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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวั

ทะเล จงัหวดันครราชสีมา  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคาของผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานและ
การบริการ ดา้นความสะดวกสบาย กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการท่ีห้างเทสโก ้โลตสั 
สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา โดยท่ีสูตรการค านวณประชากรกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากร (กลยัา วานิชยบ์ญัชา, 2546) จ  าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ วิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way 
ANOVA)  โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 73.51 เป็นเพศหญิง จ านวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.49 มีอายุอยู่ระหวา่ง 21 – 30 ปี จ  านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 35.32 
รองลงมาอายุมีอายุอยูร่ะหวา่ง  31 – 40 ปี จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.79 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุ
ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่โสดแลว้ จ  านวน 
214 คน คิดเป็นร้อยละ 55.58 รองลงมาเป็นสมรส จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.48 และนอ้ย
ท่ีสุดหมา้ย/หยา่ร้าง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 260 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.53 รองลงมามีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.48  และนอ้ยท่ีสุดมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99  
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.47 รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 และน้อยท่ีสุดเป็น
นกัเรียน / นกัศึกษา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 และส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง15,000 - 30,000 
บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 รองลงมามีรายได ้ 30,001 - 45,000 บาท  จ  านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.36 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.24 

ผลการวิจยัพบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการภายในหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ 
คือด้านการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะเร่ืองการขายโดยมีการลดราคา รองลงมาคือด้านความ
สะดวกสบาย โดยเฉพาะเร่ืองการจดัวางพื้นท่ีต่างๆภายในห้าง เหมาะสมและดูสะอาดตา ส่วนดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหัว
ทะเล จงัหวดันครราชสีมา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองสถานท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้ท างาน 

ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี คือในดา้นผลิตภณัฑ์ ห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดั
นครราชสีมา  ตอ้งสร้างความโดดเด่นและความทนัสมยัของสินคา้ตอ้งจดัหาสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่าง
ประเทสเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด  
 

ภูมหิลงั 
การคา้ของไทยในสมยัก่อนเป็นแบบร้านคา้ปลีกดั้งเดิม (Tradition Trade) หรือร้านโชห่วย 

ลกัษณะร้านเป็นห้องแถว พื้นท่ีคบัแคบ ไม่มีการตกแต่งหน้าร้านมากมาย สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้
อุปโภคบริโภค การจดัวางสินคา้ไม่เป็นหมวดหมู่ และไม่ทนัสมยั และจดัวางตามความสะดวกการหยิบ
สินคา้เป็นกิจการด าเนินงานโดยเจา้ของคนเดียว หรือร่วมกนัตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน ด าเนินธุรกิจแบบ
ครอบครัว เงินลงทุนนอ้ย บริหารงานง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน ไม่มีการใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยั ท าให้ระบบการ
จดัการไม่ได้มาตรฐาน ลูกคา้เกือบทั้งหมดอยู่บริเวณใกล้เคียงร้านคา้ ร้านคา้ท่ีจดัอยู่ประเภทน้ี เช่น 
ร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีกทัว่ไป ร้านขายของช า ปัจจุบนัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ประกอบดว้ย 
ห้าง/ร้านขนาดกลาง-ใหญ่ ออกแบบร้าน และจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสวยงาม และเป็น
ระเบียบ บริการทนัสมยั เพื่อดึงดูดลูกคา้ใชบ้ริการมากข้ึน การด าเนินธุรกิจ มีทั้งแบบครอบครัวและมือ
อาชีพ ลงทุนสูงข้ึน และระบบจดัการบริหารงานซบัซ้อนมากข้ึน ธุรกิจการคา้แบบใหม่น้ี ประกอบดว้ย 
กลุ่มธุรกิจ 2 รูปแบบ คือ Discount Store หรือ Hypermarket ซ่ึงเน้นสินคา้ราคาถูก และ Convenience 
Store ซ่ึงเนน้จ านวนสาขา ความสะดวกสบาย สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง 
ธุรกิจรูปแบบน้ี เพิ่งน าเขา้ไทยราวตน้ทศวรรษ 1990 ทั้งลกัษณะร่วมทุนต่างชาติ และนกัลงทุนชาวไทย
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เป็นเจา้ของ ทวา่ผลพวงเกิดวกิฤติเศรษฐกิจปี 2540 และผลกระทบเปิดเสรีการคา้ ส่งผลธุรกิจคา้ปลีกส่วน
ใหญ่ในไทยตกเป็นของชาวต่างชาติ ธุรกิจท่ีจดัอยูค่า้ปลีกประเภทน้ี ไดแ้ก่ห้างสรรพสินคา้ (Department 
Store) ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ เป็นศูนยร์วมสินคา้ทุกชนิดท่ีมีคุณภาพ เพื่อจ าหน่ายให้ลูกคา้จ านวนมาก 
ทุกระดบั ครบวงจร (One Stop Shopping) จดัวางสินคา้ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชดัเจน เพื่อสะดวกการคน้หา
และเลือกซ้ือ เน้นจ าหน่ายเส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง รองเทา้ กระเป๋า รูปแบบบริหาร และจดัการ ค่อนขา้ง
ซับซ้อน พนักงานมาก และเน้นบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว สร้างความประทบัใจให้ลูกค้า ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนท างานท่ีมีฐานะ อ านาจซ้ือสูง สามารถเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพและ
ราคาสูงได ้สถานท่ีตั้ง จะอยูบ่ริเวณชุมชน หรือเป็นศูนยร์วมการคา้ ผูป้ระกอบการประเภทน้ี เช่น ห้างบ๊ิก
ซี แมค็โคร โรบินสัน ตั้งฮัว่เส็ง พาตา้ เป็นตน้ 

