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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการเลอืกซ้ือสินค้าในห้าง เทสโก้ โลตัส ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS THAT AFFECTING THE INCENTIVE TO SHOP AT TESCO LOTUS 
OF CUSTOMER IN BANGKOK AND SUBURB 

รุจิรา  ใจไวย1  ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2 
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการส่ือสาร

ทางการตลาดเชิงบูรณาการ ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ภาพลกัษณ์ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และความไวว้างใจ ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือก
ซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การ
วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง คือผูท่ี้เคยใช้บริการห้างเทสโก้
โลตสัจ านวน 400 คนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ รายได ้สถานภาพ
และจ านวนคร้ังในการใช้บริการมีความแตกต่างกนัต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ใน
ห้าง เทสโก ้โลตสั ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้ งหมด ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการ
โฆษณา  ดา้นการตลาดแบบปากต่อปากและการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ  ปัจจยัการ
จดัการลูกคา้สัมพนัธ์ดา้นการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัภาพลกัษณ์ ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้และปัจจยัดา้นความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ใน
ห้างเทสโก้ โลตสัของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยยะ
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งหมด 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการทางการตลาดเชิงบูรณาการ, การจดัการ
ลูกคา้สัมพนัธ์, ภาพลกัษณ์, ความภกัดีต่อราสินคา้, ความไวว้างใจ  
 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 
 The purposes of the research were to study about factors of integrated marketing 
communications tools, customer relationship management, and other factors include the 
image ,brand loyalty and trust are affecting the incentive to shop in Tesco Lotus of 
customer in Bangkok and suburb. This research is quantitative research determined the 
sample who have used Tesco Lotus, which used a questionnaire to collect data were 
analyzed using statistical tools. The study found that factors of personal, occupation, 
status and frequency of services have different incentive to shop in Tesco Lotus of 
customer in Bangkok and suburb as statistically significant factor of 0.05. Factors of 
integrated marketing communication : advertising, viral marketing, special events, 
customer relationship management : communication factor, Image, brand loyalty and 
trust are associated with an incentive to shop in Tesco. Lotus of customer in Bangkok 
and Suburb. Significant at the 0.05  
KEYWORDS : MOTIVATION, INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATIONS, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, IMAGE, 
BRAND LOYALTY, TRUST 
 
บทน า 
 ห้างเทสโก้ โลตสัเป็นหน่ึงในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยา่งเห็นไดช้ดัเน่ืองจากเป็นหา้งท่ีมีรายไดสู้งสุดในกลุ่มตลาดเดียวกนัและเป็นธุรกิจร้านคา้
ปลีกท่ีไดรั้บความนิยมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ เน่ืองจากมีรายการสินคา้ท่ีหลากหลาย
และมีคุณภาพ มีพนกังานบริการดูแลท่ีดีและมีนโยบายดา้นราคาท่ีเป็นผูน้ าท่ี1 ในเร่ืองราคา
ถูกสุดเม่ือเทียบกบัร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ นอกจากน้ี เทสโก้โลตสัไดมี้กลยุทธ์การส่ือสารทาง
การตลาดไปยงัลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาซ้ือสินค้าในห้างเทสโก ้
โลตสั อีกทั้งปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ภาพลกัษณ์ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ 
ซ่ึงทั้งหมดน้ีจึงเป็นท่ีมาของการศึกษา ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ใน
ห้างเทสโกโ้ลตสั โดยศึกษาจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการห้างเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ
สินคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสั ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณา
การท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสั ของผูใ้ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์(CRM)ท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก้โลตสัของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพ
มหานคและปริมณฑล 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้ (Brand Loyalty) ความไวว้างใจ (Trust) ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้
