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 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และ
ใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั   ของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร  โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารที่หา้งเทสโก้ โลตสัในเขตกรงุเทพมหานคร  จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในเกบ็ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ได้แก ่ คา่ความถี่ คา่รอ้ยละ 
(Percentage)  ทดสอบสมมตฐิานด้วยสถติ ิChi- square ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 30 ปี ส าเรจ็
การศกึษาต ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงาน /ลูกจา้งบรษิทัเอกชน และมี รายได้ต่อ
เดอืนอยู่ทีร่ะหวา่ง 10,001–20,000 บาท  
            2.ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด พบวา่สว่นประสมทางการตลาดของหา้งเทสโก ้โลตสั ที่
ผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุในแต่ละด้าน   
 2.1 ด้านผลติภณัฑ์ของหา้งเทสโก ้โลตสั ผู้บรโิภคสว่นใหญ่ทีม่าซื้อสนิคา้ในหา้งเทสโก ้
โลตสั เนื่องมาจากมสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกซื้อ  
 2.2 ด้านบรกิาร ผู้บรโิภคสว่นใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั เพราะหา้งเทสโก ้
โลตสัมบีรกิารอืน่ๆ นอกเหนือจากสนิคา้ เชน่ธนาคาร รา้นอาห าร รา้นหนังสอื โรงภาพยนตรแ์ละ
รา้นดูแลและท าความสะอาดรถยนต์ (คารแ์คร์) เป็นต้น 
 2.3  ด้านราคา ผู้บรโิภคสว่นใหญ่ทีเ่ลอืกซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั เพราะ
สนิคา้แต่ละประเภทมรีาคาหลากหลายใหเ้ลอืกซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร  
 2.4 ด้านสถานที ่ผู้บรโิภคสว่นให ญ่ทีม่าซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้เทสโก ้โลตสั เพราะ
การเดนิทางมคีวามสะดวกจากทีบ่้านหรอืทีท่ างาน  
 2.5 ด้านการสง่เสรมิการตลาด ผู้บรโิภคสว่นใหญ่ทีม่าซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้
โลตสั เพราะหา้งเทสโก ้โลตสัมสีือ่โฆษณาเกีย่วกบัการลดราคาสนิคา้และโปรโมชัน่ใ นหา้งบ่อยกวา่
หา้งอืน่ๆ  
 3.ด้านพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร พบวา่ผู้บรโิภคสว่นใหญ่ซื้อสนิคา้อปุโภค
บรโิภค เชน่อาหาร เครือ่งดื่ม ผกัผลไมแ้ละเสือ้ผ้า เป็นต้น ความถี่ในการซื้อสนิคา้อยู่ที ่ 1-2 ครัง้ต่อ
เดอืน จ านวนเงนิทีใ่ชซ้ื้อสนิคา้ในแต่ละครัง้อยู่ที ่ 501-1,000บาท สว่นประเภทบรกิาร ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ ใชบ้รกิารช าระคา่สาธารณูปโภค เชน่คา่น ้า คา่ไฟ คา่โทรศพัท ์คา่ใชบ้รกิาร
บตัรเครดติ เป็นต้น ความถี่ทีใ่ชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัอยู่ที ่ 1-2ครัง้ต่อเดอืน และใชจ้า่ยในการ
ใชบ้รกิารตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป โดยจะซื้ อสนิคา้และใชบ้รกิารในชว่งวนัอาทติย์ ตัง้แต่เวลา     
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17.00 – 20.00น. สว่นวธิใีนการช าระเงนิ เป็นเงนิสด สว่นบุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารคอื ตนเอง  
 ผลทดสอบสมมตฐิานด้วยวธิกีารทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบวา่ 
 1.ลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก ่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายได้ต่อเดอืน มผีลต่อ
พฤตกิรรมโดยรวมในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโกโ้ลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร  
 2.ปจัจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด ได้แก ่ด้านผลติภณัฑ์ ด้านบรกิาร ด้านราคา ด้าน
สง่เสรมิการตลาด โดยเฉพาะด้านสถานที ่มีผลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร  
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 The purpose of this research is to study the Factors Influencing Purchasing and 
Service Using Behaviors of Tesco Lotus Among Consumer in Bangoko. The samples are 
400 persons who purchase goods and services at Tesco Lotus in Bangkok area. The 
instrument for collecting data is questionnaire and the statistics used for data analysis are 
frequency, percentage and Chi-square. The research results revealed that: 
 1.Most of respondents are female,  aged less than or equal to  30  years ,  have 
earned a below than bachelor’s degree, employed in private company,  and having 
average monthly income between 10,001 to 20,000 Baht.  
 2.Consumer’s opinions on overall Marketing Mix factors were shown as followed,    
 2.1  In Product part,  Most consumer consider to purchase goods at Tesco Lous 
because there are varity of goods at Tesco Lotus.  
 2.2  In Service part, Most consumer consider to service at Tesco Lotus because 
there are many service besides of products that served consumer who shop at Tesco 
Lotus such as Banks, restaurants, bookstores, theaters and car care. 
 2.3  In Price part, Most consumer consider to purchase goods and service using 
at Tesco Lotus because the many products set up price differiential as suitable of goods.  
 2.4  In Location aspect, Most consumer consider to purchase goods and service 
using at Tesco Lotus becuase consumers are convenient to go shopping and service at 
Tesco Lotus due to  nearby home and office.  
 2.5 In Promotion part, Most consumer consider to purchase goods and service 
using at Tesco Lotus because most of respondents though that there are Price promotion 
advertising more than other department stores.  
 3. Consumer’s behavior results shown that Most of respondents selected to 
purchase consumer goods as sample as food, beverages, fruits, vegetables and clothes in 
the frequency of 1-2 times per month. The money paid for products about  501 -1,000 
baht. In Service,  most of respondents  paid utility bills such as  utilities , phone bills , 
credit cards in frequency of 1-2 times per month with spending money 1,001 baht up for 
service. Normally , consumers shopped on Sunday around 5 p.m.- 8 p.m. Moreover, the 
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method of payment is cash and person who is influence in the decision to purchase goods 
and service is themselves. 
 The results of hypothesis analysis at significant level of 0.05 are as followed; 

1. Demographic characteristics of people interms of gender, age,  educated 
level, occupation  and salary per month have affected on purchasing and service using 
behaviors of Tesco Lotus among consumers in Bangkok. 

2. The Marketing Mix Factors consist of  products aspects, service aspects, 
price aspects, location aspects and promotion aspects have affected on purchasing and 
service using behaviors of Tesco Lotus among consumers in Bangkok. 
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10  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอายุกบัพฤตกิรรมในการซื้อ        
      สนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้านจ านวนเงนิ  
      ทีซ่ื้อสนิคา้……………………………………………………………….................. 
11  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอายุกบัพฤตกิรรมในการซื้อ        
       สนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้านประเภท         
       บรกิารทีใ่ชบ้่อยสดุ…………………………………….......................................... 
12  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอายุกบัพฤตกิรรมในการซื้อ        
       สนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้านประเภท          
       ความถี่ในการใชบ้รกิาร…………………………………........................................ 
13  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และร้ อยละระหวา่งอายุกบัพฤตกิรรมในการซื้อ        
       สนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้านจ านวนเงนิที่     
       ใชบ้รกิาร.......................................................................................................  

38 
41 
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46 
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บญัชีตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง หน้า 

14  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอายุกบัพฤตกิรรมใน  
       การซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ  
       ด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร…............................................ 
15  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอายุกบัพฤตกิรรมในการซื้อ          
       สนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน บุคคลทีม่ ี       
       อทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร .....................................................  
16  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรม           
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน  
       จ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้……............................................................................... 
17  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรม           
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน          
       ความถี่ในการใชบ้รกิาร...................................................................................... 
18  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรม          
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้ บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน          
       จ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร........................................................................................  
19  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรม          
       ในการซื้อสนิคา้และใช้บรกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน           
       วนัทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร...............................................................................  
20  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรม          
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน          
       วธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ....................................................... 
21  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างอาชพีกบัพฤตกิรรมในการ           
       ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                  
       ประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ……………............................................................................ 
22  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างอาชพีกบัพฤตกิรรมในการ           
       ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                  
       ความถี่ในการซื้อสนิคา้………….......................................................................... 
23  แสดงผลการเปรยีบเทียบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างอาชพีกบัพฤตกิรรมในการ            
       ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                  
       จ านวนเงนิในการซื้อสนิคา้......................................................................... 
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บญัชีตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง หน้า 

24  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างอาชพีกบัพฤตกิรรมในการ           
       ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                  
       ประเภทบรกิารทีใ่ชบ้รกิารบ่อยทีส่ดุ .....................................................................  
25  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างอาชพีกบัพฤตกิรรมในการ            
       ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                 
       ความถี่ในการใชบ้รกิาร........................................................................................  
26  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างอาชพีกบัพฤตกิรรมในการ           
       ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                 
       จ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร………............................................................................ 
27  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละร ะหวา่งอาชพีกบัพฤตกิรรมในการ           
       ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                  
       วนัทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร..................................................................................  
28  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างอาชพีกบัพฤตกิรรมในการ           
       ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                  
       ชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ......................................................................... 
29  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างอาชพีกบัพฤตกิรรมในการ           
       ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       วธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และใชร้กิา ร….......................................................  
30  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างอาชพีกบัพฤตกิรรมในการ           
       ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       บุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้แล ะใชบ้รกิาร........................................ 
31  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างรายได้ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม             
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       ความถี่ในการซื้อสนิคา้………............................................................................. 
32  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างรายได้ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม             
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       จ านวนเงนิในการซื้อสนิคา้….............................................................................. 
33  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างรายได้ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม             
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัข องผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       ประเภทบรกิารทีใ่ชบ้รกิารบ่อยทีส่ดุ .................................................................... 
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บญัชีตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง หน้า 

34  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างรายได้ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม             
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       ความถี่ในการใชบ้รกิาร........................................................................................ 
35  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างรายได้ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม             
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       จ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร........................................................................................  
36  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างรายได้ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม             
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       วนัทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร............................................................................ 
37  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างรายได้ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม             
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                  
       ชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ........................................................................  
38  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างรายได้ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม             
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในห้างเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       วธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ........................................................  
39  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างรายได้ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม             
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       บุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ..................................... 
40  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างปจัจยัด้านสนิคา้กบัพฤตกิรรม            
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       ประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ…………………………....................................................... 
41  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างปจัจยัด้านสนิคา้กบัพฤตกิรรม            
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       ความถี่ในการซื้อสนิคา้……............................................................................. 
42  แสดงผลการเปรียบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างปจัจยัด้านสนิคา้กบัพฤตกิรรม            
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       จ านวนเงนิในการซื้อสนิคา้............................................................................ 
43  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างปจัจยัด้านสนิคา้กบัพฤตกิรรม            
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       จ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร…………….................................................................... 
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บญัชีตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง หน้า 

44  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างปจัจยัด้านสนิคา้กบัพฤตกิรรม            
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในห้างเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   

            วนัทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร…............................................................................  
45  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่ างปจัจยัด้านสนิคา้กบัพฤตกิรรม            
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       ชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ........................................................................  
46  แสดงผลการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละร ะหวา่งปจัจยัด้านบรกิารกบัพฤตกิรรม            
       ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ด้าน                   
       ประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ............................................................................ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ภมิูหลงั  
 

 โลกสงัคมปจัจบุนัทีเ่ศร ษฐกจิได้เตบิโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมและเทคโนโลยซีึ่งสง่ผลใหร้ปูแบบการด าเนินชวีติของคน  (Life Style) ได้เปลี่ยนไปจากใน
อดตี  โดยในอดตีนัน้ผู้บรโิภคซื้อสนิคา้อปุโภคและบรโิภคจากรา้นคา้ ปลกีแ บบดัง้เดมิ  
(Traditional Trade) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ “รา้นโชหว่ย ” ซึ่งเป็นรปูแบบธรุกจิการคา้ทีไ่ด้รบั
ความนิยมและแพรก่ระจายไปทัว่ประเทศ โดยเป็นรา้นคา้ที่ เน้นขายสนิคา้ในชวีติประจ าวนั 
ต าแหน่ งรา้นคา้จะตัง้อยู่ในแหล่งชมุชน  เชน่ ตลาด หรอืหมูบ่้า น เน้นการท า ธรุกจิเพื่อเลี้ยง
ตวัเอง ไมไ่ด้มกีารมุง่พฒันาหรอืปรบัเปลี่ยนรปูแบบการใหบ้รกิาร  ไมม่กีารน าเทคโนโลยเีขา้มา
ใช ้เป็นต้น อย่างไรกด็ใีนปจัจบุนัได้มกีารเปลี่ยนแปลงรปูแบบการด าเนินธรุกจิจากการเขา้มา
ลงทนุแขง่ขนัของชาวต่างชาตทิ าใหเ้กดิการพฒันารปูแบบ จากรา้นคา้ เลก็ เปลี่ยน เป็นธรุกจิ
รา้นคา้แนวใหมจ่งึเกดิขึน้มากมายในชว่งเวลาสบิปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะธรุกจิคา้ปลกีขนาดใหญ่  
ไฮเปอรม์ารต์  (Hyper Market) ซึ่งธรุกจิคา้ ปลกีขนาดใหญ่ เหล่านี้จะมกีารบรหิารงานทีเ่ป็น
ระบบและมกีารพฒันาธรุกจิอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรบัรปูแบบการด าเนินชวีติทีเ่ปลี่ ยนแปลงไป  
ซึ่งผู้บรโิภคมรีายได้และ ก าลงัซื้อสงูขึน้ มกีารศกึษา มกีารรบัรูท้ ีส่งูข ึน้ จงึมคีวามคาดหวงัใน
สนิคา้และบรกิารทีต่้องมคีณุภาพสงูขึน้ แต่ราคาทีไ่มจ่ าเป็นต้องต ่าเกนิไปและไมส่งูจนเกนิไป  
ผู้บรโิภคมรีายได้มากขึน้แต่มเีวลาน้อยลง  เนื่องจากวถิชี ี วติทีเ่ร่ งรบีและเรง่รดั รายได้ทีเ่พิม่ข ึน้
จงึถูกน ามาซื้อเวลาทีม่คีวามรูส้กึวา่น้อยลงเพื่อแลกเปลี่ยนกบัความสะดวกรวดเรว็  
 ดงันัน้ สนิคา้ราคาถูกอย่างเดยีวอาจจะไมเ่ป็นปจัจยัส าคญัในการทีจ่ะถูกน าเสนอใหแ้ก่
ผู้บรโิภคอกีต่อไป  ความ สะดวกสบาย ท าเลที่ ตัง้ทีใ่กล้บ้าน ใกล้ทีท่ าง าน  จงึเป็นอกีปจัจยั
ทางเลอืกใหแ้กผู่้บรโิภค (ต าราการบรหิารคา้ปลกีไทย , 2554) จงึท าใหเ้กดิธรุกจิคา้ปลกีขนาด
ใหญ่หรอืไฮเปอรมารเ์กต็ (Hyper market) มกีารลงทนุเพื่อกระจายสาขาเพื่อใหค้รอบคลุมทัว่
ประเทศได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งในปจัจบุนัหา้งบิก๊ซรีวมกบัคารฟู์รม์จี านวน 106 สาขาในขณะทีห่า้ง
เทสโก ้โลตสัมจี านวนสาขา เป็นอนัดบั 1 ซึ่งมสีาขา ถงึ 116 สาขา ( สยามธรุกจิ , 2554: 
ออนไลน์) 
 ในปจัจบุนัอตัราการเจรญิเตบิโตของธรุกจิคา้ปลกีสงูขึน้ทกุปี อาทเิชน่ในชว่งปลายปี 
2553 ทีผ่่านมาหลงัจากบิก๊ซไีด้เขา้ซื้อกจิการของคารฟู์ร ์ท าใหก้ลายเป็น ผู้น าด้านคา้ปลกีที่
ใกล้เคยีงกบัหา้งไฮเปอรม์ารเ์กต็ เทสโก ้โลตสั  และสง่ผลต่อสว่นแบ่งการตลาดทีเ่ปลี่ยนแปลง 
คอื หา้งไฮเปอรม์ารเ์กต็ เทสโก ้โลตสั  มสีว่นแบ่ง 40.4% รองลงมา คอื บิก๊ซเีพิม่ข ึน้จากเดมิ 
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22.2% เป็น 31.9% ( ผู้จดัการ 360° รายสปัดาห,์ 2554:ออนไลน์) ท าใหบ้ิก๊ซมีอี านาจต่อรองกบั
ผู้ผลติเพิม่ข ึน้ พรอ้มทัง้มกี ารท าโปรโมชัน่ไมว่า่จะเป็นการลด แลก แจก แถม หรอืแมก้ระทัง่
กจิกรรมทางการตลาดทีร่นุแรง อาท ิหา้งบิก๊ซซีูเปอรเ์ซน็เตอร ์ ( Big-C Super Center ) เมือ่ซื้อ
สนิคา้ภายในหา้งบิก๊ซคีรบ 800 บาท ผู้บรโิภคจะได้รบัคปู องสว่นลด 80 บาท ส าหรับใชใ้นการ
ซื้อสนิคา้ครัง้ต่อไป (หา้งบิก๊ซี  : 8-10 เมษายน 2554) และยงัเป็นโอกาสทีท่ าใหบ้ิก๊ซมีสีาขา
ครอบคลุมเพิม่ข ึน้อย่างรวดเรว็จ านวนสาขาของไฮเปอรม์ารเ์กต็ จากการควบรวมในครัง้นี้สง่ผล
ใหใ้นประเทศไทยธรุกจิคา้ปลกีชัน้น ามกีารแขง่ขนักนัรนุแรง มากยิง่ข ึน้ ผู้น าอย่าง หา้งไฮเปอร์
มารเ์กต็ เทสโก ้โลตสั จงึต้องหาวธิกีารเพื่อพฒันาสนิคา้และบรกิารใหต้อบสนองความต้องการ
ของคนไทยได้มากกวา่คูแ่ขง่ รวมถงึการรกัษาผู้บรโิภคเดมิและเพื่อเป็นการดงึดูดผู้บรโิภคใหม่
ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารทีห่า้งไฮเปอรม์ารเ์กต็ เทสโก ้โลตัสมากขึน้ 
 อย่างไรกต็าม อกีหนึ่งปจัจยัในการสรา้งความส าเรจ็และยั ่ งยนืใหก้บัรา้นคา้ปลกี
สมยัใหม่ (Modern Trade) ในปจัจบุนัรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ ดงักล่าวมกัมกีารน ากลยุทธต์่างๆ  
เพื่อทีจ่ะท าใหร้า้นคา้ของเขาเป็นทีห่นึ่งในใจของผู้ บรโิภค โดยผู้บรโิภคจะนึกถงึรา้นคา้ปลกี นัน้
เป็นอนัดบัแรก  (Top of Mind) เมื่อต้องการซื้อสนิคา้อปุโภคบรโิภค เชน่ การท าบตัรสมาชกิ
สะสมแต้มเพื่อน ามาเป็นสว่นลดในภายหลงัของหา้งเทสโก ้โลตสั  หรอืการสง่คปูองสว่นลดไปยงั
บ้านสมาชกิเพื่อน ามาเป็นสว่นลดในการซื้อสนิคา้เมือ่ผู้บรโิภคซื้อสิ นคา้ตามเงือ่นไข  โดยธรุ กจิ
รา้นคา้ปลกีทีส่ามารถท าใหผู้้บรโิภคนึกถงึและเขา้มาใชบ้รกิารได้เป็นอนัดบัต้นๆ  นัน้นอกจากจะ
สง่ผลใหผู้้บรโิภคเกดิความสะดวกสบายแล้วยงัจะสามารถน าไปสูก่ารท าก าไรทีย่ัง่ยนืของธรุกจิ
คา้ปลกีต่อไป 
 จากขอ้มลูขา้งต้น  ปจัจบุนัตลาดทีม่กีารแขง่ขนักนัสงู มากในรปูแบบของห้ างไฮเปอร์
มาเกต็ ท าใหผู้้วจิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวา่พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารของผู้บรโิภคที่
เขา้มาหา้งไฮเปอรม์ารเ์กต็ เทสโก ้โลตสั วา่ผู้บรโิภคมคีวามสนใจและพอใจในด้านใดบ้าง เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพจิารณากลยุทธท์างการตลาดทีจ่ะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ บรโิภค
ได้เหมาะสมมากยิง่ข ึน้ ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางการปรบัปรงุคณุภาพทัง้ด้านสนิคา้และบรกิาร 
เพื่อใหส้ามารถคงสว่นแบ่งตลาดการเป็นหา้งไฮเปอรม์าเกต็เป็นอนัดบัหนึ่งต่อไป  สามารถใช้
ผลการวจิยัเพื่อก าหนดกลยุทธห์รอืกจิกรรมทางการตลาดทีม่ ี ประสทิธภิาพต่อไปในอนาคตเพื่อ
รองรบัสภาวะการขยายตวัของเมอืงและการแขง่ขนัทีร่นุแรงจากคูแ่ขง่ 
 
ความมุ่งหมายในงานวิจยั  
1. เพื่อศกึษา ขอ้มลูด้านลกัษณะสว่นบุคคล ของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร  ได้แก ่เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่มอีทิธพิล ต่อพฤตกิรรม การซื้อ สนิคา้
และใชบ้รกิารของหา้งเทสโก ้โลตสั 
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2. เพื่อศกึษา ขอ้มลูด้านสว่นประสมทางการตลาด คา้ปลกี  ได้แก ่ด้านผลติภณัฑ์ / ด้านบรกิาร 
ด้านราคา ด้านสง่เสรมิการขาย  และด้านสถานที่  ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใช้
บรกิารของหา้งเทสโก ้โลตสั 
 
ความส าคญัของงานวิจยั 
1. ผู้บรหิารสามารถน าไปก าหนดนโยบายการท างานของบรษิทัได้ และหน่วยงานภาครฐั  องคก์ร
ธรุกจิสามารถน าไปประยุกต์ใชเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในเชงิวชิาการ  ตลอดจนผู้ทีส่นใจทีจ่ะ
ศกึษาคน้ควา้ต่อไป 
2. ฝ่ายการตลาดของหา้งเทสโก ้โลตสั สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธก์ารตลาด
ใหต้รงกบัความต้องการลูกคา้มากทีส่ดุ เพื่อเพิม่ และรกัษาฐานลูกคา้ 
3. ผู้ประกอบการรา้นคา้ปลกีอืน่ ๆ สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวเิคราะหค์วามต้องการของ
ผู้บรโิภค และหากลยุทธท์ีจ่ะท าใหส้ามรถเพิม่สว่นแบ่งการตลาดได้เพิม่ข ึน้  
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มประช ากรทีอ่าศยัในเขตกรงุเทพมหานคร ทีม่ ี
การซื้อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารของหา้งเทสโก ้โลตสั 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก ่กลุ่มประชากรทีอ่าศยัในเขตกรงุเทพมหานครทีม่ ี
การซื้อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารของ หา้ง  เทสโก ้โลตสั  ภายในระยะเวลา 1 ปี   และค านวณหา
จ านวนกลุ่มตวัอย่างแบบไมท่ราบความน่าจะเป็น (Non-probability Samples) โดยใชร้ะดบั
ความเชือ่มัน่ที ่ 95% และใหค้วามผดิพลา ดไมเ่กนิ 5% ในการวจิยัครัง้นี้ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง เทา่กบั  385 ตวัอย่าง  และเพิม่เตมิอกีจ านวน  15 ตวัอย่าง  รวมขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิสีุม่ตวัอย่างดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) โดยท าการ
จบัฉลากแบบไมใ่สค่นื (Without Replacement) จากสาขาหา้ง  เทสโก ้โลตสัทัง้หมด 36 สาขา  
โดยจบัฉลากมา 10 สาขา ได้แก ่
 สาขาทีเ่ลอืกท าการส ารวจ คอื สาขา พระราม 1, พระราม 2, พระราม 3, บางปะกอก , 
บางกะปิ , บางแค , บางนา , สขุาภบิาล 3, สขุมุวทิ 50 (ออ่นนุช ) และ ลาดพรา้ว – ถนน
พหลโยธนิ 
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 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยในการสุม่ตวัอย่างแต่
ละสาขาหา้ง เทสโก ้โลตสั จะแบ่งการสุม่ตวัอย่างออกเป็นสดัสว่นทีเ่ทา่กนั สาขาละ 40 ตวัอย่าง 
 ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยท าการ
สุม่คนทีซ่ื้อสนิคา้ และเคยใชบ้รกิารของหา้ง เทสโกโ้ลตสั 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี 
 1. ลกัษณะสว่นบุคคล (Demographic) 

1.1 เพศ 
 ชาย 

 หญงิ 
1.2 อายุ 
 ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี 

 21 – 30 ปี 
 31 – 40 ปี 

 41 – 50 ปี 
 51 ปีขึน้ไป 

1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
 ปรญิญาตร ี
 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

1.4 อาชพี 
 นักเรยีน / นักศกึษา 
 ธรุกจิสว่นตวั/คา้ขาย 
 พนักงาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน 
 ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 
 พ่อบ้าน / แมบ่้าน 

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
 ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 
 10,000 – 20,000 บาท 
 20,001 – 30,000 บาท 
 30,001 – 40,000 บาท 
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 40,001 – 50,000 บาท 
 50,001 บาทขึน้ไป 

2.ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาดการคา้ปลกี   
   ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร 
   ด้านราคา 
   ด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้) 
   ด้านกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด 

 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

     พฤตกิรรมการซื้อและการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั  
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 1. ขอ้มลูสว่นบุคคล  หมายถงึ  คณุสมบตัขิองผู้บรโิภคอนัเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในตลาดสดและซุปเปอรม์ารเ์กต็ในกรงุเทพมหานคร  ประกอบด้วย  เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
 2. ปจัจยัสว่นประสมด้านการตลาด หมายถงึ เครือ่งมอืสว่นประสมการตลาดที่ สามารถ
ควบคมุได้ เปลี่ยนแปลงได้ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดล้อม   เพื่อสนองความพงึพอใจของ
ผู้บรโิภคหรอืกลุ่มเป้าหมาย ในทีน่ี้ได้แก ่ด้านผลติภณัฑ์ หรอืบรกิาร ด้านราคา  ด้านสถานที ่ ( 
ท าเลและทีต่ัง้) และ ด้านการสง่เสรมิการตลาด 
 3. ไฮเปอรม์าเกต็ หา้งเทสโก ้โลตสั หมายถงึ รา้นคา้ปลกีซึ่งมลีกัษณะคล้ายกบัรา้น
ขายของถูกซึ่งจะขายสนิคา้หรอืผลติภณัฑ์ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั โดยเป็นรา้นขนาดใหญ่แบบ
ใหบ้รกิารตนเอง และเป็นคลงัสนิคา้ด้วย รวมทัง้มทีีจ่อดรถสะดวกในที่นี้หมายถงึไฮเปอรม์ารเ์กต็
ทีต่ัง้อยู่ในกรงุเทพมหานคร ได้แก ่ไฮเปอรม์ารเ์กต็ หา้งเทสโก ้โลตสั 
 4. พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิาร หมายถงึ กระบวนการทางความคดิของ
ผู้บรโิภค เกีย่วกบัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารของ หา้งไฮเปอรม์ารเ์กต็ เทสโก ้โลตสั โดย
จากศกึษาเหตุผลจากการตดัสนิใจซื้อ ประเภทของสนิคา้ทีซ่ื้อ ความถี่ในการบรโิภค ชว่งเวลาที่
เลอืกซื้อ  คา่ใชจ้า่ยในการซื้อ บุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อ  แนวโน้มการบรโิภคต่อใน
อนาคต 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้า และใช้บริการใน ห้างเทสโก้ โลตสั 
ของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร” 

 

 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดบัการศกึษาสงูสุด 

- อาชพี 

- รายไดต่้อเดอืน 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้า  

 และใช้บริการ 

ในห้างเทสโก้ โลตสั  
ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด 

- ดา้นสนิคา้ (ความหลากหลายของสนิคา้) 

และดา้นบริการเสริม 

- ดา้นราคา 

- ดา้นสถานที ่(ท าเลและทีต่ ัง้) 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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สมมติฐานในการวิจยั   
 1. ลกัษณะสว่นบุคคล  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี  และ
รายได้ต่อเดอืน มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ในด้านสนิคา้และบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 3. ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ในด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 4. ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ในด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯที่
แตกต่างกนั 
 5. ปจัจยัด้ านสว่นประสมการตลาด ในด้าน การสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ที่
แตกต่างกนั 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัเรือ่ง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าและใช้บริการใน
ห้าง เทสโก้โลตสัของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร” ผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสารและรายงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งและได้น าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

1.แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสว่นประสมการตลาด 
2.แนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารของผู้บรโิภค 
3.แนวคดิเกีย่วกบัธรุกจิการคา้ปลกี 
4. ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหา้งเทสโก ้โลตสั 
5.งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

 สวุสา ชยัสรุตัน์ (2537, หน้า 30-31) กล่าววา่ สว่นประสมการตลาด (marketing mix) 
ในการ ด าเนินธรุกจิทกุประเภทจะมปีจัจยัต่าง ๆ มากระทบการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ด าเนินงานทางการตลาด จะมปีจัจยั 2 อย่าง คอื ปจัจยัภายในของกจิการ (internal factors) 
ผู้บรหิารหรอืผู้ประกอบการสามารถควบคมุใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกจิการ คอื สว่นประสม
การตลาด ปจัจยัภายนอก (external factors) ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินงานของกจิการ
ไมส่ามารถควบคมุได้ ดงันัน้ ต้องปรบัปจัจยัภายในใหส้อดคล้องกบัปจัจยัภายนอก เชน่ 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง คูแ่ข่งขนั วฒันธรรม กฎหมาย และเทคโนโลย ี
 สว่นประสมการตลาด หมายถงึ ปจัจยัทางการตลาดทีค่วบคมุได้ ทีก่จิการจะต้องใช้
รว่มกนัเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย หมายถงึ ความเกีย่วขอ้งกนัของ 4 สว่น คอื 
ผลติภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย ระบบการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาดถื อวา่เป็น
เครือ่งมอืทางการตลาดทีธ่รุกจิสามารถควบคมุได้ต้องใชร้ว่มกนัทัง้ 4 อย่าง วตัถุประสงคท์ีใ่ช้
เพื่อสนองความต้องการของลูกคา้ (ตลาดเป้าหมาย ) ใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ ซึ่ง
ประกอบด้วย ตวัสนิคา้ ราคา การจดัจ าหน่าย การแจกจา่ยตวัสนิคา้และสง่เสรมิการตลาด 
(Boone & Kurtz, 1989, p. 9) 
 สว่นประสมการตลาด  (Marketing Mix หรอื 4’Ps) หมายถงึ  ตวัแปรการตลาดที่
ควบคมุได้ซื้อบรษิทัใชร้ว่มกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแกก่ลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วยเครือ่งมอื
ต่อไปนี้ 
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 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถงึ  เป็นสิง่ทีเ่สนอเพื่อขายโดยธรุกจิเพื่อสน องความ
ต้องการของลูกคา้ใหพ้งึพอใจผลติภณัฑ์ทีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไมม่ตีวัตนกไ็ด้  
ผลติภณัฑ์จงึประกอบด้วย  สนิคา้บรกิาร  ความคดิ  สถานที่  องคก์รหรอืบุคคล  ผลติภณัฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์  (Utility) มคีณุคา่  (Value) ในสายตาของลูกคา้  จงึจะมผีลท าใหผ้ลติภณัฑ์
สามารถขายได้ ในการวางแผนสว่นประสมการตลาดเริม่ต้นด้วยการก าหนดผลติภณัฑ์  โดยถอื
เกณฑ์วา่ลูกคา้จะพจิารณาสิง่ทีน่ าเสนอ 3 ประการ คอื 
 1) รปูลกัษณะและคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์ 
 2) สว่นประสมบรกิารและคณุภาพบรกิาร 
 3) ความเหมาะสมของราคาโดยพจิารณาจากเกณฑ์คณุคา่ของผลติภณัฑ์นัน้ 
 การทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑ์หรอืบรกิารเพื่อใหต้รงกบัความต้องการของตลาดเป้าหมาย
นัน้จะต้องเลอืกผลติภณัฑ์และสายผลติภณัฑ์  ตลอดจนรปูรา่ง  ตรายี่หอ้  หบีหอ่  และสิง่บรรจใุห้
ตรงความต้องการของตลาดเป้าหมาย ทัง้นี้เพื่อใหก้ารพฒันาสว่นประสมการตลาดด าเนินไปได้
สะดวกและงา่ยขึน้  แมว้่าผลติภณัฑ์จะเป็นเพยีงด้านเดยีวของสว่นประสมการตลาดกต็าม  แต่
เป็นตวัส าคญัทีน่ักการตลาดต้องพจิารณาอนัดบัแรก    เพราะเป็นตวัทีลู่กคา้ใหค้วามสนใจ
มากกวา่สว่นประสมการตลาดตวัอืน่ๆ  การก าหนดกลยุทธด์้านผลติภณัฑ์ต้องพยายาม
ค านึงถงึปจ ัจยัต่อไปนี้ 
  1.1 ความแตกต่างของผลิ ตภณัฑ์  (Product Differentiation) หรอื ความแตกต่าง
ทางการแขง่ขนั (Competition Differentiation) 
  1.2 พจิารณาจากองคป์ระกอบ  (คณุสมบตัิ ) ของผลติภณัฑ์  (Product 
Component) เชน่ ประโยชน์พื้นฐาน รปูรา่งลกัษณะ คณุภาพ การบรรจภุณัฑ์ ตราสนิคา้ ฯลฯ 
  1.3 การก าหนดต าแหน่ง ผลติภณัฑ์  (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัเพื่อแสดงต าแหน่งทีแ่ตกต่างและมคีณุคา่ในจติใจของลูกคา้เป้าหมาย 
  1.4 การพฒันาผลติภณัฑ์  (Product Development) เพื่อผลติภณัฑ์มลีกัษณะใหม่
และ ปรบัปรงุใหด้ขี ึน้  (New and Improved) ซึ่งต้องค านึงถงึคว ามสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการลูกคา้ได้ด ี
  1.5 กลยุทธเ์กีย่วกบัสว่นประสมผลติภณัฑ์  (Product Mix) และสายผลติภณัฑ์  
((Product Line) 
 2 ราคา (Price) หมายถงึ จ านวนเงนิทีต่้องช าระเพื่อใหไ้ด้สนิคา้หรอืบรกิาร  หรอืสิง่มี
คา่อืน่ ๆทีผู่้บรโิภคต้องน าไปแลกเปลี่ยนกบัประโยชน์ทีไ่ด้รบั จากการมหีรอืการได้ใชส้นิคา้หรอื
บรกิาร  (Kotler and Armstrong. 1996 : 340) หรอืเป็นสิง่ทีก่ าหนดมลูคา่ของผลติภณัฑ์ในรปู
ของเงนิตรา (ศริวิรรณ เสรรีตีน์.2543 :189) หรอืตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ. 
2543 ราคา หมายถงึ คา่สิง่ของต่าง  ๆ คดิเป็น เงนิตามที่  ซื้อขายกนัคณุคา่ผลติภณัฑ์ในรปูตวั
เงนิ  ราคาถอืเป็นต้นทนุ  (Cost) ของลูกคา้  ผู้บรโิภคจะเปรยีบเทยีบระหวา่ง  คณุคา่  (Value) 
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ผลติภณัฑ์กบัราคา  (Price) ผลติภณัฑ์นัน้  ถ้าคณุคา่สงูกวา่ราคา  เขากจ็ะตดัสนิใจซื้อ  ดงันัน้ผู้
ก าหนดกลยุทธด์้านราคาต้องค านึงถงึ (1) คณุคา่ทีร่บัรู้  (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้  
ซึ่งต้องพจิารณาวา่การยอมรบัของลูกคา้ในคณุคา่ของผลติภณัฑ์วา่สงูกวา่ราคาผลติภณัฑ์นัน้  
(2) ต้นทนุสนิคา้และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง (3) การแขง่ขนั  (4) ปจั จยัอืน่  ๆ ราคาเป็นสิง่ก าหนด
มลูคา่ของผลติภณัฑ์ในรปูของเงิ นตรา  ราคาเป็นเครือ่งมอืหนึ่งในสว่นประสมการตลาด  ราคา
สนิคา้ชนิดหนึ่งเมือ่คณูกบัปรมิาณขายของสนิคา้ชนิดนัน้  จะท าใหเ้กดิรายได้จากการขายราคา
จงึเป็นตวัสรา้งใหเ้กดิรายได้จากการขาย  และน าไปสูก่ารสรา้งก าไรในทีส่ดุ  แมว้า่ผลติภณัฑ์จะ
ถูกพฒันาอย่างถูกต้องตามเป้าหมายการต ลาด  การจดัจ าหน่ายในสถานทีแ่ละเวลาทีถู่กต้อง  
การสง่เสรมิการตลาดทีถู่กต้อง แต่ไมไ่ด้หมายความวา่ผลติภณัฑ์จะขายได้ตามเป้าหมาย  ราคา
เป็นกลไกส าคญัทีจ่ะใหลู้กคา้สนใจและยอมรบัในผลติภณัฑ์หรอืไม่  การก าหนดราคานัน้จะต้อง
ใหถู้กต้องและยุตธิรรม  ในการก าหนดราคาต้องค านึงถงึทั งเ้รือ่งต้นทนุ  ลกัษณะการแขง่ขนัใน
ตลาดเป้าหมาย การเพิม่หรอืการลดราคา  ตลอดจนเงือ่นไขในการขายต่าง  ๆ ควบคูก่นั  ราคา
เป็นตวัตดัสนิทีส่ าคญัทีผู่้บรหิารการตลาดต้องใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ  เพราะถ้าราคาทีก่ าหนด
ไวเ้หมาะสม จะเป็นตวัทีช่ว่ยผลกัดนัผลติภณัฑ์ด ีๆใหอ้อกสูต่ลา ด หรอืความต้องการของตลาด
เป้าหมายไวด้ดี้วย 
 3. การสถานท่ี  (Place หรือ  Distribution) หมายถงึ  โครงสรา้งของชอ่งทาง  ซึ่ง
ประกอบด้วยสถาบนัและกจิกรรม ใชเ้พื่อเคลื่อนย้ายผลติภณัฑ์และบรกิารจากองคก์รไปยงัตลาด  
สถาบนัทีน่ าผลติภณัฑ์ออกสูต่ลาดเป้าหมาย  กค็อืสถาบนัการตลาด  สว่นกจิกรรมทีช่ว่ยในการ
กระจายสนิคา้  ประกอบด้วย  การขนสง่  การคลงัสนิคา้  และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคล้ง  การจดั
จ าหน่ายจงึประกอบด้วย 2 สว่นดงันี้ 
  3.1 ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย  (Channel Distribution) หมายถงึ  เสน้ทางที่
ผลติภณัฑ์และกรรมสทิธิท์ ีผ่ลติภณัฑ์ถูกเปลี่ยนมอืไปยงัตลาด  ในระบบชอ่งทางการจดัจ าหน่าย
จงึประกอบด้วยผู้ผลติ คนกลาง ผู้บรโิภคคนสดุทา้ย หรอืผู้ใชท้างอตุสาหกรรม 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงชอ่งทางการจดัจ าหน่ายไปยงัผู้บรโิภคคนสดุทา้ย  

