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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของพนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการศึกษา 
และมีขอคนพบ รวมท้ังขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีมี่
ผลตอพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองใชไฟฟา และปญหาท่ีพบในการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา ของพนักงานใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

 
1.1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 70.09 เพศชาย รอยละ 29.91 ผูตอบ

แบบสอบถามมีอายุระหวาง 26 - 30 ป มากท่ีสุด รอยละ 41.43 รองลงมามีอายุระหวาง 21 – 25 ป 
รอยละ 36.76 และมีอายุระหวาง 31 – 35 ป รอยละ 14.33 ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาสูงสุด 
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด รอยละ 55.8 รองลงมามีการศึกษา ระดับอนุปริญญา/ ปวส. รอยละ 24.3 
และมีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 13.4 ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพ
โสดมากที่สุด รอยละ 68.22 รองลงมามีสถานภาพสมรส รอยละ 30.53 และมีสถานภาพอ่ืนๆ รอย
ละ 1.25 ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาทมากที่สุด รอยละ 25.86 
รองลงมามีรายไดตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท รอยละ24.61 และมีรายไดตอเดือน 10,001 – 
15,000 บาท รอยละ 19.94 ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดอ่ืนๆ ตํ่ากวา 5,000 บาทมากท่ีสุด รอยละ 
55.14 รองลงมามีรายไดอ่ืนๆ 5,000 – 10,000 บาท รอยละ 33.02 และมีรายไดอ่ืนๆ 10,001 – 15,000 
บาท รอยละ 7.48 ผูตอบแบบสอบถามเปนพนักงานรายเดือน รอยละ 76.3 และเปนพนักงานรายวัน 
รอยละ 23.7 ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาท่ีทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมลําพูน 1 – 3 ปมาก
ท่ีสุด รอยละ32.09 รองลงมามีระยะเวลาท่ีทํางาน 6 ปข้ึนไป รอยละ 30.22 และมีระยะเวลาท่ีทํางาน 
3 – 6 ป รอยละ 21.50 ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คนมากท่ีสุด รอยละ 
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55.45 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 3 คน รอยละ 34.27 และมีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 6 – 7 คน รอยละ 8.72 

1.2) พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากผลการศึกษาพบวาสินคาเครื่องใชไฟฟาท่ีผูตอบแบบสอบถามไดซ้ือในคร้ังลาสุดคือ

โทรทัศน รอยละ 32.09 โดยสินคาท่ีซ้ือในคร้ังลาสุดคือยี่หอ พานาโซนิครอยละ 24.92 โดยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาเพราะ จําเปนตองใชและยังไมเคยมี รอยละ 68.85 

 ผูตอบแบบสอบถามจะมีการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาดวยตนเอง รอยละ 73.83 และจะ
รับผิดชอบคาใชจายในการซื้อเคร่ืองใชไฟฟาดวยตนเอง รอยละ 63.55 ไมแนนอนวาวันท่ีซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟาคือวันไหน รอยละ 61.68 และไมแนนอนวาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาในเวลาไหน รอยละ 
67.92 

สําหรับลักษณะของรานคาท่ีผูตอบแบบสอบถามจะเขาไปเลือกซ้ือเครื่องใชไฟฟาคือจะ
เลือกรานคาท่ีมีสินคาใหเลือกหลากหลาย รอยละ 86.60 โดยจะเลือกซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาจาก
หางสรรพสินคา รอยละ 31.46 

ผูตอบแบบสอบถามมีคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟามากกวา 10,000 บาท รอยละ 29.91
คุณสมบัติเคร่ืองใชไฟฟา ท่ีเลือกคือ ราคา รอยละ 73.21 ผูตอบแบบสอบถามจะมีการศึกษาขอมูล
กอนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา รอยละ90.03 โดยทําการคนหาขอมูลจาก แผนพับ ใบปลิว คิด
เปนรอยละ 51.09 

ในการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟามีวิธีการชําระเงินแบบใชเงินสด คิดเปนรอยละ 51.40 ภายหลังการ
ซ้ือเคร่ืองใหมจะเก็บเครื่องเกาไวสํารองใช คิดเปนรอยละ 61.06 เกิดความรูสึกพอใจหลังจากท่ีซ้ือ
เครื่องใชไฟฟา รอยละ70.09 แตมีความรูสึกเฉยๆ ท่ีจะแนะนําใหเพื่อนหรือคนรูจักซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟา หลังจากท่ีตนเองไดซ้ือใชมาแลว รอยละ 49.53 และมีแผนท่ีซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาใน
อนาคต รอยละ 79.44 โดยในอนาคตจะซ้ือชุดโฮมเธียเตอร รอยละ28.35 และหากจะซ้ือจะซ้ือยี่หอ
โซนี่ รอยละ 33.64 
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1.3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบ
แบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดทุกปจจัยมีผลในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาในแตละดาน
สามารถจําแนกไดดังนี้ 
ดานผลิตภัณฑ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก สินคาท่ีมีการ
รับประกัน มีบริการหลังการขาย เชน มีบริการตรวจเช็คสภาพใหฟรี มีบริการสงสินคาใหถึงบาน 
และมีศูนยซอมท่ีไดมาตรฐาน  
ดานราคา 

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ระดับราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ระดับราคาตํ่ากวารานอ่ืน การแสดงปายราคาของสินคาอยางชัดเจน 
เชน ราคารวมภาษี หรือ อัตราดอกเบ้ียในกรณีผอนชําระ และการใหสวนลดในการซ้ือสินคา 
ดานการจัดจําหนาย 
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การ
เดินทางสะดวก และมีท่ีจอดรถ ภายในรานมีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู และรานคามีความ
แตกตางบรรยากาศดูทันสมัยและสะอาด 
ดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก
พนักงานขายในรานมีความสุภาพ ออนโยน มีรายการสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม และมี
พนักงานขายท่ีสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา 

 
1.4) ปญหาท่ีพบในการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถาม 

   ผลการศึกษาพบวา ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบบอยในการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาคือ
รานคามีสินคาใหเลือกนอย คิดเปนรอยละ56.70 รองลงมาไดแก สงซอมนาน คิดเปนรอยละ45.48 
และพนกังานขายไมมีความรูเกี่ยวกับสินคา คิดเปนรอยละ36.76 ตามลําดับ 

 
 
 



 130 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามเพศ 
 

2.1) พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

ตารางท่ี 88 แสดงพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถาม คําถามเก่ียวกับพฤติกรรม  

การซื้อเคร่ืองใชไฟฟา ชาย หญิง 

1. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
 (What does the 
consumer buy?) 

