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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัว
ทะเล จัง หวัดนครราชสี มา มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษาและเปรี ย บเที ยบระดับ ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานและ
การบริ การ ด้านความสะดวกสบาย กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การที่ห้างเทสโก้ โลตัส
สาขาหัวทะเล จัง หวัด นครราชสี มา โดยที่ สู ตรการคานวณประชากรกลุ่ ม ตัวอย่า งแบบไม่ ทราบ
จานวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญั ชา, 2546) จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ
รายได้ต่อเดือน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิ ติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.51 เป็ นเพศหญิง จานวน
102 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.49 มีอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.32
รองลงมาอายุมีอายุอยูร่ ะหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.79 และน้อยที่สุดมีอายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.68 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่โสดแล้ว จานวน
214 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.58 รองลงมาเป็ นสมรส จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.48 และน้อย
ที่สุดหม้าย/หย่าร้าง จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.94 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 260 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 67.53 รองลงมามีการศึ กษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ
19.48 และน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.99
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กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.47 รองลงมาเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.09 และน้อยที่สุดเป็ น
นักเรี ยน / นักศึกษา จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.64 และส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง15,000 - 30,000
บาท จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.40 รองลงมามีรายได้ 30,001 - 45,000 บาท จานวน 140 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.36 และน้อยที่สุดมีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.24
ผลการวิจยั พบว่า ค่ าเฉลี่ ย ความคิ ดเห็ นของกลุ่ มตัวอย่างต่ อปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การมากกว่าด้านอื่น ๆ
คื อด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยเฉพาะเรื่ องการขายโดยมีการลดราคา รองลงมาคือด้านความ
สะดวกสบาย โดยเฉพาะเรื่ องการจัดวางพื้นที่ต่างๆภายในห้าง เหมาะสมและดูสะอาดตา ส่ วนด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัว
ทะเล จังหวัดนครราชสี มา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด โดยเฉพาะเรื่ องสถานที่ต้ งั อยูใ่ กล้ที่ทางาน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ คือในด้านผลิตภัณฑ์ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัด
นครราชสี มา ต้องสร้างความโดดเด่นและความทันสมัยของสิ นค้าต้องจัดหาสิ นค้าที่นาเข้าจากต่าง
ประเทสเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ภูมหิ ลัง
การค้าของไทยในสมัยก่ อนเป็ นแบบร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม (Tradition Trade) หรื อร้ านโชห่ วย
ลักษณะร้ านเป็ นห้องแถว พื้นที่คบั แคบ ไม่มีการตกแต่งหน้าร้ านมากมาย สิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค การจัดวางสิ นค้าไม่เป็ นหมวดหมู่ และไม่ทนั สมัย และจัดวางตามความสะดวกการหยิบ
สิ นค้าเป็ นกิ จการดาเนิ นงานโดยเจ้าของคนเดี ยว หรื อร่ วมกันตั้งเป็ นห้างหุ ้นส่ วน ดาเนิ นธุ รกิ จแบบ
ครอบครัว เงินลงทุนน้อย บริ หารงานง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน ไม่มีการใช้เทคโนโลยีทนั สมัย ทาให้ระบบการ
จัดการไม่ได้มาตรฐาน ลู กค้าเกื อบทั้งหมดอยู่บริ เวณใกล้เคี ยงร้ านค้า ร้ านค้าที่ จดั อยู่ประเภทนี้ เช่ น
ร้านค้าส่ ง ร้านค้าปลีกทัว่ ไป ร้านขายของชา ปั จจุบนั ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบด้วย
ห้าง/ร้านขนาดกลาง-ใหญ่ ออกแบบร้ าน และจัดวางสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ เพื่อความสวยงาม และเป็ น
ระเบียบ บริ การทันสมัย เพื่อดึ งดูดลูกค้าใช้บริ การมากขึ้น การดาเนิ นธุ รกิจ มีท้ งั แบบครอบครัวและมือ
อาชี พ ลงทุนสู งขึ้น และระบบจัดการบริ หารงานซับซ้อนมากขึ้น ธุ รกิจการค้าแบบใหม่น้ ี ประกอบด้วย
กลุ่มธุ รกิจ 2 รู ปแบบ คือ Discount Store หรื อ Hypermarket ซึ่ งเน้นสิ นค้าราคาถูก และ Convenience
Store ซึ่งเน้นจานวนสาขา ความสะดวกสบาย สถานที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค เปิ ดบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
ธุ รกิจรู ปแบบนี้ เพิ่งนาเข้าไทยราวต้นทศวรรษ 1990 ทั้งลักษณะร่ วมทุนต่างชาติ และนักลงทุนชาวไทย
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เป็ นเจ้าของ ทว่าผลพวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และผลกระทบเปิ ดเสรี การค้า ส่ งผลธุ รกิจค้าปลีกส่ วน
ใหญ่ในไทยตกเป็ นของชาวต่างชาติ ธุ รกิจที่จดั อยูค่ า้ ปลีกประเภทนี้ ได้แก่ห้างสรรพสิ นค้า (Department
