
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคา
ตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาตอการซื้อเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ใน
อําเภอเมืองเชียงใหม และเพื่อศึกษาถึงลักษณะของการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองโทรทัศนแอลซีดี 
ของลูกคาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ โดยการออก
แบบสอบถามเก็บขอมูลจากลูกคา ท่ีเคยซ้ือเคร่ืองโทรทัศนแอลซีดี  ในอําเภอเมือง เชียงใหม จํานวน 
381 ราย   และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก จากหนังสือ วารสารส่ิงพิมพตางๆท่ีเกี่ยวของ โดย
ขอมูลท่ีไดจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  คาสถิติท่ีใชไดแก
คาความถ่ี  คารอยละ และคาเฉล่ีย     วัดระดับความสําคัญท่ีผลตอการตัดสินใจโดยมีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale )  แบงระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจออกเปน 
5 ระดับ ไดแก  มากท่ีสุด    มาก    ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด     สามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะไดดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย รอยละ 55.12  มีอายุ 25-34 ป 
รอยละ 47.77    มีระดับกับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี รอยละ 43.83  มีสถานภาพ โสด รอยละ 
58.01   มีอาชีพเปน พนักงานบริษัทเอกชน   รอยละ 48.29  มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว   3-4 คน 
รอยละ 39.63   ประเภทท่ีอยูอาศัยเปนบานเดี่ยว รอยละ 34.12 โดยมีจํานวนโทรทัศนแบบธรรมดาท่ี
มีในหองพัก  1 เคร่ือง รอยละ 41.21  
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 สวนท่ี  2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ลูกคาตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม   
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  โดยรวมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.96    ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ความทนทาน  
รองลงมาคือคุณภาพของภาพและเสียง   
 ปจจัยดานราคา โดยรวมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.02    
ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา  
รองลงมาคือ ติดปายราคาชัดเจน 

 ปจจัยดานสถานท่ี  โดยรวมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.94   
ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สถานท่ีจําหนายอยูในทําเลที่ต้ังสะดวก  
รองลงมาคือ ท่ีจอดรถสะดวก  

 ปจจัยการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 3.75 ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การโฆษณาสินคานาเช่ือถือ ชอบ
เขาใจงาย มีการประชาสัมพันธถึงสินคาอยูอยางสมํ่าเสมอ เทากัน รองลงมาคือ ของแถม เชน ชุด
โฮมเธียเตอร เคร่ืองเลนดีวีดี และทองคํา เปนตน  

 ปจจัยดานคน โดยรวมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.12  
ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ พนักงานขายมีความรูในสินคาสามารถให
รายละเอียดสินคาไดเปนอยางดี รองลงมาคือ พนักงานสามารถเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของ
สินคาแตละรุนไดเปนอยางดี  

 ปจจัยดานกระบวนการ  โดยรวมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
4.05 ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ความรวดเร็วในการใหบริการ รองลงมา
คือ ข้ันตอนการซ้ือ ไมยุงยากซับซอน รับสินคาไดอยางรวดเร็ว  