 
        ทีม่า:  Boone & Kurtz, 1989 

ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทาง

อตุสาหกรรม 
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  3.2 การสนับสนุนการกระจายตวัสนิคา้สูต่ลาด  (Market Logistics) หมายถงึ  
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนย้ายตวัผลติภณัฑ์จากผู้ผลติไปยงัผู้บรโิภค  หรอืผู้ใชท้าง
อตุสาหกรรมชอ่งทางการจดัจ าหน่าย  ( Distribution Channel) หรอืชอ่งการตลาด  (Marketing 
Channel)หมายถงึ เสน้ทางทีผ่ลติภณัฑ์  หรอืกรรมสทิธขิ์  องผลติภณัฑ์เค ลื่อนย้ายไปยงัตลาด  
หรอืหมายถงึ กลุ่มบุคคลและองคก์ารซึ่งอ านวยการเคลื่อนย้ายผลติภณัฑ์จากผู้ผลติไปยงัลูกคา้  
การจดัจ าหน่าย  หรอืชอ่งทางการจดัจ าหน่ายประกอบด้วยสถาบนัและกจิกรรม  ใชเ้พื่อ
เคลื่อนย้ายผลติภณัฑ์จากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัทีน่ าผลติภณัฑ์ออกสูต่ลาดเป้าหมายคื อ 
สถาบนัตลาด  สว่นกจิกรรมเป็นกจิกรรมทีช่ว่ยกระจายสนิคา้  ประกอบด้วย  (1) การขนสง่  
(Transportation) (2) การเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั  (Storage) และการคลงัสนิคา้  (Warehousing) 
(3) การบรกิารสนิคา้คงเหลอื  (Inventory Management) (ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ . 2541 : 35-36) 
ผู้ผลติ คนกลาง ผู้บรโิภคหรอืผู้ใชท้างอตุสาหกรรม 
 4 การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นการสือ่ความ  (Communication) ให้
ตลาดเป้าหมายได้ทราบถงึผลติภณัฑ์ทีต่้องการวา่  ได้มจี าหน่าย  ณ ทีใ่ด  ไมว่า่การสง่เสรมิ
การตลาดนัน้จะผ่านโดยพนักงานขาย (Sales Promotion) การขายทวัไ่ป  (Mass Selling) และ
การสง่เสรมิการขาย  (Sales Promotion) กต็าม  ผู้บรกิารการตลาดจะต้องเลอืกใชว้ธิตี่าง  ๆ 
เหล่านี้ทีเ่หมาะสมด้วยสือ่ต่าง  ๆ ได้แก่  โทรทศัน์  วทิยุหนังสอืพมิพ์  แผ่นปลวิป้ายโฆษณา
กลางแจง้  และอืน่  ๆ งานสง่เสรมิการจ าหน่ายใหเ้หมาะสมกบักลยุทธก์ารตลาดอื่ น ๆ ทีต่ัง้
เป้าหมายไวก้ารสง่เสรมิการตลาด  เป็นการตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัขอ้มลูระหวา่งผู้ขายและผู้ซื้อ  
เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื้อ  การตดิต่อสือ่สารอาจใชพ้นักงานขายท าการขาย  
(Personal Selling) และการตดิต่อสือ่สารโดยไมใ่ชค้น  (Nonpersonal Selling) เครือ่ง มอืในการ
ตดิต่อสือ่สารมหีลายประการซึ่งอาจเลอืกใชห้นึ่งหรอืหลายเครือ่งมอืต้องใชห้ลกัการเลอืกใช้
เครือ่งมอืสือ่สารแบบประสมประสาน  (Integrated Marketing Communication) โดยพจิารณาถงึ
ความเหมาะสมกบัลูกคา้  ผลติภณัฑ์  คูแ่ขง่  โดยบรรลุจดุมุง่หมายรว่มกนัได้เครือ่งมอืสง่ เสรมิที่
ส าคญั ดงันี้ 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอขา่วเกีย่วกบัองคก์ารและ
ผลติภณัฑ์  บรกิาร  หรอืความคดิ  ทีต่้องมกีารจา่ยเงนิโดยผู้อปุถมัภ์รายการ  กลยุทธใ์นการ
โฆษณาจะเกีย่วขอ้งกบั (1) กลยุทธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา  (Creative Strategy) และยุทธ วธิี
การโฆษณา (Advertising Tactics) (2) กลยุทธส์ือ่ (Media Strategy)  
  4.2 การขายโดยใชพ้นักงานขาย  (Personal Selling) เป็นกจิกรรมการแจง้ขา่ว
และจงูใจตลาดโดยใชบุ้คคล จะเกีย่วขอ้งกบั (1) กลยุทธก์ารขายโดยใชพ้นักงานขาย  (Personal 
Selling Strategy) (2) การจดัการหน่วยขาย (Sales Force Management) 
  4.3 การสง่เสรมิการขาย  (Sales Promotion) หมายถงึ  กจิกรรมการสง่เสรมิที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นักงานขาย  และการใหข้า่วและประชาสมัพนัธ์  ซึ่ง
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สามารถกระตุ้นความสนใจ ทดลองใช ้หรอืการซื้อโดยลูกคา้ขัน้สดุทา้ยหรอืบุคคลอืน่ใน ชอ่งทาง  
การสง่เสรมิการขายม ี3 รปูแบบ คอื 
   (1) การกระตุ้นผู้บรโิภค  เรยีกวา่การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูผู่้บรโิภค  
(Consumer Promotion) 
   (2) การกระตุ้นคนกลาง  เรยีกวา่การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูค่นกลาง  (Trade 
Force Promotion) 
   (3) การกระตุ้นพนักงานขาย เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูพ่นักงานขาย  
(Sales Force Promotion) 
  4.4 การใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ์  (Publicity and Public Relations) การให้
ขา่วเป็นการเสนอความคดิเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มต่้องมกีารจา่ยเงนิ  สว่นการ
ประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ ความพยายามทีม่ ี การวางแผนโดยองคก์ารหนึ่งเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ ี
ต่อองคก์ารใหเ้กดิกบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การใหข้า่วเป็นกจิกรรมหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์ 
  4.5 การตลาดทางตรง  (Direct Marketing หรอื Direct Response Marketing) 
และการตลาดเชือ่มตรง (Online Marketing) เป็นการตดิต่อสื่ อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิ
การตอบสนอง  (Response) โดยตรง  หรอืหมายถงึวธิกีารต่าง  ๆ ทีน่ักการตลาดใหส้ง่เสรมิ
ผลติภณัฑ์โดยตรงกบัผู้ซื้อและท าใหเ้กดิการตอบสนองในทนัที  ประกอบด้วย  (1) การขายทาง
โทรศพัท์  (2) การขายโดยใชจ้ดหมายตรง  (3) การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ค  (4) การขายทาง
โทรทศัน์ วทิยุ หรอืหนังสอืพมิพ์ ซึ่งจงูใจลูกคา้มกีจิกรรมการตอบสนอง เชน่ ใชค้ปูองแลกซื้อ 
 
2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและการตดัสินใจซ้ือ 
 ศริวิรรณ  เสรรีตัน์และคณ ะ (2541: 124 – 125) อา้งองิจาก  Kotler, Philip. (1999). 
Marketing Management ได้ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมผู้บรโิภค (Consumer behavior) 
หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ด้มาแล้วซึ่งการ
ใชส้นิคา้และบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถงึ กระบวนการตดัสนิใจ และการกระท าของบุคคลที่
เกีย่วกบัการซื้อและการใชส้นิคา้ 
 การศกึษาพฤตกิรรมของผู้บรโิภค เป็นวธิกีารศกึษาทีแ่ต่ละบุคคลท าการตดัสนิใจทีจ่ะ
ใชท้รพัยากร เชน่ เวลา บุคลากร และอืน่ๆ เกีย่วกบัการบรโิภคสนิคา้ ซึ่งนักการตลาดต้องศกึษา
วา่สนิคา้ทีเ่ขาจะเสนอนัน้ ใครคอืผู้บรโิภค (Who?) ผู้บรโิภคซื้ออะไร (What?) ท าไมจงึซื้อ 
(Why?) ซื้ออย่ างไร (How?) ซื้อเมือ่ไร (When?) ซื้อทีไ่หน (Where?) ซื้อและใชบ้่อยครัง้
เพยีงใด (How often) รวมทัง้การศกึษาวา่ใครมอีทิธพิลต่อการซื้อเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ
เกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค 
 โมเดลพฤตกิรรมผู้บรโิภค (Consumer behavior model) เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใ จ 
ทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ โดยมจีดุเริม่ต้นจากการทีเ่กดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ า
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ใหเ้กดิ ความต้องการ สิง่กระตุ้นผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนกล่องด า ทีผู่้ผลติและผู้ขายไมส่ามารถคาดได้ ความรูส้กึนึ กคดิของผู้ซื้อทีจ่ะได้รบั
อทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แมจ้ะมกีารตอบสนองผู้ซื้อ  (Buyer’sresponse) หรอืการ 
ตดัสนิใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 โมเดลพฤตกิรรมผู้บรโิภค (Consumer behavior model) 
 
        ทีม่า : Kotler, Philip. (1999). Marketing Management : Millenium Edition.p. 161. 
New Jersey : Prentice Hall Inc. 
 
 1. พฤติกรรมของผู้ซ้ือ 
 ผู้ผลติและผู้จ าหน่ายสนิคา้จะสนใจถงึพฤตกิรรมของผู้บรโิภค (Buyer behavior)  ซึ่ง
เป็นสว่นส าคญัของการปฏบิตักิารบรโิภค ซึ่งหมายถงึ การกระท าของ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
เกีย่วขอ้งกบัการแลกเปลี่ยนสนิคา้ และบรกิารด้วยเงนิ และรวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจ ซึ่งเป็น
ตวัก าหนดใหม้กีระบวนการกระท านี้ พฤตกิรรมของผู้ซื้อนัน้เราหมายรวมถงึผู้ซื้อทีเ่ป็น
อตุสาหกรรม (Industrial buyer)  หรอืเป็นการซื้อบรษิทัในอตุสาหกรรมหรอืผู้ ซื้อเพื่อขายต่อ  แต่
พฤตกิรรมของผู้บรโิภคนัน้เราเน้นถงึการซื้อของผู้บรโิภคเอง ปกตเิรามกัใชค้ าวา่ พฤตกิรรมของ
ลูกคา้ (Customer behavior)  แทนกนักบัพฤตกิรรมผู้ซื้อได้ค าทัง้สองคอื พฤตกิรรมผู้ซื้อและ
พฤตกิรรมลูกคา้นี้เป็นความหมายเหมอืนกนั และคอ่นไปในแงล่กัษณะในท างเศรษฐกจิของการ
บรโิภคมากกวา่ 
 2. การซ้ือและการบริโภค 
 ค าวา่ พฤตกิรรมผู้บรโิภค นัน้ ในความหมายทีถู่กต้อง มใิชห่มายถงึ การบรโิภค 
(Consumption) แต่หากหมายถงึการซื้อ (Buying) ของผู้บรโิภค จงึเน้นถงึตวัผู้ซื้อเป็นส าคญั
และทีถู่กต้องแล้ว การซื้อเป็นเพยีงกระบวนการหนึ่งของการตดัสนิใจและไมส่ามารถแยกออกได้



14 

จากการบรโิภคสนิคา้ ทัง้ทีก่ระท าโดยตวัผู้ซื้อเองหรอืบรโิภคโดยสมาชกิคนอืน่ๆ ในครอบครวั
ซึ่งมผีู้ซื้อท าตวัเป็นผู้แทนให ้การซื้อแทนนัน้  ผู้ซื้อแทนจะเป็นผู้ท างานแทนความพอใจของผู้ที่
จะบรโิภคอกีต่อหนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้เอง ผู้วเิคราะหก์ารตลาดจงึต้องระวงัอยู่เสมอถงึความสมัพนัธ์
นัน้ 
 สรปุ พฤตกิรรมผู้บรโิภคหมายถงึ การกระท าของบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเกีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัการจดัการหาใหม้าและการใชซ้ึ่งสนิคา้และบรกิาร  สว่นพฤตกิรรมผู้ซื้อนัน้หมายถงึ 
การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแลกเปลี่ยนสนิคา้  และบรกิารด้วยเงนิ และ
รวมถงึการตดัสนิใจ 
 บทบาทพฤตกิรรมผู้บรโิภค (Consumer behavior role) หมายถงึ บทบาทของ 
ผู้บรโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจซื้อ จากการศกึษาบทบาทพฤตกิรรมของผู้บรโิภค นักการ
ตลาดได้น ามาประยุกต์ใชใ้นการก าหนดกลยุทธก์ารตลาด  โดยเฉพาะกลยุทธก์ารโฆษณาและผู้
แสดงโฆษณา (Presenter) ใหบ้ทบาทใดบทบาทหนึ่ง เชน่ ผู้รเิร ิม่  ผู้มอีทิธพิล ผู้ตดัสนิใจซื้อ ผู้
ซื้อ และผู้ใชโ้ดยทัว่ไปม ี5 บทบาทคอื 
 1. ผู้รเิร ิม่ (Initiator) บุคคลทีร่บัรูถ้งึความจ าเป็นหรอืความต้องการ รเิริม่ซื้อ และเสนอ
ความคดิเกีย่วกบัความต้องการผลติภณัฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
 2. ผู้มอีทิธพิล (Influence) บุคคลทีใ่ชค้ าพูดหรอืการกระท าตัง้ใจหรอืไมไ่ด้ตัง้ใจทีม่ ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ การซื้อ และการใชผ้ลติภณัฑ์หรอืบรกิาร 
 3. ผู้ตดัสนิใจ (Decision) บุคคลผู้ตดัสนิใจหรอืมสีว่นในการตดัสนิใจวา่จะซื้อหรอืไมซ่ื้อ
อะไร ซื้ออย่างไร หรอืซื้อทีไ่หน 
 4. ผู้ซื้อ (Buyer) บุคคลทีซ่ื้อสนิคา้จรงิ 
 5. ผู้ใช ้(User) บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการบรโิภค การใชผ้ลติภณัฑ์ หรอืบรกิาร 
 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บรโิภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หา
หรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อและการใชข้องผู้บรโิภค  เพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการ 
พฤตกิรรมการซื้อและการใชข้องผู้บรโิภคค าตอบทีไ่ด้จะชว่ยใหน้ักการตลาดสามารถจั ดกลยุทธ์
การตลาด (Marketing strategy) ทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผู้บรโิภคได้อย่างเหมาะสม 
 ส าหรบัแนวคดิเกีย่วกบั”การบริการหรือการให้บริการ”ได้มผีู้ให ้”แนวคิด” ไวด้งันี้  
 สุนันท์ บุญวโรดม (2543: 22) กล่าววา่ “การบริการ” หมายถงึ  กจิกรรมหนึ่งหรอืชดุ
ของ กจิกรรมหลายอย่างทีเ่กดิขึน้จากการปฏสิมัพนัธก์บับุคคลหรอือปุกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
ท าให ้ ลูกคา้เกดิความพงึพอใจ 
 กรอนรสู์  (สนุันท์  บุญวโรดม . 2543: 22 ; อา้งองิจาก Gronroos. 1990. Service 
Management and Marketing.  p. 27) ได้ขยายความค าวา่  บรกิาร  หมายถงึ  กจิกรรมหนึ่ง
หรอื กจิกรรมหลายอย่างทีม่ลีกัษณะไมม่าก  จบัต้องไมไ่ด้ซึ่งโดยทัว่ไปไมจ่ าเป็นต้องทกุกรณีที่
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เกดิขึน้จากการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งลูกคา้กบัพนักงานบรกิารหรอืลูกคา้กบับรษิทัผลติสนิคา้  หรอื
ลูกคา้กบัระบบของการใหบ้รกิารทีไ่ด้จดัไวเ้พื่อชว่ยผ่อนคลายปญัหาของลูกคา้ 
 สแตนตอน  (สนุันท์  บุญวโรดม . 2543 : 23 ; อา้งองิจาก Stanton.  1981.  
Fundamentals of Marketing. p. 441) ได้ขยายความใหช้ดัเจนยิง่ข ึน้ในความหมายทีว่า่การ
บรกิาร หมายถงึ กจิกรรมหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการใหเ้กดิความ
พงึพอใจ ด้านลกัษณะเฉพาะตวัของมนัเองทีจ่บัต้องไมไ่ด้  และไมจ่ าเป็นต้องรวมอยู่กบัการขาย
สนิคา้หรอืบรกิารใด การใหบ้รกิารอาจจะเกีย่วขอ้งกบัก ารใชห้รอืไมใ่ชส้นิคา้ทีม่ตีวัตนแต่ไมไ่ด้
แสดงความเป็นเจา้ของสนิคา้นัน้ 
 Kotler (1994 : 464-468)  กล่าววา่  การบรกิาร หมายถงึ กจิกรรมหรอืปฏบิตักิารใด 
ๆ ทีก่ลุ่มบุคคลหนึ่งไมส่ามารถน าเสนอใหอ้กีกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถจบัต้องได้และ
ไมไ่ด้สง่ผลของความเ ป็นเจา้ของสิง่ใด ทัง้นี้การกระท าดงักล่าวอาจจะรวมหรอืไมร่วมอยู่กบั
สนิคา้ทีม่ตีวัตนได้ 
 สุดาดวง  เรืองรจิุระ (2541 : 116) กล่าววา่ งานบรกิาร คอื งานทีไ่มม่ตีวัตนสมัผสั
ไมไ่ด้ แต่สามารถสรา้งความพอใจในการตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค หรอืผู้ใชใ้นตลาด
ธรุกจิได้ 
 จากแนวคดิดงักล่าวขา้งต้นสรปุได้วา่ การบรกิาร คอื กจิกรรมหรอืงานทีไ่มม่ตีวัตน
และสมัผสัไมไ่ด้ แต่สามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผู้บรโิภคได้ ซึ่งสนิคา้เกีย่วกบับรกิารมี
ลกัษณะทีแ่ตกต่างจากสนิคา้ทัว่ไป คอืการตดัสนิใจซื้อบรกิารจะขึน้อยู่กบัความไวว้างใจของ
ลูกคา้ เป็นสนิคา้ทีจ่บัต้องไมไ่ด้ การผลติและการบรโิภคบรกิารจะเกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนัหรอื
ใกล้เคยีงกนั ไมส่ามารถก าหนดได้แน่นอนเกบ็รกัษาสนิคา้ไวไ้มไ่ด้ และไมส่ามารถแสดงความ
เป็นเจา้ของ  
 แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
 1.การรบัรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 
 ในขัน้ตอนแรกผู้บรโิภคจะตระหนักถงึปญัหา หรอืความต้องการในสนิคา้หรอืการ
บรกิารซึ่งความต้องการหรอืปญัหานัน้เกดิขึน้มาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งเกดิจาก 
  (1) สิง่กระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เชน่ ความรูส้กึหวิขา้ว กระหายน ้า เป็น
ต้น 
  (2) สิง่กระตุ้น ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกดิจากการกระตุ้นของสว่น
ประสมทางการตลาด (4 P's) เชน่ เหน็ขนมเคก้น่ากนิ จงึรูส้กึหวิ, เห็นโฆษณาสนิคา้ในโทรทศัน์ 
– การสง่เสรมิการตลาดจงึเกดิความรูส้กึอยากซื้อ อยากได้ , เหน็เพื่อนมรีถใหมแ่ล้วอยากได้ 
เป็นต้น 
 2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 
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 เมือ่ผู้บรโิภคทราบถงึความต้องการในสนิคา้หรอืบรกิารแล้ว ล าดบัขัน้ต่อไปผู้บรโิภคก็
จะท าการแสวงหาขอ้มลู เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจ โดยแหล่งขอ้มลูของผู้บรโิภค แบ่งเป็น 
  (1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เชน่ การสอบถามจากเพื่อน ครอบครวั คน
รูจ้กัทีม่ปีระสบการณ์ในการใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 
  (2) แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เชน่ การหาขอ้มลูจากโฆษณาตาม
สือ่ต่างๆ พนักงานขาย รา้นคา้ บรรจภุณัฑ์ 
  (3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เชน่ การสอบถามจากรายละเอยีดของ
สนิคา้หรอืบรกิารจากสือ่มวลชน หรอืองคก์รคุม้ครองผู้บรโิภค 
  (4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกดิจากการประสบการณ์สว่นตวั
ของผู้บรโิภคทีเ่คยทดลองใชผ้ลติภณัฑ์นัน้ๆมากอ่น 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
 เมือ่ได้ขอ้มลูจากขัน้ตอนที ่2 แล้ว ในขัน้ต่อไปผู้บรโิภคกจ็ ะท าการประเมนิทางเลอืก 
โดยในการประเมนิทางเลอืกนัน้ ผู้บรโิภคต้องก าหนดเกณฑ์หรอืคณุสมบตัทิีจ่ะใชใ้นการประเมนิ  
 ตวัอย่างเชน่ ถ้าผู้บรโิภคจะเลอืกซื้อรถยนต์ จะมเีกณฑ์ทีใ่ชใ้นการพจิารณา เชน่ ยี่หอ้ 
ราคา รปูแบบ การตกแต่งภายใน-ภายนอก บรกิารหลงัการขาย ราคาขายต่อ เป็นต้น 
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
 หลงัจากทีไ่ด้ท าการประเมนิทางเลอืกแล้ว ผู้บรโิภคกจ็ะเขา้สูใ่นขัน้ของการตดัสนิใจ
ซื้อ ซึ่งต้องมกีารตดัสนิใจในด้านต่างๆ ดงันี้ 
  (1) ตรายี่หอ้ทีซ่ ื้อ (Brand Decision) 
  (2) รา้นคา้ทีซ่ื้อ (Vendor Decision) 
  (3) ปรมิาณทีซ่ื้อ (Quantity Decision) 
  (4) เวลาทีซ่ื้อ (Timing Decision) 
  (5) วธิกีารในการช าระเงนิ (Payment-method Decision) 
 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) 
 หลงัจากทีลู่กคา้ได้ท าการตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืบรกิารไปแล้วนัน้ นักการตลาดจะต้อง
ท าการตรวจสอบความพงึพอใจภายหลงัการซื้อ ซึ่งความพงึพอใจนัน้เกดิขึน้จากการทีลู่กคา้ท า 
 การเปรยีบเทยีบสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ กบัสิง่ทีค่าดหวงั ถ้าคณุคา่ของสนิคา้หรอืบรกิารที่
ได้รบัจรงิ ตรงกบัทีค่าดหวงัหรอืสงูกวา่ทีไ่ด้คาดหวงัเอาไว ้ลูกคา้กจ็ะเกดิความพงึพอใจในสนิคา้
หรอืบรกิารนัน้ โดยถ้าลูกคา้มคีวามพงึพอใจกจ็ะเกดิพฤตกิรรมในการซื้อซ ้า หรอืบอกต่อ เป็น
ต้น แต่เมือ่ใดกต็ามทีค่ณุคา่ทีไ่ด้รบัจรงิต ่ากวา่ทีไ่ด้คาดหวงัเอาไว ้ลูกคา้กจ็ะเกดิความไมพ่งึ
พอใจ พฤตกิรรมทีต่ามมากค็อื ลูกคา้จะเปลี่ยนไปใชผ้ลติภณัฑ์ของคูแ่ขง่ขนั และมกีารบอก
ต่อไปยงัผู้บรโิภคคนอืน่ๆ ด้วย 
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ภาพประกอบ3 แสดงขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืบรกิารของผู้บรโิภค 
 
        ทีม่า : ศริวิรรณ เสรรีตัน และคณะ. (2541).  การวจิยัธรุกจิ  หน้า 128 
 
 ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจงึต้องท าการตรวจสอบ ความพงึพอใจของลูกคา้หลงัจากที่
ลูกคา้ซื้อสนิคา้หรอืบรกิารไปแล้ว โดยอาจจะท าผ่านการใชแ้บบส ารวจความพงึพอใจ หรอืจดัตัง้
ศนูย์รบัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ (Call Center) เป็นต้น 
 แฮรริ์สนั  (ชชูยั เทพสาร. 2546: 9 ; อา้งองิจาก Harison. 1970. Management and 
organizations) ได้สรปุนิยามของการตดัสนิใจวา่เป็นกระบวนการ ประเมนิผลเกีย่วกบัทางเลอืก  
หรอืตวัเลอืกทีจ่ะน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายการคาดคะเนผลทีจ่ะเกดิจากทางเลอืกปฏบิตัิ  ทีจ่ะ
สง่ผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้มากทีส่ดุ 
 จากแนวคดิการตดัสนิใจ  สรปุได้วา่  การตดัสนิใจ   เป็นกระบวนการทีผู่้ บรโิภค
ตดัสนิใจวา่จะซื้อผลติภณัฑ์หรอืบรกิารใด  โดยมปีจัจยั  คอื ขอ้มลูเกีย่วกบัตวัสนิคา้   สงัคมและ
กลุ่มทางสงัคม ทศันคตขิองผู้บรโิภค เวลาและโอกาส 
 
3. แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจค้าปลีก 
 ด ารงศกัดิ ์ชยัสนิท และ สนุี เลศิแสวงกจิ (2538: 5) กล่าววา่ การคา้ปลกี คอื สถาบั น
ทางการตลาด ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นหน่วยชว่ยกระจายสนิคา้จากผู้ผลติ พ่อคา้สง่ ไปยงัผู้บรโิภคคน
สดุทา้ย (UltimateConsumer) การคา้ปลกีจงึปฏบิตัใินรปูลกัษณะทีต่่างๆ ตัง้แต่ คนเดนิเทา้ 
หาบเร ่แผงลอย รา้นคา้ขนาดเลก็ รา้นคา้ขนาดใหญ่มยีอดขายเป็นล้านบาทต่อวนั ขณะเดยีวกนั
สถาบนัการคา้ปลกีเหล่านี้กม็สีนิคา้มลูคา่ราคาต่างๆ กนัไวจ้ าหน่าย ตัง้แต่ราคาต ่าถงึราคาแพง 
คณุภาพของสนิคา้กแ็ตกต่างกนัไป ดงันัน้ความส าเรจ็สว่นหนึ่งของผู้ผลติ พ่อคา้สง่ จงึขึน้อยู่กบั
ความส าเรจ็ของการคา้ปลกีเชน่กนั 
 สมุนา อยู่โพธิ ์ (2540 : 3) กล่าววา่ การคา้ปลี ก (Retailing) หมายถงึ กจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้และบรกิารโดยตรงต่อผู้บรโิภคคนสดุทา้ยเพื่อเ อาไปใชส้ว่นตวัไมใ่ช่
เพื่อธรุกจิ 

การแสวงหา

ขอ้มูล 

การประเมิน

ทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงั

การซ้ือ 

การรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ 
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 แมว้า่ผู้ผลติจะสามารถผลติสนิคา้โดยตรงใหก้บัผู้บรโิภคได้ แต่ผู้ผลติยงัเหน็คณุคา่
และประโยชน์จากการใชค้นกลาง เนื่องจากคนกลางชว่ ยจ าหน่ายผลติภณัฑ์ใหส้ามารถเขา้ถงึ
ตลาดเป้าหมายได้อย่างทัว่ถงึ ท าใหเ้กดิรายได้และก าไรมากกวา่ทีจ่ะจ าหน่ายเอง ท าใหเ้กดิการ
ประหยดั สถาบนัในชอ่งทางการจดัจ าหน่ายทีช่ว่ยขาย และชว่ยเคลื่อนย้ายผลติภณัฑ์จากผู้ผลติ
ไปยงัผู้บรโิภค เรยีกวา่ สถาบนัการตลาด (Marketing Institution) ซึ่งประกอบด้วย สถาบนั
การคา้สง่ (Wholesaling) และสถาบนัการคา้ปลกี (Retailing) และต้องอาศยัการบรหิาร การ
สนับสนุนการกระจายตวัสนิคา้สูต่ลาด (Market Logistics)  
 สถาบนัการตลาด (Marketing Institution) เป็นธรุกจิทีช่ว่ยขาย (Selling) สง่เสรมิ
การตลาด (Promotion) จ าหน่าย (Distribution) สนิคา้และบรกิารไปยงัผู้ใชข้ ัน้สดุทา้ย (Kotler. 
1994: 131)   สถาบนัการตลาดอาจเรยีกวา่ ตวักลางทางการตลาด ( Marketing 
intermediaries) ซึ่งหมายถงึ หน่วยธรุกจิ ไมว่า่จะเป็นสถาบนัการคา้สง่หรอืการคา้ปลกี ซึ่ง
ด าเนินงานระหวา่งผู้ผลติสนิค้ าและผู้บรโิภคหรอืผู้ใชท้างอตุสาหกรรม ซึ่งบางครัง้อาจเรยีกวา่ 
คนกลาง (Middleman) (Bone and Kurtz. 1989: 9) 
 นอกจากกลยุทธก์ารตลาดหรอืปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่
ประกอบด้วยปจัจยัการตลาดทัง้ 4 ด้าน อนัได้แก ่ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ (Product) ปจัจัยด้าน
ราคา (Price) ปจัจยัด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Place) และปจัจยัด้านสง่เสรมิการตลาด 
(Promotion) เพราะทัง้หมดคอืพื้นฐานส าคญัทางการตลาดทีผู่้ประกอบการธรุกจิจะต้องศกึษา 
วเิคราะหแ์ละวางแผนในปจัจยัแต่ละด้าน แต่ตามจรงิแล้วมทีฤษฎทีีเ่กีย่วโยงกบัปจัจยัการตลาด
ส าหรบัธรุกจิคา้ปลกีโดยเฉพาะ คอืกลยุทธค์า้ปลกี (Retail Strategy) อกี 1 ทฤษฎทีีเ่ป็นหวัใจ
ส าคญัส าหรบัการท าธรุกจิคา้ปลกีโดยเฉพาะ ผู้ประกอบการธรุกจิคา้ปลกีสามารถน าไป
ประยุกต์ใชไ้ด้ในธรุกจิคา้ปลกีของตนเองได้ 
 กลยุทธค์า้ปลกี (Retail Strategy) มอีงคป์ระกอบส าคญัทัง้สิน้ 6 ด้านประกอบด้วย (1) 
ท าเลทีต่ัง้ (Location) (2) ความหลากหลายของประเภทสนิคา้ (Merchandise Assortments) 
(3) นโยบายราคา (Pricing Policy) (4) สว่นประสมการสือ่สารการตลาด (Communication Mix) 
(5) การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ (Store Design and Display) และ (6) การบรกิาร
ลูกคา้ (Customer Services) (Michael Levy & Barton Weitz, 2007) 
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ภาพประกอบ 4  กลยุทธค์า้ปลกี (Retail Strategy) 
 
        ทีม่า :Michael Levy and Barton Weitz. 2007. Retailing Management. 6th Edition.   
McGraw-Hill 

