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ภาคผนวกที่ 1 
 

ประวัติหางเทสโกโลตัส 
และประเภทสินคาตราเฉพาะ 
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ประวัติหางเทสโก โลตัส 
 

เทสโก โลตัส เปนผูประกอบการธุรกิจคาปลีกอันดับหนึ่งของประเทศไทย ท่ีไดนํา
รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสะดวกสบายมาใหบริการแกคนไทยทั่วประเทศ ขณะเดียวกันยังคงยึดม่ัน
การประกอบธุรกิจดวยความยุติธรรม ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอสังคมไทย โดยไดเขารวม
กิจกรรมทางสังคม เพื่อเสริมสรางส่ิงท่ีดีใหแกสังคมและชุมชนรวมกับหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ 
อาทิเชน โครงการ 9 ลาน กลา 80 พรรษามหามงคล และรวมถึงการรับซ้ือผักและผลไมโดยตรงจาก
เกษตรกรและบริษัทคูคากวา 300,000 ตัน คิดเปนมูลคากวา 1,000 ลานบาทในป 2550 ซ่ึงเปนการ
สรางรายไดและอาชีพท่ีม่ันคงใหแกคนไทย ปจจุบันในประเทศไทย เทสโก โลตัส มีพนักงาน
มากกวา 36,000 คน และมีลูกคาประมาณ 29 ลานคน 

เทสโก โลตัส  ดําเนินการโดยบริษัท เอก-ชัย  ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ซ่ึงปจจุบัน
ต้ังอยูเลขท่ี 629/1 หมู 10 ถนนนวมินทร  แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม  กรุงเทพฯ  10230 

เทสโก โลตัส มีรูปแบบรานคาท่ีเปดดําเนินธุรกิจ ท้ังหมด 4 รูปแบบ ดวยกันคือ  
1. ไฮเปอรมารเก็ต  มี 75  สาขา เทสโก โลตัส เปนหางสรรพสินคาของเทสโก โลตัส

รูปแบบหนึ่ง ท่ีมีพื้นท่ีขายประมาณ 8,000 - 12,000 ตรม. ซ่ึงมีขนาดพิ้นท่ีขายมากท่ีสุด โดยจะมีใน
สวนของพลาซา และ Entertainment ตางๆ หลากหลาย เชน โรงภาพยนตร และ Specialty Store 
เชน Home Pro เชาพื้นท่ีอยูดวย 

2. เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส  มี 367  สาขา เปนหางสรรพสินคาของเทสโก โลตัส
รูปแบบหนึ่ง ท่ีมีพื้นท่ีขายประมาณ 300 - 600 ตรม. ซ่ึงมีรูปแบบคลายรานสะดวกซ้ือ เปดบริการ 24 
ช่ังโมง โดยสวนใหญจะเปดในกรุงเทพ และตามจังหวัดทองเท่ียวท่ีมีขนาดใหญ หรือมีศักยภาพสูง 
ท่ีมีจํานวนประชากรหนาแนน 

3. เทสโก โลตัส  คุมคา มี  30  สาขา เปนหางสรรพสินคาของเทสโก โลตัสรูปแบบ
หนึ่ง ท่ีมีพื้นท่ีขายประมาณ 4,000 - 6,000 ตรม โดยสวนใหญจะเปดในจังหวัดขนาดกลางถึงเล็ก 
และอําเภอใหญตางๆ ท่ีมีจํานวนประชากรหนาแนนปานกลาง 

4. ตลาดโลตัส มี  28 สาขา ตลาด โลตัส เปนหางสรรพสินคาของเทสโก โลตัสรูปแบบ
หนึ่ง ท่ีมีพื้นท่ีขายประมาณ 600 - 1,200 ตรม. โดยสวนใหญจะเปดในอําเภอขนาดกลางถึงเล็ก ที่มี
จํานวนประชากรหนาแนนนอย 
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สาขาแรกของเทสโก โลตัส เปดเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2537 ท่ีศูนยสรรพสินคาซีคอน  
สแควร  บนถนนศรีนครินทร  ตอมาในป พ.ศ. 2541  ทางบริษัทไดรวมทุนกับบริษัท เทสโก (Tesco 
PLC) ผูประกอบการคาปลีกอันดับ 1 ของประเทศอังกฤษ โดยเทสโก โลตัส มีวัตถุประสงคหลัก 
(Core Purpose) และคุณคา (Values) เพื่อใหทุกฝายดําเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

