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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาด การตัดสินใจ ความสัมพันธของปจจัยทาง
การตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิ จ ั ย คื อ ผู  บ ริ โ ภคที ่ ซื ้ อ อุ ป กรณ ไ ฟฟ าในเขตอำเภอเมื อ ง จังหวัดเชีย งราย จำนวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหไค-สแควร
ผลการวิจัย พบวา
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมื อง
จังหวัดเชียงราย พบวา อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานการจัด
จำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา ตามลำดับ
การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา สวนใหญ
เลือกซื้อประเภทอุปกรณไฟฟาหลอดไฟ, มีวัตถุประสงคเพื่อซอมแซม, ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ
ไฟฟาเปนตนเอง, ชวงเวลาในการซื้ออุปกรณไฟฟาไมแนนอนแลวแตโอกาส, สถานที่ในการเลือกซื้ออุปกรณ
ไฟฟา คือ รานขายเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา, มีแหลงขอมูลในการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟา คือ ราน
จำหนายอุปกรณไฟฟาใกลบาน, มีความถี่ในการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาไมแนนอนแลวแตอุปกรณไฟฟา, จำนวน
อุปกรณไฟฟาที่ซื้อในแตละครั้ง คือ เลือกซื้อตามจำนวนที่จะใชในแตละครั้ง และผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย สวนใหญเลือกการชำระเงินดวยเงินสด
ปจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภค ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คำสำคัญ : 1.ปจจัยทางการตลาด, 2.การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภค, 3.จังหวัดเชียงราย
Abstract

The research purposes were to study the marketing factors affecting the decision to
purchasing, and the relationship between the marketing factors and the decision to purchasing
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electrical devices of consumer in Muang district Chiang Rai province. The 400 samples used in
this research were consumers who bought the electrical devices in Muang district Chiang Rai
province. The instrument has used a questionnaire which the data analyzed by Percentage,
Mean, Standard Deviation, and Chi-Square analysis.
Findings revealed that the marketing factor affecting the decision to purchasing
electrical devices of consumer in Muang district Chiang Rai province was high level, w h i c h
considering each factor was high level, namely Distribution, Marketing promotion, Products
and Price, respectively. Then the decision to purchasing electrical devices of consumer in
Muang district Chiang Rai province found that most of them bought light bulbs, intended for
repair, the person who has inﬂuence in purchasing decisions was themselves, the duration of
purchasing electrical devices was depending on the occasion, information source from the
nearest electrical store, the frequency to bought electrical devices was inconstant, the number
of electrical devices purchased hinge on the amount to use each time, and most of the
consumers paid by cash. The relationship between the marketing factors and the decision to
purchasing electrical devices of consumer in Muang district Chiang Rai province was
significantly different at a 0.05 confidence level.
Key words : 1.Marketing Factor, 2.Consumer' Purchasing Decision on Electrical Devices,
3.Chiang Rai Province
1.บทนำ

ในปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอยางตอเนื่องทำใหผูประการในกลุม
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยี ตางมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับเทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้น
อยางรวดเร็ว กอใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ ตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางแพรหลาย ทำใหผูบริโภคมี
ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑใหมๆ มากขึ้น ในขณะที่การแขงขันในตลาดมีความรุนแรงมากขึ้ น
ผลิตภัณฑในกลุมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา จัดเปนกลุมผลิตภัณฑที่มีความโดดเดนในดานการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี และมีผลิตภัณฑภายใตแนวคิด และเทคโนโลยีใหม ๆ ปอนเขาสูตลาดอยางตอเนื่อง (ยุวดี ภู