- ซ้ือ โทรทัศน รอยละ 32.29 
- ซ้ือยี่หอ โซนี ่และซัมซุง มาก
ท่ีสุดเปนจํานวนเทากันคือ รอยละ 
23.96 

- ซ้ือ โทรทัศน รอยละ 32.00 
- ซ้ือยี่หอ พานาโซนิค รอยละ 
25.78 

2. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer 
buy?) 

- จําเปนตองใชและยังไมเคยมี 
รอยละ 71.88 

- จําเปนตองใชและยังไมเคยมี 
รอยละ 67.56 

3. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ 
 (Who participates in the 
buying?) 

- ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือคือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 
73.96 
- ผูรับผิดชอบคาใชจายในการซ้ือ 
คือ ตนเอง รอยละ 66.67 

- ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือคือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 
73.78 
- ผูรับผิดชอบคาใชจายในการ
ซ้ือ คือ ตนเอง รอยละ 61.78 

4.) ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด  
(When does the 
consumer buy?) 

- ไมแนนอนวาซ้ือวันไหน รอยละ
57.30 
- ไมแนนอนวาซ้ือเวลาไหน  
รอยละ 68.75 

- ไมแนนอนวาซ้ือวันไหน  
รอยละ63.55 
- ไมแนนอนวาซ้ือเวลาไหน 
รอยละ67.55 

5.) ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน  
(Where does the 
consumer buy?) 

- รานคาท่ีมีสินคาหลากหลายให
เลือก รอยละ87.50 
- ซ้ือท่ีรานคาปลีกเคร่ืองใชไฟฟา 
รอยละ31.25 

- รานคาท่ีมีสินคาหลากหลาย
ใหเลือก รอยละ86.22 
- ซ้ือท่ี หางสรรพสินคา รอยละ 
32.44 
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ตารางท่ี 88 แสดงพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ (ตอ) 
พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถาม คําถามเก่ียวกับพฤติกรรม  

การซื้อเคร่ืองใชไฟฟา ชาย หญิง 

6.) ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
 (How does the 
consumer buy?) 

- คาใชจายในการซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟา มากกวา 10,000 
บาท รอยละ 37.50 
- คุณสมบัติเคร่ืองใชไฟฟา ท่ีใช
ในการเลือกซ้ือ คือ ประโยชน 
ใชสอย รอยละ 77.08 
- มีการศึกษาขอมูลกอนการ
ตัดสินใจซ้ือ  รอยละ91.67   
- คนหาขอมูลจาก  อินเตอรเน็ต 
รอยละ50.00 
- มีวิธีการชําระเงิน แบบใช 
เงินสด รอยละ53.12 
- ภายหลังการซ้ือเคร่ืองใหม  จะ
เก็บเคร่ืองเกาไวสํารองใช รอยละ
64.58 
- ความพอใจหลังจากท่ีซ้ือ เกดิ
ความพอใจ รอยละ70.83 
- ความรูสึกเฉยๆ ท่ีจะแนะนาํให
เพื่อนหรือคนรูจักซ้ือ รอยละ
59.38 
- มีแผนซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาใน
อนาคต รอยละ77.08 
- ในอนาคตจะซ้ือ ชุด 
โฮมเธียเตอร รอยละ 28.13 
- ในอนาคตจะซ้ือยี่หอ โซนี่  
รอยละ 30.21 

- คาใชจายในการซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟา 5,001 – 10,000 
บาท รอยละ 33.33 
- คุณสมบัติเคร่ืองใชไฟฟา ท่ีใช
ในการเลือกซ้ือ คือ ราคา  
รอยละ 74.22 
- มีการศึกษาขอมูลกอนการ
ตัดสินใจซ้ือ  รอยละ89.33    
- คนหาขอมูลจาก แผนพับ 
ใบปลิว รอยละ52.44 
- มีวิธีการชําระเงิน แบบใช 
เงินสด รอยละ51.11 
- ภายหลังการซ้ือเคร่ืองใหม  จะ
เก็บเคร่ืองเกาไวสํารองใช รอย
ละ59.56 
- ความพอใจหลังจากท่ีซ้ือ เกดิ
ความพอใจ รอยละ69.78 
- ความรูสึก ท่ีจะแนะนําให
เพื่อนหรือคนรูจักซ้ือ รอยละ
48.89 
- มีแผนซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาใน
อนาคต รอยละ80.44 
- ในอนาคตจะซ้ือ ชุด 
โฮมเธียเตอร รอยละ 28.44 
- ในอนาคตจะซ้ือยี่หอ โซนี่ 
รอยละ 35.11 
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2.2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 
จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงใหระดับความสําคัญตอ

ปจจัยสวนประสมการตลาดทุกปจจัยในระดับมาก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ แสดงในตารางท่ี 89 
 
ตารางท่ี 89 แสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 

ชาย หญิง 

ดานผลิตภัณฑ 
 

- สินคาท่ีมีการรับประกัน  
(คาเฉล่ีย  4.29) 
- มีศูนยซอมท่ีไดมาตรฐาน 

(คาเฉล่ีย  4.22) 
- มีบริการหลังการขาย เชน มีบริการ
ตรวจเช็คสภาพใหฟรี มีบริการสง
สินคาใหถึงบาน (คาเฉล่ีย  4.20) 