 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีผลตอผูตอบ
แบบสอบถามในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.91 ปจจัยยอยท่ีมีผลในระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
สถานท่ีดูทันสมัย มีบรรยากาศนาสนใจ แสง สี เสียง และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเลือกซ้ือสินคา 
รองลงมาคือ สถานท่ีขายสินคามีความสะอาด เรียบรอย มีการจัดเปนสัดสวนชัดเจน  
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 สวนท่ี   3  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ของลูกคาตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมอืงเชียงใหม   จําแนกตามเพศ  อายุ   
จํานวนสมาชกิในครอบครัว และประเภทท่ีอยูอาศัย 
 3.1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตดัสินใจของลูกคา
ตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม   จําแนกตามเพศ   
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามเพศ
ชายในระดับมาก  ไดแก ความทนทาน    
 สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงในระดับ
มาก ไดแก ใชวัสดุท่ีมีคุณภาพ   ความทนทาน และคุณภาพของภาพและเสียง 
 ปจจัยดานราคา  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศ
ชายและเพศหญิงในระดับมาก  ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 
 ปจจัยดานสถานท่ี  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศ
ชายและเพศหญิงในระดับมาก  ไดแก  สถานท่ีจําหนายอยูในทําเลที่ต้ังสะดวก 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบ
แบบสอบถามเพศชายในระดับมาก  ไดแก   ของแถม เชน ชุดโฮมเธียเตอร เคร่ืองเลนดีวีดี และ
ทองคํา เปนตน 
 สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงในระดับ
มาก ไดแก  มีการประชาสัมพันธถึงสินคาอยูอยางสมํ่าเสมอ 
 ปจจัยดานคน ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชาย
และเพศหญิงในระดับมาก  ไดแก   พนักงานขายมีความรูในสินคาสามารถใหรายละเอียดสินคาได
เปนอยางดี 
 ปจจัยดานกระบวนการ  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังเพศชายและเพศหญิงในระดับมาก  ไดแก   ความรวดเร็วในการใหบริการ 
 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและ
มีผลตอผูตอบแบบสอบถามเพศชายในระดับมาก  ไดแก    สถานท่ีดูทันสมัย มีบรรยากาศนาสนใจ 
แสง สี เสียง และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเลือกซ้ือสินคา 
 สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงในระดับ
มาก ไดแก สถานท่ีขายสินคามีความสะอาด เรียบรอย มีการจัดเปนสัดสวนชัดเจน 
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 3.2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตดัสินใจของลูกคา
ตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม   จําแนกตามอายุ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอย ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม
อายุตํ่ากวา 25 ป  ในระดับมาก  ไดแก  ความทนทาน 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุ25-34 ป  ในระดับ
มาก  ไดแก  คุณภาพของภาพและเสียง 
  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุ35-44 ป  ในระดับ
มาก  ไดแก ใชวัสดุท่ีมีคุณภาพ 
 และปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปข้ึนไป  ใน
ระดับมากท่ีสุด  ไดแก ใชงานงาย 
 ปจจัยดานราคา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามทุกชวง
อายุ ในระดับมาก ไดแก   ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา   
 ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุตํ่า
กวา 25 ป และอายุ 35-44 ปในระดับมาก  ไดแก  สถานท่ีจําหนายอยูในทําเลที่ต้ังสะดวก 

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุ 15-34 ป ในระดับ
มาก  ไดแก ท่ีจอดรถสะดวก 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอ ผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปข้ึนไป ในระดับ
มาก ไดแก ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบ
แบบสอบถามอายุตํ่ากวา 25 ป และอายุ 25-34 ป ในระดับมาก  ไดแก   มีการประชาสัมพันธถึง
สินคาอยูอยางสมํ่าเสมอ 

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุ 35-44 ป ในระดับ
มาก ไดแก ของแถม เชน ชุดโฮมเธียเตอร เคร่ืองเลนดีวีดี และทองคํา เปนตน 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปข้ึนไป ในระดับ
มาก ไดแก การโฆษณาสินคานาเช่ือถือ ชอบเขาใจงาย 
 ปจจัยดานคน ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุตํ่ากวา 
25 ป 35-44 ป และ 45 ปข้ึนไป ในระดับมาก  ไดแก  พนักงานขายมีความรูในสินคาสามารถให
รายละเอียดสินคาไดเปนอยางดี 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป ในระดับ
มาก  ไดแก พนักงานสามารถเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของสินคาแตละรุนไดเปนอยางดี 
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  ปจจัยดานกระบวนการ ปจจยัยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม
อายุตํ่ากวา 25 ป 35-44 ป และ45 ปข้ึนไป ในระดับมาก ไดแก  ความรวดเร็วในการใหบริการ 

