
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 

ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตรา
เฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยรวบรวมขอมูลจากลูกคาในอําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด โดยในบทน้ีกลาวถึงสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

  
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก 
โลตัส ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 81.7
และมีอาชีพอิสระ คาขายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.3  มีอายุระหวาง 20 – 29 ป มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 24.7 สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.6 และสวนใหญมี
รายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 63.3 

 
สวนท่ี 2  ขอมูลพฤติกรรมท่ัวไป เก่ียวกับการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีซ้ือสินคา

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง

เทสโก โลตัส ยี่หอเทสโกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82.0 รองลงมาคือ ยี่หอคุมคา คิดเปนรอยละ 75.7
ยี่หอสกิน วิสดอม คิดเปนรอยละ 4.0 และยี่หอออล อะเบาท เฟซ คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ โดย
จําแนกพฤติกรรมการซ้ือสินคาตราเฉพาะแตละยี่หอไดดังนี้ 

ยี่หอเทสโก ผูตอบแบบสอบถามซ้ือสินคาเปนบางครั้งมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.0
และสินคาท่ีซ้ือสวนใหญเปนสินคาบริโภค เชน กระดาษทิชชู ผาอนามัย น้ํายาปรับผานุม น้ํายาลาง
จาน น้ําปลา น้ํามัน เปนตน คิดเปนรอยละ 89.0 โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการ
คุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 87.4  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความ
พึงพอใจในสินคาในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.0 และสวนใหญตองการซ้ือสินคาซํ้าอีก คิดเปน
รอยละ 56.7 
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ยี่หอคุมคา ผูตอบแบบสอบถามซ้ือสินคาเปนบางคร้ังมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ48.0 และ
สินคาท่ีซ้ือสวนใหญเปนสินคาบริโภค เชน กระดาษทิชชู ผาอนามัย น้ํายาปรับผานุม น้ํายาลางจาน 
น้ําปลา น้ํามัน เปนตน คิดเปนรอยละ 91.6 โดยวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการสินคาราคาถูก
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 86.8 ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก มีความพึง
พอใจในสินคาในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.3 และสวนใหญตองการซ้ือสินคาซํ้าอีก คิดเปน    
รอยละ 50.7 

ยี่หอออล อะเบาท เฟซ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง คิดเปน
รอยละ 100.0 และสินคาท่ีซ้ือสวนใหญเปนลิปสติกแทง คิดเปนรอยละ 66.7 โดยวัตถุประสงคใน
การซ้ือคือ ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืนและตองการคุณภาพ
ผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 100.0 และผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
สินคาในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.0 และผูตอบแบบสอบถามอาจซื้อสินคาซํ้าอีก
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.7 

ยี่หอสกิน วิสดอม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 
66.6 และสินคาท่ีซ้ือมากท่ีสุด พบวาเปนครีมอาบน้ํา คิดเปนรอยละ 41.7 โดยวัตถุประสงคสวน
ใหญ ในการซ้ือคือ ตองการสินคามีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพตางๆ เชน อย. และมีการระบุวัน
เดือนปท่ีชัดเจนและอยากทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ท่ียังไมเคยใช  คิดเปนรอยละ 75.0 ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจสินคาในระดับมากและระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.7 
และผูตอบแบบสอบถามตองการซ้ือสินคาซํ้าอีกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.3 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส พบวาเปนผู
ตัดสินใจซ้ือสินคาดวยตนเองท้ังหมด คิดเปนรอยละ 78.0 และสวนใหญไมเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะ
ของหางอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 59.1 โดยสวนใหญเจาะจงซ้ือสินคาเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว   
คิดเปนรอยละ 78.3 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นโฆษณาในส่ือเฉพาะของหาง เชน แผน
พับ หนังสือ โฆษณาประจํารอบ เว็บไซต คิดเปนรอยละ 80.0 และในการหาขอมูลนั้นผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญจะดูปายราคาและเปรียบเทียบราคากับยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 74.7 และ
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะซ้ือสินคาตราเฉพาะเดอืนละ 2-3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 25.7 โดยปจจัย
ท่ีมีผลตอการประเมินทางเลือกในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ของผูตอบ
แบบสอบถามใหระดับความสําคัญในดานราคาถูกท่ีสุดในระดับมาก (มีคาเฉล่ีย 4.33) และผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากจะเปนผูท่ีพิจารณาทุกๆ ดานไมใชมองเพียงภาพลักษณของตราสินคาหรือ
โฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตัวเองเปนคนฉลาดซ้ือ คิดเปนรอยละ 39.3 
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ตารางท่ี 5-1 แสดงจํานวน และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามยี่หอเทสโก และยี่หอคุมคา 

 
ย่ีหอ 

เทสโก คุมคา 

(n=246) (n=227) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินทางเลือกซื้อ 
สินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัส 

 

แปลผล แปลผล 
2.36 2.35 ซื้อเพราะใครๆ ก็ซื้อ 

นอย นอย 

4.19 4.25 สภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา 

มาก มาก 

3.82 3.86 คุณภาพที่ดีของสินคา 

มาก มาก 

3.18 3.19 ช่ือเสียงของตราย่ีหอสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก
โลตัส ปานกลาง ปานกลาง 

3.10 3.11 ช่ือเสียงของโรงงานผูผลิตสินคา 

ปานกลาง ปานกลาง 

3.64 3.69 เครื่องหมายรับรองคุณภาพจากหนวยงานตางๆ 

มาก มาก 

3.19 3.22 กลอง/หีบหอ สวยงาม มีเอกลักษณ 

ปานกลาง ปานกลาง 

4.30 4.37 ราคาถูกที่สุด 

มาก มาก 

3.53 3.61 ราคาเทาๆกับสินคาในหมวดเดียวกัน 

มาก มาก 

4.09 4.19 มีปายบอกราคาชัดเจน 

มาก มาก 
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ตารางท่ี 5-1 (ตอ) แสดงจํานวน และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามยี่หอเทสโก และยี่หอคุมคา 

 
ย่ีหอ 

เทสโก คุมคา 

(n=246) (n=227) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินทางเลือกซื้อ 
สินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัส 

 

แปลผล แปลผล 
สินคาวางสะดุดตาและการตกแตงบริเวณช้ัน 3.64 3.69 

 มาก มาก 

สถานที่ต้ังของรานคา 3.70 3.68 

 มาก มาก 

3.81 3.85 บริการและบรรยากาศที่ดีของรานคา 

มาก มาก 

4.00 4.05 สินคามีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แถม 

มาก มาก 

3.62 3.64 สินคามีการลงโฆษณาในโบรชัวรของหาง 

มาก มาก 

3.47 3.48 สินคามีการโฆษณาในสื่อทั่วไป 

มาก มาก 

3.61 3.65 
รวม 

มาก มาก 

หมายเหตุ : แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเฉพาะยี่หอเทสโก และยี่หอคุมคา เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซื้อ
สินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ และยี่หอสกิน วิสดอม มีเพียงรอยละ 1.0  และ รอยละ 4.0 ตามลําดับ 