- สินคาท่ีมีการรับประกัน  
(คาเฉล่ีย  4.38) 
- มีบริการหลังการขาย เชน มีบริการ
ตรวจเช็คสภาพใหฟรี มีบริการสง
สินคาใหถึงบาน (คาเฉล่ีย  4.29) 
- มีศูนยซอมท่ีไดมาตรฐาน 

(คาเฉล่ีย  4.19) 

ดานราคา 
 

- ระดับราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย  4.28) 
- ระดับราคาตํ่ากวารานอ่ืน 

(คาเฉล่ีย  4.20) 
- การแสดงปายราคาของสินคาอยาง
ชัดเจน เชน ราคารวมภาษ ีหรือ อัตรา
ดอกเบ้ียในกรณีผอนชําระ 

(คาเฉล่ีย  4.07) 

- ระดับราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา (คาเฉล่ีย  4.26) 
- การใหสวนลดในการซ้ือสินคา
(คาเฉล่ีย  4.08) 

- การแสดงปายราคาของสินคาอยาง
ชัดเจน เชน ราคารวมภาษ ีหรือ อัตรา
ดอกเบ้ียในกรณีผอนชําระ 

(คาเฉล่ีย  4.05) 
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ตารางท่ี 89 แสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 

ชาย หญิง 

ดานการจดั
จําหนาย 

 

- การเดนิทางสะดวก และมีท่ีจอดรถ 
และ ภายในรานมีการจัดวางสินคา
เปนหมวดหมู (คาเฉล่ีย  3.90) 

- รานคามีความแตกตางบรรยากาศดู
ทันสมัยและสะอาด (คาเฉล่ีย  3.75) 
- รานคามีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก  

(คาเฉล่ีย  3.65) 

- การเดนิทางสะดวก และมีท่ีจอดรถ 
(คาเฉล่ีย  4.01) 
- ภายในรานมีการจัดวางสินคาเปน
หมวดหมู (คาเฉล่ีย  3.97) 
- รานคามีความแตกตางบรรยากาศดู
ทันสมัยและสะอาด (คาเฉล่ีย  3.85) 
 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

 

- พนักงานขายในรานมีความสุภาพ 
ออนโยน (คาเฉล่ีย  4.16) 
- มีรายการสงเสริมการขาย ลด แลก 
แจก แถม (คาเฉล่ีย  4.01) 
- มีพนักงานขายท่ีสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคา (คาเฉล่ีย  3.76) 

- พนักงานขายในรานมีความสุภาพ 
ออนโยน (คาเฉล่ีย  4.20) 
- มีรายการสงเสริมการขาย ลด แลก 
แจก แถม (คาเฉล่ีย  4.03) 
- มีพนักงานขายท่ีสามารถใหขอมูล 
เกี่ยวกับสินคา (คาเฉล่ีย  3.83) 
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สวนที่ 3 พฤติกรรรมการซื้อเครื่องใชไฟฟา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องใชไฟฟา ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับรายได 

 
3.1) พฤติกรรมการซื้อเครื่องใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับรายได 
 

ตารางที่ 90 แสดงพฤติกรรมการซื้อเครื่องใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับรายได 
 

พฤติกรรมการซื้อเครื่องใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถาม คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรม  
การซื้อเครื่องใชไฟฟา <5,000 บาท 5,000-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท >20,000 บาท 

1. ผูบริโภคซื้ออะไร 
 

- ซื้อโทรทัศน  
- ยี่หอพานาโซนิค 

- ซื้อโทรทัศน 
- ยี่หอโซนี่ 

- ซื้อโทรทัศน 
- ยี่หอซัมซุง 

- ซื้อโทรทัศน 
- ยี่หอซัมซุง 

- ซื้อเครื่องเลน DVD/VCD 
- ยี่หอซัมซุง 

2. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ - จําเปนตองใชยังไมเคยมี - จําเปนตองใชยังไมเคยมี - จําเปนตองใชยังไมเคยมี - จําเปนตองใชยังไมเคยมี - จําเปนตองใชยังไมเคยมี 
3. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อ 
 

- ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง 
- รับผิดชอบคาใชจายดวย
ตนเอง 

- ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง 
- รับผิดชอบคาใชจายดวย
ตนเอง 

- ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง 
- รับผิดชอบคาใชจายดวย
ตนเอง 

- ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง 
- รับผิดชอบคาใชจายดวย
ตนเอง 

- ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง 
- รับผิดชอบคาใชจายดวย
ตนเอง 

4.) ผูบริโภคซื้อเมื่อใด  - วันและเวลาไมแนนอน - วันและเวลาไมแนนอน - วันและเวลาไมแนนอน - วันและเวลาไมแนนอน - วันและเวลาไมแนนอน 
5.) ผูบริโภคซื้อที่ไหน  
 

- รานคาที่มีสินคา
หลากหลายใหเลือก 
- รานคาปลีก
เครื่องใชไฟฟา 

- รานคาที่มีสินคา
หลากหลายใหเลือก 
- หางโมเดิรนเทรด 

- รานคาที่มีสินคา
หลากหลายใหเลือก 
- หางสรรพสินคา 

- รานคาที่มีสินคา
หลากหลายใหเลือก 
- หางสรรพสินคา 

- รานคาที่มีสินคา
หลากหลายใหเลือก 
- หางสรรพสินคา 
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ตารางที่ 90 แสดงพฤติกรรมการซื้อเครื่องใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับรายได (ตอ) 
 

พฤติกรรมการซื้อเครื่องใชไฟฟาของผูตอบแบบสอบถาม คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรม  
การซื้อเครื่องใชไฟฟา <5,000 บาท 5,000-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท >20,000 บาท 

6.) ผูบริโภคซื้ออยางไร 
 

- คาใชจายในการซื้อครั้ง
ละ 5,001 – 10,000 บาท 
- คุณสมบัติที่เลือกคือ
ความคงทนและการ
ทํางานไดหลากหลาย 
- มีการศึกษาขอมูล 
- หาขอมูลจาก เพื่อน/คน
รูจัก 
- ผอนชําระ 
- หลังซื้อจะเก็บเครื่องเกา 
ไวสํารองใช 
- หลังซื้อพอใจ 
- หลังซื้อจะแนะนําคนอื่น 
 
