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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้
สนิคา้และบรกิารในหา้งเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการให้บรกิาร 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และมแีนวโน้มพฤตกิรรม โดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
มแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการกลบัมาซือ้สนิคา้ และแนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการแนะน าผูอ้ื่น ความคดิเหน็อยู่ในระดบัไม่
แน่ใจ ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดแ้ตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมด้านการกลบัมาซื้อ
สนิคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสัในครัง้ต่อไป แตกต่างกนั และผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดแ้ตกต่างกนั มี
แนวโน้มพฤติกรรมด้านการแนะน าผู้อื่นมาห้างเทสโก้โลตสัในครัง้ต่อไป แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05
ผู้บรโิภคที่มคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลติภัณฑ์ ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และด้านส่งเสรมิ
การตลาด มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการกลบัมาซือ้รอ้ยละ 
29.2 และด้านการแนะน าผู้อื่นร้อยละ 27.1 อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ผู้บรโิภคที่มคีวามคิดเหน็ต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่ มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
หา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการกลบัมาซือ้รอ้ยละ 57.0 และดา้นการแนะน าผูอ้ื่นรอ้ยละ 53.4 อย่าง
มนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด คุณภาพการใหบ้รกิาร แนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research was to study the marketing mixes and service quality toward 
consumer behavior trends in Tesco Lotus in the Bangkok metropolitan area. The samples in this study 
included four hundred consumers who purchased products advertising service at  Tesco Lotus branches in 
the Bangkok metropolitan area. The results were as follows : 

The opinions of consumers on the marketing mixes and service quality on level a moderate level 
overall level and consumer behavioral trends overall at an uncertain. When considering each aspect it was 
found that the aspects of consumer behavioral trends on the return of buying products and consumer 
behavior trends to recommend opinions at a level of uncertainty.The differences in terms of gender, age, 
education, occupation and average monthly income and differences in consumer behavioral trends on the 
return of buying products and differences in terms of gender, age, education and average monthly income to 
differences in consumer behavioral trends to recommend  at a statisticaly significant level of 0. 05.The 
opinions of consumers on the marketing mixes in the aspects of product , place and promotion influenced 
consumer behavioral trends at branches of Tesco Lotus in the Bangkok metropolitan area in the aspect on 
the returns of buying products, which could be explained by 29.2% and recommendations,which could be 
explained by 27.1%,with at a statisticaly significant level of 0.05.The opinions of consumers on service quality 
in the physical characteristics aspect,  including confidence and customer attention in terms of consumer 
behavior trends in Tesco Lotus in the Bangkok metropolitan area in the aspect on the return of buying 
products, which could be explained by 57.0% and recommendations, which could be explained by 53.4% at a 
statisticaly significant level of 0.05. 
 
Keywords: Marketing Mixes, Service Quality, Consumer Behavior Trends 
 
บทน า 

ในโลกยุคโลกาภวิฒัน์ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการขนส่ง และคมนาคมสื่อสารทีม่คีวามสะดวกรวดเรว็
ขึน้มกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงต่อพฤตกิรรมสงัคมไทยในหลายดา้นไม่ว่าจะ
เป็นในด้านสงัคม วฒันธรรม รูปแบบการด ารงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค จากการด าเนินชีวติที่เรยีบง่ายเป็น
รปูแบบทีซ่บัซอ้นมากขึน้ และท าใหเ้กดิการพฒันารปูแบบธุรกจิใหม่ๆ ทีอ่ านวยความสะดวกต่อการด าเนินชวีติมากขึน้ 
ธุรกจิคา้ปลกีนับว่ามคีวามส าคญัต่อการใชช้วีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคและประชาชน นอกจากนี้ธุรกจิคา้ปลกียงัถอืว่ามี
ความส าคญัต่อธุรกจิอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกจิอาหาร เกษตร การเงนิ การขนสง่อกีดว้ย  

ปจัจุบันธุรกิจค้าปลีกที่มีการขยายตัวในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ดิสเคานท์สโตร์ หรือ คอนวี
เนียนสโตร ์เขา้มาแทนที่รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิหรอืรา้นโชวห์่วย ส่งผลให้รา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิหรอืรา้นโชวห์่วยมี
ความส าคญัต่อความต้องการของผูบ้รโิภคลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อเกดิวกิฤตการณ์ภาวะเศรษฐกจิขึน้ส่งผลใหธุ้รกจิ
คา้ปลกีแบบดัง้เดมิและหา้งสรรพสนิคา้มยีอดขายทีม่แีนวโน้มลดลง นอกจากนัน้ผลกระทบอกีช่องทางหนึ่งของธุรกจิคา้
ปลกีมาจากออนไลน์ ชอ้ปป้ิง และพฤตกิรรมผูซ้ือ้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป สถานการณ์คา้ปลกีเมอืงไทยยงัคงเป็นปจัจยัหลกัที่
ท าใหผู้ป้ระกอบการต้องคดิหนกั ส าหรบัเรื่องของก าลงัซือ้ผูบ้รโิภคบางกลุ่มทีย่งัไม่กระเตื้องสกัท ีเลยท าใหบ้างแบรนด์
ต้องหาลู่ทางเพื่อท าการคา้แบบใหม่ๆ ใหม้ากยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตวัแบรนดใ์หม่ หรอืใชน้วตักรรมเขา้มาเสรมิ
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สนิคา้ของตวัเองใหโ้ดดเด่น รวมถงึหาตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิม่โอกาสของธุรกจิและลดความเสีย่ง โดยอุตสาหกรรม
คา้ปลกีของประเทศไทยนับเป็นอกีหนึ่งภาคทีม่คีวามส าคญั และช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของไทยเช่นเดยีวกนั  ขณะที่
การขยายสาขาในธุรกจิค้าปลกีของค่ายต่างๆ ยงัคงมอียู่อย่างต่อเนื่อง  (ส านักพมิพ์ไทยโพสต์ . สถานการณ์ค้าปลกี
เมอืงไทย สมรภูมแิสนลา้นทีผู่ป้ระกอบการยงัลงทุน / อโีคโฟกสั. 2561) 

ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขนัเพิ่มขึ้น โดยการแข่งขนัจะมีทัง้ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา การช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด การสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัถูกน ามาใชทุ้กรปูแบบ เพื่อช่วงชงิส่วนแบ่ง
ทางการตลาด โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นองค์ประกอบส าคญัที่ผู้ประกอบการต้องใช้วางแผน 
เพื่อทีจ่ะท าใหธุ้รกจิสามารถแข่งขนัและประสบความส าเรจ็ได้ เช่นเดยีวกบัคุณภาพบรกิาร การใหบ้รกิารแก่ลูกคา้เพื่อ
สร้างความพึงพอใจและความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลูกค้าเพื่อผลก าไรระยะยาวให้กบัธุรกจิ ได้ถูกน ามาใช้ในหลายๆ  
องคก์ร เพื่อดงึก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคใหต้ดัสนิใจซือ้สนิคา้กบัธุรกจิของตน ผูป้ระกอบการจะท าอย่างไรใหลู้กคา้สามารถ
จดจ า และระลกึถงึสนิคา้หรอืบรกิารของตนเมื่อลกูคา้เกดิความตอ้งการ  

ขณะที่ผู้บรโิภคต่างมปีจัจยัสิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ทัง้ในด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ความ
เจรญิขยายตวัอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้ผู้บรโิภคมีพฤติกรรมและความต้องการเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็ นความต้องการ
บรโิภคสนิคา้ทีห่ลากหลายขึน้ ความต้องการคุณภาพชวีติที่ดขี ึน้  ความต้องการความสะดวกสบายและความทนัสมยั
มากขึ้น ผู้ประกอบการหลายรายหนัมาแข่งขนัในธุรกิจค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการเริ่มศึกษาร้านค้า
รปูแบบใหม่ๆ ขึน้มารองรบัและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางในการ
เขา้ถงึผูบ้รโิภคและยงัเป็นการขยายฐานลกูคา้อกีทางหนึ่ง 

ทางผูว้จิยัเหน็ถงึการแข่งขนัธุรกจิคา้ปลกี รวมไปถงึคู่แขง่ของหา้งเทสโกโ้ลตสัจงึเป็นแรงบนัดาลใจใหท้ างาน
วจิยัเพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโก้
โลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดอย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมไปถงึการบรหิารจดัการในการปรบัปรุงดา้นสนิคา้และการบรกิารเพื่อใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของ
กลุ่มลกูคา้เพิม่มากขึน้และเพื่อเป็นการรกัษาสว่นแบ่งการตลาดอนัดบั 1 เอาไวต่้อไปได ้
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในห้างเทสโก้โลตัสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการ ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในห้างเทสโก้โลตัสในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่าง
กนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. คุณภาพการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง
อย่างรวดเรว็ ด้านความมัน่ใจ และด้านความเอาใจใส่ มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บรโิภคในห้างเทสโก้โลตสัในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์วชริวชัร งามละม่อม (2558) กล่าวว่า ลกัษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร ์ถอืเป็นความหลากหลายและแตกต่างเกีย่วกบับุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ เป็นต้น โดยจะแสดง
ถงึความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดตีถงึปจัจุบนั ซึง่ความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลน้ี สามารถบ่งชีล้กัษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมาจากความแตก ต่างทางด้าน
ประชากรศาสตรห์รอืความเป็นมาของบุคคลนัน่เอง  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด เสร ีวงษ์มณฑา (2542) ไดอ้ธบิายว่า สว่นประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ การมสีนิคา้ทีต่อบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยขายในราคาที่
ผูบ้รโิภครบัได ้และยนิดทีีจ่ะจ่ายเพราะคุม้ รวมถงึมกีารกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้รโิภคดว้ยความพยายาม
จูงใจให้เกดิความชอบในสนิค้าและเกดิพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s เหมาะที่จะใช้ในการ
วางแผนการตลาดส าหรบัผลติภณัฑ์ทีม่มีูลค่าไม่มาก ผลติภณัฑป์ระเภทอื่นมลีกัษณะเฉพาะบางประการทีท่ าใหผู้้ท า
การตลาดตอ้งปรบัเปลีย่นสว่นประสมทางการตลาดส าหรบัผลติภณัฑเ์หล่านัน้  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ยุวด ีมพีรปญัญาทวโีชค (2553) กล่าวว่า “คุณภาพการ
บรกิารคอื ประสบการณ์ทัง้หมดซึ่งลูกค้าสามารถประเมนิออกมาได้นอกจากนัน้คุณภาพการบรกิารคอื ตวัชี้วดัเพื่อ
ประเมนิระดบัขัน้ความพงึพอใจของลูกคา้เพื่อนเสนอบรกิารทีคุ่ณภาพดทีีส่ดุ ซึง่สิง่ส าคญัอย่างมากคอืการล่วงรูถ้งึสิง่ที่
ลูกค้าต้องการอย่างแทจ้รงิ (Exactly Wants) สิง่ที่ลูกค้ามคีวามชอบ (Preference) และสิง่ที่ลูกคา้ชื่นชมยนิด(ีDelight) 
ลกูคา้ทีรู่ส้กึชื่นชมยนิดคีอื ภาวะทีไ่ม่ปรากฏความคาดหวงัแต่จะกลายเป็นภาวะทีเ่กนิความคาดหวงั”   

