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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านสะดวกซื้อ ลอว์ สัน108 ในกรุงเทพมหานคร
Marketing Mix Factors Affecting Decision To Shop At
Lawson108 Convenience Store In Bangkok Metropolitan
พัชรี ดีเลิศ

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ลอว์สัน
108 ในกรุ งเทพมหานคร และ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ลอว์
สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร โดย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าที่ร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประกอบด้วย สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์เชิง
อนุ มาน ได้แก่ การทดสอบค่ าที การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว และสั มประสิ ทธ์ส หสั มพันธ์เพียร์ สั น ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. กลุ่ มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอ ายุระหว่าง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท
2. จากผลการศึกษา ความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน อันดับหนึ่ง ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริ การ
อยู่ในระดับมาก ด้านราคาอยู่ในระดับมาก ด้านลัก ษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมาก ด้านบุค ลากรอยู่ในระดับมาก ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายอยูใ่ นระดับมาก และอันดับสุ ดท้ายด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับมาก
3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
อันดับหนึ่ง ได้แก่ ด้านการรับรู ้ความต้องการอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมภายหลังการใช้บริ การอยูใ่ นระดับ
มาก ด้านการประเมินทางเลื อกอยู่ในระดับมาก ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ ก ารอยู่ในระดับมาก และอันดับสุ ดท้ายด้านการ
แสวงหาข้อมูลอยูใ่ นระดับมาก

Abstract
The purpose of this research was to study the personal factors affecting decision making. Use the Lawson108
convenience store in Bangkok and study the factors Marketing influencing the decision to use Lawson108 convenience
store service in Bangkok. The samples used in the study are The 400 consumers who used to buy products at the
convenience store Lawson108 in Bangkok collected the data by using the statistical questionnaire tool for data analysis.
Descriptive analysis statistics include frequency, percentage, mean, and standard deviation. And inferential analysis
statistics such as t-test, one-way analysis of variance And the Pearson Correlation Coefficient. At the statistical
significance level 0.05. The results of the research can be summarized as follows

2

1. The sample consisted of 400 people, mostly female. Age between 21 - 30 years. Single status. Bachelor's
degree. Have a career in a private company With a monthly income of 20,001 - 30,000 baht
2. From the study results The opinions about the marketing mix factors found that overall they were at a high
level. When considered as number one in terms of products and services at a high level, followed by service processes at
a high level The price is at a high level. The physical characteristics were at a high level. Personnel were at a high level.
The distribution channels are in a high level. And the last rank in marketing promotion is at a high level.
3. From the results of the study, opinions about service decisions Overall is at a high level. When considered as
the number one aspect, namely, perception of needs is at a high level, followed by behavior after using services at a high
level. Assessment of alternatives is at a high level. Regarding the decision to use the service at a high level And lastly,
information seeking was at a high level
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บทนา
แนวโน้มการขยายตัวของประชากรไทยอาศัยในพื้ นที่เมื อ ง ปี 2563 จะมี สัดส่ วนเพิ่ม ขึ้ นถึ งร้ อ ยละ 50 อี ก ทั้ง
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญทาให้ “ไลฟ์ สไตล์” ผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป ต้องการความสะดวกทุกด้าน เพื่อตอบสนองการใช้