ปัจจุบนัธุรกิจค้าปลีกมีความเจริญก้าวหน้าเพราะมีผูป้ระกอบกิจการค้าปลีกมากข้ึนทั้ง
กิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีร้านคา้ปลีกท่ีขายสินคา้ทัว่ไป ร้านขายสินคา้เฉพาะ
อยา่งร้านสรรพาหาร (Supermarket) ร้านขายของช า (Grocery) ฯลฯกิจการคา้ปลีกจึงเป็นส่วนส าคญั
ในลกัษณะธุรกิจการซ้ือการขายการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการกระบวนการเหล่าน้ีก่อให้เกิดการ
ผา่นมือจากผูผ้ลิตไปสู่ผูค้า้ปลีกและผูบ้ริโภคธุรกิจการคา้ปลีกนบัไดว้า่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม และเป็นตวัจกัร
ในการพฒันามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวติของประชาชนในประเทศ โดยจะท าหนา้ท่ีเป็น
ตวักลางในการเช่ือมโยงและกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตและสู่ผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึงผา่นระบบตลาดท่ีมีผู ้
เขา้มามีส่วนร่วมจ านวนมากและเป็นแหล่งของการยงัชีพของคนกลุ่มใหญ่ตั้งแต่ผูผ้ลิตสินคา้เจา้ของ
โรงงาน ผูป้ระกอบการธุรกิจค้าส่ง การขนส่ง แรงงานรับจ้าง นอกจากน้ี ธุรกิจค้าปลีกยงัเป็น
สัญลกัษณ์ของการด ารงชีวติและวฒันธรรมของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 435-436) กล่าวว่าการตลาดธุรกิจค้าปลีกต้องใช้
เคร่ืองมือทั้งการตลาดภายใน (Internal Marketing) ซ่ึงบริษทัตอ้งอาศยัพนกังานเขา้ช่วยและตอ้ง
อาศยัการตลาดภายนอก (External Marketing) โดยการส่ือสารกบัลูกคา้และการตลาดท่ีสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (Interactive Marketing) การขยายตวัของศูนยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้ใน
ปัจจุบันท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพิ่มมากข้ึนดังนั้นผูบ้ริหารศูนย์การค้าแต่ละแห่ง
พยายามหาแนวทางและดึงเอากลวิธีต่างๆมากมายมาใช้ในการบริหารและจดัการทั้งทางด้านการ
บริหารการตลาดประกอบกับการวางแผนด้านอ่ืนๆควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุดเน่ืองจากการบริหารการตลาดนั้นเป็นกระบวนการในการวางแผนและการ
บริหารการจดัจ าหน่ายการสร้างความคิดดา้นสินคา้และบริการเพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปล่ียนโดย
สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารหรือธุรกิจและเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิด
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ความพึงพอใจสูงสุด ท าให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการต่อไป และบอกกล่าวแนะน าชกัชวนให้คนท่ีรู้จกั
มาใชบ้ริการอนัจะเป็นการส่งผลดีต่อกิจการการคา้ของหา้งสรรพสินคา้ในท่ีสุด  