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค วเิชยีร วงศณิ์ชชากุล และกรศวิชั คงธนาสนิธร (2553) ไดก้ล่าวว่า 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึกระบวนการ ตดัสนิใจ ซึง่เป็นการปฏบิตัขิองแต่ละบุคคลทีจ่ะเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้
และการใชส้นิคา้หรอืบรกิารต่างๆ นอกจากนี้ Kotler (1997) กล่าวว่า โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior 
model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริม่ต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น  
(Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนกล่องด า ทีผู่้ผลติและผูข้ายไม่สามารถคาดได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีจ่ะได้รบั  อทิธพิลจากลกัษณะ
ต่างๆ ของผู้ซื้อ แม้จะมีการตอบสนองผู้ซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจ ของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase 
decision) จะท าให้เขา้ใจถึงสาเหตุหรอืเหตุผลว่าท าไมผูบ้รโิภคถึงตดัสนิใจซื้อหรอืไม่ซือ้ ผลติภณัฑ์ตวัใดตวัหนึ่งและ
แสดงใหเ้หน็ถงึเหตุจงูใจทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค เสร ีวงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า แนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง แนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่งที่ผู้บริโภคแต่ละบุคคลแสดงออกได้ ซึ่ง
พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลนี้เป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การ
ประเมนิผลหรอืการจดัการกบัสนิคา้และบรกิาร ทีค่าดว่าสนองต่อความต้องการของตนเองได ้ซึง่แนวโน้มพฤตกิรรมนี้
รวมถงึกระบวนการในการตดัสนิใจทีม่ผีลต่อการแสดงออก 

แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจค้าปลีก วารุณี ตนัตวิงศว์าณิช และคณะ (2546) ไดใ้หค้วามหมายของการคา้ปลกีว่า 
การคา้ปลกี (Retailing) หมายความถงึ ทุกกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรงไปยงัผูบ้รโิภคคน
สดุทา้ย ซึง่จะซือ้ไปใชส้ว่นตวัหรอืไม่ซือ้เพื่อน าไปใชใ้นการท าธุรกจิหลายๆ องคก์รไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลติ ผูค้า้ส่ง หรอืผูค้า้
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ปลกี สามารถกระท าการคา้ปลีกไดแ้ต่ส่วนใหญ่การคา้ปลกีมกักระท าโดยผูค้า้ปลกี (Retailers) ผู้ท าธุรกจิซึง่ยอดขาย
หลกัมาจากการคา้ปลกี 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นผูท้ีเ่คยซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารใน
หา้งเทสโกโ้ลตสั ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นผูท้ีเ่คยซือ้สนิคา้และใชบ้รกิาร
ในห้างเทสโก้โลตัส เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วิจยัจึงใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จากวิธีการค านวณด้วยสูตรของ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) ก าหนดระดับความเชื่อมัน่ที่ 95% และ
ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ดงันัน้จะได้กลุ่มตวัอย่างในการท าวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพิม่
จ านวนตวัอย่าง เท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมเป็นตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง  

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ที ่1.วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการจบัสลากแบบไม่ใส่คนื (Without 

Replacement) จากสาขาห้างเทสโก้โลตัสทัง้หมด 21 สาขา ในกรุงเทพมหานคร โดยจบัฉลากมาจ านวน 10 สาขา 
สาขาทีเ่ลอืกท าการส ารวจ ไดแ้ก่ สาขาสขุุมวทิ 50 (อ่อนนุช) , สาขาพระราม 1  , สาขาพระราม 2 , สาขาจรญัสนิทวงศ ์
70, สาขาบางแค , สาขาพระราม 3 , สาขาบางปะกอก , สาขาป่ินเกลา้ , สาขาซคีอน ศรนีครนิทร ์, สาขาพระราม 4 

ขัน้ที่ 2.วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแจกแจงแบ่งสดัส่วนตามขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 400 ตวัอย่าง ไดจ้ านวนตวัอย่างต่อหนึ่งสาขา คอื 400/10 เท่ากบั สาขาละ 40 ชุด 

ขัน้ที ่3.วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามที่
จดัท าไว ้ท าการสุ่มคนทีซ่ือ้สนิคา้ และเคยใช้บรกิารของหา้งเทสโกโ้ลตสั น าไปแจกตามเขตที่ไดก้ าหนดไวใ้หก้บักลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ตม็ใจทีจ่ะใหข้อ้มลูกบัทางผูว้จิยั จ านวน 400 คน 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  

ลักษณะเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิจัยครัง้นี้ได้มาจาก
การศกึษาจากเอกสารต่างๆ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามให้ครอบคลุม
กบัสิง่ทีต่อ้งการศกึษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended Question) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้มลีกัษณะเป็น
แบบก าหนดใหเ้ลอืกตอบ มจี านวน 5 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย จ านวนค าถามทัง้หมด 14 ข้อ โดยใช้
แบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบอตัราสว่นประเมนิค่าลเิคอรท์ สเกล (Likert Scale)
โดยมสีเกลอยู่ 5 ระดบั จดัเป็นการวดัระดบัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

ส่วนที่  3 แบบสอบ เกี่ ย วกับคุณ ภาพการให้บ ริการ ประกอบด้วย  ด้านลักษณ ะทางกายภาพ 
ดา้นความเชื่อถอืได ้ดา้นความเชื่อมัน่ ดา้นการตอบสนองอย่างรวดเรว็ และดา้นความเอาใจใส่ จ านวนค าถามทัง้หมด 
16 ขอ้ โดยใชแ้บบสอบถามแสดงความคดิเหน็ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบอตัราส่วนประเมนิค่าลเิคอรท์ สเกล 
(Likert Scale) โดยมสีเกลอยู่ 5 ระดบั จดัเป็นการวดัระดบัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

สว่นที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการบรโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั จ านวนค าถาม 2 ขอ้ 
ข้อที่ 1 ท่านจะมาใช้บริการสินค้าเทสโก้โลตัส เป็นระดับการวัดข้อมูลโดยใช้มาตรวัดแบบ Semantic 

differential scales และใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ Interval Scale  
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ขอ้ที ่2 การบอกต่อใหบุ้คคลอื่นซือ้ หรอืแนะน าสนิคา้หา้งเทสโกโ้ลตสั เป็นระดบัการวดัขอ้มูลโดยใชม้าตรวดั
แบบ Semantic differential scales และใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ Interval Scale  
 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 20-30 ปี จ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.80 มรีะดบั

การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 193 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.20 มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 
129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.10 และมรีายไดต้ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 107 คนคดิเป็นรอ้ยละ 26.80 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.07 เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัด้านผลติภณัฑ์ อยู่ในระดบัด ีดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้น
ราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 3.08 2.82 และ2.66 ตามล าดบั 
 ความคดิเหน็ต่อดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.75 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความส าคญัในระดบัดีได้แก่ สนิค้าที่น ามาจ าหน่ายมีความทนัสมัย สนิค้าที่น ามา
จ าหน่ายมคีุณภาพไดม้าตรฐาน มรีายละเอยีดคุณสมบตัชิดัเจน สนิคา้ประเภทอาหารที่น ามาจ าหน่ายมคีวามสดใหม่ 
สะอาดน่าจบัตอ้ง และสนิคา้ทีน่ ามาจ าหน่ายมจี านวนเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 
3.84 3.75 และ 3.47 ตามล าดบั 

ความคิดเห็นต่อด้านราคาอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความส าคญัระดบัปานกลางได้แก่ สนิคา้มป้ีายแสดงราคาชดัเจน  ราคาสนิค้า
เหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้ และสนิคา้โดยรวมมีราคาถูกกว่ารา้นค้าปลกีขนาดใหญ่ทัว่ไป โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02  
2.92 และ 3.53 ตามล าดบั 

ความคิดเห็นต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.08 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความส าคญัในระดบัด ีไดแ้ก่ มสีาขากระจายอยู่ในบรเิวณ
เขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ เป็นจ านวนมาก ท าเลทีต่ัง้ของหา้งสะดวกต่อการเดนิทางมาใชบ้รกิาร เวลาในการเปิด-ปิดหา้ง
มีความเหมาะสม และสถานที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 3.00 2.87 และ 2.63 
ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ต่อดา้นการส่งเสรมิการตลาดอยู่ในระดบัปานกลางโดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 2.66 เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มกีารจดัโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น เวบ็ไซด ์โบรชวัรอ์ย่างสม ่าเสมอ ไดร้บัสทิธพิเิศษจากบตัรสมาชกิคลบัการด์เพื่อเป็นการสะสมคะแนน แจง้ขอ้มูล
ขา่วสาร และโปรโมชัน่พเิศษ (คปูองสว่นลดพเิศษ) อย่างเหมาะสม  มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย เช่นการลด แลก 
แจก แถม อย่างต่อเนื่อง มกีารประชาสมัพนัธ์กจิกรรมส่งเสรมิการขายผ่านสื่อต่างๆ อย่างทัว่ถึง และมกีารแลกของ
สมนาคุณมากกว่าหา้งอื่นๆ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 2.60 2.59 2.51 และ 2.49 ตามล าดบั 

3. คุณภาพการใหบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัด ีดา้นความมัน่ใจ ดา้นความ
น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเรว็ และดา้นความเอาใจใส่ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 
3.34 3.33 3.16 และ 3.15 ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ต่อดา้นกายภาพอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.56 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้
ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความส าคญัในระดบัดไีดแ้ก่ เทสโกโ้ลตสัมกีารจดัวางสนิคา้ในระดบัทีส่ะดวกในการหยบิ
สนิคา้ เทสโกโ้ลตสัมกีารจดัหมวดหมู่ในการวางสนิคา้เหมาะสม เทสโกโ้ลตสัมกีารจดัพื้นทีใ่หม้คีวามสะดวกในการซื้อ
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สนิค้า และเทสโก้โลตัสมีเสน้ทางเขา้ – ออกสะดวกหลายช่องทาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 3.66 3.43 และ 3.37 
ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ต่อความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัปานกลางโดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.33 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความส าคญัระดบัด ีไดแ้ก่ สนิคา้ทีม่จี าหน่ายภายในเทสโก้โลตสัเป็นสนิคา้ที่มี
คุณภาพด ีเทสโกโ้ลตสัมกีารเปิด – ปิดให้บรกิารตรงตามเวลาที่ได้แจ้งให้ทราบ เทสโก้โลตสัใหบ้รกิารช าระค่าสนิค้า
อย่างถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถอืได ้และเทสโกโ้ลตสัมกีารปรบัปรุงสถานทีท่ ัง้ภายใน และภายนอกใหม้คีวามทนัสมยั 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 3.41 3.24 และ 3.13 ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ต่อด้านการตอบสนองอย่างรวดเรว็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.16 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ท่านไดร้บับรกิารดว้ย
ความสะดวกรวดเรว็ พนักงานมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะใหบ้รกิารลูกคา้ และมชี่องแคชเชยีรเ์ปิดใหบ้รกิารเพยีงพอ และ
พรอ้มต่อการใหบ้รกิาร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 3.17 และ 3.02 ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ต่อดา้นความมัน่ใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.34 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความส าคญัในระดบัด ีไดแ้ก่ พนกังานมคีวามช านาญ สามารถใหค้ าแนะน าและ
ตอบขอ้สงสยัของลกูคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ท่านรูส้กึมัน่ใจเมื่อไดม้าใชบ้รกิารทีเ่ทสโกโ้ลตสั และพนกังานใหบ้รกิารแก่ลกูคา้
เป็นอย่างดโีดยสม ่าเสมอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 3.42 และ 3.13 ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ต่อดา้นความเอาใจใส่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.15 เมื่อพจิารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ พนักงานให้บริการด้วยความ
รบัผดิชอบ พนักงานมคีวามกระตอืรอืรน้ เตม็ใจใหบ้รกิาร และพนกังานแสดงความเอาใจใสก่บัลูกคา้ในแต่ละรายอย่าง
เท่าเทยีม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 3.13 และ 3.09 ตามล าดบั 

4. แนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็ดา้นอนาคตท่านจะมาใช้
บรกิารสนิคา้หา้งเทสโกโ้ลตสัในครัง้ต่อไป อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 และดา้นการบอกต่อใหบุ้คคล
อื่นซือ้ หรอืแนะน าสนิคา้หา้งเทสโกโ้ลตสัใหก้บัผูอ้ื่น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มแีนวโน้มพฤตกิรรมแนะน าผูอ้ื่นมา
ซือ้อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี้ 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของผู้ใช้บริการที่            

แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั แตกต่างกนั จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อยตามลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร ์โดยผลการวจิยัพบว่า 

   1.1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้เทสโกโ้ลตสัดา้นการกลบัมาซือ้สนิคา้ แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   1.2 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ที่แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมผู้บรโิภคในห้างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตสัด้านการแนะน าผู้อื่นแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บรโิภคในห้างเทสโก้โลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยั
พบว่า 
    2.1 สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิล
เชงิบวกต่อแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการกลบัมาซื้อ รอ้ยละ 29.2 
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ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และด้านส่งเสรมิการตลาดมากขึน้ จะมีผลท าให้แนวโน้มพฤติกรรมผู้บรโิภคในห้างเทสโก้
โลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการกลบัมาซือ้เพิม่ขึน้ 

   2.2 สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิล
เชงิบวกต่อแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าผูอ้ื่น รอ้ยละ 27.1 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภัณฑ ์
ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และด้านส่งเสรมิการตลาดมากขึน้ จะมีผลท าให้แนวโน้มพฤติกรรมผู้บรโิภคในห้างเทสโก้
โลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าผูอ้ื่น เพิม่ขึน้ 

3. คุณภาพการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง
อย่างรวดเรว็ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่ มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในห้างเทสโก้โลตสั ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่า 

   3.1 คุณภาพการใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส ่มอีทิธพิลเชงิ
บวกต่อแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการกลบัมาซื้อ รอ้ยละ 57.0 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพการให้บริการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่มากขึน้ จะมผีลท าใหแ้นวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการกลบัมาซือ้เพิม่ขึน้ 

   3.2 คุณภาพการใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส ่มอีทิธพิลเชงิ
บวกต่อแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะน าผูอ้ื่น รอ้ยละ 53.4 ซึง่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพการให้บริการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส่มากขึน้ จะมผีลท าใหแ้นวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการกลบัมาซือ้เพิม่ขึน้ 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. เพศ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยแนวโน้มพฤตกิรรมเพศหญงิในการบรโิภคสนิคา้มมีากกว่าเพศ
ชาย เน่ืองมาจากสนิคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสัสว่นใหญ่เป็นสนิคา้บรโิภคขัน้พืน้ฐาน ราคาถูก ซึง่เพศหญงิมพีฤตกิรรมชอบ
การจบัจ่ายซือ้สนิคา้ และมอี านาจในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดง้่ายกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจริวรรณ ดี
ประเสริฐ และคณะ (2552) การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีก
สมยัใหม่ของผูบ้รโิภค กรณีศกึษาพืน้ที ่นครราชสมีา ภูเกต็ กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านเพศแตกต่างกนั พฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านร้านค้าปลกีสมยัใหม่โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