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป ในระดับ
มาก  ไดแก  ความรวดเร็วในการใหบริการ ข้ันตอนการซ้ือ ไมยุงยากซับซอน รับสินคาไดอยาง
รวดเร็ว 
 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและ
มีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุตํ่ากวา 25 ป 35-44 ป และ45 ปข้ึนไป ในระดับมาก  ไดแก  สถานท่ี
ขายสินคามีความสะอาด เรียบรอย มีการจัดเปนสัดสวนชัดเจน   

ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป ในระดับ
มาก  ไดแก  สถานท่ีดูทันสมัย มีบรรยากาศนาสนใจ แสง สี เสียง และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการ
เลือกซ้ือสินคา 

 
3.3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตดัสินใจของลูกคา

ตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม   จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว   
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
จํานวนสมาชิก 1-2 คนในระดับมากท่ีสุด  ไดแก   ความทนทาน    
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนสมาชิก 3-4 คน 
ในระดับมาก ไดแก คุณภาพของภาพและเสียง 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนสมาชิก 5 คน
ข้ึนไป ในระดับมาก ไดแก ใชวัสดุท่ีมีคุณภาพ 
 ปจจัยดานราคา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
จํานวนสมาชิก 1-2 คน 3-4 และคน 5 คนคนข้ึนไป ในระดับมาก  ไดแก    ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา 
 ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามที่มี
จํานวนสมาชิก 1-2 คนใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก  ไดแก ท่ีจอดรถสะดวก 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนสมาชิก 3-4 คน 
และ 5 คนข้ึนไป ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก ไดแก สถานท่ีจําหนายอยูในทําเล
ท่ีต้ังสะดวก 
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีจํานวนสมาชิก 1-2 คน 3-4 คน ในระดับมาก  ไดแก มีการประชาสัมพันธถึงสินคา
อยูอยางสมํ่าเสมอ 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนสมาชิก 5 คน 
ข้ึนไปในระดับมาก ไดแก ของแถม เชน ชุดโฮมเธียเตอร เคร่ืองเลนดีวีดี และทองคํา เปนตน 
 ปจจัยดานคน  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวน
สมาชิก 1-2 คน 3-4 คน และ 5 คนข้ึนไปในระดับมาก  ไดแก พนักงานขายมีความรูในสินคา
สามารถใหรายละเอียดสินคาไดเปนอยางดี 

ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีจํานวนสมาชิก 1-2 คน 3-4 คน ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก  ไดแก ความรวดเร็ว
ในการใหบริการ 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนสมาชิก 5 คน
ข้ึนไป ในระดับมาก ไดแก ความรวดเร็วในการใหบริการ  และการแนะนําสินคาและการพาชมสินคามี
ความนาสนใจ 
 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและ
มีผลตอผูตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนสมาชิก 1-2 คน  และ 5 คนข้ึนไปใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก  ไดแก สถานท่ีดูทันสมัย มีบรรยากาศนาสนใจ แสง สี เสียง และอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมในการเลือกซ้ือสินคา 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนสมาชิก 3-4 
คน ในระดับมาก ไดแก สถานท่ีขายสินคามีความสะอาด เรียบรอย มีการจัดเปนสัดสวนชัดเจน 
    
