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บทคดัย่อ 
 
            การวิจยัครัง้นี้  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม              
การซื้อสนิค้าที่ร้าน LAWSON 108 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัคอื ผู้บรโิภค                      
ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ที่เคยซื้อสนิค้าที่ร้าน LAWSON 108 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ                  
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชค้่าท ีการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพบริษัท
พนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท สถานภาพโสด และผู้บริโภคส่วนใหญ่มพีฤติกรรม           
การซื้อสนิค้าที่ร้าน LAWSON 108 ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อสนิค้าประมาณ 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ และมคี่าใชจ้่าย
โดยประมาณในการซือ้สนิคา้ 80 บาทต่อครัง้  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาและสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108

ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อสนิค้าต่อสปัดาห์ และด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อสนิค้าต่อครัง้แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์/บรกิาร ดา้นราคา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน และด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ร้าน  
LAWSON 108 ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ต่อสปัดาห ์และดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้สนิคา้ต่อครัง้ 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ รา้น LAWSON 108 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to the study service marketing mix related to consumer buying behavior 
at LAWSON 108 in Bangkok metropolitan area. The samples used in this study were consumers a total of four 
hundred customers who had bought products at LAWSON 108 in the Bangkok metropolitan area. The 
questionnaire was constructed and used as a tool for data collection. The statistics used for the analysis 
included percentage, mean, standard deviation, t-test and a one-way analysis of variance and the Pearson 
product moment correlation coefficient analysis.  
 The results of the research were as follows: 

The majority of the consumers were female, aged between twenty five to thirty four years of age, 
holding Bachelor’s degree, working as private company employees, and having an average income of between 
20,001 and 30,000 Baht per month and a marital status of single. The majority of the consumer buying behavior 
at LAWSON 108 was twice per week on average and there was an average of eighty Bath spending per time. 

The results of hypotheses testing are as follow: 
Consumers of different educational levels and marital status had different behaviors in terms of 

buying’s frequency and expenses at LAWSON 108 at statistically significant levels of 0.05. The service 
marketing mix in terms of product and service, price, promotion, people and process were positively related to 
consumer buying behavior at LAWSON 108 in terms of buying’s frequency and expenses at LAWSON 108 at 
a low level with statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. 
 
Keywords: Service Marketing Mix, Buying Behavior, LAWSON 108 
 
บทน า 

ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค้าปลีกค้าส่งซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 2.2 ล้าน            
ลา้นบาทในปี 2559 (คดิเป็นสดัส่วนประมาณ 15% ของ GDP ซึง่มมีูลค่าเป็นอนัดบัสองรองจากอุตสาหกรรมการผลติ 
ที่มีสดัส่วน 27.4%) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อเป็นร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ที่มีการเพิ่มจ านวนสาขาสูงสุด             
เมื่อเทียบกับธุรกิจค้าปลีกรูปแบบอื่นๆ โดยในปี พ .ศ. 2559 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีจ านวนสาขาเพิ่มขึ้นมากที่สุด              
ถึง 15,325 สาขา คิดเป็น 82.8% ของส่วนแบ่งทางการตลาดทัง้หมด ท าให้สภาพการแข่งขนัมีแนวโน้มรุนแรงขึน้               
ทัง้จากการแข่งขนัโดยตรงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทัง้การขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกข้ามประเภทที่มี
กลุ่มเป้าหมายเดยีวกนัของผูป้ระกอบการรายใหญ่ (ธุรกจิรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่.  2560: ออนไลน์)   

