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การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในอําเภอเมืองลําปาง 

ในการซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

Marketing Communication Affecting Consumers in Mueang Lampang District Towards 

Purchasing Large Electric Appliances 

ยศวรรธ  สัชฌะไชย*  และอรชร  มณีสงฆ์* *  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในอําเภอเมือง

ลําปางในการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร     

ในอําเภอเมืองลําปาง  ที่มีประสบการณ์ในการซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ภายใน 1 ปี ท่ีผ่านมา จํานวน 

410 ราย  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใช้ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติอนุมาน คือ  

One-way ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 25-35 ปี  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

10,000-20,000 บาท  และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ท้ัง 5 ได้แก่  การโฆษณา     

การประชาสัมพันธ ์การขายโดยพนักงานขาย  การส่งเสริมการขาย  และการตลาดทางตรง มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค 

เม่ือจําแนกระดับของอิทธิพลการส่ือสารการตลาด  ตามลําดับข้ันการตอบสนองต่อการสื่อสารการตลาด (AIDA 

model)  พบว่า  การส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดใน  ขั้นตอนการซ้ือ (Action)  และการขายโดยบุคคลที่มีอิทธิพล

มากท่ีสุดใน ขัน้ตอนความสนใจ (Interest)  ต้องการใช ้(Desire)  และการซ้ือ (Action)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ผลการศึกษายังพบว่า เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดมีอิทธิพลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   

เม่ือจําแนกตามลําดับขั้นการตอบสนองต่อการส่ือสารการตลาด (AIDA model)  กับประเภทของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ ่

(เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองซักผ้า  ตู้เย็นหรือตู้แช่) กลุ่มผู้บริโภคเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ประเภทต่างกันให้ระดับการมี

อิทธิพลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญในเกือบทุกลําดับขั้นการตอบสนองต่อการสื่อสารทางการตลาด 

อีกท้ังยังพบว่า การส่ือสารการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้

แตกต่างกัน ส่งเสริมการขายมีอิทธิพลมากท่ีสุดในของกลุ่มรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ในขณะท่ีการขายโดย

บุคคลมีอิทธิพลมากในหมู่ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท 

 

 

 

 

                                                            
*  นกัศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิตสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  รองศาสตราจารย์  อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

This independent study aims to study Marketing Communication Affecting Consumers in Mueang Lampang 

District Towards Purchasing Large Electrical Appliances. The questionnaires were distributed to a sample group of 

410 residents in Lampang District who had experience of buying large electrical appliances during one year.  The 

data was analyzed by descriptive statistics which consisted of frequency, percentage, mean and One-way ANOVA. 

The results showed that most of them were female aged 25-35 years old with a salary between 10,000-

20,000 baht per month who worked as officers or employees for private companies.  The tools of Marketing 

Communication were: advertising, publicity, personal selling, sales promotion, direct marketing. 

According to the hierarchy of response to Marketing Communication ( AIDA model) , marketing 

communication affecting consumers response as fallow sales promotion had the most influence on action, personal 

selling had the most influence on interest, desire and action, with all being statistically significant. 

The study rivaled that Marketing Communication tools had statistically significant differences.  When 

classified according to the hierarchy of response to Marketing Communication ( AIDA model)  in relation to large 

electrical appliances (air conditioners,  freezers and  washing machine). It was found that consumer use of different 

types of large electrical appliances had differed statistic significantly in almost every order of hierarchy of response to 

marketing communication.  

It also found that the marketing communication had statistical significance among consumer groups with 

different income. Sales promotion was the most influential in the hierarchy of response to marketing communications 

of group of monthly incomes not over 10,000 baht, while personal selling was most influential among consumers 

with monthly incomes of more than 10,000 baht. 

