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                การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาและลักษณะของการตัดสินใจเลือกซ้ือตอการซ้ือเคร่ือง
โทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม ตลอดจนศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ  การศึกษาคร้ัง
นี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากลูกคา ท่ีเคยซ้ือเคร่ืองโทรทัศนแอลซีดี  ใน
อําเภอเมือง เชียงใหม จํานวน 381 ราย ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติ
ท่ีใชไดแก ความถ่ี  รอยละ และคาเฉล่ีย 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบวาในระดับมากเรียงลําดับ คือ ปจจัยดานคน  ดานกระบวนการใหบริการ  ดานราคา  
ดานผลิตภัณฑ  ดานสถานท่ี ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   และดานการ
สงเสริมการตลาด 

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดดานผลิตภัณฑ ไดแก ความทนทาน  ดานราคา  ไดแก
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา  ดานสถานท่ี  ไดแกสถานท่ีจําหนายอยูในทําเลที่ต้ังสะดวก  
ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณาสินคานาเช่ือถือ ชอบเขาใจงาย มีการประชาสัมพันธ
ถึงสินคาอยูอยางสมํ่าเสมอ ดานคน  ไดแก พนักงานขายมีความรูในสินคาสามารถใหรายละเอียด



 จ 

สินคาไดเปนอยางดี  ดานกระบวนการ   ไดแก ความรวดเร็วในการใหบริการ  ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ไดแก สถานท่ีดูทันสมัย มีบรรยากาศนาสนใจ แสง สี เสียง และ
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเลือกซ้ือสินคา ซ่ึงปจจัยยอยท้ังหมดมีผลในระดับมาก 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ของลูกคาใน
อําเภอเมือง  จงัหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเคร่ือง
โทรทัศน แอลซีดี เพื่อทดแทนทีวีเกา และผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรทัศน แอลซีดี 
คือ ตัวผูตอบแบบสอบถามเอง สวนใหญเลือกยี่หอโทรทัศน แอลซีดีเคร่ืองลาสุดท่ีซ้ือคือ ยี่หอ   
โซนี่ โดยใชเกณฑความมีช่ือเสียงนาเช่ือถือ ในการเลือกยีห่อและเกณฑการเลือกผูจัดจําหนาย คือ 
การบริการกอนและหลังการขาย โอกาสในการเลือกซ้ือ คือ ชวงเวลาปกติ (ตามความจาํเปน)  
สวนใหญมีจํานวนเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดีท่ีซ้ือภายในระยะเวลา 1 ป คือ  1 เคร่ือง  
 สําหรับปญหาท่ีพบคือปญหาดานผลิตภัณฑ ไดแก  วัสดุเปราะบาง ไมทนทาน ดาน
ราคา ไดแก ไมสามารถตรวจสอบราคากอนการซ้ือและซอมได  ดานสถานท่ี  ไดแก ไมมีท่ีจอดรถ
เพียงพอ ดานการสงเสริมการตลาด  ไดแก  ไมมีของแถม/ของแถมไมตรงตามความตองการ  ดาน
คน  ไดแก พนักงานขายกลาวโจมตียี่หอคูแขง กาวราว ไมสุภาพ ขาดขอมูลท่ีแทจริง  ดาน
กระบวนการ ไดแก  ใหบริการลาชา หลายข้ันตอน รอนาน การแนะนําสินคาและการพาชมสินคา
ไมนาสนใจ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ไดแก การออกแบบตกแตงรานไม
เหมาะสมกับการขายสินคา  
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ABSTRACT 
 

  This independent study aimed to investigate service marketing mix factors 
affecting customers decisions towards purchasing LCD TV in Mueang Chiang Mai district  and 
to examine existing problems as well as to search for suggestions to solve the problems out. 
Data collection was designed to be completed through questionnaire distributed to 381 
customers who purchased LCD TV in Mueang Chiang Mai district. Then, the collected data 
were analyzed by descriptive statistics – frequency, percentage, and mean. 
 According to the study on service marketing mix factors affecting customers 
decisions, the respondents ranked their concerns on factors namely people, process, price, 
product, place, physical evidence, and promotion, in relatively. 
 Hereafter were shown the sub-factors of each service marketing mix factor which 
those respondents paid the highest concern on. In terms of product, the most concern was paid 
to the durability of product. In terms of price, the most concern was paid to the reasonable price 
comparing with product quality. In terms of place, the most concern was paid to the convenient 
location. In terms of promotion, the most concern was paid to reliable and understandable 
product advertisement, including the publicizing of product which was done regularly.  In terms 
of people, the most concern was paid to the sale persons who were full of product knowledge 
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and able to provide deep product information. In terms of process, the most concern was paid to 
the rapidness in providing services. In terms of physical evidence, the most concern was paid to 
the modern interior decoration which brought customers the touch of interesting atmosphere 
with proper light, color, sound, and temperature. All of these sub-factors were ranked at high 
level of concern. 
 Based upon the study on LCD TV buying decision characteristics of consumers in 
Mueang Chiang Mai district, it revealed that the reason of buying LCD TV of most respondents 
was to replace the old one. Person who influenced their buying decision was specified to the 
respondent himself/herself. They mostly selected Sony brand for LCD TV under the criteria of 
the fame and reliability of product brand. The criteria used for selecting dealer or distributor 
was mentioned to the availability of pre-service and after-service. Their purchasing timing was 
indicated to normal period (according to the necessity). Within 1 year, the majority owned 1 
LCD TV.  
 Problems found in each factor were presented as follows. In terms of product, the 
problem was found from the fragile and non-durable materials used for producing product. In 
terms of price, the problem was found from the unavailability of price checking before buying. 
In terms of place, the problem was found from the insufficiency of parking lots. In terms of 
promotion, the problem was found from the unavailability of premium products or unneeded 
premium provided. In terms of people, the problems were found from the negative critics to 
competitive brands, the aggressiveness and impoliteness of staff, and the absence of fact to be 
provided. In terms of process, the problem was found from the slow services with complicated 
service process which caused the time wasted, including the uninteresting product introduction 
and product escort. In terms of physical evidence, the problem was found from the improper 
interior decoration for the shop.  
 
 
 