 3.4 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตดัสินใจของลูกคา
ตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม   จําแนกตามประเภทท่ีอยูอาศัย 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทหองเชา/หอพัก และบานแฝด ในระดับมาก  ไดแก  ความทนทาน 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทหองพัก/
คอนโดมิเนียม (เปนเขาของ) ในระดับมากท่ีสุด  ไดแก  คุณภาพของภาพและเสียง 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทอาคารพาณิชยใน
ระดับมาก ไดแก  ระยะเวลาการรับประกัน 
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 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภท ทาวนเฮาส/บาน
แฝดในระดับมาก ไดแก  คุณภาพของภาพและเสียง  
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอ ผูตอบแบบสอบถามประเภทบานเด่ียว ให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก  ไดแก  ความทนทาน คุณภาพของภาพและเสียง 
 ปจจัยดานราคา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภท
หองเชา/หอพัก ในระดับมาก ไดแก  ติดปายราคาชัดเจน 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทหองพัก/
คอนโดมิเนียม (เปนเขาของ) ในระดับมาก ไดแก  ผอนไดโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทอาคารพาณิชย  
ทาวนเฮาส/ทาวนโอม บานแฝด และบานเด่ียว ในระดับมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
สินคา 
 ปจจัยดานสถานท่ี  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทหองเชา/หอพัก ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก  ไดแก  ท่ีจอดรถสะดวก 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทหองพัก/
คอนโดมิเนียม (เปนเขาของ) ในระดับมาก ไดแก  สถานท่ีจําหนายอยูในทําเลที่ต้ังสะดวก 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทอาคารพาณิชยใน
ระดับมาก  ไดแก  เปนตัวแทนจําหนายสินคาท่ีไดรับการแตงต้ังจากผูผลิตสินคานั้นๆ อยางเปน
ทางการ 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภททาวนเฮาส/ทาวน
โฮม และบานแฝด ในระดับมาก ไดแก  สถานท่ีจําหนายอยูในทําเลที่ต้ังสะดวก  และ ท่ีจอดรถ
สะดวก 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทบานเดี่ยว ให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก ไดแก  บริการซอมนอกสถานท่ี 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบ
แบบสอบถามประเภทหองเชา/หอพัก  หองพัก/คอนโดมิเนียม (เปนเจาของ) และบานเดี่ยว ใน
ระดับมาก  ไดแก  มีการประชาสัมพันธถึงสินคาอยูอยางสมํ่าเสมอ 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทอาคารพาณิชย ใน
ระดับมากไดแก  การโฆษณาสินคานาเช่ือถือ ชอบเขาใจงาย 
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  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอ ผูตอบแบบสอบถามประเภททาวนเฮาส/บาน
แฝด ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก  ไดแก  การโฆษณาสินคานาเช่ือถือ ชอบเขาใจ
งาย 
 ปจจัยดานคน  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภท
หองเชา/หอพัก  อาคารพาณิชย ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม บานแผด  และบานเดี่ยว ในระดับมาก  ไดแก  
พนักงานขายมีความรูในสินคาสามารถใหรายละเอียดสินคาไดเปนอยางดี 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอ ผูตอบแบบสอบถามประเภทหองพัก/
คอนโดมิเนียม (เปนเขาของ) ในระดับมาก ไดแก  พนักงานมีความสุภาพออนนอมพูดจาดี 
ใหบริการรวดเร็ว 
 ปจจัยดานกระบวนการ  ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทหองเชา/หอพัก ในระดับมาก  ไดแก  ข้ันตอนการซื้อ ไมยุงยากซับซอน รับสินคาไดอยาง
รวดเร็ว 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทหองพัก/
คอนโดมิเนียม (เปนเขาของ)  ในระดับมากท่ีสุด  ไดแก  ความรวดเร็วในการใหบริการ 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทหองพัก/
คอนโดมิเนียม (เปนเขาของ) อาคารพาณิชย  ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม บานแฝด และบานเดี่ยว ใน
ระดับมาก  ไดแก  ความรวดเร็วในการใหบริการ 
  ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและ
มีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทหองเชา/หอพัก ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม บานแฝด และบานเด่ียว 
ในระดับมาก  ไดแก  สถานท่ีดูทันสมัย มีบรรยากาศนาสนใจ แสง สี เสียง และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
ในการเลือกซ้ือสินคา 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและมีผลตอผูตอบแบบสอบถามประเภทหองพัก/
คอนโดมิเนียม (เปนเจาของ) และอาคารพาณิชย ในระดับมาก  ไดแก  สถานท่ีขายสินคามีความ
สะอาด เรียบรอย มีการจัดเปนสัดสวนชัดเจน 
 
 สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับลักษณะการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ของลูกคาใน
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองโทรทัศน 
แอลซีดี เพื่อ ทดแทนทีวีเกา รอยละ 39.90   และผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรทัศน แอล
ซีดี คือ ตัวผูตอบแบบสอบถามเอง รอยละ 41.21 สวนใหญเลือกยี่หอโทรทัศน แอลซีดีเคร่ืองลาสุด
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ท่ีซ้ือคือ ยี่หอโซนี่ รอยละ 49.61    โดยมีเกณฑในการเลือกยี่หอสินคา เพราะมีช่ือเสียงนาเช่ือถือ 
รอยละ 51.71   และเกณฑการเลือกผูจัดจําหนาย คือ การบริการกอนและหลังการขาย รอยละ 54.86  
โดยโอกาสในการเลือกซ้ือ คือ ชวงเวลาปกติ (ตามความจําเปน) รอยละ 50.13   สวนใหญมีจํานวน
เคร่ืองโทรทัศน แอลซีดีท่ีซ้ือภายในระยะเวลา 1 ป คือ  1 เคร่ือง รอยละ 61.51  
 
 สวนท่ี 5 ปญหาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ลูกคาตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 จากการศึกษา พบวาปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด คือ          
วัสดุเปราะบาง ไมทนทาน รอยละ 38.06 รองลงมาคือ รูปลักษณภายนอกไมสวยงาม รอยละ 30.18  
 ปญหาดานราคา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด คือ  ไมสามารถตรวจสอบ
ราคากอนการซ้ือและซอมได รอยละ 38.06 รองลงมาคือ ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพสินคา รอยละ 
29.92  
 ปญหาดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือ ไมมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
รอยละ 32.02 รองลงมาคือ ไมมีบริการซอมนอกสถานท่ี รอยละ 29.40  
 ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือ ไมมี
ของแถม/ของแถมไมตรงตามความตองการ รอยละ 45.67 รองลงมาคือ พนักงานขายไมสามารถให
ขอมูลการสงเสริมการตลาดได รอยละ 37.27  
 ปญหาดานคน ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือ พนักงานขายกลาวโจมตี
ยี่หอคูแขง กาวราว ไมสุภาพ ขาดขอมูลท่ีแทจริง รอยละ 37.01 รองลงมาคือ พนักงานขายไมมี
ความรูในตัวสินคา ไมสาธิตการใชงานสินคา รอยละ 28.61  
 ปญหาดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด  คือ ใหบริการลาชา 
หลายข้ันตอน รอนาน การแนะนําสินคาและการพาชมสินคาไมนาสนใจ เทากัน รอยละ 35.71 
รองลงมาคือ วิธีการเก็บขอมูลลูกคาไมนาเช่ือถือ ทําใหไมอยากใหขอมูลตามความเปนจริง รอยละ 
22.05  
 ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามพบปญหา
มากท่ีสุด คือ การออกแบบตกแตงรานไมเหมาะสมกับการขายสินคา รอยละ 35.70 รองลงมาคือ 
สถานท่ีคับแคบ จัดไมเปนระเบียบ คนหาสินคายาก รอยละ 33.07  
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อภิปรายผล 
 การศึกษาปจจยัสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาตอการ
ซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม  สามารถอภิปรายผลโดยใช แนวคิดทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาดบริการ   ดังนี ้

ปจจัยดานผลิตภัณฑ   ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
โดยรวมในระดับมาก      ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนฤมล  หอมแกนจันทร  (2550) ท่ีศึกษา
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาในอําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน   ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก      แตไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของปรีชา ศิริโภค (2549) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซือ้
รถยนตแบบนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คนเอนกประสงค ของลูกคาในกรุงเทพมหานคร  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด  

ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญสูงสุดของการศึกษาน้ีคือ ความทนทาน   ในขณะท่ีของ  
ของนฤมล  หอมแกนจันทร  (2550) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน   ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ คุณภาพสินคา    

 ปจจัยดานราคา   ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมใน
ระดับมาก      ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนฤมล  หอมแกนจันทร  (2550)  ท่ีผลการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากเชนกัน 

ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญสูงสุดของการศึกษานี้คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
สินคา  ในขณะท่ีการศึกษา ของนฤมล  หอมแกนจันทร  (2550) ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ือง ราคาสินคา 

 ปจจัยดานสถานท่ี  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวม
ในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนฤมล  หอมแกนจันทร  (2550)  ท่ีผลการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากเชนกัน 

ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญสูงสุดของการศึกษานี้คือ  สถานท่ีจําหนายอยูในทําเลที่ต้ัง
สะดวก  ในขณะท่ีการศึกษา ของนฤมล  หอมแกนจันทร  (2550)  คือ รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง 
นาเช่ือถือ     
 ปจจัยการสงเสริมการตลาด   ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
โดยรวมในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนฤมล  หอมแกนจันทร  (2550)  ท่ีผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากเชนกัน 
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ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญสูงสุดของการศึกษานี้คือ  การโฆษณาสินคานาเช่ือถือ ชอบ
เขาใจงาย มีการประชาสัมพันธถึงสินคาอยูอยางสม่ําเสมอ    ในขณะที่การศึกษา ของนฤมล  หอม
แกนจันทร  (2550)  คือ มีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ 
 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษามีขอคนพบเกีย่วกับปจจยัสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของลูกคาตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม   ซ่ึงมีประเด็นตางๆ
ดังนี ้
 1.  ประเภทท่ีอยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนบานเดีย่ว  และมีเคร่ือง
โทรทัศนแบบธรรมดาท่ีมีในท่ีอยูอาศัยเพยีง 1 เคร่ือง  
 2. ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมทกุ
ปจจัยในระดับมาก 
 3.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปข้ึนไป 
ในระดบัมากท่ีสุดคือ ใชงานงาย    และมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 1-2 คนในระดับมากท่ีสุดคือ ความทนทาน   และมีผลตอการตัดสินใจของ
ผูตอบแบบ สอบถามท่ีประเภทท่ีอยูเปนหองพัก/คอนโดมิเนียม(เปนเจาของ) ในระดบัมากท่ีสุดคือ 
คุณภาพของภาพและเสียง   
 4. ปจจัยดานราคา   พบวา ดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคามีผลตอการ
ตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามทุกเพศ  ทุกชวงอายุ  และทุกจํานวนสมาชิกในครอบครัวในระดบั
มาก    
 5. ปจจัยดานสถานท่ี   ดานสถานท่ีจําหนายอยูในทําเลที่ต้ังสะดวกมีผลตอการ
ตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงในระดับมาก 
 6. ปจจัยดานคน  พบวาดานพนักงานขายมีความรูในสินคาสามารถใหรายละเอียด
สินคาไดเปนอยางด ี มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง และทุก
จํานวนสมาชิกในครอบครัวในระดับมาก  
 7. ปจจัยดานกระบวนการ    ดานความรวดเร็วในการใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจ
ของผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง ในระดบัมาก  และประเภทที่อยูอาศัยเปนหองพัก/
คอนโดมิเนียม (เปนเจาของ)  ในระดบัมากท่ีสุดคือ   
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 8.  เกณฑในการเลือกยี่หอของผูตอบแบบสอบถามนอยคือ ฟงกช่ันการใชงาน  สวน
เกณฑการเลือกผูจัดจําหนายนอยคือ เปนลูกคาประจํา (สมาชิก)  และพบวาการซ้ือในโอกาสพิเศษ 
เชน วันเกิด  ข้ึนบานใหม หรือเปนของขวญัมีนอย 
  
 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษามีขอคนพบเกีย่วกับปจจยัสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของลูกคาตอการซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีด ีในอําเภอเมืองเชียงใหม   ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะดังนี ้
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานนี้เกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก  และปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือวัสดุเปราะบาง ไม
ทนทาน รูปลักษณภายนอกไมสวยงาม และระยะเวลาการรับประกันนอยเกินไป   

