลือกใช้บริการรวมไปถึงข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนท่ีเคยใช้บริการ
ร้านซุปเปอร์ชีป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าด้าน
พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าซุปเปอร์ชีปมากที่สุด  ปัจจัยในการ
เลือกใช้บริการคือใกล้ บ้าน/ที่ทำงาน/สถานศึกษา/อยู่ในแหล่งชุมชน โดยซื้อสินค้าประเภทผักและผลไม้ ซึ่งตัดสินใจ
เลือกซื้อด้วยตนเองจากการได้รับข่าวสารจากป้ายหน้าร้าน โดยใช้บริการเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที 
ในช่วงเวลา 16.31 – 22.00 น. ของวันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงต้นเดือน โดยใช้เงินซื้อมากกว่า 250 บาทและซื้อเพื่อ
บริโภคส่วนตัว ในส่วนปัญหาและอุปสรรคคือ พื้นที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ความสะอาดภายในร้านมีน้อยและการ
จัดเรียงสินค้าไม่เป็นระเบียบ ข้อเสนอแนะคือ ควรมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านรวมไปถึงการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ
ที่มีความรวดเร็ว จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ และปรับปรุงทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกร้านอยู่เสมอ  
คำสำคัญ : พฤติกรรมของผู้บริโภค, ซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท จังหวัดภูเก็ต 
 

Abstract 
 The key objective of this research is analyzing the behavior of consumer buying at 
Supercheap Minimart. And the purposes of the thesis are to study the problems, obstacles, and 
suggestion. Survey data from 400 customers were collected through questionnaire administered 
and it was analyzed by descriptive research method using frequency, percentage, and means. The 
result of the analysis was found that the customers preferred to purchase at Supercheap Minimart 
1-2 times per week from Monday to Friday during 04.31-10.00 p.m. Mostly, purchasing is 
approximately more than 250 baht at that time for buying fresh fruits and vegetables. The main 
reason for buying at Supercheap Minimart is the closer of shop location to residential areas. On 
the other hand, the results showed that there are some problems and needed of the customers 
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recommendation, such as there are not enough spaces for car parking, inadequate cleanliness, and 
lack of management system. The suggestions of the study should be delivered by excellent 
customer service for the customers, established a convenient for accessibility parking, and 
regulated nice decoration.  
Keywords : Consumer’s Purchasing Behavior, Supercheap Minimart Phuket 
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1. บทนำ  
 สำหรับธุรกิจค้าปลีกเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการพัฒนาเป็นสิ่ง
หนึ่งที่เสมือนเป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถทางการจัดการและการบริหารงาน และยังมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ชีวิต ในปัจจุบันการซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคได้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
การกระจายธุรกิจค้าปลีกจึงมีความสำคัญในฐานะส่วนประกอบของชุมชนและมีความสำคัญในการผลักดันภาค
เศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไป (เอื้อมจันทร์ สายน้อย, 2559 : 1) 
 ภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดภูเก็ต ในปี 2561 พบว่าจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ณ ปี 
2557 พบว่าสาขาการผลิตที่มีสัดส่วนสูงสุดได้แก่ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 43.38 สาขาการขนส่งและ
คมนาคม ร้อยละ 19.85 สาขาขายส่ง ขายปลีก ร้อยละ 5.52 สาขาตัวกลางทางการเงิน ร้อยละ 5.10 และบริการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 5.02 สำหรับสาขาขายส่งและขายปลีกมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี อาจเกิดขึ้นจากการ
ขยายตัวภาคการบริการและการท่องเที่ยว ที่ถือเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัดปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งอุปสงค์ด้าน
การลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดภเูก็ตในช่วงปี 2562 
