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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาซื้อสินคาที่หางเทสโกโลตัส ใน
เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ลูกคา
ที่มาซื้อสินคาที่หางเทสโกโลตัส ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จํานวน 390 คนโดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ขอมูลความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่เชิงอนุมานประกอบดวย Independent samples t-test การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) การเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple comparisons) โดยใชวิธี Fisher's 
Least – Significant Different (LSD)  และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อาชีพ และรายไดตอเดือน มี
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาใชบริการในหางเทสโกโลตัส ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สวนปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาใชบริการในหางเทสโกโลตัส ในเขตพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย และ ปจจัยดานบุคลากร 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ; ผูบริโภค; การซื้อสินคา 

ABSTRACT 
This research aims to study on customer satisfaction on buying Tesco Lotus in 

Nonthaburi province. Demographic factors such as gender, age, marital status, education, 
career and monthly income were also considered. The 7P’s marketing mix such as 
product, price, place, promotion, people, process and physical was taken into account. 
The questionnaires of 390 samples have been conducted. The statistics used for data 
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analysis consisted of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent 
samples t-test, One-way ANOVA,  Fisher’s Least Singnificant Difference (LSD) and Multiple 
Regression. 

Results were that demographic factors such as career and monthly income, the 
7P’s marketing mix such as product, place and people were affecting customer satisfaction 
on buying Tesco Lotus in Nonthaburi region. 

Keywords: satisfaction; customer; buying 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันที่เศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหอดีตธุรกิจคาปลีกมีลักษณะ
เปนรานคา ที่คนไทยรูจัก และมีความคุนเคยกันมานาน เปนประเภทรานยี่ปว (รานคาสง) และรานโชวหวย 
(รานขายของชํา) ซึ่งเปนธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก ถูกกลืนและทดแทนดวย ธุรกิจคาปลีกแบบสมัยใหม 
(Modern Trade) ในรูปแบบของหางสรรพสินคา , ซุปเปอรมารเก็ต, ซุปเปอรสโตรหรือ ซุปเปอรเซ็นเตอร 
เชน หางเทสโก โลตัส, หางเซ็นทรัล, หางสรรพสินคาบิ๊กซี และ แม็คโคร โดยผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคา
และรับบริการตางๆไดในขณะเดียวกัน ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดีและครอบคลุม
กวาการคาปลีกแบบเดิม ดังนั้นจึงสงผลใหธุรกิจคาปลีกแบบเดิมประสบภาวะขาดทุนจนตองเลิกกิจการ
เพราะไมไดรับความนิยมจากผูบริโภคอีกตอไป และในป 2551 - 2561 ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะเปนลักษณะ
รานคาปลีกขนาดใหญมีดัชนีการเติบโต อยูเพียงรอยละ 3.9  ในขณะที่ในอดีตเติบโตอยูที่รอยละ 12.1 
(สมาคมคาปลีกไทย, 2561) 

ทางผูวิจัยเห็นถึงปญหาของเศรษฐกิจไทย รวมไปถึงคูแขงของหางเทสโกโลตัสจึงเปนแรงบันดาลใจ
ใหทํางานวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาใชบริการในหางเทสโก โลตัส ในเขตพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี เพื่อนาไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการในการปรับปรุงดานสินคาหรือการบริการเพื่อใหตอบโจทยความ
ตองการของกลุมลูกคาเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการรักษาสวนแบงการตลาดอันดับ 1 เอาไวตอไปได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผูบริโภคที่มาใชบริการในหางเทสโกโลตัส 

2. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มาใชบริการในหางเทสโกโลตัส 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาใชบริการในหางเทสโกโลตัส 

4. เปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจในการมาใชบริการในหางเทสโกโลตัส 

5. เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจในการมาใชบริการในหางเทสโกโลตสั 
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สมมุติฐานของการวิจัย  

1. ลักษณะทางดานประชากรศาสตรไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ
เดือน ที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่เขาซื้อสินคาในหางเทสโกโลตัสในเขตพื้นที่จังหวัด
นนทบุรีที่ตางกัน 

