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ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
ของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน
The Integratrd Marketing Mix Factor Influence Over the Consumers’
Decision to Purchase the Air-Conditioner : a Case Study in Khon Kaen
Province, Muang District
วิยะดา กองจันทรด1ี
ดร.อํานาจ อมรเกียรติไพศาล2
บทคัดยอ
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่อง
ปรับอากาศของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน ใน 2 ดานคือศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศและปจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของผูที่มีประสบการณในการใชเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กภายในที่อยู
อาศัย
ในการศึกษาในครัง้ นีไ้ ดทาํ การสํารวจกลุม ตัวอยางทีเ่ ปนประชากรทีใ่ ชเครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็กภายในทีอ่ ยู
อาศัยในเขตเทศบาลนครขอนแกน จํานวนแบบสอบถาม 400 ชุด เลือกการสุม แบบเจาะจงจากกลุม ตัวอยางทีเ่ ลือกซือ้
เครื่องปรับอากาศขนาดไมเกิน 36,000 บีทียู จากตัวอยางในหางสรรพสินคา และรานตัวแทนจัดจําหนายและทําการ
วิเคราะหโดยใชคา สถิตเิ ชิงพรรณนาเชน การแจกแจงความถี่ คาสถิตริ อ ยละ คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
โดยใชคา สถิตเิ ชิงอนุมานเพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ านการศึกษาทําการทดสอบสมมุตฐิ านโดยใชสถิตเิ ปรียบเทียบเพือ่ หาความ
สัมพันธระหวางตัวแปร (ไครสแควร) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย พบวา
ลักษณะทัว่ ไปของกลุม ตัวอยางผูบ ริโภคทีซ่ อื้ เครือ่ งปรับอากาศ สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-32 ป
สถานภาพโสด สวนใหญมีรายไดสวนตัวตอเดือนตํ่ากวา 15,000 บาท โดยกลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยอยูในที่พัก
ประเภทบานเดีย่ ว และมีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3-4 คน ในสวนของพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินคาในราน
คาปลีกแบบดั้งเดิมของกลุมตัวอยางผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศยี่หอมิตซูบิซิ
ขนาด 10,000-15,000 บีทียู โดยกลุมตัวอยางสวนใหญตระหนักวาเครื่องปรับอากาศใชเพื่อความสะดวกสบายในชีวิต
โดยกลุมตัวอยางสวนใหญคาดวาจะซื้อเครื่องปรับอากาศตัวใหมในระยะเวลามากกวา 1 ป และในการเลือกซื้อเครื่อง
ปรับอากาศกลุม ตัวอยางสวนใหญจะเปนผูต ดั สินใจเลือกซือ้ เองโดยหาขอมูลจากการสอบถามพนักงานขาย ซึง่ สวนใหญ
กลุมตัวอยางซื้อเครื่องปรับอากาศจากรานตัวแทนจําหนาย
จากการศึกษาถึงระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ทั้ง 4 ดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมาเปนปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัยดานราคา ตามลําดับ
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ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความสัมพันธกับการเลือกใชขนาดของเครื่องปรับอากาศหรือไม พบวา
เพศและอายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับขนาดการเลือกใชขนาดของ
เครือ่ งปรับอากาศอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 สวนอายุ สถานภาพ และรายได มีความสัมพันธกบั ขนาดการ
เลือกใชขนาดของเครื่องปรับอากาศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความสัมพันธกับแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศหรือไม พบวา เพศ รายได
สวนบุคคลตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ไมมคี วามสัมพันธกบั แหลงทีซ่ อื้ เครือ่ งปรับอากาศอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 สวน อายุ สถานภาพ และประเภททีอ่ ยูอ าศัยความสัมพันธกบั แหลงทีซ่ อื้ เครือ่ งปรับอากาศอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับขนาดของเครื่องปรับ
อากาศที่ใช ลักษณะการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานราคา ไมมีความสัมพันธกับขนาดของเครื่องปรับอากาศ
ที่ใช และลักษณะการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ แตมีความสัมพันธกับแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย
ไมมีความสัมพันธกับขนาดของเครื่องปรับอากาศที่ใช ลักษณะการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
คําสําคัญ : ปจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
Abstract
In accordance with the study of the integrated marketing mix factor that has influenced over
the consumers’ decision to purchase air-conditioners in Khon Kaen province, Muang district has been
selected as a case study with the purpose of studying the influences of the integrated marketing
mix factor on the consumers’ decision to purchase on air-conditioner. Questionnaires have been
handed over to 400 people as a tool to statistically indicate the percentage of the presented fact.