 
จากตารางท่ี 5-1 พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง   

เทสโก โลตัส จําแนกตามยี่หอของผูตอบแบบสอบถามเปนดังนี้คือ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคายี่หอเทสโก ใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสูงสุด 3 อันดับแรกคือ มีราคาถูกท่ีสุด (มีคาเฉล่ีย 4.30) รองลงมาคือ สภาวะเศรษฐกิจ
ทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา (มีคาเฉล่ีย 4.19) และสินคามีปายบอกราคาชัดเจน (มีคาเฉล่ีย 4.09) 
ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคายี่หอคุมคา ใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสูงสุด 3 อันดับแรกคือ มีราคาถูกท่ีสุด (มีคาเฉล่ีย 4.37) รองลงมาคือ สภาวะเศรษฐกิจ
ทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา (มีคาเฉล่ีย 4.25) และมีปายบอกราคาชัดเจน (มีคาเฉล่ีย 4.19) 
ตามลําดับ 
 

สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา จําแนกตามบุคลิกภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม  

ในสวนนี้ทําการสรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ โดย
จําแนกตามบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถามของหางเทสโก โลตัส ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวาตนเองมีบุคลิกภาพท่ีพิจารณาทุกๆ ดาน ไมใชมองเพียง
ภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตัวเองเปนคน
ฉลาดซ้ือมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมาคือ ยอมจายเงินเพิ่มข้ึนอีกนิดเพื่อส่ิงท่ีดีกวาอีก
หนอย คิดเปนรอยละ 32.0 

 
สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีซ้ือสินคาตรา

เฉพาะของหางเทสโกโลตัส ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามการศึกษา 
ในสวนนี้ทําการสรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของ

หางเทสโก โลตัส ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม สามารถทราบพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคา
ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส โดยจําแนกพฤติกรรมการซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอเทสโก และ
ยี่หอคุมคา ของผูตอบแบบสอบถาม โดยไมนําผลพฤติกรรมการซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอออล              
อะเบาท เฟซ และยี่หอสกิน วิสดอม มาแสดง เนื่องจากมีผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาตรา
เฉพาะยี่หอดังกลาวเพียงรอยละ 1.0  และ รอยละ 4.0  ตามลําดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก 
โลตัส ยี่หอเทสโก จําแนกตามการศึกษา 

1. ผูท่ีจบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคายี่หอเทสโก  คิดเปนรอยละ  83.0 

รองลงมาคือ ซ้ือสินคายี่หอคุมคา คิดเปนรอยละ 77.7 และซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม คิดเปน     
รอยละ 2.4  และยี่หอออล อะเบาท เฟซ คิดเปนเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ โดยจําแนกพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอเทสโก และยี่หอคุมคาไดดังนี้ 
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1.1 ยี่หอเทสโก  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอเทสโกเปนบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 

53.2 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภค คิดเปนรอยละ 72.3 โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการ
คุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 72.8 และพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ มีความพึงพอใจสินคายี่หอเทสโกในระดับมาก คิดเปนรอยละ 52.6 และตองการซ้ือสินคายี่หอ
เทสโกอีก คิดเปนรอยละ 70.8 

1.2 ยี่หอคุมคา  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอคุมคาเปนบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 

51.9 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภค คิดเปนรอยละ 71.4 โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการ
คุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืนและตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรา
ยี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 68.0 และพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจสินคายี่หอ
คุมคาในระดับมาก คิดเปนรอยละ 61.3 และตองการซ้ือสินคายี่หอคุมคาอีก คิดเปนรอยละ 69.4 

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสสวนใหญ มีการ
ตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสดวยตนเองท้ังหมด คิดเปนรอยละ 78.6 
และผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสเปนสวนใหญ โดยไมเคยซ้ือ
สินคาตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 69.9 และมีโอกาสในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ
เจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว คิดเปนรอยละ 80.1 และมีการรูจักสินคาตราเฉพาะ โดย
เห็นโฆษณาในส่ือเฉพาะของหาง เชน แผนพับ หนังสือ โฆษณาประจํารอบ เว็บไซต คิดเปนรอยละ 
82.0 ซ่ึงมีวิธีการในการหาขอมูลของสินคาตราเฉพาะ โดยดูปายราคาและเปรียบเทียบราคากับยี่หอ
เดิม คิดเปนรอยละ 74.3 และผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก 
โลตัส 2 – 3 คร้ังตอเดือนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.7 และผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงสุด 3 อันดับแรกคือ สินคามีราคาถูกท่ีสุด (คาเฉล่ียเทากับ 4.37) 
รองลงมาคือ สภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา (มีคาเฉลี่ย 4.23) และสินคามีปาย
บอกราคาชัดเจน (มีคาเฉล่ีย 4.10) ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาตนเองมี
บุคลิกภาพท่ียอมท่ีจะจายเงินซ้ือเพิ่มข้ึนอีกนิดเพื่อส่ิงท่ีดีกวาอีกหนอยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.9 
 

2. ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอเทสโก คิดเปนรอยละ  79.2 

รองลงมาคือ ซ้ือสินคายี่หอคุมคา คิดเปนรอยละ 68.8 ซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม คิดเปนรอยละ 6.5 



 107 

และพบวาไมเคยซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ โดยจําแนกพฤติกรรมการซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอ
เทสโก และยี่หอคุมคาไดดังนี้ 

2.1 ยี่หอเทสโก  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอเทสโกเปนประจํามากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 49.2 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภค คิดเปนรอยละ 75.3 โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ 
ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 71.4 และพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจสินคายี่หอเทสโกในระดับมาก คิดเปนรอยละ 57.4 และ
ตองการซ้ือสินคายี่หอเทสโกอีก คิดเปนรอยละ 63.9 

2.2 ยี่หอคุมคา 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอคุมคาเปนบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 

50.9 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภค คิดเปนรอยละ 64.9 โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการ
สินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 58.4 และพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจสินคายี่หอคุมคาในระดับมาก มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
45.3 และตองการซ้ือสินคายี่หอคุมคาอีก คิดเปนรอยละ 62.3 

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสสวนใหญ มีการ
ตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสดวยตนเองท้ังหมด คิดเปนรอยละ 76.6 
และผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสเปนสวนใหญ โดยไมเคยซ้ือ
สินคาตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 63.6 และมีโอกาสในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ
เจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว คิดเปนรอยละ 76.6 และมีการรูจักสินคาตราเฉพาะโดย
เห็นสินคาและปายในรานคา คิดเปนรอยละ 76.6 ซ่ึงมีวิธีการในการหาขอมูลของสินคาตราเฉพาะ 
โดยดูปายราคาและเปรียบเทียบราคากับยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 74.0 และผูตอบแบบสอบถามมี
ความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 2 – 3 คร้ังตอเดือนมากที่สุด และผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงสุด 3 อันดับแรกคือ มีราคาถูก
ท่ีสุด (มีคาเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือ สินคามีปายบอกราคาชัดเจน (มีคาเฉล่ีย 4.27) และสภาวะ
เศรษฐกิจ ทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา (มีคาเฉล่ีย 4.19) ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวาตนเองมีบุคลิกภาพท่ีพิจารณาทุกๆ ดาน ไมใชมองดูเพียงภาพลักษณของตราสินคา
หรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตนเองเปนคนฉลาดซ้ือมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 48.1 
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3. ผูท่ีจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาสูงกวาระดับปริญญา
ตรี  

