
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 

ในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของ
หางเทสโก โลตัส ในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยบทนี้จะกลาวถึงสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล       
ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของลูกคา หรือผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก 
โลตัส ในอําเภอเมืองเชียงใหม 

จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง มีอายุ 20 – 29 ป มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และมีอาชีพอิสระ คาขาย และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา 10,000 
บาท เปนจํานวนมากท่ีสุด 
 

สวนท่ี 2 : ขอมูลพฤติกรรมท่ัวไป เก่ียวกับการซ้ือของลูกคา ท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของ
หางเทสโก โลตัส ในอําเภอเมืองเชียงใหม 

จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะโดยจําแนก
เปนสาขาหางดง จํานวน 150 ราย และสาขากาดคําเท่ียง จํานวน 150 ราย สวนมากซ้ือสินคา         
ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ยี่หอเทสโกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยี่หอคุมคา ยี่หอสกิน วิสดอม 
และยี่หอออล อะเบาท เฟซ ตามลําดับ 

ในสินคาตราเทสโกนั้น ลูกคาจะซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง และสินคาที่ซ้ือสวนมากจะเปน
สินคาบริโภค เชน กระดาษชําระ  น้ํามันพืช  น้ํายาปรับผานุม  น้ํายาลางจาน  น้ําปลา เปนตน โดยมี
วัตถุประสงคในการซ้ือคือ  ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเ ม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หอ อ่ืน                        
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความพึงพอใจในสินคาในระดับความพอใจมาก และสวนมาก
ตองการซ้ือสินคาซํ้าอีก 

ในสินคายี่หอคุมคานั้น ลูกคาจะซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง และสินคาท่ีซ้ือสวนมากจะเปน
สินคาบริโภค เชน กระดาษชําระ  น้ํามันพืช  น้ํายาปรับผานุม  น้ํายาลางจาน น้ําปลา เปนตน โดย
วัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน ผูตอบ
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แบบสอบถามสวนมาก มีความพึงพอใจในสินคาในระดับความพอใจมาก และสวนมากตองการซ้ือ
สินคาซํ้าอีก 

ในสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ นั้น ลูกคาจะซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง และสินคาท่ีซ้ือ
สวนมากจะเปนลิปสติกแทง ลิปกรอส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุด
เม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก มีความพึงพอใจในสินคาในระดับ
ความพอใจปานกลาง และสวนมากอาจซ้ือสินคาซํ้าอีก 

ในสินคายี่หอสกิน วิสดอมนั้น ลูกคาจะซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง และสินคาท่ีซ้ือสวนมาก
จะเปนครีมบํารุงผิว โดยวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ
ตรายี่หออ่ืน ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก มีความพึงพอใจในสินคาในระดับความพอใจปานกลาง 
และนอย จํานวนเทากัน และสวนมากไมซ้ือสินคาซํ้าอีก 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากที่ซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส นั้น จะเปน   
ผูตัดสินใจซ้ือสินคาดวยตนเองท้ังหมด และไมเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ โดยเจาะจงซ้ือ
สินคาเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว และผูตอบแบบสอบถามเห็นสินคาและปายในรานคา และใน
การหาขอมูลนั้นผูตอบแบบสอบถามจะดูปายราคาวาถูกท่ีสุดในหมวดเดียวกัน และผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากจะซ้ือสินคาตราเฉพาะเดือนละ 1 คร้ัง โดยปจจัยท่ีมีผลตอการประเมิน
ทางเลือกในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ของผูตอบแบบสอบถามใหระดับ
ความสําคัญในดานสภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด รองลงมาคือ ดานของราคาถูกท่ีสุด และ
ดานสินคามีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แถม ตามลําดับในระดับมาก และผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากจะเปนผูท่ี พิจารณาทุกๆ ดานไมใชมองเพียงภาพลักษณของตราสินคาหรือ
โฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตัวเองเปนคนฉลาดซ้ือ 
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สวนท่ี 3 : ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา จําแนกตามบุคลิกภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามมีบุคลิกภาพ ดังนี้ โดยจะเปนผูท่ีพิจารณาทุกๆ ดาน ไมใชมองดู
เพียงภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตนเอง
เปนคนฉลาดซ้ือ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ชอบซ้ือสินคาราคาถูกอยางเดียว สินคาไหนราคาถูกก็จะ
เลือกซ้ือเปนอันดับแรก และการซ้ือสินคามักเปนไปแบบไมต้ังใจ เปนการซ้ือแบบไมมีการวางแผน
มากอน ตามลําดับ 
 

สวนท่ี 4 : ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีซ้ือสินคา       
ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามการศึกษา  

4.1. พฤติกรรมการซ้ือของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือสินคาตราท่ีซ้ือสินคา  
ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามการศึกษา    

1. ผูท่ีจบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
1.1.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากท่ีจบการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา
ตรี ซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอเทสโก มากท่ีสุด โดยซ้ือสินคายี่หอเทสโก เปนประจํา เปนสินคา
ประเภท สินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ี
ซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูก
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับ
มาก และจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

1.2.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอคุมคา  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ซ้ือสินคายี่หอคุมคา เปนประจํา เปน

สินคาประเภท สินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และ
หางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคา
ราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออื่น พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ใน
ระดับมาก และจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

1.3.  ในดานพฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ 

เปนบางคร้ัง ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคา
ตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือ
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เปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับปานกลาง 
และอาจจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