สำลี 2555)
ภาวะตลาดและภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา โดยรวมในชวงเริ่มทำการวิจัยใน
ป 2561 พบวา การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 4 ป 2561 ปรับตัวลดลงรอยละ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันกับปกอน เนื่องจากตลาดสงออกและตลาดภายในประเทศยังชะลอตัว โดยสินคาที่มีการ
ปรับตัวลดลง ไดแกสายไฟฟา เครื่องซักผา มอเตอรไฟฟา ตูเย็น เตาไมโครเวฟ และคอมเพรสเซอรในขณะที่
สินคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก กระติกน้ำรอน เครื่องปรับอากาศ พัดลมตามบาน และหมอหุงขาวสวนการ
สงออกมีมูลคาลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกาจีน และสหภาพยุโรป การนําเขาเครื่องใชไฟฟา ไตรมาสที่ 4 ป
2561 มีมูลคา 3,984.8 ลาน เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสที่แลว รอยละ 3.3 แตเพิ่มขึ้น จากไตรมาส
เดียวกันของป กอน รอยละ 5.8 โดยสินคาหลักที่ มี การ นําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก แผงสวิตซและแผงควบคุ ม
กระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 24.6 เครื่องอุปกรณสำหรับปองกันวงจรไฟฟาและสวนประกอบเพิ่มขึ้น รอยละ
0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน การผลิตเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 4 ป 2561 ดัชนีผลผลิตอยูที่
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98.4 ลดลงจากไตรมาสที่แลว รอยละ 0.3 และลดลงรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป ก อน
เนื่องจากตลาด สงออกและตลาดภายในประเทศยังชะลอตัว สินคาเครื่องใชไฟฟาที่ ปรับตัวลดลง ไดแก
สายไฟฟา เครื่องซักผา มอเตอรไฟฟา ตูเย็น เตาไมโครเวฟ และคอมเพรสเซอรมีจำนวนลดลง ในขณะที่สินคา
กระติกน้ำรอน เครื่องปรับอากาศ พัดลมตามบาน และหมอหุงขาว ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 20.1, 14.1, 11.7
และ 0.1 ตามลําดับ โดยเครื่องปรับอากาศมีมูลคาการสงออกเพิ่มใน ตลาดญี่ปุนเนื่องจากการเตรียมพรอมเปน
เจาภาพจัดโอลิมปกในป 2020 การจําหนายในประเทศ ไตรมาส 4 ป 2561 สินคาที่มีการปรับตัว ลดลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ไดแก เตาไมโครเวฟ คอมเพรสเซอรตูเย็น เครื่องซักผา และหมอหุงขาว
ลดลงรอยละ 27.6, 14.2, 13.9, 5.6 และ 4.5 ยกเวน กระติกน้ำรอน เครื่องปรับอากาศ และพัดลม เพิ่มขึ้น
รอยละ 26.5, 16.8 และ 6.2 ตามลําดับ การสงออกเครื่องใชไฟฟา ไตรมาส 4 ป 2561 มีมูลคาการสงออก
5,936.5 ลานเหรียญสหรัฐฯลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 3.1 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอย
ละ 3.3 จากการ สงออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป ลดลง รอยละ 15.1, 14.5 และ 4.0 โดย
สินคาตูเย็นลดลงรอยละ 5.4 และเครื่องซักผา ลดลงรอยละ 30.1 โดยลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกาถึงรอยละ
81.0 ซึ่ง เปนผลจากมาตรการ Safeguard ที่สหรัฐอเมริกามีตอไทย ในขณะที่ สินคาเครื่องปรับอากาศมีการ
สงออกเพิ่มขึ้น รอยละ 4.9 แผงสวิตซและ แผงควบคุมกระแสไฟฟาปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 แนวโนม
อุตสาหกรรมไฟฟา ไตรมาสที่ 1 ของป 2562 อุตสาหกรรมไฟฟาในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 คาดวา การผลิต
และการ สงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 และ 4.8 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับไตรมาส เดียวกันของปกอน จากปจจัย
บวกทั้งภายในและภายนอกประเทศ เชน มาตรการกระตุนความตองการซื้อสินคาของภาครัฐในชวงปลายป
2561 การจัดเลือกตั้งในป 2562 ซึ่งคาดวารัฐบาลใหมจะมีมาตรการ อัดฉีดทําใหเศรษฐกิจฟนตัว ประกอบกับ
แนวโนมความตึงเครียด สงครามทางการคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกามีทาทีที่ผอนคลายลง (รายงานภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟา, 2562)
ดวยสาเหตุขางตนที่ไดกลาวมา จึงทำใหมีผูประกอบการธุรกิจ ประเภทจำหนายอุปกรณไฟฟาจึงตองมี
การปรับตัวเพิ่มมากขึ้น จากสภาวะการณเศรษฐกิจ ณ สภาวะการณปจจุบัน ที่ตองเจอกับปญหาทางเศรษฐกิจ
การนำเข า ที ่ ล ดลงในช ว งการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ทำใหดานการแขงขัน ตลาดอุป กรณไฟฟา
ผูประกอบการจึงตองมีการปรับตัวดานกลยุทธการสงเสริมการขายที่มากยิ่งขึ้น เชน การปรับราคาอุปกรณ
ไฟฟาลดลงเพื่อใหมีราคาถูกกวาราคาคูแขง เปนตน และจากการที่เกิดปญหาทางเศรษฐกิจการนำเขาที่ลดลง
ในชวงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสงผลไปทั่วโลกนั้น อีกทั้งจำตองทำใหอุปกรณไฟฟามีการปรับตัว
ลดลงจากการปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน ผูบริโภคหันไปใชสินคาที่สามารถทดแทน
