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 การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlation Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และประสิทธิผลการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ ในจงัหวดั  
สุรินทร์ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอกกบัประสิทธิผลการประกอบธุรกิจ
ร้านสะดวกซ้ือในจงัหวดัสุรินทร์ 3) ศึกษาระดบัการส่งผลของปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอกต่อประสิทธิผล 
การประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือในจงัหวดัสุรินทร์  4) คน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี พยากรณ์ประสิทธิผล
การประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือในจงัหวดัสุรินทร์ 5) สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการประกอบ 
ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือในจงัหวดัสุรินทร์ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 360 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั  จ านวน 2 ฉบบั คือ ฉบบัลูกคา้และ ฉบบัร้านคา้  โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบบั       
มีเน้ือหาเดียวกนั ต่างกนัท่ีสถานภาพผูต้อบ จึงหาค่าความเช่ือมัน่รวมเป็นฉบบัเดียวได้เท่ากบั 0.9352 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายใน 
และปัจจยัภายนอกกบัประสิทธิผลร้านสะดวกซ้ือ โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน 
วเิคราะห์ระดบัการส่งผลต่อ ประสิทธิผลของร้านสะดวกซ้ือ ทั้งหมดท่ีเป็นตวัพยากรณ์โดยใชส้ถิติ 
Multiple Regression คน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีโดยใชว้ธีิวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรแบบ 
เป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression) สร้างสมการพยากรณ์ท่ีดีในรูปสมการคะแนนดิบ และสมการ 
คะแนนมาตรฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลการแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม
ปลายเปิด ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือความ (Content Analysis) 
 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัภายใน ในภาพรวม พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64 , S.D.= 0.48) 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นเงินทุน 
ดา้นท าเลท่ีตั้ง/สถานท่ี ดา้นสินคา้/ผลิตภณัฑ ์ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้น นโยบายและโครงสร้างการบริหาร 
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ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นระบบควบคุมและตรวจสอบ และดา้นสภาพการใช ้เทคโนโลย ี มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกเร่ือง ( X  = 3.69, 3.66, 3.71, 3.72, 3.64, 3.67, 3.57, 3.61, 3.64 , S.D.= 
0.58, 0.55, 0.57, 0.54, 0.57, 0.54, 0.62, 0.61, 0.60) ส่วนดา้นกลยทุธ์ทางการตลาด มีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.47 , S.D.= 0.69) 
 2. ปัจจยัภายนอก ในภาพรวม พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66 , S.D.= 0.63) 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น ได้แก่ ดา้นโอกาสทางธุรกิจ 
ดา้นภาวะเศรษฐกิจ ดา้นค่านิยม ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ( X  = 3.68, 3.61, 3.69, 3.65 S.D.= 0.55, 0.59, 
0.52, 0.63) ตามล าดบั 
 3. ประสิทธิผลการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ  ในภาพรวม พบวา่ มีประสิทธิผลอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.64 , S.D.= 0.47) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ประสิทธิผลดา้นการเงิน ในภาพรวม 
ดา้นลูกคา้ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ดา้นกระบวนการภายใน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และดา้น
การเรียนรู้ และพฒันา ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66, 3.62, 3.60, 3.68 , S.D.= 0.49, 0.53, 
0.57, 0.56) ตามล าดบั 
 4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวัพยากรณ์ในภาพรวม  ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน และ
ปัจจยัภายนอกกบัประสิทธิผลการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ พบดงัน้ี 
  4.1 ปัจจยัภายใน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (r = 0.812) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสัมพนัธ์ กบัประสิทธิผลดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้น
กระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และพฒันาอยูใ่นระดบัสูง (r = 0.614, 0.695, 0.781, 0.718) กรณีแยก 
ตวัพยากรณ์เป็นตวัแปรยอ่ย พบวา่ ตวัพยากรณ์ ทั้ง 10 ตวั มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการประกอบธุรกิจ 
ร้านสะดวกซ้ืออยูใ่น ระดบัปานกลาง และสูง (r = 0.643, 0.660, 0.596, 0.615, 0.676, 0.637, 0.654, 0.644, 
0.754, 0.736) ประสิทธิผลดา้นการเงิน อยูใ่นระดบัปานกลาง (r = 0.434, 0.492, 0.444, 0.454, 0.507, 
0.502, 0.518, 0.487, 0.591, 0.570) ประสิทธิผลดา้นลูกคา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง และสูง (r = 0.555, 
0.535, 0.490, 0.579, 0.548, 0.556, 0.545, 0.542, 0.676, 0.636) ประสิทธิผลดา้นกระบวนการภายใน 
อยูใ่นระดบัปานกลาง และสูง (r = 0.619, 0.632, 0.588, 0.575, 0.665, 0.604, 0.638, 0.633, 0.709, 0.698) 
และมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นการเรียนรู้และพฒันา อยูใ่นระดบัปานกลาง และสูง (r = 0.608, 
0.621, 0.536, 0.519, 0.617, 0.545, 0.562, 0.565, 0.634, 0.643) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตามล าดบั 
  4.2 ปัจจยัภายนอก มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 
อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.813) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้น  
การเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และพฒันา อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.680, 0.701, 
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0.711, 0.666) มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลดา้นการเงิน อยูใ่นระดบัปานกลาง (r = 0.530, 0.530, 0.592, 
0.586) ประสิทธิผลดา้นลูกคา้ อยูใ่นระดบั ปานกลาง และสูง (r = 0.586, 0.612, 0.609, 0.579) ประสิทธิผล
ดา้นกระบวนการภายใน อยูใ่นระดบัปานกลาง และสูง (r = 0.631, 0.672, 0.651, 0.554) และมีความ 
สัมพนัธ์กบัประสิทธิผล ดา้นการเรียนรู้และพฒันา  อยูใ่นระดบัปานกลาง และสูง (r = 0.606, 0.611, 
0.611, 0.595) อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามล าดบั 
 5. ผลการศึกษาระดบัการส่งผลต่อประสิทธิผลการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ พบวา่ 
ตวัพยากรณ์ ทั้ง 2 ตวั มีระดบัการส่งผลต่อประสิทธิผลการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ืออยูใ่นระดบัสูง 
เท่ากบั 0.851 คิดเป็นร้อยละ 72.50 ส่งผลต่อประสิทธิผลดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน 
ดา้นการเรียนรู้และพฒันา อยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.672, 0.733, 0.799, 0.751 คิดเป็นร้อยละ 45.20, 53.70, 
63.90, 56.30 กรณีแยกตวัพยากรณ์เป็นตวัแปรยอ่ย พบวา่ ระดบัการส่งผลต่อประสิทธิผลการประกอบ 
ธุรกิจร้านสะดวกซ้ืออยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.868 คิดเป็นร้อยละ 75.10 ส่งผลต่อประสิทธิผลดา้นการเงิน 
ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และพฒันา อยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.705, 0.764, 0.815, 
0.769 คิดเป็นร้อยละ 75.40, 49.70, 58.40, 66.40, 59.10 ตามล าดบั 
 6. ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ประสิทธิผลการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ
ในภาพรวม พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยันอก มีอ านาจในการพยากรณ์  อยูใ่น
ระดบัสูง สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 72.50 มีอ านาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ 
ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และพฒันา อยูใ่นระดบัสูง สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 45.20, 
53.70, 63.90, 56.30 กรณีแยกตวัพยากรณ์  14 ตวั พบวา่ มีตวัพยากรณ์ท่ีดี  6 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน
ดา้นเงินทุน ดา้นสินคา้/ผลิตภณัฑ ์ดา้นระบบควบคุม/ตรวจสอบ ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีปัจจยัภายนอก 
ดา้นค่านิยม และดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีอ านาจในการพยากรณ์ อยูใ่นระดบัสูง สามารถพยากรณ์
ไดร้้อยละ 75.10 ประสิทธิผลดา้นการเงินมีตวัพยากรณ์ท่ีดี 4 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในดา้นระบบควบคุม/ 
ตรวจสอบ ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีปัจจยัภายนอกดา้นค่านิยม และดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  มีอ านาจ
ในการพยากรณ์อยูใ่นระดบัสูง สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 48.20 ดา้นลูกคา้มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 4 ตวั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัภายในดา้นสินคา้ /ผลิตภณัฑ ์ดา้นระบบควบคุม/ตรวจสอบ ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีและปัจจยั
ภายนอกดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีอ านาจในการพยากรณ์อยูใ่นระดบัสูง สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 
57.30 ดา้นกระบวนการภายในมีตวัพยากรณ์ท่ีดี 5 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในดา้นเงินทุน ดา้นท าเล /ท่ีตั้ง 
ดา้นระบบควบคุม/ตรวจสอบ ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีและปัจจยัภายนอกดา้นค่านิยม มีอ านาจในการ
พยากรณ์อยูใ่นระดบัสูง สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 65.40 ดา้นการเรียนรู้และพฒันามีตวัพยากรณ์ท่ีดี 
6 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในดา้นบุคลากร ดา้นเงินทุน ดา้นระบบควบคุม/ตรวจสอบ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 
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และปัจจยัภายนอกดา้นค่านิยม ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีอ านาจในการพยากรณ์อยูใ่นระดบัสูง สามารถ 
พยากรณ์ไดร้้อยละ 58.70 
 7. ผลการสร้างสมการพยากรณ์จากตวัพยากรณ์ท่ีดี ดงัน้ี 
  7.1 ผลการสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ จากตวั
พยากรณ์ท่ีดีในภาพรวม 
   7.1.1 การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ  
ในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน และสมการคะแนนดิบ จากตวัพยากรณ์ท่ีดี 2 ตวั 
     สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 