2. ด้านอายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในห้างเทสโก้โลตัส ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานทีตัง้ไว้ เนื่องจาก
แนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคสนิคา้ไม่ว่าลกูคา้จะมกีลุ่มอายุเท่าใดกใ็หค้วามส าคญัในการซือ้สนิคา้และบรกิารทัง้นัน้ โดย
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20-30 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสัมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ไดแ้ก่ ผูท้ีม่อีายุต ่า
กว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี ผู้ที่มอีายุ 31-40 ปี ผู้ที่มอีายุ 41-50 ปี  และผู้ที่มีอายุตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป เนื่องจากกว่าช่วงวยั
ท างานมพีฤตกิรรมดา้นการเขา้สงัคมและพฤตกิรรมการซือ้มากกว่าชว่งวยัรุ่น จงึท าใหแ้ต่ละชว่งอายมุคีวามแตกต่างกนั
ในด้านความถี่ในการซือ้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของจริวรรณ ดปีระเสรฐิ และคณะ (2552) พบว่า กลุ่มผู้บรโิภคที่มี
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อายุ 20-30 ปี มกัตอ้งการความสะดวก ความรวดเรว็และไม่ค่อยพถิพีถินัในการเลอืกซือ้เท่ากบัวยัท างานและผูส้งูอายุ 
โดยที่ผูสู้งอายุมเีกณฑ์ในการตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบรกิารที่ไม่เร่งรบี มกัจะคดิรอบคอบก่อนซื้อ และเลอืกผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารทีม่ปีระโยชน์มากทีส่ดุ 

3. ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสั 
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05  ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้  โดย
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า มีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในห้างเทสโก้โลตัสมากกว่า
ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรี อาจเป็นเพราะผู้บริโภคที่ระดับ
การศกึษาในระดบัต ่านัน้มวีถิีการด าเนินชวีติที่เร่งรบี ต้องเขา้งาน ต้องเขา้เรยีนเป็นเวลา จงึมกันิยมบรโิภคตามรา้น
สะดวกซื้อเพราะสามารถหาซื้อได้ง่าย สะดวก และรวดเรว็ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั ภัทรวริน ประไกรวนั (2551) 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารในหา้งเทสโกโ้ลตสั ชลบุร ีพบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึ
พอใจในการใชบ้รกิารในหา้งเทสโกโ้ลตสั ชลบุร ีแตกต่างกนั โดยคนทีม่กีารศกึษาต ่าจะมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิาร
ในหา้งเทสโกโ้ลตสั ชลบุร ีมากกว่า คนทีม่กีารศกึษาสงู 

4. อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในห้างเทสโก้โลตัส ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพ่อบา้น/แม่บา้น มแีนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บรโิภคในการกลบัมาซื้อสนิค้ามากกว่ากลุ่มอาชีพต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ พนักงาน
บรษิทัเอกชน ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ และนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพ่อบา้น/แม่บา้น 
เป็นผู้ที่เขา้มาซื้อสนิค้าและบรกิารในห้างเทสโก้โลตสัเป็นประจ า เพื่อน าไปใช้ในการจดัการภายในครวัเรอืน ท าให้
ต้องการความสะดวกในการซื้อสนิค้าราคาที่ต ่า และสถานที่ซื้อสนิค้าสะดวกอยู่ใกล้บ้าน จงึท าให้มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บรโิภคในห้างเทสโก้โลตสัมากกว่าอาชพีอื่น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ทรงพนัธ์ ปานนิลวงศ ์(2546) ได้
ท าการศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารในหา้งเทสโกโ้ลตสั เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
อาชพีทีม่คีวามแตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารในหา้งเทสโกโ้ลตสั เขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่าง กนัโดยอาชพีธุรกจิสว่นตวัมคีวามพงึพอใจในการบรโิภคมากกว่าอาชพีอื่น 

5. รายได ้จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
หา้งเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่า
กว่าหรอืเท่ากบั 10,000 มแีนวโน้มพฤติกรรมผู้บรโิภคในห้างเทสโก้โลตสัมากที่สุด เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่
แตกต่างกนันัน้ สว่นมากมกัจะสง่ผลท าใหผู้บ้รโิภคมสีถานภาพทางเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั จงึท าใหผู้บ้รโิภคมกี าลงัซือ้
แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดก้ว่าหรอืเท่ากบั 10,000 มกัจะแสวงหาสนิคา้และบรกิารต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการมากกว่ารายไดร้ะดบัอื่น รวมถงึผูบ้รโิภคทีม่รีายไดใ้นระดบัแตกต่างกนันัน้มกัจะมคีวามคดิรอบคอบในการใช้
จ่ายที่แตกต่างกนั เช่น มีการค้นควา้เพื่อเปรยีบเทียบราคา  การวเิคราะห์ความสมเหตุสมผลในราคาและคุณภาพที่
แตกต่างกนั รวมถงึผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนันัน้จะมรีสนิยมในสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนัไปซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั ทรงพนัธ ์ปานนิลวงศ ์(2546) การศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้
โลตสั เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มรีะดบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารใน
หา้งเทสโกโ้ลตสัแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

6. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในห้างเทสโกโ้ลตสั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
ส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผล ต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ กล่าวคอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาดมผีลท าให้ลูกคา้มี
แนวโน้มการซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากส่วนประสมทางการตลาด เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะต้องใช้การตัดสนิใจทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองความของผู้บรโิภคได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งมสี่วนประกอบดงันี้ ด้านผลติภัณฑ์ เป็นสิง่ที่
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น าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค และตอ้งสรา้งคุณค่าใหเ้กดิขึน้ ดา้นราคา เป็นตน้ทุนทัง้หมด
ทีผู่บ้รโิภคตอ้งจ่ายในการแลกเปลีย่นกบัสนิคา้หรอืบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการขาย คอืการสื่อสารการตลาดทีต่อ้งแน่ใจ
ว่าตลาดเป้าหมายเขา้ใจ และใหคุ้ณค่าแก่สิง่ทีเ่สนอขาย เป็นการตดิต่อสือ่สารขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูบ้รโิภคเพื่อสรา้ง
พฤตกิรรมการซื้อ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกระบวนการท างานทีจ่ะท าให้สนิคา้หรอืบรกิารไปสู่ตลาด เพื่อให้
ผูบ้รโิภคไดส้นิคา้หรอืบรกิารตามทีต่้องการ โดยการจดัส่งเสรมิการตลาดกบัลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จะช่วยกระตุ้นความ
สนใจให้เกดิการทดลองใช้ หรอืการตัดสนิใจที่เรยีกว่า การกระตุ้นผู้บรโิภค หรอืการส่งเสรมิการขายที่มีสู่ผู้บรโิภค 
(Consumer promotion) ทีเ่ป็นสนิคา้ไปเพื่อใชส้่วนตวัหรอืใชใ้นครวัเรอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของจุฑารตัน์ ปิจติร 
และคณะ (2559) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และปจัจัยส่วนประสมการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการ
หา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซซุีปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาราชบุร ีพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร 
ในดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เพราะมกีารโฆษณา และประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ 
ท าให้หา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซซีุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาราชบุร ีเป็นทีรู่้จกัของประชาชน มกีารสะสมแต้มเพื่อใช้ในการลด
ราคาสนิคา้ มขีองสมมนาคุณใหก้บัผูบ้รโิภค มกีารใหส้ทิธพิเิศษกบัสมาชกิ และมบีรกิารให้สนิเชื่อกบัลูกคา้ สรา้งการ
รบัรูใ้หก้บัผูบ้รโิภคเพื่อดงึดดูใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจ ย่อมสง่ผลท าใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้มากขึน้ 

7. คุณภาพการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเชื่อถือ ดา้นการตอบสนอง
อย่างรวดเรว็ ด้านความมัน่ใจ และด้านความเอาใจใส่ มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บรโิภคในห้างเทสโก้โลตสัในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพการบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอาใจ
ใส่มอีทิธพิลกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ กล่าวคอื การสรา้งลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นความเอา
ใจใส่ที่มากขึ้น ท าให้ลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้น การสร้างภาพลกัษณ์ให้กับสินค้าอื่น เนื่องจากมีสนิค้าไว้จดัจ าหน่าย
หลากหลายประเภท และมขีนาดของเคาทเ์ตอรจ์ านวนมาก อกีทัง้สนิคา้บางชนิดถูกจดัวางไวภ้ายนอกเคาทเ์ตอร ์ซึง่จะ
แบ่งพืน้ทีข่องชัน้วางกบัสนิคา้ประเภทอื่น จงึท าใหล้กูคา้สงัเกตเหน็สนิคา้ไดช้ดัเจนและหาสนิคา้ไดง้่าย โดยจะมกีารจดั
วางสนิคา้ออกเป็นหมวดหมู่ จงึสง่ผลท าใหเ้ป็นทีด่งึดดูลกูคา้ และซือ้สนิคา้ไดม้ากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของลทัธพล 
วรีะยุทธบญัชา และ นิเวศน์ ธรรมะ (2556) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภค
กาแฟสด ยีห่อ้สตารบ์คัส ์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ดา้นปจัจยัคุณภาพการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารที่
เป็นพเิศษความรวดเรว็ในการให้บรกิารและความเอาใจใส่ของพนักงาน มคีวามสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการซื้อซ ้าของ
ผูบ้รโิภคกาแฟสดยีห่อ้สตารบ์คัส ์ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

จากผลการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคในหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. ผู้บรหิารฝ่ายการตลาดควรจดัท ากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท และประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ มแีนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในหา้งเทส
โกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร มากทีส่ดุ 

2. คุณภาพการให้บรกิารในมุมมองผู้บรโิภคที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บรโิภคห้างเทสโก้โลตัส ได้แก่ 
ลกัษณะทางกายภาพ ความมัน่ใจ และความเอาใจใส ่แสดงใหเ้หน็ว่าคุณภาพการใหบ้รกิารจะช่วยอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเตม็ที ่โดยมุ่งใหค้วามส าคญัในแต่ละดา้น ดงันี้  
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   2.1 การน าเสนอดา้นความเอาใจใส ่ผูบ้รหิารฝา่ยการตลาดควรจดัการพฒันาขัน้ตอนการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน 
จดัรูปแบบ และประเภทการให้บรกิารที่มปีระสทิธภิาพ การดูแลเอาใจใส่ให้ความสนใจรบัฟงัปญัหา และเขา้ใจความ
ตอ้งการของลกูคา้แต่ละรายเท่าเทยีมกนั เพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูร้บับรกิารไดด้ ี