ในหา้งเทสโก ้โลตสัของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการห้างเทสโก ้โลตสัใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา (ตวัแปร) ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดแ้ก่   
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดเชิง
บูรณาการปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์และปัจจยัอ่ืนๆปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าและความไว้วางใจและตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าในห้างเทสโก้โลตัสของผู ้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 3. ขอบเขตดา้นสถานท่ีและเวลา สถานท่ีในการศึกษาคือ เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลโดยมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 - 18 กนัยายน 2557 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได ้

ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
(IMC) 
- การโฆษณา 
- การประชาสัมพนัธ์ 
- การส่งเสริมการขาย 
- การขายโดยพนกังาน 
- การตลาดแบบปากต่อปาก 
- การตลาดทางตรง 
- การตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ 

การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ (CRM) 
- กลยทุธ์การสร้างความสัมพนัธ์ 
- การสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกคา้ 
- การติดต่อส่ือสาร 

ปัจจัยอืน่ๆ 
- ภาพลกัษณ์ 
- ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
- ความไวว้างใจ 

 
 
 

แรงจูงใจในการซ้ือสินค้า ในห้าง
เทสโก้ โลตัส 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์ในเชิงวชิาการ   
  ไดรั้บประโยชน์ในการศึกษาปัจจยัท่ีใช้ในดา้น การส่ือสารทางการตลาด
เชิงบูรณาการซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีไดรั้บความนิยม รวมทั้งกรอบแนวคิดยงัได้
บูรณาการการจดัลูกคา้สัมพนัธ์ ความจงรักภกัดี ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจ เพื่อศึกษา
ผลท่ี มี ต่อแรง จูงใจในการซ้ือสินค้าในห้าง เทสโก้โลตัสของผู ้ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงถือเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและเป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 
 2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบติั   
  องคก์รสามารถน าผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นการส่ือสาร
ทางการตลาดเชิงบูรณาการ ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ 
ภาพลกัษณ์ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และความไวว้างใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ
ในการเลือกซ้ือสินค้าในห้างเทสโก้โลตสัของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด และปรับปรุงปรับปรุงกลยุทธ์
ทางการส่ือสารการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายอีกทั้งเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รให้ดียิ่งข้ึนเพื่อดึงดูดและกระตุน้ให้ผูใ้ช้บริการเขา้
มาซ้ือสินคา้มากข้ึน อีกทั้งเป็นแนวทางให้กบัองค์กรธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้สนใจท่าน
อ่ืนๆ สามารถน าเคร่ืองมือการวจิยั ไดแ้ก่ การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ การจดัการ
ลูกค้าสัมพนัธ์ ความไวว้างใจ ความจงรักภกัดีต่อตราสินค้า และภาพลกัษณ์ ไปใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาต่อและพฒันาเคร่ืองมือดงักล่าวในการด าเนินงานของกิจการเหล่านั้น
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจาก หนังสือ บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน
อดีต ดงัต่อไปน้ี 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัประชากรศาสตร์  
 ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์  (2538)  ก ล่ าวว่า  การแบ่ง ส่วนตลาดตามตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือน ลกัษณะงานประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ี
ส าคญัและสถิติท่ีวดัได้ของประชากรและช่วยในการก าหนด ตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ี
ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ
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กลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลดา้นประชากรจะ สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมายซ่ึงคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนั 
ทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารทางการตลาด    
 เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้ให้ความหมายของการส่ือสารการตลาด (Integrated 
Marketing Communication : IMC) วา่หมายถึง กระบวนการของการพฒันาแผนงานการ
ส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใช้การจูงใจหลายรูปแบบไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีเป้าหมายท่ี มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด การส่ือสารทางการตลาดเป็นวิธีการพื้นฐานในการส ารวจกระบวนการติดต่อส่ือสาร