LAWSON 108 เป็นร้านสะดวกซื้อที่เพิง่เปิดใหบ้รกิารในประเทศไทยเมื่อวนัที่ 29 มนีาคม 2556 ถูกพฒันา 
มาจากโมเดลธุรกจิของรา้น 108 SHOP จงึกลายเป็นรา้น LAWSON 108 ซึง่รา้น LAWSON เป็นรา้นสะดวกซือ้สญัชาติ
ญี่ปุ่นที่ได้รบัความนิยมอย่างมากเป็นอนัดบั 2 ในประเทศญี่ปุ่น มสีาขารวม 11,000 สาขา รองจากเซเว่น-อเีลฟเว่น 
ถงึแมร้า้น LAWSON จะอยู่ในอนัดบั 2 ในตลาดรา้นสะดวกซือ้ในญีปุ่่น แต่ส าหรบัประเทศไทยแลว้รา้น LAWSON 108 
ยงัเป็นที่รบัรู้ในวงจ ากดัเมื่อเทยีบกบัผู้ประกอบการรายใหญ่อย่าง ร้านเซเว่น-อเีลฟเว่น และแฟมลิี่มาร์ท โดยที่ร้าน 
LAWSON 108 เพิง่เปิดกจิการในประเทศไทยไดไ้ม่นานนักจงึท าใหม้จี านวนสาขาทีเ่ปิดใหบ้รกิารจ านวนน้อย ซึง่ในปี 
พ.ศ. 2559 ร้าน LAWSON 108 มีส่วนแบ่งทางการตลาด เท่ากับ 0.39% โดยมี 7-Eleven ผู้น าทางการตลาดที่มี             
ส่วนแบ่งทางการตลาดสงูสุดคดิเป็น 62% แม้ว่ารา้น LAWSON 108 จะมกีลยุทธท์างการตลาดเพื่อช่วยเพิม่ยอดขาย  
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ในแต่ละปีใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยใชโ้มเดลครวัอาหารปรุงสดเป็นจุดขาย ซึง่คดิเป็นสดัสว่น 75% ของสนิคา้ทัง้หมด
ทีม่ขีายในรา้น LAWSON 108 (มตชิน. 2559: ออนไลน์)  

ถึงแม้ว่าร้าน LAWSON 108 จะมีแผนการขยายสาขาในอนาคต แต่ร้าน LAWSON 108 ก็ยงัจดัเป็นเพยีง          
ผู้ตาม (Follower) เท่านัน้ ผู้ประกอบการควรมีกลยุทธ์ทางการตลาดในเชิงรุก เพื่อศึกษาว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรม             
ในการซื้อสินค้าที่ร้าน LAWSON 108 อย่างไร เน่ืองจากปจัจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้าน (7P’s) ที่เป็นองค์ประกอบส าคญัในการ
ให้บรกิาร ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึเลอืกศกึษาหวัขอ้ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
สินค้าที่ร้าน LAWSON 108 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และเพื่อน าไปพฒันาปรบัปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภคต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน  LAWSON 108 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน  
LAWSON 108 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ร้าน LAWSON 
108 แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์/บรกิาร ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย  
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 148-149) กล่าวว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปจัจยัส่วนบุคคลที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งการตัดสนิใจซื้อสนิค้าของ
ผู้บรโิภคจะได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคลต่างๆ ดงันี้ อายุ (Age) บุคคลที่มอีายุแตกต่างกนัจะมคีวามต้องการ             
ในสนิค้าและบริการที่แตกต่างกนั อาชีพ (Occupation) ที่แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะต้องการสนิค้าและบรกิาร           
ที่แตกต่างกัน รายได้ (Income) จะมีผลกระทบต่อสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ และระดับการศึกษา 
(Education) ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูจะมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้สนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพดมีากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาน้อยกว่า  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ 
(2553: 13-18) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารการตลาด ประกอบดว้ย  ผลติภณัฑ์ 
ราคา การจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด พนกังานใหบ้รกิาร กระบวนการใหบ้รกิาร และคุณภาพการบรกิาร ซึง่สว่น
ประสมทางการตลาดนัน้ถือว่าเป็นปจัจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ สามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ และใชส้ว่นประสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 35) กล่าวว่า 6Ws และ 1H              
เป็นค าถามทีช่่วยในการวจิยัผูบ้รโิภค หรอืเป็นค าถามทีใ่ชเ้พื่อการคน้หาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ซึง่ 6Ws และ 1H ประกอบ
ไปด้วย  Who? What? Why? Who? When? Where? และ  How? เพื่ อ ค้นหาค าตอบ  7 ประการ  ห รือ  7Os                          
ซึง่ประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasion, Outlets และ Operations โดยใชต้าราง
ในการใชค้ าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ประวติัและความเป็นมาของร้านสะดวกซ้ือ LAWSON 108 (LAWSON 108. 2560: ออนไลน์) ไดเ้ปิดตวั
รา้นคา้ภายใต้ชื่อ “LAWSON 108” ในกรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2556 โดย LAWSON ในไทยด าเนินงาน
โดย SAHA Lawson CO., LTD ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมคา้ที่ก่อตัง้โดยบรษิัท สหกรุ๊ปอนัเป็นบรษิัทยกัษ์ใหญ่ในกลุ่มสนิคา้
อุปโภคบริโภค ชื่อ “LAWSON 108” มาจากแบรนด์“108S HOP” ร้านค้าเล็กๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยสหกรุ๊ปผสมผสาน             
กบัแบรนด์ “LAWSON” ของญี่ปุ่น ด้วยการน าความสามารถในการพฒันาสนิค้าออรจินิัลและหลกัการในการบรหิาร
รา้นคา้ทีญ่ีปุ่น่  
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ธารนันท์ สุโนภักดิ ์(2558) ได้ท าการวิจยัเรื่อง ปจัจัยด้านการตลาดบริการและพฤติกรรมที่มีผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้น าเขา้ภายในซุปเปอรม์ารเ์กต็ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เพศ ไม่มผีล
ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้น าเขา้ภายในซุปเปอรม์ารเ์กต็ ยกเวน้ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้น าเขา้ภายในซุปเปอรม์ารเ์กต็ และปจัจยัดา้นการตลาดบรกิาร พบว่า 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสนิค้าน า เขา้ภายในซุปเปอร์มาร์เกต็               
ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ และ                  
ดา้นผลติภาพและคุณภาพ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้น าเขา้ภายในซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