- มีแผนจะซื้อในอนาคต 
- จะซื้อเครื่องซักผา 
- จะซื้อยี่หอโซนี่  

- คาใชจายในการซื้อครั้ง
ละ 5,001 – 10,000 บาท 
- คุณสมบัติที่เลือกคือ
ประโยชนใชสอยและ
ราคา 
- มีการศึกษาขอมูล 
- หาขอมูลจาก พนักงาน
ขาย 
- ชําระเงินสด 
- หลังซื้อจะเก็บเครื่องเกา 
ไวสํารองใช 
- หลังซื้อพอใจ 
- หลังซื้อจะแนะนําคนอื่น 
 
- มีแผนจะซื้อในอนาคต 
- จะซื้อเครื่องปรับอากาศ 
- จะซื้อยี่หอโซนี่ 

- คาใชจายในการซื้อครั้ง
ละต่ํากวา 3,000 บาท  
- คุณสมบัติที่เลือกคือ
ประโยชนใชสอย 
 
- มีการศึกษาขอมูล 
- หาขอมูลจาก แผนพับ 
ใบปลิว 
- ชําระเงินสด 
- หลังซื้อจะเก็บเครื่องเกา 
ไวสํารองใช 
- หลังซื้อพอใจ 
- หลังซื้อรูสึกเฉยๆที่
แนะนําคนอื่น 
- มีแผนจะซื้อในอนาคต 
- จะซื้อชุดโฮมเธียรเตอร 
- จะซื้อยี่หอโซนี่ 

- คาใชจายในการซื้อครั้ง
ละมากกวา 10,000 บาท 
- คุณสมบัติที่เลือกคือ
ราคา 
 
- มีการศึกษาขอมูล 
- หาขอมูลจาก นิตยสาร 
หนังสือพิมพ 
- ชําระเงินสด 
- หลังซื้อจะเก็บเครื่องเกา 
ไวสํารองใช 
- หลังซื้อพอใจ 
- หลังซื้อรูสึกเฉยๆที่
แนะนําคนอื่น 
- มีแผนจะซื้อในอนาคต 
- จะซื้อชุดโฮมเธียรเตอร 
- จะซื้อยี่หอโซนี่ 

- คาใชจายในการซื้อครั้งละ 
มากกวา 10,000 บาท 
- คุณสมบัติที่เลือกคือราคา 
 
 
- มีการศึกษาขอมูล 
- หาขอมูลจากอินเตอรเน็ต
และแผนพับใบปลิว 
- ชําระเงินสด 
- หลังซื้อจะเก็บเครื่องเกา 
ไวสํารองใช 
- หลังซื้อพอใจ 
- หลังซื้อรูสึกเฉยๆที่แนะนํา
คนอื่น 
- มีแผนจะซื้อในอนาคต 
- จะซื้อชุดโฮมเธียรเตอร 
- จะซื้อยี่หอโซนี่และซัมซุง 
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3.2 )  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับรายได 

 
 จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดตางใหความสําคัญตอปจจัย

สวนประสมการตลาดทุกปจจัยในระดับมาก พิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับรายได แสดงในตารางท่ี 
91 

 
ตารางท่ี 91 แสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับรายได 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ปจจัยสวน
ประสมทาง
การตลาด <5,000 5,000-10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 >20,000 

ดาน
ผลิตภัณฑ 

 

- สินคาที่มีการ
รับประกัน 
- มีศูนยซอมที่
ไดมาตรฐาน 
- มีบริการหลัง
การขาย 

- สินคาที่มีการ
รับประกัน 
- มีศูนยซอมที่
ไดมาตรฐาน 
- มีบริการหลัง
การขาย 

- สินคาที่มีการ
รับประกัน 
- มีศูนยซอมที่
ไดมาตรฐาน 
- มีบริการหลัง
การขาย 

- สินคาที่มีการ
รับประกัน 
- มีศูนยซอมที่
ไดมาตรฐาน 
- มีบริการหลัง
การขาย 

- สินคาที่มีการ
รับประกัน 
- มีศูนยซอมที่
ไดมาตรฐาน 
- มีบริการหลัง
การขาย 

ดานราคา 
 

- ระดับราคามี
ความเหมาะสม
กับคุณภาพของ
สินคา 
- การแสดงปาย
ราคาของสินคา
อยางชัดเจน 
- การใหสวนลด
ในการซื้อสินคา 

- ระดับราคามี
ความเหมาะสม
กับคุณภาพของ
สินคา 
- การแสดงปาย
ราคาของสินคา
อยางชัดเจน 
- ระดับราคาตํ่า
กวารานอื่น 
 

- ระดับราคามี
ความเหมาะสม
กับคุณภาพของ
สินคา 
- การใหสวนลด
ในการซื้อสินคา 
- สามารถ
ตอรองราคาได 

- ระดับราคามี
ความเหมาะสม
กับคุณภาพของ
สินคา 
- ระดับราคาตํ่า
กวารานอื่น 
- การใหสวนลด
ในการซื้อสินคา 

- ระดับราคามี
ความเหมาะสม
กับคุณภาพของ
สินคา 
- การใหสวนลด
ในการซื้อสินคา 
- ระดับราคาตํ่า
กวารานอื่น 
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ตารางท่ี 91 แสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับรายได (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองใชไฟฟาของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ปจจัยสวน
ประสมทาง
การตลาด <5,000 5,000-10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 >20,000 

ดานการ 
จัดจําหนาย 

 

- การเดินทาง
สะดวก และมีที่
จอดรถ 
- ภายในรานมี
การจัดวาง
สินคาเปน
หมวดหมู 
- มีการตกแตง
บรรยากาศใหดู
ทันสมัยและ
สะอาด และ 
รานคามี
ช่ือเสียง เปนที่
รูจัก  

- การเดินทาง
สะดวก และมีที่
จอดรถ 
- ภายในรานมี
การจัดวาง
สินคาเปน
หมวดหมู 
- มีการตกแตง
บรรยากาศใหดู
ทันสมัยและ
สะอาด และ 
รานคามี
ช่ือเสียง เปนที่
รูจัก  