ชีวิตแบบคนเมืองมากขึ้น เห็ นได้ชดั เจนจากในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่มีการแข่งขันกันในทุกๆด้าน เช่นเดียวกับธุ รกิจ
ร้านสะดวกซื้อที่ผคู ้ นให้ความสนใจและเลือกใช้บริ การเป็ นอันดับต้นๆ
ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ปี 2562 คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ร้อยละ 3.6 - 3.8 จากมาตรการกระตุน้ การใช้จ่ายของ
ภาครัฐ นอกจากนี้ ยงั ขยายตัวจากการลงทุนเปิ ดสาขาใหม่ รี โนเวทสาขาเดิม และการเพิ่มพื้นที่ให้เช่า ซึ่งจะช่วยทาให้รายได้
ของผูป้ ระกอบการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยจานวนร้านสะดวกซื้ อและซู เปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้น ขณะที่แนวโน้มการขยาย
สาขาของค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็ นร้านค้าบริ การตนเองแบบ “ไฮเปอร์มาร์เก็ต” นั้นเริ่ มชะลอลง จากข้อจากัดด้านกฎหมายผัง
เมืองและพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่ห ายากมากขึ้น ประกอบกับพฤติก รรมผูบ้ ริ โภคยุค ใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ ว และ
ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ส่ งผลให้สาขาขนาดเล็กมีโอกาสทายอดขายได้มากกว่าสาขาขนาดใหญ่
ลอว์สัน เป็ นเครื อข่ายร้านสะดวกซื้ อของญี่ปุ่น ปัจจุบนั เปิ ดสาขาเพิ่ม 158 สาขา จากเดิมที่มี 123 สาขา เป็ นร้านคี
ออส (Kiosk) ขนาดเล็ ก ซึ่ งใช้พ้ื น ที่ ไ ม่ ม ากเท่ า กับ ร้ า นรู ปแบบอื่ น แต่ ย งั คงเอกลัก ษณ์ ข องร้ า นด้ว ยการขาย “โอ
เด้ง” และ “ของทอด” ซึ่ งเป็ นสิ นค้ายอดนิยมในประเทศไทย และยังร่ วมมือกับเครื อสหพัฒนพิบูล ร่ วมกันจัดตั้ง บริ ษทั สห
ลอว์สัน จากัด โดยสหพัฒนพิบูลถือหุ ้นร้อยละ เพื่อดาเนินกิจการร้าน ลอว์สัน108 โดยแปรสภาพร้าน 108ช้อปเดิมบางส่ วน
จานวน 300 ร้าน และจะเปิ ดสาขาใหม่ประมาณ 1,000 สาขาภายในปี 2562 โดยร้าน ลอว์สัน108 เปิ ดให้บริ การสาขาแรกที่
อาคารสหพัฒนพิบูล ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ปัจจุบนั สาขาของร้าน
ลอว์สัน108 แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ได้แก่ ร้าน
ทัว่ ไป 91 แห่ ง ร้านที่ต้ งั ภายในปั๊ มน้ ามันซัส โก้ 20 แห่ ง ร้านที่ต้ งั ในสถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน 7 แห่ ง และร้านที่ต้ งั บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส 5 แห่ ง ซึ่ งการขยายสาขาใหม่ๆ ในอนาคตบริ ษัทจะพิจ ารณาจากหลายทาเล เช่ น สาขาใหม่ บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส ร้านสาขาในปั๊ มน้ ามันซัสโก้ หรื อทาเลเพิ่มเติมในกรุ งเทพฯ โดยการที่ประเทศไทยมีเจ้าตลาดรายใหญ่อยู่
แล้วจึงยากต่อการแข่งขัน แต่ผลประกอบการก็ยงั เติบโตและน่าพอใจตามเป้าหมายที่บริ ษทั ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าบริ ษทั
ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากเมื่อเทียบกับจานวนประชากรไทย และรายรับของคนไทยที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคกล้าใช้จ่าย
และลองซื้อสิ นค้าต่างๆ มากขึ้น สอดคล้องกับบทบาทของร้าน ลอว์สัน108 ที่ถือเป็ นทางเลือกใหม่แก่ผบู ้ ริ โภค
จากเหตุผลและข้อ มูลดังกล่ าว ในการศึก ษาเรื่ อ ง ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ส่ งผล ต่ อ การตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มที่ส่งผลต่อรู ปแบบและความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค และเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจและนาผลจากการศึกษาวิจยั ไปพัฒนาปรับปรุ งให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108
ในกรุ งเทพมหานคร
2) ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจใช้ บ ริ การร้ า น สะดวกซื้ อ ลอว์สั น 108 ใน
กรุ งเทพมหานคร
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ และมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วน
บุคคลที่ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานครประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อสิ นค้าในร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร รวมกันจานวน 400 คน
เครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ตามผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC)และการ
ทดสอบความน่าเชื่อ (Reliability) ที่ได้ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน โดยข้อมูลที่ได้มีค่าความเชื่อมัน่ 0.937
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
1.การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ในรู ป การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics ) ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent t-Test สาหรับ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA :Analysis