 
 3.1. ท าเลทีต่ัง้ (Location) ในการด าเนินธรุกจิคา้ปลกี ท าเลทีต่ัง้ถอืเป็นปจัจยั
การตลาดทีส่ าคญัมากทีส่ดุ ท าเลทีต่ัง้ของรา้นคา้ปลกี (Store Location) หมายถงึการพจิารณา
การคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้ของรา้นคา้ปลกีใหเ้หมาะกบัสภาพธรุกจิ เหมาะกบัธรุกจิแต่ละประเภท 
โดยค านึงถงึความหนาแน่นของประชากรในชมุ ชนนัน้ อ านาจการซื้อ การแขง่ขนัของกจิการ
ประเภทเดยีวกนั อปุกรณ์อ านวยความสะดวก เพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชน์โดยรวมสงูสดุและเสยี
คา่ใชจ้า่ยต ่าสดุ (วไิลวรรณ ศรจีนัทรอ์โนทยั, 2011) 
 ดงันัน้ผู้ประกอบการธรุกจิคา้ปลกีจ าเป็นต้องศกึษาประเภทธรุกจิและกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายใหถ้ี่ถ้วนกอ่นตดัสนิใจเลอืกท าเลทีต่ัง้ธรุกจิ 
 3.2 ความหลากหลายของประเภทสนิคา้ (Merchandise Assortment) ความ
หลากหลายของสนิคา้ (Merchandise Assortment) คอืประเภทของสนิคา้ทีม่จี าหน่ายในรา้นมี
ความหลากหลายในประเภทของสนิคา้ ขนาด ราคา และคณุภาพ เพื่อใหลู้กคา้มทีางเลอืก และ
สามารถเลอืกซื้อตามความต้องการ (Oxden and Oxden, 2005 )ในปจัจบุนัผู้บรโิภคต้องการซื้อ
สนิคา้ในรา้นคา้ทีม่สีนิคา้ครบวงจร (One Stop Shopping) ซึ่งแนวคดิรปูแบบรา้นครบวงจรนี้
ได้รบัความนิยมในเมอืงไทยมานานพอสมควร ปจัจบุนัจงึมรีา้นคา้เฉพาะอย่างทีมุ่ง่เน้นขาย
สนิคา้ในหมวดนัน้ๆ หรอืประเภทนัน้ๆ ครบวงจร (Category Killer) อยู่เป็นอย่างมาก 
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 ในแงข่องผู้บรโิภค รา้นคา้ครบวงจรทีม่คีวามหลากหลายของสนิคา้ในการใหบ้รกิารถอื
เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ครบถ้วน เพราะลูกคา้ย่อมต้องการความ
หลากหลายของสนิคา้ ซึ่งสะดวกในแงข่องการเลอืกหาหรอืเลอืกซื้อมากกวา่ทีจ่ะต้องเดนิทางไป
ในหลายๆ รา้นเพื่อใหไ้ด้สนิคา้ครบตามต้องการ การจดัประเภทสนิคา้ทีจ่ะขายในรา้นต้องดูถงึ
ความต้องการของลูกคา้เป็นหลกั สนิคา้ทีท่างรา้นมจีดัเตรยีมไวน่้าจะตอบสนองความต้องการ
ของลูกคา้ทกุคนทีเ่ดนิเขา้มาเลอืกซื้อสนิค้าได้ สนิคา้ประเภทเดยีวกนัอาจมตีวัเลอืกของส ีขนาด 
ยี่หอ้ ใหลู้กคา้ได้เปรยีบเทยีบ หรอืความหลากหลายของแบบทีม่จีดัจ าหน่าย ต้องมอีย่าง
เหมาะสม เพราะจะท าใหลู้กคา้สามารถเลอืกซื้อและตดัสนิใจได้สะดวกและรวดเรว็ยิง่ข ึน้  
 3.3 นโยบายราคา (Pricing Policy) ราคา (Price) หมายถงึ จ านวนเงนิทีต่้องจา่ยไป
เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืหมายถงึ ผลรวมของมลูคา่ทีผู่้บรโิภคใชแ้ลกเปลี่ยนเพื่อ
ผลประโยชน์ในการมหีรอืการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร (Levy and Weitz, 2007 ) ราคาถอืเป็นปจัจยั
การตลาดทีผู่้ประกอบการธรุกจิสามารถเปลี่ยนแปลง ปรบัเปลี่ ยน และควบคมุได้งา่ยทีส่ดุ แต่
ขณะเดยีวกนัราคาถอืวา่เป็นเรือ่งละเอยีดออ่นทีส่ดุในการตลาดเชน่กนั เพราะกลยุทธด์้านราคา
เป็นหวัใจส าคญัในการแขง่ขนัทางธรุกจิ ธรุกจิคา้ปลกีขนาดใหญ่ใชน้โยบายความคุม้คา่ด้าน
ราคา โดยมนีโยบายในการขายสนิคา้ราคาถูกทกุวนั (EDLP - Every Day Low Price) ซึ่งถอืวา่
เป็นกลยุทธข์องหา้งในการแขง่ขนัโดยสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผู้บรโิภคไมต่้องรอสนิคา้ลดราคา 
เพราะวา่ทีห่า้งขายสนิคา้ในราคาประหยดัและถูกทีส่ดุแล้ว 
 แต่อย่างไรกด็ ีราคาสนิคา้เป็นเรือ่งละเอยีดออ่น สิง่ทีผู่้ประกอบการธรุกจิจ าเป็นต้อง
ค านึงถงึคื อการสรา้งนโยบายในการลดต้นทนุสนิคา้ ทัง้นี้เพื่อสรา้งความได้เปรยีบทางการ
แขง่ขนั (Competitive Advantage) อย่างยัง่ยนื ซึ่งถ้าต้นทนุสนิคา้ของเราต ่ากวา่คูแ่ขง่ขนัจะท า
ใหเ้ราได้เปรยีบทางธรุกจิเหนือคูแ่ขง่ขนั กลยุทธก์ารสรา้งต้นทนุต ่าหรอืการเป็นผู้น าด้านต้นทนุ
สนิคา้ (Cost Leadership) จะท าใหคู้แ่ขง่ทีม่ตี้นทนุสนิคา้สงูกวา่ไมส่ามารถแขง่ขนัได้ นโยบาย
ในการขายสนิคา้ราคาถูกอาจต้องท าใหผู้้ประกอบการธรุกจิเน้นทีป่รมิาณการขายใหเ้พิม่มากขึน้
เพื่อชดเชยกบัก าไรต่อหน่วยทีอ่าจจะมน้ีอยลง แต่กม็ผีลดใีนเรือ่งการหมนุเวยีนสต๊อก สนิคา้ใ น
รา้นได้อย่างรวดเรว็ขึน้ 
 3.4 สว่นประสมการสือ่สารการตลาด (Communication Mix) สว่นประสมการสือ่สาร
การตลาดคอื การวางแผนภายใต้แนวความคดิเดยีว โดยใชก้จิกรรมการสือ่สารหลายรปูแบบ
รว่มกนั (จริวฒุ ิหลอมประโคม, 2553) สว่นประสมการสือ่สารการตลาดเป็นปจัจยัทางการตลาด
ในการเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายผ่านชอ่งทาง การสือ่สารประเภทต่างๆ การเลอืกสือ่ทางการ
ตลาดทีจ่ะน ามาใชก้บัธรุกจิคา้ปลกีจะต้องค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั กล่าวคอืต้องศกึษา
กลุ่มลูกคา้ของเราเป็นใคร และชอ่งทางสือ่สารประเภทใดทีจ่ะเขา้ถงึลูกคา้ได้ดี 
 จดุมุง่หมายทีแ่ทจ้ริ งของการสือ่สารทางการตลาดคอืการสรา้งการรบัรู ้การชกัชวน 
และการย ้าเตอืนกลุ่มลูกคา้เพื่อใหเ้กดิการรบัรู ้การทดลองใช ้และยอมรบั เมือ่สนิคา้หรอืบรกิาร
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เป็นทีพ่งึพอใจส าหรบัลูกคา้ ความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ทีม่ตี่อธรุกจิกจ็ะเกดิขึน้ สิง่ส าคญัคอื
ผู้ประกอบการธรุกจิจะท า อย่างไรใหลู้กคา้สามารถจดจ าและระลกึถงึสนิคา้หรอืบรกิารของตน
เมือ่ลูกคา้เกดิความต้องการ 
 3.5 การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ (Store Design and Display) บรรยากาศ
ในรา้นคา้ (Store Atmosphere) คอืการผสมผสานลกัษณะทางกายภาพของรา้นใหล้งตวัเพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์ของรา้น ในใจผู้บรโิภค ลกัษณะทางกายภาพประกอบด้วย สถาปตัยกรรม 
โครงสรา้ง แผนผงัการจดัวางสนิคา้ ป้าย แสง ส ีเสยีง และอณุหภูมขิองรา้น (Levy and Weitz, 
2007) การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ภายในรา้นเป็นการสรา้งบรรยากาศภายในรา้นให้
น่าสนใจและเป็นทีด่งึดูดใหลู้กคา้อยากเดนิ เขา้มาใชบ้รกิารในรา้น ความสวยงาม ความสะอาด 
และการออกแบบตกแต่งรา้นทีล่งตวัเป็นศลิปะอกีด้านทีผู่้ประกอบการธรุกจิต้องใหค้วามส าคญั 
 นอกจากนี้การจดัแสดงและการจดัวางสนิคา้บนชัน้โชวใ์นรา้นควรมกีารแบ่งหมวดหมู่
ของสนิคา้ใหช้ดัเจนและลงตวัจะท าลูกคา้สะดวกในการเดนิเลอืก ซื้อสนิคา้มากยิง่ข ึน้ 
ผู้ประกอบการธรุกจิยงัสามารถใชส้ือ่โฆษณา ณ แหล่งขาย (Point of Purchase Advertising) 
ซึ่งสือ่โฆษณาทีเ่พิม่การตกแต่งรา้นเหล่านี้จะกระตุ้นการซื้อของลูกคา้ได้ด้วย 
 3.6 การบรกิารลูกคา้ (Customer Service) คอืการปฏบิตัแิละการใหบ้รกิารตามความ
คาดหวงัของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารในรา้น (วกิพีเีดยี, 2554) การบรกิารลูกคา้ด้วยรอยยิ้ม และการ
มอีธัยาศยัทีด่เีป็นจดุเริม่ต้นทีส่ าคญัของการใหบ้รกิารภายในรา้น พนักงานหน้ารา้นทกุคน
จะต้องได้รบัการฝึกอบรมเรือ่งกริยิามารยาท การพูดจา ตลอดจนการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า 
รปูแบบการฝึกอบรมเรือ่งการใหบ้รกิาร 
 นอกจากนี้การบรกิารภายในรา้นอืน่ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหลู้กคา้ในระหวา่งการ
ใชบ้รกิารในรา้นยงัเป็นหวัขอ้ส าคญัทีต่้องค านึงถงึ ผู้ประกอบการธรุกจิไมค่วรมองขา้มสิง่เลก็ๆ 
ทีอ่าจเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีเ่พิม่ยอดขายและจ านวนลูกคา้ของรา้นเพิม่ มากขึน้ อาท ิการรบั
บตัรเครดติ เพื่ออ านวยความสะดวกใหลู้กคา้ 
 ปจัจยัทัง้ 6 ด้านของกลยุทธค์า้ปลกีทีก่ล่าวมานี้ นับเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่
ผู้ประกอบการธรุกจิต้องใชว้างแผนตัง้แต่เริม่ต้นธรุกจิ เพื่อทีจ่ะท าใหธ้รุกจิคา้ปลกีสามารถ
แขง่ขนัและประสบความส าเรจ็ได้ แต่สิง่ส าคญัเหนือสิง่อืน่ใดคอืผู้ประกอบการธรุกจิจะต้องมุง่มัน่ 
ใสใ่จ เรยีนรู ้และศกึษาคูแ่ขง่ขนัอยู่ตลอดเวลา และต้องพรอ้มทีจ่ะพฒันาธรุกจิของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการแขง่ขนัในโลกธรุกจิคา้ปลกีทีม่คีวามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 
4. ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัห้างเทสโก้ โลตสั 
 เทสโก ้โลตสั (องักฤษ: Tesco Lotus) เป็นกลุ่มไฮเปอรม์ารเ์กต็ขนาดใหญ่ในเมอืงไทย 
เปิดท าการเมือ่ปี พ.ศ. 2537เดมิใชช้ือ่วา่ โลตสั โดยเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ของไทย ในนามของ
บรษิทัเอก-ชยั ดสิทรบิวิชัน่ซสิเทม จ ากดั เจา้ของ โลตสัซูเปอรเ์ซน็เตอร ์ขายหุน้สว่นใหญ่ใหก้ั บ 
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กลุ่มเทสโก ้เมือ่ปี พ .ศ. 2541 ซึ่งเป็นกลุ่มธรุกจิคา้ปลกีขา้มชาตจิากสหราชอาณาจกัร ซึ่งเป็น
ทีม่าใหเ้กดิการควบรวมชือ่เป็น เทสโก ้โลตสั ในปจัจบุนั โดยเทสโก ้โลตสั ในปจัจบุนั ได้มกีาร
แบ่งรปูแบบตามขนาด และ Life Style ของแต่ละทอ้งที ่ปจัจบุนั เทสโกโ้ลตสัมสีาขาใ นประเทศ
ไทยทัง้หมด 439 สาขา 
 เทสโก ้โลตสัแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
 1. เทสโกโ้ลตสั ไฮเปอรม์ารเ์กต็ เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีม่พีื้นทีร่วมประมาณ 8,000 - 
12,000 ตรม. ซึ่งมขีนาดพิ้นทีข่ายมากทีส่ดุ มสีนิคา้วางขายกวา่ 36,000 รายการ โดยจะมใีน
สว่นของพลาซ่า และ Entertainment ต่างๆ หลากหลาย เชน่ โรงภาพยนตร ์และ Specialty 
Store เชน่ Home Pro เชา่พื้นทีอ่ยู่ด้วย โดยสว่นใหญ่จะเปิดในกรงุเทพ และตามจงัหวดัทีม่ ี
ขนาดใหญ่ หรอืมศีกัยภาพสงู ทีม่จี านวนประชากรหนาแน่นมาก โดยสว่นใหญ่มกัจะเปิดเวลา 
9.00, 7.00, 6.00 น. และปิด เวลา 23.00, 24.00 น. ปจัจบุนัมอียู่ด้วยกนั ทัง้หมด 86 สาขา 
 2. เทสโก ้โลตสั เอกซ์ตรา้ (Tesco Lotus Extra) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีม่พีื้นทีข่าย
ประมาณ 8,000 ตรม . ขึน้ไป ซึ่งโมเดลนี้จะมขีนาดพิ้นทีข่ายมากทีส่ดุ มสีนิคา้วางขายกวา่ 
36,000 รายการ และเน้นการจ าหน่ายสนิคา้ทีน่ าเขา้เป็นห ลกั โดยจะเป็นการน ารปูแบบเอกซ์ต
รา้ของเทสโกม้าปรบัใช ้ซึ่งถอืวา่สาขาพระราม 4 จะเป็นสาขาแรกในทวปีเอเชยีทีม่าใชโ้มเดล
เอกซ์ตรา้ หลงัจากโมเดลดงักล่าวประสบความส าเรจ็อย่างสงูในประเทศองักฤษ ทีเ่ปิดสาขา
โมเดลเอกซ์ตรา้มากอ่นถงึ 10 ปี เน้นความทนัสมยัเป็นหลกั โดยจะเริม่ เปิดตวัจากการรโีนเวต
ใหญ่สาขาพระราม 4 ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมานานถงึ 10 ปี และมกีลุ่มลูกคา้เยอะทีส่ดุเป็นสาขาแรก 
และก าลงักอ่สรา้งเพิม่เตมิในจงัหวดัขอนแกน่ ซึ่งจะมพีื้นทีใ่นสาขาสงูทีส่ดุ  สิง่ส าคญัทีส่ดุของ
สาขาโมเดลเอกซ์ตรา้คอื นอกจากมพีื้นทีข่ายทีเ่ร ิม่ต้นตัง้แต่ 8,000 ตารางเมตรแล้วนัน้ จะยงัมี
พื้นทีพ่ลาซ่าใหเ้ชา่สงูกวา่โมเดลไฮเปอรม์ารเ์กต็อกีด้วย และหลงัจากนี้เทสโก ้โลตสัจะใชเ้วลาใน
การส ารวจความพงึพอใจทีม่ตี่อแบรนด์ใหม ่ในระยะเวลา 3 เดอืน เพราะเป็นประเทศแรกใน
ทวปีเอเชยีทีห่นัมาใชร้ปูแบบนี้ และนอกจากนี้ยงัเปิดเผยอกีว่ า จะมโีครงการอพัเกรดสาขา
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ขนาดใหญ่ และสาขาพลสัชอ้ปป้ิงมอลล์ขึน้มาเป็นเอกซ์ตรา้ด้วย โดยสาขาทีจ่ะ
อพัเกรดดงักล่าวต้องมพีื้นทีม่ากกวา่ 8,000 ตรม . ขึน้ไป ไมน่ับรวมพื้นทีช่อ้ปป้ิงเซน็เตอร ์และ
ท าเลคุม้ทนุในการอพัเกรด  
 3. เทสโกโ้ลตสั ดพีารท์เมน้ทส์โ ตร ์ (หา้งสรรพสนิคา้ทีแ่ยกเป็นแผนกหรอืสว่นๆ 
เนื่องจากกฎผงัเมอืงไมเ่อือ่อ านวยใหส้รา้งเป็นแผนกเดยีวกนัได้ ) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีม่พีื้นที่
รวมประมาณ 8,000-10,000 ตรม.โดยมพีื่นทีข่ายประมาณ (สโตร์ ) 4,000-5,000 ตรม .และมพีื่น
ทีส่ว่นมอลล์ประมาณ (พื่นทีใ่หเ้ชา่) 5,000 ตรม. มสีนิคา้วางจ าหน่ายกวา่ 21,400 - 30,000 กวา่
รายการ (สาขาทีม่สีนิคา้วางจ าหน่ายมากกวา่ 30,000 กวา่รายการตวัหา้งจะมลีกัษณะเป็น
ไฮเปอรม์าเกต็ และจะเปิดบรกิารตัง้แต่เวลา 9:00 - 23:00 น.) สว่นใหญ่จะเปิดในจงัหวดัขนาด
กลาง และอ าเภอใหญ่ต่างๆ ทีม่จี านวนประชากรหน าแน่นปานกลางถงึมาก ซึ่งพฒันามาจาก 
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ไฮเปอรม์ารเ์กต็และรา้นคุม้คา่ การช าระเงนิสามารถช าระพรอ้มกนัได้ทกุแผนกในบางสาขา ซึ่ง
แผนกของกนิของใชบ้างสาขาจะใชช้ือ่วา่ "ตลาดโลตสั" 
 4 เทสโกโ้ลตสั คุม้คา่ ป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีม่พีื้นทีร่วมประมาณ 8,000-10,000 ตรม .
โดยมพีื่นทีข่ายประมาณ (สโตร)์ 4,000-5,000 ตรม.และมพีื่นทีส่ว่นมอลล์ประมาณ (พื่นทีใ่หเ้ชา่ ) 
5,000 ตรม. มสีนิคา้วางจ าหน่ายกวา่ 21,400 รายการ 
 5 ตลาดโลตสั เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีม่พีื้นทีข่ายประมาณ 600 -  1,200 ตรม . มสีนิคา้
วางขายกวา่ 4,500 รายการ การเปิดสาขาในบางอ าเภอทีม่ขี นาดใหญ่ ใกล้ตวัจงัหวดั หรอืใน
อ าเภอขนาดกลางถงึเลก็ ทีม่จี านวนประชากรหนาแน่นน้อย ปจัจบุนัมทีัง้หมด 69 สาขา 
 6. เทสโก ้โลตสั เอกซ์เพรส เป็นรา้นสะดวกซื้อของเทสโก ้เปิดบรกิาร 24 ชัว่โมง ทีม่ ี
พื้นทีข่ายประมาณ 300 - 600 ตรม. มสีนิคา้วางขายกวา่ 2,600 รายการ โดยสว่ นใหญ่จะเปิดใน
กรงุเทพ และตามจงัหวดัทอ่งเทีย่วทีม่ขีนาดใหญ่ หรอืมศีกัยภาพสงู ทีม่จี านวนประชากร
หนาแน่น ปจัจบุนัมทีัง้หมด 300 สาขา 
 วตัถปุระสงค์หลกั และคุณค่าของกลุ่มบริษทัเทสโก้  
 สรา้งสรรคค์ณุคา่ทีด่สี าหรบัลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้อยู่กบัเราตลอดไป 
 คณุคา่ ไมม่ใีครทุม่เท ส าหรบัลูกคา้เหนือไปกวา่เรา 
 เราเขา้ใจและใสใ่จลูกคา้มากกวา่ผู้อืน่ เรากระตอืรอืรน้ และพฒันาสิง่ใหม่ๆ  ใหก้บั
ลูกคา้ กอ่นผู้อืน่เสมอ เราใชศ้กัยภาพทีม่อียู่ สรา้งสรรคค์ณุคา่ทีด่ที ีส่ดุใหก้บัลูกคา้ 
 เราเอาใจใสดู่แลพนักงานเป็นอย่างดเีพราะเขาจะดูแลและเอาใ จใสลู่กคา้เฉก
เชน่เดยีวกนั 
ปฏบิตัติ่อผู้อืน่เชน่เดยีวกบัทีเ่ราต้องการได้รบัการปฏบิตัิ 
 ทกุหน่วยงาน คอืทมีเดยีวกนั ...ทมีเทสโก ้เรามุง่มัน่เพื่อปฏบิตัสิูค่วามเป็นเลศิในทกุ
ด้าน เราชว่ยเหลอื สนับสนุน สง่เสรมิ และชมเชยซึ่งกนัและกนัมากกวา่การวจิารณ์ เรารอ้งขอ
มากกวา่สัง่ และแลกเปลี่ยนความรูเ้พื่อน ามาพฒันางาน 
 ปจัจบุนั  เทสโก ้โลตสั ได้ใหบ้รกิารแกลู่กคา้จ านวนมากกวา่ 34 ล้านคน  พรอ้มทัง้
สาขาหลากหลายรปูแบบ โดยมจี านวนรวมทัง้สิน้กวา่ 660 สาขา  
 ในปี พ.ศ. 2552 เราชว่ยลูกคา้ของเราประหยดัเงนิคา่ใชจ้า่ยลงได้มากกวา่ 670 ล้าน
บาท ผ่านรายการโปรโมชัน่ลดราคา "โรลแบค" ซึ่งมสีนิคา้ทีอ่ยู่ในรายการโปรโมชัน่นี้  โดยหาก
นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 เราได้ชว่ยลูกคา้ของเราประหยดัเงนิ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 3,020 ล้าน
บาท  
 ศนูย์กระจายสนิคา้ ของเทสโก ้โลตสั ทีอ่ าเภอวงัน้อย จงัหวดัอยุธยา เป็นศนูย์กระจ าย
สนิคา้ทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุแหง่หนึ่งในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งมี
ประสทิธภิาพในการล าเลยีงและขนสง่สนิคา้ได้ถงึสปัดาหล์ะ 2.2 ล้านลงั ศนูย์กระจายสนิคา้อกี
แหง่หนึ่งของเทสโก ้โลตสั ทีอ่ าเภอบางบวัทอง เป็นศนูย์กระจายสนิคา้ส าหรบัสโตรร์ปูแบบ
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เอก็ซ์เพรส มปีระสทิธภิาพในการล าเลยีงและขนสง่สนิคา้ในแต่ละสปัดาหไ์ด้ปรมิาณมากถงึ 1.3 
ล้านลงั และ 6.5 ล้านหน่วยย่อย การลงทนุล่าสดุของเราในการพฒันาเครอืขา่ยศนูย์กระจาย
สนิคา้คอื ศนูย์กระจายสนิคา้รปูแบบ Cross Dock ทีอ่ าเภอสามโคก ซึ่งมมีลูคา่การลงทนุถงึ 800 
ล้านบาท มปีระสทิธภิาพในการล าเลยีงและขนสง่สนิคา้ทีม่อียู่หลากหลาย กวา่ 25,000 ประเภท 
ได้มากกวา่ 2 ล้านลงัต่อสปัดาห ์
 

งานวิจยัท่ีเก่ียข้อง 

 เอกสทิธ ิสนุทรนนท (2545  ) ได้ศกึกษาเรือ่ง ปจัจยัี มคีวามเกี่ ยวข้องกบัพฤติ กรรม
การซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่ประเภทซุปเปอรเ์ซน็เตอรข์องประชาชนกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายเฉลี่ยอา ยุเทา่กับ 30 
ปีจบการศกึษาระดั บปริญญาตรปีระกอบอาชพีพนั กงานบริ ษทัเอกชน  มรีายได้  10,000  – 
20,000  บาทต่อเดอืน ทั ศนคต ิ ต่อซุป เปอรเ์ซน็เตอรใ์นภาพรวมอยู่ ในระดบัดมีาก คา่เฉลี่ย
เทา่กบั 3.83 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านแล้ว พบวา่ ทศันคตขิองต่อซุปเปอรเ์ซน็เตอร์ อยู่ในระดับ
ดมีาก ด้านผลติภณัฑ์  ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านราคา และด้ านสังคมและวั ฒนธรรม  และด้ าน
สง่เสรมิการตลาด โดยมคีา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.05, 4.04, 3.91, 3.84 และ 3.74 ตามล า ดบั สว่นด้ าน
การให้ บริการมทีั ศนคต ิ อยู่ ในระดั บด ี ปานกลาง มคีาเฉลี่ ยเทา่กบั  3.62  กลุ่ มตัวอย่ างมี
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้ในซุปเปอรเ์ซน็เตอรเ์ดอืนละ 2 ครัง้ สนิคา้ที่ ต้องการซื้อมากที่ สดุคอื
อาหารเครือ่งดื่ม  สว่นใหญ่ใชบ้รกิารทีเ่ทสโก ้โลตสั ด้วยเหตุผล ที่ใกล้บ้าน เดนิทางโดยรถยนต์ 
สว่นบุคคลและไปกบัครอบครวั ในวนัหยุด ระหวา่ว 18.01 – 24.00 น. และโดยมากซื้อสนิคา้ต่อ
ครัง้ไมเ่กนิ 500 บาท  ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์
ได้แก ่เพศ สถานภาพสมรส และรายได้โดยเพศชายมคีวามถี่ในการซื้ อสนิคา้ต่อเดอืนมากกวา่
เพศหญงิ ผู้ทีม่สีถานภาพสมรสแล้วจะมจี านวนในการซื้อสนิคา้ ต่อครัง้แตกต่างจาก  ผู้ทีม่ ี
สถานภาพโสด ผู้ทีม่รีายได้สงูใชเ้งนิซื้อสนิคา้แต่ละครัง้จ านวนมากกวา่ ผู้ทีม่รีายได้ต ่า อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส าหรบัจ านวนสมาชกิใน ครอบครั ว การศกึษาและอาชพี ไมม่ ี
ความสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้ในการซื้อสนิคา้ต่อเดอืน และจ านวนเงนิในการซื้อสนิคา้ต่อครัง้ 
  
 นิตพินัธ ุทพิตวิฒันชาญชยั (2541) ท าการศกึษาเรือ่ง กลยุทธทางการตลาดของโลตสั  
ซูเปอร์เซน็เตอร์ ขอมลูจากการศกึษาได จากการเกบ็รวบรวมขอ้มโูดยการ สมัภาษณ์เจา้ หน้าที่
ฝ่ายการตลาด บรษิทัเอกชยั ดสัทร ีบวิชั ่ น ซสิเทม  จ ากดั และจากการ ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู
เบื้องต้น จากต าราหนังสอื วารสารและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผลการศึ กษาพบวา่  โลตสั  ซูเปอร์
เซน็เตอร ์จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค บรโิภค กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  คอืกลุ่มคนที่ อาศัยในเขตชมุชน
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ใกล้เคยีงบรเิวณสาขา มรีะดบัรายได้ปานกลางถงึระดบัสงู สนิคา้ทีเ่สนอขาย มคีวามหลากหลาย 
60,000-80,000 รายการ เนนคณุภาพสนิค าและราคาย่อมเยา  มศีนูยกระจายสนิคา้ของตนเอง
เพื่อชว่ยในการสัง่ซื้อ และกระจายสนิคา้ ท าใหช้ว่ยลดคา่ใชจ้า่ย ในการเกบ็รกัษาสนิค้ า  ส าหรบั
กลยุทธส์ว่นผสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ มกีารแบ่งสนิคา้ออกเป็นสนิคา้ อปุโภคและสนิคา้
บรโิภค โดยจะเน้นความหลากหลายของยี่หอ้ และขนาดของสนิคา้ทีจ่ าหน่าย เพื่อตอบสนอง
ความต้องกาของลูกคา้ และการรบัประกนัความพอใจของลูกค ในเรือ่งของคณุภาพสนิคา้ 
นอกจากนี้ยงัมกีารรบัประกนัความสดใหมข่องสนิคา้ การก าหนอราคาจะมุง่ทีย่อดขายและการ
แขง่ขนั โดยการตัง้ราคาจะค านึงการตัง้ราคาของคูแ่ขง่ มกีารตัง้ราคาทีถู่กเพื่อต้องการจงูใจ
ลูกคา้ใหม้าซื้อสนิคา้มากขึน้ ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย  การขยายสาขา จะพยายาม ให้
ครอบคลุมพื้นทีใ่หม้ากทีส่ดุ เพื่อชว่ยเพิม่โอกาส ในการซื้อ  ด้านการสือ่สารทางการตลาด มกีาร
ใชโ้ฆษณาเพื่อแจง้ขา่วสาร ใหเ้กดิการรบัรแูละจดจ า  ด้านการสง่เสรมิการขายจะใช้ การลดราคา
เป็นหลกั การใหข้า่วประชาสมัพนัธจะมกีารท าอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งความรู้ สกึทีด่ใีหก้บัลูกคา้  
ท าใหลู้กคา้รูจ้กัและเกดิภาพลกัษณ์ทีด่แีกโ่ลตสั ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์
 จากการตรวจเอกสารของนิตพินัธ ์ท าใหท้ราบถงึกระบวนการจดัการ และการทดแทน
สนิค้ระบบการกระจายสนิค า และส วนผสมทางการตลาดของธรุกจิ ซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์เพื่อ
น ามาใชใ้นการศกึษากลยุทธข์องรา้นคา้ปลกี แบบซูปเปอรเ์ซน็เตอร ์จะสง่ผลต่อรา้นคา้ปลกีแบบ
สะดวกซื้อ 
  
 สดุาพร อปุค า (2544 ) ได้ท าการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารภายใน
ศนูย์การคา้ เซน็ทรลั แอร ์พอรต์ พลาซ่า  จากผลการ ศกึษาพบวา่ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารภายในศนูย์การคา้ เซน็ทรลั แอรพ์อร์ ต พลาซา ได้แก่  ด้านผลติภณัฑ์และการบรกิาร 
ด้านราคา ด้านสถานทีใ่หบ้รกิาร และชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสรมิการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร ด้านการใหบ้รกิารลู กคา้พบวา่ผู้บรโิภคมากกวา่ 50 
เปอรเ์ซน็ต์ ยอมรบัวา่ปจัจยัต่างๆ ขา้งต้น มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ภายในศนูย์การคา้ 
เซน็ทรลั แอรพ์อรต์ พลาซา มากทีส่ดุ คอื มลีานจอดรถทีก่วา้งขวาง และสะดวกสบาย ไมเ่สยี
คา่บรกิารทีจ่อดรถ และสนิคา้ทีจ่ าหน่ ายภายในศนูย์การคา้กม็ชี ือ่เสยีงภ ายในศนูย์การคา้กม็ ี
ชือ่เสยีงและมคีวามแตกต่างจากทีอ่ ืน่ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของสนิคา้ มที าเล ทีต่ัง้อยู่ใกล้
กบัทีพ่กัอาศยั มกีารตกแต่งและจดัวางสนิคา้โดยมกีารจดัแบ่งประเภทสนิคา้อย่างชดัเจนในแต่
ละชัน้ มสีือ่โฆษณา  และประชาสมัพนัธ ์มกีารลดราคาสนิคา้ และมกีจิกรรมส าหรบัผู้ใหญ่ 
บุคคลากรทีใ่หบ้รกิารมคีวามเชีย่วชาญในตวัสนิคา้ การสง่มอบสนิคา้มคีวามรวดเรว็ และปจัจยั
อืน่ๆ ทีผู่้บรโิภคเลอืกทีจ่ะมาใชบ้รกิารมาทีส่ดุคอื  บรกิารมากทีส่ดุคอื มกีารใหบ้รกิารหลงัการ
ขาย เชน่ การเปลี่ยนสนิคา้และการรบัประกนัสนิค้า 
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 ภทัรวรนิ ประไกรวนั (2551) ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารหา้งเทสโก โลตสั 
ชลบุร ีจากการศกึษาพบวา่ เพศชายและเพศหญงิมปีจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
มาใช้บรกิารหา้งเทสโกโ้ลตสั ชลบุร ีไมแ่ตกต่างกนั สว่นอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพ จะมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีห่า้งเทสโก โลตสั ชลบุร ีแตกต่างกนั 
ส าหรบัปจัจยัทางการตลาด  ด้านผลติภณัฑ์  ชอ่งางการจดัจ าหน่ าย และการสง่เสรมิการตลาด 
ไมม่คีวามสมัพนัธต์่อการมาใชบ้รกิารทีห่า้งเทสโกโ้ลตสั ชลบุร ีสิง่ทีเ่ป็นจดุเด่นของหา้งเทสโก้
โลตสั ชลบุร ีทีท่ าใหผู้้ใชบ้รกิารเลอืกมาใชบ้รกิาร ได้แก ่เรือ่งของท าเลทีต่ัง้ของหา้งทีผู่้ใชบ้รกิาร
สามารถเดนิทางมาใชบ้รกิารได้สะดวก และมรีถโดยสารประจ าทางผ่านหลายสาย เพราะตัง้อยู่
ใจกลางเมอืงชลบุร ีผู้บรโิภคสว่นใหญ่มาใชบ้รกิาร 3 - 4 ครัง้ต่อเดอืน คา่ใชจ้ย่เฉลี่ยทีม่าใช้
บรกิาร 701 – 1,000 บาทต่อครัง้ วนัทีม่กัมาใชบ้รกิาร คอื วนัอาทติย์ ชว่งเวลาทีม่กัมาใช้
บรกิาร 18.00 - 20.00 น. การเดนิทางสว่นใหญ่เดนิทางมาโดยรถสว่นตวั และมาใชบ้รกิารกบั
เพื่อน  
  
 นันทนา บรพินัธานนท ์(2542) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรือ่ง  ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุคา่
ตราสนิคา้กบัปจัจยัทีเ่กดิจากการสือ่สารการตลาดโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อวดัคณุคา่ตราสนิคา้ใน
ความรูส้กึของผู้บรโิภค ซึ่งประกอบด้วยการรูจ้กัในตราสนิคา้  การรูจ้กัหรอืเคยเหน็โฆษณา  และ
การรบัรูใ้นคณุภาพของตราสนิคา้ ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุคา่ตราสนิคา้  (Brand Equity) 
กบัปจัจยัทีเ่กดิจากการสือ่สารการตลาดคอื  ความคุน้เคยในตราสนิคา้  การยอมรบัในตราสนิคา้  
ความรูส้กึชอบมากกวา่และความตัง้ใจทีจ่ะซื้อ  และศกึษาถงึความแตกต่างของคณุคา่ตราสนิคา้  
ระหวา่งสนิคา้ทีม่ ี  ความเกีย่วพนัต ่าคอื  กาแฟส าเรจ็รปู  และสนิคา้ทีม่คีวามเกีย่วพนัสงูคอื  
รถยนต์นัง่สว่นบุคคล ผลการวจิยัพบวา่ ในสนิคา้กาแฟส าเรจ็รปู  เนสกาแฟเป็นสนิคา้ทีม่คีณุคา่
ตราสนิคา้สงูสดุ รองลงมาคอืมอคโคนา และเขาชอ่งตามล าดบั  สว่นสนิคา้รถยนต์นัง่สว่นบุคคล  
โตโยต้าเป็นตราสนิคา้ทีม่คีณุคา่ตราสนิคา้มากทีส่ดุรองลงมาคอืฮอนด้า  และมาสด้าตามล าดบั  
โดยในสนิคา้ทัง้สองประเภท  คณุคา่ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัทีเ่กดิจากการสือ่สาร
การตลาด  คอืผู้บรโิภคทีม่กี ารรบัรูใ้นคณุคา่ตราสนิคา้สงูจะมคีวามคุน้เคยในตราสนิคา้  การ
ยอมรบัในตราสนิคา้  ความรูส้กึชอบมากกวา่และความตัง้ใจทีจ่ะซื้อสนิคา้นัน้ในระดบัสงู  และ
พบวา่คณุคา่ตราสนิคา้ม ีความสมัพนัธก์บัคา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาของตราสนิคา้  โดยตราสนิคา้
ทีค่า่ใชจ้า่ยในการโฆษณาสงู จะเป็นตราสนิคา้ทีม่คีณุคา่ตราสนิคา้สงูด้วยเชน่กนั 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 ในการศกึษาวจิยัเรือ่ง  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและการใช้
บริการใน ห้าง เทสโก้โลตสั ของผู้บริโภค ในกรงุเทพมหานคร ” เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ  
(Quantitative Research) โดยใชก้ารวจิยัเชงิส ารวจ  (Survey Research Method) และใชว้ธิกีาร
เกบ็ขอ้มลูด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วจิยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  
 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 4. การจดัท าและการวเิคราะหข์อ้มลู  
 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  ผู้บรโิภคทีเ่คยซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งไฮเปอร์
มารเ์กต็ เทสโก ้โลตสั ทีอ่าศยัอยู่ในกรงุเทพมหานคร  ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
 ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  ทีเ่คยซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งไฮเปอรม์าร์
เกต็ เทสโก ้โลตสั ทีอ่าศยัอยู่ในกรงุเทพมหานคร   เนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน   
จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการ  หาขนาดตวัอย่างทีร่ะดบัความเชือ่มัน่  95% (นราศร ี
ไววนิชกลุ และชศูกัดิ  ์อดุมศรี: 2545:133) ดงันี้ 

n = Z² (pq) 
                                            e² 
 

   แทนคา่  n = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
 e = ระดบัความคลาดเคลื่อน เทา่กบั 0.05 
 Z = คา่มาตรฐานซึ่งข ึน้อยู่กบัระดบัความเชือ่มัน่ 
 P = สดัสว่นประชากรทีส่นใจศกึษาเทา่กบั 50% = 0.5 
 q = 1-p 

 ในทางปฏบิตัเิรานิยมใชร้ะดบัความเชือ่มัน่  95% ดัง้นัน้  Z = 1.96 (นราศรี  ไววนิชกลุ ; 
และชศูกัดิ ์อดุมศร.ี 2545: 102) เพราะฉะนัน้ได้ขนาดตวัอย่าง 
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 n  =  (1.96)²(0.5) (0.5) 
 (0.05)² 
 n  =  (3.8416) (0.25) 
 (0.0025) 
 n  =  384.16 หรอื 385 ตวัอย่าง 
 
 ดงันัน้จะได้กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เทา่กบั 385 ตวัอย่าง และเพิม่เตมิอกี จ านวน  
15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ในการวจิยัครัง้นี้  ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยไมค่ านึงถงึความน่าจะเป็น  (Non-
Probability Sampling) และใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบงา่ย  (Simple random Sampling) โดยจะ
แจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างทีเ่คยซื้อสนิคา้แ ละใชบ้รกิารในหา้ง  เทสโก ้โลตสั ทีอ่าศยัอยู่
ในกรงุเทพมหานคร ซึ่งมหีา้ง เทสโก ้โลตสั ได้แก ่
 ซคีอน สแควร ์, ประชาอทุศิ, พระราม 1, พระราม  2, พระราม 3, สขุาภบิาล 1- นวมิ
นทร,์ มนีบุร,ี หนองจอก , ฟอรจ์นู ทาวน์- รชัดาภเิษก , รามอนิทรา , แจง้วฒันะ , หลกัสี่ , สขุมุวทิ 
50 (ออ่นนุช ),  ประชาชืน่ , บางแค , บางปะกอก , บางกะปิ , ลาดพรา้ว- ถนนพหลโยธนิ , จรญิ
สนิทวงศ-์บางพลดั, วงัหนิ, ป่ินเกล้า, สขุาภบิาล 3, บางใหญ่ , รตันาธเิบศร์ ,นวนคร ,บ้านฟ้าปิย
รมย์, รงัสติ,  รงัสติ-นครนายก , รงัสติคลอง 7, ปทมุธานี , ล าลูกกา คลอง 2, ซติี้พารค์บางพลี , 
บางปู, บางพล ี  (สวุรรณภูม)ิ  และPlus Shopping Mall (ศรนีครนิทร ์สมทุรปราการ) 
 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยจบัฉลาก มา 10 สาขา ได้แก่  
สาขาทีเ่ลอืกท าการส ารวจ คอื สาขา พระราม 1, พระราม 2, พระราม 3, บางปะกอก , บางกะปิ , 
บางแค , บางนา, สขุาภบิาล 3, สขุมุวทิ 50 ( ออ่นนุช) และ ลาดพรา้ว – ถนนพหลโยธนิ 
 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยท าการสุม่คนทีซ่ื้อสนิคา้  
และเคยใชบ้รกิารของหา้ง เทสโกโ้ลตสั  ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  จนครบตามขนาดตวัอย่าง  
400 คน 
 

2.การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยัครัง้นี้  เป็นลกัษณะขอ้ค าถามในแบบสอบถาม  
โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามด้านขอ้มลูสว่นบุคคลของผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถาม  มี
ทัง้หมดจ านวน 5 ขอ้ ได้แก ่
 ขอ้ 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) 
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 ขอ้ 2 อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ขอ้ 3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ  เป็นระดบัการวดัขอ้มลูป ระเภทเรยีงล าดบั  (Ordinal 
Scale) 
 ขอ้ 4 อาชพี เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) 
 ขอ้ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั  (Ordinal 
Scale) 
 ส่วนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูปจัจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
พฤตกิร รมของการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคทีต่อบ
แบบสอบถาม โดยมจี านวนทัง้หมด 24 ขอ้ แบ่งเป็นค าถาม ด้านผลติภณัฑ์ จ านวน 4 ขอ้ ด้าน
บรกิาร จ านวน 5 ขอ้ ด้านราคา จ านวน 5 ขอ้ ด้านสถานที ่จ านวน 5 ขอ้ และด้านการสง่เสรมิ
การตลาด จ านวน 5 ขอ้ 
 ขอ้ 1 เป็นค าถามเกีย่วกบั  ด้านผลติภณัฑ์  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด  ลกัษณะ
ค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก  (Multichoice Question) เป็นขอ้มลูแบบ  Identification 
Information โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

1.1สนิคา้มคีวามหลากหลาย  
1.2อาหารสด  มคีวามสดใหม ่
1.3ปรมิาณของสนิคา้ในหา้งเทสโก ้โลตสัมเีพยีงพอต่อความต้องการของลูกคา้ 
1.4สนิคา้มคีวามทนัสมยัมากกวา่หา้งอืน่ๆ  เชน่ยี่หอ้เสือ้ผ้า F&F 

 
 ขอ้ 2 เป็นค าถามเกีย่วกบั ด้านบรกิาร  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด  ลกัษณะ
ค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก  (Multichoice Question) เป็นขอ้มลูแบ บ Identification 
Information โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

2.1 คณุภาพและความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารของพนักงาน 
2.2 มบีรกิารอืน่นอกเหนือจากสนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย เชน่ ธนาคาร รา้นอาหาร 

รา้นหนังสอื โรงภาพยนต์ ศนูย์ดูแลและท าความสะอาดรถยนต์ (คารแ์คร)์ เป็นต้น 
2.3 การรบัช าระเงนิมคีวามรวดเรว็โดยไมต่้องต่อควิในการช าระเงนิ 
2.4 มกีารบรกิารจดัสง่สนิคา้ เชน่ ตู้เยน็ ทวี ี
2.5 บรกิารเปลี่ยน/ รบัคนืสนิคา้ ภายใน 30 วนั 
 

 ขอ้ 3 เป็นค าถามเกีย่วกบั ด้านราคา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด  ลกัษณะค าถาม
มหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice Question) เป็นขอ้มู ลแบบ  Identification Information โดย
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

3.1 สนิคา้แต่ละประเภทมหีลากหลายราคา ใหเ้ลอืกตามความเหมาะสม  
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3.2 สนิคา้มป้ีายแสดงราคาชดัเจน  
3.3 สนิคา้โดยรวมมรีาคาถูกกวา่ซื้อทีอ่ ืน่  
3.4 การคดิคา่บรกิารช าระคา่สาธารณูป โภค บตัรเครดติ ถูกกวา่ทีอ่ ืน่  
3.5 ทา่นสามารถซื้อสนิคา้เป็นเงนิผ่อน  (ผ่อนช าระ 0%) เชน่ อปุกรณ์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า  
มากกวา่หา้งอืน่ 

 
 ขอ้ 4 เป็นค าถามเกีย่วกบั  ด้านสถานที ่เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด  ลกัษณะ
ค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก  (Multichoice Question) เป็นขอ้มลูแบบ Identification 
Information โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

4.1 มกีารจดัวางสนิคา้เป็นระเบยีบงา่ยต่อการเลอืกซื้อ  
4.2 ขนาดของรา้นกวา้งขวางเพยีงพอกบัการเดนิเลอืกซื้อสนิคา้  
4.3 มสีาขากระจายอยู่ในบรเิวณเขตต่างๆ ของกรงุเทพฯ  
4.4 การเดนิทางมคีวามสะดวกจากบ้าน หรอืทีท่ างาน  
4.5 มสีถานทีจ่อดรถเพยีงพอต่อการใชบ้รกิาร  มคีวามความปลอดภยั  

 
 ขอ้ 5 เป็นค าถามเกีย่วกบั ด้านการสง่เสรมิการตลาด เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice Question) เป็นขอ้มลูแบบ  Identification 
Information โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ( Nominal Scale)  

5.1 มกีารการนัต ีราคาสนิคา้ทีถู่กกวา่หา้งอืน่ๆ ( Everyday Low Price) 
5.2 มสีือ่โฆษณา เกีย่วกบัการลดราคาสนิคา้ และโปรโมชัน่ในหา้งบ่อยกวา่หา้ง

อืน่ๆ 
5.3 มบีตัรคลบัการด์เพื่อใชแ้ลกสนิคา้และเป็นสว่นลด 
5.4 มกีารแลกของสมนาคณุมากกวา่หา้งอืน่ๆ 
5.5 มโีปรเตอรโ์ฆษณาสนิคา้ ตดิไวภ้ายใน/ ภายนอก/ รอบบรเิวณหา้งฯ 

 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม พฤตกิรรมของผู้บรโิภคในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารใน
หา้งไฮเปอรม์ารเ์กต็ เทสโก ้โลตสั มทีัง้หมด 11 ขอ้ ดงันี้ 
 ขอ้ 1 เป็นค าถามเกีย่วกบั สนิคา้ทีซ่ื้อเป็นประจ า เป็นแบบสอบถาม ชนิดปลายปิด 
ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู
ประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

1.1 สนิคา้อปุโภคบรโิภค เชน่ อาหาร เครือ่งดื่ม ผกัผลไม ้เสือ้ผ้า เป็นต้น 
1.2 เครือ่งใชไ้ฟฟ้า/คอมพวิเตอร/์อปุกรณ์คอมพวิเตอร/์มอืถอื 
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1.3 สนิคา้ใชภ้ายในบ้าน เชน่ น ้ายาล้างจาน ผงซกัฟอก น ้ายาล้างหอ้งน ้า แกว้ 
จาน ชาม เป็นต้น 

1.4 เครือ่งใชแ้ละอปุกรณ์ส านักงาน  
1.5 สนิคา้กลุ่มบนัเทงิ เชน่ ซดี ีนิตยสาร  เป็นต้น 
1.6 อืน่ๆ  ระบุ……………………… 

 
ขอ้ 2 เป็นค าถามเกีย่วกบั ความถี่ในการซื้อสนิคา้ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด  

ลกัษณะค าถามมี หลายค าตอบใหเ้ลอืก  (Multichoice Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู
ประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

2.1 น้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อเดอืน 
2.2 1- 2 ครัง้ต่อเดอืน 
2.3 3- 4  ครัง้ต่อเดอืน 
2.4 5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 
2.5 มากกวา่ 6 ครัง้ต่อเดอืน 

 
ขอ้ 3 เป็นค าถามเกีย่วกบั คา่ใชจ้า่ยในการซื้อสนิคา้ในแต่ละครัง้ เป็นแบสอบถามชนิด

ปลายปิดลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice Question) โดยใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

 
3.1 ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 บาท 
3.2 101 - 500 บาท 
3.3 501- 1,000 บาท 
3.4 ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 

ขอ้ 4 เป็นค าถามเกีย่วกบั ประเ ภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ เป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิด ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice Question) โดยใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

4.1 การบรกิารช าระคา่สาธารณูปโภค เชน่ คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท ์คา่ใชบ้รกิาร
บตัรเครดติ เป็นต้น 

4.2 การใชบ้รกิารธรุกรรมทางการเงนิผ่านธนาคาร ทีต่ัง้อยู่ในหา้ง เทสโก ้โลตสั 
4.3 การบรกิารรบัท าประกนัภยั เชน่ ประกนัภยัรถ ประกนัชวีติ เป็นต้น 
4.4 การใชบ้รกิารศนูย์อาหารและรา้นอาหารภายในเทสโก ้โลตสั  และการ ใช้

บรกิารคาร ์แคร ์เชน่ ล้างรถ ตรวจเชค็สภาพรถ เป็นต้น 
4.5 อืน่ๆ ระบุ ………….………….. 
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ขอ้ 5 เป็นค าถามเกี่ ยวกบั ความถี่ในการ ใชบ้รกิาร เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด  
ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู
ประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

5.1 น้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อเดอืน 
5.2 1- 2 ครัง้ต่อเดอืน 
5.3 3- 4  ครัง้ต่อเดอืน 
5.4 5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 
5.5 มากกวา่ 6 ครัง้ต่อเดอืน 

 
ขอ้ 6 เป็นค าถามเกีย่วกบั คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ เป็นแบสอบถามชนิด

ปลายปิดลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice Question) โดยใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

6.1 ต ่ากวา่หรอืเทา่กับ 100 บาท 
6.2 101 - 500 บาท 
6.3 501- 1,000 บาท 
6.4 ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 

 
ขอ้ 7 เป็นค าถามเกีย่วกบั วนัทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิารเป็นประจ า เป็นแบสอบถามชนิด

ปลายปิดลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice Question) โดยใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

7.1 วนัจนัทร ์ 
7.2 วนัองัคาร 
7.3 วนัพุธ 
7.4 วนัพฤหสับดี 
7.5 วนัศกุร์ 
7.6 วนัเสาร์ 
7.7 วนัอาทติย์ 

 
ขอ้ 8 เป็นค าถามเกีย่วกบั ชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิารเป็นประจ า เป็นแบ

สอบถามชนิดปลายปิดลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice Question) โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

8.1 10.00 - 13.00 น 
8.2 13.00 - 16.00 น. 
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8.3 17.00 - 20.00 น. 
8.4 20.00 - 23.00 น. 