- การเดินทาง
สะดวก และมีที่
จอดรถ 
- ภายในรานมี
การจัดวาง
สินคาเปน
หมวดหมู 
- มีการตกแตง
บรรยากาศใหดู
ทันสมัยและ
สะอาด และ 
รานคามี
ช่ือเสียง เปนที่
รูจัก  

- การเดินทาง
สะดวก และมีที่
จอดรถ 
- ภายในรานมี
การจัดวาง
สินคาเปน
หมวดหมู 
- มีการตกแตง
บรรยากาศใหดู
ทันสมัยและ
สะอาด และ 
รานคามี
ช่ือเสียง เปนที่
รูจัก  

- การเดินทาง
สะดวก และมีที่
จอดรถ 
- ภายในรานมี
การจัดวาง
สินคาเปน
หมวดหมู 
- มีการตกแตง
บรรยากาศใหดู
ทันสมัยและ
สะอาด และ 
รานคามี
ช่ือเสียง เปนที่
รูจัก  

ดาน 
การสงเสริม
การตลาด 

 

- พนักงานขาย
ในรานมีความ
สุภาพ ออนโยน
สามารถให
ขอมูลเก่ียวกับ
สินคา 
- มีรายการ
สงเสริมการขาย 
ลด แลก แจก 
แถม 
- มีการจัดทํา
เอกสาร แผน
พับ ใบปลิว ที่
ใหขอมูล 

- พนักงานขาย
ในรานมีความ
สุภาพ ออนโยน
สามารถให
ขอมูลเก่ียวกับ
สินคา 
- มีรายการ
สงเสริมการขาย 
ลด แลก แจก 
แถม 
- มีการจัดทํา
เอกสาร แผน
พับ ใบปลิว ที่
ใหขอมูล 

- พนักงานขาย
ในรานมีความ
สุภาพ ออนโยน
สามารถให
ขอมูลเก่ียวกับ
สินคา 
- มีรายการ
สงเสริมการขาย 
ลด แลก แจก 
แถม 
- มีการจดัทํา
เอกสาร แผน
พับ ใบปลิว ที่
ใหขอมูล 

- พนักงานขาย
ในรานมีความ
สุภาพ ออนโยน
สามารถให
ขอมูลเก่ียวกับ
สินคา 
- มีรายการ
สงเสริมการขาย 
ลด แลก แจก 
แถม 
- มีการจัดทํา
เอกสาร แผน
พับ ใบปลิว ที่
ใหขอมูล 

- พนักงานขาย
ในรานมีความ
สุภาพ ออนโยน
สามารถให
ขอมูลเก่ียวกับ
สินคา 
- มีรายการ
สงเสริมการขาย 
ลด แลก แจก 
แถม 
- มีการจัดทํา
เอกสาร แผน
พับ ใบปลิว ที่
ใหขอมูล 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพนู มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลตามแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรม
ท่ีเกี่ยวของไดดังนี ้ 

 
1.  แนวคิดโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  
 
(1) ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 - 30 ป มี

ระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด โดยมีรายไดตอเดือน 5,000 – 
10,000 บาท มีรายไดอ่ืนๆ ตํ่ากวา 5,000 บาท เปนพนักงานรายเดือน มีระยะเวลาท่ีทํางานในเขต
นิคมอุตสาหกรรมลําพูน 1 – 3 ป มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของวิภาวดี ณ เชียงใหม (2549) ท่ีทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซ้ือเครื่องใชไฟฟาของ
ลูกคาบริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 – 
35 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(2) ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาประเภท

โทรทัศน โดยเลือกซ้ือยี่หอ พานาโซนิค มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุพัตรา จุฑา
วิจิตรธรรม (2541) ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคสินคาเคร่ืองใชไฟฟาของ
ผูบริโภค สามารถอธิบายพฤติกรรมในการบริโภคสินคาเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนของผูบริโภค
ในเขตจังหวัดเชียงใหมพบวา สินคาท่ีเปนท่ีตองการของผูบริโภคเพิ่มคือ เคร่ืองเสียงและโทรทัศน 
และตรายี่หอท่ีเปนท่ีนิยมของผูบริโภคมากท่ีสุดคือยี่หอพานาโซนิค และ สอดคลองกับผล
การศึกษาของวิภาวดี ณ เชียงใหม (2549) ท่ีทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซ้ือเครื่องใชไฟฟาของ
ลูกคาบริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด พบวาลูกคาไดเขามาซ้ือโทรทัศนมากท่ีสุด  โดยซ้ือโทรทัศน
จอแบนยี่หอ โซนี่ ขนาด 21 นิ้ว 
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(3) ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาเนื่องจาก

จําเปนตองใชและยังไมเคยมี ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุพัตรา จุฑาวิจิตรธรรม (2541) ท่ี
ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคสินคาเครื่องใชไฟฟาของผูบริโภค สามารถอธิบาย
พฤติกรรมในการบริโภคสินคาเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนของผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม
พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมคิดจะซ้ือสินคาเคร่ืองใชไฟฟาใหมเพิ่มข้ึน เหตุผลประการแรก
คือ คิดวายังไมมีความจําเปน แตผลการศึกษาไมสอดคลองกับของวิภาวดี ณ เชียงใหม (2549) ท่ี
ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของลูกคาบริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด พบวา 
เหตุผลในการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาเนื่องจากมีบริการขนสงและติดต้ัง 

(4) ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participate in the buying?) 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาดวยตนเอง 

และรับผิดชอบคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
สุพัตรา จุฑาวิจิตรธรรม (2541) ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคสินคา
เคร่ืองใชไฟฟาของผูบริโภค สามารถอธิบายพฤติกรรมในการบริโภคสินคาเครื่องใชไฟฟาใน
ครัวเรือนของผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหมพบวา ผูท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจนั้น สวนใหญ
ผูบริโภคจะเปนผูตัดสินใจเอง และ สอดคลองกับผลการศึกษาของวิภาวดี ณ เชียงใหม (2549) ท่ี
ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของลูกคาบริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด พบวา
ลูกคาจะตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาดวยตนเอง 