ศริณิา ชูสอนสาย (2553) ได้ท าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลีก 
แบบดัง้เดิม (โชวห่วย) ของผู้บริโภค ในพื้นที่กรุงเทพใต้  ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบั
การศกึษา ระดบัรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะทีอ่ยู่อาศยัและ ภูมลิ าเนาเดมิ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกี
แบบดัง้เดมิ (โชวห่วย) ของผู้บรโิภคในพื้นทีก่รุงเทพใต้ ในเกอืบทุกพฤติกรรม ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และ
ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ดา้นราคา ดา้นสถานที ่และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (โชวห่วย) ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพใต้ 

วิชาญ มณีวงค์ (2556) วิจัยเรื่อง การศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการในร้านสะดวกซื้อและ            
ร้านมนิิมาร์ท ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มในการเลือกใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น             
ไม่แตกต่างกนั ส่วนร้านมนิิมาร์ททัว่ไป ด้านอายุ ระดบัการศกึษา และอาชพีที่แตกต่างกนั มแีนวโน้มในการเลอืกใช้
บรกิารไม่แตกต่างกนั และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัแนวโน้มในการเลอืกใช้ 
บรกิารรา้นคา้ปลกีทัง้รา้นเซเว่นอเีลฟเว่นและรา้นมนิิมารท์อื่นๆ ทัว่ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

นภษร จิรเดชาวัชร์ (2553) วิจัยเรื่อง ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ              
ร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง ผลการวิจยัพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากร อยู่ในระดบัมาก ด้านราคา            
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ
อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรยีบเทยีบปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิาร รา้นเฟรชมารท์ พบว่า 
ลกูคา้ทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และลกูคา้ทีม่อีายุ
ต่างกนัมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นภษร%20จิรเดชาวัชร์%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ชวลันุช สนิธรโสภณ (2553) วจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อการใชบ้รกิารทีร่า้นสะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ การศึกษา อาชีพ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ                
ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อมูลค่าสินค้าที่ซื้อต่อครัง้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ส่วนอายุ รายได้ ต่อเดือน 
สถานภาพ กระบวนการ และบุคคลากร สง่ผลต่อมลูค่าสนิคา้ทีซ่ือ้แต่ละครัง้ทีร่า้นเซเว่นอเีลฟเว่น 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซื้อสนิค้าทีร่้าน LAWSON 108 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อสนิค้าที่ร้าน LAWSON 108 ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร             
ที่แน่ชดัจงึใชว้ธิกีารค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 
28) โดยก าหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้มอีย่างน้อย 385 คน  
และเกบ็ตวัอย่างเพิม่อกี 15 คน เป็นจ านวน 400 คน 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากการแบ่งพื้นที่ของ