 
ขอ้ 9 เป็นค าถามเกีย่วกบั วธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร เป็น

แบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice Question) 
โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

9.1 เงนิสด 
9.2 บตัรเครดติ/เดบติ 
9.3 บตัรเครดติเทสโก ้โลตสั 

 
ขอ้ 10 เป็นค าถามเกีย่วกบั บุคคลทีม่อีทิธพิลในการซื้อสนิคา้และบรกิาร เป็น

แบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice Question) 
โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

10.1 คนในครอบครวั 
10.2 เพื่อน 
10.3 ญาต ิ
10.4 ตนเอง 

 
ขอ้ 11 เป็นค าถามเกีย่วกบั ในอนาคตจะกลบัมาซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารทีห่า้งเทสโก ้

โลตสั เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichoice 
Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

11.1  กลบัมาซื้อและใชบ้รกิาร 
11.2  ไมก่ลบัมาซื้อและไมใ่ชบ้รกิาร 

 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผู้วจิยัได้ด าเนินการสรา้งเครือ่งมอืตามล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
 1. ศกึษาคน้ควา้จากต ารา เอกสาร บทความต่างๆ ทฤษฎ ีหลกัการ และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของการวจิยัและการ
สรา้งแบบสอบถาม 
 2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัต่างๆ ทีอ่ทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ในหา้ง เทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคในจงัหวดั
กรงุเทพมหานคร โดยแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้มาจะต้องมคีวามชดัเจนและสอดคล้องกบัความมุง่
หมายของการวจิยั 
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 3. น าขอ้มลูทีไ่ด้ศกึษามาสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั คอื แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ใหค้รอบคลุมตามความมุง่หมายของการวจิยั 
 4. น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาสารนิ พนธเ์พื่อพจิารณา
ตรวจสอบความเทีย่งตรง และเสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อน ามาปรบัปรงุแกไ้ข 
 5. ปรบัปรงุแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะในขัน้ที ่ 4 จากนัน้น าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรกึษาสารนิพนธต์รวจสอบความถูกต้องและความเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content validity) เพื่อ
ปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อความสมบูรณ์ครัง้สดุทา้ย 
 6. น าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วจิยัได้เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง แล้วน ามาวเิคราะห ์
เพื่อการศกึษา ขอ้มลูสว่นบุคคล และปจัจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด  ทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ในหา้ง เทสโก ้โลตสั  โดยรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 
ดงันี้ 
 1. ขอ้มลูปฐมภูม ิ (Primary data) เป็นขอ้มลูทีผู่้วจิยัได้จากการใชแ้บบสอบถามเกบ็
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยผู้วจิยัได้ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างโดยท า
การแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างตามสถานทีท่ ีก่ าหนดไว้ 
 2. ขอ้มลูทตุยิภูม ิ( Secondary data) เป็นการคน้ควา้หาขอ้มลูจากเอกสาร บทความ
หนังสอืทางวชิาการ วารสารทีส่ามารถอา้งองิได้ ผลงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ
แหล่งขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต เพื่อประกอบการคน้ควา้และสรา้งแบบสอบถาม 
 
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้จดัท าขอ้มลูโดยด าเนินการตามล าดบัดงันี้ 
 1. รวบรวมแบบสอบถามทีไ่ด้รบักลบัมาแล้ว  ผู้วจิยัได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามทีต่รวจสอบความถูกต้องแล้วไปวเิคราะหข์้ อมลูทางคอมพวิเตอร์
ในการค านวณคา่สถติ ิซึ่งแยกเป็นสว่นต่างๆ ดงันี้ 
  2.1 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Description Statistics) ด้วยการแจก
แจงความถี่ แสดงผลเป็นคา่รอ้ยละ (Percentage) ในการน าเสนอและอธบิายขอ้มลูลกัษณะสว่น
บุคคล ได้แก ่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และระดบัรายได้ต่อเดอืน ในขอ้ทีเ่ป็น Nominal 
Scale และ Ordinal Scale 
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  2.2 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Description Statistics) ด้วยการแจก
แจงความถี่ แสดงผลเป็นคา่รอ้ยละ (Percentage) ในการน าเสนอและอธบิายถงึ ปจัจยัด้านสว่น
ประสมทงการตลาดทีม่ผีลต่อพฤ ตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ในหา้ง เทสโก ้โลตสั ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามเป็นลกัษณะ Semantic Differential Scale  
  2.3 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Description Statistics) ด้วยการแจก
แจงความถี่ แสดงผลเป็นคา่รอ้ยละ (Percentage) ในการน าเสนอและอธบิายถงึ พฤตกิรรมการ
ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั  ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  ซึ่ง
แบบสอบถามเป็นลกัษณะ Semantic Differential Scale  
  2.4 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์
เพื่อทดสอบสมมตฐิาน  โดยใชว้ธิทีางสถติ ิ Chi- square Test ส าหรบัตวัแปรทีม่มีากกวา่สอง
กลุ่ม ส าหรบัคา่นัยส าคญัทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์รัง้นี้ ก าหนดไวท้ี ่0.05  
 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวเิคราะหส์ถติพิื้นฐาน 
 1.1 การหาคา่รอ้ยละ (Percentage) ใชส้ตูรดงันี้ 

 
P = f ×100 

                                            n 
 
 ก าหนดให ้ P  แทน  คา่รอ้ยละหรอืเปอรเ์ซน็ต์ 
 f  แทน  ความถี่ทีต่้องการเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 

 n  แทน  จ านวนวความถี่ทัง้หมด หรอืจ านวนประชากร 
2. การวเิคราะหส์ถติเิพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 

การทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร  2 กลุ่มใชส้ตูร ไค-สแควร์  [Chi–square(X2)] ณ ระดบั

นัยส าคญั 0.05 ใชท้ดสอบ เพื่อทดสอบตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ และตวัแปรด้านสว่นประสม

ทางการตลาด ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืก ซื้อสนิคา้และ ใชบ้รกิาร ในหา้งเทสโก ้

โลตสั (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 181) 

 

  
                       df  =  k-1 
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       เมือ่      χ 2     แทน    คา่ไคสแควร์  
      Oi     แทน    คา่ความถี่ทีไ่ด้จากการสงัเกต  
      Ei     แทน    คา่ความถี่ทีค่าดหวงัไวห้รอืความถี่ทีไ่ด้มาตามทฤษฎี  
      k     แทน    จ านวนกลุ่มของเหตุการณ์  
  
 

การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Tests) 

 1. ขอ้มลูเฉพาะบุคคล มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง 
เทสโก ้โลตสัทีแ่ตกต่างกนั  : สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบคอื Chi- Square 
 2.ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ในด้านผลติภณัฑ์ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้ อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัทีแ่ตกต่างกนั : สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบคอื Chi- 
Square 
 3.ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ในด้านบรกิาร   มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัทีแ่ตกต่างกนั : สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบคอื Chi- 
Square 
 4. ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ในด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัทีแ่ตกต่างกนั : สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบคอื Chi- 
Square 
 5. ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ในด้านสถานที ่ (ท าเล , ทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัทีแ่ตกต่างกนั : สถติทิีใ่ชใ้นการ
ทดสอบคอื Chi- Square 
 6. ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ในด้าน สง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัทีแ่ตกต่างกนั :  สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบคอื 
Chi- Square  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



37 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 การวจิยัครัง้นี้มุง่ศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารใน
หา้งเทสโกโ้ลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผล
ความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผู้วจิยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีใ่ช้ ในการวเิคราะห์
ขอ้มลูดงันี้ 
 
 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  

            n      แทน     จ านวนตวัอย่าง 
           Sig     แทน     คา่ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนัยส าคญัทางสถติิ  
            χ 2     แทน     คา่ทีใ่ชพ้จิารณาในไค-สแควร ์(Chi-square) 
            H0        แทน     สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
            H1     แทน     สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
 

 ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยั
ครัง้นี้ ผู้วจิยัน าเสนอในรปูของตารางประกอบค าอธบิาย โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
  1.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มลูของผู้บรโิภค ได้แก ่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื้อสนิคา้และใ ชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั ได้แก ่ด้านสนิคา้และบรกิาร ด้านราคา ด้าน
สถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้) และด้านการสง่เสรมิการตลาด 
  1.3 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารของหา้งเทสโก้   โลตสั ได้แก ่
ประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ความถี่ในการซื้อสนิคา้ จ านวนเงนิทีซ่ื้อ สนิคา้ ประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อย
ทีส่ดุ ความถี่ในการใชบ้รกิาร จ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร วนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ชว่งเวลาทีซ่ื้อ
สนิคา้และบรกิาร วธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อสนิคา้และบรกิาร แนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิค้าและบรกิาร  
 
 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน  
  2.1 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
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 2.2 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโ ก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 2.3 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 2.4 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 2.5 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 2.6 ปจัจยัด้านสนิคา้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 2.7 ปจัจยัด้านบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 2.8 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 2.9 ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 2.10 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั  
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา 
 1.1 ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะข้อมูลของผู้บริโภค  โดยน าเสนอในรปูแบบความถี่และ
รอ้ยละซึ่งจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและคา่รอ้ยละเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มลูของผู้บรโิภค 
 

ลกัษณะข้อมูลของผู้บริโภค  จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 136 34.0 
หญงิ 264 66.0 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ลกัษณะข้อมูลของผู้บริโภค  จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี 29 7.3 
21 - 30  ปี 202 50.5 
31 - 40 ปี 105 26.3 
41 - 50  ปี 38 9.5 
51 ปีขึน้ไป 26 6.4 

รวม 400 100.0 
ระดบัการศึกษา   

ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 241 60.3 
ปรญิญาตร ี 145 36.3 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 14 3.4 

รวม 400 100.0 
อาชีพ   

นักศกึษา 33 8.3 
ธรุกจิสว่นตวั/ คา้ขาย 57 14.3 
พนักงาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน  238 59.5 
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 29 7.2 
พ่อบ้าน/ แมบ่้าน 43 10.7 
*อืน่ๆ 0 .0 

รวม 400 100.0 
รายได้ต่อเดือน   

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 93 23.3 
10,001 - 20,000 บาท 210 52.5 
20,001 - 30,000 บาท 61 15.2 
30,001 - 40,000 บาท 27 6.8 
40,001 - 50,000 บาท 2 0.5 
50,001 บาทขึน้ไป 7 1.7 

รวม 400 100.0 
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หมายเหตุ   อืน่ๆ ได้ 0 คน ไมไ่ด้น ามาใชใ้นการวเิคราะห ์

 จากตาราง 1 ผลการวเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูของผู้บรโิภคทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษาครัง้นี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี้ 
  เพศ  กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 
264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 
  อายุ  กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุมี อายุ  21 - 30 ปี 
จ านวน 202 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.5 รองลงมามอีายุ 31 - 40 ปี จ านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
26.3 มอีายุ 41 - 50 ปี จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 มอีายุต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี 
จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.3 และมอีายุ 51 ปีขึน้ไป จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.4 
ตามล าดบั 
  ระดบัการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อ บแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบั
การศกึษา ต ่ากวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 241 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.3 รองลงมามรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีจ านวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.3 และมรีะดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี
จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.4 ตามล าดบั 
  อาชีพ  กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อ บแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีพนักงาน /
ลูกจา้งบรษิทัเอกชน จ านวน 238 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.5 รองลงมามอีาชพีธรุกจิสว่นตวั / 
คา้ขาย จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 มอีาชพีพ่อบ้าน / แมบ่้าน จ านวน 43 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 10.7 มอีาชพีนักศกึษา จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 และมี อาชพีขา้ราชการ /
รฐัวสิาหกจิ จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ  7.2 ตามล าดบั 
  รายได้ต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุมรีายได้ต่อ
เดอืน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 รองลงมามรีายได้ต่อเดอืน
ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.3 มรีายได้ต่อเดอืน 20,001 - 
30,000 บาท จ านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.2 มรีายได้ต่อเดอืน 30,001 - 40,000 บาท 
จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 มรีายได้ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป จ านวน 7 คน คดิเป็น
รอ้ยละ  1.7 และมรีายได้ต่อเดอืน 40,001 - 50,000 บาท จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 
ตามล าดบั 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนและคา่รอ้ยละเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มลูของผู้บรโิภค จดักลุ่มใหม ่
 

ลกัษณะข้อมูลของผู้บริโภค  จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 30 ปี 231 57.8 
31 - 40 ปี 105 26.2 
41 ปีขึน้ไป 64 16.0 

รวม 400 100.0 
ระดบัการศึกษา   

ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 241 60.2 
ปรญิญาตรขี ึน้ไป 159 39.8 

รวม 400 100.0 
รายได้ต่อเดือน   

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 93 23.3 
10,001 - 20,000  บาท 210 52.5 
20,001 - 30,000 บาท 61 15.2 
30,001 บาทขึน้ไป 36 9.0 

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะขอ้มลูจดักลุ่มใหมข่องผู้บรโิภคทีใ่ชเ้ป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี้ 
  อายุ กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุมตี ่ากวา่หรอืเทา่กบั 30 
ปี จ านวน 231 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.8 รองลงมามอีายุ 31 - 40 ปี จ านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 26.2 และมอีายุ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 ตามล าดบั 
  ระดบัการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบั
การศกึษา ต ่ากวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 241 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.2 รองลงมามรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตรขี ึน้ไป จ านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.8  
  รายได้ต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุมรีายได้ต่อ
เดอืน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 รองลงมามรีายได้ต่อเดอืน
ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.3 มรีายได้ต่อเดอืน 20,001 - 
30,000 บาท จ านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.2 และมรีายได้ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป 
จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 ตามล าดบั 
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 1.2  ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้ าและใช้บริการในห้างเทสโก้ โลตสั โดยน าเสนอในรปูแบบความถี่
และรอ้ยละซึ่งจ าแนกตามปจัจยัด้านสนิคา้และบรกิาร ด้านราคา ด้านสถานที่  (ท าเลและทีต่ัง้ ) 
และด้านการสง่เสรมิการตลาด 
 
ตาราง 3 แสดงจ านวนและคา่รอ้ยละเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม 
     การซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั 
 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ
ซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้  โลตสั 

  

สนิคา้มคีวามหลากหลาย  255 63.8 
อาหารสด มคีวามสดใหม่ 33 8.3 
ปรมิาณสนิคา้ในหา้งเทสโก้ โลตสัมเีพยีงพอ

ต่อความต้องการ  
81 20.3 

สนิคา้มคีวามทนัสมยัมากกวา่หา้งอืน่ๆ  เชน่
ยี่หอ้เสือ้ผ้า F&F 

31 7.6 

รวม 400 100.0 
ปัจจยัด้านบริการท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการ
ซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้  โลตสั 

  

คณุภาพและความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร
ของพนักงาน 

92 23.0 

มบีรกิารอืน่นอกเหนือจากสนิคา้ใหเ้ลอืก
มากมาย เชน่ ธนาคาร รา้นอาหาร รา้นหนังสอื 
โรงหนัง คารแ์คร ์เป็นต้น  

192 48.0 

การรบัช าระเงนิมคีวามรวดเรว็โดยไมต่้อง
ต่อควิในการช าระเงนิ  

54 13.5 

มกีารบรกิารจดัสง่สนิคา้  เชน่ ตู้เยน็ ทวี ี 22 5.5 
บรกิารเปลี่ยน/ รบัคนืสนิคา้ ภายใน 30 วนั 40 10.0 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 3 (ต่อ)  
 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการ
ซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้  โลตสั 

  

สนิคา้แต่ละประเภทมหีลากหลายราคา ให้
เลอืกตามความเหมาะสม 

203 50.8 

สนิคา้มป้ีายแสดงราคาชดัเจน  40 10.0 
สนิคา้โดยรวมมรีาคาถูกกวา่ซื้อทีห่า้งๆ  อืน่ 98 24.5 
การคดิคา่บรกิารช าระคา่สาธารณูปโภค  

บตัรเครดติ ถูกกวา่ทีอ่ ืน่ 
42 10.5 

สามารถซื้อสนิคา้เป็นเงนิผ่อน  (ผ่อนช าระ 
0%) เชน่ อปุกรณ์  

17 4.2 

รวม 400 100.0 
ปัจจยัด้านสถานท่ีท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ
การซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้  
โลตสั 

  

มกีารจดัวางสนิคา้เป็นระเบยีบงา่ยต่อการ
เลอืกซื้อ 

73 18.3 

ขนาดของรา้นกวา้งขวางเพยีงพอกบัการ
เดนิเลอืกซื้อสนิคา้ 

72 18.0 

มสีาขากระจายอยู่ในบรเิวณเขตต่างๆ  ของ
กรงุเทพฯ 

74 18.5 

การเดนิทางมคีวามสะดวกจากบ้าน  หรอืที่
ท างาน 

168 42.0 

มสีถานทีจ่อดรถเพยีงพอต่อการใชบ้รกิาร  มี
ความความปลอดภยั 

13 3.2 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 3 (ต่อ)  
 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสุดต่อการซ้ือสินค้าและใช้บริการใน
ห้างเทสโก้ โลตสั 

  

มกีารการนัต ีราคาสนิคา้ทีถู่กกวา่หา้งอืน่ๆ  81 20.3 
มสีือ่โฆษณา  เกีย่วกบัการลดราคาสนิคา้และ

โปรโมชัน่ในหา้งบ่อยกวา่หา้งอืน่ๆ  
154 38.5 

 มบีตัรคลบัการด์เพื่อใชแ้ลกสนิคา้และเป็น
สว่นลด 

137 34.3 

มกีารแลกของสมนาคณุเยอะ กวา่หา้งอืน่ๆ 11 2.8 
มโีปรเตอรโ์ฆษณาสนิคา้  ตดิไวภ้ายใน/ 

ภายนอก/ รอบบรเิวณหา้งฯ 
17 4.1 

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 3 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่ างใน
การศกึษา จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี้ 
  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้าง
เทสโก้ โลตสั กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็วา่ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ที่
มอีทิธพิลมากทีส่ดุต่อซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั ได้แก ่สนิคา้มคีวาม
หลากหลาย จ านวน 255 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.8 รองลงมา ได้แก ่ปรมิาณสนิคา้ในหา้งเทสโก้  
โลตสัมเีพยีงพอต่อความต้องการ จ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.3 อาหารสด  มคีวามสดใหม ่
จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 และสนิคา้มคีวามทนัสมยัมากกวา่หา้งอืน่ๆ  เช่นยี่หอ้เสือ้ผ้า 
F&F จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.6 ตามล าดบั 
  ปัจจยัด้านบริการท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้าง
เทสโก้ โลตสั กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุเหน็วา่ปจัจยัด้านบรกิารทีม่ ี
อทิธพิลมากทีส่ดุต่อการซื้อสนิคา้และใ ชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั ได้แก ่มบีรกิารอืน่
นอกเหนือจากสนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย เชน่ ธนาคาร รา้นอาหาร รา้นหนังสอื โรงภาพยนต์  ศนูย์
ดูแลและท าความสะอาดรถยนต์ (คารแ์คร์ ) เป็นต้น จ านวน 192 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.0 
รองลงมา ได้แก ่มบีรกิารอืน่นอกเหนือจากสนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย เชน่ ธนาคาร รา้นอาหาร รา้น
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หนังสอื โรงภาพยนต์ ศนูย์ดูแลและท าความสะอาดรถยนต์ (คารแ์คร์ ) เป็นต้น จ านวน 92 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 การรบัช าระเงนิมคีวามรวดเรว็โดยไมต่้องต่อควิในการช าระเงนิ จ านวน 54 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 บรกิารเปลี่ยน/ รบัคนืสนิคา้ ภายใน 30 วนั จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 10 .0 และมกีารบรกิารจดัสง่สนิคา้  เชน่ ตู้เยน็ ทวี ีจ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 
ตามล าดบั 
  ปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้าง
เทสโก้  โลตสั  กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุเหน็ว่ าปจัจยัด้านราคาทีม่ ี
อทิธพิลมากทีส่ดุต่อการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั ได้แก ่สนิคา้แต่ละประเภทมี
หลากหลายราคา ใหเ้ลอืกตามความเหมาะสม จ านวน 203 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.8 รองลงมา 
ได้แก ่สนิคา้โดยรวมมรีาคาถูกกวา่ซื้อทีห่า้งๆ  อืน่ จ านวน 98 คน คดิเป็นร้ อยละ 24.5 การคดิ
คา่บรกิารช าระคา่สาธารณูปโภค บตัรเครดติ ถูกกวา่ทีอ่ ืน่ จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 
สนิคา้มป้ีายแสดงราคาชดัเจน จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 และสามารถซื้อสนิคา้เป็นเงนิ
ผ่อน (ผ่อนช าระ 0%) เชน่ อปุกรณ์ จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.2 ตามล าดบั 
  ปัจจยัด้านสถานท่ีท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการซ้ือสินค้าและใช้บริการใน
ห้างเทสโก้ โลตสั กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุเหน็วา่ปจัจยัด้านสถานที่
ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั ได้แก ่การเดนิทางมี
ความสะดวกจากบ้าน  หรอืทีท่ างาน จ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 รองลงมา ได้แก ่มี
สาขากระจายอยู่ในบรเิวณเขตต่างๆ  ของกรงุเทพฯ จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 มกีาร
จดัวางสนิคา้เป็นระเบยีบงา่ยต่อการเลอืกซื้อ จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 ขนาดของรา้น
กวา้งขวางเพยีงพอกบัการเดนิเลอืกซื้อสนิคา้ จ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 และมสีถานที่
จอดรถเพยีงพอต่อการใชบ้รกิาร  มคีวามความปลอดภยั จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.2 
ตามล าดบั 
  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการซ้ือสินค้าและ
ใช้บริการในห้างเทสโก้ โลตสั กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีสุ่ ดเหน็วา่ปจัจยั
ด้านการสง่เสรมิการตลาดทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั 
ได้แก ่มสีือ่โฆษณา เกีย่วกบัการลดราคาสนิคา้และโปรโมชัน่ในหา้งบ่อยกวา่หา้งอืน่ๆ จ านวน 
154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 รองลงมา ได้แก ่มบีตัรคลบัการด์เพื่อใชแ้ลกสนิคา้และเป็นสว่นลด 
จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 มกีารการนัต ีราคาสนิคา้ทีถู่กกวา่หา้งอืน่ๆ จ านวน 81 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 20.3 มโีปรเตอรโ์ฆษณาสนิคา้ ตดิไวภ้ายใน/ ภายนอก/ รอบบรเิวณหา้งฯ จ านวน 
17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.1 และมกีารแ ลกของสมนาคณุเยอะกวา่หา้งอืน่ๆ จ านวน 11 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.8 ตามล าดบั 
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ตาราง 4 แสดงจ านวนและคา่รอ้ยละเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั จดักลุ่มใหม ่
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด  จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการ
ซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้  โลตสั 

  

สนิคา้แต่ละประเภทมหีลากหลายราคา ให้
เลอืกตามความเหมาะสม  

203 50.8 

สนิคา้มป้ีายแสดงราคาชดัเจน  40 10.0 
สนิคา้โดยรวมมรีาคาถูกกวา่ซื้อทีห่า้งๆ  อืน่ 98 24.5 
การคดิคา่บรกิารช าร ะคา่สาธารณูปโภค ถูก

กวา่ทีอ่ ืน่และซื้อสนิคา้เงนิผ่อน  
59 14.7 

รวม 400 100.0 
ปัจจยัด้านสถานท่ีท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ
การซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้  
โลตสั 

  

     มกีารจดัวางสนิคา้เป็นระเบยีบงา่ยต่อการ
เลอืกซื้อ 

73 18.3 

ขนาดของรา้นกวา้งขวางเพยีงพอกบั การ
เดนิเลอืกซื้อสนิคา้และทีจ่อดรถเพยีงพอ  

85 21.2 

มสีาขากระจายอยู่ในบรเิวณเขตต่างๆ  ของ
กรงุเทพฯ 

74 18.5 

การเดนิทางมคีวามสะดวกจากบ้าน  หรอืที่
ท างาน 

168 42.0 

รวม 400 100.0 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสุดต่อการซ้ือสินค้าและใช้บริการใน
ห้างเทสโก้ โลตสั 

  

มกีารการนัต ีราคาสนิคา้ทีถู่กกวา่หา้งอืน่ๆ  81 20.3 
มสีือ่โฆษณา  เกีย่วกบัการลดราคาสนิคา้และ

โปรโมชัน่ในหา้งบ่อยกวา่หา้งอืน่ๆ  
154 38.5 

 มบีตัรคลบัการด์เพื่อใชแ้ลกสนิคา้และเป็น
สว่นลด 

137 34.3 

มขีองสมนาคณุมาก และโปรเตอรโ์ฆษณา
สนิคา้ ตดิไวภ้ายใน/ ภายนอก/ รอบบรเิวณหา้งฯ 

28 6.9 

รวม 400 100.0 
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 จากตาราง 4 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั จดักลุ่มใหม่ ของผู้บรโิภคทีใ่ชเ้ป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในการศกึษา จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี้ 
  ปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้าง
เทสโก้  โลตสั  กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุเหน็วา่ปจัจยัด้านราคาทีม่ ี
อทิธพิลมากทีส่ดุต่อการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั ได้แก ่สนิคา้แต่ละประเภทมี
หลากหลายราคา ใหเ้ลอืกตามความเหมาะสม จ านวน 203 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.8 รองลงมา 
ได้แก ่สนิคา้โดยรวมมรีาคาถูกกวา่ซื้อทีห่า้งๆ  อืน่ จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 การคดิ
คา่บรกิารช าระคา่สาธารณูปโภค บตัรเครดติ ถูกกวา่ทีอ่ ืน่และสามารถซื้อสนิคา้เงนิผ่อน  จ านวน 
59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.7 และสนิคา้มป้ีายแสดงราคาชดัเจน จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
10.0 ตามล าดบั 
  ปัจจยัด้านสถานท่ีท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการซ้ือสินค้าและใช้บริการใน
ห้างเทสโก้ โลตสั กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุเหน็วา่ปจัจยัด้านสถานที่
ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อก ารซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั ได้แก ่การเดนิทางมี
ความสะดวกจากบ้าน  หรอืทีท่ างาน จ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 รองลงมา ได้แก ่
ขนาดของรา้นกวา้งขวางเพยีงพอกบัการเดนิเลอืกซื้อสนิคา้ และสถานทีจ่อดรถเพยีงพอ  จ านวน 
85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.2 มสีาขากระจายอยู่ในบรเิวณเขตต่างๆ ของกรงุเทพฯ จ านวน 74 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 และมกีารจดัวางสนิคา้เป็นระเบยีบงา่ยต่อการเลอืกซื้อ จ านวน 73 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 18.3 ตามล าดบั 
  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการซ้ือสินค้าและ
ใช้บริการในห้างเทสโก้ โลตสั กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุเหน็วา่ปจัจยั
ด้านการสง่เสรมิการตลาดทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั 
ได้แก ่มสีือ่โฆษณา เกีย่วกบัการลดราคาสนิคา้และโปรโมชัน่ในหา้งบ่อยกวา่หา้งอืน่ๆ จ านวน 
154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 รองลงมา ได้แก ่มบีตัรคลบัการด์เพื่อใชแ้ลกสนิคา้และเป็นสว่นลด 
จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 มกีารการนัต ีราคาสนิคา้ทีถู่กกวา่หา้งอืน่ๆ จ านวน 81 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 20.3 และมขีองสมมนาคณุมากกวา่หา้งอืน่ๆ และ โปรเตอรโ์ฆษณาสนิคา้  ตดิไว้
ภายใน/ ภายนอก/ รอบบรเิวณหา้งฯ จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.9 ตามล าดบั 
 1.3 ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการของห้าง เทสโก้   โลตสั 
โดยน าเสนอในรปูแบบความถี่และรอ้ยละซึ่งจ าแนกตาม ประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ความถี่ในการซื้อ
สนิคา้ จ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยที่ สดุ ความถี่ในการใชบ้รกิาร จ านวน
เงนิทีใ่ชบ้รกิาร วนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร วธิกีารช าระเงนิในการ    
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ซื้อสนิคา้และบรกิาร บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร แนวโน้มการกลบัมา
ซื้อสนิคา้และบรกิาร 
ตาราง 5 แสดงจ านวนและคา่รอ้ยละเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารของหา้งเทสโก ้ 
     โลตสั 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทสินค้าท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดในห้าง  เทสโก้ 
โลตสั 

  

สนิคา้อปุโภคบรโิภค เชน่อาหาร เครือ่งดื่ม 
ผกัผลไม ้เสือ้ผ้า เป็นต้น 

199 49.8 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า,คอมพวิเตอร์,อปุกรณ์
คอมพวิเตอร์ / มอืถอื 

14 3.5 

สนิคา้ใชภ้ายในบ้าน เชน่ น ้ายาล้างจาน 
ผงซกัฟอก น ้ายาล้างหอ้งน ้า แกว้ จาน ชาม เป็น
ต้น 

163 40.7 

เครือ่งใชแ้ละอปุกรณ์ส านักงาน  16 4.0 
สนิคา้กลุ่มบนัเทงิ  เชน่ ซดี ีนิตยสาร เป็นต้น 8 2.0 
*อืน่ๆ  0 .0 

รวม 400 100.0 
ความถ่ีท่ีในการซ้ือสินค้าท่ีห้าง  เทสโก้ โลตสั   

น้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อเดอืน 9 2.3 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 169 42.3 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 119 29.8 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 30 7.5 
มากกวา่ 6 ครัง้ต่อเดอืน 73 18.1 

รวม 400 100.0 
จ านวนเงินท่ีซ้ือสินค้าท่ีห้างเทสโก้ โลตสั ต่อ
ครัง้ 

  

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 บาท 9 2.3 
101 - 500 บาท 121 30.3 
501 - 1,000 บาท 154 38.4 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 116 29.0 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 5 (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทของบริการท่ีใช้บ่อยท่ี สุด ในห้าง  
เทสโก้ โลตสั 

  

การบรกิารช าระคา่สาธารณูปโภค เชน่คา่ไฟ 
ฟ้า คา่โทรศพัท ์คา่ใชบ้รกิารบตัรเครดติ เป็นต้น  

218 54.5 

การใชบ้รกิารทางธรุกรรมผ่านทางธนาคารที่
ตัง้อยู่ในหา้งไฮเปอรม์าเกต เทสโก ้โลตสั  

92 23.0 

การบรกิารรบัประกนัภยั  เชน่ประกนัรถยนต์ 
ประกนัชวีติ เป็นต้น 

24 6.0 

ใชบ้รกิารศนูย์อาหารและรา้นคา้ในเทสโก้  
โลตสั 

66 16.5 

*อืน่ๆ  0 .0 
รวม 400 100.0 

ความถ่ีทีในใช้บริการท่ีห้าง  เทสโก้ โลตสั   
น้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อเดอืน 19 4.8 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 194 48.5 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 87 21.7 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 40 10.0 
มากกวา่ 6 ครัง้ต่อเดอืน 60 15.0 

รวม 400 100.0 
จ านวนเงินท่ีใช้บริการท่ีห้างเทสโก้  โลตสั ต่อ
ครัง้ 

  

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 บาท 7 1.8 
101 - 500 บาท 105 26.3 
501 - 1,000 บาท 141 35.3 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 147 36.6 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 5 (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
วนัท่ีซ้ือสินค้าและบริการท่ีห้าง  เทสโก้ โลตสั 
บ่อยท่ีสุด 

  

วนัจนัทร์ 34 8.5 
วนัองัคาร 39 9.8 
วนัพุธ 37 9.3 
วนัพฤหสับดี 26 6.5 
วนัศกุร์ 24 6.0 
วนัเสาร์ 65 16.3 
วนัอาทติย์ 175 43.6 

รวม 400 100.0 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินค้าและบริการท่ีห้าง  เทสโก้ 
โลตสั บ่อยท่ีสุด  

  

10.00 - 13.00 น. 49 12.3 
13.00 - 16.00 น. 130 32.5 
17.00 - 20.00 น. 194 48.5 
20.00 - 23.00 น. 27 6.7 

รวม 400 100.0 
วิธีการช าระเงินในการซ้ือสินค้าและบริการท่ี
ห้าง เทสโก้ โลตสับ่อยท่ีสุด  

  

เงนิสด 302 75.4 
บตัรเครดติ/ บตัรเดบดิ 71 17.9 
บตัรเครดติเทสโก้ โลตสั 27 6.7 

รวม 400 100.0 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า
และบริการท่ีห้างห้าง  เทสโก้ โลตสั 

  

คนในครอบครวั  156 39.0 
เพื่อน 14 3.5 
ญาต ิ 8 2.0 
ตนเอง 222 55.5 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 5 (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
แนวโน้มการกลบัมาซ้ือสินค้าและบริการของ
ห้างห้าง เทสโก้ โลตสัในอนาคต  

  

กลบัมาซื้อและใชบ้รกิาร  399 99.8 
ไมก่ลบัมาซื้อและไมใ่ชบ้รกิาร  1 0.2 

รวม 400 100.0 
 

 หมายเหตุ อืน่ๆ เทา่กบั 0 คน ไมไ่ด้น ามาใชใ้นการวเิคราะห ์
  
 จากตาราง 5 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารของหา้ง เทส
โก ้โลตสัของผู้บรโิภคทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษา จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี้  
 ประเภทสินค้าท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดในห้าง เทสโก้ โลตสั กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคที่ ตอบ
แบบสอบถามมากทีส่ดุมปีระเภทสนิคา้ทีซ่ื้อบ่อยทีส่ดุในหา้ง  เทสโก ้โลตสั ได้แก ่สนิคา้อปุโภค
บรโิภค เชน่อาหาร เครือ่งดื่ม ผกัผลไม ้เสือ้ผ้า  เป็นต้น จ านวน 199 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.8 
รองลงมา ได้แก ่สนิคา้ใชภ้ายในบ้าน เชน่ น ้ายาล้างจาน ผงซกัฟอก น ้ายาล้างหอ้งน ้า แกว้ จาน 
ชาม เป็นต้น จ านวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.7 เครือ่งใชแ้ละอปุกรณ์ส านักงาน จ านวน 16 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, คอมพวิเตอร์, อปุกรณ์คอมพวิเตอร์  / มอืถอื จ านวน 14 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 และสนิคา้กลุ่มบนัเทงิ เชน่ ซดี ีนิตยสาร เป็นต้น จ านวน 8 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั 
 ความถ่ีท่ีในการซ้ือสินค้าท่ีห้าง  เทสโก้ โลตสั  กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบ
แบบสอบถามมากทีส่ดุมคีวามถี่ทีใ่นการซื้อสนิคา้ทีห่า้ง  เทสโก ้โลตสั 1-2 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 
169 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.3 รองลงมามคีวามถี่ทีใ่นการซื้อสนิคา้ 3- 4 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 
119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 มคีวามถี่ทีใ่นการซื้อสนิคา้ มากกวา่ 6 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 73 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 18.1 มคีวามถี่ทีใ่นการซื้อสนิคา้ 5- 6 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
7.5 และมคีวามถี่ทีใ่นการซื้อสนิคา้น้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 
ตามล าดบั 
 จ านวนเงินท่ีซ้ือสินค้าท่ีห้างเทสโก้ โลตสั ต่อครัง้ กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบ
แบบสอบถามมากทีส่ดุมจี านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีห่า้งเทสโก้  โลตสั ต่อครัง้ 501 - 1,000 บาท 
จ านวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.4 รองลงมามจี านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 101 - 500 บาท จ านวน 
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121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 มจี านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ตัง้แต่  1,001 บาทขึน้ไป จ านวน 116 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 และมจี านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 บาท จ านวน 9 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.3 ตามล าดบั 
 ประเภทของบริการท่ีใช้บ่อยท่ีสุด ในห้าง เทสโก้ โลตสั  กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภค
ทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุมปีระเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ  ในหา้ง เทสโก ้โลตสั ได้แก ่
การบรกิารช าระคา่สาธารณูปโภค เชน่คา่ไฟ ฟ้า คา่โทรศพัท ์คา่ใชบ้รกิารบตัรเครดติ เป็นต้น 
จ านวน 218 คน คดิเป็นรอ้ยละ  54.5 รองลงมา ได้แก ่การใชบ้รกิารทางธรุกรรมผ่านทาง
ธนาคารทีต่ัง้อยู่ในหา้งไฮเปอรม์าเกต เทสโก ้โลตสั จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 ใช้
บรกิารศนูย์อาหารและรา้นคา้ในเทสโก้  โลตสั จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 และการ
บรกิารรบัประกนัภยั เชน่ประกนัรถยนต์ ประกนัชวีติ เป็นต้น จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 
ตามล าดบั 
 ความถ่ีทีในใช้บริการท่ีห้าง  เทสโก้ โลตสั  กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบ
แบบสอบถามมากทีส่ดุมคีวามถี่ทใีนใชบ้รกิารทีห่า้ง เทสโก ้โลตสั 1-2 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 194 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.5 รองลงมามคีวามถี่ทใีนใชบ้ริการ 3- 4 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 87 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 21.7 มคีวามถี่ทใีนใชบ้รกิารมากกวา่ 6 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
15.0 มคีวามถี่ทใีนใชบ้รกิาร  5- 6 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 และมี
ความถี่ทใีนใชบ้รกิารน้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 ตามล าดบั 
 จ านวนเงินท่ีใช้บริการท่ีห้างเทสโก้ โลตสั ต่อครัง้ กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบ
แบบสอบถามมากทีส่ดุมจี านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีห่า้งเทสโก้  โลตสั ต่อครัง้ตัง้แต่  1,001 บาทขึน้
ไป จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.6 รองลงมามจี านวน เงนิทีใ่ชบ้รกิาร 501 - 1,000 บาท 
จ านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.3 มจี านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร 101 - 500 บาท จ านวน 105 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 และมจี านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 บาท จ านวน 7 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.8 ตามล าดบั 
 วนัท่ีซ้ือสินค้าและบริการท่ีห้าง เทสโก้ โลตสั บ่อยท่ีสุด  กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภค
ทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุมวีนัทีซ่ ื้อสนิคา้และบรกิารทีห่า้ง เทสโก ้โลตสั บ่อยทีส่ดุ ได้แก ่วนั
อาทติย์ จ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.6 รองลงมา ได้แก ่วนัเสาร ์จ านวน 65 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 16.3 วนัองัคาร จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 วนัพุธ จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
9.3 วนัจนัทร ์จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 วนัพฤหสับด ีจ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
6.5 และวนัศกุร ์จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินค้าและบริการท่ีห้าง  เทสโก้ โลตสั บ่อยท่ีสุด  กลุ่มตวัอย่าง
ผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุมชีว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีห่า้ง  เทสโก ้โลตสั บ่อย
ทีส่ดุระหวา่ง 17.00 - 20.00 น. จ านวน 194 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.5 รองลงมา มชีว่งเวลาทีซ่ื้อ
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ระหวา่ง 13.00 - 16.00 น. จ านวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 มชีว่งเวล าทีซ่ื้อระหวา่ง 10.00 
- 13.00 น. จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 และมชีว่งเวลาทีซ่ื้อระหวา่ง 20.00 - 23.00 น. 
จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 ตามล าดบั 
 วิธีการช าระเงินในการซ้ือสินค้าและบริการท่ีห้างห้าง  เทสโก้ โลตสั  บ่อย
ท่ีสุด กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มวีธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และ
บรกิารทีห่า้งหา้ง  เทสโก ้โลตสับ่อยทีส่ดุ ด้วยเงนิสด จ านวน 302 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.4 
รองลงมา วธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารด้วยบตัรเครดติ / บตัรเดบดิ จ านวน 71 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 17.9 และวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารด้วยบตัรเครดติเทสโก้  โลตสั 
จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 ตามล าดบั 
 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการท่ีห้างห้าง  เทสโก้ 
โลตสั กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุมบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้และบรกิารทีห่า้งหา้ง  เทสโก ้โลตสั ได้แก ่ตนเอง จ านวน 222 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.5 
รองลงมา ได้แก ่คนในครอบครวั จ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 เพื่อน จ านวน 14 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 3.5 และญาต ิจ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั 
 แนวโน้มการกลบัมาซ้ือสินค้าและบริการข องห้าง  เทสโก้ โลตสัในอนาคต  
กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมาซื้อสนิคา้แล ะบรกิาร
ของหา้งหา้ง เทสโก ้โลตสัในอนาคต จ านวน 399 คน คดิเป็นรอ้ยละ 99.8 และไมก่ลบัมาซื้อและ
ไมใ่ชบ้รกิาร จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.2 ตามล าดบั 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 ลกัษณะขอ้มลูของผู้บรโิภค ได้แก ่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อ
เดอืนของผู้ตอบแบบสอบถาม  และปจัจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด ได้แก ่ด้านสนิคา้และ
บรกิาร ด้านราคา ด้านสถานที่  (ท าเลและทีต่ัง้ ) และด้าน การสง่เสรมิการตลาดทีม่ ี อทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ความถี่ในการซื้อสนิคา้ จ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ประเภทของบรกิารทีใ่ช้
บ่อยทีส่ดุ ความถี่ในการใชบ้รกิาร จ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร วั นทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ชว่งเวลาที่
ซื้อสนิคา้และบรกิาร วธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร แนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์
คอื สถติไิค-สแควร ์ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแ ปรโดยใชร้ะดบัความชือ่มัน่ 95 % ดงันัน้ 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต็่อเมือ่คา่ Sig.(2-sided) มคีา่น้อย
กวา่ 0.05 สมมตฐิานต่าง ๆ มดีงันี้ 
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1. การทดสอบสมมติฐานลกัษณะข้อมูลของผู้บริโภค 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าและการใช้บริการใน
ห้าง เทสโก้ โลตสัของผู้บริโภคในกรงุเทพฯท่ีแตกต่างกนั 
  1.1 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อทีแ่ตกต่างกนั 
 ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานเพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่าง
กนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั 6.658 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.155 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื 
ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ เพศมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  1.2 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 6 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ 
 