และการที่มีผูประกอบการธุรกิจประเภทจำหนายอุปกรณไฟฟาจำนวนมาก ซึ่งทำใหการแขงขันตลาดอุปกรณ
ไฟฟาเริ่มมีความรุนแรงขึ้น มีผลอยางยิ่งตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภค
จากสาเหตุดังกลาวขางตนจึงทำใหผูวิจัยสนใจทำวิจัยเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนงานวิจัยที่ผูทำวิจัยเห็น
วาเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูประกอบการรานคาจำหนายอุปกรณไฟฟา ซึ่งงานวิจัยดังกลาวยังสามารถใชเปน
ขอมูลการตัดสินใจในการวางแผนงานดานการตลาดในอนาคต และใชในการวางแผนกำหนดกลยุทธทาง
การตลาดในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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2. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธปจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3.สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจของซื้อเครื่องใชไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
4.ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและหนวยวิเคราะห
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ที่เปนผูใหขอมูล คือ กลุมผูบริโภคที่ซื้อ
อุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 คน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กลุมผูบริโภคที่ซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณของคอแครน(Cochran,1997)
จำนวน 400 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษา ปจจัยทางดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟา
ของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจำหนาย ดาน
สงเสริมการตลาด
3. ขอบเขตดานเวลาในการวิจัย ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2563
5.กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
อุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาเปนกรอบแนวคิด สรุปไดดังภาพ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การตัดสินใจซื้ออุปกรณไฟฟา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1.
2.
3.
4.

ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานทางการจัดจำหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วารสารปรัชญาปริทรรศน

วัตถุประสงคในการซื้อ
ชวงเวลาที่ซื้อ
สถานที่ซื้อ
แหลงขอมูลในการสอบ
จำนวนอุปกรณที่ซื้อแตละครั้ง
บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิด
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล จำนวน 5 ขอปจจัยทางดาน
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปน
คำถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ประกอบดวยขอความ ที่เปนความสำคัญแตละดาน และ
มีคำตอบใหเลือก 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปดสำหรับแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ สถิตที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแกรอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการวิเคราะห
ไค-สแควร (Chi-Square) ซึ่งมีขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบเครื่องมือ โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความตรงของเนื้อหา(Content Validity) โดยหาคาความสอดคลองของ
ขอคำถามและวัตถุประสงคของการวิจัย IOC ( Index of Item-Objective Congruence) ไดคาดัชนีความ
สอดคลอง ≥0.50 ขึ้นไป และนำแบบสอบถามที ่ไดปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try out) กับผูบริโภคที ่ ซื้ อ
อุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน โดยความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α- coefficient)ของคอนบาค
(Conbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.70 ขึ้นไป
6.ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป พบวาสวนใหญ เปนเพศชาย จำนวน 174 ราย หรือคิดเปนรอยละ
54.20 มีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 36.50มี ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 36.40
มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 53 ราย มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท) อยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 26.50
2. ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ
ไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม
ปจจัยทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานการจัดจำหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด
คาเฉลี่ยรวม

X

4.12
3.94
4.30
4.17
4.11

S.D.