of Variance) สาหรับ ทดสอบ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม และทาการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดย ใช้
วิธี LSD ในกรณี ที่ พบว่าค่ าเฉลี่ ยของตัว แปรที่ท ดสอบมีค วามแตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ โดยก าหนดค่ า
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบสมมติฐานเพื่อ หา ความสัมพันธ์ โดยใช้ส ถิ ติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็ นของปัจจัยส่ วนประสมทาง การตลาด อันดับที่ 1 คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การอยูใ่ นระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ด้าน กระบวนการให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก ด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก
ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ ในระดับมาก ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ ายอยู่ในระดับ และ
สุ ดท้าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับมาก
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการตัดสินใจใช้ บริการ
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็ นเกีย่ วกับการตัดสินใจใช้บริ การ อันดับที่ 1 คือ ด้านการ
รับรู ้ความต้องการอยู่ในระดับมาก อันดับ ที่ 2 คือ ด้านพฤติก รรมภายหลังการใช้บริ ก ารอยู่ในระดับมาก การประเมิน
ทางเลือกอยูใ่ นระดับมาก ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การอยูใ่ นระดับ อันดับสุ ดท้าย ด้านการแสวงหาข้อมูลอยูใ่ นระดับมาก
การอภิปรายผล
1.1 เพศทีต่ ่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีค วามแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องของความคิด ค่านิ ยม
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และทัศนคติ รวมทั้งความพึงพอใจ ทั้งนี้ เพราะสั งคมและวัฒ นธรรมก าหนดบทบาทและกิ จ กรรมของคนแต่ ล ะเพศไว้
แตกต่างกัน จึงส่ งผลให้มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุ ชญา อาภาภัทร (2559) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ แบบเทคอะเวย์ (Take Away)
ของกลุ่มคนทางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่เพศแตกต่างกัน
ทาให้การเลือกซื้อเบเกอรี่ แบบ เทคอะเวย์ (Take Away) ของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน
1.2 อายุทตี่ ่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากอายุเป็ นปัจจัยที่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อ คนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี นิยมยึดอุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมากในขณะที่คน
อายุมากมัก จะมีความคิดอนุ รัก ษ์นิยมยึดถือ การปฏิ บตั ิ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อ ย เนื่ อ งจากผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสาวลักษณ์ ชานาญนาค (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ ทธิ์ แฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นขององค์กร ที่มีอิทธิ พลต่อส่ วนประสมทางการตลาด ในเขตอาเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสี มาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ สิ ทธิ์ แฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาแตกต่างกัน
1.3 สถานภาพที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่ องจากสถานภาพนั้นเป็ นปั จจัยลักษณะด้านความแตกต่างขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อย่อมมีอิทธิ พลต่อสถานภาพสมรสซึ่ งมีผลโดยตรงต่อการรับรู ้ข่าวสาร สถานภาพสมรสของบุคคลจะบ่ง
บอกถึงความมีอิสระในการตัดสิ นใจ และอิทธิ พลต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสาวลักษณ์ ชานาญนาค (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อสิ ทธิ์ แฟรนไชส์ร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่นขององค์กร ที่มีอิทธิ พลต่อ ส่ วนประสมทางการตลาด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาปั จ จัยทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ สิ ทธิ์แฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มาแตกต่างกัน
1.4 ระดับการศึก ษาที่ต่างกัน มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านสะดวกซื้ อ ลอว์สั น108 ในกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจาก ความคิดและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการให้บริ การ ระดับ