   2.2 การน าเสนอดา้นความมัน่ใจ ผูบ้รหิารฝ่ายทรพัยากรมนุษยค์วรมกีารจดัอบรม เพื่อใหพ้นกังานมคีวามรู ้
ความสามารถ และความช านาญในการให้บรกิารเป็นอย่างดแีละสม ่าเสมอ อกีทัง้ควรมกีารคดัเลอืกพนักงานทีม่ใีจรกั
งานบรกิาร สภุาพ และมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่เีพื่อทีจ่ะสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความ
พงึพอใจ และมัน่ใจเมื่อเขา้มาใชบ้รกิาร 

   2.3 การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผู้บรหิารห้างเทสโก้โลตัสควรให้ความส าคญั ในการจดัพื้นที่ให้
อ านวยความสะดวกต่อการจดัวางสนิค้าภายในเป็นระเบยีบเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการเลอืกซื้อสนิค้า ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นจุดที่ดึงดูดให้ลูกค้าเขา้มาใช้บรกิาร รวมถึงการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพที่ดใีห้กบัผู้บรโิภค ซึ่งล้วน
แลว้แต่เป็นจุดทีด่งึดดูใหล้กูคา้เขา้มาใชบ้รกิาร  
 3. ผู้บรหิารหา้งเทสโก้โลตสั ควรจะมีการพฒันาปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาด ใหม้คีวามเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและสถานการณ์ในปจัจุบนั โดยมุ่งใหค้วามส าคญัในแต่ละดา้น ดงัน้ี  

   3.1 การน าเสนอด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ให้มีความ
หลากหลายมากขึน้ โดยเพิ่มให้แต่ละผลติภณัฑ์มตีราสนิค้าที่เสนอขายมากขึน้ หรอืเน้นตราสนิค้าที่เป็นที่นิยมของ
ผูบ้รโิภค เพื่อใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกและเกดิความพงึพอใจมากขึน้ นอกจากนี้ควรมมีาตรฐานในเรื่องคุณภาพสนิคา้ตอ้ง
สดใหม่และสะอาดน่าจบัต้อง โดยเฉพาะทีโ่ชวใ์นชัน้วางควรจดัวางสนิค้าใหเ้ป็นหมวดหมู่ ให้สามารถคน้หาไดง้่าย มี
การจดัวางป้ายชนิดสนิคา้ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความสะดวกสบายและมคีวามมัน่ใจในคุณภาพสนิคา้มากขึน้ 

   3.2 การน าเสนอด้านการส่งเสรมิการตลาด ผู้บรหิารฝ่ายการตลาดควรจดัการส่งเสรมิการตลาด และการ
ประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนื่อง อาจมีการท าโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์สทิธิ
ส าหรบัผูใ้ชค้ลบัการด์ เพื่อเป็นการกระตุ้นใหลู้กคา้ใชบ้ตัรคลบัการด์ เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสนิคา้เพิม่มากขึน้ และ
สะสมแต้มเพื่อรบัของสมนาคุณ จากการส่งเสรมิการตลาดทีก่ล่าวมานัน้ จะช่วยให้ผูบ้รโิภคอยากเขา้มาใชบ้รกิาร และ
เกดิการแนะน าต่อใหผู้บ้รโิภคท่านอื่นมาใชบ้รกิาร สง่ผลใหย้อดขายของกจิการเพิม่ขึน้   

   3.3 การน าเสนอดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ผูบ้รหิารหา้งเทสโกโ้ลตสัควรค านึงถงึสถานทีต่ัง้ของหา้ง ควรมทีี่
จอดรถไว้ส าหรบับรกิารลูกค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเขา้ใช้บรกิาร และควรเลอืกสถานที่ตัง้ห้างที่ผู้บรโิภค
สามารถเดนิทางมาใชบ้รกิารไดส้ะดวก 
    3.4 การน าเสนอด้านราคา ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน ราคาสินค้าที่
เหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้ เพื่อท าใหด้งึความสนใจของผูบ้รโิภคใหม้าบรโิภคสนิคา้ทีห่า้งเทสโกโ้ลตสัมากขึน้  
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยด ีอนัเนื่องมาจากความช่วยเหลอื และความกรุณาอย่างดียิง่ จากรอง
ศาสตราจารย ์สุพาดา สริกิุตตา อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ที่ไดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็
เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในสารนิพนธ ์อนัเป็นประโยชน์
ในการจดัท าสารนิพนธ์ฉบบันี้เป็นอย่างยิง่ ผู้วจิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณ
อย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. อรทยั เลศิวรรณวทิย ์อาจารย ์ดร.ณฐัยา  ประดษิฐสุวรรณ 
และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และใหค้ าแนะน าต่างๆ เพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องจนเสรจ็สมบูรณ์ ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศกึษางานวจิยัในครัง้นี้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์
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แก่นิสติ และนกัศกึษา ผูเ้กีย่วขอ้งและผูท้ีส่นใจเกีย่วกบัหวัขอ้สารนิพนธ ์หากผลงานวจิยัมสีิง่ดงีามเป็นประโยชน์สงูสุด 
ผูว้จิยัขออุทศิสิง่ดงีามเหล่าน้ีแก่ผูม้พีระคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ 
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