กบัผูรั้บข่าวสารท่ีเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเคร่ืองมือของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การจะใชทุ้กรูปแบบของการติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคซ่ึงมีดงัน้ี 1) การโฆษณา 
2) การประชาสัมพนัธ์ 3) การส่งเสริมการขาย 4) การขายโดยพนักงานขาย 5) การตลาด
แบบปากต่อปาก 6) การตลาดทางตรง 7) การตลาดโดยการจดัการจดักิจกรรมพิเศษ  
ทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ 
 ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544) ได้กล่าวว่า การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ คือ กิจกรรม
การตลาดท่ีกระท าต่อลูกคา้ซ่ึงอาจเป็นลูกคา้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้คนกลางในช่องทางการจดั
จ าหน่ายแต่ละรายอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจมีการรับรู้ท่ีดี ตลอดจนรู้สึก
ชอบบริษทัและสินคา้หรือการบริการของบริษทั ทั้งน้ีจะมุ่งเน้นกิจกรรมการส่ือสารแบบ
สองทางมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ให้ไดป้ระโยชน์ทั้ง
สองฝ่ายเป็นระยะเวลายาวนาน ซ่ึงการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อเพิ่ม
ยอดขายสินคา้หรือการบริการของบริษทัอย่างต่อเน่ือง 2) เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อสินคา้
หรือการบริการ ท าให้ลูกค้าทราบวิธีการใช้สินค้าอย่างถูกต้อง สามารถจดจ าและมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัและสินค้าหรือบริการของบริษทัในระยะยาว3) เพื่อให้ลูกคา้มี
ความจงรักภกัดีต่อบริษทัและสินคา้หรือบริการของบริษทั 4) เพื่อให้ลูกคา้แนะน าสินคา้
หรือการบริการต่อไปยงัผูอ่ื้นเกิดการพูดแบบปากต่อปากในทางบวก เก่ียวกบัสินคา้ ซ่ึงมี
ความน่าเช่ือถือมากกวา่การโฆษณา 
ทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 
 Kotler (2000, p. 533) ไดอ้ธิบายถึงค าวา่ ภาพลกัษณ์ (Image) วา่เป็น องคร์วมของ
ความเช่ือ ความคิดและความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงทศันคติและการ
กระท าใดๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้นจะมีความเก่ียวพนัอยา่งมากกบัภาพลกัษณ์ต่อส่ิงนั้นๆ   



376 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

 Jefkins (1993, pp. 21-22) ไดอ้ธิบายภาพลกัษณ์ต่อองคก์รธุรกิจไวว้า่ ภาพลกัษณ์
ต่อบริษทัหรือภาพลกัษณ์ต่อองคก์รธุรกิจ (Corporate Image) คือภาพขององคก์รใดองคก์ร
หน่ึง ซ่ึงหมายรวมทุกส่ิงทุกอย่างเ ก่ียวกับองค์กรท่ีประชาชนรู้จักเข้าใจและได้มี
ประสบการณ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ต่อองค์กรนั้น ส่วนหน่ึงกระท า ได้โดยอาศยัการ
น าเสนออตัลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ซ่ึงปรากฏแก่สายตาคนทัว่ไปไดง่้าย 
เช่น สัญลกัษณ์ เคร่ืองแบบ ฯลฯ   
ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความภักดี  
 ภาณุ ลิมมานนท์ (2548) กล่าววา่ ความภกัดี คือ พนัธกิจท่ีลึกซ้ึงในการกลบัมาซ้ือ
สินคา้หรือให้การสนบัสนุนอย่างต่อเน่ืองในสินคา้และบริการท่ีช่ืนชอบ โดยไม่สนใจต่อ
อิทธิพลทางสถานการณ์และความพยายามทางการตลาดท่ีโนม้นา้วให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความไว้วางใจ 
 Moorman, Deshpande, &Zaltman (1992) กล่าววา่ ความไวว้างใจ คือ ความเต็ม
ใจท่ีจะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปล่ียนของคนคนหน่ึงดว้ยความเช่ือมัน่ ซ่ึงมีกรอบการ
รับรู้วา่ผูบ้ริโภคตอ้งมีความเช่ือมัน่ต่อองค์กรธุรกิจดว้ยความสนใจอยา่งท่ีสุด ระหว่างการ
ใช้บริการอยู่นั้น ความเช่ือมัน่ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคพิจารณาผูใ้ห้บริการท่ีเป็น
ทางเลือก 2 ประการ คือ ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดและความซ่ือสัตยจ์ริงใจอยา่งสูงสุด  
ทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 
 Schiffman, Leon. (G. et al ,1991)  ได้อธิบายความหมายของแรงจูงใจว่า 
แรงจูงใจหมายถึง แรงขบัภายในของบุคคลท่ีกระตุน้ให้เขาแสดงพฤติกรรม โดยท่ีแรงขบั
นั้นมาจากความเครียดท่ีเกิดจากความตอ้งการภายในท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองของบุคคล 
ซ่ึงหมายความว่า เม่ือบุคคลจะกระท าส่ิงใดนั้ นย่อมมีแรงจูงใจอยู่ภายใน บุคคลจึงมี
แรงจูงใจในการกระท าส่ิงต่างๆ ท่ีจะสามารถลดความตึงเครียดหรือลดความตอ้งการนั้นๆ 
ลง โดยท่ีบุคคลจะเลือกกระท าหรือมีพฤติกรรมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการนั้น ข้ึนอยูก่บั
การคิดและการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ศศิธร คงมั่น (2345) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือน ้ า
ผลไม้พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค ซ่ึงพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อสถานท่ีท่ี
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 สุภาพร ชมทอง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการทท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบ ารุงสมองและความจ า 
ประเภทเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ รายไดต่้อเดือน
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ า ประเภทเคร่ืองด่ืม