ที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต, 2562) 
 การขายส่งและขายปลีกในจังหวัดภูเก็ตมีผู้ประกอบการหลายราย และหนึ่งในนั้นที่น่าจับตามองคือ 
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ดั้งเดิมในท้องถิ่นภูเก็ตที่มี ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจเกือบ 25 ปี มี
สินค้าจำหน่ายมากกว่า 300,000 รายการ ปัจจุบันบริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด ได้ขยายสาขาภายใต้ชื่อ “ซุปเปอร์ชีป
มินิมาร์ท 24 ชั่วโมง” ให้บริการ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีการวางแผนทางการตลาดคือจัดตั้งและขยายสาขา
เพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค โดยเปิดให้บริการตามอำเภอต่าง 
ๆ มากกว่า 48 สาขาทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุก ๆ ปี ท่ามกลางการ
แข่งขันของตลาดค้าปลีกและค้าส่งอย่างรุนแรง โดยเฉพาะตลาดค้าปลีกซึ่งมีผู้แข่งขันจำนวนมากทั้งเซเว่นอีเลฟเว่น 
(7-11) แฟมิลี่มาร์ท โลตัสเอ็กเพรส ท็อปส์ ร้านค้าปลีกท้องถิ่น รวมถึงร้านมินิมาร์ทท้องถิ่นที่เปิดให้บริการเฉพาะ
กลางวัน  
 จากข้อมูลข้างต้นจึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้าน 
ซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ชั่วโมง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้มานั้นไปปรับปรุงร้านค้าให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และหาแนวทางเพิ่มยอดขายต่อไป รวมทั้งเพื่อกำหนดเป็น
แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์วางแผนการตลาดต่อไปและสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขร้านค้าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ชั่วโมง จังหวัด
ภูเก็ต  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเลือกใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ช่ัวโมง จังหวัดภูเก็ต 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้าน ซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ชั่วโมง 
จังหวัดภูเก็ต” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 1. แนวคิดเกี่ยวกับร้านค้าปลีก  
  การค้าปลีกเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคเป็นคนสุดท้าย โดยซื้อสินค้าไป
เพื่อบริโภคของตนเองและครอบครัว ผู้ค้าปลีกจะซื้อสินค้าจากใครก็ได้แต่ต้องขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย
เท่านั้น ซึ่งรูปแบบการค้าปลีกของประเทศไทยแบ่งได้ 2 แบบคือ ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมและธุรกิจค้าปลีกแบบ
สมัยใหม่ สำหรับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในปัจจุบันพอจะแบ่งได้คือตลาดสด หาบเร่ แผงลอยและโชห่วยหรือร้านชำ 
ส่วนธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จัดแบ่งได้ดังนี้ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกในรูปการขาย
ส่ง ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่าง และร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างเน้นราคาถูก (เพชรไพลิน เอี่ยมแจ๋, 2556 : 22)    
 2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Kotler, 1999)  
  พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและ
บริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยู่ก่อนและมีส่วนในการกำหนดให้มีการกระทำดังกล่าว นอกจากนี้ยัง
หมายรวมถึงการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซึ่งการใช้สินค้าและบริการ 
และรวมถึงกระบวนการตัดสินใจและการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า (Kotler, 1999) 
   องค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าหรือสิ ่งกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ มีอิทธิพลอิทธิพล ทำให้เกิดการตอบสนองหรือการตัดสิ นใจของผู้ซื ้อ โดย
ประกอบด้วย 1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาด สามารถควบคุมได้และต้องจัดให้มีขึ้นเช่น
การกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย นอกจากนี้ยังมี 2) สิ่งกระตุ้นอื่นๆ เช่นภาวะ
เศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค เทคโนโลยีในการติดต่อ นอกจากนี้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อหรือกล่องดํา ความรู้สึก
นึกคิดหรือทัศนคติของผู้ซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดํา เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถ คาดคะเน ได้จึงต้อง
พยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อและจัดส่วนประสมทางการตลาดให้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้