บทนํา  

จังหวัดลําปางต้ังอยู่ก่ึงกลางของภาคเหนือ เป็นจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงด้าน 

โลจิสติกส์คมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ประกอบกับภาคอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตอย่างก้าว

กระโดด ซ่ึงผู้บริโภคท่ีซ้ือบ้านหรือคอนโดมิเนียมจะมองหาสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันดับแรก ร้านค้าปลีก

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่จึงสนใจขยายกิจการเพ่ือแข่งขันมากขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อภาพรวมตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายใน

จังหวัด โดยในปี 2558 จังหวัดลําปางมีผู้ประกอบการค้าปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ารวม 36 ราย มีมูลค่าตลาด 939.30 ล้านบาท 

สูงขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 41.52 เป็นสัดส่วนของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่  ประกอบด้วยเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซักผ้า 

และตู้เย็นและตู้แช่ ร้อยละ 68 (ชามา บุปผาเจริญสุข,  2559:  สัมภาษณ์) เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นสินค้าช้ินใหญ ่ 

มีอายุการใช้งานนาน มีราคาสูง จึงนับเป็นสินค้าประเภทมีความสําคัญหรือเก่ียวข้องสูง (High involvement) ผู้ซื้อมีข้ันตอน

พิจารณารอบคอบ จึงต้องมีการจัดการเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการรับรู ้
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เปล่ียนแปลงทัศนคติ  จนกระท่ังเกิดพฤติกรรมการซื้อ  (สุดาพร  กุณฑลบุตร, 2552) กอปรผู้บริโภคมีพฤติกรรมรับ

ข่าวสารท่ีมากมาย  และสามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ผู้ประกอบการค้าปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในจังหวัดลําปาง 

จึงพยายามกระตุ้นให้ผู้บริโภคมาเป็นลูกค้าของกิจการ  โดยการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดต่าง ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

การส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  อันสง่ผลต่อการสูญเสียงบประมาณโดยไม่จําเป็น 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  

เครื่องมือการส่ือสารการตลาด วรัท วินิจ (2557) ได้อธิบายว่า เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดมีอยู่ 5 ชนิด 

ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย และการตลาดทางตรง โดยจะต้อง

ต้ังวัตถุประสงค์และการวางแผนให้สามารถตอบสนองกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย  ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  ได้แก่ การ

สร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างหรือปรับเปล่ียนความรู้สึกหรือทัศนคติ การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม 

ตัวแบบลําดับข้ันการตอบสนองต่อการสื่อสารการตลาด (AIDA model) ดารา ทีปะปาล (2554) ได้กล่าวถึง

ตัวแบบลําดับขั้นการตอบสนองต่อการสื่อสารการตลาด ว่า เป็นผลในการส่งเสริมการตลาด ซึ่งแสดงลําดับข้ันตอนใน

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของลูกค้า 4 ข้ันตอน ไดแ้ก ่ความต้ังใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตัดสินใจซือ้ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตเน้ือหา 

เป็นการศึกษาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ได้แก ่

เครื่องปรับอากาศ เคร่ืองซักผ้า และตูเ้ย็นหรือตู้แช่ ของผู้บริโภคในอําเภอเมืองลําปาง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในอําเภอเมืองลําปาง ท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ใน  1 ปีท่ีผ่าน

มาซ่ึงไม่ทราบจํานวนประชากร โดยได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 410 ราย กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา จําแนกตาม

สัดส่วนของจํานวนหน่วยการขายสินค้าเฉล่ีย 2 ปีท่ีผ่านมา เคร่ืองปรับอากาศ ร้อยละ 70.73 เคร่ืองซักผ้า ร้อยละ 12.2 

และตู้เย็นหรือตู้แช ่ร้อยละ 17.07 (ชามา บุปผาเจริญสุข, 2559: สัมภาษณ์) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ  

และค่าเฉล่ีย และสถิติอนุมาน คือ One-way ANOVA เพื่อใช้ในการแปลความหมายข้อมูล นําเสนอในรูปของตาราง

ประกอบคําบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่และ

ร้อยละ ส่วนข้อมูลในส่วนที่ 2 เป็นประเภทของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดวิเคราะห์โดยการใช้ค่าร้อยละ จําแนกตาม

ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร ส่วนการวัดระดับผลของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อคําถามมีคําตอบ

ใหเ้ลือก 5 ระดับ 
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ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (65.6%) มีอายุ 25-35 ปี (46.3%) มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท (48.7%) และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (49.0%)  

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดทุกเคร่ืองมือมีอิทธิพลต่อกระบวนการสื่อสารการตลาดอยู่ระดับมากข้ึนไป  

มีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด ในขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ (4.21) 

และเคร่ืองมือด้านการขายโดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด ในขั้นตอนการเกิดความสนใจ (4.23) ข้ันตอนเกิด   