(5) ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีวันและเวลาท่ีซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาไม

แนนอน ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของวิภาวดี ณ เชียงใหม (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของลูกคาบริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด พบวาลูกคาไดเขามาซ้ือ
สินคาในวันเสารและอาทิตย เวลา 13.01 – 17.00 น. และมีชวงฤดูกาลซ้ือไมแนนอน 

(6) ผูบริโภคซ้ือท่ีใด (Where does the consumer buy?) 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม จะเลือกซ้ือสินคาเครื่องใชไฟฟาจากรานคาท่ีมี

สินคาหลากหลายใหเลือก โดยซ้ือที่หางสรรพสินคามากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
สุพัตรา จุฑาวิจิตรธรรม (2541) ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคสินคา
เคร่ืองใชไฟฟาของผูบริโภค สามารถอธิบายพฤติกรรมในการบริโภคสินคาเครื่องใชไฟฟาใน
ครัวเรือนของผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหมไดวา ผูบริโภคจะนิยมซ้ือสินคาจากรานจําหนาย
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เคร่ืองใชไฟฟา ท่ีมีการรับประกันสินคาและบริการหลังการขาย มีสินคาใหเลือกหลากหลายใน
ราคาถูก 
 (7) ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง มากกวา 
10,000 บาท โดยคุณสมบัติของเคร่ืองใชไฟฟา ท่ีเลือกซ้ือคือ ราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี
การศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจซ้ือโดยทําการคนหาขอมูลจาก แผนพับ ใบปลิว และมีวิธีการ
ชําระเงินแบบใชเงินสด ในภายหลังการซ้ือเคร่ืองใหมจะ เก็บเคร่ืองเกาไวสํารองใช เกิดความพอใจ
หลังจากท่ีซ้ือ ความรูสึกเฉยๆ ท่ีจะแนะนําใหเพื่อนหรือคนรูจักซ้ือ หลังจากท่ีตนเองไดซ้ือมาใชแลว 
และมีแผนจะซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาในอนาคต โดยในอนาคตวางแผนจะซ้ือชุดโฮมเธียเตอร และซ้ือ
ยี่หอโซนี่ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุพัตรา จุฑาวิจิตรธรรม (2541) ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในการบริโภคสินคาเครื่องใชไฟฟาของผูบริโภค พบวาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือจะมี
การศึกษาคุณสมบัติ และวางแผนการซ้ือสินคากอนลวงหนา เนื่องจากสินคามีราคาแพงและเปน
สินคาท่ีมีระยะเวลาการใชงานไดนาน การชําระคาสินคา ผูบริโภคสวนใหญเลือกท่ีจะชําระคาสินคา
เปนเงินสดมากกวา และ สอดคลองกับผลการศึกษาของวิภาวดี ณ เชียงใหม (2549) ท่ีทําการศึกษา
เร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของลูกคาบริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด พบวาใบปลิวเปน
ส่ือโฆษณาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟามากท่ีสุด และลูกคาจะชําระคาสินคาเปนเงินสด  

  
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 
จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดในระดับ

มากทุกปจจัยไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion)  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟามาก
ท่ีสุด คือสินคาท่ีมีการรับประกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุพัตรา จุฑาวิจิตรธรรม (2541) 
ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคสินคาเคร่ืองใชไฟฟาของผูบริโภค สามารถอธิบาย
พฤติกรรมในการบริโภคสินคาเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนของผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม
พบวา ลักษณะและรูปแบบของรานจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาท่ีผูบริโภคตองการมากท่ีสุดคือจะตองมี
การรับประกันสินคาและการบริการหลังการขายท่ีดี และ สอดคลองกับผลการศึกษาของวิภาวดี ณ 
เชียงใหม (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของลูกคาบริษัท เชียงใหม
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สยามทีวี จํากัด พบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาคือสินคามี
ระยะเวลารับประกัน 

 ปจจัยดานราคา พบวาปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟามาก
ท่ีสุด คือ ระดับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
สุพัตรา จุฑาวิจิตรธรรม (2541) ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคสินคา
เคร่ืองใชไฟฟาของผูบริโภค สามารถอธิบายพฤติกรรมในการบริโภคสินคาเครื่องใชไฟฟาใน
ครัวเรือนของผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหมพบวาสินคาท่ีเปนท่ีตองการของผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน 
หากราคาของสินคาลดลง คือเคร่ืองเสียงและโทรทัศน และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
วิภาวดี ณ เชียงใหม (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเครื่องใชไฟฟาของลูกคาบริษัท 
เชียงใหมสยามทีวี จํากัด พบวาปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาคือ มี
โปรแกรมผอนชําระอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0 

ปจจัยด านการจัดจํ าหนาย  พบวาปจจัยยอย ท่ี มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟามากท่ีสุด คือ การเดินทางสะดวก และมีท่ีจอดรถ แตไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของวิภาวดี ณ เชียงใหม (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของลูกคา
บริษัท  เชียงใหมสยามทีวี  จํากัด  พบวา  ปจจัยยอยดานสถานท่ี  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟาคือ การจัดโชวสินคาเปนระเบียบ สะดวกในการเลือกซ้ือสินคา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟามากท่ีสุด พนักงานขายในรานมีความสุภาพ ออนโยน ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ สุพัตรา จุฑาวิจิตรธรรม (2541) ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภค
สินคาเคร่ืองใชไฟฟาของผูบริโภค สามารถอธิบายพฤติกรรมในการบริโภคสินคาเคร่ืองใชไฟฟาใน
ครัวเรือนของผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหมพบวาการโฆษณามีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคทุกกลุม และสอดคลองกับผลการศึกษาของวิภาวดี ณ เชียงใหม (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของลูกคาบริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด พบวา ปจจัยยอยดาน
บุคลิคของรานคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาคือ พนักงานขายมีบุคลิกภาพดี สุภาพ 
อัธยาศัยดี 
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ขอคนพบ 
 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพนู มีขอคนพบดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 - 30 ป มีการศึกษาสูงสุด 
ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท มีรายไดอ่ืนๆ ตํ่ากวา 
5,000 บาท เปนพนักงานรายเดือน มีระยะเวลาท่ีทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมลําพูน 1 – 3 ป และ
มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน 