การขยายตวัของศูนยก์ารคา้ และห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างโฮเปร์มาร์เก็ตในปัจจุบนัท าให้
เกิดการแข่งขนักนัอย่าง รุนแรงเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้แต่ละแห่งพยายามหาแนวทาง 
และดึงเอากลวิธีต่างๆ มากมายมาใชใ้นการบริหารและจดัการทั้งทางดา้นการบริหารการตลาด ประกอบ
กบัการวางแผน ดา้นอ่ืนๆ ควบคู่กนัไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด เน่ืองจากการ
บริหาร การตลาดนั้น เป็นกระบวนการในการวางแผนและการบริหารการจดัจ าหน่าย การสร้างความคิด
ดา้น สินคา้และบริการ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปล่ียนโดยสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารหรือ 
ธุรกิจ และเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะแตกต่างหลากหลายอย่างสูงสุด ดงันั้นผู ้
ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการภายในห้างเทสโกโ้ลตสั สาขา
หวัทะเล จงัหวดันครราชสีมาเน่ืองจากเป็นห้างสะดวกซ้ือท่ีใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดันครราชสีมา เพื่อน าผล
การศึกษาท่ีได้รับมาปรับปรุงการท างานขององค์กรเพื่อให้สามารถบริการได้ตรงความตอ้งการของ
ประชาชนไดม้ากท่ีสุด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้โลตสั 

สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา 
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้

โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีไดท้  าการวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการท่ีห้าง 

เทสโกโ้ลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการท่ีห้าง เทสโก้โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดั

นครราชสีมา เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่
ทราบวา่ความน่าจ าเป็น (Non-Probability Sampling) โดยท่ีสูตรการค านวณประชากรกลุ่มตวัอยา่ง
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลยัา วานิชยบ์ญัชา, 2546) ดงัน้ี 
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โดย  n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 E แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
 Z แทน  ระดบัความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96  
   ท่ีระดบัความมัน่ใจ 95% (ระดบั 0.05) 
 P แทน  ค่าระดบั ความน่าจ าเป็นของประชากร โดยแทนท่ีระดบัความน่าจ าเป็น

ของประชากรเท่ากบั 0.5 ค่า Z ท่ีระดบัความน่าเช่ือมัน่ 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 จะ
ไดผ้ลดงัน้ี 

   
 2

2

05.0

96.15.015.0 
n  

 =   385.16 
 

ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเท่ากบั 385.16 หรือ ประมาณ 385 ตวัอย่าง โดย
ก าหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และใช้
เกณฑ์ในการเลือกกลุ่ม ตวัอยา่งดงัต่อไปน้ีใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยใช้ความสะดวก (Convenience 
Sampling) เพื่อท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีเตรียมไว ้จ  านวน 385 ชุด 
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งเป็นเน้ือหาแบบสอบถามเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้หรือใช้

บริการท่ีห้าง เทสโก้โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงมีลกัษณะเป็น Checklist ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-end Questions) จ านวน 6 ขอ้ไดแ้ก่ 

 ขอ้ท่ี 1 เพศ  
 ขอ้ท่ี 2 อาย ุ 
 ขอ้ท่ี 3 สถานภาพ  
 ขอ้ท่ี 4 การศึกษา  
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 ขอ้ท่ี 5 อาชีพ  
 ขอ้ท่ี 6 รายไดต่้อเดือน  
ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในห้าง เทส