ความต้องการใช้ (4.27) และขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ (4.32) เม่ือทําการสรุปผลจําแนกตามประเภทสินค้าแล้วพบว่า 

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลในระดับมากข้ึนไปในทุกลําดับข้ัน มีรายละเอียดดังน้ี 

 

เครื่องปรับอากาศ Attention Interest Desire Action 

การขายโดยบุคคล มาก (4.15) มาก (4.19) มาก (4.20)* มากท่ีสุด 

(4.21)* 

การส่งเสริมการขาย มาก (4.00)* มาก (4.02)* มาก (4.10)* มาก (4.11)* 

การโฆษณา มาก (3.92) มาก (3.91)* มาก (3.97)* มาก (3.96)* 

การประชาสัมพันธ ์ มาก (3.90)* มาก (3.88) มาก (3.96)* มาก (3.89)* 

การตลาดทางตรง มาก (3.63)* มาก (3.66)* มาก (3.74)* มาก (3.75)* 

 

เครื่องซักผ้า Attention Interest Desire Action 

การขายโดยบุคคล มากท่ีสุด 

(4.29) 

มากที่สุด 

(4.35) 

มากที่สุด 

(4.43)* 

มากท่ีสุด 

(4.55)* 

การส่งเสริมการขาย มากท่ีสุด 

(4.26)* 

มากที่สุด 

(4.33)* 

มากที่สุด 

(4.35)* 

มากท่ีสุด 

(4.41)* 

การโฆษณา มาก (4.09) มาก (3.94)* มาก (3.69)* มาก (3.41)* 

การประชาสัมพันธ ์ มาก (4.09)* มาก (4.10) มากที่สุด 

(4.24)* 

มากท่ีสุด 

(4.27)* 

การตลาดทางตรง มาก (3.96)* มาก (4.02)* มาก (4.01)* มากท่ีสุด 

(4.24)* 
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ตู้เย็นหรือตู้แช่ Attention Interest Desire Action 

การขายโดยบุคคล มาก (4.13) มากที่สุด 

(4.29) 

มากที่สุด 

(4.42)* 

มากท่ีสุด 

(4.62)* 

การส่งเสริมการขาย มาก (4.13)* มากที่สุด 

(4.36)* 

มากที่สุด 

(4.39)* 

มากท่ีสุด 

(4.45)* 

การโฆษณา มาก (4.03) มาก (4.16)* มากที่สุด 

(4.22)* 

มาก (4.18)* 

การประชาสัมพันธ ์ มาก (3.71)* มาก (3.83) มาก (3.90)* มาก (3.98)* 

การตลาดทางตรง มาก (3.73)* มาก (4.03)* มาก (4.17)* มากท่ีสุด 

(3.29)* 

* แสดงถึงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความสําคัญของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ

กระบวนการสื่อสารการตลาด จําแนกตามประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่พบว่า กลุ่มผู้ซื้อสินค้าต่างประเภทกันให้ระดับ

ความสําคัญท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เกือบทุกกระบวนการ และยังพบว่าเคร่ืองมือการส่ือสาร

การตลาดด้านการส่งเสริมการขาย เป็นเคร่ืองมือที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกระบวนการสื่อสารการตลาดของกลุ่มผู้ซ้ือสินค้า

ท่ีมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ในขณะที่ด้านการขายโดยบุคคลมีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน

มากกว่า 10,000 บาท เม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความสําคัญของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดที่     

มีผลต่อกระบวนการส่ือสารการตลาด จําแนกรายได้พบว่า กลุ่มผู้ซื้อสินค้าท่ีมีรายได้ต่างกัน ให้ระดับความสําคัญด้าน     

การขายโดยบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญในลําดับการขั้นการตัดสินใจซ้ือ 

อภิปรายผล 

 1. กลุ่มผู้ซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้ความสําคัญกับเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดด้านการขายโดยบุคคล 

และการส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับการศึกษาของนฤมล หอมแก่นจันทร์ (2550)  พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดท่ีมีความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด 2 อันดับแรก  ได้แก่  การมีรายการส่งเสริมการขายน่าสนใจ   