     2Ẑ  = 0.449Zภายใน + 0.443Zภายนอก 

     สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 

     2Ŷ  = 0.502 + 0.430Xภายใน + 0.431Xภายนอก 
   7.1.2 การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ  
ในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน และสมการคะแนนดิบ จากตวัพยากรณ์ท่ีดี 6 ตวั 
     สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
     12Ẑ = 0.257Zเงินทุน + 0.219Zสินคา้+ 0.179Zควบคุม + 0.167Zเทคโนโลยี  

       + 0.165Zค่านิยม + 0.081Zกฎหมาย 

     สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
     12Ŷ = 0.511 + 0.197Xเงินทุน + 0.172Xสินคา้+ 0.132Xควบคุม  
       + 0.141Xเทคโนโลยี + 0.146Xค่านิยม + 0.070Xกฎหมาย 
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 The research employed as Correlation Research method. Its objectives were 1) to study 
the internal and external factors and the effectiveness of the convenience store business in Surin 
province,  2) to examine the relation between the internal and external factors and the effectiveness 
of the business in Surin province, 3) to study influencing level of the internal and external factors 
and the effectiveness of the business in Surin province, 4) to find the good predictors, predicting of 
the effectiveness of the business in Surin province, and 5) to stipulate the predicting of the effectiveness 
of the business in Surin province. There were 360 sampling samples selected by stratified random 
sampling. The research tools to collect data were two five leveled rating scale questionnaires of 
customers and stores, with differentiate on the status of respondents and it reliability was 0.9352. 
Collected data were consequently analyzed by SPSS program for Windows, and by statistics such as 
frequency, percentage, means and standard deviation. Pearson’s simple Correlation Coefficient was 
calculated to find the result of relation between the internal and external factors and the effectiveness 
of the business. The level influencing the effectiveness of the business and all predictors were 
analyzed by Multiple Regression. The Stepwise Multiple Regression Analysis was used to find the 
good predictors. In order to determine the good predicting standardized estimation and unstandardized 
estimation and analyze opinions and suggestions of respondents open-ended questionnaire, content 
analysis was applied.  
 