โกโ้ลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบสเกลการจดัประเภทโดย
ใหร้ะดบัความคิดเห็น และใหค้่าคะแนนหรือ Rating Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ 2541: 166) 
ซ่ึงเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5 คะแนน มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
4 คะแนน มีระดบัความคิดเห็นมาก 
3 คะแนน มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
2 คะแนน มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
1 คะแนน มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 

การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวจิยัโดยเป็นค าถามท่ีใชใ้นระดบัการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใช้ค่าเฉล่ียในการอภิปรายผล ซ่ึงผลจากการ
ค านวณโดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น มีดงัน้ี (มลัลิกา บุนนาค.2537:29) 

 
จากสูตร ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =    ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด - ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
              จ  านวนชั้น 

 =   5 – 1 
     5 

 =   0.8 
 

เกณฑเ์ฉล่ียส าหรับระดบัอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการ เป็นดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย  4.21-5.00  หมายถึง มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41-4.20     หมายถึง  มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61-3.40     หมายถึง  มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81-2.60     หมายถึง  มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.80     หมายถึง มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด 
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง

เคร่ืองมือตามล าดบัต่อไปน้ี 
1.  ศึกษาขอ้มูลจากต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ ทฤษฎีหลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของ การวจิยั 
2.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและขอ

ค าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้แบบสอบถามสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและสมมติฐานของ
งานวจิยั 

3.  น าขอ้เสนอท่ีไดม้าปรับปรุงแบบสอบถามจากนั้นน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังก่อนน าไปทดลองใช ้

4.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปลองใช ้(Try Out) กบัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 30 ชุด เพื่อน าผลไปวิเคราะห์หา ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α-Coefficient) โดยใช่สูตรคอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 
449) ไดค้่าแอลฟา 0.753 ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง จากการทดสอบค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  

5.  น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

สรุปผล 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 73.51 เป็นเพศหญิง จ านวน 102 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.49 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 21 – 30 ปี จ  านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 35.32 รองลงมา
อายุมีอายุอยูร่ะหวา่ง  31 – 40 ปี จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.79 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุต  ่ากวา่
หรือเท่ากบั 20 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่โสดแลว้ จ านวน 214 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.58 รองลงมาเป็นสมรส จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.48 และนอ้ยท่ีสุดหมา้ย/
หยา่ร้าง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.53 รองลงมามีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48  และ
นอ้ยท่ีสุดมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99  
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.47 รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 และน้อยท่ีสุดเป็น
นกัเรียน / นกัศึกษา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 และส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง15,000 - 30,000 
บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 รองลงมามีรายได ้ 30,001 - 45,000 บาท จ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.36 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.24 

ตอนที ่2  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวดันครราชสีมา 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการภายในหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ 
คือด้านการส่งเสริมการตลาด ( =3.82, S.D.= 0.274) รองลงมาคือด้านพนกังานและการบริการ 
( =3.77, S.D.= 0.221) ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด ( =3.37, S.D.= 
0.253)  

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้ โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมาด้านผลิตภณัฑ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าความหลากหลายของ
สินคา้และบริการในศูนยก์ารคา้เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากกวา่ประเด็นอ่ืน 
ๆ ( =4.16, S.D.= 0.707) รองลงมาคือภาพลกัษณ์ของหา้งท่ีดูทนัสมยั และช่ือเสียงของห้าง ( =3.63, 
S.D.= 0.662) ส่วนความโดดเด่นและ สินคา้ทนัสมยัตลอดเวลาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ( =3.29, 
S.D.= 0.620)  

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้ โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา ด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ราคาของ
สินคา้มีความเหมาะสมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ 
( =4.32, S.D.= 0.777) รองลงมาคือมีบริการช าระสินคา้ผา่นบตัรเครดิต ( =3.86, S.D.= 0.759) ส่วน
บริการผอ่นช าระสินคา้เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล ์
สาขานครราชสีมาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ( =3.18, S.D.= 0.619)  
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ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้ โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมาด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า
สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้สถานท่ีพกัอาศยัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมากท่ีสุดกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.52, S.D.= 0.685) รองลงมาคือความสะดวกสบายในการเดินเลือกซ้ือสินคา้และ
บริการ ( =3.90, S.D.= 0.648) ส่วนสถานท่ีตั้งอยู่ใกลท่ี้ท างานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขานครราชสีมาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ( =2.25, S.D.= 
0.444)  