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอเทสโกและยี่หอคุมคาเทากันคือ คิด
เปนรอยละ 82.4 รองลงมาคือ ซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม คิดเปนรอยละ 11.8 และพบวาไมเคยซ้ือ
สินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ โดยจําแนกพฤติกรรมการซื้อสินคาตราเฉพาะย่ีหอเทสโก และยี่หอ
คุมคาไดดังนี้ 

3.1 ยี่หอเทสโก  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอเทสโกเปนประจําและซ้ือเปน

บางคร้ังมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.9 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภค คิดเปนรอยละ 70.6 โดยมี
วัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา มองเห็นไดชัดเจน/หางาย  
คิดเปนรอยละ 76.5 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจสินคายี่หอเทสโกในระดับ
มากและพอใจในระดับปานกลางมีคาเฉล่ียเทากันคือ คิดเปนรอยละ 50.0 และตองการซ้ือสินคายี่หอ 
เทสโกอีก คิดเปนรอยละ 71.1 

3.2 ยี่หอคุมคา 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอคุมคาเปนประจํามากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 42.9 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภค คิดเปนรอยละ 64.7 โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ 
ตองการสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพตางๆ เชน อย. และมีการระบุวันเดือนป ท่ีชัดเจน      
คิดเปนรอยละ 76.5 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจสินคายี่หอคุมคาในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 57.3 และตองการซ้ือสินคายี่หอเทสโกอีก คิดเปนรอยละ 57.1 

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสสวนใหญ มีการ
ตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสดวยตนเองท้ังหมด คิดเปนรอยละ 76.5 
และผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสเปนสวนใหญ โดยไมเคยซ้ือ
สินคาตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 70.6 และมีโอกาสในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ
เจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.7 และมีการรูจักสินคาตราเฉพาะโดย
เห็นโฆษณาในส่ือเฉพาะของหาง เชน แผนพับ หนังสือ โฆษณาประจํารอบ เว็บไซต คิดเปนรอยละ 
82.4 มีวิธีการในการหาขอมูลของสินคาตราเฉพาะ โดยดูปายราคาและเปรียบเทียบราคากับยี่หอเดิม 
คิดเปนรอยละ 82.4 และผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก 
มากกวา 4 คร้ังตอเดือนมากท่ีสุด โดยใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงสุด 3 
อันดับแรกคือ สภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา และคุณภาพท่ีดีของสินคา มีคาเฉล่ีย
เทากัน (มีคาเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ สินคามีปายบอกราคาชัดเจน (มีคาเฉล่ีย 4.18) และสถานท่ีต้ัง
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ของรานคาบริการและบรรยากาศท่ีดีของรานคา มีคาเฉล่ียเทากัน (มีคาเฉล่ีย 4.06) ตามลําดับ และ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาตนเองมีบุคลิกภาพท่ีพิจารณาทุกๆ ดาน ไมใชมองดู
เพียงภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตนเอง
เปนคนฉลาดซ้ือ คิดเปนรอยละ 76.5  

 
สวนท่ี 5  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีซ้ือสินคาตรา

เฉพาะของหางเทสโกโลตัส ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามรายได 
ในสวนนี้ทําการสรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของ

หางเทสโก โลตัส ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม สามารถทราบพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคา
ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส โดยจําแนกพฤติกรรมการซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอเทสโก และ
ยี่หอคุมคา โดยไมนําผลพฤติกรรมการซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอออล อะเบาท เฟซ และยี่หอสกิน     
วิสดอม มาแสดง เนื่องจากมีผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอดังกลาวเพียงรอยละ 
1.0  และ รอยละ 4.0  ตามลําดับเทานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สวนใหญซ้ือสินคายี่หอเทสโก รอยละ 83.7 รองลงมา

คือ ซ้ือสินคายี่หอคุมคา รอยละ 74.2 ซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม รอยละ 3.7 และซ้ือสินคายี่หอออล   
อะเบาท เฟซ รอยละ 1.0 ตามลําดับ โดยจําแนกพฤติกรรมการซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอเทสโก และ
ยี่หอคุมคาไดดังนี้ 

1.1 ยี่หอเทสโก  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอเทสโกเปนบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 

52.2 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภคคิดเปนรอยละ 73.7 โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการ
คุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืนและตองการสินคาราคาถูกท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับตรา
ยี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 71.6 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจสินคายี่หอเทสโกใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.6 และตองการซ้ือสินคายี่หอเทสโกอีก คิดเปนรอยละ 69.2 

1.2 ยี่หอคุมคา  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอคุมคาเปนบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 

53.9 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภค คิดเปนรอยละ 70.5 และโดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ 
ตองการคุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หอ คิดเปนรอยละ 72.8 และผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีความพึงพอใจสินคายี่หอคุมคาในระดับมาก คิดเปนรอยละ 57.4 และตองการซ้ือสินคายี่หอ
คุมคาอีก คิดเปนรอยละ 68.0 
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พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสสวนใหญ มีการ
ตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสดวยตนเองท้ังหมด คิดเปนรอยละ 76.3 
และผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสเปนสวนใหญ โดยไมเคยซ้ือ
สินคาตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 72.1 และมีโอกาสในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ
เจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว คิดเปนรอยละ 77.4 และมีการรูจักสินคาตราเฉพาะโดย
เห็นโฆษณาในส่ือเฉพาะของหาง เชน แผนพับ หนังสือ โฆษณาประจํารอบ เว็บไซต คิดเปนรอยละ 
83.7 มีวิธีการในการหาขอมูลของซ้ือสินคาตราเฉพาะ โดยดูปายราคาและเปรียบเทียบราคากับยี่หอ
เดิม คิดเปนรอยละ 71.1 ผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก 
โลตัส 2 – 3 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 26.3 โดยใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สูงสุด 3 อันดับแรกคือ สินคามีราคาถูกท่ีสุด (คาเฉล่ียเทากับ 4.33) รองลงมาคือ สภาวะเศรษฐกิจทํา
ใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา (คาเฉล่ีย 4.23) และสินคามีปายบอกราคาชัดเจนและสินคามีการ
สงเสริมการขาย เชน ลดราคา แถม มีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ียเทากับ 4.11) และผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นวาตนเองมีบุคลิกภาพท่ีพิจารณาทุกๆดาน ไมใชมองดูเพียงภาพลักษณของตราสินคา
หรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตนเองเปนคนฉลาดซ้ือมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 37.9 

 
2. ผูท่ีมีรายไดระหวาง 10,000 – 19,999 บาท  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอคุมคา คิดเปนรอยละ 80.3 รองลงมาคือ
ซ้ือสินคายี่หอเทสโก คิดเปนรอยละ 73.8 และซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม คิดเปนรอยละ 4.9 และ
พบวาไมเคยซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ โดยจําแนกพฤติกรรมการซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอ 
เทสโก และยี่หอคุมคาไดดังนี้ 