 The research findings were found as follows:  
 1. The overall internal factors were discovered appropriately at high level ( X =3.64, 
S.D = 0.48). When examined at each aspect it was appropriate at high level in 9 items of personnel, 
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finance, location /place, goods/products, image, policy and administration structure, public relations, 
control/checking and technology, which was appropriate at  high level ( X = 3.69, 3.66, 3.71, 
3.72, 3.64, 3.67, 3.57, 3.61, 3.64 , S.D = 0.58, 0.55, 0.57, 0.54, 0.62, 0.61, 0.60). In marketing 
strategy aspect, appropriate at middle level ( X = 3.47, S.D = 0.69). 
 2. The overall external factors showed that it was appropriate at high level. When 
examined individually, it was appropriate at high level in 4 items of chance of business, economic 
condition, popularity, and legal affairs respectively ( X = 6.68, 3.61, 3.69, 3.65, S.D = 0.55, 0.59, 
0.52, 0.63). 
 3. Concerning the overall effectiveness of the business, the effectiveness was at high 
level ( X =3.64, S.D = 0.47) when considered the finance effectiveness, the overall image was at high 
level, the customer’s at high level, the procedure’s at high level and learning and the development’s 
at high level ( X =3.66, 3.62, 3.60, 3.68, S.D = 0.49, 0.53, 0.57, 0.56) respectively. 
 4. The result of overall relation among predictors such as the internal and external factors 
related with the effectiveness of the business was as follows: 
  4.1 The internal factor related with the effectiveness was at the high level (r = 0.812) 
with its statistical significant of 0.05. The relation with the effectiveness, finance, customer, internal 
procedure and learning and development was at high level (r = 0.614, 0.695, 0.718, 0.781). In classified 
eases of predictors as detailed variables, it was found that 10 of them relation and effectiveness of 
the business at middle level (r = 0.643, 0.660, 0.596, 0.615, 0.676, 0.637, 0.654, 0.644, 0.754, 0.736) 
with finance effectiveness at middle level (r = 0.434, 0.492, 0.444, 0.454, 0.507, 0.502, 0.518, 0.487, 
0.591, 0.570)  customer effectiveness at middle and high level (r = 0.555, 0.535, 0.490, 0.579, 0.548, 
0.556, 0.545, 0.542, 0.676, 0.636) internal procedure effectiveness at middle level and high level 
(r = 0.619, 0.632, 0.588, 0.575, 0.665, 0.604, 0.638, 0.633, 0.709, 0.698) and the relation with 
effectiveness of learning and development at middle level and high level. (r = 0.608, 0.621, 0.536, 
0.519, 0.617, 0.545, 0.562, 0.565, 0.634, 0.643) with its statistical significant of 0.05 respectively  
  4.2 The external factor related with the effectiveness of the business was at high level 
(r = 0.813), with its statistical significant of 0.05. The relation with finance effectiveness, customer, 
procedure internal, learning and development was at high level (r = 0.680, 0.701, 0.716, 0.666). The 
relation with finance effectiveness was at middle level (r = 0.530, 0.592, 0.586). The effectiveness of 
the customer aspect was at middle level and high level (r = 0.586, 0.612, 0.609, 0.579). The internal 
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procedure was at middle and high level (r = 0.631, 0.672, 0.651, 0.554). The relation with effectiveness 
of learning and development was at middle and high level (r = 0.606, 0.611, 0.595), with its statistical 
significant of 0.05 respectively. 
 5. The result of influencing level towards the effectiveness of the business was indicated 
that 2 predictors attained a high influencing level of 0.851 or 72.50% influencing the effectiveness of 
finance, customer, procedure internal, learning and development at high level of 0.672, 0.733, 0.799, 
0.751 and related to the detailed variables at the percentage of 45.20, 53.70, 63.90, 56.30. In case of 
separating predictors affecting with influencing level towards the effectiveness of the business, it 
showed at high level of 0.868 or 75.40 %. Influencing the effectiveness finance, customer, procedure 
internal, learning and development was at high level 0.705, 0.764, 0.815, 0.769 and related to the 
variable at the percentage of 75.40, 49.70, 58.40, 66.40, 59.10 respectively. 
 6. The result in finding good predictors to predict the effectiveness of the business was 
that the good predictors were the internal and the external factors with their precise and high prediction 
of 72.50 percent with were precise in predictors effectiveness finance, customer, procedure internal, 
learning and develop, with their precise and high prediction of 45.20, 53.70 63.90, 56.30 percent. 
In the case of separating 10 predictors, there were 6 good predictors such as the internal factors of 
finance, goods/product, control/checking and technology, and the external factors of popularity and 
legal affairs regarding their precise and high prediction of 72.50 percent. The effectiveness of finance 
in 4 good predictors such as the internal factors of goods/product, control/ checking, technology 
external factors of popularity and legal affairs was due to their precise high prediction of 48.20 percent. 
The effectiveness of the customers 4 good predictors such as the internal factors of goods/product, 
control/checking, technology external factors of legal affairs was due to their precise and high 
prediction of 57.30 percent. The internal procedure of 5 good predictors such as the internal factors 
of finance, location/place, control/checking, technology and external factors of popularity was due to 
their precise and high prediction of 65.40 percent. The learning and development of 6 good predictors 
such as the personnel, finance, control/checking technology and external factors of popularity and 
legal affairs was due to their precise high prediction of 58.70 percent. 
 7. Results of equation development from good predictors were as follows:  
  7.1 Results of equation development of effectiveness of the business from overall 
of good predictors. 
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   7.1.1 The equation development of the business in both estimations of 
standardized and unstandardized one from 2 good predictors, was as follows: 
   standardized estimation equation: 
   Ẑ 2 = 0.449Zinternal + 0.443Zexternal 
   untandardized estimation equation: 
   Ŷ 2 = 0.502 + 0.430Xinternal+ 0.431Xexternal 
   7.1.2 The equation development of the business in both estimations of 
standardized and unstandardized one from 6 good predictors, was as follows: 
   standardized estimation equation: 
   Ẑ 12 =  0.257Zfinance + 0.219Zproduct + 0.179Zcontrol   
        + 0.167Ztechnology + 0.165Zpopularity + 0.081Zlegal 
   untandardized estimation equation: 
   Ŷ 12 = 0.511 + 0.197Xfinance+ 0.172Xproduct+ 0.132Xcontrol  
        + 0.141Xtechnology+ 0.146Xpopularity+ 0.070Xlegal 
 
 
 
 
 
 