ความถ่ีในการซ้ือสินค้า  เพศ รวม 
  ชาย หญิง  
น้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อเดอืน 2 7 9 
  (1.5%) (2.7%) (2.3%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 73 96 169 
  (53.7%) (36.4%) (42.3%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 34 85 119 
  (25.0%) (32.2%) (29.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 9 21 30 
  (6.6%) (8.0%) (7.5%) 
มากกวา่ 6  ครัง้ต่อเดอืน 18 55 73 
  (13.2%) (20.8%) (18.3%) 

รวม 136 264 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

    
χ

 2 = 11.540          Asymp. Sig. = 0.021 
 
 จากตาราง 6 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานเพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ใน
การซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกัน พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  11.540 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.021 
ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภค
ในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  1.3 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็ น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่แตกต่างกนั 
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  H1 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 7 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 
 

จ านวนเงินท่ีซ้ือสินค้า เพศ รวม 
 ชาย หญิง  

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 บาท 7 2 9 
  (5.1%) (0.8%) (2.3%) 
101 - 500 บาท 35 86 121 
  (25.7%) (32.6%) (30.3%) 
501 - 1,000 บาท 54 100 154 
  (39.7%) (37.9%) (38.5%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 40 76 116 
  (29.4%) (28.8%) (29.0%) 

รวม 136 264 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

    
χ

 2 = 9.165        Asymp. Sig. = 0.027 
 
 จากตาราง 7 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานเพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวน
เงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  9.165 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.027 
ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โ ลตสัของผู้บรโิภค
ในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 1.4 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิ ารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีน
เป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่แตกต่างกนั 
  H1 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม ในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานเพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านปร ะเภทของบรกิารทีใ่ช้
บ่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  6.262 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.100 ซึ่ง
มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก้  โลตสัของผู้บรโิภค
ในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  1.5 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่าง กนั สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เ ทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานเพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ที่
แตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  5.474 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.242 ซึ่งมากกวา่ 
0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ เพศมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  1.6 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั 
  H1 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานเพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ที่
แตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  6.396 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.094 ซึ่งมากกวา่ 
0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ เพศมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  1.7 เพศมอีทิธพิล ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 8 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหว่างเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

วนัท่ีซ้ือสินค้าและบริการ  เพศ รวม 
 ชาย หญิง  

วนัจนัทร์ 4 30 34 
  (2.9%) (11.4%) (8.5%) 
วนัองัคาร 8 31 39 
  (5.9%) (11.7%) (9.8%) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

วนัท่ีซ้ือสินค้าและบริการ  เพศ รวม 
 ชาย หญิง  

วนัพุธ 12 25 37 
  (8.8%) (9.5%) (9.3%) 
วนัพฤหสับดี 6 20 26 
  (4.4%) (7.6%) (6.5%) 
วนัศกุร์ 10 14 24 
  (7.4%) (5.3%) (6.0%) 
วนัเสาร์ 28 37 65 
  (20.6%) (14.0%) (16.3%) 
วนัอาทติย์ 68 107 175 
  (50.0%) (40.5%) (43.8%) 

รวม 136 264 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

    
χ

 2 = 16.930     Asymp. Sig. = 0.010 
 
 จากตาราง 8 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานเพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อ
สนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  16.930 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  
0.010 ซึ่ง น้อย กวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  1.8 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโ ก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
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  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานเพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  5.210 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.157 ซึ่ง
มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภค
ในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้

 
  1.9 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 9 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน  
     กรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

วิธีการช าระเงินในการ  เพศ รวม 
ซ้ือสินค้าและบริการ  ชาย หญิง  

เงนิสด 92 210 302 
  (67.6%) (79.5%) (75.5%) 
บตัรเครดติ/ บตัรเดบดิ 28 43 71 
  (20.6%) (16.3%) (17.8%) 
บตัรเครดติเทสโก ้โลตสั  16 11 27 
  (11.8%) (4.2%) (6.8%) 

รวม 136 264 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

    
χ

 2 = 10.295          Asymp. Sig. = 0.006 
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  จากตาราง 9 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน เพศมอีทิ ธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  10.295 และ
คา่ Sig (2-sided) เทา่กบั 0.006 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิาร
ในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  1.10 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้ อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธิ พลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานเพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  3.084 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.379 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่ อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  1.11 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 
  H1 : เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
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  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานเพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อ
สนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่ างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  0.516 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  
0.472 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
 สมมติฐานท่ี 2 อายุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าและการใช้บริการใน
ห้าง เทสโก้ โลตสัของผู้บริโภคในกรงุเทพฯท่ีแตกต่างกนั 
  2.1 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้แล ะการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานอายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เท สโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ที่
แตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  10.753 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.216 ซึ่งมากกวา่ 
0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อายุมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิ คา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  2.2 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้ อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้แ ละการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
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  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานอายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ที่
แตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  7.876 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.446 ซึ่งมากกวา่ 
0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อายุมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  2.3 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่แตกต่างกนั 
  H1 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 10 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 
 

จ านวนเงินท่ีซ้ือสินค้า อายุ รวม 
  ต า่กว่าหรือ

เท่ากบั 30 ปี 
31 - 40 ปี 41 ปีข้ึนไป  

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 บาท 5 2 2 9 
  (2.2%) (1.9%) (3.1%) (2.3%) 
101 - 500 บาท 84 22 15 121 
  (36.4%) (21.0%) (23.4%) (30.3%) 
501 - 1,000 บาท 92 52 10 154 
  (39.8%) (49.5%) (15.6%) (38.5%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 50 29 37 116 
  (21.6%) (27.6%) (57.8%) (29.0%) 

รวม 231 105 64 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

     
χ

 2 = 41.935          Asymp. Sig. = 0.000 
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  จากตาราง 10 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อายุมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  41.935 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  2.4 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการ ซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่แตกต่างกนั 
  H1 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุทีแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 11 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ 
 

ประเภทของบริการ  อายุ รวม 
ท่ีใช้บ่อยท่ีสุด  ต า่กว่าหรือ

เท่ากบั 30 ปี 
31 - 40 ปี 41 ปีข้ึนไป  

การบรกิารช าระคา่  117 68 33 218 
สาธารณูปโภค เชน่คา่ไฟ คา่
น ้า  

(50.6%) (64.8%) (51.6%) (54.5%) 

การใชบ้รกิารทางธรุกรรม  64 19 9 92 
ผ่านทางธนาคาร  (27.7%) (18.1%) (14.1%) (23.0%) 
การบรกิารรบัประกนัภยั เชน่  11 5 8 24 
ประกนัรถยนต์ ประกนัชวีติ   (4.8%) (4.8%) (12.5%) (6.0%) 
ใชบ้รกิารศนูย์อาหารและ  39 13 14 66 
รา้นคา้ในเทสโก ้โลตสั   (16.9%) (12.4%) (21.9%) (16.5%) 

รวม 231 105 64 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

     
χ

 2 = 15.889          Asymp. Sig. = 0.014 
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  จากตาราง 11 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการท ดสอบสมมตฐิาน อายุมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  15.889 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.014 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธส มมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.5 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิาร ในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 12 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร 
 
ความถ่ีในการใช้บริการ  อายุ รวม 

 ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี 

31 - 40 ปี 41 ปีข้ึนไป  

น้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อเดอืน 8 3 8 19 
  (3.5%) (2.9%) (12.5%) (4.8%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 108 63 23 194 
  (46.8%) (60.0%) (35.9%) (48.5%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 53 22 12 87 
  (22.9%) (21.0%) (18.8%) (21.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 24 6 10 40 
  (10.4%) (5.7%) (15.6%) (10.0%) 
มากกวา่ 6  ครัง้ต่อเดอืน 38 11 11 60 
  (16.5%) (10.5%) (17.2%) (15.0%) 

รวม 231 105 64 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

     
χ

 2 = 21.177          Asymp. Sig. = 0.007 
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  จากตาราง 12 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อายุมอีทิธพิลต่ อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  21.177 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.007 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.6 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้ อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 13 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร 
 

จ านวนเงินท่ีใช้บริการ  อายุ รวม 
 ต า่กว่าหรือ

เท่ากบั 30 ปี 
31 - 40 ปี 41 ปีข้ึนไป  

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 บาท 6 0 1 7 
  (2.6%) (0.0%) (1.6%) (1.8%) 
101 - 500 บาท 68 23 14 105 
  (29.4%) (21.9%) (21.9%) (26.3%) 
501 - 1,000 บาท 84 44 13 141 
  (36.4%) (41.9%) (20.3%) (35.3%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 73 38 36 147 
  (31.6%) (36.2%) (56.3%) (36.8%) 

รวม 231 105 64 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 
χ

 2 = 18.663          Asymp. Sig. = 0.005 
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  จากตาราง 13 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อายุมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบว่ามคีา่ χ 2 เทา่กบั  18.663 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.005 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  2.7 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานอายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร
ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั 16.211 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.182ซึ่งมากกวา่ 
0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อายุมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  2.8 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 
  H1 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานอายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  9.790 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.134 ซึ่ง
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มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภค
ในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
  2.9 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 
  H1 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 14 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯ  ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 
วิธีการช าระเงินในการซ้ือ  อายุ รวม 

สินค้าและบริการ  ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี 

31 - 40 ปี 41 ปีข้ึนไป  

เงนิสด 195 66 41 302 
  (84.4%) (62.9%) (64.1%) (75.5%) 
บตัรเครดติ/ บตัรเดบดิ 32 22 17 71 
  (13.9%) (21.0%) (26.6%) (17.8%) 
บตัรเครดติเทสโก ้โลตสั 4 17 6 27 
  (1.7%) (16.2%) (9.4%) (6.8%) 

รวม 231 105 64 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

     
χ

 2 = 34.283          Asymp. Sig. = 0.000 
 

  จากตาราง 14 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อายุมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้ รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
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ด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  34.283 และ
คา่ Sig (2-sided) เทา่กบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิาร
ในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  2.10 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 

 
ตาราง 15 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ  อายุ รวม 

ตดัสินใจซ้ือสินค้า  
และบริการ 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี 

31 - 40 ปี 41 ปีข้ึนไป  

คนในครอบครวั  84 38 34 156 
  (36.4%) (36.2%) (53.1%) (39.0%) 
เพื่อน 12 2 0 14 
  (5.2%) (1.9%) (0.0%) (3.5%) 
ญาต ิ 7 0 1 8 
  (3.0%) (0.0%) (1.6%) (2.0%) 
ตนเอง 128 65 29 222 
  (55.4%) (61.9%) (45.3%) (55.5%) 

รวม 231 105 64 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

     
χ

 2 = 14.158          Asymp. Sig. = 0.028 
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  จากตาราง 15 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อายุมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้แ ละการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  
14.158 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.028 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  2.11 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิา รในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 
  H1 : อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานอายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อ
สนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  0.733 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  
0.693 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
 สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าและการ
ใช้บริการในห้าง เทสโก้ โลตสัของผู้บริโภคในกรงุเทพฯท่ีแตกต่างกนั 
  3.1 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประ เภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤ ตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อทีแ่ตกต่างกนั 
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  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภท
สนิคา้ทีซ่ื้อทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  5.440 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.245 ซึ่ง
มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทส โก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  3.2 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่าง กนั สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้แล ะการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ใน
การซื้อสิ นคา้ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  9.102 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.059 
ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บริ โภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  3.3 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่แตกต่างกนั 
  H1 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใ น
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 16 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งระดบัการศึกษาของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 
 

จ านวนเงินท่ีซ้ือสินค้า ระดบัการศึกษา รวม 
 ต า่กว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรีข้ึนไป   

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 บาท 6 3 9 
  (2.5%) (1.9%) (2.3%) 
101 - 500 บาท 97 24 121 
  (40.2%) (15.1%) (30.3%) 
501 - 1,000 บาท 89 65 154 
  (36.9%) (40.9%) (38.5%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 49 67 116 
  (20.3%) (42.1%) (29.0%) 

รวม 241 159 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

    
χ

 2 = 36.290          Asymp. Sig. = 0.000 
 
  จากตาราง 16 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ระดบัการศกึษามี
อทิธพิลต่ อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  36.290 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   
 3.4 ระดบัการศกึษามอีิ ทธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง 
เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
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  H0 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่าง
กนั 
  H1 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่าง
กนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของ
บรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  6.246 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  
0.100 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง 
เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่างกนั  
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  3.5 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิค้ าและการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 17 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งระดบัการศึกษาของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร 
 

ความถ่ีในการใช้บริการ  ระดบัการศึกษา รวม 
 ต า่กว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรีข้ึนไป   

น้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อเดอืน 15 4 19 
  (6.2%) (2.5%) (4.8%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 108 86 194 
  (44.8%) (54.1%) (48.5%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 50 37 87 
  (20.7%) (23.3%) (21.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 20 20 40 
  (8.3%) (12.6%) (10.0%) 
มากกวา่ 6  ครัง้ต่อเดอืน 48 12 60 
  (19.9%) (7.5%) (15.0%) 

รวม 241 159 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

    
χ

 2 = 16.280          Asymp. Sig. = 0.003 
 
  จากตาราง 17 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ระดบัการศกึษามี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  16.280 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั  0.003 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ระดับการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  3.6 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้ อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
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  H0 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 18 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งระดบัการศกึษาของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร 
 

จ านวนเงินท่ีใช้บริการ  ระดบัการศึกษา รวม 
 ต า่กว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรีข้ึนไป   

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 บาท 6 1 7 
  (2.5%) (0.6%) (1.8%) 
101 - 500 บาท 81 24 105 
  (33.6%) (15.1%) (26.3%) 
501 - 1,000 บาท 83 58 141 
  (34.4%) (36.5%) (35.3%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 71 76 147 
  (29.5%) (47.8%) (36.8%) 

รวม 241 159 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

    
χ

 2 = 23.286          Asymp. Sig. = 0.000 
 

  จากตาราง 18 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ระดบัการศกึษามี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  23.286 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  3.7 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 19 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งระดบัการศกึษาของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

วนัท่ีซ้ือสินค้าและบริการ  ระดบัการศึกษา รวม 
 ต า่กว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรีข้ึนไป   

วนัจนัทร์ 28 6 34 
  (11.6%) (3.8%) (8.5%) 
วนัองัคาร 29 10 39 
  (12.0%) (6.3%) (9.8%) 
วนัพุธ 27 10 37 
  (11.2%) (6.3%) (9.3%) 
วนัพฤหสับดี 21 5 26 
  (8.7%) (3.1%) (6.5%) 
วนัศกุร์ 11 13 24 
  (4.6%) (8.2%) (6.0%) 
วนัเสาร์ 35 30 65 
  (14.5%) (18.9%) (16.3%) 
วนัอาทติย์ 90 85 175 
  (37.3%) (53.5%) (43.8%) 

รวม 241 159 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

    
χ

 2 = 26.131          Asymp. Sig. = 0.000 
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  จากตาราง 19 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ระดบัการศกึษามี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  26.131 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  3.8 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 
  H1 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาที่
ซื้อสนิคา้และบรกิา รทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  4.450 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  
0.217 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง 
เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่ง
ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  3.9 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่ อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 
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ตาราง 20 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งระดบัการศกึษาของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

วิธีการช าระเงินในการซ้ือ  ระดบัการศึกษา รวม 
สินค้าและบริการ  ต า่กว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรีข้ึนไป   

เงนิสด 215 87 302 
  (89.2%) (54.7%) (75.5%) 
บตัรเครดติ/ บตัรเดบดิ 20 51 71 
  (8.3%) (32.1%) (17.8%) 
บตัรเครดติเทสโก ้โลตสั  6 21 27 
  (2.5%) (13.2%) (6.8%) 

รวม 241 159 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

    
χ

 2 = 61.912          Asymp. Sig. = 0.000 
 

  จากตาราง 20 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ระดบัการศกึษามี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  
61.912 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏิ เสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการ
ซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิ
ในการซื้อสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
  3.10 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
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  H1 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลที่ ม ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  3.907 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั 0.272 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ การใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  3.11 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้ บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้ และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้ม
การกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  0.661 และคา่  Sig (2-
sided) เทา่กบั  0.416 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และ
บรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 4 อาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ในการซ้ือสินค้าและการใช้บริการ
ในห้าง เทสโก้ โลตสัของผู้บริโภคในกรงุเทพฯท่ีแตกต่างกนั 
  4.1 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 21 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอาชพีของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ 
 

ประเภทสินค้าท่ีซือ้ อาชีพ รวม 
 นักศึกษา ธรุกิจ

ส่วนตวั/ 
ค้าขาย 

พนักงาน/
ลกูจ้าง

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

 

สนิคา้อุปโภคบริโภค เช่น 18 20 128 16 17 199 
อาหาร เครื่องดื่ม ผกั
ผลไม ้เสือ้ผ้า  

(54.5%) (35.1%) (53.8%) (55.2%) (39.5%) (49.8%) 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, 3 4 5 1 1 14 
คอมพวิเตอร์,อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ / มอืถือ  

(9.1%) (7.0%) (2.1%) (3.4%) (2.3%) (3.5%) 

สนิคา้ใชภ้ายในบ้าน เช่น  8 25 100 6 24 163 
น ้ายาลา้งจาน 
ผงซกัฟอก  

(24.2%) (43.9%) (42.0%) (20.7%) (55.8%) (40.8%) 

เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ 2 3 5 5 1 16 
ส านกังาน  (6.1%) (5.3%) (2.1%) (17.2%) (2.3%) (4.0%) 
สนิคา้กลุ่มบนัเทงิ เช่น  2 5 0 1 0 8 
ซดี ีนิตยสาร เป็นต้น  (6.1%) (8.8%) (0.0%) (3.4%) (0.0%) (2.0%) 

รวม 33 57 238 29 43 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       

χ
 2 = 56.075          Asymp. Sig. = 0.000 
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  จากตาราง 21 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อาชพีมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  56.075 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส า คญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  4.2 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 22 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอาชพีของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ 
 
ความถ่ีในการซือ้สินค้า อาชีพ รวม 

 นักศึกษา ธรุกิจ
ส่วนตวั/ 
ค้าขาย 

พนักงาน/
ลกูจ้าง

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 3 1 4 0 1 9 
  (9.1%) (1.8%) (1.7%) (0.0%) (2.3%) (2.3%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 19 18 105 14 13 169 
  (57.6%) (31.6%) (44.1%) (48.3%) (30.2%) (42.3%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 6 16 67 11 19 119 
  (18.2%) (28.1%) (28.2%) (37.9%) (44.2%) (29.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 3 5 18 2 2 30 
  (9.1%) (8.8%) (7.6%) (6.9%) (4.7%) (7.5%) 
มากกว่า 6  ครัง้ต่อเดอืน 2 17 44 2 8 73 
  (6.1%) (29.8%) (18.5%) (6.9%) (18.6%) (18.3%) 

รวม 33 57 238 29 43 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       
χ

 2 = 28.261          Asymp. Sig. = 0.029 
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  จากตาราง 22 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อาชพีมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้ บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  28.261 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.029 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ อาชพีมอีทิธพิลต่ อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  4.3 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในห้ าง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่แตกต่างกนั 
  H1 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 23 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอาชพีของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 
 
จ านวนเงินท่ีซือ้สินค้า อาชีพ รวม 

 นักศึกษา ธรุกิจ
ส่วนตวั/ 
ค้าขาย 

พนักงาน/
ลกูจ้าง

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั  1 4 4 0 0 9 
100 บาท  (3.0%) (7.0%) (1.7%) (0.0%) (0.0%) (2.3%) 
101 - 500 บาท 9 8 84 4 16 121 
  (27.3%) (14.0%) (35.3%) (13.8%) (37.2%) (30.3%) 
501 - 1,000 บาท 20 14 97 12 11 154 
  (60.6%) (24.6%) (40.8%) (41.4%) (25.6%) (38.5%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 3 31 53 13 16 116 
  (9.1%) (54.4%) (22.3%) (44.8%) (37.2%) (29.0%) 

รวม 33 57 238 29 43 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       
χ

 2 = 51.854          Asymp. Sig. = 0.000 
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    จากตาราง 23 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อาชพีมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  51.854 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  4.4 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่แตกต่างกนั 
  H1 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 24 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอาชพีของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ 
 

ประเภทของบริการ อาชีพ รวม 
ท่ีใช้บ่อยท่ีสดุ นักศึกษา ธรุกิจ

ส่วนตวั/ 
ค้าขาย 

พนักงาน/
ลกูจ้าง

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

 

การบริการช าระค่า 10 34 147 12 15 218 
สาธารณูปโภค เช่นค่าไฟ 
ค่าน ้า  

(30.3%) (59.6%) (61.8%) (41.4%) (34.9%) (54.5%) 

การใชบ้ริการทางธุรกรรม 7 13 55 7 10 92 
ผ่านทางธนาคาร  (21.2%) (22.8%) (23.1%) (24.1%) (23.3%) (23.0%) 
การบริการรบัประกนัภยั  4 5 3 8 4 24 
เช่นประกนัรถยนต์ 
ประกนัชวีติ  

(12.1%) (8.8%) (1.3%) (27.6%) (9.3%) (6.0%) 

ใชบ้ริการศนูยอ์าหารและ 12 5 33 2 14 66 
ร้านคา้ในเทสโก ้โลตสั  (36.4%) (8.8%) (13.9%) (6.9%) (32.6%) (16.5%) 

รวม 33 57 238 29 43 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       
χ

 2 = 64.446          Asymp. Sig. = 0.000 
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  จากตาราง 24 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อาชพีมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้ โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  64.446 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในก ารซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  4.5 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 25 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอาชพีของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร 
 

ความถ่ีในการใช้ อาชีพ รวม 
บริการ นักศึกษา ธรุกิจ

ส่วนตวั/ 
ค้าขาย 

พนักงาน/
ลกูจ้าง

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 3 3 6 1 6 19 
  (9.1%) (5.3%) (2.5%) (3.4%) (14.0%) (4.8%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 17 23 121 18 15 194 
  (51.5%) (40.4%) (50.8%) (62.1%) (34.9%) (48.5%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 5 16 54 7 5 87 
  (15.2%) (28.1%) (22.7%) (24.1%) (11.6%) (21.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 3 9 19 1 8 40 
  (9.1%) (15.8%) (8.0%) (3.4%) (18.6%) (10.0%) 
มากกว่า 6  ครัง้ต่อเดอืน 5 6 38 2 9 60 
  (15.2%) (10.5%) (16.0%) (6.9%) (20.9%) (15.0%) 

รวม 33 57 238 29 43 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       
χ

 2 = 29.884          Asymp. Sig. = 0.019 
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  จากตาราง 25 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อาชพีมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  29.884 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.019 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคั ญทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  4.6 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขยีนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั 
  H1 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 26 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอาชพีของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร 
 
จ านวนเงินท่ีใช้บริการ อาชีพ รวม 

 นักศึกษา ธรุกิจ
ส่วนตวั/ 
ค้าขาย 

พนักงาน/
ลกูจ้าง

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั  0 3 4 0 0 7 
100 บาท  (0.0%) (5.3%) (1.7%) (0.0%) (0.0%) (1.8%) 
101 - 500 บาท 12 10 65 4 14 105 
  (36.4%) (17.5%) (27.3%) (13.8%) (32.6%) (26.3%) 
501 - 1,000 บาท 18 12 85 13 13 141 
  (54.5%) (21.1%) (35.7%) (44.8%) (30.2%) (35.3%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 3 32 84 12 16 147 
  (9.1%) (56.1%) (35.3%) (41.4%) (37.2%) (36.8%) 

รวม 33 57 238 29 43 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       

χ
 2 = 32.095          Asymp. Sig. = 0.001 



86 

  จากตาราง 26 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อาชพีมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  32.095 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.001 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวน เงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   
  4.7 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั  สามารถเขี ยนเป็น
สมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก้  
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 27 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอาชพีของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

วนัท่ีซือ้สินค้าและ อาชีพ รวม 
บริการ นักศึกษา ธรุกิจ

ส่วนตวั/ 
ค้าขาย 

พนักงาน/
ลกูจ้าง

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

 

วนัจนัทร์ 0 3 23 1 7 34 
  (0.0%) (5.3%) (9.7%) (3.4%) (16.3%) (8.5%) 
วนัองัคาร 2 5 27 1 4 39 
  (6.1%) (8.8%) (11.3%) (3.4%) (9.3%) (9.8%) 
วนัพุธ 5 4 23 0 5 37 
  (15.2%) (7.0%) (9.7%) (0.0%) (11.6%) (9.3%) 
วนัพฤหสับดี 0 1 17 1 7 26 
  (0.0%) (1.8%) (7.1%) (3.4%) (16.3%) (6.5%) 
วนัศุกร์ 0 5 17 2 0 24 
  (0.0%) (8.8%) (7.1%) (6.9%) (0.0%) (6.0%) 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
 

วนัท่ีซือ้สินค้าและ อาชีพ รวม 
บริการ นักศึกษา ธรุกิจ

ส่วนตวั/ 
ค้าขาย 

พนักงาน/
ลกูจ้าง

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

 

วนัเสาร์ 9 11 37 3 5 65 
  (27.3%) (19.3%) (15.5%) (10.3%) (11.6%) (16.3%) 
วนัอาทติย ์ 17 28 94 21 15 175 
  (51.5%) (49.1%) (39.5%) (72.4%) (34.9%) (43.8%) 

รวม 33 57 238 29 43 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       

χ
 2 = 43.633          Asymp. Sig. = 0.008 

 

  จากตาราง 27 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อาชพีมอีทิธพิลต่ อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  43.633 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.008 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานร อง (H1) 
หมายความวา่ อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  4.8 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 
  H1 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 28 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอาชพีของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

ช่วงเวลาท่ีซือ้สินค้า อาชีพ รวม 
และบริการ นักศึกษา ธรุกิจ

ส่วนตวั/ 
ค้าขาย 

พนักงาน/
ลกูจ้าง

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

 

10.00 - 13.00 น. 2 9 22 0 16 49 
  (6.1%) (15.8%) (9.2%) (0.0%) (37.2%) (12.3%) 
13.00 - 16.00 น. 15 20 67 14 14 130 
  (45.5%) (35.1%) (28.2%) (48.3%) (32.6%) (32.5%) 
17.00 - 20.00 น. 15 23 130 14 12 194 
  (45.5%) (40.4%) (54.6%) (48.3%) (27.9%) (48.5%) 
20.00 - 23.00 น. 1 5 19 1 1 27 
  (3.0%) (8.8%) (8.0%) (3.4%) (2.3%) (6.8%) 

รวม 33 57 238 29 43 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       

χ
 2 = 43.934          Asymp. Sig. = 0.000 

 
  จากตาราง 28 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อาชพีมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  43.934 และคา่  Sig (2-
sided) เทา่กบั .000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความวา่ อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทส
โก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  4.9 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 
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  H1 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 29 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอาชพีของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 
วิธีการช าระเงินในการ อาชีพ รวม 
ซือ้สินค้าและบริการ นักศึกษา ธรุกิจ

ส่วนตวั/ 
ค้าขาย 

พนักงาน/
ลกูจ้าง

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

 

เงินสด 33 38 182 18 31 302 
  (100.0%) (66.7%) (76.5%) (62.1%) (72.1%) (75.5%) 
บตัรเครดติ/ บตัรเดบิด 0 14 42 6 9 71 
  (0.0%) (24.6%) (17.6%) (20.7%) (20.9%) (17.8%) 
บตัรเครดติเทสโก ้โลตสั 0 5 14 5 3 27 
  (0.0%) (8.8%) (5.9%) (17.2%) (7.0%) (6.8%) 

รวม 33 57 238 29 43 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       

χ
 2 = 19.307          Asymp. Sig. = 0.013 

 

  จากตาราง 29 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อาชพีมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  19.307 และ
คา่ Sig (2-sided) เทา่กบั 0.013 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และ
บรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  4.10 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลที่ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
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  H0 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิ ารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 

 
ตาราง 30 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งอาชพีของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ อาชีพ รวม 
การตดัสินใจซือ้สินค้า

และบริการ 
นักศึกษา ธรุกิจ

ส่วนตวั/ 
ค้าขาย 

พนักงาน/
ลกูจ้าง

บริษทัเอกชน 

ข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

 

คนในครอบครวั 9 31 76 13 27 156 
  (27.3%) (54.4%) (31.9%) (44.8%) (62.8%) (39.0%) 
เพื่อน 8 0 6 0 0 14 
  (24.2%) (0.0%) (2.5%) (0.0%) (0.0%) (3.5%) 
ญาต ิ 3 2 1 0 2 8 
  (9.1%) (3.5%) (0.4%) (0.0%) (4.7%) (2.0%) 
ตนเอง 13 24 155 16 14 222 
  (39.4%) (42.1%) (65.1%) (55.2%) (32.6%) (55.5%) 

รวม 33 57 238 29 43 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       

χ
 2 = 85.341          Asymp. Sig. = 0.000 

 
  จากตาราง 30 พบว่า ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อาชพีมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  
85.341 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กับ 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ



91 

ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  4.11 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 
  H1 : อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการ
กลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกั น พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  0.682 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.953 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโ น้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
 สมมติฐานท่ี 5 รายได้ต่อเดือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าและการ
ใช้บริการในห้าง เทสโก้ โลตสัของผู้บริโภคในกรงุเทพฯท่ีแตกต่างกนั 
  5.1 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรร มในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่ อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภท
สนิคา้ทีซ่ื้อทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั 18.955 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.090 ซึ่ง
มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ
ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
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  5.2 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้ บรกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 31 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ 
 
ความถ่ีในการซ้ือสินค้า  รายได้ต่อเดือน รวม 

 ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 10,000 

บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป 

 

น้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อเดอืน 6 1 1 1 9 
  (6.5%) (0.5%) (1.6%) (2.8%) (2.3%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 45 85 30 9 169 
  (48.4%) (40.5%) (49.2%) (25.0%) (42.3%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 22 69 19 9 119 
  (23.7%) (32.9%) (31.1%) (25.0%) (29.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 8 15 5 2 30 
  (8.6%) (7.1%) (8.2%) (5.6%) (7.5%) 
มากกวา่ 6  ครัง้ต่อเดอืน 12 40 6 15 73 
  (12.9%) (19.0%) (9.8%) (41.7%) (18.3%) 

รวม 93 210 61 36 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

      
χ

 2 = 31.869          Asymp. Sig. = 0.001 
 

  จากตาราง 31 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน รายได้ต่อเดอืนมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  31.869 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั  0.001 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
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สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  5.3 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่แตกต่างกนั 
  H1 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 32 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 
 
จ านวนเงินท่ีซ้ือสินค้า รายได้ต่อเดือน รวม 

  ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 10,000 

บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป 

 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 
บาท 

2 3 3 1 9 

  (2.2%) (1.4%) (4.9%) (2.8%) (2.3%) 
101 - 500 บาท 46 65 7 3 121 
  (49.5%) (31.0%) (11.5%) (8.3%) (30.3%) 
501 - 1,000 บาท 35 97 18 4 154 
  (37.6%) (46.2%) (29.5%) (11.1%) (38.5%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 10 45 33 28 116 
  (10.8%) (21.4%) (54.1%) (77.8%) (29.0%) 

รวม 93 210 61 36 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

      
χ

 2 = 95.970          Asymp. Sig. = 0.000 
 

  จากตาราง 32 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน รายได้ต่อเดอืนมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
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กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั พบว่ามคีา่ χ 2 เทา่กบั  95.970 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  5.4 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ที่แตกต่าง
กนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่าง
กนั 
  H1 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิ รรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่าง
กนั 

 
ตาราง 33 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ 
 

ประเภทของบริการ  รายได้ต่อเดือน รวม 
ท่ีใช้บ่อยท่ีสุด  ต ่ากว่าหรอื

เท่ากบั 10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป 

 

การบรกิารช าระคา่  35 122 38 23 218 
สาธารณูปโภค เชน่คา่ไฟ 
คา่น ้า  

(37.6%) (58.1%) (62.3%) (63.9%) (54.5%) 

การใชบ้รกิารทางธรุกรรม  22 55 8 7 92 
ผ่านทางธนาคาร  (23.7%) (26.2%) (13.1%) (19.4%) (23.0%) 
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ตาราง 33 (ต่อ) 
 

ประเภทของบริการ  รายได้ต่อเดือน รวม 
ท่ีใช้บ่อยท่ีสุด  ต ่ากว่าหรอื

เท่ากบั 10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป 

 

การบรกิารรบัประกนัภยั  6 10 7 1 24 
เชน่ประกนัรถยนต์ ประกนั
ชวีติ  

(6.5%) (4.8%) (11.5%) (2.8%) (6.0%) 

ใชบ้รกิารศนูย์อาหารและ  30 23 8 5 66 
รา้นคา้ในเทสโก ้โลตสั   (32.3%) (11.0%) (13.1%) (13.9%) (16.5%) 

รวม 93 210 61 36 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

      
χ

 2 = 33.075          Asymp. Sig. = 0.000 
 
  จากตาราง 33 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน รายได้ต่อเดอืนมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการ ใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  33.075  
และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ รายไ ด้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิาร
ทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้

 
  5.5 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤติ กรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 34 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร 

 
ความถ่ีในการใช้บริการ  รายได้ต่อเดือน รวม 

 ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 10,000 

บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป 

 

น้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อเดอืน 12 4 2 1 19 
  (12.9%) (1.9%) (3.3%) (2.8%) (4.8%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 42 105 35 12 194 
  (45.2%) (50.0%) (57.4%) (33.3%) (48.5%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 18 49 14 6 87 
  (19.4%) (23.3%) (23.0%) (16.7%) (21.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 8 20 5 7 40 
  (8.6%) (9.5%) (8.2%) (19.4%) (10.0%) 
มากกวา่ 6  ครัง้ต่อเดอืน 13 32 5 10 60 
  (14.0%) (15.2%) (8.2%) (27.8%) (15.0%) 

รวม 93 210 61 36 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

      
χ

 2 = 30.644          Asymp. Sig. = 0.002 
 

  จากตาราง 34 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน รายได้ต่อเดอืนมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  30.644 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั  0.002 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้ริ การ
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  5.6 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 35 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร 
 
จ านวนเงินท่ีใช้บริการ  รายได้ต่อเดือน รวม 

 ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 10,000 

บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป 

 

ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 100 
บาท 

2 3 2 0 7 

  (2.2%) (1.4%) (3.3%) (0.0%) (1.8%) 
101 - 500 บาท 46 49 7 3 105 
  (49.5%) (23.3%) (11.5%) (8.3%) (26.3%) 
501 - 1,000 บาท 32 83 21 5 141 
  (34.4%) (39.5%) (34.4%) (13.9%) (35.3%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 13 75 31 28 147 
  (14.0%) (35.7%) (50.8%) (77.8%) (36.8%) 

รวม 93 210 61 36 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

      
χ

 2 = 69.636          Asymp. Sig. = 0.000 
 

  จากตาราง 35 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน รายได้ต่อเดอืนมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  69.636 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
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บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  5.7 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิ คา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่ อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 36 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร 
 
วนัท่ีซ้ือสินค้าและบริการ  รายได้ต่อเดือน รวม 

 ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 10,000 

บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป 

 

วนัจนัทร์ 5 17 4 8 34 
  (5.4%) (8.1%) (6.6%) (22.2%) (8.5%) 
วนัองัคาร 8 23 5 3 39 
  (8.6%) (11.0%) (8.2%) (8.3%) (9.8%) 
วนัพุธ 6 29 1 1 37 
  (6.5%) (13.8%) (1.6%) (2.8%) (9.3%) 
วนัพฤหสับดี 10 15 0 1 26 
  (10.8%) (7.1%) (0.0%) (2.8%) (6.5%) 
วนัศกุร์ 2 15 5 2 24 
  (2.2%) (7.1%) (8.2%) (5.6%) (6.0%) 
วนัเสาร์ 20 25 10 10 65 
  (21.5%) (11.9%) (16.4%) (27.8%) (16.3%) 
วนัอาทติย์ 42 86 36 11 175 
  (45.2%) (41.0%) (59.0%) (30.6%) (43.8%) 

รวม 93 210 61 36 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

      
χ

 2 = 43.749          Asymp. Sig. = 0.001 
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  จากตาราง 36 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน รายได้ต่อเดอืนมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  43.749   และคา่ 
Sig (2-sided) เทา่กบั  0.001 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
  5.8 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 
  H1 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้ รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 37 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินค้า รายได้ต่อเดือน รวม 
และบริการ ต ่ากว่าหรอื

เท่ากบั 10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป 

 

10.00 - 13.00 น. 6 29 7 7 49 
  (6.5%) (13.8%) (11.5%) (19.4%) (12.3%) 
13.00 - 16.00 น. 37 51 28 14 130 
  (39.8%) (24.3%) (45.9%) (38.9%) (32.5%) 
17.00 - 20.00 น. 42 119 19 14 194 
  (45.2%) (56.7%) (31.1%) (38.9%) (48.5%) 
20.00 - 23.00 น. 8 11 7 1 27 
  (8.6%) (5.2%) (11.5%) (2.8%) (6.8%) 

รวม 93 210 61 36 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

      
χ

 2 = 25.840          Asymp. Sig. = 0.002 
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  จากตาราง 37 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน รายได้ต่อเดอืนมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  25.840 
และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.002 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้
และบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้
  5.9 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 

 
ตาราง 38 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 
วิธีการช าระเงินในการ  รายได้ต่อเดือน รวม 
ซ้ือสินค้าและบริการ  ต ่ากว่าหรอื

เท่ากบั 10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป 

 

เงนิสด 90 168 28 16 302 
  (96.8%) (80.0%) (45.9%) (44.4%) (75.5%) 
บตัรเครดติ/ บตัรเดบดิ 2 35 20 14 71 
  (2.2%) (16.7%) (32.8%) (38.9%) (17.8%) 
บตัรเครดติเทสโก ้โลตสั  1 7 13 6 27 
  (1.1%) (3.3%) (21.3%) (16.7%) (6.8%) 

รวม 93 210 61 36 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

      
χ

 2 = 80.012          Asymp. Sig. = 0.000 
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  จากตาราง 38 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน รายได้ต่อเดอืนมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  
80.012 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิใน
การซื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  5.10 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่ อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรุ งเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 39 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งรายได้ต่อเดอืนของผู้ตอบ 
     แบบสอบถาม กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ 
     ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารที ่
 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ  รายได้ต่อเดือน รวม 
ตดัสินใจซ้ือสินค้าและ

บริการ 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 10,000 

บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป 

 

คนในครอบครวั  33 79 22 22 156 
  (35.5%) (37.6%) (36.1%) (61.1%) (39.0%) 
เพื่อน 7 6 1 0 14 
  (7.5%) (2.9%) (1.6%) (0.0%) (3.5%) 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ  รายได้ต่อเดือน รวม 
ตดัสินใจซ้ือสินค้าและ

บริการ 
ต ่ากว่าหรอื

เท่ากบั 10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000  
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้
ไป 

 

ญาต ิ 5 1 2 0 8 
  (5.4%) (0.5%) (3.3%) (0.0%) (2.0%) 
ตนเอง 48 124 36 14 222 
  (51.6%) (59.0%) (59.0%) (38.9%) (55.5%) 