Store) ร้านค้าปลี กขนาดใหญ่ เป็ นศูนย์รวมสิ นค้าทุกชนิ ดที่มีคุณภาพ เพื่อจาหน่ายให้ลูกค้าจานวนมาก
ทุกระดับ ครบวงจร (One Stop Shopping) จัดวางสิ นค้า แบ่งเป็ นหมวดหมู่ชดั เจน เพื่อสะดวกการค้นหา
และเลื อกซื้ อ เน้นจาหน่ ายเสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง รองเท้า กระเป๋ า รู ปแบบบริ หาร และจัดการ ค่อนข้าง
ซับซ้อน พนักงานมาก และเน้นบริ การที่ สะดวก รวดเร็ ว สร้ างความประทับใจให้ลู กค้า ลู กค้า
กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่มคนทางานที่มีฐานะ อานาจซื้ อสู ง สามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าคุ ณภาพและ
ราคาสู งได้ สถานที่ต้ งั จะอยูบ่ ริ เวณชุมชน หรื อเป็ นศูนย์รวมการค้า ผูป้ ระกอบการประเภทนี้ เช่น ห้างบิ๊ก
ซี แม็คโคร โรบินสัน ตั้งฮัว่ เส็ ง พาต้า เป็ นต้น
ปั จจุ บ นั ธุ รกิ จค้า ปลี ก มี ค วามเจริ ญก้า วหน้า เพราะมี ผูป้ ระกอบกิ จการค้า ปลี ก มากขึ้ นทั้ง
กิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีร้านค้าปลีกที่ขายสิ นค้าทัว่ ไป ร้านขายสิ นค้าเฉพาะ
อย่างร้านสรรพาหาร (Supermarket) ร้านขายของชา (Grocery) ฯลฯกิจการค้าปลีกจึงเป็ นส่ วนสาคัญ
ในลักษณะธุ รกิจการซื้ อการขายการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การกระบวนการเหล่านี้ ก่อให้เกิ ดการ
ผ่านมือจากผูผ้ ลิตไปสู่ ผคู ้ า้ ปลีกและผูบ้ ริ โภคธุ รกิจการค้าปลีกนับได้วา่ เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
สาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม และเป็ นตัวจักร
ในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวติ ของประชาชนในประเทศ โดยจะทาหน้าที่เป็ น
ตัวกลางในการเชื่อมโยงและกระจายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและสู่ ผบู ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึงผ่านระบบตลาดที่มีผู ้
เข้ามามีส่วนร่ วมจานวนมากและเป็ นแหล่งของการยังชี พของคนกลุ่มใหญ่ต้ งั แต่ผผู ้ ลิตสิ นค้าเจ้าของ
โรงงาน ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ค้า ส่ ง การขนส่ ง แรงงานรั บ จ้า ง นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ยัง เป็ น
สัญลักษณ์ของการดารงชีวติ และวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546: 435-436) กล่ า วว่า การตลาดธุ รกิ จ ค้า ปลี ก ต้องใช้
เครื่ องมือทั้งการตลาดภายใน (Internal Marketing) ซึ่ งบริ ษทั ต้องอาศัยพนักงานเข้าช่ วยและต้อง
อาศัยการตลาดภายนอก (External Marketing) โดยการสื่ อสารกับลูกค้าและการตลาดที่สัมพันธ์กนั
ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (Interactive Marketing) การขยายตัวของศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้าใน
ปั จ จุ บ ันท าให้เ กิ ด การแข่ ง ขันกันอย่า งรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น ดัง นั้น ผูบ้ ริ ห ารศู น ย์ก ารค้า แต่ ล ะแห่ ง
พยายามหาแนวทางและดึ งเอากลวิธีต่างๆมากมายมาใช้ในการบริ หารและจัดการทั้งทางด้านการ
บริ ห ารการตลาดประกอบกับ การวางแผนด้า นอื่ น ๆควบคู่ ก ันไปเพื่ อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลมากที่สุดเนื่ องจากการบริ หารการตลาดนั้นเป็ นกระบวนการในการวางแผนและการ
บริ หารการจัดจาหน่ายการสร้ างความคิดด้านสิ นค้าและบริ การเพื่อสร้ างให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนโดย
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การหรื อธุ รกิจและเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ด
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ความพึงพอใจสู งสุ ด ทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การต่อไป และบอกกล่าวแนะนาชักชวนให้คนที่รู้จกั
มาใช้บริ การอันจะเป็ นการส่ งผลดีต่อกิจการการค้าของห้างสรรพสิ นค้าในที่สุด
การขยายตัวของศูนย์การค้า และห้างซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อห้างโฮเปร์ มาร์ เก็ตในปั จจุบนั ทาให้
เกิ ดการแข่งขันกันอย่าง รุ นแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผูบ้ ริ หารศูนย์การค้าแต่ละแห่ งพยายามหาแนวทาง
และดึงเอากลวิธีต่างๆ มากมายมาใช้ในการบริ หารและจัดการทั้งทางด้านการบริ หารการตลาด ประกอบ
กับการวางแผน ด้านอื่นๆ ควบคู่กนั ไป เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากที่สุด เนื่องจากการ
บริ หาร การตลาดนั้น เป็ นกระบวนการในการวางแผนและการบริ หารการจัดจาหน่าย การสร้างความคิด
ด้าน สิ นค้าและบริ การ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การหรื อ
ธุ รกิ จ และเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะแตกต่างหลากหลายอย่างสู งสุ ด ดังนั้นผู ้
ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้โลตัส สาขา
หัวทะเล จังหวัดนครราชสี มาเนื่องจากเป็ นห้างสะดวกซื้ อที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครราชสี มา เพื่อนาผล
การศึ กษาที่ได้รับมาปรั บปรุ งการท างานขององค์กรเพื่อให้สามารถบริ การได้ตรงความต้องการของ
ประชาชนได้มากที่สุด และสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ผบู ้ ริ โภค

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดับปั จจัย ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารภายในห้า งเทสโก้โลตัส
สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่อเปรี ย บเที ยบระดับ ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้
โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ได้ทาการวิจยั ในครั้งนี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การที่ห้าง
เทสโก้โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่า งเป็ นกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ ม าใช้บริ การที่ ห้าง เทสโก้โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัด
นครราชสี มา เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบว่าความน่าจาเป็ น (Non-Probability Sampling) โดยที่สูตรการคานวณประชากรกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ทราบจานวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญั ชา, 2546) ดังนี้
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n

P1  P Z 2
E2

n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
E แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
Z แทน ระดับความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96
ที่ระดับความมัน่ ใจ 95% (ระดับ 0.05)
P แทน ค่าระดับ ความน่าจาเป็ นของประชากร โดยแทนที่ระดับความน่าจาเป็ น
ของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่า Z ที่ระดับความน่าเชื่ อมัน่ 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จะ
ได้ผลดังนี้
โดย

2

0.51  0.51.96
n
0.052

= 385.16
ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 385.16 หรื อ ประมาณ 385 ตัวอย่าง โดย
กาหนดความผิดพลาดไม่เกิ น 5% ด้วยความเชื่ อมัน่ 95% ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และใช้
เกณฑ์ในการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างดังต่อไปนี้ ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience
Sampling) เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่เตรี ยมไว้ จานวน 385 ชุด

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งแบ่งเป็ นเนื้อหาแบบสอบถามเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ส่ วนที่1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุ คคลของผูบ้ ริ โภคที่ เข้า มาซื้ อสิ นค้า หรื อใช้
บริ การที่ห้าง เทสโก้โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น Checklist ที่เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
(Close-end Questions) จานวน 6 ข้อได้แก่
ข้อที่ 1 เพศ
ข้อที่ 2 อายุ
ข้อที่ 3 สถานภาพ
ข้อที่ 4 การศึกษา
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ข้อที่ 5 อาชีพ
ข้อที่ 6 รายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้าง เทส
โก้โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบสเกลการจัดประเภทโดย
ให้ระดับความคิดเห็น และให้ค่าคะแนนหรื อ Rating Scale (ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ 2541: 166)
ซึ่ งเป็ นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 คะแนน มีระดับความคิดเห็นมาก
3 คะแนน มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 คะแนน มีระดับความคิดเห็นน้อย
1 คะแนน มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจยั โดยเป็ นคาถามที่ใช้ในระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้ค่าเฉลี่ ยในการอภิ ปรายผล ซึ่ งผลจากการ
คานวณโดยใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น มีดงั นี้ (มัลลิกา บุนนาค.2537:29)
จากสู ตร ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด - ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.8
เกณฑ์เฉลี่ยสาหรับระดับอิทธิ พลในการเลือกใช้บริ การ เป็ นดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริ การมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริ การปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริ การน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริ การน้อยที่สุด
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ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้ าง
เครื่ องมือตามลาดับต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสารทางวิชาการ บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของ การวิจยั
2. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและขอ
คาแนะนาในการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้แบบสอบถามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและสมมติฐานของ
งานวิจยั
3. นาข้อเสนอที่ได้มาปรับปรุ งแบบสอบถามจากนั้นนาเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมอีกครั้งก่อนนาไปทดลองใช้
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 ชุ ด เพื่อนาผลไปวิเคราะห์หา ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา (α-Coefficient) โดยใช่สูตรคอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา. 2546:
449) ได้ค่าแอลฟา 0.753 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่ อมัน่ สู ง จากการทดสอบค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
5. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

สรุปผล
ผูว้ ิจ ัย ขอน าเสนอข้อ มู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย โดยสรุ ป ผลการวิ จ ัย ข้อ มู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.51 เป็ นเพศหญิง จานวน 102
คน คิดเป็ นร้อยละ 26.49 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.32 รองลงมา