2. ผูตอบแบบสอบถามซ้ือสินคาเคร่ืองใชไฟฟาประเภท โทรทัศน โดยเพศหญิงซ้ือยี่หอ 
พานาโซนิค แตเพศชายซ้ือยี่หอ โซนี่ และ ซัมซุง ในอนาคตผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศ
หญิงมีแผนท่ีจะซ้ือ ชุดโฮมเธียเตอร ยี่หอโซนี่ 

3. ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายได ซ้ือโทรทัศน ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดตอเดือนมากกวา 20,000 บาท ซ้ือเคร่ืองเลน DVD/VCD  

4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาเพราะจําเปนตองใชและยังไมเคยมี 
5. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาดวยตนเองและรับผิดชอบ

คาใชจายดวยตนเอง 
6. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีวันและเวลาท่ีซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาท่ีไมแนนอน 
7. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จะซ้ือจากรานคาท่ีมีสินคาหลากหลายใหเลือก  
8. ผูตอบแบบสอบถามเพศชายซ้ือท่ีรานคาปลีกเคร่ืองใชไฟฟา แตผูตอบแบบสอบถาม

เพศหญิงซ้ือท่ีหางสรรพสินคา 
9. ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา มากกวา 10,000 บาท 

แต ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา 5,001 – 10,000 บาท  
10. ผูตอบแบบสอบถามเพศชายพิจารณาคุณสมบัติเคร่ืองใชไฟฟาจาก ประโยชนใชสอย 

เปนอันดับแรก แตผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงพิจารณาจาก ราคาเปนอันดับแรก  
11. ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีการคนหาขอมูลกอนการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาจาก 

อินเตอรเน็ต แตผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีการคนหาขอมูลกอนการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาจากแผน
พับ ใบปลิว  

12. ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความรูสึกเฉยๆ ท่ีจะแนะนําใหเพื่อนหรือคนรูจักซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟา หลังจากตนเองไดซ้ือมาใชแลว แตผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงจะแนะนําใหเพื่อน
หรือคนรูจักซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา หลังจากตนเองไดซ้ือมาใชแลว 
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13. ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีวิ ธีการชําระ เ งินแบบใช เ งินสดในการ ซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟา ภายหลังการซ้ือเคร่ืองใหมจะเก็บเคร่ืองเกาไวสํารองใช และมีความรูสึกพอใจ 
ภายหลังการซ้ือ 

14. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายได ตํ่ากวา 5,000 บาท มีวิธีการชําระเงินแบบผอน
ชําระรายเดือน แตผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดอ่ืนๆ มีวิธีการชําระเงิน แบบใชเงินสด 

15. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จะเก็บเคร่ืองเกาไวสํารองใชภายหลังการซ้ือเคร่ืองใหม 
และเกิดความพอใจภายหลังการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา  

16. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญคือ สินคาท่ีมีการ
รับประกัน 

17. ปจจัยดานราคา ท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญคือ ระดับราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 

18. ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญคือ การ
เดินทางสะดวก และมีท่ีจอดรถ 

19. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญคือ 
พนักงานขายในรานมีความสุภาพออนโยน 

 
ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองใชไฟฟาของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบ การหรือ
ผูสนใจ เพื่อเปนขอพิจารณาปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคา 
ดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ 
1. ผูประกอบการควรจัดใหมีสินคาเครื่องใชไฟฟาประเภทเคร่ืองเสียงและส่ือเพื่อความ

บันเทิงตางๆ เชน โทรทัศน ชุดโฮมเธียเตอร เคร่ืองเลน VCD,DVD เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญท่ีนิยมซ้ือ โทรทัศน มากท่ีสุด 

2. ผูประกอบการควรจัดใหสินคาท่ีนํามาจําหนายแตละชนิดมีใหเลือกหลายรุน หลายสี 
เพื่อทําใหรานคาเกิดความหลากหลาย เชนโทรทัศน มีใหเลือก แบบ จอแบน LCD หรือ Plasma 
และมีหลายขนาดใหเลือก ต้ังแต 14 นิ้ว จนถึง 61 นิ้ว  โดยมีการประเมินวาลูกคาสนใจ รุนไหน 
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แบบไหนมากท่ีสุด แลวจึงเนนความสําคัญไปท่ีสินคาชนิดนั้น เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญจะซ้ือจากรานคาท่ีมีสินคาหลากหลายใหเลือก  

3. ผูประกอบการควรจัดใหมีศูนยบริการหลังการขาย ท่ีมีชางท่ีชํานาญ และมีความรู
เกี่ยวกับสินคาเปนอยางดี ท่ีทําหนาท่ี บริการนําสงและติดต้ังสินคาใหถึงท่ีบาน หรือท่ีอยูอาศัย 
เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในเร่ืองของการบริการหลัง
การขาย ในระดับมาก 

4. ผูประกอบการควรจัดใหสินคามีกําหนดระยะเวลารับประกันท่ีชัดเจน และใหลูกคา
สามารถนําสินคาท่ีชํารุดมาเปล่ียนไดภายในกําหนดเวลา เชน ภายใน 7 วัน เพื่อแสดงความจริงใจ 
และสรางความม่ันใจใหแกลูกคา เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญในเร่ืองของสินคาท่ีมีการรับประกัน  

5. ผูประกอบการควรลดระยะเวลาในการสงซอม ใหลูกคาสามารถไดรับสินคาท่ีสงซอม
คืนไดเร็วข้ึน โดยในระหวางการรอของท่ีสงซอมคืน ควรจัดใหมีสินคาสํารอง ใหลูกคานํากลับไป
ใชไดกอน 