กรุงเทพมหานคร โดยสามารถออกเป็น 3 ชัน้การปกครองตามที่ตัง้ของพื้นที่ คอื เขตเมอืงชัน้ใน เขตชัน้กลาง และ            
เขตชัน้นอก (การแบ่งเขตตามที่ตัง้ของพื้นที่.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์: ออนไลน์) หลังจากนัน้จะท าการเลือกเขตที่มี              
จ านวนสาขาของร้าน LAWSON 108 มากที่สุดในแต่ละชัน้การปกครอง ได้แก่ เขตจตุจักร เขตบางนา และ              
เขตลาดกระบงั (LAWSON 108. 2560: ออนไลน์)  

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ดังนัน้ จะได้
สดัสว่นกลุ่มตวัอย่างละ 133 คน และ134 คนในแต่ละเขต  

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู้วจิยัจะใช้เกบ็รวมรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างทีส่มคัรใจ และสะดวกทีจ่ะใหข้อ้มลูในการตอบแบบสอบถาม 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการศกึษางานวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended) และค าถามจะเป็น
ลกัษณะใหเ้ลอืกตอบ (Multiple Choice) ไดเ้พยีงค าตอบเดยีว จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ/์
บริการ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ            
ดา้นกระบวนการ จ านวน 29 ขอ้ ใชม้าตราวดัแบบ (Rating Scale) วดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน LAWSON 108 ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ขอ้เป็นค าถามปลายเปิด (Opened-ended question) จ านวน 2 ขอ้ และค าถามปลายปิด 
(Closed-ended question) จ านวน 5 ขอ้ 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
วิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธบิายคุณลกัษณะเกีย่วกบักลุ่มตวัอย่าง 

โดยใชก้ารแจกแจงความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใชส้ถติ ิIndependent t-test เพื่อทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มส าหรบัตวัแปรดา้นเพศ ใชส้ถติ ิOne-Way Analysis of Variance: 
ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างทีม่ากกว่า 2 กลุ่ม และสถติวิเิคราะหส์หสมัพนัธอ์ย่าง
ง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหเ์ชงิพรรณนาของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง              
มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพบริษัทพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือนระหว่าง                     
20,001-30,000 บาท และมสีถานภาพโสด 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) ของรา้น LAWSON 108 ไดแ้ก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะ             
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารของรา้น LAWSON 108 ภาพรวมผูบ้รโิภค
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลติภณัฑ์/บรกิาร และดา้นราคา ผูบ้รโิภคมคีวาม
คดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
  ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 ช่วงเทีย่ง 11:00-13:00 น. โดยสนิคา้ทีซ่ือ้สว่นใหญ่
คอื อาหารส าเรจ็รูปและขนม ส่วนใหญ่ตวัเองมอีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ โดยนิยมไปซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 
108 สาขาใกลบ้า้น/ทีพ่กั และเหตุผลโดยสว่นใหญ่ทีซ่ือ้สนิคา้ คอื มสีนิคา้หลากหลาย 

แสดงค่าต ่าสดุ สงูสดุ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าทีร่้าน LAWSON 108 ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซือ้
สนิคา้ประมาณ 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์และมคี่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้สนิคา้ 80 บาทต่อครัง้ 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ทีีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิคา้ทีร่า้น 
LAWSON 108 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 ดา้นความถี่
โดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้า และด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อสนิค้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                  
ที่ระดับ 0.05 และผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน LAWSON 108                 
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้สนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน 
LAWSON 108 แตกต่างกนักบัผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนคู่
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 