 
วัตถุประสงคหลัก (Core Purpose) 

สรางสรรคคุณคาท่ีดีสําหรับลูกคา เพื่อใหลูกคาอยูกับเราตลอดไป 
 
คุณคา (Values) 

สําหรับลูกคา : ไมมีใครทุมเทสําหรับลูกคาเหนือไปกวาเรา 
สําหรับพนักงาน : ปฏิบัติตอเพื่อนพนักงาน เชนเดียวกับท่ีเราตองการไดรับการปฏิบัติ 

 
กลุมลูกคาของเทสโก โลตัส 

- อายุระหวาง 20-55 ป 
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระดบัปานกลางถึงดี 
- ชอบความสะดวก รวดเร็ว 
- ตัดสินใจซ้ืออยางมีเหตุผล 
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ประเภทสินคาตราเฉพาะ 
 

1. ยี่หอเทสโก 
ประเภทเคร่ืองแตงกาย ไดแก เส้ือผาเด็กออน ของใชเด็กออน เส้ือผาสตรี เส้ือผาบุรุษ 

เส้ือผาเด็กชาย เส้ือผาเด็กหญิง รองเทา เส้ือกันฝน เปนตน 
 
ประเภทอาหารสด ไดแก ไข น้ําสลัด เตาหูหลอด น้ําดื่มแชเย็น ขาวกลอง ผักสด      

เปนตน 
 
ประเภทสินคาบริโภค ไดแก 
1.  ผลิตภัณฑแปรรูปเกษตร ไดแก ขาวเหนียว ขาวหอม ขาวสาร ขาวกลอง 
2.  ผลิตภัณฑเกี่ยวกับขนมปง ไดแก ขนมปง แยม เกล็ดขนมปง แปงทําขนม 
3.  เคร่ืองดื่ม ชอคกาแล็ค ไดแก น้ําดื่ม น้ําอัดลม กาแฟ นมกลอง ครีมเทียม 
4.  อาหารกระปอง  ไดแก ผลไมกระปอง ผักกาดดอง ปลากระปอง ทูนา 
5.  ขนม  ไดแก ปลาเสน ขาวเกรียบน้ําพริกหมูหยอง 
6.  สินคาขายยกหีบ ไดแก น้ําสมสายชู 
7.  เคร่ืองปรุงอาหาร ไดแก น้ําตาล น้ําปลา ซอส ซีอ๊ิวขาว เตาเจี้ยว น้ํามันพืช วัตถุปรุง 

แตงอาหาร นมขน 
8.  อาหารแหง ไดแก หมูหยอง กระเพาะปลา 
9.  ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และความงาม ไดแก หวี ใยขัดตัว โลช่ันถนอมผิว แปง ครีม

อาบน้ํา แชมพู ครีมนวดผม สําลี  
10.  ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ปากและฟน ยาสีฟน แปรงสีฟน 
11.  บะหม่ีและอาหารกึ่งสําเร็จรูป ไดแก บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป วุนเสน โจก 
12.  เคมีภัณฑภายในบาน ไดแก ผลิตภัณฑทําความสะอาดพ้ืน น้ํายาปรับผานุม น้ํายา

ซักผาแหง นายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา สเปรยปรับอากาศ เปนตน 
14.  อาหารสัตวเล้ียง ไดแก อาหารสุนัข อาหารแมว ขนมสุนัข แชมพู แปง 
15.  ผลิตภัณฑกระดาษ ไดแก กระดาษเช็ดหนา กระดาษทิชชู ผาออมเด็ก ผาอนามัย 
16.  สินคางานปารต้ี ไดแก จานพลาสติก ชอนพลาสติก 
17.  สังฆภัณฑ ไดแก ถังสังฆทาน กลองสังฆทาน ชุดตักบาตร เปนตน 

 



 162 

ประเภทอุปกรณตางๆ ไดแก 
1.  อุปกรณสําหรับรถยนต ไดแก พรม น้ําหอมปรับอากาศ ท่ีรองเทา แชมพูลางรถ ครีม