0.606
0.609
0.633
0.659
0.531

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดาน
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การจัดจำหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ดานผลิตภัณฑมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และดานราคามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ตามลำดับ สามารถสรุปเปนรายดาน ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.12 โดยใหความสำคัญในองคประกอบยอยอยูในระดับมากที่สุด คือ ตรายี่หอที่ไดรับความนิยม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.25 รองลงมา คุณภาพของอุปกรณ และมีบริการปรับเปลี่ยนอะไหล/อุปกรณ มีคาเฉลี่ยที่เทากัน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.23 และใหความสำคัญในองคประกอบย อยอยูในระดับมาก คือ ความทันสมัยของอุปกรณ และการ
รับประกัน มีคาเฉลี่ยที่เทากัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมา ความหลากหลายของประเภท / ชนิดสินคา มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 การบรรจุหีบหอสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 รูปแบบสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 การรับ
คืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และมีสินคาเพียงพอตอความตองการของลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ใหความสำคัญ
เปนลำดับสุดทาย
ดานราคา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญดานราคา อยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.94 โดยให
ความสำคัญในองคประกอบยอยอยูในระดับมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ให
ความสำคั ญในองคประกอบย อยอยู ในระดั บมาก คือ การขายเป นเงิ นเชื่ อ มีคาเฉลี่ยเท ากับ 4.15 รองลงมา
สามารถตอรองราคาได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 มีเงื่อนไขการผอนชำระ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 มีหลายระดับราคา
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ระยะเวลาในการชำระหนี้เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ราคาเปรียบเทียบในทองตลาด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และการขายเปนเงินสด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 ใหความสำคัญเปนลำดับสุดทาย
ดานการจัดจำหนาย ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญดานการจัดจำหนาย อยูในระดับมากที่สุดทุก
องคประกอบยอย ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.30 โดยใหความสำคัญในองคประกอบยอย คือ สถานที่จอดรถเพียงพอ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 รองลงมา มีการตกแตงรานคาและจัดสินคาเปนระเบียบ และสะดุดตา มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.32 ความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22
ใหความสำคัญเปนลำดับสุดทาย
ดานการสงเสริมการตลาดปจจัยทางการตลาดที่มีผลต อการตั ดสินใจเลื อกซื้ ออุป กรณไฟฟ าของ
ผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
ระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.17 โดยใหความสำคัญในองคประกอบยอยอยูในระดับมากที่สุด คือ
โฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน ปายโฆษณา, ฟงวิทยุ เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมา การใหคำแนะนำ
จากพนักงานขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และใหความสำคัญในองคประกอบยอยอยูในระดับมาก คือ การ
สงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) มีคาเฉลี่ยเท ากับ 4.16 พนักงานขายมีอัธ ยาศัย ดี สุภาพ แตงกาย
เรียบรอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และมีบริการจัดสงสินคาฟรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ใหความสำคัญเปนลำดับ
สุดทาย
1. การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา
วัตถุประสงคในการซื้ออุปกรณไฟฟา ของผูใหขอมูล พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ วัตถุประสงคในการ