สถานภาพสมรส พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสดมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน LAWSON 108               
แตกต่างกนัเป็นรายคู่กบัผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนคู่อื่นๆ   
ไม่พบความแตกต่าง 
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สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร ดา้นราคา ดา้นการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์/บรกิาร ด้านราคา ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้าน
พนักงาน และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่้าน LAWSON 108 ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 

สว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณ
ในการซือ้สนิคา้ พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังาน และดา้นกระบวนการ 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้สนิคา้ที่รา้น LAWSON 108 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยประมาณในการซือ้สนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัต ่า 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิคา้                
ทีร่า้น LAWSON 108 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ร้าน  LAWSON 108 
แตกต่างกนั ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ และดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้สนิคา้ อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรีมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 
มากที่สุด ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อสนิค้า เนื่องจาก ระดบัการศกึษาอาจจะเป็นปจัจยัทีแ่สดงถงึรสนิยมในการ
เลือกซื้อสนิค้า รวมทัง้รายได้ของแต่ละระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั โดยร้าน  LAWSON 108 เป็นร้านสะดวกซื้อ             
ที่มีสนิค้าราคาไม่แพง และมีสนิค้าที่หลากหลาย  ดงันัน้จึงอาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่มรีะดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี            
มกัมรีายไดไ้ม่สงู มกี าลงัซือ้ไม่มากนัก ท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ดา้นความถี่มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา             
ทีส่งูกว่า และในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี จะมพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการ
ซื้อสนิค้ามากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มรีะดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรีอาจมรีายได้ที่สูงกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ                 
ท าใหม้คี่าใชจ้่ายในการซื้อต่อครัง้มากกว่าตามระดบัรายไดท้ีม่ากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริณิา ชูสอนสาย 
(2554) ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพใต้มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า             
จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (โชวห่วย) แตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน  LAWSON 108 แตกต่างกัน             
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้สนิคา้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/
อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการซือ้สนิคา้มากกวา่ผูบ้รโิภค
ทีม่สีถานภาพโสด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่คีรอบครวัอาจจะมคีวามจ าเป็นตอ้งซือ้สนิคา้มากกว่าตามขนาดของครอบครวั
ทีใ่หญ่กว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชวลันุช สนิธรโสภณ (2553 ผลการวจิยัพบว่า สถานภาพสมรสของผูบ้ริโภค
สง่ผลต่อมลูค่าสนิคา้ทีซ่ือ้แต่ละครัง้ทีร่า้นเซเว่นอเีลฟเว่น 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์/บรกิาร ด้านราคา ด้าน
ช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์/บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ร้าน 
LAWSON 108 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ               
ทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ถงึแมว้่ารา้น LAWSON 108 เป็นรา้นสะดวกซื้อปกติ
ทัว่ไป แต่รา้น LAWSON 108 ไดม้กีลยุทธใ์นการสรา้งความแตกต่างของสนิคา้โดยการจ าหน่ายสนิคา้ทีม่คีวามแปลก
ใหม่ซึง่ใชโ้มเดลครวัอาหารปรุงสดเป็นจุดขาย สนิคา้มคีวามหลากหลาย มสีสีนัน่ารบัประทาน และมกีารจ าหน่ายสนิคา้