และพนักงานให้บริการด้วยความเอาใจใส่ด้วยความเสมอภาค 

2. เครื่องมือการส่ือสารการตลาดมีความสําคัญต่อลําดับขั้นการตอบสนองต่อการส่ือสารการตลาด โดยรวมอยู่

ในระดับมาก สอดคล้องกับกิติพงษ์  สุขเกษม (2558) พบวา่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลในการประกอบธุรกิจประเภท

เค ร่ืองใช้ ไฟฟ้ าโดยรวม ท้ั งหมดอ ยู่ ในระดับมาก   และสอดคล้องกับนฤมล  หอมแก่น จันทร์  (2550) พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญโดยรวมกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก 
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  3. กลุ่มผู้ซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ให้ความสําคัญกับการรับประกันคุณภาพ

สินค้าเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับนฤมล หอมแก่นจันทร์ (2550)  พบว่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก 

  4. กลุ่มผู้ซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ให้ความสําคัญกับการรับประกัน

คุณภาพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับนฤมล หอมแก่นจันทร์ (2550) พบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ    

การตัดสินใจซ้ือของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็น

อันดับแรก 

5. กลุ่มผู้ซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  ให้ความสําคัญกับเคร่ืองมือ     

การสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมากที่สุดของทุกลําดับข้ัน สอดคล้องกับการศึกษาของนฤมล หอมแก่น

จันทร์ (2550)  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน  

การส่งเสริมการขายมากที่สุด 

  6. กลุ่มผู้ซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 10,001-20,000 บาท  ให้ความสําคัญกับการขาย

โดยบุคคลมากท่ีสุดทุกลําดับขั้นการตอบสนองต่อการส่ือสารการตลาด สอดคล้องกับ นฤมล หอมแก่นจันทร์ (2550)  

ท่ีพบว่า ผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านพนักงานขาย 

เร่ืองการให้บรกิารด้วยความเอาใจใส่ และให้บริการด้วยความเสมอภาคเป็นอันดับแรก 

  7. เคร่ืองมือการขายโดยบุคคล ด้านพนักงานขายอัธยาศัยดีและพนักงานขายให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนชัดเจน  

กลุ่มผู้ซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้ความสําคัญในข้ันตอนการเกิดการรู้จัก และต้ังใจฟังข้อมูล (Attention) เป็นอันดับแรก 

สอดคล้องกับการศึกษาของฐิติพงศ์ นามติ๊บ (2555) พบว่าเคร่ืองมือการขายโดยบุคคลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคัญกับการให้ข้อมูลที่ครบถว้นเป็นอันดับแรก 

  8. เคร่ืองมือการขายโดยบุคคลท่ีกลุ่มผู้ซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้ความสําคัญในขั้นตอนการเกิดความสนใจ 

(Interest) เป็นอันดับแรก คือ พนักงานขายอัธยาศัยดี  สอดคล้องกับการศึกษาของฐิติพงศ์ นามต๊ิบ (2555)  พบว่า

เครื่องมือการขายโดยบุคคลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการให้ข้อมูลที่ครบถว้นเป็นอันดับแรก 

  9. เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อข้ันตอนการซื้อ (Action) 2 อันดับแรก คือ การขายโดยบุคคลและ

การส่งเสริมการสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐเนตร ศรีนวล (2556)   พบว่าเครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจรที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือใน 2 อันดับแรก ได้แก่การขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการขาย 

ข้อเสนอแนะ 

การส่ือสารการตลาดท้ัง 5 เคร่ืองมือ มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในอําเภอเมืองลําปางในการซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาด

ใหญ่ภาพรวมในระดับมากขึ้นไป  และเม่ือหาความสัมพันธ์ร่วมกับลําดับข้ันการตอบสนองต่อการสื่อสารทางการตลาด 

(AIDA model)  จะพบว่ามีค่าเฉล่ียของความสําคัญท่ีต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของเคร่ืองมือต่าง ๆ  กับประเภทของ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  และระดับรายได้ของผู้บริโภค  ดังน้ัน จึงควรเน้นการให้น้ําหนักการใช้งบประมาณการส่งเสริมการตลาด
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แต่ละเคร่ืองมือที่แตกต่างกันไปตามลําดับข้ันการตอบสนองต่อการส่ือสารทางการตลาด (AIDA model)  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของเครื่องมือการสื่อสารการตลาด 