2.1 ยี่หอเทสโก  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอเทสโกเปนบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 

53.3 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภค คิดเปนรอยละ 63.9 โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการ
คุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 67.2 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความพึงพอใจสินคายี่หอเทสโกในระดับมาก คิดเปนรอยละ 57.8 และตองการซ้ือสินคายี่หอเทสโก
อีก คิดเปนรอยละ 73.3 

2.2 ยี่หอคุมคา 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอคุมคาเปนประจํา คิดเปนรอยละ 

51.0 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภค คิดเปนรอยละ 68.9 โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการ
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คุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 73.8 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความพึงพอใจสินคายี่หอคุมคาในระดับมาก คิดเปนรอยละ 59.2 และตองการซ้ือสินคายี่หอคุมคา
อีก คิดเปนรอยละ 71.4 

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส สวนใหญมีการ
ตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสดวยตนเองท้ังหมด คิดเปนรอยละ 77.0 
และผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสเปนสวนใหญ โดยไมเคยซ้ือ
สินคาตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 72.1 และมีโอกาสในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ
เจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว คิดเปนรอยละ 86.9 และมีการรูจักสินคาตราเฉพาะ โดย
เห็นสินคาและปายในรานคา คิดเปนรอยละ 85.2 มีวิธีการในการหาขอมูลของสินคาตราเฉพาะ โดย
ดูปายราคาและเปรียบเทียบราคากับยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 82.0 ผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีใน
การซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 2 – 3 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 27.9 โดยให
ความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงสุด 3 อันดับแรกคือ สินคามีราคาถูกท่ีสุด  
(คาเฉล่ีย 4.51) รองลงมาคือ สภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา (คาเฉล่ีย 4.25) และ
สินคามีปายบอกราคาชัดเจน (มีคาเฉล่ีย 4.21) ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา
ตนเองมีบุคลิกภาพท่ียอมที่จะจายเงินซ้ือเพิ่มข้ึนอีกนิดเพื่อส่ิงท่ีดีกวาอีกหนอยมากท่ีสุด คิดเปน   
รอยละ 44.3 

 
3. ผูท่ีมีรายไดตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคายี่หอเทสโก คิดเปนรอยละ 85.7 รองลงมาคือ 
ซ้ือสินคายี่หอคุมคา คิดเปนรอยละ 75.5 และซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม คิดเปนรอยละ 4.1 และ
พบวาไมเคยซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ โดยจําแนกพฤติกรรมการซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอ 
เทสโก และยี่หอคุมคาไดดังนี้ 

3.1 ยี่หอเทสโก  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอคุมคาเปนประจํา คิดเปนรอยละ 

50.0 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภค คิดเปนรอยละ 81.6 โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการ
คุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 77.6 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี
ความพึงพอใจสินคายี่หอเทสโกในระดับมาก คิดเปนรอยละ 57.1 และตองการซ้ือสินคายี่หอเทสโก
อีก คิดเปนรอยละ 64.3 
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3.2 ยี่หอคุมคา 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคายี่หอคุมคาเปนประจํา คิดเปนรอยละ 

51.4 โดยสวนใหญซ้ือสินคาบริโภค คิดเปนรอยละ 65.3 โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการ
คุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 63.3 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี
ความพึงพอใจสินคายี่หอคุมคาในระดับมาก คิดเปนรอยละ 54.1 และตองการซ้ือสินคายี่หอคุมคา
อีก คิดเปนรอยละ 56.8 

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส สวนใหญมีการ
ตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสดวยตนเองท้ังหมด คิดเปนรอยละ 85.7 
และผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสเปนสวนใหญ โดยไมเคยซ้ือ
สินคาตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 61.2 และมีโอกาสในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ
เจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว คิดเปนรอยละ 71.4 และรูจักสินคาตราเฉพาะ โดยเห็น
โฆษณาในส่ือเฉพาะของหาง เชน แผนพับ หนังสือ โฆษณาประจํารอบ เว็บไซต คิดเปนรอยละ 
73.5 และมีวิธีการในการหาขอมูลของซ้ือสินคาตราเฉพาะ โดยดูปายราคาและเปรียบเทียบราคากับ
ยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 79.6 ผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง     
เทสโก โลตัส 1 คร้ังตอเดือนและซ้ือมากกวา 4 คร้ังตอเดือนมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากัน คิดเปน
รอยละ 24.5 โดยใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสูงสุด 3 อันดับแรกคือ สภาวะ
เศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา (มีคาเฉล่ีย 4.18) รองลงมาคือ สินคามีปายบอกราคา
ชัดเจน (มีคาเฉล่ีย 4.16) และสินคามีราคาถูกท่ีสุด (มีคาเฉล่ีย 4.10) ตามลําดับ และผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาตนเองมีบุคลิกภาพท่ีพิจารณาทุกๆดาน ไมใชมองดูเพียง
ภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตนเองเปนคน
ฉลาดซ้ือ คิดเปนรอยละ 53.1  
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ใน

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม แสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎีและแนวคิดท่ีใชในการศึกษาดังนี้ 
1. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) ศิริวรรณ  เสรีรัตน 

และคณะ(2546) ไดกลาวถึงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ไว คือ 6Ws1H ซ่ึง ประกอบดวย ใคร
อยูในตลาดเปาหมาย(Who) ผูบริโภคซ้ืออะไร(What) ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ(Why) ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ (Who) ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด(When), ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน(Where) และ ผูบริโภคซ้ือ
อยางไร(How) เพื่อคนหาคําตอบ 7 คําตอบ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย กลุมเปาหมาย (Occupants) 
ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) บทบาทของกลุมตางๆที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ (Organizations) โอกาสในการซ้ือ (Occasions) ชองทางหรือแหลงท่ี
ผูบริโภคไปทําการซ้ือ (Outlets) และข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ซ่ึงแสดงถึงการใช
คําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ดังตอไปนี้ 

ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who?) 
จากการศึกษาพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ใน

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญ เปนเพศหญิง มี
อายุต้ังแต 20– 29 ป จบการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี มีอาชีพอิสระ คาขาย รายไดเฉล่ียตอเดือน
ตํ่ากวา 10,000 บาท และเปนผูท่ีเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส สาขาฝาง จังหวัด
เชียงใหม 

ผูบริโภคซ้ืออะไร (What?) 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอเทสโก และ

ยี่หอคุมคา โดยสินคาตราเฉพาะท่ีซ้ือสวนใหญเปนสินคาบริโภค เชนกระดาษทิชชู ผาอนามัย น้ํายา
ปรับผานุมน้ํายาลางจาน น้ําปลา น้ํามัน รองลงมาคือ อุปกรณตางๆ เชนเครื่องใชสํานักงาน 
(กระดาษ A4, ดินสอ ปากกา) หมอน โตะ ตูวางของ อุปกรณทําความสะอาดตาง ซ่ึงสอดคลองกับ
ทวีเดช  ดวงวิจิตร (2545) ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาของลูกคาใน
ไฮเปอรมารเก็ต ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาสินคาท่ีผูบริโภคซื้อในไฮเปอรมารเก็ต  
(แม็คโคร คารฟูร เทสโก โลตัส และบ๊ิกซี) มากท่ีสุด เปนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ซ่ึงเปนสินคา
ประเภทสินคาบริโภคดวยเหมือนกัน และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา กิมสุวรรณ 
(2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ในอําเภอ
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เมืองจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส โดยพบวาสินคาท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ 
อุปกรณเคร่ืองใชในครัวเรือน 

ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why?)  
จากการศึกษาพบวาเหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคาตราเฉพาะของ

หางเทสโก โลตัส ยี่หอเทสโก เนื่องจากตองการคุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับตรายี่หออ่ืน และ
ซ้ือยี่หอคุมคาเนื่องจากตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของปทมา กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส โดยพบวา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ คือปจจัยราคาตํ่ากวายี่หออ่ืนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุด และปจจัย
รองลงมาคือ ปจจัยคุณภาพของสินคา และสอดคลองกับผลการศึกษาของดลชัย  บุณยะรัตเวช 
(2545) ซ่ึงศึกษาความสัมพันธกับทัศนคติของคนท่ีมีตอสินคาตราเฉพาะ โดยเปรียบเทียบคน
อเมริกากับคนไทย และศึกษาพฤติกรรมของคนท่ีมีตอตราเฉพาะ  พบวากลุมผูบริโภคกลุมท่ีนิยม
ชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะจะมีการตระหนักในเร่ืองของราคา (Price Consciousness ) นั่น
คือลูกคาจะตัดสินใจซ้ือสินคาใดๆ ก็ตามจะคํานึงถึงราคาเพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ
และกลุมลูกคาท่ีมีการตระหนักในเร่ืองคุณคาของสินคา (Value Consciousness ) ซ่ึงโดยท่ัวๆ ไป
ผูบริโภคจะซ้ือสินคาโดยจะดูราคาเปนเกณฑในการเลือกซ้ือสินคา ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้นิยมชมชอบ
ในการซื้อสินคาตราเฉพาะมาก แตบางคร้ังจะคํานึงถึงเร่ืองของราคาท่ีจายไปกับคุณภาพสินคาท่ี
ไดรับมาดวยเชนกัน โดยทางลูกคาจะยอมจายเงินเพิ่มข้ึนอีกนิด เพื่อส่ิงท่ีดีกวา  

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom?) 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 

คือตัดสินใจดวยตนเองท้ังหมด รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When?) 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําใน
ครอบครัว รองลงมาคือ ซ้ือเฉพาะเม่ือไดมีโอกาสไปเดินหางโลตัส  

ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where?) 
จากการศกึษาพบวานอกจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง

เทสโก โลตัสแลวผูตอบแบบสอบถามยังซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางบ๊ิกซีมากท่ีสุด คิดเปน รอยละ 
24.5 ซ่ึงเหตุผลท่ีผูบริโภคไปซ้ือสินคาตราเฉพาะท่ีหางเทสโก โลตัสมากท่ีสุด เนื่องจากสถานท่ีต้ัง
ของรานคา และบริการและบรรยากาศท่ีดีของหาง 
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ผูบริโภคซ้ืออยางไร  (How?) 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก 

โลตัส เดือนละ 2 - 3 คร้ัง และสินคาตราเฉพาะท่ีเคยซ้ือสวนใหญคือ ยี่หอเทสโก รองลงมาคือยี่หอ
คุมคา  

โดยสวนมากซ้ือเปนบางคร้ัง รองลงมาคือ ซ้ือเปนประจํา ซ่ึงพบวามีคาเฉล่ียใกลเคียง
กันและสอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา  กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโก
โลตัส ซ่ึงพบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามซ้ือสินคาตราเฉพาะเปนคร้ังคราว 

เม่ือผูตอบแบบสอบถามซ้ือสินคาตราเฉพาะแลว พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในสินคามาก มากท่ีสุดและสวนใหญตองการซ้ือสินคาซํ้าอีก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของปทมา กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ
สินคาตราเฉพาะ ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส ซ่ึงพบวาสวนใหญผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยใชแลว มักจะกลับมาซ้ืออีก 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเจาะจงซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง
เทสโก โลตัสเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว ซ่ึงหมายความวาผูตอบแบบสอบถาม มีความ
จงรักภักดีตอสินคาตราเฉพาะ  จึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของดลชัย  บุณยะรัตเวช (2545) ซ่ึง
ศึกษาความสัมพันธกับทัศนคติของคนท่ีมีตอสินคาตราเฉพาะ โดยเปรียบเทียบคนอเมริกากับคน
ไทย และศึกษาพฤติกรรมของคนท่ีมีตอตราเฉพาะ ในดานปจจัยดานโครงสรางของตลาด 
(Marketing Constructs) ซ่ึงกลาววาลูกคาท่ีมี ความจงรักภักดีตอตรายี่หอ (Brand Loyalty) หมายถึง 
คนซ้ือท่ีมีความจงรักภักดีตอสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่งจะไมคอยเปล่ียนแปลง โดยลูกคาจะเลือกซ้ือ
ยี่หอเดิมอยูอยางสมํ่าเสมอผูบริโภคกลุมนี้จะไมคอยนิยมชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ 

 
2. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
จากทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงเปนแนวคิดในการวางกลยุทธทางการตลาด

เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) สามารถนํามาอภิปรายผล
การศึกษาไดดังนี้ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญสูงสุด ตอปจจัยดานราคาในการ
ประเมินทางเลือกในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส โดยพบวาสวนประสมทาง
การตลาดแตละตัว มีความสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้ 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ ซ่ึงมีความสําคัญในระดับมาก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ ใหความสําคัญในดานคุณภาพท่ีดีของสินคาและเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจากหนวยงาน
ตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา  กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษา
เทสโกโลตัส โดยปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือคือปจจัยดานคุณภาพท่ีดีของสินคา 

ปจจัยดานราคา ซ่ึงมีความสําคัญในระดับมาก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญในดานมีราคาถูกท่ีสุด รองลงมาคือ สภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา  กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโก
โลตัส โดยมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ คือปจจัยราคาตํ่ากวายี่หออ่ืนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุด 
และสอดคลองกับผลการศึกษาของทวีเดช ดวงวิจิตร (2545) ท่ีไดทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกซ้ือสินคาของลูกคาในไฮเปอรมารเก็ต ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในปจจัยดานราคา
พบวา ปจจัยดานราคาถูกกวารานอ่ืนๆ มีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือ สินคามีราคาคุมคาเงิน 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงมีความสําคัญในระดับมาก พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญระดับมากในดานบริการและบรรยากาศท่ีดีของรานคา 
สินคาวางสะดุดตาและการตกแตงบริเวณช้ัน และสถานที่ต้ังของรานคา ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของปทมา กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การซ้ือสินคาตราเฉพาะ ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโก โลตัส โดยปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญระดับมาก ไดแกปจจัยดาน
สถานท่ีสะดวกในการเดินทาง บรรยากาศดี สะอาด และหางต้ังอยูใกลบานหรือสถานท่ีทํางาน และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของทวีเดช ดวงวิจิตร (2545) ท่ีไดทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือสินคาของลูกคาในไฮเปอรมารเก็ต ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาโดยปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดาน
การเดินทางสะดวก 