2. สวนประสมทางการตลาดที่ตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่เขาซื้อสินคาในหางเทสโก
โลตัสในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา (Research Content) การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภค
ในการซื้อสินคาในหางเทสโกโลตัส ในเขตจังหวัดนนทบุรีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจําแนกการศึกษาออก เปน 3 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลทั่วไปของประชากรที่มารับบริการประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สวนที่ 2 ทําการศึกษาความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคาดานชองทางการจัดจําหนายดานกิจกรรมสงเสริมการตลาดดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมภายใน
พื้นที่ และดานกระบวนการใหบริการของหางเทสโกโลตัส 

สวนที่ 3 ทําการศึกษาความพึงพอใจในการซื้อสินคาในหางเทสโกโลตัส ในเขตจังหวัดนนทบุร ี

2. ขอบเขตการศึกษาดานประชากร (Population) ไดแก ผูบริโภคที่เขามาซื้อสินคาที่หางเทสโก
โลตัส ประเภท Hypermarket , Taladและ Taladexpressที่มีสาขาตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่ไม
ทราบจํานวนที่แนนอน ซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งหมด  10  สาขา ดังนี้ สาขาคลองถนน นนทบุรี  สาขารัตนาธิเบศร 
นนทบุรี  สาขาบางใหญ นนทบุรี  สาขานครอินทร บางกรวย นนทบุรี  สาขาบางกรวย-ไทรนอย นนทบุรี  
สาขาพงษเพชร  สาขาปากเกร็ด นนทบุรี  สาขาพระนั่งเกลา  สาขาบางกรวย นนทบุรี และ สาขาบางบัว
ทองนนทบุร ี

 3. กลุมตัวอยาง (Sampling) กลุมตัวอยางที่ใชในการคนควาอิสระในครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เขามาซื้อ
สินคาที่หางเทสโกโลตัสในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยคํานวณขนาดตัวอยางกรณี ไมทราบจํานวนประชากร 
กลุมตัวอยางทั้งหมด 390 ตัวอยางโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
เลือกตัวอยาง 5% 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบถึงปจจัยที่ผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในการซื้อสินคาในหางเทสโกโลตัสในเขต
จังหวัดนนทบุรี และนําผลวิจัยที่ไดไปวิเคราะหเพื่อใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด 
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2. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนการตลาดในอนาคต และการหารูปแบบในการใหบริการตรง
กับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด 

3. เพื่อที่บริษัทฯ จะไดทราบวาผูบริโภคมีความภักดีกับบริษัทอยูในระดับใด และจะไดนําไปพัฒนา
และวางแผนกลยุทธในการสรางความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและนําไปสูการรักษาลูกคาในระยะยาวตอไป 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร (Demographic) ที่สําคัญ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538, น.41-42) กลาวถึงปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร 

(Demographic) ที่สําคัญ ดังนี ้
1. อายุ (Age)ของกลุมประชากรแตละคนจะทําใหมีความชอบที่แตกตางกันออกไป อายุจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่ทําใหนักการตลาดหาความตองการของลูกคาไดตามอายุ และสรางผลิตภัณฑที่ตอบสนองความ
ตองการของกลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน 
2. เพศ (Sex)เปนตัวแปรที่สําคัญในการแบงสวนตลาดเพราะหญิงและชายมักจะมีทัศนคติและ
พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ คานิยม ที่แตกตางกัน โดยผูหญิงจะมีความละเอียดออนมากกวาชาย สวนชาย
เนนการบรรลุเปาหมายได นักการตลาดจึงนําตัวแปรเพศมาประยุกตใชกับผลิตภัณฑบางประเภทและมีผลใน
การวางตําแหนงผลิตภัณฑ 
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status)มีสวนสําคัญตอนักการตลาดเพราะลักษณะครอบครัวจะ
สามารถนํามาชวยในการวางกลยุทธทางการตลาดไดทั้งในดานสินคาและบริการ และนักการตลาดจะสนใจ
จํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่ง ลักษณะดานประชากรศาสตร โครงสราง
ดานสื่อที่เกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือน อีกทั้งสถานภาพสมรสของประชากร เชน โสด แตงงานใหม 
ฯลฯ สิ่งเหลานี้เมื่อนักการตลาดทราบแลวก็สามารถนําไปวางแผนและสรางความตองการตอบสนองของ
ตลาดได (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552) 
4. รายได การศึกษา และ อาชีพ (Income, Education and Occupation)เปนตัวแปรที่มี
ความสําคัญในการแบงสวนการตลาด นักการตลาดสวนใหญมักสนใจผูที่มีรายไดสูง แตจริงๆ แลวเราไม
สามารถทราบไดวากลุมลูกคาที่แทจริงของเราอาจจะเปนกลุมที่มีรายไดปานกลางหรือรายไดต่ํา ปญหาเมื่อ
ใชตัวแปรทางดานรายไดอยางเดียวอาจบอกไดเพียงแความีความสามารถหรือไมมีความสามารถในการซื้อ
ของ ในขณะเดียวกันการซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑของรูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ ซึ่งจริงๆ แลวตัวแปรทางดานรายไดมักจะถูกนํามาใชโยงกับตัวแปรดานประชากรศาสตรดาน
อื่นๆ ดวย เชน อายุ เปนตน 