As the result, most of the men (aged 25-32) who answered the questionnaires were married
and had a bachelor degree, came from a family of four members, earning a living as office workers
with a monthly income under 15,000 baht.
As far as their buying behavior was concerned, it has been found that they felt more
comfortable to purchase their own air-conditioners and the most popular ones for now and future
were made by the leading brand name called Mitsubishi. Most of them had a plan to buy a new
air-conditioner from a department store when they buy a new house.
Not only has the integrated marketing mix factor influenced the decision of purchasing the
air-conditioners, but it also played an important role on marketing promotion. It has been discovered
that an integration of each side involved the demands of the fame of the leading company of a
certain brand name and the price of the products themselves. They seemed to be more interested
in the special promotion as well as the discount with various methods of payment with attractive
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marketing packages and activities. As for the services centre, they were interested in having more of
the repair branches nearby. As for the salespersons, they became more interested in the staff’s
grooming dress and trustworthy personality. As for the physical contentment; they were happier
with more parking spaces. and for the procedures, they would be keen on the clear procedure.
Keywords : Marketing factor, Decision to purchase the air – conditioner.
บทนํา
ภาวะโลกรอน (Global Warming) หมายถึง การ
ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไมวาจะเปน
อากาศบริเวณใกลผวิ โลกและนํา้ ในมหาสมุทร ในชวง 100
ปที่ผานมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18
องศาเซลเซี ย ส และจากแบบจํ า ลองการคาดคะเน
ภูมิอากาศพบวาในป พ.ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียสสาเหตุที่
ทําใหเกิดภาวะโลกรอนก็เพราะวากาซเรือนกระจกทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการทํากิจกรรมตางๆของมนุษย ไมวาจะเปนการเผา
ผลาญถานหินและเชือ้ เพลิง รวมไปถึงสารเคมีทมี่ สี ว นผสม
ของกาซเรือนกระจกที่มนุษยใช และอื่นๆอีกมากมาย
จึงทําใหกาซเรือนกระจกเหลานี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู
บนชัน้ บรรยากาศของโลก ทําใหรงั สีของดวงอาทิตยทคี่ วร
จะสะทอนกลับออกไปในปริมาณทีเ่ หมาะสม กลับถูกกาซ
เรือนกระจก เหลานี้กักเก็บไว ทําใหอุณหภูมิของโลก
คอยๆสูงขึ้นจากเดิม
ผลกระทบของภาวะโลกรอนนัน้ ก็มใี หเราเห็นกัน
อยู บ อ ยๆ สภาพลมฟ า อากาศที่ ผิ ด แปลกไปจากเดิ ม
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น นํ้าทวม แผนดินไหว พายุที่
รุนแรง อากาศที่รอนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึง
โรคระบาดชนิดใหมๆ หรือโรคระบาดทีเ่ คยหายไปจากโลก
นี้แลวก็กลับมาใหเราไดเห็นใหม และ พาหะนําโรคที่เพิ่ม
จํานวนมากขึ้น (Greentheearth.info)
ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูในเขตรอนใกล
เสนศูนยสูตร อากาศในแตละชวงฤดูกาลก็มีอุณหภูมิสูง
และในชวงฤดูรอนก็มีสภาพที่คอนขางรอนจัด ประกอบ
กับสภาพสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันจากนํ้า
มือของมนุษย ยิง่ ทําใหสภาพอากาศในปจจุบนั มีอณ
ุ หภูมิ
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และมลพิษที่มากยิ่งขึ้น ดังนั้นมนุษยจึงไดคิดคนหาทาง
เพื่อรับมือกับสภาพดังกลาว ซึ่งเครื่องปรับอากาศจึงเปน
ทางออกที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตอบสนองความ
ตองการดังกลาวที่จําเปนมากยิ่งขึ้นในสภาวะแวดลอม
ปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากอัตราการเจริญเติบโตของการใช
เครื่ อ งปรั บ อากาศนั้ น ตั้ ง แต เ ริ่ ม มี ก ารใช ค รั้ ง แรก
ในประเทศไทยที่โรงภาพยนตรเฉลิมกรุงในป พ.ศ.2478
โดยระยะแรกเปนการนําเขามาจากตางประเทศและเมื่อ
มีอัตราการเติบโตขึ้นมากในทุก ๆ ป ก็ไดมีการตั้งโรงงาน
ผลิตเครื่องปรับอากาศขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2503
โดยบริษทั ยูนเิ วอรแซล อิเลคทริต จํากัด โดยเปนการผลิต
เพื่อสนองตอบตอความตองการของตลาดภายในประเทศ
และในป พ.ศ.2518 ก็ไดมีการสงออกเครื่องปรับอากาศ
เปนครั้งแรกและในป พ.ศ.2521 เปนตนมาอุตสาหกรรม
เครือ่ งปรับอากาศจึงไดมกี ารขยายตัวมากขึน้ เนือ่ งจากการ
ขยายตัวของความตองการของตลาดเครื่องปรับอากาศ
ประกอบกับภาครัฐใหการสงเสริมการลงทุน และมีมาตรการ
กี ด กั น การนํ า เข า เครื่ อ งปรั บ อากาศสํ า เร็ จ รู ป จากต า ง
ประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศภายใน
ประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหมีผูผลิตเพิ่มมากขึ้น
เปนจํานวนมากทัง้ ขนาดการผลิตขนาดใหญ และขนาดยอม
มีจาํ นวนผูผ ลิตทีม่ กี ารตัง้ โรงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย
ในป จ จุ บั น ที่ มี ร วบรวมจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
ประมาณ 50 ราย โดยการสงเสริมการลงทุนดังกลาวได
เอือ้ ตอการขยายการผลิตเขาสูป ระเทศไทยของผูป ระกอบ
การตางประเทศ ดังเชน กรณีทเี่ ครือ่ งปรับอากาศมิตซูบชิ ิ
เฮฟวี่ ดิวตี้ ที่ปจจุบันจัดจําหนายโดย บริษัท มหาจักร
ดี เวลลอป เมนท จํ า กั ด ที่ ข ยายฐานการผลิ ต มายั ง
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ประเทศไทยและมีกลุมผูผลิตเครื่องปรับอากาศขึ้นเพื่อ
จําหนายในประเทศสามารถแบงได 2 กลุม หลัก ๆ ไดแก
1. ผูผลิตที่เปนชาวตางประเทศ เขามาลงทุน
ทํ า การผลิ ต ในลั ก ษณะของการร ว มทุ น โดยมี ก ารใช
เครื่องหมายการคา (Brand Name) ของประเทศผูรวม
ทุนเปนหลักตลอดจนใชรปู แบบและเทคโนโลยีจากบริษทั
แม เครื่องหมายการคาที่มีการผลิต และจําหนาย จะเปน
ของผูผลิตจากคายญี่ปุน อเมริกา และยุโรป เชน มิตซูบิชิ
แครเรียร เนชั่นแนล ซันโย เทรน เปนตน
2. ผูผ ลิตคนไทยทีท่ าํ การผลิตภายใตเครือ่ งหมาย
การคาของตนเอง เชน ยูนิแอร เซ็นทรัลแอร เอ็นจิเนียริ่ง
แซฟไฟร และ นิกโก เปนตน
แมวาจะมีผูประกอบการผลิตมากแตจาก
ขอมูลของสํานักสงเสริมการลงทุน (BOI) ก็ยงั มีผปู ระกอบ
การขอรับการสงเสริมการลงทุนอยางตอเนือ่ งตัง้ ผูป ระกอบการ
ใหมและผูประกอบการเดิมที่ขยายกําลังการผลิต ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความตองการเครื่องปรับอากาศและยัง
มีผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับเครือ่ งปรับอากาศของศูนยวจิ ยั
กสิกรไทยตัง้ แตป พ.ศ.2544 – 2549 ทีช่ ใี้ หเห็นถึงตัวเลข
ที่ มี อั ต ราการเติ บ โตของตลาดในประเทศอยู ใ นระดั บ
รอยละ 5 - 10 ในแตละป หรือถาคิดเปนมูลคาเงิน
ประมาณ 10,000 ลานบาทตอป แตถึงตลาดจะมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องแตก็ยังมีปญหาอุปสรรคมากมาย
คราวๆ ดังตอไปนี้
1. เนื่ อ งจากบางป ส ภาพอากาศมี ภ าวะการ
แปรปรวนไมเปนไปดังที่คาดการณอยางเชนในชวงเดือน
มีนาคมป 2544 ไดเกิดพายุฤดูรอนพัดผานประเทศไทย
ทําใหอากาศทีเ่ คยรอนอบอาวในชวงดังกลาวกลับมีฝนตก
ติ ด กั น เป น เวลานาน ทํ า ให ส ภาพอากาศเย็ น ลงอย า ง
รวดเร็ว ซึ่งทําใหตลาดเครื่องปรับอากาศในชวงเวลา
ดังกลาวกลับซบเซาลง ไมเปนไปดังที่คาดการณเอาไว
ซึง่ สงผลกระทบตอเนือ่ งถึงผูป ระกอบการทีต่ อ งจัดทําแผน
กลยุทธสงเสริมการขายใหมเพื่อเพิ่มยอดการจัดจําหนาย
ใหมากขึ้น

2. เนื่องจากปจจุบันมีผูประกอบกิจการดาน
เครือ่ งปรับอากาศเปนจํานวนมากทําใหเกิดการแขงขันขึน้
เปนจํานวนมาก ทําใหผูประกอบการตางๆ ตองมีการใช