ซื้อให้ถูกต้อง และ 3) การตอบสนองเป็นการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ใน
การเลอืกผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลาในการซื้อและการเลือกปริมาณการซื้อ  
  ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค ประกอบด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรมเช่นวัฒนธรรมแต่
ละท้องถิ่น ปัจจัยทางสังคมเช่นครอบครัว สถานะในสังคม  ปัจจัยส่วนบุคคลเช่นเพศ อายุ อาชีพการศึกษา ปัจจัย
ทางจิตวิทยาเช่นการจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง เป็นต้น 
  พฤติกรรมของผู้ซ้ือ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือการแสดงออกของผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การซื้อสินค้าและบริการ โดยมีกระบวนการของตวับุคคลที่ตัดสินใจว่า จะซื้อสินค้าและบริการอะไรหรือไม่ ถ้าจะซื้อ
จะซื้อท่ีไหน เมื่อไร อย่างไรและจะซื้อจากใคร 
       ปัจจัยในการเลือกซื้อ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้บริโภค ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยในการเลือกซื้อแบ่งได้ดังนี้ 
1) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลและสถานภาพ และ 2) ปัจจัยทาง
การตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์/บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องมีความแตกต่างทางการแข่งขัน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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อยู่เสมอ ราคา ผู ้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคาว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่จึงจะ
ตัดสินใจซื้อ การจัดจำหน่าย จะต้องรวดเร็วแม่นยำ มีการเก็บรักษาสินค้าและการคลังสินค้าที่ดี การส่งเสริม
การตลาด จะต้องมีการโฆษณาเกี่ยวกับองค์กรและ(หรือ)ผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเนือ่ง นอกจากน้ีอาจต้องมีการขายโดยใช้
พนักงานขาย มีการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
กรอบแนวคิด 
                     ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้คือ ประชาชนท่ีเคยใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ช่ัวโมง จังหวัดภูเก็ต ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบชั้นภูมิตามจำนวนสาขาในแต่ละอำเภอ และแบบ
บังเอิญ (Accidentals sampling) จำนวน 400 คน เนื่องจากมีประชากรขนาดใหญ่และไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน 
ดังนั ้นขนาดของกลุ ่มตัวอย่างสามารถคำนวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกำ
กำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลือ่นร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์ปัญญา, 2550 : 74) โดย
การวิจัยครั้งนี้คำนวณตัวอย่างได้จำนวน 385 คน แต่เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจึงได้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน  
 

ตาราง 1 แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละสาขา โดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ 

กลุ่มอำเภอ จำนวนสาขา สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง 
1. ถลาง 13 27.08 108 
2. เมือง 29 60.42 242 
3. กะทู ้ 6 12.50 50 
รวม 48 100.00 400 

ที่มา : แผนกข้อมูลคอมพิวเตอร์และสถิติ บริษัท ซุปเปอร์ชปี จำกัด, 2561. 
 

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
   -  เพศ    
   -  อายุ 
   -  ระดับการศึกษา  
   -  อาชีพ 
   -  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ

เลือกใช้บริการร้าน ซุปเปอร์ชีปมนิิ
มาร์ท 24 ช่ัวโมง จังหวัดภูเก็ต 
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 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) โดยแบ่ง 4 ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 
24 ชั่วโมง จังหวัดภูเก็ต ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ชั่วโมง จังหวัด
ภูเก็ต และตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกำหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม  โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านได้ตรวจสอบพิจารณาในด้านความเที่ยงตรง ความเหมาะสมของ
เนื ้อหาและการใช้ภาษา เมื ่อปรับปรุงแล้วนำไปหาค่าความเชื ่อมั ่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า (Alpha 