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
Kotler (1997, p. 92) ไดอธิบายวา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เปนแนวคิดที่สําคัญ

ทางการตลาดสมัยใหม ที่สามารถควบคุมไดซึ่งใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย เมื่อ
นําเคร่ืองมือมาใชถือวาเปนการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด สวนผสมทางการตลาดแบงออกเปน
กลุมได 7 กลุมดังนี้ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริม
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การตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และ
กระบวนการ (Process) โดยจะสามารถสื่อสารไปยังผูรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

ความหมายของความพึงพอใจ 
ชีพแมนท และ คานูก (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541 : 74 ; อางอิงจาก Schiffman and Kanuk.1994 

: 664) ใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งกระตุนดานบวกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง 

วราพรรณ สันทัสนะโชค (2540:5) ใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหรือปจจัยตางๆที่เก่ียวของกับความรูสึกพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความตอบสนองของ
บุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่งความรูสึกดังกลาว จะลดลงหรือไมเกิดขึ้น เมื่อ
ความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่งความรูสึกดังกลาวจะลดลง
หรือไมเกิดข้ึน หากความตองการหรือจุดหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 

วราพรรณ สันทัสนะโชค (2540 : 5) กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสวนหนึ่งสามารถใช
แทนกันได เพราะสองคํานี้หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม แสดงใหเห็นถึงสภาพความไมพึง
พอใจนั้นเอง 

ธงชัย สันติวงษ (2519:376) ไดใหทัศนะวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นเปนพฤติกรรมของ
มนุษยจะเปนไปโดยมีขอสมมติฐาน 3 ประการ ซึ่งสัมพันธกันอยู คือพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดก็โดยที่จะตองมี
สาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นโดยที่ตองมีแรงกระตุน สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระตุนทําใหเกิดพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นจะเปนไปโดยมีจุดหมายเสมอ 

มิลเล็ต (Millet. 1954 : 397-400) ไดกลาวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ (Satisfactory 
Service)หรือความสามารถที่จะพิจารณาวาบริการนั้นเปนที่พึงพอใจหรือไม โดยวัดจากการใหบริการอยาง
เทาเทียม (Equitable Service) คือ การบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหนาไมวาจะเปนใคร 
การใหบริการรวดเร็วทันตอเวลา(Timely Service) คือการใหบริการตามลักษณะความจําเปนรีบดวน การ
ใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) คือ ความตองการเพียงพอในดานสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ
ตางๆ  การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) จนกวาจะบรรลุผล การใหบริการที่มี
ความกาวหนา(Progressive Service) คือการพัฒนางานบริการทางดานปริมาณ และคุณภาพใหมีความ
เจริญกาวหนาไปเร่ือยๆ 

มณีวรรณตั้น ไทย (2533 :66-69) ไดใหความหมายความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับ
บริการในดานตางๆ ดังนี้คือ 