ปจจัยด านการสง เสริมการขาย  ซ่ึง มีความสําคัญในระดับมาก  พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญในดานสินคามีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แถม ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโก 
โลตัส โดยพบวาปจจัยดานการลดราคามีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะของผูบริโภค และจาก
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักสินคาตราเฉพาะโดยเห็นโฆษณาในส่ือเฉพาะ



 117 

ของหาง เชน แผนพับ หนังสือ โฆษณาประจํารอบ และเว็บไซต ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ทวีเดช ดวงวิจิตร (2545) ท่ีไดทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาของลูกคาใน
ไฮเปอรมารเก็ต ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวาผูบริโภคสวนใหญรูจักไฮเปอรมารเก็ต 
จากแผนพับ และโบรชัวร 

 
3.  การศึกษาพฤติกรรมของลูกคาเปรียบเทียบตามผลการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห

ความสัมพันธกับทัศนคติของคนท่ีมีตอสินคาตราเฉพาะ โดยจําแนกตามบุคลิกภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 

จากการศึกษาความสัมพันธกับทัศนคติของคนท่ีมีตอสินคาตราเฉพาะ โดยเปรียบเทียบ
คนอเมริกากับคนไทย และศึกษาพฤติกรรมของคนท่ีมีตอสินคาตราเฉพาะของดลชัย  บุณยะรัตเวช 
(2545) สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวาตนเองมีบุคลิกภาพท่ีพิจารณาทุกๆ ดาน 
ไมใชมองเพียงภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวา
ตัวเองเปนคนฉลาดซ้ือมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  39.3  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของดลชัย      
บุณยะรัตเวช (2545) กลาววาผูบริโภคมีความภูมิใจท่ีสามารถซ้ือสินคาไดอยางฉลาดซ้ือไมไดถูก
หลอก (Smart Shopper Self - Perception) เปนกรณีท่ีลูกคาจะพิจารณาในทุกๆดาน ไมไดมองเพียง
ภาพลักษณของตราสินคา หรือโฆษณาชวนเช่ือโดยลูกคาจะพิจารณาอยางมีเหตุมีผลจนทําใหลูกคา
รูสึกวาลูกคาฉลาดซ้ือ ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้จะนิยมชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ รองลงมาคือ 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาตนเองมีบุคลิกภาพท่ียอมจายเงินเพิ่มข้ึนอีกนิดเพื่อส่ิงท่ีดีกวา
อีกหนอย คิดเปนรอยละ 32.0 ซ่ึงดลชัย  บุณยะรัตเวช (2545) กลาววาเปนกลุมลูกคาท่ีให
ความสําคัญในดานปจจัยการรับรูทางดานราคา (Consumer Price Perception) การตระหนักในเร่ือง
คุณคาของสินคา (Value Consciousness ) ซ่ึงโดยท่ัวๆ ไปลูกคาจะซ้ือสินคาโดยจะดูราคาเปนเกณฑ
ในการเลือกซ้ือสินคา ซ่ึงลูกคากลุมนี้นิยมชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะมาก แตบางคร้ังจะ
คํานึงถึงเร่ืองของราคาท่ีจายไปกับคุณภาพสินคาท่ีไดรับมาดวยเชนกัน โดยทางลูกคาจะยอมจายเงิน
เพิ่มข้ึนอีกนิด เพื่อส่ิงท่ีดีกวาอีกหนอย 
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ขอคนพบ 
จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 

ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีขอคนพบดังนี้ 
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซ้ือสินคายี่หอเทสโก คิดเปนรอยละ 82.0 และยี่หอ

คุมคา คิดเปนรอยละ 75.7 แตสวนใหญไมเคยซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ คิดเปนรอยละ 99.0 
และไมเคยซ้ือยี่หอ สกิน วิสดอม คิดเปนรอยละ 96.0 ในการตัดสินใจซ้ือสินคาตราเฉพาะน้ันพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัสดวยตนเอง
ท้ังหมด และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ  

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก คือ
ตองการคุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 87.4 ซ้ือสินคาตรายี่หอคุมคา 
เนื่องจากตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 86.8 ซ่ึงจาก
วัตถุประสงคในการซ้ือ ทําใหทราบไดวา หางเทสโก โลตัส สามารถส่ือสารตําแหนงทางการตลาด
ของสินคาไปยังกลุมเปาหมายของสินคาแตละยี่หอไดอยางถูกตองและตรงกลุมเปาหมาย 

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือสินคาตรายี่หอออล อะเบาท 
เฟซ เนื่องจากตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน และตองการคุณภาพ
ผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน คิดเปนรอยละ 100.0 และซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม เนื่องจาก
ตองการสินคามีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพตางๆ เชน อย. และมีการระบุวันเดือนป ท่ีชัดเจน และ
ตองการทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ท่ียังไมเคยใช คิดเปนรอยละ 75.0 แตหลังจากทดลองใชแลว พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ ในระดับปานกลาง และผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ 0.3 ระบุวาจะไมซ้ือสินคาซํ้าอีก และสินคายี่หอสกิน วิสดอม พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากและระดับปานกลางและผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 0.7 
ระบุวาไมตองการซ้ือสินคาซํ้าอีก 

4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเจาะจงซ้ือสินคาตราเฉพาะเพ่ือใชเปนประจําใน
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 78.3 แสดงใหเห็นวากลุมลูกคามีความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand 
Royalty) ของหางเทสโก โลตัส  

5. ในภาพรวมผูตอบสอบถามรอยละ 100.0 (จํานวน 300 ราย) ใหความสําคัญกับปจจัย
ท่ีมีผลตอการประเมินทางเลือกซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในดานเศรษฐกิจทําให
ตองประหยัด ใชเงินคุมคา (คาเฉล่ีย 4.22) คุณภาพท่ีดีของสินคา (คาเฉล่ีย 3.84) ราคาถูกท่ีสุด 
(คาเฉล่ีย 4.33) สินคามีปายบอกราคาชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.14) และปจจัยท่ีมีผูตอบแบบสอบถามไมให
ความสําคัญมากท่ีสุดคือ ปจจัยในดานซ้ือเพราะใครๆ ก็ซ้ือ ซ่ึงมีความสําคัญในระดับปานกลาง     
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(มีคาเฉล่ีย 2.52) โดยมีผูตอบแบบสอบถามท่ีตอบวาปจจัยดังกลาวไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
ถึงรอยละ 5.0 (จํานวน 15 ราย) 

6. หากพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีจบ
การศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาตรา
เฉพาะของหางเทสโก โลตัสในดานซ้ือเพราะใครๆ ก็ซ้ือ ในระดับปานกลาง ในขณะท่ีผูท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และผูท่ีจบการศึกษาสูงกวาระดับ
ปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญในระดับนอย แสดงใหเห็นวาผู
ท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาใหความสําคัญกับการซ้ือสินคาตราเฉพาะโดยการเลียนแบบคนอ่ืนมากกวา 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 
ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้  

1. สินคายี่หอเทสโก 
จากการศึกษา พบวากลุมเปาหมายท่ีซ้ือสินคายี่หอเทสโก เปนผูท่ีใหความสําคัญและ