coefficients) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเที่ยงตรงท้ังฉบับได้เท่ากับ .912 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้ว ิจัยใช้สถิต ิดังนี ้ การแจกแจงความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลอืกใช้บริการร้าน ซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ช่ัวโมง จังหวัด
ภูเก็ต” ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีป
มินิมาร์ท 24 ช่ัวโมง จังหวัดภูเก็ต  
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าซุปเปอร์ชีปมินิร์ท 24 ช่ัวโมง จังหวัดภูเก็ต
มากที่สุด (ร้อยละ 58.50) สถานที่ตั้งใกล้บ้าน/ใกล้ที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา/อยู่ในแหล่งชุมชนเป็นเหตุผลในการ
เลือกใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ชั่วโมง จังหวัดภูเก็ตมากที่สุด (ร้อยละ 21.70) ส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้า
ประเภทผักผลไม้เป็นสินค้าที่นิยมซื้อสินค้า (ร้อยละ 20.70) ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าคือตัดสินใจด้วยตนเอง (ร้อยละ 
72.30) มาซื้อสินค้าเฉลี่ยเดือนละ 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 38.30) ใช้จำนวนเงินในการซื้อสินค้าต่อครั้งโดย
เฉลี่ย 250 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 39.00) ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าไปใช้บริโภคส่วนตัว (ร้อยละ 60.00) ได้รับข่าวสารจากป้าย
หน้าร้าน (ร้อยละ 79.30) ใช้เวลาในการเลือกซื้อสินค้าไม่เกิน 30 นาที (ร้อยละ 65.50) เลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลา 
16.30 – 22.00 น. (ร้อยละ 59.80) ซื้อสินค้าในวันทำงานคือวันจันทร์ – วันศุกร์ (ร้อยละ 65.80) และซื้อในช่วงต้น
เดือน (วันท่ี 1 – 10) (ร้อยละ 45.50)  
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ชั่วโมง 
จังหวัดภูเก็ต พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.64 และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) หาก
พิจารณาในรายละเอียดพบว่าสถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอเป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.30 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.04) รองลงมาคือความสะอาดภายในร้านมีน้อยเกินไป (ค่าเฉลี่ย = 3.16 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.14) การจัดเรียงสินค้าไม่เป็นระเบียบ (ค่าเฉลี่ย = 2.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.16) 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้าน ซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 
24 ช่ัวโมง จังหวัดภูเก็ต” พบประเด็นท่ีน่าสนใจควรนำมาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ชั่วโมง จังหวัดภูเก็ต 
สถานที่ตั้งใกล้บ้าน/ใกล้ที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา/อยู่ในแหล่งชุมชนเป็นเหตุผลในการเลือกใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีป
มินิมาร์ท 24 ช่ัวโมง จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าประเภทผกัผลไมเ้ป็นสนิค้าท่ีนิยมซือ้สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ Kotler (1999) ได้อธิบายว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคือ รูปแบบการดำเนินชีวิต และ
สอดคล้องกับการศึกษาของทรรษษนพล นันทเสรีวงศ์ (2558 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในจังหวัดปทุมธานี พบว่าปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการรา้นสะดวกซื้อใน
จังหวัดปทุมธานีที ่สำคัญคือ การเปิดให้บริการของร้านสะดวกซื้อแบบตลอด 24 ชั่วโมง และมีสาขาให้บริการ
มากมายตามแหล่งต่างๆ ที่หาได้ง่ายทั่วๆ ไป ซึ่งเหมาะและเข้ากับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปจัจุบันท่ี
ต้องการความสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของสนธิพร บุญแช่มชู (2556 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่าสาเหตุที่เดินทางมาใช้
บริการคือสะดวกต่อการเดินทาง 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าคือตัดสินใจด้วยตนเอง มาซื้อสินค้าเฉลี่ยเดือนละ 
1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ละครั้งใช้เงินในการซื้อโดยเฉลี่ย 250 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่ซื้อไปใช้บริโภคส่วนตัว ได้รับ
ข่าวสารจากป้ายหน้าร้าน ใช้เวลาในการเลือกซื้อสินค้าไม่เกิน 30 นาที เลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลา 16.30 – 22.00 น. 