1. ดานความสะดวกที่ไดรับ 
2. ดานตัวเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ดานคุณภาพของบริการที่ไดรับ 
4. ดานระยะเวลาในการดําเนินงาน 
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5. ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 อริสา ศรีพัฒนกุล (2559) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการซื้อสินคาเทสโก โลตัส 
(Tesco Lotus) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา (1) ขอมูลลักษณะ
ประชากรศาสตรตอความพึงพอใจในการซื้อสินคาเทสโก โลตัส(Tesco Lotus) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจากผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สามารถแบง
ออกเปนเพศหญิง อายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา โดย
เปนพนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูที่ 15,000-30,000 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการซื้อสินคาเทสโก โลตัส (Tesco Lotus) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจากผลการวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการซื้อสินคาเทสโก 
โลตัส(Tesco Lotus) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีทั้งหมด 6 ปจจัย โดยเรียงลําดับ
จากคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coeffficeint) จากมากไปนอย คือ ปจจัยดานบุคลากรและ
กระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานความหลากหลายของ
สินคาและชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคาและความเพียงพอของสินคา ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดและการจัดสงสินคา ตามลาดับปจจัยดานบุคลากรและกระบวนการการใหบริการ 

 ทรงพันธ ปานนิลวงศ (2546) ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาใชบริการในหางเทสโกโลตัส 
เขตกรุงเทพมหานครพบวา ชวงเวลาที่ผูบริโภคมาใชบริการบอยที่สุด คือ ชวงเวลา 16.01-19.00 น. ซึ่งอาจ
มีสาเหตุจากชวงเวลาดังกลาวเปนเวลาที่วางจากการทําภารกิจประจําวัน เชน การทํางาน การเรียน เปนตน 
และเปนกลุมคนรุนใหมที่ตองการหาสถานที่พักผอนคลายเครียดจากภารกิจที่กระทํามาทั้งวัน หรือเพื่อรอ
เวลาที่การจราจรจะลดการติดขัดลง สวนสาเหตุสําคัญที่เลือกใชบริการหางเทสโกโลตัสคือ มีสินคาใหเลือก
มากไดและ พบวา ปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการใชบริการของธุรกิจดิสเคานทสโตร ลูกคาเทสโก
โลตัสใหความสําคัญอันดับที่ 1. คือ การมีสินคาหลากหลายใหเลือก เหตุผลสําคัญที่จูงใจใหผูบริโภคมาซื้อ
สินคาที่หางสรรพสินคา เพราะมีสินคาใหเลือกมากมายทําใหซื้อสินคาไดสะดวก และในสวนของบุคคลที่ทาน
มาใชบริการดวยกัน คือ จะมากับครอบครัวเปนสวนใหญ อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค คือ 1. ปจจัยเฉพาะ
บุคล 2. ครอบครัว 3. เพื่อน 4. ชั้นสังคม 5. วัฒนธรรม ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาใช
บริการในหางเทสโกโลตัส   พบวาความพึงพอ ใจของผูบริโภคที่มาใชบริการในหางเทสโกโลตัส เขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแลวอยูในระดับเฉยๆ  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของผูบริโภคเปนราย
ดาน พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับพอใจ ดานกิจกรรมการสงเสริมการตลาด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
การที่หางเทสโกโลตัสมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่องเพื่อที่กระตุนใหผูบริโภคเกิดความ
ตองการซื้อสินคาและเปนแรงจูงใจใหมาใชบริการอยางตอเนื่อง สวนผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับเฉยๆ   
ในดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานสถานที่  ดานบริการและดานบุคลากร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ธุรกิจ
คาปลีกในปจจุบันมีการแขงขันในเรื่อง การเปดสาขา ใหเขาถึงผูบริโภคมากขึ้น   

 ปรมินทร นิมานนท (2545) เรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา และบริการของ
หางสรรพสินคาบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาเชียงราย พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากมีสินคาใหเลือกมาก เนื่องจากมีสินคาใหเลือกหลายประเภท ตรงตาม



 
 

