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สารบัญตาราง 

ตาราง  หนา 
3-1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกีย่วกับการ

วิเคราะหพฤตกิรรมผูบริโภค 7 
4-1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 19 
4-2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 19 
4-3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา

สูงสุด 20 
4-4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 20 
4-5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 21 
4-6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะ 

จําแนกตามตรายี่หอ 22 
4-7 แสดงจํานวนและรอยละของความถี่ในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามตรายี่หอ 23 
4-8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะ

ยี่หอเทสโก จําแนกตามประภทของสินคา 24 
4-9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะ

ยี่หอคุมคาจําแนกตามประภทของสินคา 25 
4-10 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะ 

ยี่หอออล อะเบาทเฟซ จําแนกตามประเภทสินคา    26 
4-11 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะ 

ยี่หอ สกิน วิสดอม จําแนกตามประเภทของสินคา 27 
4-12 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูมีสวนรวมใน

การตัดสินใจซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 28 
4-13 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือสินคา

ตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ 28 
4-14 แสดงจํานวน และรอยละของของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

วัตถุประสงคในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก   29 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

ตาราง  หนา 
4-15 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงค

ในการซ้ือสินคายี่หอคุมคา 30 
4-16 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงค

ในการซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ 32 
4-17 แสดงจํานวน และรอยละของของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

วัตถุประสงคในการซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม 34 
4-18 แสดงจํานวน และรอยละของโอกาสในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง   

เทสโก โลตัส ของผูตอบแบบสอบถาม 36 
4-19 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจักสินคา

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 37 
4-20 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการหาขอมูล

ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของหางเทสโก โลตัส 38 
4-21 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการ

ซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 39 
4-22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินทางเลือกซ้ือ 40 

4-23 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะ
ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามระดับความพึงพอใจ 43 

4-24 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะ
ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามการซ้ือซํ้า  45 

4-25 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม 46 
4-26 แสดงจํานวน และรอยละของการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 

จําแนกตามการศึกษา 47 
4-27 แสดงจํานวน และรอยละของลักษณะในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก จําแนก

ตามการศึกษา 49 
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 สารบัญตาราง (ตอ)  

ตาราง  หนา 
4-28 แสดงจํานวน และรอยละของประเภทสินคายี่หอเทสโกท่ีเคยซ้ือ จําแนกตาม

การศึกษา 50 
4-29 แสดงจํานวน และรอยละของลักษณะในการซ้ือสินคายี่หอคุมคา จําแนกตาม

การศึกษา 52 
4-30 แสดงจํานวน และรอยละของประเภทสินคายี่หอคุมคาท่ีเคยซ้ือ จําแนกตาม

การศึกษา 53 
4-31 แสดงจํานวน และรอยละของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา

เฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษา 55 
4-32 แสดงจํานวน และรอยละของหางท่ีผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาตรา

เฉพาะ จําแนกตามการศึกษา 56 
4-33 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือ

สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยีห่อ เทสโก จําแนกตามการศกึษา 57 
4-34 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือ

สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยีห่อคุมคา จําแนกตามการศึกษา 59 
4-35 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามถึงโอกาสในการซ้ือสินคา

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษา 61 
4-36 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามในการรูจักสินคาตรา

เฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษา 63 
4-37 แสดงจํานวน และรอยละของวิธีการหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑกอนการ

ตัดสินใจซ้ือ จําแนกตามการศึกษา 65 
4-38 แสดงจํานวนและรอยละของความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง 

เทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษา 67 
4-39 แสดงจํานวน และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถาม 69 

4-40 แสดงจํานวนและรอยละของความพึงพอใจในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก 
จําแนกตามการศึกษา 71 
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 สารบัญตาราง (ตอ)  

ตาราง  หนา 

4-41 แสดงจํานวน และรอยละของความพึงพอใจในการซ้ือสินคายี่หอคุมคา 
จําแนกตามการศึกษา 73 

4-42 แสดงจํานวน และรอยละของการซ้ือซํ้าในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก จําแนก
ตามการศึกษา 74 

4-43 แสดงจํานวน และรอยละของการซ้ือซํ้าในการซ้ือสินคายี่หอคุมคา จําแนก
ตามการศึกษา 75 

4-44 แสดงจํานวน และรอยละของบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
การศึกษา 76 

4-45 แสดงจํานวน และรอยละของการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 
จําแนกตามรายได 78 

4-46 แสดงจํานวน และรอยละของลักษณะในการซ้ือสินคายี่หอเทสโกจําแนกตาม
รายได 80 

4-47 แสดงจํานวน และรอยละของประเภทสินคายี่หอเทสโกท่ีเคยซ้ือ จําแนกตาม
การรายได 81 

4-48 แสดงจํานวน และรอยละของลักษณะในการซ้ือสินคายี่หอคุมคาจําแนกตาม
รายได 83 

4-49 แสดงจํานวน และรอยละของประเภทสินคายี่หอคุมคาท่ีเคยซ้ือ จําแนกตาม
รายได 84 

4-50 แสดงจํานวน และรอยละของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา
เฉพาะของหางเทสโก โลตัสจําแนกตามรายได 85 

4-51 แสดงจํานวนและ รอยละของหางท่ีผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาตรา
เฉพาะ จําแนกตามการศึกษา 86 

4-52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือ
สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยีห่อ เทสโก จําแนกตามการศกึษา 87 

4-53 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือ
สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยีห่อ เทสโก จําแนกตามการศกึษา 89 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

ตาราง  หนา 
4-54 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามถึงโอกาสในการซ้ือสินคา

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามรายได 91 
4-55 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการรูจักสินคาตรา

เฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามรายได 93 
4-56 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามถึงโอกาสในการซ้ือสินคา

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามรายได 95 
4-57 แสดงจํานวน และรอยละของความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง 

เทสโก โลตัสจําแนกตามการรายได 97 
4-58 แสดงจํานวน และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามรายไดของผูตอบ
แบบสอบถาม 99 

4-59 แสดงจํานวน และรอยละของความพึงพอใจในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก
จําแนกตามรายได 102 

4-60 แสดงจํานวน และรอยละของความพึงพอใจในการซ้ือสินคายี่หอคุมคา 
จําแนกตามรายได 103 

4-61 แสดงจํานวนและรอยละของการซ้ือซํ้าในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก จําแนก
ตามรายได 104 

4-62 แสดงจํานวน และรอยละของการซ้ือซํ้าในการซ้ือสินคายี่หอคุมคา จําแนก
ตามการรายได 105 

4-63 แสดงจํานวน และรอยละของบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
รายได 106 

5-1 แสดงจํานวน และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามยีห่อเทสโก และยีห่อ
คุมคา 103 

 
 


