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บทคดัย่อ 

 กำรศึกษำในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษำสมรรถนะท่ีจ ำเป็นและท่ีมีในปัจจุบนัของ

ผูช่้วยผูจ้ดักำรร้ำนสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ล ำพูน และแม่ฮ่องสอน ท่ีบริหำร

โดยบริษทั ชอยส์ มินิสโตร์ จ  ำกดั และ (2 ) เพื่อวเิครำะห์ควำมแตกต่ำงระหวำ่งสมรรถนะท่ีจ ำเป็นและ

ท่ีมีในปัจจุบนัของผูช่้วยผูจ้ดักำรร้ำนสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ 

 กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงบรรยำย ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำคือ ผูช่้วยผูจ้ดักำรร้ำน

สะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ล ำพูน และแม่ฮ่องสอน ท่ีบริหำรโดยบริษทั ชอยส์ 

มินิสโตร์ จ  ำกดั จ ำนวนทั้งส้ิน 692 คน และไดรั้บควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมรวมทั้งส้ิน 

425 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 61.42 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย (1) กำรวเิครำะห์งำน

ของผูช่้วยผูจ้ดักำร และ (2) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นสมรรถนะของผูช่้วยผูจ้ดักำร กำรวิเครำะห์

ขอ้มูลกระท ำโดยกำรใชส้ถิติเชิงพรรณนำ และสถิติเชิงอนุมำน โดยทดสอบดว้ยค่ำที (t-test) 

 ผลกำรศึกษำในคร้ังน้ีพบวำ่  

 1. สมรรถนะท่ีจ ำเป็นของผูช่้วยผูจ้ดักำรร้ำนสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ 

ล ำพนู และแม่ฮ่องสอน ท่ีบริหำรโดยบริษทั ชอยส์ มินิสโตร์ จ  ำกดั มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 32 สมรรถนะ แบ่ง

ออกเป็น 4 ด้ำนคือ (1) ควำมรู้ จ  ำนวน 4 สมรรถนะ (2) ด้ำนควำมสำมำรถ จ ำนวน 12 สมรรถนะ  

(3) ดำ้นทกัษะ จ ำนวน 12 สมรรถนะ และ (4) ดำ้นคุณลกัษณะอ่ืน ๆ จ ำนวน 4 สมรรถนะ และผลกำร

วเิครำะห์แสดงใหเ้ห็นวำ่สมรรถนะท่ีจ ำเป็นของผูช่้วยผูจ้ดักำรอยูใ่นระดบัมำกทุกดำ้น 
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 2. สมรรถนะท่ีมีในปัจจุบนัของผูช่้วยผูจ้ดักำรร้ำนสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตจงัหวดั

เชียงใหม่ ล ำพูน และแม่ฮ่องสอน ท่ีบริหำรโดยบริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จ  ำกัด ในด้ำนควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ทกัษะ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมำกทุกดำ้น 

 3. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบระหว่ำงสมรรถนะท่ีจ ำเป็นและท่ีมีในปัจจุบันของผูช่้วย

ผูจ้ดักำรร้ำนสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเว่นในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ล ำพูน และแม่ฮ่องสอน ท่ีบริหำรโดย

บริษทั ชอยส์ มินิสโตร์ จ  ำกดั ในดำ้นควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ พบว่ำไม่มี

ควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were (1) to examine the essential and current competencies of 

assistant managers of 7-Eleven convenience stores in Chiang Mai, Lamphun and Mae Hong Son 

provinces which managed by Choice Mini Store Co., Ltd., and (2) to analyze the differences between 

essential and current competencies of assistant managers of 7-Eleven convenience stores. 

 This study was descriptive research. The population was 692 assistant managers of 7-Eleven 

convenience stores in Chiang Mai, Lamphun and Mae Hong Son provinces which managed by Choice 

Mini Store Co., Ltd.,. Four hundred and twenty-five questionnaires were returned (61.42% response 

rate). The instruments used in this research consisted of (1) job analysis of assistant managers and (2) 

assistance managers’ competencies questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics 

and inferential statistics (t-test). 

 The research findings found that: 

 1. The essential competencies for assistant managers of 7-Eleven convenience stores in 

Chiang Mai, Lamphun and Mae Hong Son provinces which managed by Choice Mini Store Co., Ltd.,  

include 32 competencies which were clustered into 4 competency groups: 4 items of knowledge, 

12 items of abilities, 12 items of skills and 4 items of other characteristics. Results showed that all 

competency groups were received high ratings. 
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 2. Results demonstrated that assistant managers rated all of their current competencies at a 

high level. 

 3. There were no statistical significant difference between the essential and current 

competencies of assistant managers of 7-Eleven convenience stores in Chiang Mai, Lamphun and 

Mae Hong Son provinces which managed by Choice Mini Store Co., Ltd.,.  

 