การศึก ษาของบุคคลทาให้ทศั นคติและพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อ มีความแตกต่างกันออกไป เนื่ องจาก
บุคคลมีความรู ้กว้างขวาง มีความเข้าใจและมีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การได้แตกต่าง
ตามระดับการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นลินนาถ ภู่พวงไพโรจน์ (2557) ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ แช่เย็นในร้านสะดวกซื้อในเขตกรุ งเทพฯ พบว่า ความแตกต่างทางด้านระดับการศึกษา
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ แช่เย็นในร้านสะดวกซื้อแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
1.5 รายได้ที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากคนที่มีฐานะดีก็จะมีโอกาสในการเลือกใช้บริ การได้หลากหลายประเภท
กว่า ทาให้ทศั นคติและแนวคิดในการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างจากบุคคลที่มีสถานะทางสังคมที่ต่ากว่า ตัวแปรรายได้จดั เป็ นตัว
แปรที่สาคัญในการกาหนดสถานะทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ชญา อาภาภัทร (2559) ทาการศึกษาเรื่ องปัจจัย
ที่มีอิ ทธิ พลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อ เบเกอรี่ แบบเทคอะเวย์ ( Take Away) ของกลุ่ มคนทางานในเขตกรุ งเทพมหานครและ
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ปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีรายได้แตกต่างกันทาให้การเลือกซื้ อเบเกอรี่ แบบเทคอะเวย์(
Take Away) ของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน
1.6 อาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจากอาชีพส่ งผลต่อความแตกต่างทางด้านความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมการ
แสดงออก ความสามารถในการรั บรู ้ ข่ าวสารต่ างๆ เป็ นตัว ชี้ ว ัดความสามารถของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อ สิ น ค้าหรื อ ไม่ มี
ความสามารถในการซื้ อสิ นค้าในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสิ นค้าแท้ที่จริ งแล้วอาจใช้เกณฑ์ รู ปแบบการดารงชีวิต รสนิ ยม
อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็ นตัวกาหนดเป้าหมายได้เช่นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสาวลักษณ์ ชานาญนาค (2555) ได้
ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัยในการตัด สิ นใจซื้ อ สิ ทธิ์ แฟรนไชส์ ร้านเซเว่น อี เลฟเว่นขององค์ก ร ที่มีอิ ท ธิ พลต่ อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ สิ ทธิ์แฟ
รนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาแตกต่างกัน
ผลการศึก ษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ ก าร ด้านราคา ด้านช่อ งทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่ องเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้ว่า
2.1 ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ นใจใช้บ ริ ก ารร้ านสะดวกซื้ อ ลอว์สั น 108 ใน
กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่ องจากเป็ นลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ที่อาจกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ไม่ว่าจะเป็ น ความใหม่ ความหลากหลาย ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่รับรู ้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จึงมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นลินนาถ ภู่พวงไพโรจน์ (2557)
ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ แช่เย็นในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพฯ พบว่า
ปั จจัยที่ส่วนประสมทางการตลาด พบว่าทั้งด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ แช่เย็นใน
ร้านสะดวกซื้อ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
2.2 ด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านสะดวกซื้ อ ลอว์สั น108 ในกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้
เนื่ อ งจากราคานั้นคื อ คุ ณ ค่ าของผลิ ตภัณฑ์ที่ส ามารถแสดงเป็ นรู ปตัว เงินได้ ราคาเป็ นต้นทุน ของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ และยินดีจ่าย
เพราะมองเห็นว่าคุม้ ค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) ทาการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อน้าดื่มบรรจุขวดของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านรา
คามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อในทุกพฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.3 ด้านช่ อ งทางการจัด จ าหน่ าย มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ านสะดวกซื้ อ ลอว์สั น 108 ใน
กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นช่องทางที่ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด
เป้าหมายได้ทนั เวลา จะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรม ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และให้ความสะดวกแก่ผซู ้ ้ือ และทีจานวน
สาขาครอบคลุมทัว่ ทุกพื้นที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันฑิสา ศิริสุนทร (2559)
ทาการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อน้าดื่มบรรจุขวดของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั
พบว่า ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ อ งทางการจัดจาหน่ ายมีค วามสัมพันธ์ก ับการซื้ อในทุก พฤติ ก รรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
2.4 ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ นใจใช้บ ริ การร้ านสะดวกซื้ อ ลอว์สั น 108 ใน
กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นการติดต่อสื่ อสารข้อมูลระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ
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การติ ดต่อสื่ อสารอาจใช้คนหรื อไม่ใช้คนก็ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่ งเครื่ องมือที่ส่งเสริ มการตลาดที่สาคัญ
ได้แก่ การโฆษณา, การให้ข่าวประชาสัมพันธ์, การส่ งเสริ มการขาย, การขายโดยใช้พนักงานขาย, การตลาดทางตรง และ
การกระตุน้ ความสนใจให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ดงั เช่นที่ร้านสะดวกซื้ อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม หรื อ
ลด แลก แจก แถมแถมในช่วงเทศกาลต่างๆ และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่ อต่างๆ อัพเดทข้อมูลสิ นค้าอย่าง
สม่าเสมอ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลธิ ชา คงสุ วรรณ (2559) ทาการศึกษาเรื่ อ งปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือ ก
บริ โภคขนมเบเกอรี่ ร้านเอพริ ล เบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคขนมเบเกอรี่
2.5 ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้
เนื่องจาก พนักงานเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดที่สาคัญ เพราะเป็ นผูข้ บั เคลื่อนองค์กรให้ เป็ นไปในทิศทางที่วางไว้ ต้องมี
การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรี ต่อลูกค้า ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุ ภาพ ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในลาดับต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) ทาการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติก รรมการซื้ อ น้าดื่มบรรจุ ขวดของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการซื้ อน้าดื่มบรรจุข วดโดยปั จจัย ด้านพนัก งาน มีความสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการซื้ อ น้ าดื่ ม
บรรจุขวดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.6 ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ า นสะดวกซื้ อ ลอว์สั น 108 ใน
กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจาก สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคสามารถสัมผัสและรับรู ้ได้จากการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า หรื อบริ การนั้นจะมีท้ งั
สภาพช่องทางในการให้บริ การ ลักษณะการแต่งกายของพนักงาน เครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อ สิ่ งที่อานวยความสะดวกต่างๆ
สามารถมองเห็ นได้ดว้ ยตาจากภายนอก และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ ชญา อาภาภัทร (2559) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อเบเกอรี่ แบบเทคอะเวย์ ( Take Away) ของ
กลุ่มคนทางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบเกอรี่ แบบ
เทคอะเวย์ ( Take Away) ของกลุ่มคนทางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คือ การให้บริ การ การตกแต่งร้าน ความ
สะอาด
2.7 ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อ ลอว์สัน108 ในกรุ งเทพมหานคร
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิในด้านการบริ การ ระเบียบวิธีการที่ถูกนาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ วและถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค สามารถแก้ไขปัญหาความขัดข้องของระบบได้อย่าง