ขัดรถ ผาเช็ดรถ 
2.  อุปกรณสําหรับหองน้ํา ไดแก ผาขนหน ูผาคลุมอาบน้ํา ชุดหองน้ํา ผาเช็ดตัว 
3.  เคร่ืองนอน ชุดผาปู ชุดผานวม ท่ีนอนปกนิก หมอนขาง หมอนหนนุ  
4.  อุปกรณทําความสะอาด ไดแก ๆ ไมถูพื้น ท่ีโกยผง แปรงขัด ถุงซักผา 
5.  คอมพิวเตอรและอุปกรณ ไดแก แผนซีด ีแผนดีวดีี  
6.  เคร่ืองครัว ไดแก ถังน้ําแข็ง แกวน้ํา ทัพพี 
7.  เคร่ืองมือชาง ไดแก ฝกบัวชําระ 
8.  ของตกแตงบาน ไดแก พรม ราวผาผาน ผามาน 
9.  เฟอรนิเจอรตกแตงบาน ไดแก เกาอ้ี ล้ินชัก 
10.  ของใชในบาน ไดแก ผาเช็ดเทา 
11.  หลอดไฟและโคมไฟ ไดแก หลอดไฟ รางไฟ สายไฟ 
12.  อุปกรณกฬีา เชน ลูกบาส ลูกบอล เปนตน 
13.  วัสดุสํานกังาน เชน ดินสอ ปากกา สมุดรายงาน ซองเอกสารพลาสติก กระดาษ 
       A 4 กระดาษแฟกซ  น้ํายาคําผิด  
14.  ของใชพลาสติก เชน ตูล้ินชัก ตะกราผา กลองฝาล็อค กะลังมัง ถังน้าํ เปนตน 

 
2. ยี่หอคุมคา 

ประเภทเคร่ืองแตงกาย ไดแก เส้ือผานักเรียน กระเปานักเรียน กางเกงช้ันใน เปนตน 
ประเภทอาหารสด ไดแก น้ําสลัด ไอศกรีม เปนตน 
ประเภทสินคาบริโภค ไดแก 
1.  ผลิตภัณฑแปรรูปเกษตร เชน ขาวหอมผสม เปนตน 
2.  ผลิตภัณฑเกี่ยวกับขนมปง เชน ขนมปง แยม เกล็ดขนมปง แปงทําขนม 
3.  เคร่ืองดื่ม เชน น้ําหวาน  เปนตน 
4.  ขนม เชน คุกกี้ไสสับปะรด 
5.  เคร่ืองปรุงอาหาร เชน น้ําปลาผสม น้ําสมสายชู ซอสหอยนางรม นมขน เปนตน 
6.  อาหารแหง เชน กระเพาะปลา เห็ดหอมแหง 
7.  ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และความงาม ไดแก โลช่ันถนอมผิว แปง แชมพู ครีมนวด

ผม ครีมอาบน้ํา สําลี  
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8.  ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ปากและฟน เชน ยาสีฟน แปรงสีฟน น้ํายาบานปาก ไมจิ้ม
ฟนเปนตน 

9.  เคมีภัณฑภายในบาน เชน ผลิตภัณฑทําความสะอาดพ้ืน น้ํายาปรับผานุม น้ํายาซัก
ผาแหง น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา เปนตน 

10.  อาหารสัตวเล้ียง ไดแก อาหารสุนัข อาหารแมว ขนมสุนัข แชมพู  
11.  ผลิตภัณฑกระดาษ ไดแก กระดาษเช็ดหนา กระดาษทิชชู ผาออม เปนตน 

 
ประเภทอุปกรณตางๆ ไดแก 
1. อุปกรณสําหรับรถยนต เชน ท่ีรองเทา แชมพูลางรถ ฟองน้ําลางรถ น้ํายาเคลือบเงา 

เปนตน 
2.  อุปกรณสําหรับหองน้ํา เชน ผาขนหนู หัวกอกน้ํา เปนตน 
3.  แบตเตอร่ี ถานไฟ 
4.  อุปกรณทําความสะอาด ไดแก ๆ ไมถูพื้น ไมกวาด ท่ีโกยผง แปรงขัดหองน้ํา 

ฟองน้ําลางจาน เปนตน 
5.  คอมพิวเตอรและอุปกรณ เชน น้ํายาลางแผนซีดี เปนตน 
6.  ของตกแตงบาน เชน พรมปูพื้น เปนตน 
7.  เฟอรนิเจอรตกแตงบาน ไดแก เกาอ้ี ช้ันเอนกประสงค ตูวางรองเทา โตะ