1.4. ในดานพฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม เปน

บางคร้ัง ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคา    
ตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับปานกลาง 
และอาจจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส สวนมากมีการ
ตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะโดยเปนการเจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว มากท่ีสุด 
รูจักสินคาตราเฉพาะไดโดยเห็นสินคาและปายในรานคา โดยกอนการตัดสินใจนั้นมีวิธีการหา
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น เพิ่มเติมโดยดูปายราคาวาถูกท่ีสุดในหมวดเดียวกัน ความถ่ีในการซ้ือ
เฉล่ีย 1 คร้ัง/เดือน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงสุด       
3 อันดับแรกคือ สภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา  ราคาถูกท่ีสุด และสินคามีการ
สงเสริมการขาย เชน ลดราคา แถม และบุคลิกภาพของผูซ้ือสินคาเปนดังนี้คือ พิจารณาทุกๆ ดาน 
ไมใชมองดูเพียงภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึก
วาตนเองเปนคนฉลาดซ้ือ  
 

2.  ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.1.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอเทสโก มากท่ีสุด โดยซ้ือสินคายี่หอเทสโก เปนบางคร้ัง เปน
สินคาประเภท สินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และ
หางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคา
ราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ใน
ระดับมาก และจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

2.2.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอคุมคา  
ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ซ้ือสินคายี่หอคุมคา เปนบางคร้ัง เปนสินคาประเภท 

สินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคา
ตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือ
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เปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับมาก และจะ
ซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

2.3.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ  
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ เปนบางคร้ัง ผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หาง
เทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรา
ยี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับปานกลาง และอาจจะซ้ือซํ้าใน
คร้ังตอไปอีก 

2.4.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม  
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคายี่หอสกิน  วิสดอม  เปนบางคร้ัง  ผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หาง
เทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ  
ตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับปานกลาง และระดับนอย 
จํานวนเทากัน และจะไมซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

โดยเปนการเจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว มากท่ีสุด รูจักสินคาตราเฉพาะ
ไดโดยเห็นสินคาและปายในรานคา โดยกอนการตัดสินใจนั้นมีวิธีการหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
นั้น เพิ่มเติมโดยดูปายราคาวาถูกท่ีสุดในหมวดเดียวกัน ความถ่ีในการซ้ือสินคาเฉล่ีย 2 - 3 เดือน/
คร้ัง มีจํานวนเทากัน มากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสูงสุด 3 อันดับแรกคือ สภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา  ราคาถูกท่ีสุด และ 
คุณภาพท่ีดีของสินคา และบุคลิกภาพของผูซ้ือสินคาเปนดังนี้คือ พิจารณาทุกๆ ดาน ไมใชมองดู
เพียงภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตนเอง
เปนคนฉลาดซ้ือ 
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3.  ผูท่ีจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี 

3.1.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากท่ีจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาสูง

กวาระดับปริญญาตรี ซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอเทสโก มากท่ีสุด โดยซ้ือสินคายี่หอเทสโก เปน
บางคร้ัง เปนสินคาประเภท สินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคา    
ตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ 
ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของ
หางเทสโก โลตัส ในระดับปานกลางและจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

3.2.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอคุมคา  
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคายี่หอคุมคา เปนบางคร้ัง เปนสินคาประเภท 

สินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคา
ตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับปานกลาง
และจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

3.3.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ  
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ เปนบางคร้ัง ผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หาง
เทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ  
ตราย่ีหออ่ืน  ตองการคุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน  ตองการความสะดวกในการเลือก
ซ้ือสินคา มองเห็นไดชัดเจน/หางาย  อยากทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ท่ียังไมเคยใช และตรายี่หอท่ี
ตองการไมมีจําหนาย ซ้ือเปนสินคาทดแทน มีจํานวนเทากัน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหาง
เทสโก โลตัส ในระดับปานกลางและอาจจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

3.4.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม  
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากท่ีจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาสูง

กวาระดับปริญญาตรี เคยซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม และเลิกซ้ือแลว ผูตอบแบบสอบถามเปน        
ผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดย
วัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก อยากทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ท่ียังไมเคยใช พึงพอใจในสินคาตรา
เฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับนอยและจะไมซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  
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เปนการซ้ือเฉพาะเมื่อไดมีโอกาสไปเดินหางโลตัส รูจักสินคาตราเฉพาะไดโดยเห็น
สินคาและปายในรานคา โดยกอนการตัดสินใจน้ันมีวิธีการหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น เพิ่มเติม
โดยดูปายราคาและเปรียบเทียบราคากับยี่หอเดิม ความถ่ีในการซื้อเฉล่ีย 1 คร้ัง/เดือน และ2 - 3 คร้ัง/
เดือน มีจํานวนเทากัน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงสุด 
3 อันดับแรกคือ ราคาถูกท่ีสุด, สภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา และสินคามีการ
สงเสริมการขาย เชน ลดราคา แถม และบุคลิกภาพของผูซ้ือสินคาเปนดังนี้คือ พิจารณาทุกๆ ดาน 
ไมใชมองดูเพียงภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึก
วาตนเองเปนคนฉลาดซ้ือ 
 

สวนท่ี 5 : ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีซ้ือสินคาตรา
เฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายได 

5.1. พฤติกรรมการซ้ือของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง
เทสโก โลตัส ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายได 

1.  ผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน 
1.1.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอเทสโก มาก
ท่ีสุด โดยซ้ือสินคายี่หอเทสโก เปนบางคร้ัง เปนสินคาประเภทสินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถาม
เปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส 
โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน      
พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับมาก และจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

1.2.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอ คุมคา  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง เปนสินคา

ประเภทสินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ี
ซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูก
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับ
มาก และจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

1.3.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง ผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หาง
เทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ  
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ตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับปานกลาง และอาจจะซ้ือ
ซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

1.4.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง ผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หาง
เทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ  
ตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับปานกลาง และอาจจะซ้ือ
ซํ้าในคร้ังตอไปอีก 

เปนการเจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว มากท่ีสุดรูจักสินคาตราเฉพาะได
โดยเห็นสินคาและปายในรานคา โดยกอนการตัดสินใจน้ันมีวิธีการหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น 
เพิ่มเติมโดยดูปายราคาวาถูกท่ีสุดในหมวดเดียวกัน ความถ่ีในการซ้ือเฉล่ีย 1 คร้ัง/เดือน ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงสุด 3 อันดับแรกคือ สภาวะ
เศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา  ราคาถูกท่ีสุด  และสินคามีการสงเสริมการขาย เชน ลด
ราคา แถม และบุคลิกภาพของผูซ้ือสินคาเปนดังนี้คือ พิจารณาทุกๆ ดาน ไมใชมองดูเพียง
ภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตนเองเปนคน
ฉลาดซ้ือ 
 

2.  ผูท่ีมีรายไดระหวาง 10,000 - 19,999 บาท /เดือน 
2.1.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอเทสโก มากท่ีสุด โดยซ้ือสินคา
ยี่หอเทสโก เปนบางคร้ัง เปนสินคาประเภทสินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจใน
การซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงค
ในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตรา
เฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับมาก และจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  
 

2.2.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอคุมคา  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง เปนสินคา

ประเภท สินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ี
ซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูก



 143 

ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับ
มาก และจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

2.3.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง ผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หาง
เทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ  
ตราย่ีหออ่ืน และอยากทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ท่ียังไมเคยใช จํานวนเทากัน พึงพอใจในสินคา    
ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับปานกลาง และอาจจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

2.4.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเคยซ้ือสินคา และเลิกซ้ือแลว ผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หาง
เทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ  
ตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับนอย และจะไมซ้ือซํ้าใน
คร้ังตอไปอีก  

เปนการเจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว มากท่ีสุด รูจักสินคาตราเฉพาะได
โดยเห็นสินคาและปายในรานคา โดยกอนการตัดสินใจน้ันมีวิธีการหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น 
เพิ่มเติมโดยดูปายราคาวาถูกท่ีสุดในหมวดเดียวกัน ความถ่ีในการซ้ือเฉลี่ย 1 คร้ัง/เดือน ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ราคาถูกท่ีสุด
สภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา และสินคามีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แถม 
และบุคลิกภาพของผูซ้ือสินคาเปนดังนี้คือ พิจารณาทุกๆ ดาน ไมใชมองดูเพียงภาพลักษณของตรา
สินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตนเองเปนคนฉลาดซ้ือ 

 
3.  ผูท่ีมีรายไดมากกวา 20,000 บาท /เดือน 

3.1.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอเทสโก 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอเทสโก มากท่ีสุด โดยซ้ือสินคา

ยี่หอเทสโก เปนบางคร้ัง เปนสินคาประเภท สินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจใน
การซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงค
ในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคา    
ตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับมาก และจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  
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3.2.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอคุมคา  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง เปนสินคา

ประเภท สินคาบริโภค ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ี
ซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หางเทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูก
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับ
มาก และจะซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

3.3.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาเปนบางคร้ัง ผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หาง
เทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรา
ยี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ในระดับปานกลาง และอาจจะซ้ือซํ้าใน
คร้ังตอไปอีก  

3.4.  พฤติกรรมในการซ้ือสินคายี่หอ สกิน วิสดอม  
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเคยซ้ือสินคา และเลิกซ้ือแลว ผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง และหางท่ีซ้ือสินคาตราเฉพาะ คือ หาง
เทสโก โลตัส โดยวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรา
ยี่หออ่ืน และตองการคุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน พึงพอใจในสินคาตราเฉพาะของหาง
เทสโก โลตัส ในระดับนอย และจะไมซ้ือซํ้าในคร้ังตอไปอีก  

เปนการเจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําในครอบครัว มากท่ีสุด รูจักสินคาตราเฉพาะได
โดยเห็นสินคาและปายในรานคา โดยกอนการตัดสินใจน้ันมีวิธีการหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น 
เพิ่มเติมโดยดูปายราคาและเปรียบเทียบราคากับยี่หอเดิม ความถ่ีในการซ้ือเฉล่ีย 2 - 3 คร้ัง/เดือน 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ราคา
ถูกท่ีสุด  สภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา และสินคามีการสงเสริมการขาย เชน ลด
ราคา แถม และบุคลิกภาพของผูซ้ือสินคาเปนดังนี้คือ พิจารณาทุกๆ ดาน ไมใชมองดูเพียง
ภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวาตนเองเปนคน
ฉลาดซ้ือ 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส ใน

อําเภอเมืองเชียงใหม แสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎีและแนวคิดท่ีใชในการศึกษาดังนี้ 
 

1. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปรียบเทียบตามการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

(Analyzing Consumer Behavior) ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ(2546) ไดกลาวถึง การวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค ไว คือ 6Ws1H ซ่ึง ประกอบดวย ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who)  ผูบริโภคซ้ือ
อะไร (What)  ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why)  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Whom)  ผูบริโภคซ้ือ
เม่ือใด (When)  ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบริโภคซ้ืออยางไร (How) เพื่อคนหาคําตอบ       
7 คําตอบ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย กลุมเปาหมาย (Occupants)  ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 
(Objects)  วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives)  บทบาทของกลุมตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือ (Organizations)  โอกาสในการซ้ือ (Occasions)  ชองทางหรือแหลงท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ 
(Outlets) และข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ซ่ึงแสดงถึงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหา
คําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ดังตอไปนี้ 

Who? (ใครอยูในตลาดเปาหมาย) 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก เปนเพศหญิง มีอายุต้ังแต 20 – 29 ป 

จบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี มีอาชีพอิสระหรือคาขาย รายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 10,000 
บาท  

What? (ผูบริโภคซ้ืออะไร) 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอเทสโก 