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติและปัจจยัด้านการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ เสริมอาหาร
บ ารุงสมองและความจ าประเภทเคร่ืองด่ืมของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญั 
 วิมลมาศ บัวเพชร และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านการ
จดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อแบรนด์ "เทสโก ้โลตสั" ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้าน
ฐานขอ้มูลลูกคา้ ดา้นการรักษาฐานลูกคา้ ดา้นเทคโนโลยี และดา้นโปรแกรมทางการตลาด 
มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์เทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.00 และความถ่ีในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างส่งผลต่อความภกักดี
ต่อ แบรนดเ์ทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   
 เมธนี  อภิรมยพ์ฤกษา และไกรชิต สุตะเมือง ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อสินคา้บริโภคจากร้านโชว์ห่วยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า 
สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วย
ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เพ็ญสุดา ประถมกรึก (2545) ได้ศึกษาเร่ือง ระดับการเช่ือมโยงการตลาดเชิง
กิจกรรมและตราสินคา้กบั ทศันคติ ภาพลกัษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรมซ่ึงพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างผูท่ี้เขา้ร่วมชมการตลาดเชิงกิจกรรมมีทศันคติ และภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการตลาดเชิง
กิจกรรมและตราสินค้ามากกว่ากลุ่มตัวอย่างผูท่ี้ไม่ได้เข้าร่วมชมกิจกรรมโดยมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 เดชา ศิลปะสนองและ ไกรชิต สุตะเมือง (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาใน
ดา้นความไวว้างใจพบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความจงรัก
กกัดีต่อสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไววา้งใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสอง
ใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
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วธีิด าเนินการวจัิย         
 การวิจัยค ร้ัง น้ีได้ สุ่มตัวอย่า งจากผู ้ใช้บ ริการห้ า ง เทสโก้โลตัส  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงผูว้จิยัใชสู้ตรค านวณตวัอยา่งของ W.G. Cochran (1953) 
ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และใช้วิ ธีการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience 
sampling) เพื่ อให้ได้ขนาดตัวอย่า งของผู ้ใช้บ ริการ ท่ีก าหนดไว้จนครบจ านวน
แบบสอบถาม 400 ชุด        
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย        
 แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนจากกการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ขอ้มูล ต าราและ
งานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ    
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ และจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการต่อเดือน ซ่ึงเป็นค าถาม
ชนิดปลายปิดใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทนามบญัญติัและประเภทเรียงล าดบั  
 ส่วนท่ี 2-5 แบบสอบถามด้านปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ  
ปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัภาพลกัษณ์ ความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้และความไวว้างใจ โดยใชว้ดัระดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 Pointscale ratio  
การรวบรวมข้อมูล 
 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ไดจ้ากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด จากผูใ้ชบ้ริการห้างเทสโก ้โลตสัในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล     
 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ(secondary data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือ วารสาร บทความ วทิยานิพนธ์และรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง    
การวเิคราะห์ข้อมูล         
 1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ใช้การแจกแจงค่าความถ่ี (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) อธิบายลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
และใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าสูงสุดและค่าต ่าสุดแสดงระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ปัจจยัดา้นการจดัการลูกค่าสัมพนัธ์ และปัจจยั
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ความไวว้างใจท่ี
มีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าในห้าง เทสโก้ โลตัสของผู ้ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร          
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 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ
วิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศและใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-