กลยุทธตางๆ มาเพื่อใหยอดขายของตนเพิ่มขึ้นไมวาจะ
เปนการลดราคาของตัวสินคาใหตํ่าลงกวาคูแขง การจัด
โปรโมชั่นซื้อเครื่องปรับอากาศแถมสินคาอื่น การจัด
โปรโมชัน่ การผอนสินคาโดยทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ 0 เปอรเซ็นต
จึงทําใหมผี ลกระทบทําใหผปู ระกอบการมีกาํ ไรลดนอยลง
ดังนั้นถึงมีผูประกอบการบางรายไดทําการลดมาตรฐาน
ของตัวสินคาลงเพือ่ ใหสามารถทําการแขงขันในราคาทีถ่ กู
ลงได ทําใหกระทบตอความเชือ่ มัน่ ของผูบ ริโภคตอการซือ้
เครื่องปรับอากาศวาจะมีคุณภาพมาตรฐานดีเพียงใด
3. แนวโนมและเหตุการณทางการเมืองในบาง
ชวงเชนในป พ.ศ. 2549 และภาวะการของเศรษฐกิจใน
บางช ว งที่ มี ก ารชะลอตั ว ของยอดจํ า หน า ยที่ อ ยู อ าศั ย
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของคาใชจายเพื่อการบริโภคทําให
ผูบ ริโภคในกลุม ทีอ่ ยูอ าศัยใหมสว นหนึง่ ทีม่ คี วามประสงค
จะซื้อเครื่องปรับอากาศลดลงเนื่องจากมีความจําเปนที่
ตองใชเงินในสวนอื่นๆที่มีความสําคัญมากกวา
4. การปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ของราคานํ้ า มั น ทํ า ให
ผูบ ริโภครูส กึ ถึงวาตองมีการประหยัดใหมากขึน้ ทําใหบาง
ครั้งการที่จะคิดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนเครื่องเกา
หรือติดเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมตองมีการเลื่อนออกไป
กอน ทําใหยอดการจําหนายของเครือ่ งปรับอากาศในบาง
ชวงไมเปนไปตามที่ผูประกอบการณวางกลยุทธเอาไว
5. ปญหาเรื่องที่อุตสาหกรรมไทยยังตองมีการ
พึ่งพาวัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบจากตางประเทศมาก
ถึงรอยละ 50 ของวัตถุดบิ ทําใหโครงสรางตนทุนการผลิต
เครื่องปรับอากาศสูง และยังมีผลจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทีบ่ างชวงมีอตั ราทีไ่ มคงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงคอนขางมาก
และโครงสรางการผลิตทีย่ งั มีการใชแรงงานในสัดสวนทีส่ งู
กวาเครื่องจักรทําใหมีตนทุนเรื่องคาใชจายในเรื่องนี้มาก
ดังนั้นเนื่องจากภาวะโลกรอนซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
ทุกๆป จึงทําใหมคี วามจําเปนตองใชเครือ่ งปรับอากาศเพือ่
ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมกับความตองการในการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้ เครือ่ งปรับ
อากาศของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแกน
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแกน
3. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลทีม่ ผี ลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ในการตัดสินใจเลือกซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ ริโภคใน
เขตเทศบาลนครขอนแกน
สมมุติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
รายไดสว นบุคคล ขนาดครอบครัว และประเภททีอ่ ยูอ าศัย
มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุมเปาหมายที่ตองการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จะทําการศึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ สถานทีใ่ นการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ แหลงขอมูลที่ใชประกอบการ
ตัดสินใจ รวมถึงสวนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบไป
ดวย ปจจัยราคา ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยการสงเสริมการขาย
2. การวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะมีขอบเขตเฉพาะผูบ ริโภค
ที่ซื้อเครื่องปรับอากาศภายในบานขนาดเล็กที่มีขนาด
ไมเกิน 36,000 บีทียูเทานั้น
3. เป า หมายที่ ต อ งการศึ ก ษานี้ จะเป น กลุ ม
เปาหมายที่ซื้อไปใชในครัวเรือนเทานั้น ไมไดรวมถึงกลุม
ผูใชที่เปนสํานักงาน บริษัท และหางรานตางๆ เนื่องจาก
ต อ งการทราบถึ ง ความต อ งการของผู ใช ที่ เ ป น ระดั บ
ครัวเรือน ซึ่งกลุมนี้จะมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกซื้อ
