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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้าน

สะดวกซ้ือในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําคัญของ
ส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซ้ือ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลและร้านสะดวกซ้ือกลุ่มตัวอย่างจํานวน 390 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถามสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซ้ือในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความหลากหลายของประเภทสินค้า รองลงมาการออกแบบร้านค้าและการ
จัดวางสินค้าราคา การบริการลูกค้าทําเลท่ีตั้ง และการสื่อสารการตลาดตามลําดับ 

2. การเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซ้ือในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีจําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน      
ไม่แตกต่างกัน 

3. การเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซ้ือในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีจําแนกตามอายุสถานภาพ อาชีพ และรายได้ พบว่า โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4. การเปรียบเทียบความสําคัญของส่วนประสมการค้าปลีกของร้านสะดวกซ้ือในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามร้านสะดวกซ้ือท่ีมาใช้บริการ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
เม่ือพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ความหลากหลายของประเภทสินค้าการสื่อสารการตลาด การออกแบบ
ร้านค้าและการจัดวางสินค้าและการบริการลูกค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ส่วนทําเลท่ีตั้ง และราคา ไม่แตกต่างกัน 
 
คําสําคัญ : ส่วนประสมการค้าปลีก ร้านสะดวกซ้ือ 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the importance level of the retail mix of 

convenience stores in Parkket Municipality, Nonthaburi Province, and compare the 
importance of the retail mix of these convenience stores classified by personal factors, 
and specific convenience store. The sample included 390 participants. The research 
instrument used for collecting the data was a questionnaire. The statistical methods 
used for the data analysis were: frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
One - Way ANOVA and Sheffe's method. 

The findings showed that: 
1. The importance of the retail mix of the convenience stores in Parkket 

Municipality, Nonthaburi Province was at a high level. When considering each aspect, 
it was found that they were all at high levels. Ranked from the highest to the lowest 
level, they were: merchandise assortment, store design and display, price, customer 
service, location and communication mix, respectively. 

2. The comparison of the importance of the retail mix of the convenience stores in 
Parkket Municipality, Nonthaburi Province classified by gender and education showed that 
there were no significant differences for the overall aspects nor for each individual aspect. 

3. The comparison of the importance of the retail mix of the convenience stores 
in Parkket Municipality, Nonthaburi Province classified by age, status, career and income 
showed that there were signifant differences for both overall aspects and for each 
individual aspect at the statistically significant level of 0.05. 

4. The comparison of the importance of the retail mix of the convenience stores 
in Parkket Municipality, Nonthaburi Province classified by specific convenience store 
showed that the overall aspects did not produce any significant differences. When considering 
each individual aspect, it was found that merchandise assortment, communication 
mix, store design and display and customer service all produced differences at the 
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statistically significant level of 0.05. The aspects location and price did not produce any 
significant differences. 
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