ดังนั้นในฐานะผูผลิตควรใหความสําคัญในเร่ืองของคุณภาพของสินคาท่ีนํามา
จําหนาย  ท้ังคุณภาพของภาพและเสียง  ตลอดจนรูปลักษณของสินคาท่ีแข็งแรงไมเปราะบาง  มีสี
ใหลูกคาเลือกหลากหลาย มีความหลากหลายของรุนท่ีจําหนาย    และมีระยะเวลาในการรับประกัน
ท่ีนาน เชน 2 ป เปนตน  นอกจากนั้นควรใหความสําคัญในเร่ืองของการใชงานที่งาย ไมซับซอน   
ผลิตภัณฑมีน้ําหนักเบา  ขนาดเหมาะสม รองรับระบบความละเอียดสูง และประหยัดไฟ  ตลอดจน
ความสวางของจอเหมาะสม และมีระบบถนอมสายตา   

สําหรับรานคาควรมีบริการรับเปล่ียนหรือคืนสินคาภายใน 7 วัน ตลอดจนการ
ใหบริการตดิต้ังตรงเวลารวดเร็ว   
 ปจจัยดานราคา  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
นี้ทุกปจจัยยอยในระดับมาก  และพบปญหามากท่ีสุดคือ ไมสามารถตรวจสอบราคากอนการซ้ือ
และซอมได  ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพสินคา และระยะเวลาการผอนส้ันเกินไป ทําใหจํานวน
เงินผอนตองวดสูง     

ดังนั้น ผูผลิตควรเลือกใชกลยุทธการตลาด โดยกําหนดราคาขาย เวลาการผอนชําระ
นานและใหจํานวนผอนตองวดตํ่า   สามารถใหลูกคาตรวจสอบราคากอนการซื้อและซอมสินคาได  
การกําหนดราคาควรใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา  มีการติดปายราคาใหชัดเจน   โดยแสดง
ราคาต้ังขาย  สวนลด  และเง่ือนไขการชําระเงินตางๆ  นอกจากน้ันควรมีหลายราคาใหลูกคาเลือก  
และในกรณีขายเช่ือใหลูกคา 
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และรานคา ควรแสดงปายราคาสินคาใหเห็นอยางชัดเจนท้ังราคาขายเงินสด เงินผอน 
สวนลด  และเง่ือนไขการชําระเงินตางๆ  และควรการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับเดียวกัน
กับอัตราดอกเบ้ียภายในตลาด  และตองมีการปรับเปล่ียนตามภาวะตลาดอยูเสมอ   
 ปจจัยดานสถานท่ี จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ดานนี้ทุกปจจัยยอยในระดับมาก  และพบปญหามากท่ีสุดคือไมมีท่ีจอดรถเพียงพอ พรอมกับ
พิจารณาถึงชวงเวลาการเปด-ปดราน    ไมมีบริการซอมนอกสถานท่ี และไมมีส่ิงอํานวยความ
สะดวก เชน หองรับรอง   ดังนั้นรานคาจึงควรคํานึงถึงและพิจารณาถึงทําเลที่ต้ังของสถานท่ี
จําหนายเปนสําคัญ  โดยควรต้ังอยูในทําเลที่สะดวก  มีท่ีจอดรถเพียงพอ  มีส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ เชนหองรับรอง  มีพื้นท่ีทดลองสินคา   และมีบริการซอมนอกสถานท่ี   
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยดานนี้เกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก  และพบปญหามากท่ีสุดคือ ไมมีของ
แถม/ของแถมไมตรงตามความตองการ  พนักงานขายไมสามารถใหขอมูลการสงเสริมการตลาดได 
และการสงเสริมการขายซับซอน มีเง่ือนไขมาก เขาใจยาก     