รวม 93 210 61 36 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

      
χ

 2 = 23.078          Asymp. Sig. = 0.006 
 

  จากตาราง 39 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน รายได้ต่อเดอืนมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ 
χ

 2 เทา่กบั  23.078 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.006 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  5.11 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสิ นคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : รายได้ต่อเดอื นมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 
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  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก้  โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้ม
การกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  3.309 และคา่  Sig (2-
sided) เทา่กบั  0.346 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่ อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และ
บรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
 2. การทดสอบสมมติฐานปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัด้านสินค้า มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าและ
การใช้บริการในห้าง เทสโก้ โลตสัของผู้บริโภคในกรงุเทพฯท่ีแตกต่างกนั 
  6.1 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้ และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 40 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านสนิคา้ กบั 
     พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ 
     ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ 
 

ประเภทสินค้าท่ีซือ้ ปัจจยัด้านสินค้า รวม 
  สินค้ามี

ความ
หลากหลาย 

อาหารสด 
มีความ
สดใหม่ 

ปริมาณสินค้ามี
เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

สินค้ามีความ
ทนัสมยั

มากกว่าห้าง 

 

สนิคา้อุปโภคบริโภค เช่น 123 21 38 17 199 
อาหาร เครื่องดื่ม ผกัผลไม ้
เสือ้ผ้า  

(48.2%) (63.6%) (46.9%) (54.8%) (49.8%) 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, 8 2 4 0 14 
คอมพวิเตอร์,อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ / มอืถือ  

(3.1%) (6.1%) (4.9%) (0.0%) (3.5%) 
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ตาราง 40 (ต่อ) 
 

ประเภทสินค้าท่ีซือ้ ปัจจยัด้านสินค้า รวม 
  สินค้ามี

ความ
หลากหลาย 

อาหารสด 
มีความ
สดใหม่ 

ปริมาณสินค้ามี
เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

สินค้ามีความ
ทนัสมยั

มากกว่าห้าง 

 

สนิคา้ใชภ้ายในบ้าน เช่น  116 4 33 10 163 
น ้ายาลา้งจาน ผงซกัฟอก  (45.5%) (12.1%) (40.7%) (32.3%) (40.8%) 
เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ 5 4 5 2 16 
ส านกังาน  (2.0%) (12.1%) (6.2%) (6.5%) (4.0%) 
สนิคา้กลุ่มบนัเทงิ เช่น ซดี ี 3 2 1 2 8 
นิตยสาร เป็นต้น  (1.2%) (6.1%) (1.2%) (6.5%) (2.0%) 

รวม 255 33 81 31 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       

χ
 2 = 28.967          Asymp. Sig. = 0.004 

 
  จากตาราง 40 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการ ทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสนิคา้ มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  28.967 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.004 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิส ธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  6.2 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 41 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านสนิคา้ กบั 
     พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ 
     ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ 
 

ความถี่ในการซือ้สนิคา้ ปจัจยัดา้นสนิคา้ รวม 
 สินค้ามี

ความ
หลากหลาย 

อาหารสด 
มีความ
สดใหม่ 

ปริมาณสินค้ามี
เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

สินค้ามีความ
ทนัสมยั

มากกว่าห้าง 

 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 6 1 2 0 9 
  (2.4%) (3.0%) (2.5%) (0.0%) (2.3%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 104 18 37 10 169 
  (40.8%) (54.5%) (45.7%) (32.3%) (42.3%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 79 12 24 4 119 
  (31.0%) (36.4%) (29.6%) (12.9%) (29.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 21 0 7 2 30 
  (8.2%) (0.0%) (8.6%) (6.5%) (7.5%) 
มากกว่า 6  ครัง้ต่อเดอืน 45 2 11 15 73 
  (17.6%) (6.1%) (13.6%) (48.4%) (18.3%) 

รวม 255 33 81 31 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       

χ
 2 = 28.635          Asymp. Sig. = 0.004 

 
  จากตาราง 41 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสนิคา้ มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  28.635 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั  0.004 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  6.3 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
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  H0 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 42 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านสนิคา้ กบั 
     พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ 
     ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 
 

จ านวนเงินทีซ่ือ้สนิคา้ ปจัจยัดา้นสนิคา้ รวม 
 สินค้ามี

ความ
หลากหลาย 

อาหารสด 
มีความ
สดใหม่ 

ปริมาณสินค้ามี
เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

สินค้ามีความ
ทนัสมยั

มากกว่าห้าง 

 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั  2 1 2 4 9 
100 บาท  (0.8%) (3.0%) (2.5%) (12.9%) (2.3%) 
101 - 500 บาท 78 11 20 12 121 
  (30.6%) (33.3%) (24.7%) (38.7%) (30.3%) 
501 - 1,000 บาท 101 11 33 9 154 
  (39.6%) (33.3%) (40.7%) (29.0%) (38.5%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 74 10 26 6 116 
  (29.0%) (30.3%) (32.1%) (19.4%) (29.0%) 

รวม 255 33 81 31 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       

χ
 2 = 22.271          Asymp. Sig. = 0.008 

 
  จากตาราง 42 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสนิคา้ มี
อทิธพิลต่ อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  22.271 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.008 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  6.4 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่าง
กนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้ริ การใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่าง
กนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่ าง
กนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของ
บรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  10.779 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  
0.291 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง 
เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่างกนั  
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  6.5 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ใน
การใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  16.472 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.171 
ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  6.6 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 43 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านสนิคา้ กบั 
     พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ 
     ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร 
 

จ านวนเงินทีใ่ชบ้ริการ ปจัจยัดา้นสนิคา้ รวม 
 สินค้ามี

ความ
หลากหลาย 

อาหารสด 
มีความ
สดใหม่ 

ปริมาณสินค้ามี
เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

สินค้ามีความ
ทนัสมยั

มากกว่าห้าง 

 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั  1 2 1 3 7 
100 บาท  (0.4%) (6.1%) (1.2%) (9.7%) (1.8%) 
101 - 500 บาท 67 8 20 10 105 
  (26.3%) (24.2%) (24.7%) (32.3%) (26.3%) 
501 - 1,000 บาท 93 11 31 6 141 
  (36.5%) (33.3%) (38.3%) (19.4%) (35.3%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 94 12 29 12 147 
  (36.9%) (36.4%) (35.8%) (38.7%) (36.8%) 

รวม 255 33 81 31 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       
χ

 2 = 20.626          Asymp. Sig. = 0.014 
 

  จากตาราง 43 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสนิคา้ มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  20.626 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.014 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวน เงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  6.7 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
H1 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสิ นคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 44 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่ง ปจัจยัด้านสนิคา้ กบั  

พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรุ งเทพฯ
ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร 

 
วนัท่ีซือ้สินค้าและ ปัจจยัด้านสินค้า รวม 

บริการ สินค้ามี
ความ

หลากหลาย 

อาหารสด 
มีความ
สดใหม่ 

ปริมาณสินค้ามี
เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

สินค้ามีความ
ทนัสมยั

มากกว่าห้าง 

 

วนัจนัทร์ 20 6 7 1 34 
  (7.8%) (18.2%) (8.6%) (3.2%) (8.5%) 
วนัองัคาร 28 2 7 2 39 
  (11.0%) (6.1%) (8.6%) (6.5%) (9.8%) 
วนัพุธ 26 1 6 4 37 
  (10.2%) (3.0%) (7.4%) (12.9%) (9.3%) 
วนัพฤหสับดี 20 2 3 1 26 
  (7.8%) (6.1%) (3.7%) (3.2%) (6.5%) 
วนัศุกร์ 19 2 3 0 24 
  (7.5%) (6.1%) (3.7%) (0.0%) (6.0%) 
วนัเสาร์ 29 5 17 14 65 
  (11.4%) (15.2%) (21.0%) (45.2%) (16.3%) 
วนัอาทติย ์ 113 15 38 9 175 
  (44.3%) (45.5%) (46.9%) (29.0%) (43.8%) 

รวม 255 33 81 31 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       
χ

 2 = 36.714          Asymp. Sig. = 0.006 
 

จากตาราง 44 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสนิคา้ มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
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กรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  36.714  และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กับ 0.006 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
6.8 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 45 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่ง ปจัจยัด้านสนิคา้ กบั

พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ
ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร 

 
ช่วงเวลาท่ีซือ้สินค้า ปัจจยัด้านสินค้า รวม 

และบริการ สินค้ามี
ความ

หลากหลาย 

อาหารสด 
มีความ
สดใหม่ 

ปริมาณสินค้ามี
เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

สินค้ามีความ
ทนัสมยั

มากกว่าห้าง 

 

10.00 - 13.00 น. 27 1 15 6 49 
  (10.6%) (3.0%) (18.5%) (19.4%) (12.3%) 
13.00 - 16.00 น. 85 10 19 16 130 
  (33.3%) (30.3%) (23.5%) (51.6%) (32.5%) 
17.00 - 20.00 น. 128 17 41 8 194 
  (50.2%) (51.5%) (50.6%) (25.8%) (48.5%) 
20.00 - 23.00 น. 15 5 6 1 27 
  (5.9%) (15.2%) (7.4%) (3.2%) (6.8%) 

รวม 255 33 81 31 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       
χ

 2 = 20.304          Asymp. Sig. = 0.016 
 



111 

จากตาราง 45 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสนิคา้ มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาที่ ซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  20.304 
และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.016 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้
และบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้

 
6.9 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้ อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 

ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธิ พลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระ
เงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  7.310 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.293 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง 
เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
6.10 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้าน บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
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ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่ ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  14.414 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั 0.108 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
6.11 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลั บมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 

ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิาร ในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้ม
การกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  0.570 และคา่  Sig (2-
sided) เทา่กบั  0.903 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และ
บรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัด้านบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าแ ละการ

ใช้บริการในห้าง เทสโก้ โลตสัของผู้บริโภคในกรงุเทพฯท่ีแตกต่างกนั 
7.1 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไมแ่ตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 46 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านบรกิารกบั 
     พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ 
     ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ 

 
ประเภทสินค้าท่ีซือ้ ปัจจยัด้านบริการ รวม 

 คณุภาพและ
ความรวดเรว็

ในการ
ให้บริการของ
พนักงาน 

มีบริการอ่ืน
นอกเหนือจาก
สินค้าให้เลือก

มากมาย 

การรบั
ช าระเงิน
มีความ
รวดเรว็ 

มีบริการ
จดัส่ง
สินค้า 

บริการ
เปล่ียน/ รบั
คืนสินค้า 

ภายใน 30 วนั 

 

สนิคา้อุปโภคบริโภค เช่น 34 108 28 11 18 199 
อาหาร เครื่องดื่ม ผกั
ผลไม ้เสือ้ผ้า  

(37.0%) (56.3%) (51.9%) (50.0%) (45.0%) (49.8%) 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, 2 7 3 1 1 14 
คอมพวิเตอร์,อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ / มอืถือ  

(2.2%) (3.6%) (5.6%) (4.5%) (2.5%) (3.5%) 

สนิคา้ใชภ้ายในบ้าน เช่น  52 70 15 6 20 163 
น ้ายาลา้งจาน 
ผงซกัฟอก  

(56.5%) (36.5%) (27.8%) (27.3%) (50.0%) (40.8%) 

เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ 3 6 5 2 0 16 
ส านกังาน  (3.3%) (3.1%) (9.3%) (9.1%) (0.0%) (4.0%) 
สนิคา้กลุ่มบนัเทงิ เช่น  1 1 3 2 1 8 
ซดี ีนิตยสาร เป็นต้น  (1.1%) (0.5%) (5.6%) (9.1%) (2.5%) (2.0%) 

รวม 92 192 54 22 40 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

        

χ
 2 = 35.461          Asymp. Sig. = 0.003 

 

จากตาราง 46 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านบรกิาร มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  35.461 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.003 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤติ กรรมในการซื้อสนิคา้และการ
ใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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7.2 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 47 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่ง ปจัจยัด้านบรกิาร กบั  

พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ
ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ 

 
ความถ่ีในการซือ้สินค้า ปัจจยัด้านบริการ รวม 
  คณุภาพและ

ความรวดเรว็
ในการ

ให้บริการของ
พนักงาน 

มีบริการอ่ืน
นอกเหนือจาก
สินค้าให้เลือก

มากมาย 

การรบั
ช าระเงิน
มีความ
รวดเรว็ 

มีบริการ
จดัส่ง
สินค้า 

บริการ
เปล่ียน/ รบั
คืนสินค้า 

ภายใน 30 วนั 

 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 2 5 2 0 0 9 
  (2.2%) (2.6%) (3.7%) (0.0%) (0.0%) (2.3%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 23 87 33 10 16 169 
  (25.0%) (45.3%) (61.1%) (45.5%) (40.0%) (42.3%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 41 53 12 4 9 119 
  (44.6%) (27.6%) (22.2%) (18.2%) (22.5%) (29.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 6 16 2 2 4 30 
  (6.5%) (8.3%) (3.7%) (9.1%) (10.0%) (7.5%) 
มากกว่า 6  ครัง้ต่อเดอืน 20 31 5 6 11 73 
  (21.7%) (16.1%) (9.3%) (27.3%) (27.5%) (18.3%) 

รวม 92 192 54 22 40 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

        
χ

 2 = 31.444          Asymp. Sig. = 0.012 
 
จากตาราง 47 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านบรกิาร มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เท สโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  31.444 และคา่  
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Sig (2-sided) เทา่กบั  0.012 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤติ กรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
7.3 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิ ารใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวน
เงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั 14.446 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.273 
ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
7.4 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิา รใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่าง
กนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่าง
กนั 

H1 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่าง
กนั 
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ตาราง 48 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละ ระหวา่ง ปจัจยัด้านบรกิาร กบั
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ
ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ 

 
ประเภทของบริการ ปัจจยัด้านบริการ รวม 

ท่ีใช้บ่อยท่ีสดุ คณุภาพและ
ความรวดเรว็

ในการ
ให้บริการของ
พนักงาน 

มีบริการอ่ืน
นอกเหนือจาก
สินค้าให้เลือก

มากมาย 

การรบั
ช าระเงิน
มีความ
รวดเรว็ 

มีบริการ
จดัส่ง
สินค้า 

บริการ
เปล่ียน/ รบั
คืนสินค้า 

ภายใน 30 วนั 

 

การบริการช าระค่า 52 107 30 4 25 218 
สาธารณูปโภค เช่นค่าไฟ 
ค่าน ้า  

(56.5%) (55.7%) (55.6%) (18.2%) (62.5%) (54.5%) 

การใชบ้ริการทางธุรกรรม 14 47 9 12 10 92 
ผ่านทางธนาคาร  (15.2%) (24.5%) (16.7%) (54.5%) (25.0%) (23.0%) 
การบริการรบัประกนัภยั  5 8 5 5 1 24 
เช่นประกนัรถยนต์ 
ประกนัชวีติ  

(5.4%) (4.2%) (9.3%) (22.7%) (2.5%) (6.0%) 

ใชบ้ริการศนูยอ์าหารและ 21 30 10 1 4 66 
ร้านคา้ในเทสโก ้โลตสั  (22.8%) (15.6%) (18.5%) (4.5%) (10.0%) (16.5%) 

รวม 92 192 54 22 40 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

        

χ
 2 = 37.603          Asymp. Sig. = 0.000 

 
จากตาราง 48 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านบรกิาร มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  37.603 
และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิาร
ทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
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7.5 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ใน
การใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  22.676 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.123 
ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
7.6 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 49 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านบรกิารกบั 
 พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ

ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร 
 
จ านวนเงินท่ีใช้บริการ ปัจจยัด้านบริการ รวม 

  คณุภาพและ
ความรวดเรว็

ในการ
ให้บริการของ
พนักงาน 

มีบริการอ่ืน
นอกเหนือจาก
สินค้าให้เลือก

มากมาย 

การรบั
ช าระเงิน
มีความ
รวดเรว็ 

มีบริการ
จดัส่ง
สินค้า 

บริการ
เปล่ียน/ รบั
คืนสินค้า 

ภายใน 30 วนั 

 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั  0 3 1 1 2 7 
100 บาท  (0.0%) (1.6%) (1.9%) (4.5%) (5.0%) (1.8%) 
101 - 500 บาท 21 42 20 5 17 105 
  (22.8%) (21.9%) (37.0%) (22.7%) (42.5%) (26.3%) 
501 - 1,000 บาท 25 77 16 10 13 141 
  (27.2%) (40.1%) (29.6%) (45.5%) (32.5%) (35.3%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 46 70 17 6 8 147 
  (50.0%) (36.5%) (31.5%) (27.3%) (20.0%) (36.8%) 

รวม 92 192 54 22 40 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

        

χ
 2 = 25.985          Asymp. Sig. = 0.011 

 

จากตาราง 49 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านบรกิาร มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก้  โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  25.985 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.011 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรร มในการซื้อสนิคา้และการ
ใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่าง
กนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
 7.7 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน หา้ง 
เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
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H0 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 50 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่ง ปจัจยัด้านบรกิา รกบั

พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ
ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร 

 
วนัท่ีซือ้สินค้าและ ปัจจยัด้านบริการ รวม 

บริการ คณุภาพและ
ความรวดเรว็

ในการ
ให้บริการของ
พนักงาน 

มีบริการอ่ืน
นอกเหนือจาก
สินค้าให้เลือก

มากมาย 

การรบั
ช าระเงิน
มีความ
รวดเรว็ 

มีบริการ
จดัส่ง
สินค้า 

บริการ
เปล่ียน/ รบั
คืนสินค้า 

ภายใน 30 วนั 

 

วนัจนัทร์ 11 15 4 1 3 34 
  (12.0%) (7.8%) (7.4%) (4.5%) (7.5%) (8.5%) 
วนัองัคาร 10 22 4 0 3 39 
  (10.9%) (11.5%) (7.4%) (0.0%) (7.5%) (9.8%) 
วนัพุธ 10 19 2 1 5 37 
  (10.9%) (9.9%) (3.7%) (4.5%) (12.5%) (9.3%) 
วนัพฤหสับดี 2 13 10 0 1 26 
  (2.2%) (6.8%) (18.5%) (0.0%) (2.5%) (6.5%) 
วนัศุกร์ 5 11 0 2 6 24 
  (5.4%) (5.7%) (0.0%) (9.1%) (15.0%) (6.0%) 
วนัเสาร์ 10 39 5 5 6 65 
  (10.9%) (20.3%) (9.3%) (22.7%) (15.0%) (16.3%) 
วนัอาทติย ์ 44 73 29 13 16 175 
  (47.8%) (38.0%) (53.7%) (59.1%) (40.0%) (43.8%) 

รวม 92 192 54 22 40 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

        
χ

 2 = 44.696          Asymp. Sig. = 0.006 
 

จากตาราง 50 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านบรกิาร มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
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กรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  44.696 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั 0.006 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการ
ใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่าง
กนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
7.8 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลา
ทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  16.901 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.153 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
7.9 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 

ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพ ฯในด้านวธิกีาร
ช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  7.905 และคา่  Sig (2-
sided) เทา่กบั  0.443 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสิ นคา้และการ
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ใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้
และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
7.10 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิาร

ในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่ ี อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 51 แสดงผลการ การเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่ง ปจัจยัด้านบรกิาร กบั

พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ
ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร 

 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ ปัจจยัด้านบริการ รวม 
การตดัสินใจซือ้สินค้า

และบริการ 
คณุภาพและ
ความรวดเรว็

ในการ
ให้บริการของ
พนักงาน 

มีบริการอ่ืน
นอกเหนือจาก
สินค้าให้เลือก

มากมาย 

การรบั
ช าระเงิน
มีความ
รวดเรว็ 

มีบริการ
จดัส่ง
สินค้า 

บริการ
เปล่ียน/ รบั
คืนสินค้า 

ภายใน 30 วนั 

 

คนในครอบครวั 56 49 26 10 15 156 
  (60.9%) (25.5%) (48.1%) (45.5%) (37.5%) (39.0%) 
เพื่อน 1 8 2 1 2 14 
  (1.1%) (4.2%) (3.7%) (4.5%) (5.0%) (3.5%) 
ญาต ิ 1 2 2 3 0 8 
  (1.1%) (1.0%) (3.7%) (13.6%) (0.0%) (2.0%) 
ตนเอง 34 133 24 8 23 222 
  (37.0%) (69.3%) (44.4%) (36.4%) (57.5%) (55.5%) 

รวม 92 192 54 22 40 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

        
χ

 2 = 56.424          Asymp. Sig. = 0.000 
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จากตาราง 51 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านบรกิาร มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ 
χ

 2 เทา่กบั  56.424 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

7.11 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรร มในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิาร
ในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 

ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้ม
การกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  1.086 และคา่  Sig (2-
sided) เทา่กบั  0.896 ซึ่งมา กกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการ
ใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และ
บรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าและการใช้
บริการในห้าง เทสโก้ โลตสัของผู้บริโภคในกรงุเทพฯท่ีแตกต่างกนั 

8.1 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภ คในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

 
H0 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไมแ่ตกต่างกนั 
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H1 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 52 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่ง ปจัจยัด้านราคา กบั

พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เท สโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ
ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ 

 
ประเภทสินค้าท่ีซือ้ ปัจจยัด้านราคา รวม 

  สินค้าแต่ละ
ประเภทมี
หลากหลาย
ราคาให้เลือก 

สินค้ามี
ป้าย
แสดง
ราคา
ชดัเจน 

สินค้า
โดยรวมมี
ราคาถกู
กว่าท่ี

ห้างๆ อ่ืน 

ค่าบริการช าระ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ถกูกว่าท่ีอ่ืนและ

ผ่อนสินค้า 

  

สนิคา้อุปโภคบริโภค เช่น 113 15 48 23 199 
อาหาร เครื่องดื่ม ผกัผลไม ้
เสือ้ผ้า  

(55.7%) (37.5%) (49.0%) (39.0%) (49.8%) 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, 3 2 6 3 14 
คอมพวิเตอร์,อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ / มอืถือ  

(1.5%) (5.0%) (6.1%) (5.1%) (3.5%) 

สนิคา้ใชภ้ายในบ้าน เช่น  81 14 39 29 163 
น ้ายาลา้งจาน ผงซกัฟอก  (39.9%) (35.0%) (39.8%) (49.2%) (40.8%) 
เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ 5 5 5 1 16 
ส านกังาน  (2.5%) (12.5%) (5.1%) (1.7%) (4.0%) 
สนิคา้กลุ่มบนัเทงิ เช่น ซดี ี 1 4 0 3 8 
นิตยสาร เป็นต้น  (0.5%) (10.0%) (0.0%) (5.1%) (2.0%) 

รวม 203 40 98 59 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       
χ

 2 = 39.782          Asymp. Sig. = 0.000 
 
จากตาราง 52 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โล ตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  39.782 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้ อสนิคา้และการใช้
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บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
8.2 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน

หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 

H0 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ใน
การซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  18.880 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.091 
ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  8.3 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 53 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านราคากบั 
    พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯใน 
    ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 
 

จ านวนเงินท่ีซือ้สินค้า ปัจจยัด้านราคา รวม 
  สินค้าแต่ละ

ประเภทมี
หลากหลาย
ราคาให้เลือก 

สินค้ามีป้าย
แสดงราคา
ชัดเจน 

สินค้า
โดยรวมมี
ราคาถกู

กว่าท่ีห้างๆ 
อื่น 

ค่าบริการช าระ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ถกูกว่าท่ีอื่น

และผอ่นสินค้า 

 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 100 บาท 4 2 1 2 9 
  (2.0%) (5.0%) (1.0%) (3.4%) (2.3%) 
101 - 500 บาท 68 11 19 23 121 
  (33.5%) (27.5%) (19.4%) (39.0%) (30.3%) 
501 - 1,000 บาท 78 17 35 24 154 
  (38.4%) (42.5%) (35.7%) (40.7%) (38.5%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 53 10 43 10 116 
  (26.1%) (25.0%) (43.9%) (16.9%) (29.0%) 

รวม 203 40 98 59 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

       
χ

 2 = 20.209          Asymp. Sig. = 0.017 
 

  จากตาราง 53 พบวา่ ผลที่ ได้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  20.209 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.017 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  8.4 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่าง
กนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
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  H0 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่าง
กนั 
  H1 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่าง
กนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของ
บรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เท่ากบั  20.577 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  
0.057 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง 
เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิ ารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่างกนั  
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
ตาราง 54 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านราคากบั 
    พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯใน 
    ด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ 
 
ประเภทของบริการท่ีใช้ ปัจจยัด้านราคา รวม 

 บ่อยท่ีสดุ สินค้าแต่ละประเภท
มีหลากหลายราคาให้

เลือก 

สินค้ามีป้าย
แสดงราคา
ชดัเจน 

สินค้า
โดยรวมมี

ราคาถกูกวา่
ท่ีห้างๆ อื่น 

ค่าบริการช าระค่า
สาธารณูปโภค ถกู
กวา่ท่ีอื่นและผอ่น

สินค้า 

  

การบริการช าระค่า 120 19 53 26 218 
สาธารณูปโภค เช่นค่าไฟ 
ค่าน ้า  

(59.1%) (47.5%) (54.1%) (44.1%) (54.5%) 

การใชบ้ริการทางธุรกรรม 41 11 21 19 92 
ผ่านทางธนาคาร  (20.2%) (27.5%) (21.4%) (32.2%) (23.0%) 
การบริการรบัประกนัภยั  4 5 10 5 24 
เช่นประกนัรถยนต์ 
ประกนัชวีติ  

(2.0%) (12.5%) (10.2%) (8.5%) (6.0%) 

ใชบ้ริการศนูยอ์าหารและ 38 5 14 9 66 
ร้านคา้ในเทสโก้ โลตสั  (18.7%) (12.5%) (14.3%) (15.3%) (16.5%) 

 รวม 203 40 98 59 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 
      

χ
 2 = 18.797          Asymp. Sig. = 0.027 
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  จากตาร าง 55 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  18.7974 
และคา่  Sig (2-sided) เทา่กับ 0.027 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิาร
ทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ แตกต่างกนั  อย่างมนีั ยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้

 
  8.5 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
 H0 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
 H1 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 55 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านราคากบั 
     พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ 
     ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร 
 

ความถ่ีในใช้บริการ ปัจจยัด้านราคา รวม 
  สินค้าแต่ละ

ประเภทมี
หลากหลายราคา

ให้เลือก 

สินค้ามีป้าย
แสดงราคา
ชัดเจน 

สินค้า
โดยรวมมี
ราคาถกู

กว่าท่ีห้างๆ 
อื่น 

ค่าบริการช าระ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ถกูกว่าท่ีอื่น

และผอ่นสินค้า 

  

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 9 3 2 5 19 
  (4.4%) (7.5%) (2.0%) (8.5%) (4.8%) 

1-2 ครัง้ต่อเดอืน 94 25 50 25 194 
  (46.3%) (62.5%) (51.0%) (42.4%) (48.5%) 

3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 51 5 22 9 87 
  (25.1%) (12.5%) (22.4%) (15.3%) (21.8%) 
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ตาราง 55 (ต่อ) 
 

ความถ่ีในใช้บริการ ปัจจยัด้านราคา รวม 
  สินค้าแต่ละ

ประเภทมี
หลากหลายราคา

ให้เลือก 

สินค้ามีป้าย
แสดงราคา
ชัดเจน 

สินค้า
โดยรวมมี
ราคาถกู

กว่าท่ีห้างๆ 
อื่น 

ค่าบริการช าระ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ถกูกว่าท่ีอื่น

และผอ่นสินค้า 

  

5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 13 6 13 8 40 
  (6.4%) (15.0%) (13.3%) (13.6%) (10.0%) 

มากกว่า 6  ครัง้ต่อเดอืน 36 1 11 12 60 
  (17.7%) (2.5%) (11.2%) (20.3%) (15.0%) 

 รวม 203 40 98 59 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 
       

χ
 2 = 22.771          Asymp. Sig. = 0.030 

 

  จากตาราง 55 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้ อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  22.771 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั  0.030 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  8.6 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใ นการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  สามารถ
เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 56 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านราคากบั 
     พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ 
     ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร 
 

จ านวนเงินท่ีใช้บริการ ปัจจยัด้านราคา รวม 
  สินค้าแต่ละ

ประเภทมี
หลากหลาย
ราคาให้เลือก 

สินค้ามีป้าย
แสดงราคา
ชัดเจน 

สินค้า
โดยรวมมี
ราคาถกู

กว่าท่ีห้างๆ 
อื่น 

ค่าบริการช าระ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ถกูกว่าท่ีอื่นและ

ผอ่นสินค้า 
 

  

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 100 บาท 3 3 1 0 7 
  (1.5%) (7.5%) (1.0%) (0.0%) (1.8%) 
101 - 500 บาท 52 13 18 22 105 
  (25.6%) (32.5%) (18.4%) (37.3%) (26.3%) 
501 - 1,000 บาท 78 15 30 18 141 
  (38.4%) (37.5%) (30.6%) (30.5%) (35.3%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 70 9 49 19 147 
  (34.5%) (22.5%) (50.0%) (32.2%) (36.8%) 

 รวม 203 40 98 59 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 
       

χ
 2 = 23.778          Asymp. Sig. = 0.005 

 
  จากตาราง 56 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  23.778 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.005 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  8.7 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
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  H0 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อ
สนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  27.111 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  
0.299 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง 
เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  8.8 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั  
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใ ชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาที่
ซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  16.233 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  
0.181 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง 
เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่ง
ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  8.9 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการ ซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
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  H0 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระ
เงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  5.449 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.709 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง 
เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  8.10 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิค้ าและการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้ โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้ า
และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่ ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  20.271 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั 0.062 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่ อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  8.11 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ สนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้ม
การกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  0.973 และคา่  Sig (2-
sided) เทา่กบั  0.914 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และก ารใช้
บรกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และ
บรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
 สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัด้านสถานท่ี (ท าเลและท่ีตัง้ ) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใน

การซ้ือสินค้าและการใช้บริการในห้าง เทสโ ก้ โลตสัของผู้บริโภคในกรงุเทพฯท่ีแตกต่าง
กนั 
  9.1 ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่าง
กนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่าง
กนั 

 
 
 
 

 



133 

ตาราง 57 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและ 
     ทีต่ัง้)กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ 
 

ประเภทสินค้าท่ีซือ้ ด้านสถานท่ี (ท าเลและท่ีตัง้) Total 
  มีการจดัวาง

สินค้าเป็น
ระเบียบ 

ขนาดของ
ร้าน

กวา้งขวาง
เพียงพอและ
ท่ีจอดรถ
เพียงพอ 

มีสาขากระจาย
อยู่ในบริเวณ
เขตต่าง  ๆ

การเดินทาง
มีความ
สะดวก 

 

สนิคา้อุปโภคบริโภค เช่นอาหาร  32 38 30 99 199 
เครื่องดื่ม ผกัผลไม ้เสือ้ผ้า  (43.8%) (44.7%) (40.5%) (58.9%) (49.8%) 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า,คอมพวิเตอร์, 2 3 5 4 14 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ / มอืถือ  (2.7%) (3.5%) (6.8%) (2.4%) (3.5%) 
สนิคา้ใชภ้ายในบ้าน เช่น น ้ายา 28 41 32 62 163 
ลา้งจาน ผงซกัฟอก  (38.4%) (48.2%) (43.2%) (36.9%) (40.8%) 
เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังาน 7 1 5 3 16 
  (9.6%) (1.2%) (6.8%) (1.8%) (4.0%) 
สนิคา้กลุ่มบนัเทงิ เช่น ซดี ี 4 2 2 0 8 
นิตยสาร เป็นต้น  (5.5%) (2.4%) (2.7%) (0.0%) (2.0%) 

รวม 73 85 74 168 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

        

χ
 2 = 28.887        Asymp. Sig. = 0.004 

 
  จากตาราง 57 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสถานที ่
(ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  28.887 
และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.004 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  9.2 ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
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  H0 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภ คในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ที่
แตกต่างกนั 

 
ตาราง 58 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและ 
     ทีต่ัง้)กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ 
 

ความถ่ีในการซ้ือสินค้า  ด้านสถานท่ี (ท าเลและท่ีตัง้) รวม 

  มีการจดัวาง
สินค้าเป็น
ระเบียบ 

ขนาดของร้าน
กวา้งขวาง

เพียงพอและท่ี
จอดรถเพียงพอ 

มีสาขา
กระจายอยู่
ในบริเวณ
เขตต่างๆ 

การ
เดินทางมี
ความ
สะดวก 

 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 2 2 4 1 9 
  (2.7%) (2.4%) (5.4%) (0.6%) (2.3%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 24 30 33 82 169 
  (32.9%) (35.3%) (44.6%) (48.8%) (42.3%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 26 20 28 45 119 
  (35.6%) (23.5%) (37.8%) (26.8%) (29.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 6 8 3 13 30 
  (8.2%) (9.4%) (4.1%) (7.7%) (7.5%) 
มากกว่า 6  ครัง้ต่อเดอืน 15 25 6 27 73 
  (20.5%) (29.4%) (8.1%) (16.1%) (18.3%) 

รวม 73 85 74 168 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 
χ

 2 = 26.043          Asymp. Sig. = 0.011 
 

  จากตาราง 58 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสถานที ่
(ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โล ตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  
26.043 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.011 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีิทธพิลต่อ
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พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  9.3 ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เ ทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ที่
แตกต่างกนั 

 
ตาราง 59 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและ 
     ทีต่ัง้)กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 
 

จ านวนเงินท่ีซือ้สินค้า ด้านสถานท่ี (ท าเลและท่ีตัง้) รวม 
  มีการจดั

วางสินค้า
เป็น

ระเบียบ 

ขนาดของร้าน
กวา้งขวาง

เพียงพอและท่ี
จอดรถเพียงพอ 

มีสาขา
กระจายอยู่
ในบริเวณ
เขตต่างๆ 

การ
เดินทางมี
ความ
สะดวก 

 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 100 บาท 2 1 3 3 9 
  (2.7%) (1.2%) (4.1%) (1.8%) (2.3%) 
101 - 500 บาท 24 14 19 64 121 
  (32.9%) (16.5%) (25.7%) (38.1%) (30.3%) 
501 - 1,000 บาท 33 31 28 62 154 
  (45.2%) (36.5%) (37.8%) (36.9%) (38.5%) 
ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป 14 39 24 39 116 
  (19.2%) (45.9%) (32.4%) (23.2%) (29.0%) 

รวม 73 85 74 168 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 
χ

 2 = 25.261          Asymp. Sig. = 0.003 
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  จากตาราง 59 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบ  สมมตฐิาน ปจัจยัด้านสถานที ่
(ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิ คา้ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  
25.261 และคา่ Sig (2-sided) เทา่กบั 0.003 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในห้ าง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  9.4 ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อย
ทีส่ดุทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านปร ะเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อย
ทีส่ดุไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อย
ทีส่ดุทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  20.166 และคา่  Sig 
(2-sided) เทา่กบั  0.064 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการ
ซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของ
บรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  9.5 ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในห้ าง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ที่
แตกต่างกนั 
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ตาราง 60 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและ 
     ทีต่ัง้)กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร 
 

ความถ่ีในใช้บริการ ด้านสถานท่ี (ท าเลและท่ีตัง้)  รวม 
  มีการจดั

วางสินค้า
เป็น

ระเบียบ 

ขนาดของร้าน
กวา้งขวาง

เพียงพอและท่ี
จอดรถเพียงพอ 

มีสาขา
กระจายอยู่
ในบริเวณ
เขตต่างๆ 

การ
เดินทางมี
ความ
สะดวก 

  

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 5 1 3 10 19 
  (6.8%) (1.2%) (4.1%) (6.0%) (4.8%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 29 35 34 96 194 
  (39.7%) (41.2%) (45.9%) (57.1%) (48.5%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 20 15 21 31 87 
  (27.4%) (17.6%) (28.4%) (18.5%) (21.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 5 13 9 13 40 
  (6.8%) (15.3%) (12.2%) (7.7%) (10.0%) 
มากกว่า 6  ครัง้ต่อเดอืน 14 21 7 18 60 
  (19.2%) (24.7%) (9.5%) (10.7%) (15.0%) 

รวม 73 85 74 168 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 

χ
 2 = 26.470          Asymp. Sig. = 0.009 

 
  จากตาราง 60 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบ สมมตฐิาน ปจัจยัด้านสถานที ่
(ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  
26.470 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.009 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  9.6 ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดังนี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้แ ละ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ที่
แตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  16.743 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.160 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิค้ าและ
การใชบ้รกิารในหา้ ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  9.7 ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภ คในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบ รกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 
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ตาราง 61 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและ 
     ทีต่ัง้)กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

วนัท่ีซือ้สินค้าและบริการ ด้านสถานท่ี (ท าเลและท่ีตัง้) รวม 
  มีการจดั

วางสินค้า
เป็น

ระเบียบ 

ขนาดของร้าน
กวา้งขวาง

เพียงพอและท่ี
จอดรถเพียงพอ 

มีสาขา
กระจายอยู่
ในบริเวณ
เขตต่างๆ 

การ
เดินทางมี
ความ
สะดวก 

 

วนัจนัทร์ 6 15 7 6 34 
  (8.2%) (17.6%) (9.5%) (3.6%) (8.5%) 
วนัองัคาร 14 5 5 15 39 
  (19.2%) (5.9%) (6.8%) (8.9%) (9.8%) 
วนัพุธ 6 8 10 13 37 
  (8.2%) (9.4%) (13.5%) (7.7%) (9.3%) 
วนัพฤหสับดี 3 3 2 18 26 
  (4.1%) (3.5%) (2.7%) (10.7%) (6.5%) 
วนัศุกร์ 5 5 4 10 24 
  (6.8%) (5.9%) (5.4%) (6.0%) (6.0%) 
วนัเสาร์ 12 11 14 28 65 
  (16.4%) (12.9%) (18.9%) (16.7%) (16.3%) 
วนัอาทติย ์ 27 38 32 78 175 
  (37.0%) (44.7%) (43.2%) (46.4%) (43.8%) 

รวม 73 85 74 168 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 

χ
 2 = 34.105          Asymp. Sig. = 0.012 

 
  จากตาราง 61 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสถานที ่
(ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม ในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  
34.105 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.012 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  9.8 ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  9.977 และคา่  Sig (2-
sided) เทา่กบั  0.618 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการ
ซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในห้าง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อ
สนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  9.9 ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อ
สนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิใ นการซื้อ
สนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อ
สนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 62 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและ 
     ทีต่ัง้)กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

วิธีการช าระเงินในการ ด้านสถานท่ี (ท าเลและท่ีตัง้)  รวม 
ซือ้สินค้าและบริการ มีการจดั

วางสินค้า
เป็น

ระเบียบ 

ขนาดของร้าน
กวา้งขวาง

เพียงพอและท่ี
จอดรถเพียงพอ 

มีสาขา
กระจายอยู่
ในบริเวณ
เขตต่างๆ 

การ
เดินทางมี
ความ
สะดวก 

  

เงินสด 63 56 61 122 302 
  (86.3%) (65.9%) (82.4%) (72.6%) (75.5%) 
บตัรเครดติ/ บตัรเดบิด 7 26 7 31 71 
  (9.6%) (30.6%) (9.5%) (18.5%) (17.8%) 
บตัรเครดติเทสโก ้โลตสั 3 3 6 15 27 
  (4.1%) (3.5%) (8.1%) (8.9%) (6.8%) 

รวม 73 85 74 168 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 

χ
 2 = 19.813          Asymp. Sig. = 0.003 

 
  จากตาราง 62 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสถานที ่
(ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่
มคีา่ χ 2 เทา่กบั  19.813 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.003 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและ
ทีต่ัง้) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภค
ในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  9.10 ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลที่ มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่ อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
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  H1 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 63 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและ     
     ทีต่ัง้)กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน 
     กรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ ด้านสถานท่ี (ท าเลและท่ีตัง้)  รวม 
การตดัสินใจซือ้สินค้าและ

บริการ 

มีการจดั
วางสินค้า

เป็น
ระเบียบ 

ขนาดของร้าน
กวา้งขวาง

เพียงพอและท่ี
จอดรถเพียงพอ 

มีสาขา
กระจายอยู่
ในบริเวณ
เขตต่างๆ 

การเดินทาง
มีความ
สะดวก 

  

คนในครอบครวั 35 43 31 47 156 
  (47.9%) (50.6%) (41.9%) (28.0%) (39.0%) 
เพื่อน 6 0 3 5 14 
  (8.2%) (0.0%) (4.1%) (3.0%) (3.5%) 
ญาต ิ 0 2 5 1 8 
  (0.0%) (2.4%) (6.8%) (0.6%) (2.0%) 
ตนเอง 32 40 35 115 222 
  (43.8%) (47.1%) (47.3%) (68.5%) (55.5%) 