test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระ
อ่ืนๆและใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล          
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสั 
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดงัน้ี    
 ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ดา้นเพศ มีเพศชาย 168 คน คิดเป็น 42% และเป็นเพศหญิง 
232 คน คิดเป็น 58%  ดา้นอายุ พบว่าอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปีจ านวน 10 คน คิดเป็น 
2.5%  ช่วงอายุ 21–30 ปี จ  านวน 207 คน คิดเป็น 51.8%  อายุ 31-40 ปี จ  านวน 139 คน คิด
เป็น 34.8% อายุ 40 ปีข้ึนไป จ านวน 44 คน คิดเป็น 10.8% ดา้นการศึกษา พบวา่การศึกษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีมีจ านวน 69 คน คิดเป็น 17.3% ระดบัปริญญาตรีจ านวน 232 คน คิดเป็น 
58%  ระดบัปริญญาโท มีจ านวน 94 คน คิดเป็น 23.4 % และระดบัปริญญาเอก จ านวน 5 
คน คิดเป็น 1.3% ดา้นอาชีพ พบว่าอาชีพส่วนใหญ่ คือ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีจ านวน 
111 คน คิดเป็น 27.8% พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ มีจ านวน 92 คน คิดเป็น 23%  
พนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน 80 คน คิดเป็น 20% อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีจ านวน 55 คน 
คิดเป็น 13.6% รับจา้งทัว่ไป มีจ านวน 40 คน คิดเป็น 10% อาชีพแม่บา้น/พ่อบา้น มีจ านวน 
21 คน คิดเป็น 5.3%  และอาชีพเกษตรกรมีจ านวน 1 คน คิดเป็น 0.3% ดา้นรายได ้พบว่า 
กลุ่มรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีจ านวน 57 คน คิดเป็น 14.3% รายได ้10,001-
20,000 บาท มีจ านวน 155 คน คิดเป็น 38.8% รายได ้20,001-30,000 บาท มีจ านวน 104 คน 
คิดเป็น 26% รายไดต้ั้งแต่ 30,001-40,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็น 9.5% และกลุ่มท่ีมี
รายได้ตั้งแต่ 40,000 บาทข้ึนไป มีจ านวน 46 คน คิดเป็น 11.3% ด้านสถานภาพ พบว่า
สถานภาพโสด มีจ านวน 246 คน คิดเป็น 61.5 % สถานภาพสมรส จ านวน 139 คน คิดเป็น 
34.8 % และสถานภาพหยา่/หมา้ย มีจ านวน 15 คน คิดเป็น 3.8% และในดา้นการใชบ้ริการ
ห้างเทสโกโ้ลตสัพบวา่ มีกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเทสโก ้โลตสัต่อเดือน นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง  มีจ  านวน 
54 คน คิดเป็น 13.5% ใช้บริการ 1-2 คร้ัง มีจ านวน 158 คน คิดเป็น 39.5% ใชบ้ริการ 3-4  
คร้ัง มีจ านวน 126 คน คิดเป็น 31.5% และใชบ้ริการมากกวา่ 5 คร้ังข้ึนไป มีจ านวน 62 คน 
คิดเป็น 15.5%     
ผลการทดสอบสมมติฐาน        
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้
สถานภาพ จ านวนคร้ังในการใช้บริการ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ
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สินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสัของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความ
แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ
และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ซ่ึงจากการทดสอบพบวา่ อาชีพ มีความแตกต่างกนั
ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าในห้างเทสโก้ โลตสัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.000 
รายได้มีความแตกต่างกนัต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก้โลตสัอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.024 สถานภาพมีความแตกต่างกนัต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ใน
ห้างเทสโก ้โลตสัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.001 และจ านวนคร้ังในการใช้บริการมีความ
แตกต่างกนัต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก ้โลตสัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.000 ส่วนเพศ อายุ การศึกษาไม่มีความแตกต่างกนัต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ใน
หา้งเทสโกโ้ลตสัของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ได้แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดแบบปากต่อปาก การขายโดย
พนกังานและการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือก
ซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก ้โลตสั ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึง
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ หใน
ด้านการโฆษณา การตลาดแบบปากต่อปากและการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษมี
ความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในหา้งเทสโก ้โลตสั ของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.017 และ 0.00 ตามล าดบั  
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน
การเลือกซ้ือสินค้าในห้างเทสโก้ โลตัส ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ดา้นการ
ติดต่อส่ือสารส่ือสารมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก ้โลตสั 
ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.00          