คอมพิวเตอร ช้ันวางทีวี ตูเส้ือผา 
8.  ของใชในบาน เชน โตะรีดผา ท่ีรองรีดผา 
9.  อุปกรณกฬีา เชน ไมแบดมินตัน เปนตน 
10.  วัสดุสํานกังาน เชน กระดาษ A 4  น้ํายาคําผิด แฟม สมุดบิลเงินสด เปนตน 
11.  ของใชพลาสติก ไดแก ถุงขยะ ถุงพลาสติก เปนตน 

 
3. ยี่หอออล อะเบาท เฟซ ไดแก อารเชโด บรัชออน อายไลนเนอร แปงพับ ลิปกลอส ลิปสติกแทง 
น้ํายาทาเล็บ มาสคารา เปนตน 

 
4. ยี่หอสกิน วิสดอม ไดแก โลช่ันถนอมผิว โลช่ันกระชับผิว โฟมลางหนา ครีมอาบน้ํา ครีมกันแดด 
น้ํายาอนามัย ยาทาสีเล็บ ครีมขัดผิว สบูเหลว เปนตน 
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ภาคผนวกที่ 2 
 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษา 
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แบบสอบถาม พฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 
 

คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเปนสวนหน่ึงของคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอความกรุณาทานสละเวลาในการตอบเพื่อ
ประโยชนทางการศึกษาตอไป  

1. แบบสอบถามน้ีสําหรับสอบถามเฉพาะผูท่ีซื้อหรือเคยซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัส 
2. ซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัส ไดแกสินคาภายใตตราย่ีหอ เทสโก คุมคา ออล อะเบาท 

เฟซ หรือ สกิน วิสดอม ย่ีหอใดย่ีหอหน่ึงหรือมากกวาหน่ึงตราย่ีหอ   
 

สวนท่ี 1 พฤติกรรมในการซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส  
ใหทานเขียนเครื่องหมาย �ในตารางที่ตรงกับคําตอบของทานมากที่สุด 
1. ทานเคยซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัสตอไปน้ีหรือไม อยางไร  
      (ผูสัมภาษณแสดงการด # 1) 

การซื้อ 
ย่ีหอ 

ซื้อประจํา ซื้อบางคร้ัง 
เคยซื้อและเลิก

ซื้อแลว 
ไมเคยซื้อ 

เทสโก      

คุมคา      

ออล อะเบาท เฟซ      

สกิน วิสดอม      
 

2. ทานซื้อผลิตภัณฑอะไรภายใตตรายี่หอน้ี 
 2.1. ยี่หอ เทสโก ผลิตภัณฑไดแก ................................................................................... 
 2.2. ยี่หอ คุมคา ผลิตภัณฑ ไดแก .................................................................................... 
 2.3. ยี่หอ ออล อะเบาท เฟซ ผลิตภัณฑไดแก  ................................................................ 
 2.4. ยี่หอ สกิน วิสดอม ผลิตภัณฑไดแก  ........................................................................ 
 

3. ในการซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัส ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจของทานไดแก 
    .(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    1. ตัดสินใจเองทั้งหมด   2. บุคคลในครอบครัวชวยตัดสินใจ 
   3. เพ่ือนชวยตัดสินใจ   4. อื่นๆ (ระบุ) ................................. 

แบบสอบถามชุดท่ี ....................................... 
ผูสัมภาษณ ................................................... 
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4. นอกจากสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัสแลวทานซื้อสินคาตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ อีกหรือไม 
   1. ไมซื้อ     2. ซื้อของคารฟู 
   3. ซื้อของบิ๊กซี    4. อื่นๆ (ระบุ) .................................. 
 

5. ในภาพรวมของการซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัส (ตรายี่หอเทสโก คุมคา ออล อะเบาท 
เฟซ หรือ สกิน วิสดอม) วัตถุประสงคในการซื้อ ไดแกขอใด (ผูสัมภาษณแสดงการด # 2 คําตอบใหเลือกเขียน
เครื่องหมายกาถูกในตารางที่ตรงกับคําตอบของทานมากที่สุด สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 

วัตถุประสงคในการซื้อสินคาตราเฉพาะ 
ย่ีหอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(โปรดระบุ) 

เทสโก             

คุมคา             

ออล อะเบาท เฟซ             

สกิน วิสดอม             
  

6. โอกาสในการซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัสของทานไดแก..(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
1. เจาะจงซื้อเพ่ือใชเปนประจําในครอบครัว             2. ซื้อเฉพาะเมื่อไดมีโอกาสไปเดินหางโลตัส 
3. ซื้อเพ่ือเปนของขวัญของฝาก                                4. ซื้อเฉพาะเมื่อสินคาที่ตองการไมมีจําหนาย 
5. ซื้อเพ่ือไปจําหนายตอ                                           6. ซื้อในโอกาสพิเศษ เชนงานเลี้ยง งาน  
                                                                                      สังสรรค                                                          

                           7. ซื้อเฉพาะเมื่อมีการจัดรายการลดราคา                8. อื่นๆ (ระบุ) .................................. 
 

7. ทานรูจักสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัสไดอยางไรไดแก....(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
                            1. เห็นโฆษณาในสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ               2. เห็นโฆษณาในสื่อเฉพาะของหาง 
                               โทรทัศน นิตยสาร เชน แผนพับ                                   หนังสือ โฆษณาประจํารอบ เว็บไซต 
              3. เห็นสินคาและปายในรานคา       4. พนักงานขายในรานคาแนะนํา 
                             5. ไดยินจากสื่อกระจายเสียงในรานคา      6. คนรูจักแนะนํา 
              7. อื่นๆ (ระบุ) ..................................................    
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8. หลังจากที่รูจักสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัสแลว กอนการตัดสินใจซื้อทานมีการหาขอมูล 
เก่ียวกับผลิตภัณฑน้ันๆ เพ่ิมเติมโดยวิธีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)     

              1. ดูปายราคาวาถูกที่สุดในหมวดเดียวกัน                      2.ดูปายราคาและเปรียบเทียบราคากับ    
                                                                                                        ยี่หอเดิม 

               3. อานปายฉลากของสินคาเพ่ือหาขอมูล       4.อานปายฉลากของสินคาเพ่ือหาขอมูล                 
                                  สวนประสม และวิธีการใช                                             ผูผลิตและการผลิต 
                              5. สอบถามคนรูจักที่เคยใช        6.สอบถามพนักงานขาย 
               7. ไมไดหาขอมูลเพ่ิม ทดลองซื้อไดเลย       8.อื่นๆ (ระบุ) .......................................... 

 

9. โดยทั่วไปทานซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัส ประมาณก่ีครั้งตอเดือน   
               1. 2-3 เดือน/ครั้ง          2. เดือนละ 1 ครั้ง 
               3. เดือนละ 2-3 ครั้ง          4. เดือนละ 4 ครั้ง(ซื้ออาทิตยละ 1 ครั้ง) 
               5. เดือนละ มากกวา 4 ครั้ง         6. อื่นๆ (ระบุ) ......................................... 
 

10. ในขั้นตอนของการเลือกซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ทานใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ตางๆ เหลาน้ีในระดับใด (ผูสัมภาษณแสดงการด # 3) 

ระดับความสําคัญ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินทางเลือก
ซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก

โลตัส 

มาก
ท่ีสุด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

นอย 
 
 

(2) 

นอย 
ท่ีสุด 

 
(1) 

ไมมีผล
ตอการ
เลือก 
(0) 

1. ซื้อเพราะใครๆ ก็ซื้อ       
2. สภาวะเศรษฐกิจทําใหตอง
ประหยัด ใชเงินคุมคา 

      

3. คุณภาพที่ดีของสินคา       
4. ช่ือเสียงของตรายี่หอสินคาตรา
เฉพาะของหางเทสโกโลตัส 

      

5. ช่ือเสียงของโรงงานผูผลิตสินคา       
6. เครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานตางๆ 

      

7.  กลอง/หีบหอ สวยงาม มีเอกลักษณ       
8. ราคาถูกที่สุด       
9. ราคาเทาๆกับสินคาในหมวด
เดียวกัน 
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ระดับความสําคัญ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินทางเลือก
ซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก

โลตัส 

มาก
ท่ีสุด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

นอย 
 
 