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการภายในหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมาดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าส่งเสริมการขายโดยมีการลด
ราคาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.50, S.D.= 0.569) 
รองลงมาคือการสมคัรสมาชิกเพื่อรับสิทธ์ิส่วนลด ( =4.06, S.D.= 0.443) ส่วนการไดรั้บใบปลิว , แผน่
พบั หรือได้พบเห็นป้ายคทัเอาท์ขนาดใหญ่ชัดเจน สะดุดตาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด ( =3.60, S.D.= 
0.592 และ S.D.= 0.587 ตามล าดบั) 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการภายในห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา ดา้นพนกังานและการ
บริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การท่ีพนกังาน
มีความเช่ียวชาญในตวัสินคา้เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ 
( =4.00, S.D.= 0.451) รองลงมาคือพนกังานสามารถเสนอทางเลือกอ่ืนเม่ือท่านตอ้งการ ( =3.87, 
S.D.= 0.512) ส่วนพนกังานมีความสุภาพ อ่อนน้อม เคารพและให้เกียรติเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
( =3.41, S.D.= 0.610) 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการภายในห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความสะดวกสบาย 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การจดัวางพื้นท่ีต่างๆ
ภายในห้าง เหมาะสมและดูสะอาดตาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.25, S.D.= 0.773) รองลงมาคือการมีท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ ( =4.15, S.D.= 
0.640) ส่วนมีป้ายแสดงสัญลกัษณ์ ชั้นท่ีจอดรถได้อย่างชัดเจนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
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เลือกใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ สาขานครราชสีมาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ( =3.38, S.D.= 
0.733) 

ตอนที ่3  สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวดันครราชสีมา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการภายในห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 เฉพาะเร่ืองดา้นราคาของผลิตภณัฑ์ ส่วนดา้นอ่ืน ๆ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานและการบริการ ดา้นความสะดวกสบาย เพศ
ต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในหา้งสรรพสินคา้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ภายในห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมาในทุก ๆ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาของ
ผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานและการบริการ ดา้นความ
สะดวกสบาย  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมาในทุก ๆ คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาของผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
พนกังานและการบริการ ดา้นความสะดวกสบาย 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้ โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เฉพาะเร่ืองดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนดา้นอ่ืน ๆ คือ 
ดา้นราคาของผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านพนักงานและการบริการ ดา้นความ
สะดวกสบาย ระดบัการศึกษาต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในหา้งสรรพสินคา้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้ โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา ในทุก ๆ คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาของผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
พนกังานและการบริการ ดา้นความสะดวกสบาย 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา ในทุก ๆ คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
พนกังานและการบริการ ดา้นความสะดวกสบาย 
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อภิปรายผล 
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายใน

หา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของสุดาพร อุปค า (2544) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการภายใน
ศูนย์การคา้ เซ็ลทรัล แอร์พอร์ต พลาซา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการภายในศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซา ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ีให้บริการ และช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรด้าน
กระบวนการให้บริการ ดา้นการให้บริการลูกคา้  โดยดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการมากกว่าด้านอ่ืน ๆ คือดา้นการส่งเสริมการตลาดซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ภศัราภรณ์ อรัญเหม (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีเหตุผลต่อพฤติกรรมการตอบสนอง
ของผูซ้ื้อในกิจกรรมการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ
ดา้นความสะดวกสบาย ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล 
จงัหวดันครราชสีมา ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นวา่ความหลากหลายของสินคา้และบริการในศูนยก์ารคา้เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือภาพลกัษณ์ของห้างท่ีดูทนัสมยั และช่ือเสียงของ
ห้าง  ส่วนความโดดเด่นและ สินคา้ทนัสมยัตลอดเวลาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในห้างเทส
โก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา ดา้นราคาของผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชุลีวนัท์ ซึมสุวรรณ (2536: 85) ท่ีไดท้  าการศึกษาทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การลดราคาเป็นกิจกรรมท่ีได้รับ
ความสนใจจากผูบ้ริโภคมากท่ีสุดเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ราคาของสินคา้มี
ความเหมาะสมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมา
คือมีบริการช าระสินคา้ผา่นบตัรเครดิต ส่วนบริการผอ่นช าระสินคา้เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในห้างเทส
โก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่สถานท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีพกัอาศยัเป็น
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือความ
สะดวกสบายในการเดินเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ส่วนสถานท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้ท างานเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา อยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในห้างเทสโก ้
โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา  ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส่งเสริมการขายโดยมีการลดราคาเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือการสมคัรสมาชิกเพื่อรับสิทธ์ิ
ส่วนลด) ส่วนการไดรั้บใบปลิว , แผน่พบั หรือไดพ้บเห็นป้ายคทัเอาท์ขนาดใหญ่ชดัเจน สะดุดตา
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา 
อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ภายในห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา ดา้นพนกังานและการบริการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการท่ีพนักงานมีความ
เช่ียวชาญในตัวสินค้าเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ 
รองลงมาคือพนกังานสามารถเสนอทางเลือกอ่ืนเม่ือท่านตอ้งการ ส่วนพนกังานมีความสุภาพ อ่อน
นอ้ม เคารพและใหเ้กียรติเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวั
ทะเล จงัหวดันครราชสีมา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้ โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา ด้านความ
สะดวกสบาย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การจดั
วางพื้นท่ีต่างๆภายในห้าง เหมาะสมและดูสะอาดตาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
มากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือการมีท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ ส่วนมีป้ายแสดงสัญลกัษณ์ ชั้นท่ีจอด
รถไดอ้ย่างชดัเจนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล 
จงัหวดันครราชสีมา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้ โลตสั 
สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เฉพาะเร่ืองดา้นราคา
ของผลิตภณัฑ์ ส่วนดา้นอ่ืน ๆ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นพนกังานและการบริการ ดา้นความสะดวกสบาย เพศต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการภายในห้างสรรพสินคา้ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการภายในหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา ในทุก ๆ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคาของผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานและการ
บริการ ดา้นความสะดวกสบาย กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
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บริการภายในหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา ในทุก ๆ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคาของผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานและการ
บริการ ดา้นความสะดวกสบาย  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการภายในห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหัวทะเล จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 เฉพาะเร่ืองดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนดา้นอ่ืน ๆ คือ ดา้นราคา
ของผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นพนกังานและการบริการ ดา้นความสะดวกสบาย 
ระดบัการศึกษาต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในหา้งสรรพสินคา้  กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอาชีพต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในหา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดั
นครราชสีมา ในทุก ๆ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาของผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานและการบริการ ดา้นความสะดวกสบาย  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได้
ต่อเดือนต่างกันไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการภายในห้างเทสโก้ โลตสั สาขาหัวทะเล 
จงัหวดันครราชสีมา ในทุก ๆ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาของผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานและการบริการ ดา้นความสะดวกสบาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี ้
จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการภายในหา้งเทสโกโ้ลตสั สาขา

หวัทะเล จงัหวดันครราชสีมา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในดา้นผลิตภณัฑ ์หา้งเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล 
จงัหวดันครราชสีมา ตอ้งสร้างความโดดเด่นและความทนัสมยัของสินคา้ตอ้งจดัหาสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่าง
ประเทสเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยมาใชบ้ริการห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวั

ทะเล จงัหวดันครราชสีมา และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อท่ีจะเพิ่มจ านวนกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆใหม้าใชบ้ริการเพิ่มข้ึน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งห้างเทสโก ้โลตสั สาขาหวัทะเล จงัหวดันครราชสีมากบั
ศูนยก์ารคา้หรือห้างสรรพสินคา้อ่ืนๆท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายกลุ่มเดียวกนัเพิ่มเติมเพื่อจะไดท้ราบถึง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเหล่านั้นเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการตลาดไดต้รงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดม้ากข้ึน  

 