 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัอ่ืนๆได้แก่ ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ ความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้และความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก ้
โลตัส ของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก ้โลตสั 
ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
ปัจจยัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์
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ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าในห้าง เทสโก้ โลตัส ของผู ้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.003  0.001 และ 0.000 
ตามล าดบั 
สรุปและอภิปรายผล         
 จากการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศส่วนใหญ่คือเพศเพศหญิง คิดเป็น 
58% ส่วนเพศชายคิดเป็น 42% ดา้นอายุ พบวา่ ช่วงอายุส่วนใหญ่ คือ กลุ่มอายุ 21-30 ปี คิด
เป็น 51.8% รองลงมาคือช่วงอายุ 30-40 ปี คิดเป็น 34.8% ดา้นการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 58% รองลงมาคือระดบัการศึกษาปริญญาโท คิด
เป็น 23.4% อาชีพส่วนใหญ่ คืออาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น 27.8% รองลงมาคือ
อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ คิดเป็น 23% ดา้นรายได ้พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้
10.001-20,00 บาท คิดเป็น 38.8% รองลงมามีรายได้ 20,001-30,000 บาท คิดเป็น 26%  
สถานภาพส่วนใหญ่ คือสถานภาพโสด คิดเป็น 61.7% รองลงมา คือสถานภาพสมรส คิด
เป็น 34.8% ดา้นจ านวนคร้ังในการใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน 
คิดเป็น 39.5% รองลงมา ใชบ้ริการ 3-4 คร้ังต่อเดือน คิดเป็น 31.5%       
 จากการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ด้าน
ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาชีพ รายได ้สถานภาพ  และจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการมีความ
แตกต่างกนัต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้าง เทสโก ้โลตสั ของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งหมด ซ่ึงด้าน
ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ พบว่า ดา้นการโฆษณา ดา้นการตลาดแบบ
ปากต่อปากและการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือก
ซ้ือสินคา้ในหา้งเทสโก ้โลตสัของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมี
นยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งหมด ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ พบว่า ดา้น
การติดต่อส่ือสารมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก้ โลตสั 
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 อีกทั้งปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ปัจจยัภาพลกัษณ์ภาพลกัษณ์ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และ
ดา้นความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก ้โลตสั  
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทั้งหมด แต่อยา่งไรก็ตามมีบางปัจจยัท่ีไม่พบนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคลใน
ด้านเพศ อายุ การศึกษา ปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ในด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง และปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้
สัมพนัธ์ ได้แก่ การสร้างความสัมพนัธ์และการสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกค้า ไม่มี
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ความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสั ของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล       
อภิปรายผล          
 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสั ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000
ซ่ึงสอดคลอ้งในงานของ ศศิธร คงมัน่ (2545) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและความคิดเห็น
ต่อการเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค ซ่ึงพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมี
ผลต่อสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมแตกต่างกนั  
 รายได้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก้โลตสั 
ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.024 ซ่ึงสอดคลอ้งในงานของ สุภาพร ชมทอง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลของเคร่ืองมือ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบ ารุง
สมองและความจ า ประเภทเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและ
ความจ า ประเภทเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร     
 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสั 
ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.001 ซ่ึงสอดคลอ้งในงานของ เมธนี อภิรมยพ์ฤกษา และไกรชิต สุตะเมือง ท่ีศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้บริโภคจากร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05        