และย่ีหอคุมคา โดยสินคาท่ีซ้ือสวนมากเปนสินคาบริโภค รองลงมาคือ อุปกรณตางๆ และเคร่ือง
แตงกาย ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับทวีเดช  ดวงวิจิตร (2545) ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกซ้ือสินคาของลูกคาในไฮเปอรมารเก็ต ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาสินคาท่ี
ผูบริโภคซ้ือในไฮเปอรมารเก็ต (แม็คโคร คารฟูร เทสโก โลตัส และบ๊ิกซี) มากท่ีสุด เปนประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม ซ่ึงเปนสินคาประเภทสินคาบริโภคดวยเหมือนกัน และสอดคลองกับผล
การศึกษาของปทมา กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การซ้ือสินคาตราเฉพาะ ในอําเภอเมืองเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส โดยพบวาสินคาท่ี
ผูบริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ อุปกรณเคร่ืองใชในครัวเรือน ซ่ึงเปนสินคาประเภทสินคาบริโภคดวย
เชนกัน 
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Why? (ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ) 
จากการศึกษาพบวา เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง

เทสโก โลตัส ยี่หอเทสโก ยี่หอ คุมคา ยี่หอ ออล อะเบาท เฟซ และซ้ือยี่หอ สกิน วิสดอม เนื่องจาก
ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา 
กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคา         
ตราเฉพาะ ในอําเภอเมืองเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส โดยมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ คือ
ปจจัยราคาตํ่ากวายี่หออ่ืนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของดลชัย    
บุณยะรัตเวช (2545) ซ่ึงศึกษาความสัมพันธกับทัศนคติของคนท่ีมีตอสินคาตราเฉพาะ โดย
เปรียบเทียบคนอเมริกากับคนไทย และศึกษาพฤติกรรมของคนท่ีมีตอตราเฉพาะ พบวากลุม
ผูบริโภคกลุมท่ีนิยมชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะจะมีการตระหนักในเร่ืองของราคา         
(Price Consciousness ) นั่นคือลูกคาจะตัดสินใจซ้ือสินคาใดๆ ก็ตามจะคํานึงถึงราคาเพียงอยางเดียว 
โดยไม คํ านึ ง ถึงป จจั ย อ่ืนๆ  และกลุม ลูกค า ท่ี มีการตระหนักในเ ร่ือง คุณค าของสินค า                 
(Value Consciousness ) ซ่ึงโดยท่ัวๆ ไปผูบริโภคจะซ้ือสินคาโดยจะดูราคาเปนเกณฑในการเลือก
ซ้ือสินคา ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้นิยมชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะมาก แตบางคร้ังจะคํานึงถึงเร่ือง
ของราคาท่ีจายไปกับคุณภาพสินคาท่ีไดรับมาดวยเชนกัน โดยทางลูกคาจะยอมจายเงินเพิ่มข้ึนอีก
นิด เพื่อส่ิงท่ีดีกวา วัตถุประสงคในการซ้ือสินคาตราเฉพาะย่ีหอ เทสโก และยี่หอ คุมคา รองลงมา
คือ ตองการคุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา      
กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคา          
ตราเฉพาะ ในอําเภอเมืองเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส โดยมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ คือ 
ปจจัยคุณภาพของสินคา รองลงมาจากปจจัยดานราคา 

Whom? (ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ) 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก มีผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 

คือตัดสินใจดวยตนเอง รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ตามลําดับ 

When? (ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด) 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก เจาะจงซ้ือเพื่อใชเปนประจําใน

ครอบครัว รองลงมาคือ ซ้ือเฉพาะเม่ือไดมีโอกาสไปเดินหางโลตัส และซ้ือเฉพาะเม่ือมีการจัด
รายการลดราคา ตามลําดับ 
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Where? (ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน) 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก 

โลตัส รองลงมาคือ หางบ๊ิกซี และหางคารฟูร ตามลําดับ 
How? (ผูบริโภคซ้ืออยางไร) 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก 
โลตัส เดือนละ 1 คร้ัง รองลงมาคือ 2 - 3 เดือน/คร้ัง และเดือนละ 2 - 3 คร้ัง ตามลําดับ  และสินคา
ตราเฉพาะท่ีเคยซ้ือสวนมากคือ ยี่หอเทสโก รองลงมาคือยี่หอคุมคา และยี่หอสกิน วิสดอม 
ตามลําดับ  

โดยสวนมากซ้ือเปนบางคร้ัง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา  กิมสุวรรณ 
(2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะในอําเภอ
เมืองเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส ซ่ึงพบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามซ้ือสินคาตราเฉพาะ
เปนคร้ังคราว 

เม่ือผูตอบแบบสอบถามซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอเทสโก และยี่หอคุมคาแลว พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในสินคามาก และตองการซ้ือสินคาซํ้าอีก สินคายี่หอออล     
อะเบาท เฟซ และย่ีหอสกิน วิสดอม มีความพึงพอใจในสินคาปานกลาง และอาจซ้ือซํ้าอีก ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา  กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะในอําเภอเมืองเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส 
ซ่ึงพบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยใชแลว มักจะกลับมาซ้ืออีก 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเจาะจงซ้ือสินคาตราเฉพาะของหาง
เทสโก โลตัส เพื่อใชเปนประจําในครอบครัว ซ่ึงหมายความวาผูตอบแบบสอบถาม มีความ
จงรักภักดีตอสินคาตราเฉพาะ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของดลชัย  บุณยะรัตเวช (2545) ซ่ึง
ศึกษาความสัมพันธกับทัศนคติของคนท่ีมีตอสินคาตราเฉพาะ โดยเปรียบเทียบคนอเมริกากับคน
ไทย และศึกษาพฤติกรรมของคนท่ีมีตอตราเฉพาะ ในดานปจจัยดานโครงสรางของตลาด 
(Marketing Constructs) ซ่ึงกลาววาลูกคาท่ีมี ความจงรักภักดีตอตรายี่หอ (Brand Loyalty) หมายถึง 
คนซ้ือท่ีมีความจงรักภักดีตอสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่งจะไมคอยเปล่ียนแปลง โดยลูกคาจะเลือกซ้ือ
ยี่หอเดิมอยูอยางสมํ่าเสมอผูบริโภคกลุมนี้จะไมคอยนิยมชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ 
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2.  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
จากทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงเปนแนวคิดในการวางกลยุทธทางการตลาด