รวม 73 85 74 168 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 

χ
 2 = 38.033          Asymp. Sig. = 0.000 

 
  จากตาราง 63 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสถานที ่
(ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่าง
กนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  38.033 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่
คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสถานที ่
(ท าเลและทีต่ัง้) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้ อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่าง
กนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 9.11 ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิลต่อพฤ ตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้
และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
H0 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใช้ บรกิาร
ในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัม าซื้อสนิคา้
และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้ )มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่  χ 2 เทา่กบั  4.416 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั 0.353 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการ
ซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน กรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการ
กลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
 สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัด้าน การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใน
การซ้ือสินค้าและการใช้บริการในห้างเทสโก้ โลตสัของผู้บริโภคในกรงุเทพฯท่ีแตกต่าง
กนั 
  10.1 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่าง
กนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม ในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ที่ ซื้อทีแ่ตกต่าง
กนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้าน การสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  20.133 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.065 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฎเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการ
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ใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ไม่แตกต่าง กนั 
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
  10.2 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ที่
แตกต่างกนั 

 
ตาราง 64 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านการสง่เสรมิ 
     การตลาด กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภค 
     ในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ 
 

ประเภทสินค้าท่ีซือ้ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด   รวม 
  มีการการนั

ตีราคา
สินค้าถกู
กว่าห้าง
อ่ืนๆ 

มีส่ือโฆษณา
เก่ียวกบัการ
ลดราคาสินค้า
บ่อยกว่าห้าง

อ่ืนๆ 

มีบตัรคลบั
การด์เพื่อใช้
แลกสินค้า
และเป็น
ส่วนลด 

มีของสมนาคณุ
มาก และโปร
เตอรโ์ฆษณา
สินค้า ติดไว้ 

รอบบริเวณห้าง 

  

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 4 2 3 0 9 
  (4.9%) (1.3%) (2.2%) (0.0%) (2.3%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 29 78 46 16 169 
  (35.8%) (50.6%) (33.6%) (57.1%) (42.3%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 21 38 54 6 119 
  (25.9%) (24.7%) (39.4%) (21.4%) (29.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 6 9 14 1 30 
  (7.4%) (5.8%) (10.2%) (3.6%) (7.5%) 
มากกว่า 6  ครัง้ต่อเดอืน 21 27 20 5 73 
  (25.9%) (17.5%) (14.6%) (17.9%) (18.3%) 

รวม 81 154 137 28 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 
χ

 2 = 23.969          Asymp. Sig. = 0.021 
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  จากตาราง 64 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านการสง่เสรมิ
การตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ
ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  23.969 
และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.021 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
ยอมรบั สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้าน การสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  10.3 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีิทธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ที่
แตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้าน การสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โล ตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  17.847 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.120 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อ พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการ
ใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่ แตกต่าง
กนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  10.4 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อย
ทีส่ดุทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านปร ะเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อย
ทีส่ดุไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อย
ทีส่ดุทีแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 65 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านการสง่เสรมิ 
     การตลาด กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภค 
     ในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ 
 
ประเภทของบริการท่ี ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด   รวม 

ใช้บ่อยท่ีสดุ มีการการนั
ตีราคา
สินค้าถกู
กว่าห้าง
อ่ืนๆ 

มีส่ือโฆษณา
เก่ียวกบัการ
ลดราคาสินค้า
บ่อยกว่าห้าง

อ่ืนๆ 

มีบตัรคลบั
การด์เพื่อใช้
แลกสินค้า
และเป็น
ส่วนลด 

มีของสมนาคณุ
มาก และโปร
เตอรโ์ฆษณา
สินค้า ติดไว้ 

รอบบริเวณห้าง 

  

การบริการช าระค่า 43 83 79 13 218 
สาธารณูปโภค เช่นค่าไฟ 
ค่าน ้า  

(53.1%) (53.9%) (57.7%) (46.4%) (54.5%) 

การใชบ้ริการทาง 12 37 34 9 92 
ธุรกรรมผ่านทาง
ธนาคาร  

(14.8%) (24.0%) (24.8%) (32.1%) (23.0%) 

การบริการรบัประกนัภยั  5 5 12 2 24 
เช่นประกนัรถยนต์ 
ประกนัชวีติ  

(6.2%) (3.2%) (8.8%) (7.1%) (6.0%) 

ใชบ้ริการศนูยอ์าหารและ 21 29 12 4 66 
ร้านคา้ในเทสโก้ โลตสั  (25.9%) (18.8%) (8.8%) (14.3%) (16.5%) 

รวม 81 154 137 28 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 
χ

 2 = 17.947          Asymp. Sig. = 0.036 
 

  จากตาราง 65 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านการสง่เสรมิ
การตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ
ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 

เทา่กบั 17.947 และคา่ Sig (2-sided) เทา่กบั 0.036 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  10.5 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทส โก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ที่
แตกต่างกนั 
 
ตาราง 66 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านการสง่เสรมิ 
     การตลาด กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภค 
     ในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร 
 

ความถ่ีในใช้บริการ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  รวม 
  มีการการนั

ตีราคา
สินค้าถกู
กว่าห้าง
อ่ืนๆ 

มีส่ือโฆษณา
เก่ียวกบัการ
ลดราคาสินค้า
บ่อยกว่าห้าง

อ่ืนๆ 

มีบตัรคลบั
การด์เพื่อใช้
แลกสินค้า
และเป็น
ส่วนลด 

มีของสมนาคณุ
มาก และโปร
เตอรโ์ฆษณา
สินค้า ติดไว้ 

รอบบริเวณห้าง 

  

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 4 4 10 1 19 
  (4.9%) (2.6%) (7.3%) (3.6%) (4.8%) 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 30 83 62 19 194 
  (37.0%) (53.9%) (45.3%) (67.9%) (48.5%) 
3- 4 ครัง้ต่อเดอืน 20 26 35 6 87 
  (24.7%) (16.9%) (25.5%) (21.4%) (21.8%) 
5- 6 ครัง้ต่อเดอืน 15 11 14 0 40 
  (18.5%) (7.1%) (10.2%) (0.0%) (10.0%) 
มากกว่า 6  ครัง้ต่อเดอืน 12 30 16 2 60 
  (14.8%) (19.5%) (11.7%) (7.1%) (15.0%) 

รวม 81 154 137 28 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 
χ

 2 = 26.117          Asymp. Sig. = 0.010 
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  จากตาราง 66 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านการสง่เสรมิ
การตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ
ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  26.117 
และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.010 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้าน การสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  10.6 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารไม่
แตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิล ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ที่
แตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้าน การสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้ บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  15.887 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.196 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม ในการซื้อสนิคา้และการ
ใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ไมแ่ตกต่าง
กนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  10.7 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัขอ งผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้แ ละบรกิารไม่
แตกต่างกนั 
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  H1 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้าน การสง่เสรมิการตลาด มอีิทธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  34.031 และคา่  Sig (2-sided) 
เทา่กบั 0.084 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมม ตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการ
ใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  10.8 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสิ นคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้ อสนิคา้และ
บรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 67 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านการสง่เสรมิ 
     การตลาด กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภค 
     ในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร 
 

ช่วงเวลาท่ีซือ้สินค้า ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  รวม 
และบริการ มีการการนั

ตีราคา
สินค้าถกู
กว่าห้าง
อ่ืนๆ 

มีส่ือโฆษณา
เก่ียวกบัการ
ลดราคาสินค้า
บ่อยกว่าห้าง

อ่ืนๆ 

มีบตัรคลบั
การด์เพื่อใช้
แลกสินค้า
และเป็น
ส่วนลด 

มีของสมนาคณุ
มาก และโปร
เตอรโ์ฆษณา
สินค้า ติดไว้ 

รอบบริเวณห้าง 

 

10.00 - 13.00 น. 6 19 17 7 49 
  (7.4%) (12.3%) (12.4%) (25.0%) (12.3%) 
13.00 - 16.00 น. 19 65 42 4 130 
  (23.5%) (42.2%) (30.7%) (14.3%) (32.5%) 
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ช่วงเวลาท่ีซือ้สินค้า
และบริการ 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  รวม 

 มีการการนั
ตีราคา
สินค้าถกู
กว่าห้าง
อ่ืนๆ 

มีส่ือโฆษณา
เก่ียวกบัการ
ลดราคาสินค้า
บ่อยกว่าห้าง

อ่ืนๆ 

มีบตัรคลบั
การด์เพื่อใช้
แลกสินค้า
และเป็น
ส่วนลด 

มีของสมนาคณุ
มาก และโปร
เตอรโ์ฆษณา
สินค้า ติดไว้ 

รอบบริเวณห้าง 

 

 17.00 – 20.00 น. 
 

47 61 72 14 194 

 (58.0%) (39.6%) (52.6%) (50.0%) (48.5%) 
20.00 - 23.00 น. 9 9 6 3 27 
  (11.1%) (5.8%) (4.4%) (10.7%) (6.8%) 

รวม 81 154 137 28 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 

χ
 2 = 25.539          Asymp. Sig. = 0.005 

 
  จากตาราง 67 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านการสง่เสรมิ
การตลาด มอีทิธพิลต่ อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ
ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  
25.539 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.005 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้าน การสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
  10.9 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อ
สนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อ
สนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
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  H1 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อ
สนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตาราง 68 แสดงผลการการเปรยีบเทยีบจ านวน และรอ้ยละระหวา่งปจัจยัด้านการสง่เสรมิ 
     การตลาด กบัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภค 
     ในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร 
 
วิธีการช าระเงินในการ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  รวม 
ซือ้สินค้าและบริการ มีการการนั

ตีราคา
สินค้าถกู
กว่าห้าง
อ่ืนๆ 

มีส่ือโฆษณา
เก่ียวกบัการ
ลดราคาสินค้า
บ่อยกว่าห้าง

อ่ืนๆ 

มีบตัรคลบั
การด์เพื่อใช้
แลกสินค้า
และเป็น
ส่วนลด 

มีของสมนาคณุ
มาก และโปร
เตอรโ์ฆษณา
สินค้า ติดไว้ 

รอบบริเวณห้าง 

 

เงินสด 72 106 106 18 302 
  (88.9%) (68.8%) (77.4%) (64.3%) (75.5%) 
บตัรเครดติ/ บตัรเดบิด 6 31 24 10 71 
  (7.4%) (20.1%) (17.5%) (35.7%) (17.8%) 
บตัรเครดติเทสโก ้โลตสั 3 17 7 0 27 
  (3.7%) (11.0%) (5.1%) (0.0%) (6.8%) 

รวม 81 154 137 28 400 
  (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 

χ
 2 = 21.575          Asymp. Sig. = 0.001 

 
  จากตาราง 68 พบวา่ ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัด้านการสง่เสรมิ
การตลาด มอีทิธพิลต่อพ ฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของ
ผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ 
χ

 2 เทา่กบั  21.575 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.001 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  10.10 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดังนี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรร มในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้าน การสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในห้าง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มคีา่ χ 2 เทา่กบั  
8.743 และคา่  Sig (2-sided) เทา่กบั  0.725 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั 
(H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้าน การสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
  10.11 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้
และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดงันี้ 
  H0 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้ อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้
และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้ มการกลบัมาซื้อสนิคา้
และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  ผลทีไ่ด้จากการการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้าน การสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ใน
ด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั พบวา่มีคา่ χ 2 เทา่กบั  1.925 และคา่  
Sig (2-sided) เทา่กบั 0.750 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรุ งเทพฯ ในด้านแนวโน้มการ
กลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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ตารางสรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 69 สรปุผลการทดสอบสมมตฐิาน  ลกัษณะขอ้มลูของผู้บรโิภคกบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้

และใชบ้รกิารของหา้งเทสโก ้โลตสั   
 
พฤติกรรมการซ้ือสินค้า ลกัษณะข้อมูลของผู้บริโภค  

และบริการ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน 

ประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ x x x √ x 
ความถี่ในการซื้อสนิคา้ √ x x √ √ 
จ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ √ √ √ √ √ 
ประเภทของบรกิารทีใ่ช้
บ่อยทีส่ดุ 

x √ x √ √ 

ความถี่ในการใชบ้รกิาร x √ √ √ √ 
จ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร x √ √ √ √ 
วนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร √ x √ √ √ 
ชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิาร 

x x x √ √ 

วธิกีารช าระเงนิในการซื้อ
สนิคา้และบรกิาร 

√ √ √ √ √ 

บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และ
บรกิาร 

x √ x √ √ 

แนวโน้มการกลบัมาซื้อ
สนิคา้และบรกิาร 

x x x x x 
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ตาราง 70 สรปุผลการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด กบัพฤตกิรรมการ
ซื้อสนิคา้และบรกิารของหา้งเทสโก ้โลตสั 

 
พฤติกรรมการซ้ือสินค้า  ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

และบริการ ปัจจยั
ด้าน
สินค้า 

ปัจจยัด้าน
บริการ 

ปัจจยัด้าน
ราคา 

ปัจจยัด้าน
สถานท่ี 

ปัจจยัด้าน
การ

ส่งเสริม
การตลาด 

ประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ √ √ √ √ x 

ความถี่ในการซื้อสนิคา้ √ √ x √ √ 
จ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ √ x √ √ x 
ประเภทของบรกิารทีใ่ช้
บ่อยทีส่ดุ 

x √ √ x √ 

ความถี่ในการใชบ้รกิาร x x √ √ √ 
จ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร √ √ √ x x 
วนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร √ √ x √ x 
ชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิาร 

√ x x x √ 

วธิกีารช าระเงนิในการซื้อ
สนิคา้และบรกิาร 

x x x √ √ 

บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และ
บรกิาร 

x √ x √ x 

แนวโน้มการกลบัมาซื้อ
สนิคา้และบรกิาร 

x x x x x 

  
 หมายเหตุ เครื่องหมาย √ หมายความวา่ สอดคล้องกบัสมมตฐิาน  
 หมายเหตุ เครือ่งหมาย x หมายความวา่ ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน  
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัครัง้นี้มุง่ศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารใน
หา้งเทสโกโ้ลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร 

 
สงัเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีการศึกษาค้นคว้า 
ความมุ่งหมายในงานวิจยั  
 1. เพื่อศกึษ าขอ้มลูด้านลกัษณะสว่นบุคคลของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร ได้แก ่
เพศ อายุ  ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารของหา้งเทสโก ้โลตสั 
 2. เพื่อศกึษาขอ้มลูด้านสว่นประสมทางการตลาดคา้ปลกี ได้แก ่ด้านผลติภั ณฑ์/ ด้าน
บรกิาร ด้านราคา ด้านสง่เสรมิการขาย  และด้านสถานที ่   ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้และใชบ้รกิารของหา้งเทสโก ้โลตสั 
 
ความส าคญัของงานวิจยั 
 1. ผู้บรหิารสามารถน าไปก าหนดนโยบายการท างานของบรษิทัได้ และหน่วยงาน
ภาครฐั องคก์รธรุกจิสามารถน าไปประยุกต์ ใชเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในเชงิวชิาการ 
ตลอดจนผู้ทีส่นใจทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ต่อไป 
 2. ฝ่ายการตลาดของหา้งเทสโก ้โลตสั สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดใหต้รงกบัความต้องการลูกคา้มากทีส่ดุ เพื่อเพิม่ และรกัษาฐานลูกคา้ 
 3. ผู้ประกอบการรา้นคา้ปลกีอืน่ๆ  สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวเิคราะหค์วาม
ต้องการของผู้บรโิภค และหากลยุทธท์ีจ่ะท าใหส้ามรถเพิม่สว่นแบ่งการตลาดได้เพิม่ข ึน้  
 
สมมติฐานในการวิจยั  
 1. ลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี  และ
รายได้ต่อเดอืน มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสิ นคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั
ของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ในด้านสนิคา้และบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
 3. ปจัจยัด้านสว่นประสมก ารตลาด ในด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯทีแ่ตกต่างกนั 
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 4. ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ในด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัขอ งผู้บรโิภคในกรงุเทพฯที่
แตกต่างกนั 
 5. ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ในด้าน การสง่เสรมิการตลาด  มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯที่
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มประชากรทีอ่าศยัในเขตกรงุเทพมหานครทีม่ ี
การซื้อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารของหา้งเทสโก ้โลตสั 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก ่กลุ่มประชากรทีอ่าศยัในเขตกรงุเทพมหานครทีม่ ี
การซื้อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารของหา้ง เ ทสโก ้โลตสั  ภายในระยะเวลา 1 ปี   และค านวณหา
จ านวนกลุ่มตวัอย่างแบบไมท่ราบความน่าจะเป็น (Non-probability Samples) โดยใชร้ะดบั
ความเชือ่มัน่ที ่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไมเ่กนิ 5% ในการวจิยัครัง้นี้ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง เทา่กบั  385 ตวัอย่าง  และเพิม่เตมิอกีจ านวน  15 ตวัอย่าง  รวมขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิสีุม่ตวัอย่างดงัต่อไปนี้ 
 
 ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) โดยท าการ
จบัฉลากแบบไมใ่สค่นื (Without Replacement) จากสาขาหา้ง เทสโก ้โลตสัทัง้หมด 36 สาขา  
โดยจบัฉลากมา 10 สาขา ได้แก ่
 สาขาทีเ่ลอืกท าการส ารวจ คอื สาขา พระราม 1, พระราม 2, พระราม 3, บางปะกอก , 
บางกะปิ , บางแค , บางนา , สขุาภบิาล 3, สขุมุวทิ 50 (ออ่นนุช ) และ ลาดพรา้ว –  ถนน
พหลโยธนิ 
 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยในการสุม่ตวัอย่างแต่
ละสาขาหา้ง เทสโก ้โลตสั จะแบ่งการสุม่ตวัอย่างออกเป็นสดัสว่นทีเ่ทา่กนั สาขาละ 40 ตวัอย่าง 
 ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยท าการ
สุม่คนทีซ่ื้อสนิคา้ และเคยใชบ้รกิารของหา้ง เทสโกโ้ลตสั 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยัครัง้นี้  เป็นลกัษณะขอ้ค าถามในแบบสอบถาม  
โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามด้านขอ้มลูสว่นบุคคลของผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถาม  มี
ทัง้หมดจ านวน 5 ขอ้  
 ส่วนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูปจัจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดที่ มผีลต่อ
พฤตกิรรมของการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคทีต่อบ
แบบสอบถาม โดยมจี านวนทัง้หมด 24 ขอ้ แบ่งเป็นค าถาม ด้านผลติภณัฑ์ จ านวน 4 ขอ้ ด้าน
บรกิาร จ านวน 5 ขอ้ ด้านราคา จ านวน 5 ขอ้ ด้านสถานที ่จ านวน 5 ขอ้ และด้านการสง่เสรมิ
การตลาด จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม พฤตกิรรมของผู้บรโิภคในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสั มทีัง้หมด 11 ขอ้  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วจิยัได้เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง แล้วน ามาวเิคราะห ์
เพื่อการศกึษาขอ้มลูสว่นบุคคล และปจัจั ยด้านสว่นประสมทางการตลาด  ทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ในหา้ง เทสโก ้โลตสั โดยรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 
ดงันี้ 
 1. ขอ้มลูปฐมภูม ิ (Primary data) เป็นขอ้มลูทีผู่้วจิยัได้จากการใชแ้บบสอบถามเกบ็
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยผู้วจิยัได้ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างโดยท า
การแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างตามสถานทีท่ ีก่ าหนดไว้ 
 2. ขอ้มลูทตุยิภูม ิ( Secondary data) เป็นการคน้ควา้หาขอ้มลูจากเอกสาร บทความ
หนังสอืทางวชิาการ วารสารทีส่ามารถอา้งองิได้ ผลงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ
แหลง่ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต เพื่อประกอบการคน้ควา้และสรา้งแบบสอบถาม 
 
การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้จดัท าขอ้มลูโดยด าเนินการตามล าดบัดงันี้ 
 1. รวบรวมแบบสอบถามทีไ่ด้รบักลบัมาแล้ว  ผู้วจิยัได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามทีต่รวจสอบความถูกต้องแล้วไปวเิคราะหข์อ้มลูทางคอมพวิเตอร์
ในการค านวณคา่สถติ ิซึ่งแยกเป็นสว่นต่างๆ ดงันี้ 
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  2.1 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Description Statistics) ด้วยการแจก
แจงความถี่ แสดงผลเป็นคา่รอ้ยละ (Percentage) ในการน าเสนอและอธบิ ายขอ้มลูลกัษณะสว่น
บุคคล ได้แก ่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และระดบัรายได้ต่อเดอืน ในขอ้ทีเ่ป็น Nominal 
Scale และ Ordinal Scale 
  2.2 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Description Statistics) ด้วยการแจก
แจงความถี่ แสดงผลเป็นคา่รอ้ยละ (Percentage) ในการน าเส นอและอธบิายถงึปจัจยัด้านสว่น
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ในหา้ง เทสโก ้โลตสั ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามเป็นลกัษณะ Semantic Differential Scale  
  2.3 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Description Statistics) ด้วยการแจก
แจงความถี่ แสดงผลเป็นคา่รอ้ยละ (Percentage) ในการน าเสนอและอธบิายถงึพฤตกิรรมการ
ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ่ง
แบบสอบถามเป็นลกัษณะ Semantic Differential Scale  
  2.4 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์
เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยใชว้ธิทีางสถติ ิ Chi- square Test ส าหรบัตวัแปรทีม่มีากกวา่สอง
กลุ่ม ส าหรบัคา่นัยส าคญัทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์รัง้นี้ ก าหนดไวท้ี ่0.05  
 

สรปุผลงานวิจยั 
 ผลการศกึษา “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  

โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร” 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา 
 1.1 ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะข้อมูลของผู้บริโภค  
 กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 
มากทีส่ดุมอีายุ 21 - 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 50.5 รองลงมามอีายุ 31 - 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 
สว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 60.3 มอีาชพีพนักงาน /ลูกจา้ง
บรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 59.5 มากทีส่ดุมรีายได้ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 52.5 รองลงมามรีายได้ต่อเดอืนต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.3  

 
 1.2  ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้ โลตสั 
 กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็วา่ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ทีม่ ี
อทิธพิลมากทีส่ดุต่อซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั ได้แก ่สนิคา้มคีวามหลากหลาย 
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คดิเป็นรอ้ยละ 63.8 มากทีส่ดุเหน็วา่ปจัจยัด้านบรกิารทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการซื้อสนิคา้และ
ใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั ได้แก ่มบีรกิารอืน่นอกเหนือจากสนิคา้ใหเ้ลอืกมากม าย เชน่ 
ธนาคาร รา้นอาหาร รา้นหนังสอื โรงภาพยนต์ ศนูย์ดูแลและท าความสะอาดรถยนต์ (คารแ์คร์ ) 
เป็นต้น คดิเป็นรอ้ยละ 48.0 รองลงมา ได้แก ่มบีรกิารอืน่นอกเหนือจากสนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย  
เชน่ ธนาคาร รา้นอาหาร รา้นหนังสอื โรงภาพยนต์  ศนูย์ดูแลและท าความสะอาดรถยนต์ (คาร์
แคร)์ เป็นต้น คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 เหน็วา่ปจัจยัด้านราคาทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการซื้อสนิคา้
และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั ได้แก ่สนิคา้แต่ละประเภทมหีลากหลายราคา ใหเ้ลอืกตาม
ความเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 50.8 รองลงมา ได้แก ่สนิคา้โดยรวมมรีาคาถูกกวา่ซื้อทีห่า้งๆ  
อืน่ คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 เหน็วา่ปจัจยัด้านสถานทีท่ ีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการซื้อสนิคา้และใช้
บรกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั ได้แก ่การเดนิทางมคีวามสะดวกจากบ้าน  หรอืทีท่ างาน คดิเป็นรอ้ย
ละ 42.0 รองลงมา ได้แก ่มสีาขากระจายอยู่ในบรเิวณเขตต่างๆ  ของกรงุเทพฯ คดิเป็นรอ้ยละ  
18.5 มากทีส่ดุเหน็วา่ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการซื้อสนิคา้และ
ใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้  โลตสั ได้แก ่มสีือ่โฆษณา  เกีย่วกบัการลดราคาสนิคา้และโปรโมชัน่ใน
หา้งบ่อยกวา่หา้งอืน่ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 รองลงมา ได้แก ่มบีตัรคลบัการด์เพื่อใชแ้ล กสนิคา้
และเป็นสว่นลด คดิเป็นรอ้ยละ 34.3  
 
 1.3 ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการของห้าง เทสโก้ โลตสั  
 กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุมปีระเภทสนิคา้ทีซ่ื้อบ่อยทีส่ดุใน
หา้ง เทสโก ้โลตสั ได้แก ่สนิคา้อปุโภคบรโิภค เชน่อาหาร เครือ่งดื่ ม ผกัผลไม ้เสือ้ผ้า  เป็นต้น 
คดิเป็นรอ้ยละ 49.8 รองลงมา ได้แก ่สนิคา้ใชภ้ายในบ้าน เชน่ น ้ายาล้างจาน ผงซกัฟอก น ้ายา
ล้างหอ้งน ้า แกว้ จาน ชาม เป็นต้น คดิเป็นรอ้ยละ 40.7 มคีวามถี่ทีใ่นการซื้อสนิคา้ทีห่า้ง  เทสโก ้
โลตสั 1-2 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 42.3 รองลงมามคีวามถี่ทีใ่นการซื้อสนิคา้ 3- 4 ครัง้ต่อ
เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 มจี านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ทีห่า้งเทสโก้  โลตสั ต่อครัง้ 501 - 1,000 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 38.4 รองลงมามจี านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 101 - 500 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 มี
ประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ในหา้ง เทสโก ้โลตสั ได้แก ่การบรกิารช าระคา่สาธารณูปโภค 
เชน่คา่ไฟ ฟ้า คา่โทรศพัท ์คา่ใชบ้รกิารบตัรเครดติ เป็นต้น คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 รองลงมา ได้แก ่
การใชบ้รกิารทางธรุกรรมผ่านทางธนาคารทีต่ัง้อยู่ในหา้ง เทสโก ้โลตสั คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 มี
ความถี่ทใีนใชบ้รกิารที่ หา้ง  เทสโก ้โลตสั 1-2 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 48.5 รองลงมามี
ความถี่ทใีนใชบ้รกิาร 3- 4 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 21.7 มจี านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารทีห่า้งเทส
โก ้โลตสั ต่อครัง้ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 36.6 รองลงมามจี านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร 
501 - 1,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 35.3 มวีนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีห่า้ง  เทสโก ้โลตสั บ่อยทีส่ดุ 
ได้แก ่วนัอาทติย์ คดิเป็นรอ้ยละ 43.6 รองลงมา ได้แก ่วนัเสาร ์คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 มชีว่งเวลา
ทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารทีห่า้งเทสโก ้โลตสั บ่อยทีส่ดุระหวา่ง 17.00 - 20.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 
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48.5 สว่นใหญ่มวีธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิารทีห่า้งหา้ง  เทสโก ้โลตสับ่อยทีส่ดุ 
ด้วยเงนิสด คดิเป็นรอ้ยละ 75.4 มากทีส่ดุมบีุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร
ทีห่า้งหา้งเทสโก ้โลตสั ได้แก ่ตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 55.5 รองลงมา ไ ด้แก ่คนในครอบครวั คดิ
เป็นรอ้ยละ 39.0 สว่นใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะกลบั มาซื้อสนิคา้และบรกิารของหา้ง  เทสโก ้โลตสัใน
อนาคต คดิเป็นรอ้ยละ 99.8  
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 1. การทดสอบสมมติฐานลกัษณะข้อมูลของผู้บริโภค 
 สมมติฐานท่ี 1  
  1.1 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.2 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.3 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.4 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.5 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.6 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง  เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.7 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.8 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  1.9 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.10 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.11 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
 สมมติฐานท่ี 2  
  2.1 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ที่ ซื้อไม่แตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.2 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไม่แตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.3 อายุมอีทิธพิลต่ อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.4 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง  เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.5 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.6 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมนีั ยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.7 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไมส่อดคล้อง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  2.8 อายุมีอทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.9 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.10 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้า นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.11 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัม าซื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
 สมมติฐานท่ี 3  
  3.1 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  3.2 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  3.3 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสิ นคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  3.4 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่าง
กนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  3.5 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร แตกต่า งกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  3.6 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  3.7 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  3.8 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  3.9 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิค้ าและการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  3.10 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  3.11 ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพ ฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
 สมมติฐานท่ี 4  
  4.1 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อแตกต่างกนั  อย่างมนีั ยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  4.2 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  4.3 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  4.4 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  4.5 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิา รในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  4.6 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  4.7 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  4.8 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  4.9 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  4.10 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  4.11 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 5  
  5.1 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ การใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  5.2 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในก ารซื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  5.3 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  5.4 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  5.5 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  5.6 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  5.7 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรร มในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  5.8 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใ น
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  5.9 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บริ โภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  5.10 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้
  5.11 รายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโ น้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
 2. การทดสอบสมมติฐานปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 สมมติฐานท่ี 6  
  6.1 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในก รงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  6.2 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  6.3 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  6.4 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุไม่ แตกต่าง
กนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  6.5 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  6.6 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้ รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  6.7 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  6.8 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาที่ ซื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  6.9 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบ รกิารไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  6.10 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  6.11 ปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
 สมมติฐานท่ี 7  
  7.1 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  7.2 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  7.3 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  7.4 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ช้ บ่อยทีส่ดุ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  7.5 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารไม่ แตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  7.6 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  7.7 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  7.8 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  7.9 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  7.10 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิาร
ในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านบุคคลทีม่อีทิ ธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้
  7.11 ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิาร
ในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
 สมมติฐานท่ี 8  
  8.1 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  8.2 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านความถี่ในการซื้อสนิ คา้ไม่แตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  8.3 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  8.4 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้ อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ แตกต่างกนั  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  8.5 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  8.6 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเ ทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร แตกต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  8.7 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  8.8 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไมแ่ตกต่างกนั  
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  8.9 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  8.10 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิค้ าและการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  8.11 ปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และการใชบ้รกิารใน
หา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 9  
  9.1 ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคใ นกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  9.2 ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านคว ามถี่ในการซื้อสนิคา้
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  9.3 ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อ สนิคา้
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  9.4 ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อย
ทีส่ดุไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  9.5 ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  9.6 ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  9.7 ปจัจัยด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  9.8 ปจัจยัด้านสถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้)มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  9.9 ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิร รมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อ
สนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
  9.10 ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้