 จ านวนคร้ังในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ใน
ห้างเทสโกโ้ลตสั ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.000 ซ่ึงสอดคลอ้งในงานของวิมลมาศ บวัเพชรและไกรชิต สุตะเมือง ท่ี
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อแบรนด์ "เทส
โก้ โลตสั" ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ความถ่ีในการใช้
บริการท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีต่อ แบรนดเ์ทสโก ้โลตสั    
 การโฆษณามีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก ้โลตสั 
ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.017 ซ่ึงสอดคลอ้งในงานของสุภาพร ชมทอง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลของเคร่ืองมือ
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การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
บ ารุงสมองและความจ า ประเภทเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา มีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าประเภทเคร่ืองด่ืมของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร        
 การตลาดแบบปากต่อปากมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้าง
เทสโก ้โลตสั ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Zeithaml et al.(1966) ท่ีไดอ้ธิบายวา่ การส่ือสารแบบ
ปากต่อปากเป็นเคร่ืองมือท่ีมีพลงัมากโดยลูกคา้มีการแนะน าสินคา้ไปสู่บุคคลอ่ืน จากการ
ส ารวจพฤติกรรมลูกคา้พบว่า ร้อยละ 50-80 ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการเกิดจาก
อิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปาก 
 การตลาดโดยจดักิจกรรมพิเศษมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้
ในห้างเทสโก้ โลตัส ของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 ซ่ึงสอดคลอ้งในงานของ เพญ็สุดา ประถมกรึก (2545) ได้
ศึกษาเร่ือง ระดบัการเช่ือมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินคา้กบั ทศันคติ ภาพลกัษณ์
ต่อการตลาดเชิงพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูท่ี้เข้าร่วมชมการตลาดเชิงกิจกรรมมีทศันคติและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินคา้มากกว่ากลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้
ร่วมชมอยา่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  ท่ีพบนัยส าคัญทางสถิติ  ได้แก่  การ
ติดต่อส่ือสารมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ในห้างเทสโก้โลตสั ของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
ซ่ึงสอดคลอ้งในงานของ วมิลมาศ บวัเพชร และไกรชิต สุตะเมือง ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้น
การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อแบรนด์ "เทสโก ้โลตสั" ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ มี
ความสัมพนัธ์ต่อความภักดีของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.00          
 ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจัยภาพลักษณ์ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและความ
ไวว้างใจ  มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าในห้างเทสโก้โลตสั ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี0.003 0.001
และ 0.000 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งในงานของ เดชา ศิลปะสนอง และไกรชิต สุตะเมือง 
(2557) ได้ศึกษาเ ร่ือง  ความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือสองในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ และความจงรักกกัดีต่อสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไววา้งใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
โทรศพัท์มือถือมือสองใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางดา้น
สถิติท่ีระดบั 0.05     
ข้อเสนอแนะ          
 1. ผูป้ระกอบการห้างเทสโก ้โลตสั จะตอ้งมีการวางแผนและพฒันากลยุทธ์การ
ส่ือสารทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว ทั้งในด้านการ
โฆษณาควรพฒันาให้มีความน่าสนใจและดึงดูดลูกคา้มากข้ึน ด้านการตลาดปากต่อปาก 
ทางบริษทัจะตอ้งรักษามาตรฐานของสินคา้และการบริการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ลูกคา้
เกิดความประทบัใจและสามารถบอกต่อไปยงัผูอ่ื้น ดา้นการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ 
บริษทัควรวางแผนในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆ และตอ้ง
สร้างกิจกรรมท่ีแปลกใหม่อยู่เสมอเพื่อให้กลุ่มลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมท่ีจดัข้ึน
ทั้งน้ีบริษทัจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารไปยงัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุน้ให้
ลูกคา้เขา้มาใช้บริการ ไม่วา่จะเป็นการส่งข่าวสารผา่นทางเวบ็ไซต ์ส่ือโซเชียล มีเดียต่างๆ 
การโฆษณา และการแจกโบรชวัสินคา้ลดราคา ซ่ึงบริษทัจะตอ้งติดต่อส่ือสารไปยงัลูกคา้
ผา่นช่องทางท่ีหลากหลายและต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้ลูกคา้อยูเ่สมอ    