ต้นต ารับเฉพาะร้าน LAWSON 108 จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค  เช่น เบนโต ข้าวป ัน้  
โอเดง้ เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิาญ มณีวงค์ (2556) ผลการวจิยัพบว่า ดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัแนวโน้มในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีประเภทรา้นสะดวกซือ้และรา้นมนิิมารท์ 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อสนิค้า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05             
โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า เนื่องจาก สนิค้าที่ร้าน LAWSON 108 มีราคาไม่แพง ซึ่งท าให้
ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้บ่อยครัง้ตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ มณีวงค์ (2556) 
ผลการวจิยัพบว่า ดา้นราคามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัแนวโน้มในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีประเภทรา้นสะดวกซือ้
และรา้นมนิิมารท์ 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น 
LAWSON 108 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้า และด้านค่าใช้จ่าย
โดยประมาณในการซือ้สนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั เนื่องจาก ร้าน LAWSON 
108 มกีารส่งเสรมิการตลาดผ่านทางการจดัแคมเปญเพื่อแจกรางวลั การจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาสนิคา้ และการซือ้            
1 แถม 1 รวมทัง้การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของร้าน LAWSON 108 ที่สม ่าเสมอ               
ท าใหส้ามารถเขา้ถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค และการสง่เสรมิการตลาดสามารถกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการ
ในการซือ้สนิคา้เพิม่มากขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นภษร 
จิรเดชาวัชร์ (2553) ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเฟรชมาร์ท             
เขตพระประแดง 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นพนักงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ที่รา้น LAWSON 
108 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ และดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในการ
ซื้อสนิค้า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั เนื่องจาก ผู้บริโภคคาดหวงัที่จะได้รบัการ
ใหบ้รกิารทีด่แีละมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการซือ้สนิค้า ดงันัน้ การใหบ้รกิารทีด่จีงึเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการใหบ้รกิาร 
และผูบ้รโิภคเหน็ว่ารา้น LAWSON 108 พนกังานมกีารใหบ้รกิารทีด่เีพยีงพอต่อความตอ้งการ พนกังานแต่งกายสะอาด
เรยีบรอ้ย มคีวามสุภาพ และความกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร รวมทัง้พนักงานสามารถใหค้ าแนะน าและตอบค าถาม
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธารนันท์ สุโนภกัดิ ์(2557) ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยั            
ดา้นการตลาดบรกิาร ดา้นบุคคล มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้น าเขา้ภายในซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน 
LAWSON 108 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้า และด้านค่าใช้จ่าย
โดยประมาณในการซื้อสินค้า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ เนื่ องจาก ร้าน  
LAWSON 108 มกีระบวนการในการใหบ้รกิารทีถู่กตอ้ง มปีระสทิธภิาพ และมคีวามสะดวกรวดเรว็ท าใหส้อดคลอ้งกบั
ความต้องการของผู้บรโิภค และเมื่อผู้บรโิภคได้รบับรกิารที่พงึพอใจจะส่งผลท าใหผู้้บรโิภคตัดสนิใจซื้อสนิค้าไดง้่าย 
มากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นภษร จริเดชาวชัร์ (2553) ผลการวจิยัพบว่า ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารมผีลต่อ
การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นเฟรชมารท์ เขตพระประแดง 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นภษร%20จิรเดชาวัชร์%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นภษร%20จิรเดชาวัชร์%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นภษร%20จิรเดชาวัชร์%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อเสนอแนะ 
ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
จากการศึกษาครัง้น้ีสามารถก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การวางกลยุทธ์                 

ทางการตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสมตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ผูป้ระกอบการควรจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย เช่น จดัสนิคา้
เป็นเซต็ราคาประหยดัเพื่อท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้ หรอืมกีารเพิม่ประเภทของสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลาย
และตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพื่อเพิม่ความถีแ่ละจ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ควรใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร โดยเรยีงล าดบัความส าคญัแต่ละดา้น ดงันี้ 
- ดา้นผลติภณัฑ์/บรกิาร ควรรกัษาระดบัมาตรฐานรสชาตขิองอาหารปรุงสุกและของหวานใหม้รีสชาติอร่อย 

สดใหม่ รวมไปถึงการเพิม่การน าเสนออาหารส าเร็จรูปและขนมที่มจี าหน่ายเฉพาะร้าน LAWSON 108 มากยิง่ขึน้ 
อาจจะจ าหน่ายสนิคา้น าเขา้และสนิคา้ตามฤดูกาลจากประเทศญี่ปุ่นเขา้มาจ าหน่ายเพื่อให้เกดิความน่าสนใจอยู่เสมอ 
เพื่อเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและเป็นการสรา้งความแตกต่างในดา้นผลติภัณฑแ์ละบรกิาร  

- ดา้นกระบวนการ ควรรกัษาระดบัมาตรฐานของกระบวนการใหบ้รกิารต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ 
และปรบัปรุงให้ดียิง่ขึน้ โดยอาจจะใช้เครื่องมอืที่ทนัสมยัในการท าให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบบรกิารที่มี
คุณภาพ และกระบวนการในแต่ละขัน้ตอนมกีารเชื่อมโยงกนัอย่างด ีโดยการลดขัน้ตอนที่ท าใหผู้้บรโิภคต้องรอนาน 
จดัระบบการไหลของการบรกิาร (Services Flow) ใหม้เีกดิความผดิพลาดน้อยทีส่ดุ  

- ด้านพนักงาน ควรรกัษาระดบัมาตรฐานของบุคลากรที่ดแีละปรบัปรุงให้ดียิง่ขึ้น เช่น พนักงานแต่งกาย
สะอาดเรยีบร้อย พนักงานมคีวามสุภาพและความกระตือรอืร้นในการให้บริการ พนักงานสามารถให้ค าแนะน าและ            
ตอบค าถามต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการทราบได้ถูกต้อง และมจี านวนพนักงานเพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร  เพื่อให้ผู้บรโิภค        
เกดิความประทบัใจและกลบัมาใชบ้รกิาร ตลอดจนแนะน าบุคคลอื่นทีใ่กลช้ดิมาใชบ้รกิารเพิม่  

- ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรด าเนินกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดโดยการจดักจิกรรมอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บับรษิทั และยงัเป็นการกระตุ้นใหผู้้บรโิภคเกดิความต้องการ               
ในการซื้อสนิค้าเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ ร้าน LAWSON 108 อาจจะเพิม่การส่งเสรมิการตลาดใหด้ขีึน้ เช่น มกีารโฆษณา 
การประชาสมัพนัธ์อย่างแพร่หลายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บรโิภคสามารถทราบขอ้มูลข่าวสารได้มากยิง่ขึน้ 
รวมทัง้การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ ให้มคีวามสม ่าเสมอและมคีวามแปลกใหม่มากยิง่ขึน้ เพื่อดงึดูดให้ผู้บรโิภคเกดิความ
สนใจและซือ้สนิคา้มากยิง่ขึน้  

- ด้านราคา ควรมีการก าหนดนโยบายราคาใหเ้หมาะสมกบัสนิค้า มกีารแสดงป้ายราคาค่าทีช่ดัเจน รวมถงึ
ความหลากหลายของระดบัสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซือ้ตามความต้องการ ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึความคุม้ค่ากบั
เงนิทีจ่่ายไปในการซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 ในแต่ละครัง้ และกลบัมาซือ้สนิคา้ทีร่า้น LAWSON 108 ซ ้าอกี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. เน่ืองจากงานวจิยันี้มุ่งเน้นศกึษาถงึรา้น LAWSON 108 ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ซึง่หากท าการวจิยั

ครัง้ต่อไป ผู้วจิยัเสนอให้ศกึษาร้าน LAWSON 108 ที่อยู่ในแต่ละภูมภิาค/จงัหวดั หรอืเขตปรมิณฑล เพื่อที่จะได้น า
ผลการวิจัยที่แตกต่างกนัมาท าการศึกษาเปรียบเทียบกัน และสามารถวางแผนก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านสะดวกซื้อ                  
ทีม่ลีกัษณะการจ าหน่ายสนิคา้ทีเ่หมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั เพื่อพฒันากลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

3. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยซื้อสินค้าที่ร้าน  LAWSON 108 เพื่อจะได้สามารถน าข้อมูลนี้                    
ไปวิเคราะห์เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุและใช้วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มยอดขายของผู้บรโิภค               
ในกลุ่มนี้ดว้ย 
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4. ควรมีการใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิจัย                
ครัง้ต่อไป เพื่อทีจ่ะน าผลการวจิยัมาก าหนดกลยุทธท์างการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่ องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก                
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลานับตัง้แต่เริม่ตน้ท าสารนิพนธ์
จนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ในการท า
สารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ และอาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และคณะกรรมการเพิ่มเติมในการสอบ              
สารนิพนธ ์ทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องและใหค้ าแนะน าในการท าวจิยัครัง้นี้ดว้ยความเมตตาดเีสมอมา 
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