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สารบาญ 
 

          หนา 
กิตติกรรมประกาศ                      ค 
บทคัดยอภาษาไทย                    ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ                    ฉ 
สารบาญตาราง                      ฎ 
บทท่ี 1  บทนํา                     1 
 หลักการและเหตุผล                    1 
  วัตถุประสงคของการศึกษา                    3 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา                     3 
  นิยามศัพท                      3 
บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ                4 
 แนวคิดและทฤษฎี                   4 
  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ                 13 
บทท่ี 3  ระเบียบวิธีการศึกษา                 18 
  ขอบเขตการศึกษา                 18 
  ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง               18 
 การเก็บรวบรวมขอมูล                 19 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล                19 
 การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช                20 
บทท่ี 4  ผลการศึกษา                  21 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม              22 
  สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคา ในการเลือกใชสินคาตราเฉพาะ           25 
  สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา จําแนกตามบุคลิกภาพของผูตอบ          46 
    แบบสอบถาม  
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สารบาญ (ตอ) 
          หนา 

  สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคายี่หอเทสโก ยี่หอคุมคา            47 
    ยี่หอออล อะเบาท เฟซ และยี่หอ สกิน วิสดอม ของหางเทสโก โลตัส 
    จําแนกตามการศึกษา 
  สวนท่ี 5  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคายี่หอเทสโก ยี่หอคุมคา            93 
    ยี่หอออล อะเบาท เฟซ และยี่หอ สกิน วิสดอม ของหางเทสโก โลตัส  

    จําแนกตามรายได 
บทท่ี 5  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ          135 
  สรุปผลการศึกษา              135 
  อภิปรายผล               145 
  ขอคนพบ               150 
  ขอเสนอแนะ               151 
บรรณานุกรม                156 
ภาคผนวก                157 

ภาคผนวกท่ี 1 ประวัติหางเทสโกโลตัสและประเภทสินคาตราเฉพาะ          158 
ภาคผนวกท่ี 2 แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษา           164 
ภาคผนวกท่ี 3 การดท่ีใชประกอบการสัมภาษณ           170 

ประวัติผูเขียน                176 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ฎ 

 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง                 หนา 
1   แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ             6 
 เกี่ยวกับวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
2   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ           22 
3   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ           22 
4   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา          23 
5   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ           23 
6   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน         24 
7   แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของ         25 

หางเทสโก โลตัส 
8   แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะ           26 

จําแนกตามยีห่อ 
9   แสดงจํานวนและรอยละ ของลักษณะของความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของ         27 
   ผูตอบ แบบสอบถาม จําแนกตามยีห่อ 
10  แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะของผูตอบแบบสอบถาม          28 

จําแนกตามประเภทผลิตภณัฑ ยี่หอ เทสโก 
11  แสดงจํานวนและรอยละของ การซ้ือสินคาตราเฉพาะของผูตอบแบบสอบถาม          29 

จําแนกตามประเภทผลิตภณัฑ ยี่หอ คุมคา 
12  แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะของผูตอบแบบสอบถาม          30 

จําแนกตามประเภทผลิตภณัฑ ยี่หอ ออล อะเบาท เฟซ 
13  แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะของผูตอบแบบสอบถาม          31 

จําแนกตามประเภทผลิตภณัฑ ยี่หอ สกนิ วิสดอม 
14  แสดงจํานวนและรอยละ ของผูมีสวนชวยในการตัดสินใจ เลือกซ้ือสินคาตราเฉพาะ          32 

ของหางเทสโก โลตัส 
15 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ           32 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                 หนา 
16 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามในดานวัตถุประสงคในการซ้ือ         33 

สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยีห่อ เทสโก 
17 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามในดานวัตถุประสงคในการซ้ือ         34 

สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยีห่อ คุมคา 
18 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามในดานวัตถุประสงคในการซ้ือ         35 

สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยีห่อ ออล อะเบาท เฟซ 
19 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามในดานวัตถุประสงคในการซ้ือ         36 

สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยีห่อ สกิน วิสดอม 
20 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามโดยแสดงถึงโอกาสในการซ้ือ         37 

สินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 
21 แสดงจํานวนและรอยละ ของวิธีการรูจักสินคาตราเฉพาะ            38 
22 แสดงจํานวนและรอยละ ของวิธีการหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นๆ เพิ่มเติม          39 
23 แสดงจํานวนและรอยละ ของความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก          40 
 โลตัสตอเดือน 
24 แสดงผลการวเิคราะหระดับ ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาตราเฉพาะ         41 

ของหางเทสโก โลตัส 
25 แสดงจํานวนและรอยละ ของระดับความพงึพอใจสินคาตราเฉพาะของหาง          44 

เทสโก โลตัส  
26 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือซํ้าสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส         45 
27 แสดงจํานวนและรอยละ ของบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม           46 
28 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ของหางเทสโก โลตัส           47 

จําแนกตามการศึกษา 
29 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ของหางเทสโก โลตัส           48 

ยี่หอ เทสโก จาํแนกตามการศึกษา 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                 หนา 
30 แสดงจํานวนและรอยละ ของซ้ือสินคาตราเฉพาะท้ัง 4 ประเภท ของหางเทสโก โลตัส          50 

จําแนกตามการศึกษา 
31 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ของหางเทสโก โลตัส          51 

 ยี่หอ คุมคา จาํแนกตามการศึกษา    
32 แสดงจํานวนและรอยละ ของซ้ือสินคาตราเฉพาะท้ัง 4 ประเภท ของหางเทสโก โลตัส         52 

จําแนกตามการศึกษา 
33 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ของหางเทสโก โลตัส           54 

ยี่หอ ออล อะเบาท เฟซ จําแนกตามการศึกษา 
34 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ของหางเทสโก โลตัส           55 

ยี่หอ สกิน วิสดอม จําแนกตามการศึกษา 
35 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือสินคาตราเฉพาะ          56 

ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษา  
36 แสดงจํานวนและรอยละ ของหางท่ีผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซ้ือสินคาตราเฉพาะ          57 

จําแนกตามการศึกษา 
37 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือสินคา         59 

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยี่หอ เทสโก จําแนกตามการศึกษา 
38 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือสินคา         61 

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยี่หอ คุมคา จําแนกตามการศึกษา 
39 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือสินคา         63 

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยี่หอ ออล อะเบาท เฟซ จําแนกตามการศึกษา 
40 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือสินคา         65 

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยี่หอ สกิน วิสดอม จําแนกตามการศึกษา 
41 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามถึงโอกาสในการซ้ือสินคาตรา         67 

เฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษา 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                 หนา 
42 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามท่ีรูจักสินคาตราเฉพาะของหาง         69 

เทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษา 
43 แสดงจํานวนและรอยละ ของวิธีการหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นๆ เพิ่มเติม          71 

จําแนกตามการศึกษา  
44 แสดงจํานวนและรอยละ ของความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส          73 

จําแนกตามการศึกษา 
45 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินทางเลือกซ้ือ         75 

สินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัสของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา 
46 แสดงจํานวนและรอยละ ของระดับความพงึพอใจท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ          79 

ยี่หอเทสโก ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษา   
47 แสดงจํานวนและรอยละ ของระดับความพงึพอใจท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ         80 

ยี่หอ คุมคา ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษา 
48 แสดงจํานวนและรอยละ ของระดับความพงึพอใจท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ         82 

ยี่หอ ออล อะเบาท เฟซ ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษา 
49 แสดงจํานวนและรอยละ ของระดับความพงึพอใจท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ         83 

ยี่หอ สกิน วิสดอม ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามการศึกษา 
50 แสดงจํานวนและรอยละ ของปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือซํ้าสินคาตราเฉพาะย่ีหอ เทสโก          85 

จําแนกตามการศึกษา 
51 แสดงจํานวนและรอยละ ของปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือซํ้าสินคาตราเฉพาะย่ีหอ คุมคา          86 

จําแนกตามการศึกษา 
52 แสดงจํานวนและรอยละ ของปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือซํ้าสินคาตราเฉพาะย่ีหอ                         88 
          ออล อะเบาท เฟซ จําแนกตามการศึกษา 
53 แสดงจํานวนและรอยละ ของปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือซํ้าสินคาตราเฉพาะย่ีหอ                         89 
          สกิน วสิดอม จําแนกตามการศึกษา 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                 หนา 
54 แสดงจํานวนและรอยละ ของบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม            91 