7 
 

ความตองการ มีความสะอาดเรียบรอยของสินคาบนชั้นวาง ความทันสมัยของสินคา สภาพสมบูรณมีคุณภาพ 
มีการจัดวางเปนหมวดหมู ไมมีสินคาหมดอายุ ตามลําดับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนในดานของความ
หลากหลายของประเภทสินคา สินคาที่มีคุณภาพ อาหารสดใหม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในแต
ละเดือนและจํานวนเงินที่ซื้อสินคาในแตละครั้ง อาจเนื่องมาจากผูบริโภคหาซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อไดงาย 
เชน ตลาดสด เซเวนอีเลฟเวน เปนตน ซึ่งมีจํานวนมากและเดินทางสะดวกกวา 

ฉัตรชัย ติยะพรัญชัย (2558) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในหาง 
เทสโก โลตัส ลําลูกกา คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศมีอายุต่ํากวาหรือ
เทากับ 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และอาชีพพนักงาน/
ลูกจางบริษัทเอกชน ระดับความสําคัญพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในภาพรวมเฉลี่ยทุกดาน
ผูบริโภคใหความสําคัญระดับปานกลาง หากพิจารณาระดับความสําคัญพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของ
ผูบริโภคจากคาเฉลี่ย ลําดับแรกดานการเลือกตราสินคา ดานการเลือกผลิตภัณฑ มีระดับความสําคัญมาก 
สวน ดานการชําระเงินดานระยะเวลาซื้อ ดานปริมาณการซื้อและดานการเลือกผูผลิต มีระดับความสําคัญ
ปานกลาง เรียงตามลําดับ ผลทดสอบสมมติฐานผูบริโภคที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีระดับความสําคัญพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาใน หางเทสโก โลตัส 
สาขาลําลูกกาคลอง 6 จังหวัด ปทุมธานีในภาพรวมเฉลี่ยไมแตกตางกัน เวนแตผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มี
ระดับความสําคัญพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน  

วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการเก็บขอมูล 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  คือ ผูบริโภคที่ เขามาซื้อสินคาหางเทสโกโลตัส ประเภท 
Hypermarket , Taladและ Taladexpressที่มีสาขาตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่ไมทราบจํานวนที่
แนนอน ซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งหมด  10  สาขา  โดยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามแลวนําขอมูลมาวิเคราะห
โดยใชสถิติเพื่อการวิเคราะห ดังนี ้

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ  วุฒิการศึกษา อาชีพหลัก และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีคําถามหลายคําตอบ
ใหเลือก (Multiple Choice Questions) จํานวน 6 ขอ แตละขอมีระดับการวัดขอมูล ดังนี้เพศ อายุ 
สถานภาพ วุฒิการศึกษาอาชีพหลัก และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ ความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มาซื้อสินคาที่หางเทสโกโลตัส ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวยแบบสอบถาม
ปลายเปดใหกรอกตัวเลขและแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แตละคําถามทีละคําตอบ
ใหเลือกตามลําดับความเปนจริง 5 ระดับดังนี้ระดับความสําคัญมากที่สุด ระดับความสํ าคัญมากระดับ
ความสําคัญปานกลาง ระดับความสําคัญนอย และระดับความสําคัญนอยที่สุด 
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สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับของ ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาซื้อสินคาในหางเทสโก 
โลตัส ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวยแบบสอบถามปลายเปดใหกรอกตัวเลขและแบบสอบถาม
มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แตละคําถามทีละคําตอบใหเลือกตามลําดับความเปนจริง 5 ระดับ
ดังนีร้ะดับความสําคัญมากที่สุด ระดับความสําคัญมาก ระดับความสําคัญปานกลาง ระดับความสําคัญนอย 
และระดับความสําคัญนอยที่สุด 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ขอมูลในแบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนรายไดมาแจกแจงความถี่และคารอยละ
และนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย 

ขอมูลในแบบสอบถามสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคคลากร ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและ
ดานกระบวนการ  มาหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย 

ขอมูลในแบบสอบถามสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการซื้อสินคาที่หางเทสโกโลตัส และ 
การแนะนําใหคนรูจักมาซื้อสินคาที่หางเทสโกโลตัส มาหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและนําเสนอใน
รูปตารางพรอมคําอธิบาย 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
2.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกันใชการ

ทดสอบดวยคา (t-test Independent) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
2.2 ทดสอบความแตกตาง ระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรมากกวา 2 กลุมขึ้นไปใชการทดสอบ