(2) 

นอย 
ท่ีสุด 

 
(1) 

ไมมีผล
ตอการ
เลือก 
(0) 

10. มีปายบอกราคาชัดเจน       
11. สินคาวางสะดุดตาและการตกแตง
บริเวณช้ัน 

      

12. สถานที่ต้ังของรานคา       
13. บริการและบรรยากาศที่ดีของ
รานคา 

      

14. สินคามีการสงเสริมการขาย เชน 
ลดราคา แถม 

      

15. สินคามีการลงโฆษณาในโบรชัวร
ของหาง 

      

16. สินคามีการโฆษณาในสื่อทั่วไป       
17. อื่น(ระบุ).......................................       

 

11. หลังจากที่ซื้อมาใชแลว มีความพึงพอใจกับสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัสตอไปน้ีในระดับ
ใด (ผูสัมภาษณแสดงการด # 4) 

ความพอใจ การซื้อซ้ํา 
ย่ีหอ 

ไมเคย
ซื้อ 

พอใจ
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย ซื้ออีก อาจซื้อ 
ไมซื้ออีก 

เทสโก        
คุมคา        
ออล อะเบาท เฟซ        
สกิน วิสดอม        
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สวนท่ี 2 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
12. คํากลาวตอไปน้ี ทานคิดวาขอใดตรงกับบุคลิกภาพของทานมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

1. ชอบซื้อสินคาราคาถูกอยางเดียว สินคาไหนราคาถูกก็จะเลือกซื้อเปนอันดับแรก  
2. ยอมที่จะจายเงินซื้อเพ่ิมขึ้นอีกนิดเพ่ือสิ่งที่ดีกวาอีกหนอย 

   3. มีความเช่ือวาสินคาราคาแพงจะมีคุณภาพดี ในขณะที่สินคาราคาถูกจะมีคุณภาพตํ่าตาม  
                                    ราคา  
    4. ซื้อยี่หอเดิม(ที่มีช่ือเสียง)อยูอยางสม่ําเสมอ โดยคิดวาจะซื้อสินคายี่หอเดิมไมเปล่ียนแปลง 

 5. มีความคิดที่ไมชอบเสี่ยงในการทดลองสินคาใหมๆ    
 6. การซื้อสินคามักเปนไปแบบไมต้ังใจ เปนการซื้อแบบไมมีการวางแผนมากอน 
 7. พิจารณาทุกๆดาน ไมใชมองดูเพียงภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณา

อยางมีเหตุผลจนทําใหรูสึกวาตนเองเปนคนฉลาดซื้อ 
 

13. เพศ   1. ชาย   2. หญิง 
 

14. อายุ   1. ตํ่ากวา 20 ป  2. 20 – 29 ป  3. 30 – 39 ป 
    4. 40 – 49 ป  5. ต้ังแต 50 ปขึ้นไป   
 

15. การศึกษา  1. ตํ่ากวา ป.ตรี  2. ป.ตรีหรือกําลังศึกษาระดับป.ตรี 
    3. สูงกวาป.ตรี หรือกําลังศึกษาระดับสูงกวาป.ตรี    
 

16. อาชีพ   1. นักเรียน/นักศึกษา ช้ันปที่......... คณะ .............................................. 
    2. ขาราชการ  
   3. พนักงานบริษัท  4. พอบาน/แมบาน 
   5. อาชีพอิสระ/คาขาย 6. รัฐวิสาหกิจ  

    7. อื่นๆ (ระบุ) .................................... 
 

17. รายไดสวนตัวของทานตอเดือน 
1. ตํ่ากวา 10,000 บาท/เดือน  2. 10,000 – 19,999 บาท  

   3. ต้ังแต 20,000 บาท ขึ้นไป  
 
 

ขอขอบพระคณุทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวกที่ 3 
 

การดที่ใชประกอบการสัมภาษณ 
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วิธีการใชการดประกอบการตอบแบบสอบถาม 
 

1. การด # 1 แสดงรูปตัวอยางสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 4 ยี่หอ ไดแก 
ยี่หอเทสโก ยี่หอคุมคา ยี่หอออล อะเบาทเฟซ และยี่หอสกิน วิสดอม เพื่อประกอบในการตอบ
แบบสอบถามขอท่ี 1 ในการชวยทําใหผูตอบแบบสอบถามสามารถทราบไดวาเคยซ้ือสินสินคาตรา
เฉพาะยี่หอใดบาง 