ตระหนักในเร่ืองคุณภาพท่ีดีของสินคา และการมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจากหนวยงานตางๆ 
และสินคาท่ีลูกคาซ้ือสวนใหญเปนประเภทสินคาบริโภค ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะดังนี้คือ 

1.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) 
จากผลการศึกษา พบวาสินคาท่ีวางจําหนายประเภทเคร่ืองแตงกาย อาหารสด และ

อุปกรณตางๆ ยังไมเปนท่ีนิยมของลูกคา ดังนั้นจึงควรเพ่ิมความหลากหลายของชนิดสินคาและมี
การพัฒนาสินคา เพื่อนําเสนอสินคาใหมๆ ท่ีมีรูปแบบใหม ทันสมัยยิ่งข้ึน เพื่อใหลูกคาสามารถ
เลือกซ้ือไดตรงกับความตองการ รวมท้ังสินคาประเภทสินคาบริโภคควรปรับปรุงสินคา หรือพัฒนา
สินคาใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคาสามารถเลือกซ้ือสินคาไดตรงกับความ
ตองการมากยิ่งข้ึน 

สินคาท่ีวางจําหนายควรมีการปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึนเร่ือยๆ เพื่อใหสามารถกําหนด
ตําแหนงผลิตภัณฑท่ีสูงข้ึน และสามารถแขงขันกับสินคาตรายี่หออ่ืนๆ ได และสินคาควรไดรับการ
รับรองคุณภาพจากหนวยงานตางๆ ท่ีนาเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบยอนกลับได เชนสัญลักษณ
ตัว Q ท่ีเปนเคร่ืองหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงเคร่ืองหมายนี้แสดงใหเห็นวาสินคา
เกษตรและอาหารมีคุณภาพและความปลอดภัย พรอมท้ังยังส่ือไปถึงลูกคาใหเกิดความเช่ือม่ันใน
ระบบการผลิต หรือเคร่ืองหมายอย.จากองคการอาหารและยา เปนตน 

 



 120 

1.2 ดานราคา (Price) 
สินคาควรมีการติดปายราคาท่ีชัดเจนและถูกตองและไมนําสินคาท่ีมีราคาตางกัน วาง

ปะปนกัน หรือการติดปายราคาท่ีทําใหเกิดการเขาใจ เชนติดปายราคาตอหนวยในสินคาท่ีวางขาย
เปนแพ็ค 

1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีความสําคัญในระดับมาก

คือปจจัยในดานบริการและบรรยากาศท่ีดีของรานคา สินคาวางสะดุดตาและการตกแตงบริเวณช้ัน 
และสถานท่ีต้ังของรานคา ดังนั้นทางหางโลตัสจึงควรใหความสําคัญในดานการใหบริการที่ดี และ
การใหความชวยเหลือลูกคาในดานตางๆ เชนความสะดวกในการคืนสินคา หรือการใหบริการ
คําแนะนําแกลูกคาเม่ือเกิดขอสงสัยดวยไมตรีจิตท่ีดี  

ในดานของการตกแตงบริเวณช้ันควรมีการสรางความโดดเดนของสินคาท่ีจัดเรียงให
สามารถดึงดูดลูกคาเขาไปเลือกซ้ือสินคา โดยอาจจัดใหมีลักษณะพิเศษกวาสินคาตรายี่หออ่ืนๆ เชน 
มีปายการจัดโปรโมช่ันท่ีมีสันสวยงามโดดเดน หรือมีการวางจําหนายสินคาบางชนิดท่ีจุดชําระเงิน  

1.4 ดานการสงเสริมการตลาด  (Promotion) 
มีการจัดรายการสงเสริมการขายทุกเดือน โดยจัดใหมีรายการลดราคาสินคาตราเฉพาะ 

โดยอาจจะลดราคาสินคาตราเฉพาะ รอยละ 5.0 – 10.0  ทุกๆ ส้ินเดือน ในรูปแบบของการลดราคา
เพื่อชวยผูบริโภคใหสามารถประหยัดเงินไดมากข้ึน เชนอาจจัดใหมี Lotus House Brand’s Day  
เพื่อสรางใหผูบริโภคนึกถึงสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส อยูเสมอ และสามารถทําใหลูกคา
เขาไปจับจายซ้ือของท่ีหางเทสโก โลตัส มากยิ่งข้ึน 

ในการโฆษณาในส่ือเฉพาะของหาง เชน แผนพับ หนังสือ โฆษณาประจํารอบ และ
เว็บไซต ซ่ึงจากผลการศึกษา พบวาลูกคาสวนใหญรูจักสินคาจากส่ือดังกลาว ดังนั้นจึงควรมีการ
แนะนําสินคาใหม รวมท้ังใหรายละเอียดของสินคา คุณสมบัติ หรือคําแนะนําตางๆ ในการใชสอย
สินคานั้นๆ ใหเกิดประโยชนเพิ่มมากข้ึน โดยอาจมีการแนะนําสินคาแตละชนิดในการโฆษณา
ประจํารอบ โดยหมุนเวียนไปเร่ือยๆ ในแตละชนิดสินคา 
 

2. สินคายี่หอคุมคา 
จากการศึกษาพบวากลุมเปาหมายที่ซ้ือสินคายี่หอคุมคา เปนผูท่ีตองการสินคาราคาถูก

ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน และสินคาท่ีลูกคาซ้ือสวนใหญเปนประเภทสินคาบริโภค 
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะดังนี้คือ 
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2.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) 
สินคาท่ีวางจําหนายควรเปนสินคาท่ีมีขอมูลแสดงรายละเอียดสินคาท่ีมีการชี้ใหเห็นถึง

ประโยชนท่ีไดรับจากสินคาเปรียบเทียบกับราคาท่ีตองจายไปอยางชัดเจน เพื่อสรางความม่ันใจ
ใหกับลูกคาวาซ้ือสินคาท่ีมีราคาถูก แตไดรับคุณคาท่ีเหนือกวา  

สินคาประเภทเคร่ืองแตงกาย อาหารสด และอุปกรณตางๆ ซ่ึงพบวาลูกคายังไมนิยมซ้ือ
มากนัก ควรเพิ่มความหลากหลายของสินคาใหมากข้ึน มีการพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความแปลก
ใหม ทันสมัย เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา และเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาไดมากย่ิงข้ึน รวมท้ังสินคาประเภทบริโภคซ่ึงพบวาลูกคาสวนใหญ
เจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัวควรมีการพัฒนาสินคารูปแบบใหมๆ ในการนําเสนอตอ
ลูกคา และสินคาทุกประเภทควรมีการรักษาระดับคุณภาพสินคาใหคงคุณภาพดีอยางสมํ่าเสมอ  

2.2 ดานราคา (Price) 
มีการเปรียบเทียบราคาสินคาท่ีวางจําหนายตอมูลคาของสินคาท่ีลูกคาจะไดรับอยาง

ชัดเจน โดยอาจมีการเปรียบเทียบราคากับสินคายี่หออ่ืนๆ โดยไมเจาะจงวายี่หอใด เพื่อสรางความ
ม่ันใจใหกับลูกคาวาสินคาท่ีซ้ือไปวาถูกกวายี่หออ่ืน แตกลับไดรับคุณคาท่ีทัดเทียมกัน 