 2. ข้อเสนอแนะปัจจยัอ่ืนๆ ผูว้ิจยัเห็นว่า บริษทัจะต้องรักษาคุณภาพสินคา้และ
พฒันาการใหบ้ริการให้ดียิ่งข้ึนเพื่อเป็นฐานในการสร้างภาพลกัษณ์และความไวว้างใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อห้างเทสโก้ โลตสัในเชิงบวกและเกิดการซ้ือซ ้ าอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีทางห้าง
จะตอ้งมีการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ในเร่ือง ความหลากหลายของสินคา้ คุณภาพ
ของสินคา้และบริการท่ีดี มีระบบรักษาความปลอดภยัความสะอาดและความสะดวกภายใน
ห้างและอีกทั้งในเร่ืองราคาถูก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคหันมาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีห้าง
เทสโก ้โลตสัอยา่งต่อเน่ือง 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป       
 1. ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชต้วัแปรเพียงบางส่วนเท่านั้น ซ่ึงผูว้ิจยัท่านอ่ืนๆ ท่ี
สนใจ สามารถศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมอย่างเจอะลึก ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ
สินคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสั  เช่น ปัจจยัภายในหา้งใน ทั้งในเร่ืองสถานท่ี นโยบายราคาสินคา้ 
การบริการของพนักงานหรือแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน และปัจจยัภายนอกท่ี
กระทบต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีสามารถศึกษา
เฉพาะสาขาท่ีตอ้งการ หรือศึกษาเปรียบเทียบกบัคู่แข่งทางการคา้ในห้างร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ
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 2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการเก่ียวกับห้างเทสโก้ โลตสัโดย
สัมภาษณ์จากผูใ้ชบ้ริการจริง เพื่อทราบถึงความตอ้งการลูกคา้อยา่งแทจ้ริง   
 3. ควรมีการศึกษาถึงมิติอ่ืนๆของห้างเทสโก ้โลตสั นอกเหนือจากดา้นการตลาด 
เช่น มิติทางด้านการเงิน มิติด้านการจดัการ การบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติทาง
อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
บรรณานุกรม  
ภานุ ลิมมานนท.์(2548). กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์.กรุงเทพฯ:นิวไวเตก็.  
เสรี วงษม์ณฑา.(2547). ครบเคร่ืองเร่ืองการส่ือสารการตลาด.กรุงเทพฯ:ธรรมสาร. 
ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ.(2544). การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์.กรุงเทพฯ:ทิปป้ิงพอ้ยท.์ 
สุภาพร ชมทอง.(2553). อิทธิพลของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผล
 ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงสมองและความจ า ประเภท
 เคร่ืองดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร .สหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี.1(1),63-
 73. 
ศศิธร คงมัน่.(2545). พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือน ้าผลไม้พร้อมดื่มของ
 ผู้บริโภค .สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ),บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
ศิริวรรณ เสรรีรัตน์.(2538). กลยุทธ์การตลาดและการบริหารหารตลาด.กรุงเทพฯ : พฒันา
 ศึกษา. 
เดชา ศิลปะสนองและ ไกรชิต สุตะเมือง.(2557). ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
 โทรศัพท์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.วารสารการเงิน การลงทุน 
 การตลาดและการบริหารธุรกิจ.4 (1),1-25. 
วิมลมาศ บวัเพชรและไกรชิต สุตะเมือง.(2556).ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มี
 อิท ธิพล ต่อคว ามภั กดี ต่ อ แบรน ด์ เทส โ ก้  โ ลตั ส  ขอ ง ผู้บ ริ โภค ใน เขต
 กรุงเทพมหานคร.วารสารการตลาดและการส่ือสาร,1(1),65-80. 
เพญ็สุดา ประถมกรึก. (2545). ระดับการเช่ือมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้า กับ
 ทศันคติ ภาพลกัษณ์ต่อการตลาดเชิงกจิกรรม.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เมธนี อภิรมยพ์ฤกษาและไกรชิต สุตะเมือง.(2557).แรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
 บริโภคจากร้านโชว์ห่วยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล.วารสารการเงิน การ
 ลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกิจ, 4,(1). 



386 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

สิทธ์ิ ธีรสรณ์.(2555). การส่ือสารทางการตลาด (พิมพ์คร้ังท่ี2) .กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั. 
Kotler, P. (2003). Marketing Management (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson 
 Education. 
Moorman, C., Deshpande, R., &Zaltman, G. (1993). “Factors affecting trust in market 
 research relationships”. Journal of Marketing. vol. 57 (January), p. 81-101.  
Schiffman, Leon G. and Kanuk Leslie Lazar .(1991) .Consumer Behavior. 4 th.ed.   
 New Jersey : Englewood Cliffs.      
Zeithaml, V.A. Berry, L. L.andParasuraman A.(1996). “The behavioral consequences 
 of service quality”.Journal of Marketing60. 