2. การด # 2 แสดงขอความวัตถุประสงคในการเลือกซ้ือสินคาตราเฉพาะแตละยี่หอ 
ของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อประกอบในการตอบแบบสอบถามขอท่ี 5 โดยใหเลือกตอบใชหรือ
ไมใช วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือสินคาตราเฉพาะในแตละยี่หอ 

3. การด # 3 แสดงขอความ (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และไมมีผลตอ
การเลือก) และสัญลักษณในการใหคะแนนระดับความสําคัญของปจจัยแตละปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาตราเฉพาะ เพื่อประกอบในการตอบแบบสอบถามขอท่ี 10 โดยแบงระดับ
ความสําคัญออกเปน 6 ระดับ  คือ 0 – 1 

4. การด # 4 แสดงรูปภาพตรายี่หอของสินคาตราเฉพาะแตละยี่หอ และขอความระดับ
ความพึงพอใจ (พอใจมาก ปานกลาง และพอใจนอย) และความตองการซื้อซํ้า (ซ้ืออีก อาจซ้ือ และ
ไมซ้ืออีก) เพื่อประกอบในการตอบแบบสอบถามขอท่ี 11 . 
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  TESCO         TESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(การด # 1) 

   

ตรา 

คุมคา

สกินวิสดอม (Skin Wisdom) ออล อะเบาท เฟซ (All About Face) 
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                      (การด # 2) 

 
 

วัตถุประสงคในการซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัส(ตรายี่หอเทสโก คุมคา ออล อะเบาท เฟซ หรือ สกิน วิสดอม) 
(สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

1. ตองการสินคาราคาถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตรายี่หออื่น  
2. ตองการคุณภาพผลิตภัณฑที่ดีทัดเทียมกับยี่หออื่น  
3. ตองการสินคามีเครื่องหมายรับรองคุณภาพตางๆ เชน อย. และมีการระบุวนัเดือนป ที่ชัดเจน 
4. เจาะจงยี่หอนี้เพราะ เคยใชแลวและเห็นวาเปนตรายี่หอที่มีคุณภาพ 
5. ตรายี่หอที่ตองการไมมีจาํหนาย ซื้อเปนสินคาทดแทน 
6. ตองการสินคายี่หอใดก็ไดมีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก 
7. อยากทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ที่ยังไมเคยใช 
8. เหน็คนรูจักใช เลยใชตาม 
9. ตองการความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา มองเห็นไดชัดเจน/หางาย 
10. ตองการสินคาจากผูผลิตเปนรายเดียวกับสินคายี่หอที่มีชื่อเสียงแตราคาถูกกวา 
11. อื่นๆ (ระบุ) .................................................. 
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                (การด # 3) 

 
 

ปจจัยที่มีผลตอการประเมินทางเลือกซื้อสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัส 
กรุณาระบุการใหความสําคัญกบัปจจัยตางๆ  

 

มากที่สุด    (5)    
มาก    (4) 
ปานกลาง   (3) 
นอย    (2) 
นอยที่สุด   (1) 
ไมมีผลตอการเลือก (0)  
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                (การด # 4) 

 

ความพงึพอใจกับสินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัสตอไปนี้ในระดับใด 
TESCO  TESCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรา 

คุมคา 

ความพอใจ 

พอใจมาก 

พอใจปานกลาง 

ไมพอใจ 

การซื้อซ้าํ 

จะซื้ออีก 

อาจจะซื้ออกี 

ไมซื้อใชอีก 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-สกุล     นางสาวฉัตรนภา   เจริญพันธ 

 
วัน เดือน ปเกิด    13 มกราคม 2524 

 
ประวัติการศึกษา    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย 

     จากโรงเรียนยพุราชวิทยาลัย เชียงใหม ปการศึกษา 2542 
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2546 

 
ประวัติการทํางาน   1. บริษัท ซีเอ็มดี วูดเดนทโปรดักส จํากัด 

ตําแหนง เลขานุการกรรมการผูจัดการ 
    2. บริษัท ปร๊ินเซสฟูดส จํากดั 

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารและพัฒนาระบบ  
    3. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

 
 
 

 

176 