มีปายราคาที่ชัดเจน โดยติดปายราคาท่ีชัดเจนและถูกตองและไมนําสินคาท่ีมีราคา
ตางกัน วางปะปนกัน หรือการติดปายราคาท่ีทําใหเกิดการเขาใจ เชนติดปายราคาตอหนวยในสินคา
ท่ีวางขายเปนแพ็ค 

2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
มีการใหขอมูลสินคาแกลูกคาเพิ่มข้ึน และลูกคาสามารถมองเห็นขอมูลดังกลาวได

ชัดเจน โดยใชปายเล็กๆ ท่ีมีสีสันสะดุดตา แนะนําขอมูลสินคา ติดท่ีรถเข็นโดยอาจจะมีการเปล่ียน
ชนิดของสินคาหมุนเวียนกันไป พยายามแนะนําสินคาใหมๆ ใหลูกคาเกิดการรูจัก  

ในดานของการตกแตงบริเวณช้ันควรมีการสรางความโดดเดนของสินคาท่ีจัดเรียงให
สามารถดึงดูดลูกคาเขาไปเลือกซ้ือสินคา โดยอาจจัดใหมีลักษณะพิเศษกวาสินคาตรายี่หออ่ืนๆ เชน 
มีปายการจัดโปรโมช่ันท่ีมีสันสวยงามโดดเดน  

2.4 ดานการสงเสริมการตลาด  (Promotion) 
มีการแจกสินคาตัวอยาง เพื่อใหเกิดการทดลองใชสินคา โดยสินคาท่ีแจกฟรีควรมี

รายละเอียดสินคาท่ีสามารถช้ีแจงขอมูลในดานราคา และคุณภาพท่ีลูกคาไดรับเพื่อใหลูกคาเกิด
ความม่ันใจในการใชสินคามากข้ึน  

การโฆษณาในส่ือเฉพาะของหาง เชน แผนพับ หนังสือ โฆษณาประจํารอบ และ
เว็บไซต ซ่ึงจากผลการศึกษา พบวาลูกคาสวนใหญรูจักสินคาจากส่ือดังกลาว ดังนั้นจึงควรมีการ
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แนะนําสินคาใหม รวมท้ังใหรายละเอียดของสินคา คุณสมบัติ หรือคําแนะนําตางๆ ในการใชสอย
สินคานั้นๆ ใหเกิดประโยชนเพิ่มมากข้ึน 
 

3. สินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ และยี่หอสกิน วิสดอม 
จากผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ เปน

ผูท่ีใหความสําคัญและตระหนักในเร่ืองของสินคาท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน
และตองการคุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน และกลุมเปาหมายสวนใหญท่ีซ้ือสินคา
ยี่หอสกิน วิสดอม สวนใหญเปนผูท่ีใหความสําคัญและตระหนักในเร่ืองของสินคาท่ีมีเคร่ืองหมาย
รับรองคุณภาพตางๆ เชน อย. และมีการระบุวันเดือนปท่ีชัดเจน รวมท้ังตองการทดลองสินคาใหมๆ 
ท่ียังไมเคยใช ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะดังนี้คือ 

3.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) 
สินคาท่ีวางจําหนายควรเปนสินคาท่ีไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานตางๆ ท่ี

เช่ือถือได เชน กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อสรางความม่ันใจใหกับลูกคา  
มีการพัฒนาสินคาใหมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสินคามีลักษณะใหมๆ และปรับปรุง

สินคาใหดีข้ึน เพื่อใหสามารถกําหนดตําแหนงสินคาใหสูงข้ึนได และสามารถเพ่ิมการยอมรับจาก
ลูกคาไดมากขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาพบวาสินคายี่หอดังกลาวยังไมเปนท่ีนิยมของลูกคามากนัก 
เชน เคร่ืองสําอางประเภทบรัชออนควร มีการเพิ่มเฉดสีใหมๆ ท่ีเหมาะกับสีผิวของคนไทย หรือครีม
อาบน้ํายี่หอสกิน วิสดอม มีการปรับปรุงหรือออกผลิตภัณฑใหมท่ีมีกล่ินแตกตางกัน โดยมีกล่ินเปน
เอกลักษณเฉพาะ เพื่อใหลูกคาซ่ึงเปนกลุมท่ีตองการทดลองสินคาใหมๆ ไดปรับเปล่ียนผลิตภัณฑท่ี
ตนเองใช โดยไมเปล่ียนตรายี่หอ 

3.2 ดานราคา (Price) 
มีการเปรียบเทียบราคาสินคาท่ีวางจําหนายตอมูลคาของสินคาท่ีลูกคาจะไดรับอยาง

ชัดเจน โดยอาจมีการเปรียบเทียบราคากับสินคายี่หออ่ืนๆ โดยไมเจาะจงวายี่หอใด เพื่อสรางความ
ม่ันใจใหกับลูกคาวาสินคาท่ีซ้ือไปถูกกวายี่หออ่ืน แตกลับไดรับคุณคาท่ีทัดเทียมกัน 

มีการติดปายราคาท่ีชัดเจนและถูกตองและไมนําสินคาท่ีมีราคาตางกัน วางปะปนกัน 
3.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

จัดใหมีซุมสินคาเฉพาะยี่หอออล อะเบาท เฟซ และยี่หอสกินวิสดอม แยกออกมาอยาง
ชัดเจน โดยมีการจัดซุมท่ีสวยงาม ดึงดูดใจ มีพนักงานประจําซุมคอยใหคําแนะนํา และการทดลอง
แตงหนาโดยพนักงานประจําซุมท่ีมีความเช่ียวชาญ  
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มีมุมสําหรับแนะนําสินคาใหมใหกับลูกคา รวมท้ังแสดงขอมูลของคุณสมบัติของ
สินคาท่ีแตกตางกวาสินคาตรายี่หออ่ืนๆ อยางชัดเจน มีแคตตาล็อค หรือโบรชัวสสินคาแจกฟรี   

3.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
จัดใหมีสินคาตัวอยางแจกฟรี เพื่อใหลูกคาเกิดการทดลองใช 
จัดใหมีแคตตาล็อค หรือโบรชัวสสินคาเฉพาะยี่หอออล อะเบาท เฟซ และยี่หอสกิน    

วิสดอม ทุกๆ เดือน โดยมีการจัดทําระบบสมาชิก ซ่ึงจะไดรับสิทธิพิเศษ ในดานการทดลองสินคา
ใหม รับรูขาวสารใหมๆ ท่ีสงตรงถึงบานใหกับลูกคาท่ีเปนสมาชิกเทานั้น เปนตน 

จัดเหตุการณพิเศษ (Event) เชน มีผูเช่ียวชาญดานความงามมาใหคําปรึกษาดานความ
งามและสุขภาพเ ทคนิคการแตงหนาใหมๆ ใหกับลูกคาประจําทุกๆ เดือน โดยอาจมีการจัดงาน
เดือนละคร้ัง ซ่ึงสามารถดึงลูกคาเขามาซ้ือสินคาท่ีหางเทสโก โลตัสเพิ่มมากข้ึนดวย 
 

 