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

ดานผลิตภัณฑ (Product) 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยเฉล่ียทุกปจจัย ใน

ระดับท่ีมาก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดานคุณภาพที่ดีของสินคา 
รองลงมาคือ เร่ืองเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา  กิมสุวรรณ 
(2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะ ในอําเภอ
เมืองเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส โดยปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือคือปจจัย
คุณภาพของสินคา 

ดานราคา (Price) 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาในระดับมาก พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดานสภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา 
รองลงมาคือ ดานของราคาถูกท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา  กิมสุวรรณ (2545) ท่ี
ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะในอําเภอเมือง
เชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส โดยมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ คือปจจัยราคาตํ่ากวายี่หออ่ืน
เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของทวีเดช  ดวงวิจิตร (2545) ท่ีไดทํา
การวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาของลูกคาในไฮเปอรมารเก็ต ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในปจจัยดานราคาพบวา ปจจัยดานราคาถูกกวารานอ่ืนๆ มีอิทธิพลมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ สินคามีราคาคุมคาเงิน 

ดานการจัดจําหนาย (Place) 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการจัดจําหนายในระดับมาก 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ ในดานเร่ืองสถานท่ีต้ังของรานคา ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาของทวีเดช  ดวงวิจิตร (2545) ท่ีไดทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ
สินคาของลูกคาในไฮเปอรมารเก็ตในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาโดยปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดานการเดินทาง
สะดวกรองลงมาคือ เร่ืองสินคาวางสะดุดตาและการตกแตงบริเวณชั้น ความสําคัญตอปจจัย
รองลงมาคือ เร่ืองบริการและบรรยากาศท่ีดีของรานคา ตามลําดับ และสอดคลองกับผลการศึกษา



 149 

ของปทมา  กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ
สินคาตราเฉพาะในอําเภอเมืองเชียงใหม : กรณีศึกษาเทสโกโลตัส โดยปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญระดับมาก ไดแกปจจัยดานสถานท่ีสะดวก
ในการเดินทาง บรรยากาศดี สะอาด และหางต้ังอยูใกลบานหรือสถานท่ีทํางาน 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดในระดับ

มาก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ ในดานสินคามีการสงเสริมการขาย เชน 
ลดราคา แถม ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของปทมา  กิมสุวรรณ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะในอําเภอเมืองเชียงใหม : กรณีศึกษา
เทสโกโลตัส โดยพบวาปจจัยดานการลดราคามีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาตราเฉพาะของผูบริโภค 
ความสําคัญตอปจจัยรองลงมาคือ เร่ืองสินคามีการลงโฆษณาในโบรชัวรของ ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของทวีเดช  ดวงวิจิตร (2545) ท่ีไดทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคา
ของลูกคาในไฮเปอรมารเก็ต ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวาผูบริโภคสวนใหญ
รูจักไฮเปอรมารเก็ต จากแผนพับ และโบรชัวร 
 

3.  การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปรียบเทียบตามผลการศึกษาของดลชัย  บุณยะรัต
เวช (2545) ท่ีศึกษาความสัมพันธกับทัศนคติของคนท่ีมีตอสินคาตราเฉพาะ โดยเปรียบเทียบคน
อเมริกากับคนไทย และศึกษาพฤติกรรมของคนท่ีมีตอสินคาตราเฉพาะท่ีสอดคลองกับบทความตาม
การศึกษาของดลชัย  บุณยะรัตเวช(2545) ดังนี้คือ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวาตนเองมีบุคลิกภาพท่ีพิจารณาทุกๆ ดานไมใช
มองเพียงภาพลักษณของตราสินคาหรือโฆษณา โดยจะพิจารณาอยางมีเหตุผล จนทําใหรูสึกวา
ตัวเองเปนคนฉลาดซ้ือมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับบทความของดลชัย  บุณยะรัตเวช (2545) กลาววา
ผูบริโภคมีความภูมิใจท่ีสามารถซ้ือสินคาไดอยางฉลาดซ้ือไมไดถูกหลอก (Smart Shopper Self - 
Perception) เปนกรณีท่ีลูกคาจะพิจารณาในทุกๆ ดาน ไมไดมองเพียงภาพลักษณของตราสินคา หรือ
โฆษณาชวนเช่ือโดยลูกคาจะพิจารณาอยางมีเหตุมีผลจนทําใหลูกคารูสึกวาลูกคาฉลาดซ้ือ ซ่ึง
ผูบริโภคกลุมนี้จะนิยมชมชอบในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ 
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ขอคนพบ 
จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 

ในอําเภอเมืองเชียงใหม มีขอคนพบดังนี้ 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอเทสโก รองลงมาคือ ยี่หอคุมคา 

และยี่หอสกิน วิสดอม ตามลําดับ ความถ่ีในการซ้ือสินคาตราเฉพาะ เปนดังนี้ ยี่หอเทสโก ยี่หอ
คุมคา ยี่หอออล อะเบาท เฟซ และยี่หอสกิน วิสดอม ซ้ือเปนบางคร้ัง  