รวดเร็ ว บริ ก าร ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ เสาวลัก ษณ์ ชานาญนาค (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จ จัยในการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ ทธิ์ แฟรนไชส์ ร้านเซเว่น อี เลฟเว่นขององค์ก ร ที่มีอิ ท ธิ พลต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาด ในเขตอ าเภอเมือ ง จังหวัด
นครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มีอิทธิ พลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้อสิ ทธิ์ แฟ
รนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ขององค์กร
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ข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. ควรมี ก ารออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของทั้งเพศชายและเพศหญิ ง และผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
ตอบสนองต่อความต้องการให้มากขึ้น หรื อผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ท้งั เพศชายและหญิงเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมาก
ขึ้น
2. ควรให้ความสาคัญในส่ วนของสิ นค้าที่จะนาเข้าหรื อส่ วนประกอบหลักเนื่ องจากแต่ละช่วงอายุจะมีความต้องการ
ที่แตกต่างกัน ควรมีคาแนะนาที่ชดั เจนเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
3. ควรให้ความสาคัญในส่ วนของสิ นค้าที่มีราคาที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผทู ้ ี่มีรายได้ทุกระดับสามารถซื้อได้
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ควรมีการนาเข้าหรื อการขายสิ นค้าที่หลากหลาย และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความทันสมัย สะดุดตาน่าจับต้องมากขึ้น
2. ควรมีการชี้แจงราคาและปริ มาณที่ชดั เจน เหมาะสมการราคาที่ผบู ้ ริ โภคจ่ายและคุณภาพที่ได้รับตอบกลับไป
3. ควรมีการจัดกิจกรรมพบปะลูกค้า เพื่อสอบถามความต้องการ หรื อจัดทาแบบสารวจจากผูท้ ี่มาใช้บริ การ เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคนั้นได้มีการสื่ อสารกับผูข้ ายและผูข้ ายได้ทราบถึงข้อผิดพลาดหรื อความต้องการเพิ่มขึ้น
4. ควรมีการทาโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม สิ นค้า หรื อการสะสมแต้มเพื่อแลกซื้อสิ นค้าในราคาประหยัด เพื่อจูง
ใจผูบ้ ริ โภค
5. ควรมีการให้บริ การที่หลากหลายมากขึ้น เช่น พนักงานแนะนาสิ นค้าที่มีความรู ้ความสามารถ พนักงานที่ตอบ
รับและชี้แจงข้อเท็จจริ งที่ลูกค้าสงสัย
6. ควรมีการตรวจเช็คสิ นค้าก่อนส่ องมอบให้ลูกค้า
7. ควรมีการจัดทาเพจร้านค้าออนไลน์ เพื่อสั่งซื้ อสิ นค้าให้ที่มีความทันสมัย จัดรู ปแบบหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ
ค้นหาของผูบ้ ริ โภค และเป็ นสื่ อกลางในการรับฟังปัญหาของผูบ้ ริ โภคเพื่อนาไปปรับปรุ ง พัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
การตัดสินใจใช้ บริการ
1. ควรมีการชี้แจงคุณสมบัติของสิ นค้าให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อที่ว่าผูบ้ ริ โภคจะได้รับรู ้ถึงความต้องการของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง
2. ควรมีการทาประชาสัมพันธ์ หรื อโฆษณาต่างๆ ผ่านทางสื่ อออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถแสวงหา
ข้อมูลได้อย่างแพร่ หลาย
3. ควรมีก ารเพิ่มสิ นค้าให้มีค วามหลากหลายมากขึ้น หรื อ มีการบอกถึงคุณสมบัติข องสิ นค้า เพื่อ ให้ผบู ้ ริ โภค
ได้เปรี ยบเทียบทั้งราคาและความต้องการที่จะได้จากสิ นค้านั้นๆ
4. ควรมีการทาโปรโมชัน่ การใช้คนดังมาเป็ นสื่ อทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจรวมทั้งภาพลักษณ์ของสิ นค้า
ทาให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจในตัวสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น
5. ควรมีการเพิ่มการดูแลและการให้ขอ้ มูลหลังการขายแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นการตอบข้อคาถามจากทางเพจ หรื อ
การให้คาแนะนาในการใช้สินค้า เป็ นต้น

9

ข้ อเสนอแนะการวิจัยคร้ั งต่อไป
1. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิ จ ัยให้ ก ว้างขึ้ น โดยการเพิ่ม ขอบเขตงานวิจ ัย ไปยังหน่ ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ น า
ผลงานวิจยั ไปศึกษาเปรี ยบเทียบเพิ่มเติมและพัฒนาต่อไป
2. ควรเพิ่มทาแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก หรื อใช้วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายมากขึ้น
3. ควรท าการศึก ษาเชิ งคุ ณภาพถึ งพฤติ ก รรม และผลกระทบที่ ส่ งผลต่ อ แรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อ ในส่ ว น
รายละเอียดต่างๆ เพื่อนาข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการพัฒนาต่อไป
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