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พฤติกรรมและความพงึพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ของTesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร  

THE MARKETING MIX OF TESCO LOTUS AFFECTS TO CONSUMER 

BEHAVIOR AND SATISFACTION IN BANGKOK 

สุนนัทา ฉนัทโรจนา 1 ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

-------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

          วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการ

ซ้ือของผูบ้ริโภคของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา: Tesco 

Lotusซ่ึงการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือผูบ้ริโภคท่ี

ใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน400ชุด ส่วนการ

วิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยใน

การประมวลผล โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ANOVA, T-test, F-test และMultiple Regression Analysis ในการวเิคราะห์  

ผลการศึกษาพบวา่  

1.ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมาหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอในในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เทสโก ้โลตสั เป็นร้านคา้ปลีก

ขนาดใหญ่ มีสินคา้อุปโภคบริโภคให้เลือกซ้ือมากมายหลากหลายยี่ห้อ หลากหลาย

ราคา และมีการทดลองสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคใหค้รบถว้น ทาํใหส่้งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตามมา 

--------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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2.ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก เทสโก ้โลตสั มีสินคา้ราคาพิเศษสับเปล่ียนมา

จาํหน่ายอย่างสมํ่าเสมอ สินคา้ราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืนๆ และมีป้ายราคาท่ี

สังเกตไดช้ดัเจน 

3.ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวมแลว้

กลุ่ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากสถานท่ีตั้งสามารถเดินทางมา

ไดส้ะดวกรวดเร็ว การบริการท่ีจอดรถมีอย่างเพียงพอ การสัญจรภายในบริเวณร้าน 

สะดวก จดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ เลือกซ้ือไดส้ะดวกสบาย 

4.ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดดยภาพรวมแลว้

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากมีบุคลากรแนะนาํสินคา้ดา้น

เทคนิค การแจกแผน่พบัรายการสินคา้ราคาพิเศษดา้นการโฆษณาทางส่ือต่างๆและ

การจดัแสดสินคา้ ณ จุดจาํหน่าย  

5.ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัลกัษณะทัว่ไปท่ีประกอบดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินในของผูบ้ริโภคไม่

แตกต่างกนั 

6. ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่คือ Tesco Lotus ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, การซ้ือสินคา้ 

 

 

 



588 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

Abstract 

The research of The marketing mix of Tesco lotus affects to consumer 

behavior and satisfaction in Bangkok. The objective of the research is for studying 

the satisfaction of the marketing mix in purchasing goods from Tesco Lotus in 

Bangkok and buying behavior of huge retailer consumers in Bangkok 

             This study was a survey research by using questionnaire as a tool to collect 

data from 400 sample consumers. They normally use service from large retailers in 

Bangkok. The researcher uses computer program as a tool to analyze and process 

data by using frequency, percentage, mean, standard, deviation, ANOVA, T-test, F-

test and Multiple Regression Analysis 

            The result showed that  

1. The marketing mix of Tesco Lotus affects to consumer behavior and 

satisfaction in Bangkok regards product, the satisfaction of sample consumers are 

the most. It might be caused Tesco Lotus is a big retailer which provides various 

kind of products in variety of brands and price level. Tesco Lotus also provides free 

trial products which could help their customers making an efficient purchasing. 

            2. The marketing mix of Tesco Lotus affects to consumer behavior and 

satisfaction in Bangkok regards price, the satisfaction of sample consumers are the 

most. Tesco Lotus always rotates their special price products and these prices are 

also cheaper than others. Their price tags are remarkable. 

3. The marketing mix of Tesco Lotus affects to consumer behavior and 

satisfaction in Bangkok regards location, the satisfaction of sample consumers are 

the most. The shop locates in convenience place with a lot of car park. The internal 

traffic and location of goods are well classified by category. 

4. The marketing mix of Tesco Lotus affects to consumer behavior and 

satisfaction in Bangkok regards marketing campaign, the satisfaction of sample 

consumers are the most. Tesco Lotus staffs can fully support even in technical 
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information. There are many pamphlets for special price products on advertisement 

and distribution spot. 

5. The difference between personal factor marketing mix factor found that 

gender, age, status, education, occupation and different income. Influence the 

decision of consumers is no different. 

6. The difference between Purchasing behavior of consumers to influence 

the purchase of a large retailer Tesco(Tesco Lotus) different. Influence the decision 

of consumers is no different. 