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอเทสโก และยี่หอคุมคา โดยซ้ือ
สินคาบริโภคมากท่ีสุด และวัตถุประสงคในการซ้ือสินคา คือตองการสินคาราคาถูกท่ีสุด เม่ือ
เปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน รองลงมาคือตองการคุณภาพผลิตภัณฑท่ีดีทัดเทียมกับยี่หออ่ืน ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในสินคาในระดับมาก และซ้ือซํ้าอีกในคร้ังตอไป 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาตราเฉพาะท่ีซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท/เดือน มี
วัตถุประสงคในการซ้ือสินคา ตองการสินคาราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน รองลงมา
คือ อยากทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ท่ียังไมเคยใช ซ่ึงจากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความประสงคตองการทดทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ท่ียังไมเคยใช มีความพึงพอใจในสินคาในระดับ
ปานกลาง และอาจซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ ซํ้าอีกในคร้ังตอไป 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาตราเฉพาะท่ีซ้ือสินคายี่หอสกิน วิสดอม จบ
การศึกษาระดับตํ่ากวา ปริญญาตรี มีวัตถุประสงคในการซื้อสินคา คือตองการสินคาราคาถูกท่ีสุด
เม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน รองลงมาคือ อยากทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ท่ียังไมเคยใช ซ่ึงจากผล
การศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความประสงคตองการทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ท่ียังไมเคยใช 
มีความพึงพอใจในสินคาในระดับปานกลางจนถึงระดับนอย โดยเฉพาะผูท่ีจบการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในระดับนอย และผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี และมีรายไดมากกวา 10,000 บาทข้ึนไปไมซ้ือ
สินคายี่หอสกิน วิสดอม ซํ้าอีกในคร้ังตอไป  

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูตัดสินใจในการซ้ือสินคาตราเฉพาะเอง มากท่ีสุด 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมเคยซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางอ่ืนๆ นั่นคือซ้ือสินคาตราเฉพาะ
ของหางเทสโก โลตัส มากท่ีสุด  

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเจาะจงซ้ือสินคาตราเฉพาะเพ่ือใชเปนประจําใน
ครอบครัว แสดงใหเห็นวาลูกคามีความจงรักภักดีตอสินคาตราเฉพาะ (Brand Loyalty)  
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ผูตอบแบบสอบถามสวนมากรูจักสินคา โดยการเห็นโฆษณาในส่ือเฉพาะของหาง เชน 
เห็นสินคาและปายในรานคา มากท่ีสุด  

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินทางเลือก
ซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส นั่นคือทุกปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาตราเฉพาะ
โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือสภาวะเศรษฐกิจทําใหตองประหยัด ใชเงินคุมคา 
รองลงมาคือ ดานของราคาถูกท่ีสุด และดานสินคามีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แถม และ
ปจจัยท่ีไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ ปจจัยในดานซ้ือเพราะใครๆ ก็ซ้ือ 
  
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมลูกคาในการซ้ือสินคาตราเฉพาะของหางเทสโก โลตัส 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับหางเทสโก โลตัส ดังนี้  

ยี่หอเทสโก 
ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากท่ีซ้ือสินคายี่หอเทสโกมีความจงรักภักดีตอสินคา        
ตราเฉพาะ (Brand Loyalty) เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑท่ีดี
ทัดเทียมกับยี่หออ่ืน ดังนั้น หางเทสโก โลตัส ควรท่ีจะรักษามาตรฐานในการผลิตสินคาใหมี
คุณภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีความแตกตางเหนือคูแขงขัน เพื่อใหลูกคาสามารถ
เปรียบเทียบซ้ือไดตามตองการ และมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจากหนวยงานตางๆ 

ดานราคา (Price) 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีวัตถุประสงคในการซ้ือ ไดแก ตองการสินคาราคาถูก

ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน มากท่ีสุด ดังนั้น หางเทสโก โลตัส ควรมีการติดปายราคาท่ี
ชัดเจนและถูกตอง และควรมีการจัดเรียงสินคาท่ีมีราคาใกลเคียงกันไวดวยกัน เพื่อเปนการปองกัน
ไมใหผูบริโภคเกิดการเขาใจผิดได และเพื่อทําใหผูบริโภคทราบราคาของสินคาอยางแนชัด และไม
กอใหเกิดปญหาปายราคาสินคาไมตรงกับราคาขาย ณ จุดชําระเงิน  

รวมท้ังผูบริโภคตองการสินคาท่ีมีราคาถูก และเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทําใหตอง
ประหยัด ใชเงินคุมคา ดังนั้นผูจัดจําหนายควรต้ังราคาใหเทาๆ กับสินคาในหมวดเดียวกัน หรือต้ัง
ราคาตํ่ากวาคูแขง รวมทั้งผูผลิตและผูจัดจําหนาย ควรมีการรวมมือกัน หรือแลกเปล่ียนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนซ่ึงกันและกัน เพื่อวางแผนในดานกลยุทธการผลิตท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตสินคาได 
ซ่ึงอาจชวยใหสามารถจําหนายไดถูกลง 
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ดานการจัดจําหนาย (Place) 
ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซื้อสินคาตราเฉพาะเอง มากท่ีสุด ดังนั้น  

หางเทสโก โลตัส ควรท่ีจะจัดวางจุดจําหนายสินคา หรือจุดวางสินคา ใหสะดวกในการเลือกซ้ือ
สินคา มองเห็นไดชัดเจน/หางาย วางไดสะดุดตาและการตกแตงบริเวณชั้นสวยงาม และมีปาย
ชัดเจน รวมถึงบรรยากาศท่ีดีของรานคาโดยรวมตองไมดูแออัด ตกแตงเปนสัดสวนสบายตา 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความจงรักภักดีตอสินคาตราเฉพาะ (Brand Loyalty) 