ซื้ออุปกรณไฟฟาเพื่อซอมแซม จำนวน 185 ราย หรือคิดเปนรอยละ 57.60 รองลงมา วัตถุประสงคในการซื้อ
อุปกรณไฟฟาเพื่อสรางบานใหม จำนวน 81 ราย หรือคิดเปนรอยละ 25.20 วัตถุประสงคในการซื้ออุปกรณ
ไฟฟาเพื่อรับเหมา จำนวน 36 ราย หรือคิดเปนรอยละ 11.30 และผูใหขอมูลสวนนอยที่วัตถุประสงคในการซื้อ
อุปกรณไฟฟาเพื่อนำไปขาย จำนวน 19 ราย หรือคิดเปนรอยละ 5.90 ตามลำดับ
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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ชวงเวลาในการซื้ออุปกรณไฟฟา ของผูใหขอมูล พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ ชวงเวลาในการซื้อ
อุปกรณไฟฟา ไมแนนอนแลวแตโอกาส จำนวน 105 ราย หรือคิดเปนรอยละ 32.70 รองลงมา ชวงเวลาใน
การซื้ออุปกรณไฟฟา วันเสาร และ วันอาทิตย เวลา 08.00-12.00 น. จำนวน 96 ราย หรือคิดเปนรอยละ
29.90 ชวงเวลาในการซื้ออุปกรณไฟฟา วันเสาร และ วันอาทิตย เวลา 12.04-18.00 น. จำนวน 84 ราย หรือ
คิดเปนรอยละ 26.20 ชวงเวลาในการซื้ออุปกรณไฟฟา วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.00-12.00 น. จำนวน 21
ราย หรือคิดเปนรอยละ 6.50และผูใหขอมูลสวนนอยที่มีชวงเวลาในการซื้ออุปกรณไฟฟา วันจันทร – วันศุกร
เวลา 12.01-18.00 น. จำนวน 15 ราย หรือคิดเปนรอยละ 4.70 ตามลำดับ
สถานที่ในการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟา ของผูใหขอมูล พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ เลือกรานขาย
เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟา จำนวน 225 ราย หรือคิดเปนรอยละ 70.10 รองลงมา เลือกหางสรรพสินคา
จำนวน 63 ราย หรือคิดเปนรอยละ 19.60 และผูใหขอมูลสวนนอยที่เลือกรานขายเครื่องใชไฟฟา จำนวน 20
ราย หรือคิดเปนรอยละ 6.20 และผูใหขอมูลสวนนอยที่เลือกตอบบริษัทหรือตัวแทนจำหนาย จำนวน 13 ราย
หรือคิดเปนรอยละ 4.10 ตามลำดับ
แหลงขอมูลในการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟา ของผูใหขอมูล พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ เลือกราน
จำหนายอุปกรณไฟฟาใกลบาน จำนวน 170 ราย หรือคิดเปนรอยละ 53.00 รองลงมา เลือกสอบถามคนที่เคย
ใช จำนวน 87 ราย หรือคิดเปนรอยละ 27.10 เลือกการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
นิตยสารจำนวน 35 ราย หรือคิดเปนรอยละ 10.90 เลือกอินเตอรเน็ต จำนวน 14 ราย หรือคิดเปนรอยละ
4.30 เลือกตามงานแสดงสินคาตาง ๆ จำนวน 9 ราย หรือคิดเปนรอยละ 2.80 และผูใหขอมูลสวนนอยที่
เลือกตอบตัวแทนจำหนาย จำนวน 6 ราย หรือคิดเปนรอยละ 1.90 ตามลำดับ
ความถี่ในการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูใหขอมูล พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ เลือกไมแนน อน
แลวแตอุปกรณไฟฟา จำนวน 208 ราย หรือคิดเปนรอยละ 64.80 รองลงมา เลือก 2 - 3 เดือนครั้ง จำนวน 69
ราย หรือคิดเปนรอยละ 21.50 เลือก 6 เดือนครั้ง จำนวน 28 ราย หรือคิดเปนรอยละ 8.70 เลือก ปละครั้ง
จำนวน 9 ราย หรือคิดเปนรอยละ 2.80 และผูใหขอมูลสวนนอยที่เลือก เดือนละครั้ง จำนวน 7 ราย หรือคิด
เปนรอยละ 2.20 ตามลำดับ
3. ปจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภค ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก
ซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7.อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผล มีขอคนพบ ดังนี้
1. ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมื อง
จังหวัดเชียงราย
ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริโภค
เห็นวาตรายี่หอที่ไดรับความนิยม ดานคุณภาพของอุปกรณ และมีบริการปรับเปลี่ยนอะไหล/อุปกรณ ความทันสมัย
ของอุปกรณและการรับประกัน ความหลากหลายของประเภท/ ชนิดสินคา การบรรจุหีบหอสินคา รูปแบบสินคา
การรับคืน และมีสินคาเพียงพอตอความตองการของลูกคา สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฐนิศร สิวานุสรณ
(2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในอำเภอสัน
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ทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับบุญ
เจือ ธรรมปญญา (2559) ศึกเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของ
ผู  บ ริ โ ภคในเขตพื ้ น ที ่ อำเภอพร า ว จั งหวั ดเชีย งใหม พบวา ดานผลิตภัณฑอยูในระดับ มาก ผูบ ริโ ภคให
ความสำคัญคุณภาพของอุปกรณ ดังนั้นผูประกอบตองหาสินคาที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมาจำหนาย
รวมถึงการใหบริการหลังจากขาย
ดานราคา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ดานราคา พบวา อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริโภคใหความสำคัญในเรื่องของราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ สินคามีหลายระดับราคาสามารถตอรองราคาได มีเงื่อนไขการผอนชำระ สอดคลองกับผลการศึกษาของ
เบญจวรรณ บวรกุลภา (2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟาของธุรกิจขายตรงใน
ชุมชนจังหวัดภาคกลาง ดานราคา พบวา มีหลายราคาใหเลือก รองลงมาเหมาะสมกับคุณภาพสินคาและถูกกวา
สินคาประเภทเดียวกัน ตามทองตลาด
ดานการจัดจำหนาย ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา อยูในระดับมาก เปนเพราะผูบริโภคใหความสำคัญดานการจัดจำหนาย
มีสถานที่จอดรถเพียงพอ การตกแตงรานคาและจัดสินคาเปนระเบียบ และสะดุดตา ความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง
และความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญเจือ ธรรมปญญา (2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตพื้นที่อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
พบวา ดานชองทางการจัดจำหนาย ผูบริโภคใหความสำคัญตอความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งมากที่สุด
ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของ
ผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริโภคใหความสำคัญกับ
การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน ปายโฆษณา, ฟงวิทยุ เปนตน รวมถึงการใหคำแนะนำจากพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) พนักงานขายมีอัธยาศัยดี สุภาพ แตงกาย เรียบรอย และมีบริการจัดสง
สินคาฟรี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วริษฐา อินอำนวยศรี (2553) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปจจัยชี้นำตอการ
ใหคุณคาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานการตลาด อยูในระดับ
มาก ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการใหคุณคาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาโดยรวมตอปจจัยชี้นำทางจากประสบการณ
การใชสินคาของผูบริโภคในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเจือ ธรรมปญญา (2559) ศึกษาเรื่อง
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตพื้นที่อำเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม พบวา ในดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก ผูบริโภคใหความสำคัญตอมีการสงเสริมการขาย
(ลด แลก แจก แถม)
ฉะนั ้ น ผู  ป ระกอบการต อ งให ค วามสำคั ญ ของการส ง เสริ ม การตลาดมี ก ารจั ด
โปรโมรชั่นทุกไตรมาสหรือทุกเทศกาล
2. การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา สวนใหญ
เลือกซื้อประเภทอุปกรณไฟฟาหลอดไฟ, มีวัตถุประสงคเพื่อซอมแซม, ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ
ไฟฟาเปนตนเอง, ชวงเวลาในการซื้ออุปกรณไฟฟาไมแนนอนแลวแตโอกาส, สถานที่ในการเลือกซื้ออุปกรณ
ไฟฟา คือ รานขายเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา, มีแหลงขอมูลในการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟา คือ ราน
จำหนายอุปกรณไฟฟาใกลบาน, มีความถี่ในการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาไมแนนอนแลวแตอุปกรณไฟฟา, จำนวน
อุปกรณไฟฟาที่ซื้อในแตละครั้ง คือ เลือกซื้อตามจำนวนที่จะใชในแตละครั้ง และผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย สวนใหญเลือกการชำระเงินดวยเงินสด สอดคลองกับงานวิจัยของชนจันทร ปญญา (2553)
ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาบุคคลที่แนะนำ