ดังนั้นในฐานนะผูผลิตจึงควรปรับปรุงการสงเสริมการตลาดใหเหมาะสมกับกลุม
ลูกคา หรือสามารถใหอิสระกับลูกคาในการขอเปลี่ยนแปลงของแถมไดในชวงราคาท่ีเหมาะสม 
สําหรับรานคาควรจัดรายการสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ  และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ
สินคาอยางสมํ่าเสมอ   
 ปจจัยดานคน  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานนี้
เกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก    และพบปญหามากท่ีสุดคือพนักงานขายกลาวโจมตียี่หอคูแขง 
กวางราว ไมสุภาพ ขาดขอมูลท่ีแทจริง  พนักงานขายไมมีความรูในตัวสินคา ไมสาธิตการใชงาน
สินคา และพนักงานขายแตงตัวไมสุภาพ บุคลิกภาพไมดี   

ดังนั้นผูผลิตจึงควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใหบริการแกพนักงานในราน  
เพื่อใหพนักงานมีความรูความสามารถเพียงพอในการตอบคําถาม แกไขปญหาหรือแนะนําสินคาแก
ลูกคาได  การอบรมใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรท่ีมีสวนชวยผลักดันความสําเร็จ
ขององคกร  ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูแกพนักงานท่ีใหบริการอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานมีความรู ทักษะ  ความสามารถ และมีความพรอมท่ีจะใหบริการแกลูกคา 
ตลอดจนจัดจํานวนพนักงานใหเพียงพอในการใหบริการแกลูกคา เพื่อสรางความประทับใจให
เกิดข้ึน 

สําหรับรานคาควรใหความสําคัญในเร่ืองของพนักงานขายที่มีความรูในสินคา
สามารถใหรายละเอียดสินคาไดเปนอยางดี  พนักงานมีความจริงใจและใหขอมูลท่ีแทจริง และมี
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ความเปนกันเองกับลูกคา  พนักงานสามารถเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของสินคาแตละรุนไดเปน
อยางดี  พนักงานมีความสุภาพออนนอมพูดจาดี ใหบริการรวดเร็ว พนักงานแตงกายสะอาด สุภาพ 
นอกจากนั้นพนักงานตองมีกิริยามารยาทท่ีดี     
 ปจจัยดานกระบวนการ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานนี้เกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก    และพบปญหามากท่ีสุดคือ ใหบริการลาชา หลาย
ข้ันตอน รอนาน การแนะนําสินคาและการพาชมสินคาไมนาสนใจ วิธีการเก็บขอมูลลูกคาไม
นาเช่ือถือ ทําใหไมอยากใหขอมูลตามความเปนจริง ดังนั้นรานคาควรใหความสําคัญกระบวนการ
ใหบริการท่ีรวดเร็วไมใหลูกคารอนาน  ข้ันตอนการซ้ือไมควรยุงยากซับซอน การรับสินคาของ
ลูกคาควรดําเนินการอยางรวดเร็ว  ตลอดจนมีวิธีการเก็บขอมูลลูกคาใหมีความนาเช่ือถือ  และมีการ
แนะนําสินคาและการพาชมสินคามีความนาสนใจ 
 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานนี้ทุกปจจัยยอยในระดับมาก    และพบปญหามากท่ีสุดคือ
คือ การออกแบบตกแตงรานไมเหมาะสมกับการขายสินคา  สถานท่ีคับแคบ จัดไมเปนระเบียบ 
คนหาสินคายาก  และสถานท่ีมีอุณหภูมิรอน อากาศถายเทไมสะดวก แสงไฟมืด ดังนั้นรานคาจึง
ควรใหความสําคัญในเร่ืองการพัฒนาออกแบบ ตกแตงสถานท่ี   เพื่อใหสะทอนถึงภาพลักษณของ
องคกร สถานท่ีขายสินคาควรใหมีความสะอาด เรียบรอย มีการจัดเปนสัดสวนชัดเจน และดูทันสมัย 
จัดบรรยากาศนาสนใจ  เชน ระบบแสง สี เสียง และมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเลือกซ้ือสินคา  
นอกจากนั้นควรมีการบริการเคร่ืองดื่มฟรี และอินเทอรเน็ตฟรี เปนตน 
  
 