เนื่องจาก ผูตอบแบบสอบถามจะซ้ือสินคายี่หอเทสโก ซํ้าอีก ดังนั้นควรมีการสงเสริมการตลาดเพ่ือ
ผูตอบแบบสอบถามซ้ือซํ้าในคร้ังอยางตอเนื่อง นั่นคือจากขอคนพบท่ีวา ผูตอบแบบสอบถามเปน  
ผูตัดสินใจในการซื้อสินคาตราเฉพาะเอง มากท่ีสุด ดังนั้น หางเทสโก โลตัส ควรท่ีจะจัดกิจกรรม
สงเสริมการตลาด ณ จุดจําหนายสินคา หรือจุดวางสินคา เพื่อเปนการชวยในการตัดสินใจในการซ้ือ
สินคา ควรมีการสงเสริมการขายโดยดําเนินการโฆษณาในส่ือเฉพาะของหางอยางตอเนื่อง โดยเนน
ท่ีคุณภาพของสินคาท่ีแสดงใหเห็นไดวามีคุณภาพทัดเทียมกับยี่หออ่ืนเพื่อเปนการสรางการรับรู
ใหกับผูบริโภคไดเปนอยางดี 

 
ยี่หอคุมคา 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากที่ ซ้ือสินคายี่หอคุมคามีความจงรักภักดีตอสินคา         

ตราเฉพาะ (Brand Loyalty) เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑท่ีดี
ทัดเทียมกับยี่หออ่ืน ดังนั้น หางเทสโก โลตัส ควรท่ีจะรักษามาตรฐานในการผลิตสินคาใหมี
คุณภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีความแตกตางเหนือคูแขงขัน เพื่อใหลูกคาสามารถ
เปรียบเทียบซ้ือไดตามตองการ และมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจากหนวยงานตางๆ 

ดานราคา (Price) 
รวมท้ังสินคายี่หอคุมคาวัตถุประสงคท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือเนื่องจากผูบริโภค

ตองการสินคาท่ีมีราคาถูก รองลงมาจากยี่หอเทสโก และเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทําใหตอง
ประหยัด ใชเงินคุมคา ดังนั้นผูจัดจําหนายควรต้ังราคาใหเทาๆ กับสินคาในหมวดเดียวกัน หรือต้ัง
ราคาตํ่ากวาคูแขง รวมทั้งผูผลิตและผูจัดจําหนาย ควรมีการรวมมือกัน หรือแลกเปล่ียนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนซ่ึงกันและกัน เพื่อวางแผนในดานกลยุทธการผลิตท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตสินคาได 
ซ่ึงอาจชวยใหสามารถจําหนายไดถูกลง และควรมีการติดปายราคาท่ีชัดเจนและถูกตองและควรมี
การจัดเรียงสินคาท่ีมีราคาใกลเคียงกันไวดวยกัน เพื่อเปนการปองกันไมใหผูบริโภคเกิดการเขาใจ
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ผิดได และเพ่ือทําใหผูบริโภคทราบราคาของสินคาอยางแนชัด ไมกอใหเกิดปญหาปายราคาสินคา
ไมตรงกับราคาขาย ณ จุดชําระเงิน  

ดานการจัดจําหนาย (Place) 
ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซื้อสินคาตราเฉพาะเอง มากท่ีสุด ดังนั้น  

หางเทสโก โลตัส ควรที่จะจัดวางจุดจําหนายสินคา หรือจุดวางสินคา ใหสะดวกในการเลือกซ้ือ
สินคา มองเห็นไดชัดเจน/หางาย วางไดสะดุดตาและการตกแตงบริเวณชั้นสวยงาม และมีปาย
ชัดเจน รวมถึงบรรยากาศท่ีดีของรานคาโดยรวมตองไมดูแออัด ตกแตงเปนสัดสวนสบายตา 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความจงรักภักดีตอสินคาตราเฉพาะ (Brand Loyalty) 

เนื่องจาก ผูตอบแบบสอบถามจะซ้ือสินคายี่หอคุมคา ซํ้าอีก ดังนั้นควรมีการสงเสริมการตลาดเพื่อ
ผูตอบแบบสอบถามซ้ือซํ้าในคร้ังอยางตอเนื่อง ควรมีการสงเสริมการขายโดยดําเนินการโฆษณาใน
ส่ือเฉพาะของหางอยางตอเนื่อง โดยเนนท่ีราคาของสินคาท่ีถูกกวาของยี่หออ่ืน หรือมีราคาเทาๆ กับ
สินคาอ่ืนในระดับคุณภาพท่ีใกลเคียงกัน 
 

ยี่หอออล อะเบาท เฟซ 
ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอออล  อะเบาท  เฟซ  มี
วัตถุประสงคในการซ้ือสินคา คืออยากทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ท่ียังไมเคยใช แตพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง อาจซ้ือซํ้าอีกในคร้ังตอไป ดังนั้น ควรท่ีจะมีการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหทัดเทียมกับยี่หออ่ืน เพื่อเปนการรักษาลูกคาของกิจการใหมีความพึง
พอใจในระดับมาก และซ้ือซํ้าอีกในคร้ังตอไป 

ดานราคา (Price) 
ผูจัดจําหนายควรตั้งราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน ในระดับคุณภาพ

สินคาท่ีมีความใกลเคียงกัน หรือต้ังราคาท่ีตํ่ากวาเพื่อเปนการจูงใจในการตัดสินใจในการซ้ือสินคา
ยี่หอออล อะเบาท เฟซ มากข้ึน 

ดานการจัดจําหนาย (Place) 
ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซื้อสินคาตราเฉพาะเอง มากท่ีสุด ดังนั้น  

หางเทสโก โลตัส ควรท่ีจะจัดวางจุดจําหนายสินคา หรือจุดวางสินคา ใหสะดวกในการเลือกซ้ือ
สินคา มองเห็นไดชัดเจน/หางาย วางไดสะดุดตาและการตกแตงบริเวณชั้นสวยงาม และมีปาย
ชัดเจน รวมถึงบรรยากาศท่ีดีของรานคาโดยรวมตองไมดูแออัด ตกแตงเปนสัดสวนสบายตา 
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ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
สินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ ควรสงเสริมการขายโดยใชพนักงานขาย ในการเสนอ