ในการซื้อสวนใหญจะไดรั บคำแนะจากพนักงานขาย ประเภทอุปกรณไฟฟาที ่ซื้อสวนใหญ คือ หลอดไฟ มี
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วัตถุประสงคในการซื้อสวนใหญซื้อเพื่อซอมแซม บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ คือ ตัดสินใจดวยตนเอง ชวงเวลาใน
การซื้อสวนใหญ คือ ไมแนนอนแลวแตโอกาส สถานที่ในการซื้อสวนใหญ คือ รานขายเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ
ไฟฟา ขอมูลในการซื้อสวนใหญจะสอบถามคนใช ระยะเวลาในการซื้อ คือ ตามความตองการที่จะใชอุปกรณไฟฟา
จำนวนในการซื ้ อ คื อ ตามจำนวนที ่ ใช ในแตละครั ้ง และวิธ ีการชำระเงินสวนใหญชำระดวยเงินสด ดังนั้น
ผูประกอบการควรมีแผนการดำเนินงานดานการตลาดใหตรงตามความตองการของผูบริโภคแลวจะสงผลใหมียอด
จำหนายมากยิ่งขึ้น
3. ปจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภค ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 อาจเปนเพราะปจจุบันผูบริโภคเขาถึงสื่อ
ไดงายขึ้นทำใหมีขอมูลดานตางๆไมวาจะเปน ผลิตภัณฑ ราคา รานจำหนายและโปรโมชั่นในการซื้อมากขึ้น
สอดคลองกับงานวิจัยของนันทนภัส สงวนวงษ (2558) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของ
คนในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ปจจัยดานคุณคาตราสินคาและปจจัยดานการออกแบบผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานคุณคาตราสินคา และปจจัย
ดานการออกแบบผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8.ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของผูบริโภค
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ ในการศึกษาครั้งนี้ควรใหความสำคัญมาก ในเรื่อง คุณภาพของอุปกรณ และมี
บริการปรับเปลี่ยนอะไหล/อุปกรณ การรับประกัน ตรายี่หอที่ไดรับความนิยม ความทันสมัยของอุปกรณ การ
บรรจุหีบหอสินคา ความหลากหลายของประเภท ชนิดสินคา รูปแบบสินคา การรับคืน และมีสินคาเพียงพอตอ
ความตองการของลูกคา ดังนั้นดานผลิตภัณฑควรมีคุณภาพที่ดีเพื่อที่ลูกคาจะไดประทับใจในการซื้อแตละครั้ง
มีการรับประกัน มีการรับคืนสินคา พรอมทั้งสินคามีพียงพอตอความตองการของลูกคา เพราะฉะนั้นจึงควรนำ
สินคาที่มีคุณภาพมาจำหนาย เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
2. ดานราคา ในการศึกษาครั้งนี้ควรใหความสำคัญมากที่สุด ในเรื่อง การขายเปนเงินเชื่อ มีหลาย
ระดับราคา สามารถตอรองราคาได มีเงื่อนไขการผอนชำระ และระยะเวลาในการชำระหนี้เหมาะสม ดังนั้นใน
การวางแผนการกำหนดดานราคา ควรที่จะกำหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ และสามารถตอรองราคาได
เปนสำคัญ
3. ดานการจัดจำหนาย ในการศึกษาครั้งนี้ควรใหความสำคัญมากที่สุด ในเรื่อง สถานที่จอดรถที่มี
เพียงพอ ความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง และมีการตกแตงรานคาและจัดสินคาเปน
ระเบียบ และสะดุดตา ดังนั้นการเลือกทำเลที่ตั้งเปนเรื่องสำคัญมากสำหรับผูประกอบการรายใหม ควรที่จะ
เลือกทำเลที่อยูติดกับเสนทางคมนาคมสะดวก แตถาเปนผูประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยูเดิมอยูแลว ก็ควรที่ให
ความสำคัญในเรื่องสถานที่จอดรถใหมีเพียงพอตอความตองการของลูกคา เปนสำคัญ และมีการจัดสินคาให
เปนระเบียบ ตามประเภทของอุปกรณไฟฟา และจัดตกแตง รานใหสะดุดตา
4. ดานการสงเสริมการตลาด ในการศึกษาครั้งนี้ควรใหความสำคัญมาก ในเรื่อง การโฆษณาผานสื่อ
ตาง ๆ เชน ปายโฆษณา, ฟงวิทยุ เปนตน การใหคำแนะนำจากพนักงานขาย พนักงานขายมีอัธยาศัยดี สุภาพ
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แตงกาย เรียบรอย มีการสงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) และมีบริการจัดสงสินคาฟรี ดังนั้น ควรที่จะมี
การใชกลยุทธการทำโปโมชั่น โดยการจัดทำระบบสมาชิกเพื่อมอบสิทธิพิเศษใหแกลูกคาที่มาซื้อสินคาเปน
ประจำ มีการใหสวนลดตอครั้งสำหรับผูบริโภคที่มีการซื้อสินคาในปริมาณที่มาก และควรคัดเลือกพนักงานที่มี
อัธยาศัยดี มีการพูดจาที่ไพเราะออนหวานสุภาพเขาทำงาน และมีการจัดอบรมเพิ่มความรูเกี่ยวกับตัวสินคาให
พนักงานอยูตลอด
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