อายุมีอายุอยูร่ ะหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.79 และน้อยที่สุดมีอายุต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 20 ปี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.68 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่โสดแล้ว จานวน 214 คน
คิดเป็ นร้อยละ 55.58 รองลงมาเป็ นสมรส จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.48 และน้อยที่สุดหม้าย/
หย่าร้าง จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.94 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 260 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 67.53 รองลงมามีการศึกษาระดับ ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.48 และ
น้อยที่สุดมีการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.99
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กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.47 รองลงมาเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.09 และน้อยที่สุดเป็ น
นักเรี ยน / นักศึกษา จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.64 และส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง15,000 - 30,000
บาท จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.40 รองลงมามีรายได้ 30,001 - 45,000 บาท จานวน 140 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.36 และน้อยที่สุดมีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.24
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ระดั บ ปั จ จั ยที่มีผลต่ อการตัด สิ นใจเลือกใช้ บ ริ การ
ภายในห้ างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา
ผลการวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ นของกลุ่ ม ตัวอย่า งต่ อปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การมากกว่าด้านอื่น ๆ
คือด้านการส่ งเสริ มการตลาด (  =3.82, S.D.= 0.274) รองลงมาคือด้านพนักงานและการบริ การ
(  =3.77, S.D.= 0.221) ส่ วนด้านช่ องทางการจัดจาหน่ายเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา อยู่ในระดับน้อยที่สุด (  =3.37, S.D.=
0.253)
ผลการวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ นของกลุ่ ม ตัวอย่า งต่ อปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มาด้านผลิ ตภัณฑ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าความหลากหลายของ
สิ นค้าและบริ การในศูนย์การค้า เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การมากกว่าประเด็นอื่น
ๆ (  =4.16, S.D.= 0.707) รองลงมาคือภาพลักษณ์ของห้างที่ดูทนั สมัย และชื่อเสี ยงของห้าง (  =3.63,
S.D.= 0.662) ส่ วนความโดดเด่นและ สิ นค้าทันสมัยตลอดเวลาเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด (  =3.29,
S.D.= 0.620)
ผลการวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ นของกลุ่ ม ตัวอย่า งต่ อปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จัง หวัดนครราชสี ม า ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าราคาของ
สิ นค้ามีความเหมาะสมเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การมากที่สุดกว่าประเด็นอื่น ๆ
(  =4.32, S.D.= 0.777) รองลงมาคือมีบริ การชาระสิ นค้าผ่านบัตรเครดิต (  =3.86, S.D.= 0.759) ส่ วน
บริ การผ่อนชาระสิ นค้าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
สาขานครราชสี มาอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด (  =3.18, S.D.= 0.619)
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ผลการวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ นของกลุ่ ม ตัวอย่า งต่ อปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บ ริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มาด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่ ม ตัวอย่างเห็ นว่า
สถานที่ ต้ งั อยู่ใกล้ส ถานที่ พ กั อาศัยเป็ นปั จจัย ที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การมากที่ สุดกว่า
ประเด็นอื่น ๆ (  =4.52, S.D.= 0.685) รองลงมาคือความสะดวกสบายในการเดินเลือกซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ (  =3.90, S.D.= 0.648) ส่ วนสถานที่ต้ งั อยู่ใกล้ที่ทางานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสี มาอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด (  =2.25, S.D.=
0.444)
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มาด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าส่ งเสริ มการขายโดยมีการลด
ราคาเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การมากที่สุดกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.50, S.D.= 0.569)
รองลงมาคือการสมัครสมาชิ กเพื่อรับสิ ทธิ์ ส่ วนลด (  =4.06, S.D.= 0.443) ส่ วนการได้รับใบปลิว , แผ่น
พับ หรื อได้พบเห็ นป้ ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ชัดเจน สะดุ ดตาเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา อยู่ในระดับน้อยที่สุด (  =3.60, S.D.=
0.592 และ S.D.= 0.587 ตามลาดับ)
ผลการวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ นของกลุ่ ม ตัวอย่า งต่ อปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ด้านพนักงานและการ
บริ การโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการที่พนักงาน
มีความเชี่ ยวชาญในตัวสิ นค้าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การมากกว่าประเด็นอื่น ๆ
(  =4.00, S.D.= 0.451) รองลงมาคือพนักงานสามารถเสนอทางเลือกอื่นเมื่อท่านต้องการ (  =3.87,