สินคา ใหรายละเอียดคุณลักษณะตางๆ ท่ีเปนจุดขายของสินคา เนื่องจากผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากท่ีซ้ือสินคายี่หอออล อะเบาท เฟซ จบการศึกษาปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาระดับปริญญา
ตรี ดังนั้นการวิเคราะหพิจารณาถึงรายละเอียดของสินคาจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก ท้ังนี้เพื่อดึงดูดความ
สนใจใหผูบริโภค และตัดสินใจในการซ้ือสินคาเร็วข้ึน ท้ังนี้จุดขายท่ีมีพนักงานขายยังสามารถเปน
ท่ีรับการตอบรับ ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะในตัวสินคาท่ีลูกคาตองการ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑของสินคาตราเฉพาะย่ีหอดังกลาวตอไปได  

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากรูจักสินคา โดยการเห็นโฆษณาในส่ือเฉพาะของหาง เชน 
เห็นสินคาและปายในรานคา มากท่ีสุด ดังนั้น หางเทสโก ควรมีการประเมินถึงสินคาท่ีลงใน
โฆษณาในรอบระยะเวลา เทียบกับยอดการซ้ือสินคาในระยะเวลาเดียวกัน เพื่อเปนการประเมินถึง
วาสินคาใดท่ีสามารถสรางการรับรูในตัวสินคา และเกิดยอดซ้ือสินคาดังกลาวตามมา หากสินคาใด
ท่ีลงโฆษณา ไปแลวไมกอใหเกิดยอดการซ้ือสินคาอาจตองมีการใชการสงเสริมการตลาดอ่ืน ซ่ึง
ท้ังนี้ สินคาท่ีลงการโฆษณาในรอบระยะเวลาตอไป ควรมีการประเมินถึงสินคาท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือ
เปนจํานวนมาก หรือเปนสินคาใหมท่ีตองการสรางการรับรูใหกับผูบริโภค ท้ังนี้เพื่อใหลูกคาเกิด
ความประทับใจ พึงพอใจ และเกดิการซ้ือซํ้าอยางสมํ่าเสมอ 

 
ยี่หอสกิน วิสดอม 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซ้ือสินคาตราเฉพาะยี่หอสกิน วิสดอม มีวัตถุประสงคใน

การซ้ือสินคา คือ อยากทดลองผลิตภัณฑใหมๆ ท่ียังไมเคยใช ซ่ึงพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอในสินคาในระดับปานกลางและนอย ไมซ้ือซํ้าอีกในคร้ังตอไป ดังนั้น ควรที่จะมีการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑใหทัดเทียมกับยี่หออ่ืน เพื่อเปนการรักษาลูกคาของกิจการใหมีความเพ่ือใหลูกคา
เกิดความประทับใจ พึงพอใจ และเกิดการซ้ือซํ้าอยางสมํ่าเสมอ 

ดานราคา (Price) 
ผูจัดจําหนายควรตั้งราคาถูกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตรายี่หออ่ืน ในระดับคุณภาพ

สินคาท่ีมีความใกลเคียงกัน หรือต้ังราคาท่ีตํ่ากวาเพื่อเปนการจูงใจในการตัดสินใจในการซ้ือสินคา
ยี่หอสกิน วิสดอม มากข้ึน 
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ดานการจัดจําหนาย (Place) 
ผูตอบแบบสอบถามเปนผูตัดสินใจในการซื้อสินคาตราเฉพาะเอง มากท่ีสุด ดังนั้น  

หางเทสโก โลตัส ควรท่ีจะจัดวางจุดจําหนายสินคา หรือจุดวางสินคา ใหสะดวกในการเลือกซ้ือ
สินคา มองเห็นไดชัดเจน/หางาย วางไดสะดุดตาและการตกแตงบริเวณชั้นสวยงาม และมีปาย
ชัดเจน รวมถึงบรรยากาศท่ีดีของรานคาโดยรวมตองไมดูแออัด ตกแตงเปนสัดสวนสบายตา 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
สินคายี่หอสกิน วิสดอม ควรสงเสริมการขายโดยใชพนักงานขาย ในการเสนอสินคา 

ใหรายละเอียดคุณลักษณะตางๆ ท่ีเปนจุดขายของสินคา เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนมากท่ีซ้ือ
สินคายี่หอสกิน วิสดอม เปนผูท่ีจบการศึกษาต่ํากวา ปริญญาตรี และมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท/
เดือน จึงควรใชพนักงานขายเปนผูท่ีช้ีแจงรายละเอียด เพื่อชวยในการตัดสินใจ ท้ังนี้จุดขายท่ีมี
พนักงานขายยังสามารถเปนท่ีรับการตอบรับ ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะในตัวสินคาท่ีลูกคา
ตองการ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑของสินคาตราเฉพาะย่ีหอดังกลาวตอไปได  

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากรูจักสินคา โดยการเห็นโฆษณาในส่ือเฉพาะของหาง เชน 
เห็นสินคาและปายในรานคา มากท่ีสุด ดังนั้น หางเทสโก ควรมีการประเมินถึงสินคาท่ีลงใน
โฆษณาในรอบระยะเวลา เทียบกับยอดการซ้ือสินคาในระยะเวลาเดียวกัน เพื่อเปนการประเมินถึง
วาสินคาใดท่ีสามารถสรางการรับรูในตัวสินคา และเกิดยอดซ้ือสินคาดังกลาวตามมา หากสินคาใด
ท่ีลงโฆษณา ไปแลวไมกอใหเกิดยอดการซ้ือสินคาอาจตองมีการใชการสงเสริมการตลาดอ่ืน ซ่ึง
ท้ังนี้สินคาท่ีลงการโฆษณาในรอบระยะเวลาตอไป ควรมีการประเมินถึงสินคาท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือ
เปนจํานวนมาก หรือเปนสินคาใหมท่ีตองการสรางการรับรูใหกับผูบริโภค ท้ังนี้เพื่อใหลูกคาเกิด
ความประทับใจ พึงพอใจ และเกิดการซ้ือซํ้าอยางสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 

 