แบบวิเคราะหความแปรปรวน 1 ตัว (One-Way ANOVA) หรือคาเอฟ (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานและ
เมื่อพบความแตกตางจึงทําการวิเคราะหตอดวยการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant 
Difference) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตรของตัวอยาง 390 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 262 คน อายุระหวาง 21 - 30  ป รองลงมาคือ อายุระหวาง 31 - 40 ป มีสถานภาพโสด 
จํานวน 300 คน รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จํานวน 58 คน เปนผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีอาชีพพนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน  รองลงมาคือ รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000 – 20,000 บาท รองลงมาคือ รายได 20,001 – 30,000 บาท 
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ผลการศึกษาดานสวนประสมทางการตลาด กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสถานที่จัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และต่ําที่สุดคือ
ดานบุคคลากร  โดยผูวิจัยไดนําเสนอแตละดานดังนี ้

ดานผลิตภัณฑและบริการโดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ ชื่อ “โลตัส” 
มีความนาเชื่อถือ  มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ สินคาที่นํามาจําหนายมีความหลากหลาย และ สินคามี
ความแปลกใหมและทันสมัย มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  

ดานราคา โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับราคามีความหลากหลายให
เลือก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา  และ ราคาสินคาต่ํากวา
ไฮเปอรมารเก็ตทั่วไป มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาเทสโกโลตัสมี
การแสดงราคาไวที่จุดจําหนายชัดเจน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือ เทสโกโลตัสมีสาขาจํานวนมาก และ 
เทสโกโลตัสมีเวลาในการเปดปดหางมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เทสโกโลตัสมี
การจัดรายการโปรโมชั่นสวนลดพิเศษอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ เทสโกโลตัสมีการจัดทํา
บัตรสมาชิกคลับการด เพื่อสะสมคะแนน แจงขอมูลขาวสารและโปรโมชั่นตางๆ อยางเหมาะสม มี และ เทส
โกโลตัสมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การลด แลก แจก แถม อยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

 ดานบุคลากร โดยรวมในระดบัมาก พิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานใหความชวยเหลือในการหาสินคาเปนอยางดี มีคาเฉลี่ย และ 
พนักงานมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธที่ดี มีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ดานลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เทสโกโลตัสมีการ
ปรับอากาศและอุณหภูมิภายในมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ มีการจัดบรรยากาศ
ภายในมีความสะอาด สวยงาม แสงสวางพอเหมาะ อากาศถายเทไดดี และ มีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู
ชัดเจน มองหาสินคาไดงาย มีคาเฉลี่ย และ มีเร่ืองของการจัดเรียงสินคาสวยงาม ทันสมัย ดึงดูดใจ มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด 

ดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความสะดวกใน
การหยิบจับสินคา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความถูกตองในการคิดราคาของสินคาที่ซื้อ มีคาเฉลี่ย 
และ ความสะดวก รวดเร็วในการชําระสินคา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ พบวากลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจในการซื้อสินคาที่หางเทส
โก โลตัสในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด และ กลุมตัวอยางจะแนะนําใหคนรูจักมาซื้อสินคาที่หางเทสโก
โลตัส ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผลการวิจัย 
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  จากวิจัยที่ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาซื้อสินคาที่หางเทสโกโลตัส ในเขต
พื้นที่จังหวัดนนทบุรีสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

1. ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-
30 ป เปนผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพพนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน  ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ อริสา ศรีพัฒนกุล (2559) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ซื้อสินคาเทสโก โลตัส (Tesco Lotus) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา (1) ขอมูล
ลักษณะประชากรศาสตรตอความพึงพอใจในการซื้อสินคาเทสโก โลตัส(Tesco Lotus) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจากผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปน
เพศหญิง  อยูในชวงอายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
และสวนใหญพนักงานบริษัทเอกชน และสอดคลองกับผลการศึกษาของฉัตรชัย ติยะพรัญชัย (2558) ได
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในหางเทสโกโลตัส ลําลูกกา คลอง 6 จังหวัด
ปทุมธานี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป  มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน    