KEYWORDS : BEHAVIOR, SATISFACTION, PURCHASING 

 

1.บทนํา 

 ปัจจุบนัการคา้ปลีกของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการ

ขยายสาขาจากสาขาใหญ่ขยายสู่ภูมิภาคทัว่ประเทศไทยและยงัเป็นโอกาสในการ

เติบโตอีกโดยมีการขายสินคา้ในรูปแบบการคา้ปลีกเป็นส่วนใหญ่และอีกส่วนของ

การคา้คือการคา้ส่งซ่ึงคนไทยในปัจจุบนัมีการพฒันาตามความทนัสมยัทางเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีนาํมาใช้ในการพฒันาการผลิตสินคา้และการขายสินคา้ของร้านคา้ปลีก

ขนาดใหญ่จึงมีผลทาํใหมี้การเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่อยา่งรวดเร็ว 

 ร้านคา้ปลีกถือเป็นงานบริการอีกประเภทหน่ึงท่ีมีการแข่งขนักนัสูง  และ

ผูใ้ช้บริการสามารถเสาะแสวงหา   หรือเลือกส่ิงท่ีตนพอใจ   ในขณะเดียวกนัเร่ือง

สร้างบริการแนวใหม่  เพื่อให้มียอดขายท่ีสูงข้ึน    หรือทาํให้ธุรกิจเจริญเติบโตไป

เร่ือย ๆ  ก็เป็นเร่ืองของร้านคา้ปลีกท่ีตอ้งหาวิธีการใหม่  ๆ   เพื่อชกัจูงใจผูใ้ชบ้ริการ    

ปัจจุบนัร้านคา้ปลีกมีความทนัสมยั   สามารถปรับตวัและแข่งขนัในตลาดได้อย่าง

ย ัง่ยืนดว้ยการพฒันารูปแบบร้านคา้และการจดัวางสินคา้ภายในร้านให้ดูสะอาดและ

ทนัสมัย    ปรับปรุงการบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้เป็นระบบถูกต้องตามหลัก

วิชาการ   ท่ีสําคญัมีโครงสร้างพื้นฐานทางการคา้ท่ีแข็งแรง   รองรับ  ซ่ึงก็คือการมี

เครือข่ายร้านคา้ปลีก    ร้านคา้ส่ง   และมีจุดกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพในแต่ละ
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ภูมิภาคท่ีจะช่วยให้การจดัซ้ือ  และการบริหารจดัการสต๊อกสินคา้ของร้านคา้ปลีกแต่

ละร้านสะดวก  รวดเร็วข้ึน  เป็นระบบมากข้ึน   เกิดการประหยดัในตน้ทุนสินค้า   

และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน    

 กรุงเทพมหานครอยา่งท่ีทราบอยูแ่ลว้วา่ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่มีหลายแห่งแต่

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาตอ้งการศึกษาเพียง 1 แห่งคือเทสโก้ โลตสั (TESCO 

LOTUS) การเจาะตลาดการคา้ปลีกท่ีเหมือนกนัคือเจาะตลาดในพื้นท่ีมีร้านคา้ขนาด

เล็กหรือร้านชาํมีน้อยการขยายร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่จึงมีมากพื้นท่ีมีประชากรท่ีมี

จาํนวนมากเพิ่มศกัยภาพในการซ้ือสินคา้ของประชากรในพื้นท่ีนั้นและแหล่งจาํหน่าย

ท่ีสามารถจาํหน่ายไดคื้ออยูใ่นถนนสายหลกัหลายแห่งมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆเช่น

โทรทศัน์วทิยแุผน่พบัตามบา้นของผูบ้ริโภคและตามสถานท่ีต่างๆเพื่อเป็นส่วนในการ

ส่งเสริมการตลาดของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่และเพื่อความสะดวกในการเลือกสินคา้

ของผูบ้ริโภคและแก่บุคคลทัว่ไป 

 วิถีการดาํเนินชีวิตของคนไทยในประเทศไทยได้เน้นความสะดวกรวดเร็ว

และทนัสมยัมากข้ึน  และขนาดของครอบครัวท่ีเปล่ียนมาเป็นขนาดเล็ก ทาํให้การ

บริโภคเปล่ียนไป  ผูบ้ริโภคหันมาใช้บริการร้านคา้ปลีกและความแตกต่างทางดา้น

ร้านคา้ จึงทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจร้านคา้ปลีกท่ีแตกกนั 

 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานครทาํให้ทราบถึงส่วน

ประสมทางการตลาดสามารถจะนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาการส่งเสริมการขาย

สินคา้และปรับปรุงการดาํเนินงานให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ได ้

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

             เพื่อศึกษาความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา: TESCO LOTUS
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ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานครมีรายละเอียดในการ

วเิคราะห์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดงัน้ี 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ,2. ราคา (Price) , 

3. การจดัการจาํหน่าย (Place) ,4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)  

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาด

ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยการสุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามจาก

TESCO LOTUS 

ขอบเขตตัวแปร 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ลกัษณะทัว่ไปและส่วน

ประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 

1. ลกัษณะทัว่ไปไดแ้ก่ 

    -   เพศ 

    -   อาย ุ 

    -  สถานภาพ 

    -  ระดบัการศึกษาสูงสุด  

                     -  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

    -  อาชีพ 

    2.  พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือจากร้านคา้ปลีกขนาด

ใหญ่คือเทสโก ้โลตสั (TESCO LOTUS) 

                 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์2.ดา้นราคา 3.ดา้นการจดั

จาํหน่าย 4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5.ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
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กรอบแนวความคิด 

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานครผูว้จิยัไดส้ร้างกรอบแนวความคิด

ไวด้งัน้ี 

                   ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1.ปัจจยัลกัษณะทัว่ไปท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

และรายได้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

แตกต่างกนั  

1. ลกัษณะทัว่ไปไดแ้ก่ 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 สถานภาพ 

1.4 ระดบัการศึกษา      

สูงสุด 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1.6 อาชีพ 
 

ความพึงพอใจดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของ Tesco Lotus ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

    1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 

    2.ดา้นราคา 

    3. ดา้นการจดัจาํหน่าย 

    4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด            

5. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

 

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้จาก

ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่คือเทสโก ้โลตสั 

(TESCO LOTUS) 
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2.พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือจาก

ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่คือเทสโก ้โลตสั (TESCO LOTUS) ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจัิย 

ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจในด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

ร้ า น ค้า ป ลี ก ข น า ด ใ ห ญ่ ท่ี มี ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซ้ื อ ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร และเป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้ประกอบการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ใน

การพิจารณาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการดาํเนินการบริหารให้มีความสามารถใน

การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการ

ศึกษาในหวัขอ้น้ีและเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2. แนวคิด ทฤษฎต่ีางๆและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของTESCO LOTUS 

2.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด 

2.1.3 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.1.4 พฤติกรรมการซ้ือ  

2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ  

2.1.6 การคา้ปลีก 

ฉตัรชยั  ดวงรัตนพนัธ์ (2541 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาถึงความแตกต่างระหวา่ง

ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Supercenter) พบวา่ธุรกิจคา้

ปลีกทั้งสองรูปแบบเม่ือพิจารณาในลกัษณะส่วนประสมของผลิตภณัฑ์เป็นประเภท

เดียวกนัประกอบดว้ยส่วนขายสินคา้บริโภค (Food Store) และส่วนขายสินคา้อุปโภค 

(General Merchandise Store) แต่มีการพฒันามาจากแหล่งกาํเนิดต่างกนัไฮเปอร์มาร์

เก็ต (Hypermarket) มีถ่ินกําเนิดมาจากประเทศฝร่ังเศสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

(Supercenter) มีถ่ินกาํเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาและธุรกิจคา้ปลีกทั้ง 2 ประเภทใชก้ล

ยทุธ์การบริหารเหมือนกนัคือผูน้าํดา้นตน้ทุนตํ่า (Low Cost Leader)  
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ประภาพรรณ วงษ์สมบูรณ์ (2545 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกประเภทซุปเปอร์

มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 15 – 25 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,001 – 10,000 บาท และมี

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน  

พฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการใน

ซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีตั้งภายในห้างสรรพสินค้ามากกว่าท่ีตั้ งแบบอิสระโดยคาํนึงถึง

ผลิตภณัฑ์ของร้านค้าเป็นหลัก สินคา้ท่ีซ้ือส่วนใหญ่ ได้แก่ ของใช้ประจาํวนั และ

อาหารแห้ง โดยให้เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ คือ คุณภาพของสินคา้ สําหรับการซ้ือ

สินคา้ท่ีมีตราสินคา้ของร้านคา้ หรือ House Brand นั้น ส่วนใหญ่ไม่นิยมซ้ือสินคา้

ชนิดน้ี เพราะไม่มัน่ใจในคุณภาพ ประกอบกบัราคาสินคา้ใกลเ้คียงกบัสินคา้ตราผูผ้ลิต 

สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีนิยมซ้ือใหเ้หตุผลท่ีซ้ือวา่คุณภาพของสินคา้ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี

ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเอง และใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง

เฉล่ีย 501 – 1,000 บาท ใชบ้ริการเฉล่ียนอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ

ส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่งเวลา 16.01 – 20.00 น. และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัซุปเปอร์

มาร์เก็ตจากโบวช์วัร์มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มี

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยความพึงพอใจในระดบัมากสาํหรับกลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ และด้านการจดัจาํหน่าย และมีความพึงพอใจ

ระดบัปานกลางสําหรับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาและดา้นส่งเสริม

การขายและการประชาสัมพนัธ์ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะด้าน

ประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการบริการอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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พงศา  นวมครุฑ (2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีผลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภค

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างจากผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่สาม

แห่งในจงัหวดัเชียงใหม่คือโลตสัซุปเปอร์เซ็นเตอร์โอชองไฮเปอร์มาร์เก็ตและคาร์ฟูร์

ไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งละ 70 รายรวมทั้งหมด 210 รายใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาขอ้มูลท่ีไดน้าํมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูปสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียเลขคณิต

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการคา้ปลีกในระดบัความสาํคญัต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญั

ในระดบัสาํคญัมาก 

2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) ปัจจยัย่อยช่องทางจดัจาํหน่ายท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก 

4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ปัจจยัย่อยดา้นส่งเสริม

ทางการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก 

 5. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร (Image) ปัจจยัยอ่ยดา้นภาพลกัษณ์องคก์รท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก 

 เพญ็ผา  หนสมสุข (2543 : บทคดัยอ่) พบวา่การใชบ้ริการซุปเปอร์สโตร์ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นความถ่ี

การใช้บริการและช่วงเวลาการใช้บริการและมูลค่าการใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง

ผูบ้ริโภคแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกนัในดา้นความถ่ีการใช้บริการและช่วงเวลา

การใช้บริการผูบ้ริโภคสถานภาพสมรสมีมูลค่าการใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังมากกว่า

ผูบ้ริโภคสถานภาพโสดผูบ้ริโภคแต่ละระดบัการศึกษาไม่มีความแตกต่างกนัในดา้น

มูลค่าการใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังผูบ้ริโภคระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความถ่ีในการ

มาใช้บริการมากกว่าระดบัการศึกษาอ่ืนๆผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการส่วนมากมีอาชีพ
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นกัเรียนนกัศึกษาผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดน้อ้ยมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังไม่เกิน 500 

บาทผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดสู้งมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 500 บาทข้ึนไปผูบ้ริโภค

ส่วนมากเดินทางมาศูนย์การค้าโดยรถยนต์ส่วนตวัปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมีส่ิงช่วยดึงดูด

ลูกคา้ให้มาใช้บริการคือมีสินคา้ให้เลือกมากมายเป็นปัจจยัอนัดบัหน่ึงรองลงมาคือ

สินคา้ราคาไม่แพงและยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกหลายอยา่งเช่นสินคา้มีหลายระดบัราคาอยูใ่กล้

บา้นและท่ีทาํงานไปมาสะดวกเป็นตน้ 

 สร้อยรุจี   อินทศร (2548 : บทคดัยอ่) 1ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี

มีต่อการให้บริการห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค ์

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

สาขาจงัหวดันครปฐม0 และเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการ

ของห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ท่ีเป็น

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.8 มีอายุ 20 – 34 ปี ร้อยละ 62.5 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 52.5 ทาํงานเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 

48.5 มีรายได ้ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 31.0 ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ดา้นสินคา้และบริการ ราคา สถานท่ีบริการ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนความพึงพอใจดา้น

การส่งเสริมแนะนาํบริการอยู่ในระดบัปานกลาง สําหรับลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมี

ความพึงพอใจการให้บริการดา้นสินคา้และบริการ สถานท่ีบริการ และการส่งเสริม

แนะนําบริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05 ลูกค้าท่ีมีอายุและรายได้

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นสินคา้และบริการแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัท่ีระดบั .05 ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการแตกต่างกนัด้านสินคา้และบริการ ราคา สถานท่ีบริการ และการส่งเสริม

แนะนาํบริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 ส่วนลูกคา้ท่ีมีอาชีพแตกต่าง

กนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั 
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3.วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครเก็บตวัอยา่งจากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่1 แห่งในเขต

กรุงเทพมหานครคือ เทสโกโ้ลตสั 

กลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกตวัอยา่งจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคือเสทโกโ้ลตสั ใชว้ิธีเลือก

กลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่างโดยบงัเอิญ (Accidental Sampling) จากประชากร

