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 ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
   

                      หนา 
 สวนท่ี  2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ 

                ตัดสินใจของลูกคาตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมือง 
                 เชียงใหม   20 

 สวนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ 
                  ตัดสินใจของลูกคาตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอ 
                  เมืองเชียงใหม   จําแนกตามเพศ  อายุ   จํานวนสมาชิกในครอบครัว  
                  และประเภทที่อยูอาศัย 31 

 สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ของ 
                ลูกคาในอําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม 74 

 สวนท่ี 5 ปญหา  ความคิดเหน็และขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของผูตอบแบบสอบถาม  
              ในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี 81 
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 ญ 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 15 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 15 

3 
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด 16 

4 
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานภาพ
สมรส 16 

5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ 17 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายไดตอ

เดือนของครอบครัว 18 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามจํานวน

สมาชิกในครอบครัว 18 

8 
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทท่ีอยู
อาศัย 19 

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวน
โทรทัศนแบบธรรมดาท่ีมีในท่ีอยูอาศัย 19 

10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 20 

11 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานราคา 23 

12 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานสถานท่ี 24 

13 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 26 

14 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานคน 28 

15 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการ 29 



 ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการ 30 
17 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 31 
18 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ

แบบสอบถาม   จําแนกตามเพศ 34 
19 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานสถานท่ี   ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 35 
20 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 36 
21 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานคนท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 37 
22 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานกระบวนการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 38 
23 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 39 
24 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑ  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 40 
25 แสดงคาเฉล่ียและระดับปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 43 
26 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานสถานท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 44 
27 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาย ุ 46 
28 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานคน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ

แบบ สอบถาม จําแนกตามอาย ุ 48 
   



 ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
29 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอการตัดสินใจ

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 49 
30 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 50 
31 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 51 
32 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 54 
33 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานสถานท่ีท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 55 
34 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 56 
35 แสดงคาเฉล่ียและระดับปจจัยดานคนท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 57 
36 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานกระบวนการ  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 58 
37 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 59 

38 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามประเภทที่อยูอาศัย 62 

39 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานราคา  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทท่ีอยูอาศัย 63 

40 แสดงคาเฉล่ียและระดับปจจัยดานสถานท่ีท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามประเภทท่ีอยูอาศัย 65 

   

 



 ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
41 แสดงคาเฉล่ียและระดับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทท่ีอยูอาศัย 67 
42 แสดงคาเฉล่ียและระดับปจจัยดานคนท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามประเภทท่ีอยูอาศัย 69 
43 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอการตัดสินใจ

ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทท่ีอยูอาศัย 71 
44 แสดงคาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ประเภทท่ีอยูอาศัย 73 

45 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเหตุผลท่ีเลือก
ซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี 74 

46 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามผูมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรทัศน แอลซีดี 75 

47 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยี่หอโทรทัศน 
แอลซีดี เคร่ืองลาสุดท่ีซ้ือ 76 

48 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเกณฑในการ
เลือกยี่หอสินคา 77 

49 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเกณฑการ
เลือกผูจัดจําหนาย 78 

50 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามโอกาสในการ
เลือกซ้ือ 79 

51 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามจํานวนเคร่ือง
โทรทัศน แอลซีดีท่ีซ้ือภายในระยะเวลา 1 ป 80 

52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน
ผลิตภัณฑ 81 

 
 



 ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
53 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน

ราคา 82 
54 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน

สถานท่ี 83 
55 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน

การสงเสริมการตลาด 84 
56 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน

คน 85 
57 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน

กระบวนการ 86 
58 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดาน

การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฒ 

สารบัญภาพ 
 

รูป  หนา 

1 
แสดงความสัมพันธ ของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค และการตอบสนองของผูบริโภค 4 

 