S.D.= 0.512) ส่ วนพนักงานมีความสุ ภาพ อ่อนน้อม เคารพและให้เกี ยรติเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา อยู่ในระดับน้อยที่สุด
(  =3.41, S.D.= 0.610)
ผลการวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ นของกลุ่ ม ตัวอย่า งต่ อปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ด้านความสะดวกสบาย
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการจัดวางพื้นที่ต่างๆ
ภายในห้า ง เหมาะสมและดู ส ะอาดตาเป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารมากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ (  =4.25, S.D.= 0.773) รองลงมาคือการมี ที่จอดรถอย่างเพียงพอ (  =4.15, S.D.=
0.640) ส่ วนมี ป้ายแสดงสัญลักษณ์ ชั้นที่ จอดรถได้อย่างชัดเจนเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
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เลือกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสี มาอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด (  =3.38, S.D.=
0.733)
ตอนที่ 3 สรุ ปผลการวิเ คราะห์ เปรี ย บเทีย บระดั บ ปั จ จั ย ที่มี ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลือกใช้
บริการภายในห้ างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีเพศต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 เฉพาะเรื่ องด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ส่ วนด้านอื่น ๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานและการบริ การ ด้านความสะดวกสบาย เพศ
ต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างสรรพสิ นค้า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มาในทุก ๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานและการบริ การ ด้านความ
สะดวกสบาย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารภายในห้า งเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จัง หวัดนครราชสี ม าในทุ ก ๆ คื อ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
พนักงานและการบริ การ ด้านความสะดวกสบาย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บ ริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จัง หวัดนครราชสี มาแตกต่า งกันอย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะเรื่ องด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนด้านอื่น ๆ คือ
ด้านราคาของผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านพนักงานและการบริ การ ด้านความ
สะดวกสบาย ระดับการศึกษาต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างสรรพสิ นค้า
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี อาชี พ ต่ า งกันไม่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บ ริ ก ารภายในห้า งเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จัง หวัดนครราชสี ม า ในทุ ก ๆ คื อ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
พนักงานและการบริ การ ด้านความสะดวกสบาย
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ร ายได้ต่ อเดื อนต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ในทุก ๆ คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
พนักงานและการบริ การ ด้านความสะดวกสบาย
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อภิปรายผล
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายใน
ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสุ ดาพร อุปคา (2544) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การภายใน
ศูนย์การค้า เซ็ ลทรั ล แอร์ พ อร์ ต พลาซา จากผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัยที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัล แอร์ พอร์ ต พลาซา ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์และการบริ การ ด้านราคา
ด้านสถานที่ ให้บริ การ และช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากรด้าน
กระบวนการให้บริ การ ด้านการให้บริ การลูกค้า โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การมากกว่าด้านอื่ น ๆ คื อด้านการส่ งเสริ มการตลาดซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ภัศราภรณ์ อรัญเหม (2549) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีเหตุผลต่อพฤติกรรมการตอบสนอง
ของผูซ้ ้ื อในกิ จกรรมการส่ งเสริ มการขายของห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร รองลงมาคือ
ด้านความสะดวกสบาย ส่ วนด้านช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล
จังหวัดนครราชสี มา ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การในศูนย์การค้าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือภาพลักษณ์ของห้างที่ดูทนั สมัย และชื่อเสี ยงของ
ห้าง ส่ วนความโดดเด่นและ สิ นค้าทันสมัยตลอดเวลาเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างเทส
โก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชุ ลีวนั ท์ ซึ มสุ วรรณ (2536: 85) ที่ได้ทาการศึกษาทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การลดราคาเป็ นกิ จกรรมที่ ได้รับ
ความสนใจจากผูบ้ ริ โภคมากที่สุดเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าราคาของสิ นค้ามี
ความเหมาะสมเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การมากที่สุดกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมา
คือมีบริ การชาระสิ นค้าผ่านบัตรเครดิต ส่ วนบริ การผ่อนชาระสิ นค้าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างเทส
โก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสถานที่ต้ งั อยูใ่ กล้สถานที่พกั อาศัยเป็ น
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ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การมากที่ สุ ด กว่ า ประเด็ น อื่ น ๆ รองลงมาคื อ ความ
สะดวกสบายในการเดินเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การ ส่ วนสถานที่ต้ งั อยูใ่ กล้ที่ทางานเป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา อยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้
โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่ งเสริ มการขายโดยมีการลดราคาเป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การมากที่สุดกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือการสมัครสมาชิ กเพื่อรับสิ ทธิ์
ส่ วนลด) ส่ วนการได้รับใบปลิว , แผ่นพับ หรื อได้พบเห็ นป้ ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ชดั เจน สะดุดตา
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา
อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ด้านพนักงานและการบริ การโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายประเด็ นค าถามกลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ น ว่า การที่ พ นัก งานมี ค วาม
เชี่ ย วชาญในตัว สิ น ค้า เป็ นปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารมากกว่ า ประเด็ น อื่ น ๆ
รองลงมาคือพนักงานสามารถเสนอทางเลือกอื่นเมื่อท่านต้องการ ส่ วนพนักงานมีความสุ ภาพ อ่อน
น้อม เคารพและให้เกียรติเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัว
ทะเล จังหวัดนครราชสี มา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ด้านความ
สะดวกสบาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการจัด
วางพื้นที่ต่างๆภายในห้าง เหมาะสมและดูสะอาดตาเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
มากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือการมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ส่ วนมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ ชั้นที่จอด
รถได้อย่างชัดเจนเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล
จังหวัดนครราชสี มา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
กลุ่ มตัวอย่างที่ มีเพศต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส
สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะเรื่ องด้านราคา
ของผลิตภัณฑ์ ส่ วนด้านอื่น ๆ คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านพนักงานและการบริ การ ด้านความสะดวกสบาย เพศต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การภายในห้างสรรพสิ นค้า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ในทุก ๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานและการ
บริ การ ด้านความสะดวกสบาย กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
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บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ในทุก ๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานและการ
บริ การ ด้านความสะดวกสบาย กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 เฉพาะเรื่ องด้านผลิ ตภัณฑ์และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนด้านอื่น ๆ คือ ด้านราคา
ของผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านพนักงานและการบริ การ ด้านความสะดวกสบาย
ระดับการศึกษาต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างสรรพสิ นค้า กลุ่มตัวอย่างที่
มีอาชีพต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัด
นครราชสี มา ในทุก ๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานและการบริ การ ด้านความสะดวกสบาย กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่อเดื อนต่า งกันไม่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล
จังหวัดนครราชสี มา ในทุก ๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานและการบริ การ ด้านความสะดวกสบาย

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
จากการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การภายในห้างเทสโก้โลตัส สาขา
หัวทะเล จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในด้านผลิตภัณฑ์ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล
จังหวัดนครราชสี มา ต้องสร้างความโดดเด่นและความทันสมัยของสิ นค้าต้องจัดหาสิ นค้าที่นาเข้าจากต่าง
ประเทสเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยมาใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัว
ทะเล จังหวัดนครราชสี มา และนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อที่จะเพิ่มจานวนกลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้มาใช้บริ การเพิ่มขึ้น
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล จังหวัดนครราชสี มากับ
ศูนย์การค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้าอื่นๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายกลุ่มเดียวกันเพิ่มเติมเพื่อจะได้ทราบถึง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเหล่านั้นเพื่อนามาใช้ในการวางแผนการตลาดได้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าได้มากขึ้น