ทั้งหมดท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่เก็บขอ้มูลท่ีประตูทางเขา้ออกและหลงัช่อง

ชาํระเงิน 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยปรับปรุงจากแบบสอบถาม

ในการคน้ควา้อิสระของพงศานวมครุฑ (2544 : 87 – 91) และความคิดของผูศึ้กษาท่ี

เพิ่มเติมในแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบ

แบบสอบถาม ,ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือท่ีTESCO LOTUS ,ตอนท่ี 3 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของTESCO LOTUS ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือ ,ตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการสาํรวจโดยแจแบบสอบถาม

แก่ผูท่ี้ใชบ้ริการจากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ 1 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครคือเทสโก้

โลตสั  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสืองานวิจยัและเอกสารอา้งอิง

อ่ืนๆ 
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การจัดทาํกบัข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติและขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอรายงานผลการศึกษาในรูปแบบการบรรยาย

เชิงพรรณนา (Descriptive) โดยแบ่งออกเป็น 5 บทไดแ้ก่  บทท่ี 1 บทนาํ, บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง, บทท่ี 3 วิธีดาํเนินการวิจยั, บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล, บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาแต่ละส่วนของแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง  เป็น

ลกัษณะของคาํถามแบบท่ีมีคาํตอบให้เลือกคาํตอบเพียงขอ้เดียว โดยใชก้ารวิเคราะห์

ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือ เป็นลกัษณะของคาํถามแบบท่ีมีคาํตอบให้เลือก

คาํตอบเพียงขอ้เดียว โดยใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการให้ความสําคญัของแต่ละ

ปัจจยัแบ่งเป็น 10 ระดบั 

แทนค่าดว้ยตวัเลขวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยมี

การแปลความหมายขอ้มูล 

            ส่วนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐาน  โดยใชส้ถิติ T-test ,F-test และสถิติ One – 

way –ANOVA เป็นตวัทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยวธีิ LSD 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

   การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotusในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงผูศึ้กษาคน้ควา้ไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปและ

เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 1.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบ

แบบสอบถาม , 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือท่ีTesco Lotus , 3.ปัจจยัดา้นส่วน
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ประสมทางการตลาดของTesco Lotus ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ , 4. การ

ทดสอบสมมติฐาน 

5.สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์

เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค

ของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา: TESCO LOTUSประชากร

ท่ีศึกษาไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครเก็บ

ตวัอยา่งจากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ 1 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครคือ เทสโกโ้ลตสั 

จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และ

ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้รุปผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

5.1  สรุปผลการวจัิย 

   ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือท่ี  

Tesco Lotusความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของ Tesco Lotus ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของ Tesco Lotus พบวา่ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบั

มากท่ีสุด    

การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่ 1  ปัจจยัลกัษณะทัว่ไปท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 

 การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

   เพศ  พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

 อาย ุ พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 
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 สถานภาพ  พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

  การศึกษา  พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

 รายได ้ พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

         สมมติฐานที่  2  พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้าจาก

ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่คือเทสโก ้โลตสั (TESCO LOTUS) ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัประเภทสินคา้ท่ีซ้ือปริมาณมากท่ีสุด  พบวา่ ใน

ภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีประเภทสินคา้ท่ีซ้ือปริมาณมากท่ีสุดแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนับุคคลท่ีมาเลือกซ้ือสินคา้กบัผูบ้ริโภคในแต่ลคร้ัง  

พบว่า ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีบุคคลท่ีมาเลือกซ้ือสินค้ากับผูบ้ริโภคในแต่ลคร้ัง

แตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกันเหตุผลในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก Tesco Lotus พบว่า ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีเหตุผลในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก Tesco Lotusแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

ไม่แตกต่างกนัความถ่ีในการใช้บริการเทสโก ้โลตสั พบว่า ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมี

ความถ่ีในการใช้บริการเทสโก้ โลตัสแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกันเวลาในการใช้บริการเทสโก้ โลตัส พบว่า ในภาพรวม

ผูบ้ริโภคท่ีมีเวลาในการใชบ้ริการเทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนัช่วงวนัในการใชบ้ริการเทสโก ้โลตสั พบวา่ ในภาพรวม

ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงวนัในการใช้บริการเทสโก้ โลตัสแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนัช่วงเวลาในการใช้บริการเทสโก ้โลตสั พบว่า 

ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการใชบ้ริการเทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัมีอิทธิผล

ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกันค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ังพบว่า ใน

ภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนัส่ือท่ีทราบขอ้มูลสินคา้ พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีส่ือ

ท่ีทราบขอ้มูลสินคา้แตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั
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สาเหตุในการตัดสินใจซ้ือสินค้า พบว่า ในภาพรวมผู ้บริโภคท่ีมีสาเหตุในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั

ความคิดเห็นต่อ เทสโก้ โลตัส ในการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพบว่า ในภาพรวม

ผูบ้ริโภคท่ีมีความคิดเห็นต่อ เทสโก ้โลตสั ในการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแตกต่างกนัมี

อิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

การเขา้ร่วมกิจกรรมของ เทสโก้ โลตสั  พบว่า ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีการเขา้ร่วม

กิจกรรมของ เทสโก้ โลตสั แตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่

แตกต่างกนั 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

  การศึกษาวิจัยเ ร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง

การตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานครผูศึ้กษา

ทาํการอภิปรายผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เทสโก ้โลตสัเป็นร้านคา้ปลีก

ขนาดใหญ่ มีสินคา้อุปโภค บริโภค ให้เลือกซ้ือมากมาย หลากหลาบยี่ห้อ หลากหลาย

ราคา และมีการทดลองสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคใหค้รบถว้น ทาํใหส่้งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตามมา 

2.  ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดเน่ืองจาก เทสโกโ้ลตสั มีสินคา้ราคาพิเศษสับเปล่ียน

มาจาํหน่ายอยา่งสมํ่าเสมอ สินคา้ราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัร้านอ่ืนๆ และมีป้ายราคาท่ี

สังเกตไดช้ดัเจน 

3.  ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวม

แล้วกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากสถานท่ีตั้ งสามารถ
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เดินทางมาได้สะดวกรวดเร็ว การบริการท่ีจอดรถมีอย่างเพียงพอ การสัญจรภายใน

บริเวณร้าน สะดวก จดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ เลือกซ้ือไดส้ะดวกสบาย 

4.  ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม

แลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดเน่ืองจาก มีบุคลากรแนะนาํสินคา้

ดา้นเทคนิคการแจกแผ่นพบัรายการสินคา้ราคาพิเศษด้านการโฆษณาทางส่ือต่างๆ

และการจดัแสดงสินคา้ณจุดจาํหน่าย 

5.  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยลักษณะทั่วไปท่ีประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

6.  ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่คือเทสโก ้โลตสั (TESCO LOTUS) ท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

ขอ้มูลท่ีคน้พบจากการศึกษาผูศึ้กษาขอเสนอดงัน้ี 

1. จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคาทาํให้การซ้ือในแต่

ละคร้ังผูบ้ริโภคมกัจะเปรียบเทียบราคาของสินคา้ก่อนซ้ือเสมอดงันั้นควรลดราคา

สินคา้ลงบา้งหรือจดัลดราคาสินคา้เป็นบางช่วงบางเวลาบางโอกาสเพื่อกระตุน้การซ้ือ

ของผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึนและควรหาสินคา้ท่ีมีตรายีห่อ้ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคามา

จาํหน่าย 

2. ควรเพิ่มการส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึนมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทาง

ส่ือต่างๆให้โดดเด่นเป็นท่ีสนใจของผู ้บริโภคจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนสินค้าท่ีนํามาลดราคาในแต่ละรอบเพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาใช้

บริการและซ้ือสินคา้ใหม้ากข้ึน 
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3. ควรสร้างท่ีจอดรถให้มีท่ีบงัแดดและช่วงความกวา้งให้มากข้ึนเพื่อความ

สะดวกในการจอดรถและจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอาํนวยความ

สะดวกในการจอดรถและดูแลความปลอดภยัเพื่อลูกคา้จะไดไ้ม่ตอ้งวิตกกงัวลและมี

เวลาเดินดูสินคา้ในหา้งใหม้ากข้ึนเพื่อกระตุน้การซ้ือสินคา้ 

4. ควรเปิดช่องชาํระเงินเพิ่มโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ช่วงตน้เดือนหรือ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์เพราะส่วนมากลูกค้าจะมาใช้บริการมากในช่วงเวลาดังกล่าว

เพื่อใหลู้กคา้ไม่ตอ้งรอคิวนานในการชาํระเงินค่าสินคา้ไม่ตอ้งเสียเวลามาก 

5.3.2  ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาเร่ืองของความตอ้งการในการบริโภค

สินคา้เพื่อจะได้นาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัการ

พฒันาและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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