6. ผูประกอบการควรมีการติดตาม และสอบถามความพึงพอใจ หรือปญหาในการใชงาน
หลังจากท่ีลูกคาไดซ้ือสินคาไปใชแลว เพื่อใหลูกคารูสึกประทับใจ และเพื่อเปนการแสดงความ
รับผิดชอบตอลูกคา 

ดานราคา  
1. ผูประกอบการควรต้ังราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา เพื่อใหลูกคารูสึกคุมคา

มากท่ีสุด เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในเร่ืองของระดับ
ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 

2. สําหรับสินคาท่ีมีหลายรุน เชน โทรทัศน รุน 21 นิ้ว 25 นิ้ว และ 29 นิ้ว ผูประกอบการ
ควรต้ังราคาใหมีระดับราคาท่ีเหมาะสมกับแตละรุน ไมต้ังราคาใหใกลเคียงหรือแตกตางกันมาก
เกินไป เพื่อทําใหลูกคาสามารถมองเห็นไดวาทําไม ราคาสินคารุนหนึ่งจึงสูงกวาอีกรุนหนึ่ง 

3. สําหรับสินคาท่ี สามารถนํามาขายรวมกันได เชน เคร่ืองปรับอากาศ กับ พัดลม 
ผูประกอบการควรมีการต้ังราคาของสินคาท่ีขายรวมกันไดใหถูกลง เพื่อเปนการจูงใจใหลูกคา ซ้ือ
ท้ังสินคาท้ังสองชนิด เชน เคร่ืองปรับอากาศราคา 10,000 บาท พัดลม ราคา 1,000 บาท หากซ้ือท้ัง
สองอยางพรอมกันจะต้ังราคาขายไวท่ี 10,500 บาท เปนตน 

4. ผูประกอบการควรมีการต้ังราคาใหสินคาใดชนิดหนึ่งตํ่ากวาปกติ เพื่อดึงดูดใหลูกคา
เขาราน และซ้ือสินคาชนิดอ่ืนๆ ดวย แตตองระมัดระวังไมใหสินคาท่ีต้ังราคาตํ่านั้นหมดสตอก เพื่อ
ไมใหลูกคาเขาใจผิดวาเปนการหลอกลวง 
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ดานการจัดจําหนาย 
1. ผูประกอบการควรจัดใหมีท่ีจอดรถที่สะดวก เพื่อใหลูกคารูสึกสะดวกสบาย ในการ

เดินทางเขามาท่ีราน เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในเร่ือง
ของการมีท่ีจอดรถที่สะดวก 

2. ผูประกอบการควรมีการจัดวางสินคาใหเปนหมวดหมู และจัดรานคาใหมีบรรยากาศท่ี
ดูทันสมัย และสะอาด เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญใน
เร่ืองของรานคาท่ีจัดวางสินคาใหเปนหมวดหมู มีบรรยากาศท่ีดูทันสมัย  

3. ผูประกอบการควรจัดใหมีหองลอง หรือจุดสาธิตสินคา โดยเฉพาะเครื่องเสียง ควรจัด
ใหมีจุดเฉพาะ เพื่อใหลูกคาสามารถแยกเสียงได เชน หูฟง หรือจัดหองแยกออกไป 

ดานการสงเสริมการตลาด 
1. ผูประกอบการควรจัดทํา แผนพับ ใบปลิว เพื่อประชาสัมพันธ รานคา รวมถึงสินคา 

และ โปรโมช่ันตางๆ ของราน โดยควรทําอยางตอเนื่อง ทุกๆ เดือน เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีการคนหาขอมูลกอนตัดสินใจซ้ือ และสวนใหญจะคนหาขอมูล จากแผน
พับ ใบปลิว 

2. ผูประกอบการควรจัดใหมีพนักงานขายท่ีมีความรูเกี่ยวกับตัวสินคาเปนอยางดี ท่ี
สามารถใหขอมูลท่ีเปนประโยชนกับลูกคา เพื่อใหลูกคานําไปใชในการตัดสินใจซ้ือได โดย
พนักงานขายควรมีความสุภาพ ออนโยน ตอลูกคา เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา เพราะจาก
พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในเร่ืองของพนักงานขาย มากท่ีสุด 
และปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบคือพนักงานขายไมมีความรูเกี่ยวกับตัวสินคา 

3. ผูประกอบการควรจัดใหมีศูนยบริการเคล่ือนท่ี ออกไปต้ังตามยานชุมชน โดย
กําหนดใหมีสัปดาหละ 1 คร้ัง เพื่อใหบริการซอม หรือ ตรวจเช็คสภาพของเคร่ืองใชไฟฟาใหฟรี 
เพื่อเปนการประชาสัมพันธรานคาและสรางภาพลักษณท่ีดีในสายตาของลูกคา 

4. ผูประกอบการควรจัดใหมีสวนลด ในกรณีท่ีลูกคาชําระคาสินคาดวยเงินสด เพื่อเปน
การกระตุนใหลูกคาชําระเงินเร็วข้ึน เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ชําระ
เงินแบบใชเงินสด 

5. ผูประกอบการควรจัดใหมีของแถม ท่ีใหลูกคาสามารถเลือกได เพื่อใหเหมาะสมกับ 
เพศ และวัยของลูกคา เชน แถม เคร่ืองปงขนมปงหรืออุปกรณในครัว สําหรับลูกคาเพศหญิง เคร่ือง
โกนหนวด สําหรับลูกคาเพศชาย เปนตน 



 146 

6. ผูประกอบการควรจัดใหมีการนําของเกามาแลกซ้ือสินคาใหม โดยการเพ่ิมเงิน
บางสวน เชน โทรทัศนเกามีคา 2,000 บาท เม่ือนํามาแลกซ้ือโทรทัศนเคร่ืองใหม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ในการซ้ือสินคาท่ีมีมูลคาสูง และทําใหสามารถดึงลูกคาจากคูแขงได 
 
 