สําหรับกิจการค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในอําเภอเมอืงลําปาง 

กิจการค้าปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าควรให้ความสําคัญและพัฒนาบุคลากรด้านการขาย สร้างความตระหนักรู้ถึง     

การเป็นพนักงานขายท่ีดีมีคุณภาพ เสริมสร้างการเป็นพนักงานขายมืออาชีพ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ  

เป็นประจํา เพื่อให้พนักงานขายสามารถถ่ายทอดให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ให้ความรู้กลยุทธ์ในการขาย กลยุทธ์ใน    

การสื่อสาร และยังควรมีการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ความสําคัญกับการแต่งกาย และท่ีสําคัญควรฝึกให้พนักงานขายมี

อัธยาศัยท่ีดี มีความเต็มใจ พร้อมในการให้บริการตลอดเวลา นอกจากน้ีกิจการยังควรส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึง

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้า เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ควรมีการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้า มอบของแถม

ให้กับลูกค้า และควรจัดโปรโมช่ันผ่อนชําระค่าสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความต้องการและตัดสินใจซ้ือได้เร็วขึ้น นอกจากนี้

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดด้านการโฆษณาผ่านส่ือ การประชาสัมพันธ์  และการตลาดทางตรง ก็เป็นเคร่ืองมือท่ีมี

อิทธิพลเช่นกัน จึงควรให้ความสําคัญต่อเคร่ืองมือต่าง ๆ เชน่กัน 

จากการศึกษายังพบว่าแต่ละเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดในแต่ละเครื่องมือยังมีความสําคัญต่อประเภทของ

สินค้าต่างกัน  ดังนี้ 

1. สําหรับลูกค้าท่ีซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ด้านการขายโดยบุคคล เป็นเคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลต่อทุกลําดับข้ัน      

การตอบสนองต่อการส่ือสารการตลาด โดยเน้นในเรื่องอัธยาศัย และบุคลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือของพนักงาน 

2. สําหรับลูกค้าท่ีซ้ือเคร่ืองซักผ้า ควรให้ความสําคัญกับเคร่ืองมือการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิด

การซื้อ เช่น การผ่อนชําระสินค้า กิจกรรมลุ้นรางวัล เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มน้ียังให้ความสําคัญกับช่วยเหลือสังคมและมี

ความสัมพันธ์กับชุมชน จึงควรจัดกิจกรรมช่วยเหลือต่อชุมชนในช่วงปลายเดือนมิถุนายน หรือก่อนฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงท่ีจะ

เกิดการซ้ือเคร่ืองซักผ้ามากที่สุดของแต่ละปี 

3. สําหรับลูกค้าที่ซ้ือตู้เย็นหรือตู้แช่ ควรให้ความสําคัญกับการแจ้งถึงเงื่อนไขการรับประกันสินค้า เพื่อให้ลูกค้า

เกิดความสนใจ และมีการจัดกจิกรรมลุ้นรางวัล เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซ้ือตู้เย็นหรือตู้แช่ 

สําหรับผู้ผลิตหรือเจ้าของตราผลิตภัณฑ์ 

การขายโดยบุคคลเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังเป็นเคร่ืองมือที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในการซ้ือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในทุกลําดับข้ันการตอบสนองต่อการสื่อสารการตลาด ผู้ผลิตหรือเจ้าของตราผลิตภัณฑ์ควรมี

การอบรมให้ความรู้ เตรียมความพร้อมให้กับที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Consultant) ร่วมกับการส่งเสริมการขายไป

ยังพนักงานขาย และการส่งเสริมการขายไปยังลูกค้า จะช่วยให้ท่ีปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ทํางานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

และยังพบว่าในข้ันตอนเกิดการรู้จัก (Attention) ขั้นตอนการเกิดความสนใจ (Interest) และขั้นตอนเกิดความต้องการใช้ 

(Desire) กลุ่มผู้ซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้ระดับความสําคัญกับการรับประกันสินค้าเป็นอันดับแรก จึงควรมีการพิจารณาเพ่ิม

ระยะการรับประกันสินค้าให้นานขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ให้กลุ่มผู้บริโภคเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในอําเภอเมืองลําปาง

เกิดความสนใจ อยากใช้สินค้า และยังสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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