ซื้อสินค้าในวันทำงานคือวันจันทร์ – วันศุกร์และซื้อในช่วงต้นเดือน (วันที่ 1 – 10) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ Kotler (1999) ได้อธิบายว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเช่น สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและวัฏจักรชีวิต
ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางจิตวิทยาเช่นผู้บริโภคได้รับการจูงใจ การรับรู ้จากสื่อต่างๆ อีกด้วย และ
สอดคล้องกับการศึกษาของอัตธิยา อรรถรัฐ (2557 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวหน้าของสตรีในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของเดชา เอกอุดมพงศ์ (2558 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคขนมไทยพื้นเมืองของประชาชนในจังหวัดพังงา พบว่าส่วนใหญ่เลือกซื้อขนมไทยพื้นเมืองด้วยตนเอง ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของรัชนีวรรณ เถาว์อั้น (2557 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกร้านขายยาแผน
ปัจจุบันของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่าจำนวนเงินแต่ละครั้งที่ใช้ซื้อยาประมาณ 100 - 200 บาท 
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของอัตธิยา อรรถรัฐ (2557 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวหน้าของสตรีในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่าจำนวนเงินที่ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าในแต่ละครั้ง
โดยเฉลี่ยอยู่ที ่ 501 - 1,000 บาท/ครั้ง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของเดชา เอกอุดมพงศ์ (2558 : 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยพื้นเมืองของประชาชนในจังหวัดพังงา พบว่าความถี่ในการซื้อส่วน
ใหญ่ซื้อมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ช่ัวโมง จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง หากพิจารณาในรายละเอียดพบว่าสถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอเป็นปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด 
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รองลงมาคือความสะอาดภายในร้านมีน้อยเกินไปและการจัดเรียงสินค้าไม่เป็นระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของกมลทิพย์ ศรีสุขใส (2556 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสตรี จังหวัด
กระบี่ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าในด้านลักษณะทางกายภาพที่สำคัญคือ
ต้องให้ความสำคัญต่อสะอาดของร้าน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน รวมทั้งการแต่งร้านที่โดดเด่น สวยงาม
สามารถดึงดูดลูกค้าได้ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของภัทร คีรีพิทักษ์ (2558 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าของสมาชิกสหกรณ์นิคมปากนํ้า จำกัด จังหวัดกระบี่ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าของสมาชิกในด้านการจัดจำหน่ายคือสถานที่เดินทางมาสะดวก มีความสะอาดและจัดสินค้าเป็น
หมวดหมู่หาง่าย 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. จากข้อมูลทีค่้นพบว่าสถานท่ีตั้งใกล้บ้าน/ใกล้ที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา/อยู่ในแหล่งชุมชนเป็นเหตุผลใน
การเลือกใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ชั่วโมง จังหวัดภูเก็ตมากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควรเลือกเปิดสาขา
ใหม่ๆ ตามขนาดต่างๆ ในบริเวณที่ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ที่ทำงานรวมทั้งใกล้สถานท่ีศึกษา นอกจากน้ีผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องควร นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผักมาจำหน่ายให้มากขึ้น ให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพและ
ราคาย่อมเยา 
 2. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดทำป้ายหน้าร้านให้มีลักษณะโดดเด่น ใหญ่โต มองเห็นชัดเจน 
และนอกจากนี้ควรมีการจัดทำโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายในช่วงเวลา 16.30 – 22.00 น และช่วงวันทำงาน
โดยเฉพาะช่วงต้นเดือน โดยการกำหนดให้มีการสะสมแต้มที่เพิ่มขึ้น การแจกสินค้าแถมให้มากขึ้น 
 3. จากข้อมูลที่ค้นพบเกี่ยวกับปัญหาสถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรเลือกหา
สถานท่ีในการเปิดให้บริการหรือเปิดสาขาใหม่ ที่มีเนื้อจำนวนเหมาะสมเพื่อรองรับสถานท่ีจอดรถของลูกค้า 
 4. ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางในการในการแก้ไขปัญหาความสะอาดภายในร้าน โดยการ
กำหนดเวลาทำความสะอาดให้มีความถี่มากขึ้นและเพิ่มจำนวนพนักงานทำความสะอาดให้มากขึ้น รวมทั้งการจ้าง
บริษัทภายนอกมาทำความสะอาด 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในภาพรวมของสาขาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดภเูก็ตเท่าน้ัน ดังนั้นควรการศึกษา
เชิงลึกในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะเช่น การศึกษาเปรียบเทยีบสาขาท่ีมีขนาดใหญ่เท่ากัน เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย ในแต่ละอำเภอ  
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