170 

  9.11 ปจัจยัด้านสถานที ่ (ท าเลและทีต่ัง้ ) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อ
สนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
 สมมติฐานท่ี 10  
  10.1 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีิทธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
  10.2 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง  เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ไม่
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  10.3 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้ บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  10.4 วา่ ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้
และการใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านประเภทของบรกิารทีใ่ช้
บ่อยทีส่ดุแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  10.5 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  10.6 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  10.7 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  10.8 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  10.9 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิ ลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อ
สนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
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  10.10 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯ ในด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  10.11 ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิ คา้และ
การใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพฯในด้านแนวโน้มการกลบัมาซื้อสนิคา้
และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศกึษาคน้ควา้ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารใน
หา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร สามารถอภปิรายผล ได้ดงันี้ 
 1. ลกัษณะสว่นบุคคล  ได้แก ่เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายได้ 
ต่อเดอืน  มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภค
ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ผลการวจิยัพบวา่  ลกัษณ ะสว่นบุคคลของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ สว่นใหญ่มอีทิธิ
ผลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัเอก
สทิธ ิสนุทรนนท (2545) ทีพ่บวา่ผู้บรโิภคทีม่ ี เพศ สถานภาพ และรายได้ทีแ่ตกต่างกนัเป็น
ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้ในซุปเปอรเ์ซน็เตอร์   อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 
 โดยด้านเพศของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ  มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และ
ใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ  ด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ในหา้ง
เทสโก ้โลตสั โดยเฉลี่ยต่อเดอืน  ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ต่อครัง้  ด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และใช้
บรกิาร  และด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้ ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะเพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวาม
จ าเป็นหรอืความต้องการในการซื้อสนิคา้ในบางชนิดแตกต่างกนั จงึมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อสนิคา้และใชบ้ รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัด้วย จากตาราง 5 แสดงผลการ
เปรยีบเทยีบ เพศของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ในหา้งเทสโก ้
โลตสั  พบวา่ เพศชายมคีวามถี่ในการซื้อสนิคา้ ประมาณ  1-2 ครัง้ แต่ในขณะทีเ่พศหญงิมี
ความถี่ในการซื้อสนิคา้ มากกวา่ 1-2 ครัง้ แสดงใหเ้หน็วา่เพศหญงิมกีารซื้อสนิคา้บ่อยกวา่ผู้ชาย 
แต่เพศชายมกีารใชจ้า่ยเงนิมากกวา่เพศหญงิ ซึ่งเพศชายจะใชจ้า่ยในการซื้อสนิคา้แต่ละครัง้อยู่
ที ่500 – 1,001 บาทขึน้ไป สว่นเพศหญงิจะใชจ้า่ยในการซื้อสนิคา้แต่ละครัง้อยู่ที ่ 100 – 1,000 
บาท จากตารางที ่6 แสดงผลการเปรยีบเทยีบเพศของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ ในด้านจ านวน
เงนิทีซ่ื้อสนิคา้ในหา้งเทสโก ้โลตสั  ด้านวนัทีท่ ีซ่ ื้อสนิคา้ เพศหญงิ นอกจากเดนิซื้อสนิคา้และใช้
บรกิารในนอกจากวนัเสาร ์ - อาทติย์แล้ว กย็งัเดนิซื้อสนิคา้ในวนัจนัทรแ์ละวนัองัคาร ซึ่งหา้ง 
เทสโก ้โลตสั สามารถกจิกรรมสง่เสรมิการขายทีแ่ผนกของใชส้ าหรบัผู้หญงิ เพื่อใหผู้้หญงิได้ซื้อ
สนิคา้ในจ านวนเงนิทีส่งูข ึน้ ในวนัจนัทรแ์ละวนัองัคาร  ด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และ
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ใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั สว่นใหญ่เพศชายและเพศหญงิ มกีารใชเ้งนิสดในการช าระ
คา่บรกิารและใชบ้รกิาร  ดงันัน้ทางหา้งเทสโก ้โลตสัควรจะมโีปรโมชัน่ส าหรบัผู้บรโิภคทีใ่ชจ้า่ย
ด้วยเงนิสด ซึ่งปจัจบุนัทางหา้งเทสโก ้โลตสัยงัไมม่กีจิกรรมสง่เสรมิการขายส าหรบัผู้บรโิภคที่
จา่ยด้วยเงนิสด  สว่นทีแ่ตกต่างเพศชายจะมกีารช าระเงนิด้วยบตัรเครดติ / บตัรเดบติ และบตัร
เครดติเทสโก ้โลตสัมากกวา่ เพศหญงิ เพราะเพศชายมยีอดจา่ยในซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้ง
เทสโก ้โลตสัมากกวา่เพศหญงิ จงึจ าเป็นต้องใชบ้ตัรเครดติ/ เดบติ และบตัรเครดติเทสโก ้โลตสั 
 ด้านอายุของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ และใช้
บรกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ  ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ในหา้งเทส
โก ้โลตสั ด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุในหา้งเทสโก ้โลตสั  ด้านความถี่ในการใช้
บรกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั  ด้านจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการบรกิาร ด้านวธิชี าระเงนิในการซื้อสนิคา้
และใชบ้รกิาร  และด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ในหา้งเทสโก ้
โลตสั  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ อายุของคนแต่ละวยัจะมคีวามต้องการในสนิคา้และใชบ้รกิารที่
แตกต่างกนั  จากทีต่ารางที ่9 แสดงผลการเปรยีบเทยีบ อายุของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ ใน
ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ พบวา่ ผู้บรโิภคทีม่อีายุต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 30 – 40 ปี จ านวนเงนิที่
ซื้อสนิคา้แต่ละครัง้อยู่ที ่500 – 1,000 บาท ในขณะผู้บรโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป  ยอดเงนิ
ใชจ้า่ยในการซื้อสนิคา้แต่ละครัง้ 1,001 บาทขึน้ไป สว่นด้านบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุในหา้งเทส โก ้
โลตสั พบวา่ ผู้บรโิภคทีม่อีายุต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 30 – 40 ปี จะใชบ้รกิารทางธรุกรรมผ่านทาง
การเงนิผ่านธนาคาร ทีต่ัง้ในหา้งเทสโก ้โลตสั สว่นกลุ่มผู้บรโิภคทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไปจะใชบ้รกิาร
ศนูย์อาหารและรา้นอาหารในหา้งเทสโก ้โลตสั   แต่ในด้านความถี่ในการใชบ้ริ การในหา้งเทสโก ้
โลตสั ผู้บรโิภคทีม่อีายุมากกวา่ 41 ปีขึน้ไป จะมคีวามถี่ในการใชบ้รกิารในมากกวา่ 5 – 6 ครัง้
ต่อเดอืน และจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการบรกิาร อยู่ที ่ 1,001 บาทขึน้ไป ในขณะที ่ผู้บรโิภคทีม่อีายุ 
ต ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ 30 – 40 ปี ยอดใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โล ตสั อยู่ที ่ 501 – 1,000 บาท 
จากตารางที ่13 แสดงผลการเปรยีบเทยีบ อายุของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ ในด้านวธิกีารช าระ
เงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร ผู้บรโิภคทีม่อีายุ 31 – 41 ปีขึน้ไปจะใชบ้ตัรเครดติ /บตัรเด บติ 
และบตัรเครดติเทสโก ้โลตสั ด้านบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใ จซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร  ผู้บรโิภค
ทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป คนทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อสนิค้ าและใชบ้รกิาร คอื คนในครอบครวั 
สว่นผู้บรโิภคทีม่อีายุต ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ 30 – 40 ปี คนตดัสนิใจซื้ อสนิคา้และใชบ้รกิารจะเป็น
ตนเอง จะเหน็ได้วา่ผู้บรโิภคทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป  จ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ จ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการ
บรกิาร ยอดเงนิใชใ้นการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร มากกวา่ 1,001 บาทขึน้ไป ความถี่ในการใช้
บรกิาร 5 – 6 ครัง้ต่อเดอืน และบรกิารทีใ่ชค้อืศนูย์บรกิารหรอืรา้นอาหารทีอ่ยู่ในหา้งเทสโก ้
โลตสั  เพราะผู้บรโิภคกลุ่มนี้จะ เป็นมคีรอบครวั ซึ่งอาจจะไปรบัประทานอาหารในหา้งเทสโก ้
โลตสั ซึ่งหา้งเทสโก ้โลตสัเพิม่รา้นอาหารในหา้งเทสโก ้โลตสั เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บักลุ่มลูกคา้ 
เพราะได้ทัง้ซื้อสิ นคา้และใชบ้รกิารในทีแ่หง่เดยีว  สว่นกลุ่มลูกคา้ทีอ่ายุต ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่    
30 – 40 ปีจะมกีารใชบ้รกิารธรุกรรมทางการเงนิผ่านธนาคาร ดงันัน้ทางหา้งเทสโก ้โลต้ส ควร
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จะมตีดิต่อใหห้ลายๆ ธนาคารเปิดบรกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั เพิม่ความสะดวก สบายใหก้บั
ลูกคา้ 
 ด้านระดบัการศกึษาสงูสดุของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในเขตกรงุเท พฯ  ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อ
สนิคา้ ด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร  ด้านจ านวนเงนิในการใชบ้รกิาร  ด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และใช้
บรกิาร และด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร  จากตารางที ่ 15 แสดงผลการ
เปรยีบเทยีบระดบัการศกึษาข องผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ ในด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 
ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขี ึน้ไป ยอดในการซื้อสนิคา้ต่อครัง้ 1,001 บาทขึน้ไป 
สว่นผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ียอดที่ ซื้อสนิคา้ในแต่ละครัง้อยู่ที ่ 501 – 
1,000 บาท ด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ีความถี่
ในการใชบ้รกิาร มากกวา่ 6 ครัง้ต่อเดอืน   ด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ตามตารางที ่ 17 แสดง
การผลการเปรยีบเทยีบระดบัการศกึษาของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ ด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร  
ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขี ึน้ไป มยีอดใชบ้รกิารตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไป ผู้บรโิภค
ทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ีมยีอดใชบ้รกิาร 501 – 1,000 บาท ด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และ
บรกิาร ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร  ีซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในชว่งวนัจนัทร ์ – 
วนัพฤหสับด ี ซึ่งทางหา้งเทสโก ้โลตสั มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายในชว่งวนัธรรมดา เพื่อ
เพื่มการใชจ้า่ยของกลุ่มผู้บรโิภคนี้ใหม้ากขึน้  ด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร  
ตารางที ่ 19 แสดงผลการเปรยีบเทยีบระดบัการศกึษาของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ ในด้าน
วธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และบรกิาร  ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขี ึน้ไป จะมี
การใชบ้ตัรเครดติ/บตัรเดบติ  สว่นผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรจีะใชเ้งนิสดใน
การช าระเงนิในการซื้อสนิคา้ และใชบ้รกิาร  
 ด้านอาชพีของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ มอีทิธพิลต่ อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใช้
บรกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ  
  ผลจากการวจิยัพบวา่  ด้านประเภทของสนิคา้ทีซ่ื้อบ่อยทีส่ดุ ด้านความถี่ในการซื้อ
สนิคา้  ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้  ด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ  ด้านความถี่ในการใช้
บรกิาร ด้านจ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร  ด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้
และใชบ้รกิาร ด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร  ด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของภทัรวรนิ  ประไกรวนั ( 2551) 
ทีพ่บวา่ผู้บรโิภคทีม่ ีอายุ ระดบัการศกึษา  อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพ มผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีห่า้งเทสโก ้โลตสั ชลบุร ีแตกต่างกนั 
 ตารางที ่ 20 แสดงผลการเปรยีบเทยีบอาชพีของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ ในด้าน
ประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อ  ผู้บรโิภคทีป่ ระกอบอาชพีนักเรยีน พนักงาน /ลูกจา้งบรษิทัเอกชน และ
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จะซื้อสนิคา้อปุโภคบรโิภค เชน่ อาหาร เครือ่งดื่ม ผกั ผลไม ้เสือ้ผ้า เป็น
ต้น ในขณะที ่ผู้บรโิภคทีป่ระกอบอาชพี ธรุกจิสว่นตวั/ คา้ขาย  และอาชพี พ่อบ้าน /แมบ่้าน ซื้อ
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สนิคา้ใชภ้ายในบ้านเชน่ น ้า ยาล้างจาน ผงซกัฟอก น ้ายาล้างหอ้งน ้า แกว้ จาน ชาม เป็นต้น  
ด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ผู้บรโิภคทีป่ระกอบอาชพีนักเรยีน ธรุกจิสว่นตวั /คา้ขาย  พนักงาน /
ลูกจา้งบรษิทัเอกชน และขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ ความถี่ในการซื้อสนิคา้ 1- 2 ครัง้ต่อเดอืน สว่น
ผู้บรโิภคทีป่ระกอบอาชพี พ่อบ้าน/แมบ่้าน ความถี่ในการซื้อสนิคา้  3 – 4 ครัง้ต่อเดอืน เพราะ
ปกตแิล้ว แมบ่้าน / พ่อบ้านจะมกีา รซื้อสนิคา้บ่อยกวา่ อาชพีอืน่ๆ  ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้
ผู้บรโิภคทีป่ระกอบอาชพีนักเรยีน และพนักงาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน มยีอดเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ตัง้แต่ 
501 – 1,000 บาทต่อครัง้  สว่นผู้บรโิภคทีป่ระกอบอาชพีธรุกจิสว่นตวั / คา้ขาย   ขา้ราชการ /
รฐัวสิาหกจิ และพ่อบ้าน/แมบ่้านมยีอดเงนิทซีื้อสนิคา้ตัง้แต่ 1,001 บาทขึน้ไปต่อครัง้   สว่นใหญ่
ใชบ้รกิารช าระ คา่สาธารณูปโภค เชน่คา่ไฟ คา่น ้า  นอกจากนัน้ ผู้บรโิภคทีป่ระกอบอาชพี 
พ่อบ้าน /แมบ่้าน ยงัความถี่ในการใชบ้รกิารอยู่ที ่ 5 ครัง้หรอืมากกวา่ 6 ครัง้ต่อเดอืน  ด้าน
จ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร   ผู้บรโิภคทีป่ระกอบอาชพี ธรุกจิสว่นตวั / คา้ขาย  พนักงาน /ลูกจา้ง
บรษิทัเอกชน ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ และพ่อบ้าน/แมบ่้าน  จ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร ตัง้แต่ 1,001 
บาทขึน้ไป ด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ผู้บรโิภคทีป่ระกอบอาชพี นักศกึษา ธรุกจิสว่นตวั / 
คา้ขาย  พนักงาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน และขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ  วนัทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร 
คอืวนัเสาร ์– วนัอาทติย์  สว่นผู้ทีป่ระกอบอาชพีพ่อบ้าน / แมบ่้าน วนัที่ ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร 
คอืวนัอาทติย์ – วนัองัคาร   ด้านเวลาทีซ่ิ้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ผู้บรโิภค สว่นใหญ่  จะซื้อสนิคา้
และใชบ้รกิาร ในชว่งเวลา 17.00 – 20.00 น. สว่นผู้ทีป่ระกอบอาชพีพ่อบ้าน / แมบ่้าน ซื้อสนิคา้
และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั ในชว่งเวลา 10.00 – 13.00 น.  ด้านวธิกีารช าระเงนิในการซื้อ  
สนิคา้และใชบ้รกิาร สว่นใหญ่ผู้บรโิภคจะช าระคา่สนิคา้และคา่บรกิารด้วยเงนิสดมากทีส่ดุ หา้ง
เทสโก ้โลตสั จะเกบ็ฐานลูกคา้ได้ พรอ้มทัง้มกีจิกรรมสง่เสรมิการขายเมือ่ใชบ้ตัรเครดติ เทสโก ้
โลตสั  เป็นการกระตุ้นใหลู้กคา้เพิม่การใชบ้ัตรเครดติ เทสโก ้โลตสั   ด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้ และใชบ้รกิาร ผู้บรโิภคทีป่ระกอบอาชพี นักศกึษา พนักงาน /ลูกจา้ง
บรษิทัเอกชน และขา้ราชการ /รฐัวสิาหกจิ ตนเองเป็นคนทีต่ดัสนิใจซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารเอง 
สว่นผู้บรโิภคทีป่ระกอบอาชพี ธรุกจิสว่นตวั/คา้ขาย และ พ่อบ้าน/แมบ่้าน  คนในครอบครวั เป็น
คนทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร   ด้านอาชพี มอีทิธพิลต่อการพฤตกิรรม
การซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั มากทีส่ดุ   
 ด้านรายได้ต่อเดอืนของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ  มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม ในการซื้อ
สนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัในเขตกรงุเทพฯ   ด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้  ด้าน
จ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้  ด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ  ด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร ด้าน
จ านวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร  ด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ด้านชว่งเวลาทีซ่ื้ อสนิคา้และใชบ้รกิาร 
ด้านวธิกีารช าระเ งนิในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ด้านบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตั ดสนิใจซื้อ
สนิคา้และใชบ้รกิาร  จากตารางที ่ 30 แสดงผลการเปรยีบเทยีบ รายได้ของผู้บรโิภคในเขต
กรงุเทพฯ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ ผู้บรโิภคทีม่รีายได้ต ่ากวา่หรอืเ ทา่กบั 10,000 – 
30,000 บาท  มคีวามถี่ในการซื้อสนิคา้อยู่ที ่1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน สว่นผู้บรโิภคทีม่รีายได้ 30,001 
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บาทขึน้ไป มคีวามถี่ในการซื้อสนิคา้มากกวา่ 6 ครัง้ต่อเดอืน ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ 
ผู้บรโิภคทีม่รีายได้ 20,001 – 30,001 บาทขึน้ไป มยีอดคา่ใชจ้่ ายในการซื้อสนิคา้ตัง้แต่ 1,001 
บาทขึน้ไป  ด้านประเภทของบรกิารทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ  ผู้บรโิภคทีม่รีายได้ต ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ 
10,000 บาท ใชบ้รกิารศนูย์อาหารและรา้นคา้ในเทสโก ้โลตสั  ดงันัน้หา้งเทสโก ้ควรจะมอีาหาร
ทีไ่มแ่พงเกนิ และมคีวามหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัผู้บริ โภคกลุ่มนี้  ด้านความถี่ในการใช้
บรกิาร  ผู้บรโิภคทีม่รีายได้ 30,001 บาทขึน้ไป จะมคีวามถี่ในการใชบ้รกิารมากกวา่ 6 ครัง้ต่อ
เดอืน  ผู้บรโิภคทีม่รีายได้ 20,001 – 30,001 บาทขึน้ไป มยีอดคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารตัง้แต่ 
1,001 บาทขึน้ไป  ด้านวนัทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้ รกิาร  ผู้บรโิภคทีม่รีายได้ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 
10,000 – 30,001 บาทขึน้ไป จะไปซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในวนัเสาร ์– วนัอาทติย์ และผู้บรโิภค
ทีร่ายได้ 30,001 บาทขึน้ไป จะไปซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในวนัจนัทร ์  ด้านชว่งเวลาทีซ่ื้อสนิคา้
และใชบ้รกิาร  ผู้บรโิภคทีม่รีา ยได้ ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 – 20,000 บาท ชว่งเวลาในการ
ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ชว่ง 17.00 – 20.00 น.  สว่นผู้บรโิภคทีม่รีายได้ 20,001 – 30,001 บาท
ขึน้ไป จะซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัในชว่ง 13.00 – 16.00 น. ดงันัน้ทางหา้ง
เทสโก ้โลตสั ควรจดักจิ กรรมสง่เสรมิการขายในชว่งเวลา  10.00 – 13.00 น. เพื่อกระตุ้นให้
ลูกคา้มาซื้อในชว่งเวลาทีลู่กคา้ซื้อสนิคา้และใชเ้วลาทีลู่กคา้ไมค่อ่ยซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร  ด้าน
วธิกีารช าระเงนิในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร  ผู้บรโิภคทีม่รีายได้ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 – 
20,000 บาทขึน้ไป จะใชเ้งนิสดในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร  สว่นผู้บรโิภคทีม่รีายได้ 20,001 – 
30,001 บาทขึน้ไป จะใชบ้ตัรเครดติ /บตัรเดบติ และบตัรเครดติเทสโก ้โลตสั  ด้านบุคคลทีม่ ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร  ผู้บรโิภคทีม่รีายได้ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 – 
30,000 บาท  ตนเองเป็นคนตดัสนิใจซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้ โลตสั  สว่นผู้บรโิภค
ทีม่รีายได้ 30,001 บาทขึน้ไป คนในครอบครวัเป็นคนทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และใช้
บรกิาร 
 2.ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด  ได้แก ่ด้านผลติภณัฑ์  ด้านบรกิาร ด้านรา คา ด้าน
สถานที ่(ท าเลและทีต่ัง้) และด้านสง่เสรมิการขาย  มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
ใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ผลการวจิยัพบวา่ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคดิของพฤตกิรรมผู้บรโิภค ของ คอตเลอร์ , ฟิลปิ ( 1999) กล่าววา่ ในการ
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ โดยมจีดุเริม่ต้นจากการทีเ่กดิสิง่กระตุ้น ซึ่ง สว่นประสมทางการตลาดทัง้ 
4 ด้านถอืวา่เป็นสิง่กระตุ้นท าใหเ้กดิ กระบวนการตดัสนิใจซื้อ และสอดคล้องกบังานวจิยัเอกสทิธ ิ 
สนุทรนนท ( 2545) ทีพ่บวา่ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารภายในศนูย์การคา้ เซน็ทรลั 
แอรพ์อรต์ พลาซา ได้แก ่ด้านผลติภณัฑ์และด้านบรกิาร ด้านราคา ด้านสถานทีใ่หบ้รกิาร และ
ชอ่งทางการจ าหน่าย ด้านการสง่เสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร ด้าน
การใหบ้รกิารลูกคา้ 
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 โดยด้านปจัจยัด้านสนิคา้ มอีทิธติ่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทส
โก ้โลตสัของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร เพราะสนิคา้นัน้เป็นสิง่ทีผู่้ซื้อต้อ งการ เพื่อน ามา
บรโิภคหรอือปุโภค ดงันัน้สนิคา้ทีห่า้งเทสโก ้โลตสัเลอืกมาจ าหน่าย กต็้องสง่ผลต่อการซื้อสนิคา้
ในหา้งเทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภค ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎกีารคา้ปลกี ของออ๊กเดน (2005) 
กล่าววา่ ปจัจบุนัผู้บรโิภคต้องการซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ทีม่สีนิคา้มคีวามหลากหลาย หรอืครบวงจร
ในรา้นเดยีว  ซึ่งจะสอดคล้องผลงานวจิยั ด้านปจัจยัด้านสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการ
ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ  โดยในเรือ่งสนิคา้มี
ความหลากหลาย และอาหารสด มคีวามสดใหม ่ โดยเฉพาะสนิคา้อปุโภคบรโิภค เชน่ อาหาร 
เครือ่งดื่ม ผกัผลไม ้เสือ้ผ้า เป็นต้น มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้ในหา้งเทสโก ้โลตสั  
ด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ สง่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิ คา้ ของผู้บรโิภคในเขต
กรงุเทพฯ ด้านจ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้และเวลาในแต่ละครัง้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั 
 ด้านปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธติ่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้
โลตสัของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร    เพราะในปจัจบุนันอกจากสนิคา้ สิง่ทีม่าพรอ้มกนั
คอื การบรกิาร ซึ่งจะต้องการน าเสนอใหก้บัลูกคา้ เพื่อเป็นการเพิม่ความสะดวก สบายใหก้บั
ลูกคา้  โดยคณุภาพและความรวดเรว็ในการบรกิารของพนักงานและบรกิาร เปลี่ยน /รบัคนืสนิคา้
ภายใน 30 วนั มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้ใชภ้ายในบ้านเชน่ น ้ายาล้างจาน 
ผงซกัฟอก เป็นต้น  สว่นเรือ่งการบรกิารนอกเหนือจากสนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย การรบัช าระเงนิ
ด้วยความรวดเรว็ และมกีารจดัสง่สนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมต่อการซื้อสนิคา้อปุโภค บรโิภค
เชน่ อาหาร เครือ่งดื่ม ผกั ผลไม ้เสือ้ผ้า เป็นต้น   นอกจากนัน้ ปจัจยัด้านบรกิาร มอีทิธพิลใน
การใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั ในเรือ่งการบรกิารช าระคา่สาธารณูปโภค เชน่ คา่ไฟ คา่น ้า   
แต่ทางหา้งเทสโก ้โลตสั จะต้องมกีารพฒันาบรกิารทางธรุกรรมผ่านธนาคารทีอ่ยู่ในหา้งเทสโก ้
โลตสั รวมถงึขยาย ปรบัปรงุ ศนูย์อาหารและรา้นอาหารทีอ่ยู่ในหา้งเทสโก ้โลตสั    
 ด้านปจัจยัด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทส
โก ้โลตสั ของผู้ บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  เพราะ ราคาของสนิคา้เป็นสีง่ทีผู่้บรโิภคมกั
ค านึงถงึ และมกีารเปรยีบเทยีบกนักอ่นทีจ่ะเลอืกซื้อสนิคา้จากแหล่งต่างๆ ซึ่งทกุคนต้องการ
สนิคา้ทีด่ ีแต่ราคาถูก ดงันัน้ราคามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้ง
เทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ  โดยเรือ่งสนิคา้แต่ละประเภทมหีลายราคาใหเ้ลอืก 
หลากหลายใหเ้ลอืก และสนิคา้โดยรวมถูกกวา่หา้งอืน่ๆ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้ 
ประเภทสนิคา้ทีเ่ป็นสนิคา้อปุโภคบรโิภค เชน่อาหาร เครือ่งดื่ม ผกั ผลไม ้เสือ้ผ้า เป็นต้น  
 ด้านปจัจยัด้านสถานที ่( ท าเลและทีต่ัง้) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และใช้
บรกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  เพราะปจัจบุนัผู้บรโิภค
ต้องการความสะดวกสบาย  พรอ้มกบัความทนัสมยั และมหีลายสาขาเพื่อทีจ่ะเขา้ถงึผู้บรโิภคได้
อย่างมาก ดงันัน้สถานที ่จึงมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้
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โลตสั ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎธีรุกจิการคา้ปลกี ของมเิชล เลอว ี
และบารต์นั วซิ (2007) กล่าววา่ การพจิารณาการเลอืกท าเล ทีต่งัของรา้นคา้ปลกี ซึ่งค านึงถงึ
ความหนาแน่นของประชากร อ านาจการซื้อ การแขง่ขนัของธรุกจิ อปุกรณ์อ านวยความสะดวก 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัในเรือ่งปจัจยัด้านสถานที ่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และ
การใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ  ในเรือ่งการเดนิทางสะดวก ใกล้
ทีท่ างานและทีบ่้าน มอีทิธพิลต่ อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้ประเภทสนิคา้อปุโภคบรโิภค เชน่
อาหาร เครือ่งดื่ม ผกัผลไม ้เสือ้ผ้า เป็นต้น    การมขีนาดหา้งกวา้งขวาง และสถานทีจ่อดรถ
เพยีงพอ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้ของใชภ้ายในบ้าน เชน่ น ้ายาล้างจาน 
ผงซกัฟอก น ้ายาล้างจาน ชาม เป็นต้น  ซึ่งทา งหา้งเทสโก ้โลตสัเลอืกต าแหน่งในการขยาย
สาขาในแหล่งชมุชน เพื่อใหผู้้บรโิภคสะดวกในการเดนิทาง  
 ด้านการสง่เสรมิการตลาด  มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้ง
เทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  เพราะการสง่เสรมิการ ตลาด เป็นสิง่ทีท่ าให้
ผู้บรโิภค เกดิการรบัรู ้และต้องการสนิคา้ ซึ่งปจัจบุนัมกีารท าอย่างแพรห่ลายในหา้งสรรพสนิคา้ 
และผู้บรโิภคเองกม็คีวามชอบใจในเรือ่งของการสง่เสรมิการตลาด   การสง่เสรมิการตลาด  มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โล ตสั ของผู้บรโิภคในเขต
กรงุเทพฯ โดยการมคีลบัการด์เพื่อใชแ้ลก และเป็นสว่นลด มอีทิธพิลต่อการใชบ้รกิาร จา่ย
สาธารณูปโภค เชน่คา่น ้า คา่ไฟ  และการมขีองสมนาคณุเยอะมากกวา่หา้งอืน่ๆ และโปรเตอร์
โฆษณาสนิคา้ ตดิไวภ้ายใน/ภายนอก รอบบรเิวณหา้งเทสโก ้โลตสั มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การใชบ้รกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการรบับรกิารผ่านธรุกรรมทางธนาคาร ดงันัน้หา้งโลตสั 
ควรจะตดิต่อกบัทางธนาคารหลายๆ ทีเ่พื่อใหอ้ านวยความสะดวกใหก้บัผู้บรโิภค 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 จากผลการวจิยั ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้  และใชบ้รกิารในหา้ง

เทสโก ้โลตสั ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. ผลการศกึษาปจัจยัลกัษะสว่นบุคคล ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ผู้บรโิภค
ทีซ่ื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในโลตสั   สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ และความถี่ในการซื้อสนิคา้บ่อยกวา่
เพศชาย เพราะเพศชายจะซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร ในวนัเสาร ์ – วนัอาทติย์ แต่เพศหญงิ และ
อาชพีแมบ่้าน / พ่อบ้าน มกีารซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในวนัจนัทร ์ –วนัองัคาร   ในชว่งเวลา 
10.00 – 16.00 น. เพื่อเพิม่ใหผู้้บรโิภคได้ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในชว่งเวลาทีผู่้บรโิภคไมค่อ่ย
เดนิซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร   ดงันัน้ทางห้ างเทสโก ้โลตสัควรจะจดั โปรแกรมสง่เสรมิการตลาด 
อาทเิชน่ มอบสว่นลด ส าหรบัแผนกเครือ่งใชข้องผู้หญงิ จะเป็นการกระตุ้นใหใ้ชจ้า่ยมากขึน้   
เรือ่งวธิกีารช าระเงนิ ทัง้เพศชายและเพศหญงิ มกีารช าระเงนิสดมากทีส่ดุ ดงันัน้ควรจดักจิกรรม
สง่เสรมิการขายใหก้บัลูกคา้ทีซ่ื้อเงิ นสด เชน่มอบสว่นลด 5 -10% ส าหรบัผู้ทีซ่ ื้อเงนิสด ตัง้แต่ 
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500บาท  และส าหรบัเพศชายจะมกีารจา่ยสนิคา้โดยใชบ้ตัรเครดติ / บตัรเดบติมากกวา่ เพศ
หญงิ ดงันัน้ เพื่อเป็นการดงึดูดใหผู้้บรโิภคเพศชายมาสมคัรบตัรเครดติเทสโก ้โลตสัเยอะก็
อาจจะมกีจิกรรมสง่เสรมิการขาย เชน่สมคัร บตัรเครดติ เทสโก ้โลตสั มอบสว่นลดเครือ่งใช้
ส าหรบัผู้ชาย 15% ในวนัธรรมดา เพื่อใหผู้้บรโิภคซึ่งเป็นเพศชาย ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในวนั
ธรรมดาด้วย 
 สว่นใหญ่ผู้บรโิภคทีม่อีายุมาก กจ็ะมรีายได้มากตามไปด้วย ซึ่งผู้บรโิภคกลุ่มนี้จะมกีาร

ใชจ้า่ยต่อครัง้มากกวา่ 1,001 บาทขึน้ไป และความถี่ในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารมากกวา่ 5- 6 

ครัง้ต่อเดอืน แต่ยงัมกีารใชบ้ตัรเทสโก ้โลตสั น้อย  ควรจะดงึดูดใหลู้กคา้สมคัรบตัรเดรดติ  เทส

โก ้โลตสั เชน่ หลงัจากสมคัรบตัร มอบก านัลสว่นลด 500 บาทเพื่อกระตุ้นใหผู้้บรโิภคกลุ่มนี้ซื้อ

สนิคา้บ่อยขึน้ 

 จากผลการศกึษาพบวา่ อาชพี และรายได้ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ

สนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพฯ มากทีส่ดุ รองมาคอือายุ  

ระดบัการศกึษา และเพศ   และปจัจยัในด้านพฤตกิรรมทีอ่ทิธพิลมากทีส่ดุคอื ด้านจ านวนเงนิที่

ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิาร   ซึ่งเฉลี่ยคา่ใชจ้า่ยต่อครัง้ 501- 1,000 บาท สว่นความถี่ในการซื้อสนิคา้ 

และใชบ้รกิารอยู่ที ่1- 2 ครัง้ และผู้บรโิภคสว่นใหญ่ใชว้ธิชี าระเงนิคา่สนิคา้และบรกิารในหา้งเทส

โก ้โลตสั เป็นเงนิสด   ดงันัน้หากจะเพิม่ความถี่ของผู้บรโิภคทีช่ าระคา่สนิคา้และบรกิา รเป็นเงนิ

สด ใหซ้ื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสัมากขึน้  ควรจะมกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการ

ขาย เชน่ สะสมยอดใชจ้า่ยเงนิสด ใน 1 อาทติย์ ได้ยอดเงนิ 2,500 บาทได้รบัของแถม  หรอื

บตัรก านัลสว่นลด 500 บาท ส าหรบัลดในการซื้อครัง้ถดัไป 

  1. ผลการศกึษาสว่นประสมทางก ารตลาด จากการศกึษาพบวา่ ปจัจยัด้านสว่น

ประสมทางการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั

โดยภาพรวม โดยเฉพาะ ปจัจยัด้านสถานที ่รองลงมาคอื ปจัจยัด้านสนิคา้ ปจัจยัด้านบรกิาร 

ปจัจยัด้านราคา และปจัจยัด้านสง่เสรมิการตลาด  

  ผู้บรโิภ คสว่นใหญ่ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั เพราะมี

ความสะดวกในการเดนิทาง แต่สิง่ทีค่วรปรบัปรงุคอื มสีถานทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ ดงันัน้หากจะมี

การขยายสาขาเพิม่ หา้งเทสโก ้โลตสัต้องค านึงถงึพื้นทีใ่นการจอดรถใหม้ากขึน้ เพื่อรองรบั

ผู้บรโิภคทีจ่ะเขา้ซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้โลตสั   

  ในด้านปจัจยัสนิคา้ มกีารซิ้อสนิคา้อปุโภค บรโิภค เชน่ อาหาร เครือ่งดื่ม ผกั 

ผลไม ้เป็นต้น และเครือ่งใชภ้ายในบ้าน เชน่ น ้ายาล้างจาน ผงซกัฟอก  แต่ยงัขาดความทนัสมยั
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ในเรือ่งของอปุกรณ์ไฟฟ้า  อปุกรณ์ส านักงาน และสนิคา้กลุ่ มบนัเทงิ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหา้ง

เดอะมอลล์ หรอืหา้งเซน็ทรลั  หากมกีารพฒันา ปรบัปรงุใหดู้ทนัสมยั และมเีจา้หน้าทีท่ ีใ่หข้อ้มลู

ได้อย่างด ีกจ็ะเป็นการเพิม่ยอดขายนอกจากสนิคา้อปุโภค บรโิภค พรอ้มทัง้สือ่ประชาสมัพนัธ ์

เกีย่วกบัการรบัประกนัเปลี่ยนสนิคา้/ รบัคนืสนิค้ า  พรอ้มทัง้มบีรกิารจดัสง่โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

ผู้บรโิภคสามารถไปทีเ่ดยีว สามารถซื้อสนิคา้อปุโภคบรโิภค และสนิคา้อืน่ๆ ภายในหา้งเทสโก ้

โลตสัเพยีงทีเ่ดยีว 

 ด้านปจัจยัด้านบรกิาร  ศนูย์อาหารและรา้นอาหารทีต่ัง้อยู่ในหา้งเทสโก ้โลตสั

จะต้องมกีารปรบัปรงุ ศนูย์อาห าร และรา้นอาหารทีต่ัง้อยู่ในหา้งเทสโก ้โลตสั เพื่อเพิม่ความ

หลายหลายใหก้บัผู้บรโิภค เพราะนักศกึษา และพ่อบ้าน /แมบ่้าน ใชบ้รกิารศนูย์อาหารและ

รา้นอาหารทีต่ัง้ในโลตสั  ท าใหผู้้บรโิภค เกดิความสะดวกสบาย มอีาหารหลากหลายใหลู้กคา้

เลอืก นอกจากนัน้ การบรกิารด้านการรบัช าระคา่สนิคา้ (เคาน์เตอรช์ าระเงนิ ) เพราะลูกคา้สว่น

ใหญ่ ช าระคา่สนิคา้และบรกิารเป็นเงนิสด และสว่นมากมกีารใชจ้า่ยกนัมากในวนัเสาร ์ –อาทติย์ 

ดงันัน้ ชอ่งรบัช าระเงนิควรจะเปิดบรกิาร ทกุๆ ชอ่ง (ทัง้ชอ่งรบัช าระเงนิสดและบตัรเครดติ ) ใน

วนัดงักล่าว เพื่อผู้บรโิภคจะได้ไมเ่สยีเวลาในการรอต่อควินานจนเกนิไป 

    ด้านปจัจยัด้านราคาและปจัจยัด้านการสง่เสรมิกาตลาด ยงัขาดการ

ประชาสมัพนัธเ์รือ่ง เป็นหา้งทีถู่กกวา่หา้งอืน่ๆ ซึ่งผู้บรโิภคยงัรบัรู ้ในเรือ่งสนิคา้มรีาคาถูกกวา่

หา้งอืน่ๆ อาจจะเพิม่โฆษณาทางทวี ี รวมถงึประชาสมัพนัธ ์สทิธสิ า หรบัผู้ทีใ่ชบ้ตัรคลบัการด์ 

เพื่อเป็นการกระตุ้นใหลู้กคา้ใชบ้ตัรคลบัการด์ เพื่อเป็นสว่นลดสนิคา้ใหเ้พิม่มากขึน้  

  การสง่เสรมิการตลาด เพื่อใหผู้้บรโิภค รบัรูว้า่หา้งเทสโก ้โลตสั เป็นอนัดบัหนึ่งใน

เรือ่งสนิคา้ทีร่าคาถูกกวา่หา้งอืน่ๆ ผ่านโฆษณา และสทิธปิระโยชน์ที่ จะได้รบัจากคลบัการด์ ทัง้

เป็นสว่นลด และสะสมแต้มเพื่อรบัแลกของสมนาคณุ 

  

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.ควรมกีารท าการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างๆ ด้วย เชน่ ในต่างจงัหวดั เพื่อทีจ่ะได้

ผลการวจิยัทีส่ามารถน ามาเปรยีบเทยีบถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และ ใชบ้รกิาร

ในหา้งเทสโก ้โลตสั วา่กลุ่มตวัอย่างมคีวามแตกต่างกนัในด้านลกัษณะสว่นบุคคล หรอืปจัจยั

สว่นประสมทางการตลาดหรอืไม ่ซึ่งจะท าใหผ้ลการวจิยัทีไ่ด้มขีอบเขตทีก่วา้งขวางขึน้ และเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการคา้ได้ทัว่ประเทศ 



180 

 2.ควรมกีารศกึษาหา้งบิก๊ซ ี ซึ่งปจัจบุั นมกีารรวมกบัทางหา้ง คารฟู์ รท์ าใหอ้ านาจการ

ต่อรองเพิม่ข ึน้ ควรศกึษาเพิม่เตมิในปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และใชบ้รกิารใน

หา้งบิก๊ซ ีหรอืท าการเปรยีบเทยีบ ขอ้ด ีขอ้ด้อย ของแต่ละหา้ง เพื่อทีจ่ะได้เป็นแนวโน้มในการ

พฒันาปรบัปรงุรา้นคา้ ส าหรบัผู้ประกอ บการใหด้ยีิง่ข ึน้ ตอบสนองในสิง่ทีห่า้งบิก๊ซไีมส่ามารถ

ท าได้  ได้แก ่ผลติภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาดหรอื การศกึษา

ปจัจยัทีเ่ป็นสิง่กระตุ้นภายใน เชน่ ปจัจยัทางจติวทิยา ได้แก ่ทศันคตแิละการรบัรู ้เป็นต้น 

 3.ควรมกีารศกึษาความแตกต่างของพฤตกิรรมของผู้บรโิภคทีซ่ื้อสนิคา้เป็นจ านวนมาก 

เปรยีบเทยีบ กบัผู้บรโิภคทีซ่ื้อสนิคา้จ านวนน้อย เพื่อฝ่ายการตลาดสามารถน าขอ้มลูไปท าการ

สง่เสรมิการตลาดใหเ้หมาะสม ส าหรบัผู้บรโิภคทัง้ 2 กลุ่มนี้  ซึ่งจะเป็นการลดต้นทนุในการใชง้บ

สง่เสรมิการตลาดใหเ้กดิประสทิธผิลมากทีส่ดุ 
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เลขที่

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย
เร่ือง ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้โลตัสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เรียน ผูต้อบแบบสอบถาม

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือประกอบการเรียนในรายวิชา วิจยัการตลาด ของนิสิตปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาวิจยัเร่ือง
"ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใช้บริการใน ห้างเทสโกโ้ลตสัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร"  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทา่น 

ในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีทกุขอ้ตามความเป็นจริง ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงส าหรับกรุณาและความความร่วมมือของทา่นในการ

ตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบคุคล
ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และใช้บริการ
ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของห้างเทสโก ้โลตสั
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 เพศ
ชาย                               หญิง

1.2 อายุ
ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี                               21 - 30 ปี           31-40 ปี
41-50 ปี                               51 ปีข้ึนไป

1.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด
ต ่ากวา่ปริญญาตรี                              ปริญญาตรี            ปริญญาตรีข้ึนไป

1.4 อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา                             ธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย          พนักงาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ                             พ่อบา้น /แมบ่า้น            อ่ืนๆ (ระบ)ุ……………………………

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท                            10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท                             30,001 – 40,000 บาท
 40,001 – 50,000 บาท                             50,000 บาทข้ึนไป

ค าช้ีแจง  กรุณาเลือกค าตอบ โดยใส่เคร่ืองหมาย  / ลงใน           ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด
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ส่วนที ่2 ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้ โลตัส

ท่ีห้างเทสโก ้โลตสั

2.1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีท่านซ้ือสินคา้และใช้บริการในห้างเทสโก ้โลตสั
                   สินคา้มีความหลากหลาย  
                   อาหารสด  มีความสดใหม่
                   มีฉลากแสดงรายละเอียดคุณสมบติัชัดเจน
                   สินคา้และบรรจุภณัฑท่ี์ใช้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน
                   สินคา้มีความทนัสมยัมากกวา่ห้างอ่ืนๆ  เช่นแบนดเ์ส้ือผา้

2.2. ปัจจยัดา้นบริการท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีทา่นซ้ือสินคา้และใช้บริการในห้างเทสโก ้โลตสั
                 คุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงาน
                 มีบริการอ่ืนนอกเหนือจากสินคา้ให้เลือกมากมาย เช่น ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านหนังสือ โรงหนัง คาร์แคร์ เป็นตน้
                 การรับช าระเงินมีความรวดเร็วโดยไมต่อ้งต่อคิวในการช าระเงิน
                 มีการบริการจดัส่งสินคา้ เช่น ตูเ้ยน็ ทีวี
                 บริการเปล่ียน / รับคืนสินคา้ ภายใน 30 วนั

2.3. ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีทา่นซ้ือสินคา้และใช้บริการในห้างเทสโก ้โลตสั

               สินคา้แต่ละประเภทมีหลากหลายราคา ให้เลือกตามความเหมาะสม
                สินคา้มีป้ายแสดงราคาชัดเจน
                สินคา้โดยรวมมีราคาถูกกวา่ซ้ือท่ีห้างๆ อ่ืน
                การคิดคา่บริการช าระคา่สาธารณูปโภค บตัรเครดิต ถูกกวา่ท่ีอ่ืน
                ทา่นสามารถซ้ือสินคา้เป็นเงินผอ่นได ้เช่น มีสินคา้ผอ่นช าระ 0%

2.4. ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีทา่นซ้ือสินคา้และใช้บริการในห้างเทสโก ้โลตสั

               มีการจดัวางสินคา้เป็นระเบียบง่ายต่อการเลือกซ้ือ
              ขนาดของร้านกวา้งขวางเพียงพอกบัการเดินเลือกซ้ือสินคา้
              มีสาขากระจายอยูใ่นบริเวณเขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ
              การเดินทางมีความสะดวก
              มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใช้บริการ  มีความความปลอดภยั
        
2.5. ปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีทา่นซ้ือสินคา้และใช้บริการในห้างเทสโก ้โลตสั
             มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา roll back
             มีโปรโมชัน่ในห้างบอ่ยกวา่ห้างอ่ืนๆ 
             มีบตัรคลบัการ์ดเพ่ือใช้แลกสินคา้และเป็นส่วนลด
             มีการแลกของสมนาคุณเยอะกวา่ห้างอ่ืนๆ 
             มีโปรเตอร์โฆษณาสินคา้ ติดไวภ้ายใน / ภายนอก/ รอบบริเวณห้างฯ

ค าช้ีแจง  กรุณาเลือกค าตอบ โดยใส่เคร่ืองหมาย  / ลงใน           ท่ีตรงกบัขอ้มลูและความคิดเห็นท่ีทา่นซ้ือ/ เคยซ้ือสินคา้ และใช้บริการ
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ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของห้างเทสโก้ โลตัส

3.1 ประเภทสินคา้ท่ีทา่นซ้ือบอ่ยท่ีสุดในห้างเทสโก ้โลตสั คือขอ้ใด ( เลือกเพียง 1 ขอ้)
สินคา้อุปโภคบริโภค เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม ผกัผลไม ้เส้ือผา้ เป็นตน้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/มือถือ
สินคา้ใช้ภายในบา้น เช่น น ้ายาลา้งจาน ผงซกัฟอก น ้ายาลา้งห้องน ้า แกว้ จาน ชาม เป็นตน้
เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ส านักงาน /สินคา้กลุ่มบนัเทิง เช่น ซีดี นิตยสาร  เป็นต้
อ่ืนๆ ………………………………………

3.2 ความถ่ีท่ีทา่นซ้ือสินคา้ท่ีห้างเทสโก ้โลตสั โดยเฉล่ียต่อเดือนเป็นเทา่ใด   
น้อยกวา่ 1  คร้ังต่อเดือน                                1 - 2  คร้ังต่อเดือน
3 - 4 คร้ังต่อเดือน                                5- 6  คร้ังต่อเดือน

                       มากกวา่ 6  คร้ังต่อเดือน

3.3 ทา่นซ้ือสินคา้ท่ีห้างเทสโก ้โลตสั เป็นจ านวนเงินต่อคร้ังโดยเฉล่ียเทา่ใด  
ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 100 บาท                                101 - 500 บาท

                 501- 1000 บาท                               ตั้งแต่ 1001 บาทข้ึนไป

3.4 ประเภทของบริการท่ีท่านใช้บอ่ยท่ีสุด ในห้างเทสโก ้โลตสั คือขอ้ใด(เลือกเพียง 1 ขอ้)
การบริการช าระคา่สาธารณูปโภค เช่น คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท ์คา่ใช้บริการบตัรเครดิต เป็นตน้
การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคาร ท่ีตั้งอยูใ่นห้างไฮเปอร์มาเกต เทสโก ้โลตสั
การบริการรับท าประกนัภยั เช่น ประกนัภยัรถ ประกนัชีวิต เป็นตน้
การใช้บริการศนูยอ์าหารและร้านอาหารภายในเทสโก ้โลตสั / บริการคาร์แคร์  เช่น ลา้งรถ 
อ่ืนๆ ………………………………………

3.5 ความถ่ีท่ีทา่นใช้บริการท่ีห้างเทสโก ้โลตสั โดยเฉล่ียต่อเดือนเป็นเทา่ใด   
น้อยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน                             1 - 2  คร้ังต่อเดือน
3-4 คร้ังต่อเดือน                              5- 6  คร้ังต่อเดือน

                      มากกวา่ 6  คร้ังต่อเดือน

3.6 ทา่นใช้บริการท่ีห้างเทสโก ้โลตสั เป็นจ านวนเงินต่อคร้ังโดยเฉล่ียเทา่ใด  
ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 100 บาท                                101 - 500 บาท
501- 1000 บาท                               ตั้งแต่ 1001 บาทข้ึนไป

3.7 ทา่นซ้ือสินคา้และบริการท่ีห้างเทสโก ้โลตสั ในช่วงวนัใดบอ่ยท่ีสุด
วนัจนัทร์                            วนัองัคาร
วนัพุธ                             วนัพฤหัสบดี

                        วนัศกุร์                             วนัเสาร์
                        วนัอาทิตย์

3.8 ทา่นซ้ือสินคา้และบริการท่ีห้างเทสโก ้โลตสั ในช่วงเวลาใดบอ่ยท่ีสุด
10.00 - 13.00 น.                            13.00 - 16.00 น.
17.00 - 20.00 น.                            20.00 - 23.00 น.

3.9 ทา่นช าระเงินในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีห้างห้างเทสโก ้โลตสั ดว้ยวิธีการใดมากท่ีสุด
เงินสด                           บตัรเครดิต /เดบิต
บตัรเครดิตเทสโก ้โลตสั

3.10 บคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการท่ีห้างห้างเทสโก ้โลตสั คือใคร
คนในครอบครัว                           เพ่ือน
ญาติ                          ตนเอง

3.11 ในอนาคตทา่นจะยงัเลือกซ้ือสินคา้และบริการของห้างห้างเทสโก ้โลตสั อีกหรือไม่
                          เพ่ือนกลบัมาซ้ือและใช้บริการ                           ไม่กลบัมาซ้ือและไมใ่ช้บริการ

************************************************************************************

ขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ค าช้ีแจง  กรุณาเลือกค าตอบ โดยใส่เคร่ืองหมาย  / ลงใน           ท่ีตรงกบัขอ้มลูและพฤติกรรมท่ีซ้ือและรับบริการเก่ียวกบัห้างเทสโก ้โลตสั

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคณุภาพเครื่องมือวิจยั 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจคณุภาพเครื่องมอืวิจยั 
 

รายช่ือ      ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน 
 

1. อาจารย ์ดร.ล ่าสนั  เลศิกลูประหยดั    อาจารยป์ระจ า 
ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

2. อาจารย ์นาฎอนงค ์ นามบุดด ี  อาจารยป์ระจ า 
ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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