จําแนกตามการศึกษา 
55 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ของหางเทสโก โลตัส           93 

จําแนกตามรายไดตอเดือน 
56 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ของหางเทสโก โลตัส           95 

ยี่หอ เทสโก จาํแนกตามรายไดตอเดือน 
57 แสดงจํานวนและรอยละ ของซ้ือสินคาตราเฉพาะท้ัง 4 ประเภท ของหางเทสโก         96 
         โลตัส จําแนกตามรายไดตอเดือน 
58 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ของหางเทสโก โลตัส          97 

ยี่หอ คุมคา จําแนกตามรายไดตอเดือน 
59 แสดงจํานวนและรอยละ ของซ้ือสินคาตราเฉพาะท้ัง 4 ประเภท ของหางเทสโก          98 
 โลตัส จําแนกตามรายไดตอเดือน 
60 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ของหางเทสโก โลตัส         100 

ยี่หอ ออล อะเบาท เฟซ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
61 แสดงจํานวนและรอยละ ของการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ของหางเทสโก โลตัส         101 

ยี่หอ สกิน วิสดอม จําแนกตามรายไดตอเดอืน 
62 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือสินคาตราเฉพาะ        102 

ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามรายไดตอเดือน  
63 แสดงจํานวนและรอยละ ของหางท่ีผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซ้ือสินคาตราเฉพาะ        103 

จําแนกตามรายไดตอเดือน 
64 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือสินคา       105 

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยี่หอ เทสโก จําแนกตามรายไดตอเดือน 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                 หนา 
65 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือสินคา       107 

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยี่หอ คุมคา จําแนกตามรายไดตอเดือน 
66 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือสินคา       109 

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยี่หอ ออล อะเบาท เฟซ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
67 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามถึงวัตถุประสงคในการซ้ือสินคา       111 

ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยี่หอ สกิน วิสดอม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
68 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามถึงโอกาสในการซ้ือสินคา          113 

              ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามรายไดตอเดือน 
69 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามท่ีรูจักสินคาตราเฉพาะของหาง      115 

เทสโก โลตัส จําแนกตามรายไดตอเดือน 
70 แสดงจํานวนและรอยละ ของวิธีการหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นๆ เพิ่มเติม        117 

จําแนกตามรายไดตอเดือน 
71 แสดงจํานวนและรอยละ ของความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก        119 
           โลตัส จําแนกตามรายไดตอเดือน 
72 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินทางเลือกซ้ือ       121 

สินคาตราเฉพาะของหางเทสโกโลตัสของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
73 แสดงจํานวนและรอยละ ของระดับความพงึพอใจท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ        124 

ยี่หอเทสโก ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามรายไดตอเดือน 
74 แสดงจํานวนและรอยละ ของระดับความพงึพอใจท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ       126 

ยี่หอ คุมคา ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามรายไดตอเดอืน 
75 แสดงจํานวนและรอยละ ของระดับความพงึพอใจท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ       127 

ยี่หอ ออล อะเบาท เฟซ ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามรายไดตอเดอืน 
76 แสดงจํานวนและรอยละ ของระดับความพงึพอใจท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ       128 

ยี่หอ สกิน วิสดอม ของหางเทสโก โลตัส จําแนกตามรายไดตอเดือน 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง           หนา 
77 แสดงจํานวนและรอยละ ของปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือซํ้าสินคาตราเฉพาะย่ีหอ เทสโก        129 

จําแนกตามรายไดตอเดือน 
78 แสดงจํานวนและรอยละ ของปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือซํ้าสินคาตราเฉพาะย่ีหอ คุมคา        130 

จําแนกตามรายไดตอเดือน 
79 แสดงจํานวนและรอยละ ของปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือซํ้าสินคาตราเฉพาะย่ีหอ                       131 
        ออล อะเบาท เฟซ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
80 แสดงจํานวนและรอยละ ของปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือซํ้าสินคาตราเฉพาะย่ีหอ                     132 
        สกิน วสิดอม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
81 แสดงจํานวนและรอยละ ของบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม         133 
          รายไดตอเดือน 

 
 

 
 

 