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดเมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดใหดานสถานที่
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทรงพันธ ปานนิล
วงศ (2546) ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาใชบริการในหางเทสโกโลตัส เขตกรุงเทพมหานคร
พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานกิจกรรมการสงเสริมการตลาด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่หางเทสโก
โลตัสมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่องเพื่อที่กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อ
สินคาและเปนแรงจูงใจใหมาใชบริการอยางตอเนื่อง  อีกทั้งผูบริโภคยังใหความสําคัญกับรานคาปลีกที่มี
หลายสาขา เพื่อใหเขาถึงลูกคาและเดินทางไดอยางสะดวกสบายใกลบาน อีกทั้งยังมีความพึงพอใจถามี
สถานที่จอดรถกวางขวางงายตอการซื้อสินคา สวนผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับเฉยๆ   ในดานผลิตภัณฑ  
ดานราคา  ดานบริการและดานบุคลากร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ธุรกิจคาปลีกในปจจุบันมีการแขงขันใน
เรื่องราคา ความหลากหลาย ครบครันของสินคา และการใหบริการอยูแลว ผูบริโภคจึงไมคอยเห็นความ
แตกตางของการบริการในแตละหางมากนัก  

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาซื้อสินคาที่หางเทสโกโลตัส 
ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จากการวิเคราะหการทดสอบความถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression) 
พบวาสวนประสมทางการตลาด มีที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาซื้อสินคาที่หางเทสโกโลตัส 
จํานวน 3 ตัวแปรไดแก ตัวแปรดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่จัดจําหนาย และดานบุคลากร สามารถทํานาย
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาซื้อสินคาที่หางเทสโกโลตัส ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อริสา ศรีพัฒนกุล (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการซื้อ
สินคาเทสโก โลตัส (Tesco Lotus) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   ที่พบวา สวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจขอผูบริโภคมากที่สุด คือ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ซึ่งแสดงใหเห็นวา พนักงานที่ใหบริการมีผลอยางมากตอความพึง
พอใจของผูบริโภค  ถาพนักงานที่ใหบริการมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธที่ดี มีความกระตือรือรนในการ
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บริการ พูดจาไพเราะ แตงกายสุภาพ มีความชํานาญในการแนะนําเกี่ยวกับสินคาและใหขอมูลที่เปน
ประโยชน ชวยเหลือในการหาสินคา ผูบริโภคจะเกิดความประทับใจการใสใจของพนักงาน สวนปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย จะมีผลตอความพึงพอใจถากิจการรานคา มีการแสดงราคาไวที่จุดจําหนายชัดเจน 
และมีสาขาจํานวนมาก และอยูบนทําเล ที่ตั้งที่สะดวกตอการเขาถึงของผูบริโภค อีกทั้งยังมีความพึงพอใจถา
มีสถานที่จอดรถกวางขวางงายตอการซื้อสินคา และสวนที่สําคัญคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคจะเกิด
ความพึงพอใจถาสินคาเทสโก โลตัส (Tesco Lotus) มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ รวมไปถึงชื่อของ 
“โลตัส” มีความนาเชื่อถือตอผูบริโภค รวมถงึ มีสินคาจําหนายอยางเพียงพอ สินคาไมขาดเวลาเลือกซื้อ และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรมินทร นิมานนท (2545) เรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ
สินคา และบริการของหางสรรพสินคาบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาเชียงราย พบวา กลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจในดานผลิตภัณฑโดยภาพรวมอยูในระดับมาก หากมีสินคาใหเลือกมาก ทําใหมีสินคาใหเลือก
หลากหลาย จะสามารถตอบโจทยและตรงตามความตองการของผูบริโภคได 

 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการซื้อสินคาของลูกคาเทสโกโลตัสในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มี
ขอเสนอแนะโดยแบงตามระดับของสวนประสมทางการตลาด ดังนี ้

1. จากการศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-
30 ป เปนผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพพนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน  ทางเทสโก
โลตัสจึงควรเพิ่มความหลากหลายของสินคาในกลุมของผูหญิงวัยรุนและวัยทํางาน และเพิ่มรานคา หรือพื้นที่
สําหรับผูหญิง เชน รานเสริมสวย รานสปา เพื่อรองรับลูกคาที่เปนเพศหญิงที่มีสัดสวนมากกวาผูชาย รวมทั้ง
ควรเพิ่มพื้นที่จอดรถสําหรับผูหญิงแยกออกมา เพื่อความปลอดภัยสําหรับเพศหญิง  และควรขยายเวลาเปด-
ปดหาง เนื่องจากในปจจุบันมีสังคมที่รีบเรง อาจทําใหผูบริโภคที่สวนใหญเปนพนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน  
มีเวลาจับจายซื้อของเพียงแคชวงเลิกงานเทานั้น 
2. จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาด พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูบิโภคพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดคือ ดานสถานที่ ชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการขาย ทางเทสโกโลตัสจึง
ควรรักษาระดับความพึงพอใจนี้ โดยการเพิ่มสาขาเพื่อเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมากขึ้น และการจัดแสดงราคา
และปายบอกประเภทสินคาควรทําใหชัดเจน เพื่อใหผูบริโภคทราบราคาสินคาและหาสินคาไดงาย  รวมทั้ง
ควรอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ทางเขาและทางออกควรมีปายบอกที่เห็นไดอยางชัดเจน เพื่อ
ไมใหผูบริโภคสับสนเสนทางการเดินรถ และเวลาปด-เปด ควรเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค และพื้นที่ทําเล  
และในดานการสงเสริมการขาย ทางเทสโกโลตัสควรรักษาระดับความสัมพันธกับลูกคา เชนการเพิ่มสิทธิ
พิเศษสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิกคลับการด หรือการเปลี่ยนคะแนนสะสมคลับการดเปนคูปองเงินสด แลก
การทําโปรโมชั่นอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนใหผูบริโภคมีความตองการสินคาในราคาพิเศษอยูเสมอ รวมทั้ง
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การโฆษณาทางสื่อตางๆ ควรครอบคลุมทั้งสื่อโทรศัพทและสื่อสังคมออนไลนเพื่อใหผูบริโภคไดรับขาวสารอยู
เสมอ  สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคพึงพอใจนอยที่สุดคือ ดานบุคลากร ทางเทสโกโลตัส
ควรพัฒนาในเรื่องของการใหบริการของพนักงาน ความเชี่ยวชาญในขอมูลสินคาที่นํามาจําหนาย เพื่อ
สามารถตอบคําถามหรือใหบริการแกผูบริโภคได รวมทั้งสงเสริมในเรื่องของการกระตือรือรนในการใหบริการ
แกลูกคาและการกลาวคําตอนรับที่ไพเราะ ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหลูกคามองเห็นอัธยาศัยอันดีและเกิดความ
ประทับใจในการบริการ และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเชี่ยวชาญและความถูกตองในการทํางาน เชนการ
คิดเงิน การใหขอมูล เพราะจะเปนสิ่งที่ทําใหลูกคามีความเชื่อมั่นในหางเทสโกโลตัสมากที่สุด 
 เพื่อใหผลวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดผลกวางมากขึ้นและใหไดขอมูลเชิงลึกขึ้นผูวิจัย
ไดเสนอแนะไวดังนี ้
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บขอมูล เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาการ
เก็บขอมูล ตั้งแต 1 พฤษภาคม ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562  จึงทําใหเก็บขอมูลเรื่องความพึงพอใจของ
ผูบริโภคที่เปนลูกคาของเทสโกโลตัสเปนเวลาอันสั้นเทานั้น 
2. ควรขยายพื้นที่ในการสอบถามกลุมตัวอยางใหกวางมากขึ้น เนื่องจากแตละพื้นที่กลุมตัวอยางมี
ลักษณะและความพึงพอใจที่ตางกัน 
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่เปนลูกคาของเทสโกโลตัสอยางตอเนื่องเพื่อนําไปใชในการ
วางแผนสําหรับพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหเปนที่พึงพอใจ สูงสุดแกลูกคา 
4. ทําการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคในการซื้อสินคากับหางอื่นๆ เพื่อจะได
พิจารณาที่สิ่งที่ดีอยูแลว และในสวนที่ตองปรับปรุงแกไขและสิ่งที่ตองพัฒนาตอไป 
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