หรือใชเครื่องปรับอากาศ
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4. ในการศึกษาครั้งนี้เปนผูที่อยูอาศัยในพื้นที่
ในเขตเทศบาลนครขอนแกน
สรุปและอภิปรายผล
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ ม ตั ว อย า งผู บ ริ โ ภคที่ ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง
25-32 ป สถานภาพโสด สวนใหญมรี ายไดสว นตัวตอเดือน
ตํ่ากวา 15,000 บาท โดยกลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัย
อยูในที่พักประเภทบานเดี่ยว และมีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวประมาณ 3-4 คน
ในสวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาในราน
คาปลีกแบบดัง้ เดิมของกลุม ตัวอยางผูบ ริโภค พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศยี่หอมิตซูบิซิ
ขนาด 10,000-15,000 บีทียู โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ
ตระหนักวา
เครื่องปรับอากาศใชเพื่อความสะดวกสบายใน
ชีวิต โดยกลุมตัวอยางสวนใหญคาดวาจะซื้อเครื่องปรับ
อากาศตัวใหมในระยะเวลามากกวา 1 ป และในการเลือก
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศกลุม ตัวอยางสวนใหญจะเปนผูต ดั สิน
ใจเลือกซื้อเอง โดยหาขอมูลจากการสอบถามพนักงาน
ขาย ซึ่งสวนใหญกลุมตัวอยางซื้อเครื่องปรับอากาศจาก
รานตัวแทนจําหนาย
จากการศึกษาถึงระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ทั้ง 4 ดาน พบวา กลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากทีส่ ดุ รองลงมา
เปนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการ
สงเสริมการขาย และปจจัยดานราคา ตามลําดับ โดย
รายละเอียดแตละดานเปนดังนี้
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางใหความ
สําคัญในระดับมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ เทากับ 4.344) โดยกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของการมีระบบ
ประหยั ด พลั ง งาน ความแข็ ง แรงทนทาน และการ
มีมาตรฐานการผลิตของสินคา เชน มองสวนเรื่องที่กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญนอยที่สุดในดานผลิตภัณฑ คือ
เรื่องของการมีระบบตั้งเวลาเปด - ปดเครื่อง
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2. ปจจัยดานราคา กลุม ตัวอยางใหความสําคัญ
ในระดับมาก (คาเฉลีย่ เทากับ 4.026) โดยกลุม ตัวอยางให
ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของราคาถูกเมื่อเทียบกับ
คุณภาพของสินคา ราคาอะไหลของเครื่องปรับอากาศ
ไมแพงจนเกินไป และราคาสามารถตอรองได สวนเรื่อง
ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญนอยที่สุดในดานราคาคือ
เรื่องการมีระบบผอนชําระสินคาดอกเบี้ย 0 %
3. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย กลุม ตัวอยาง
ใหความสําคัญในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.171) โดย
กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของสถานที่
บริการทีส่ ะดวกสบาย เรือ่ งมีสนิ คาไวพรอมขาย และเรือ่ ง
สถานที่ จํ า หน า ยสะดวกอยู ใ กล บ า น ส ว นเรื่ อ งที่ ก ลุ ม
ตั ว อย า งให ค วามสํ า คั ญ น อ ยที่ สุ ด ในด า นช อ งทางการ
จําหนาย คือ เรื่องเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัท
4. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ
4.151) โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง
ของการมีทมี ชางไวคอยใหบริการตลอดเวลา การมีบริการ
ล า งทํ า ความสะอาดระบบหล อ เย็ น ฟรี (ล า งแอร ห ลั ง
การขาย) และเรื่องของพนักงานขายและพนักงานบริการ
มีความรูแ ละความเขาใจ ตลอดจนสามารถแนะนํา สินคา
ได สวนเรือ่ งทีก่ ลุม ตัวอยางใหความสําคัญนอยทีส่ ดุ ในดาน
การสงเสริมทางการตลาด คือ เรื่องของการจัดโปรโมชั่น
ตางๆ
จากการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดสว นตัวตอเดือน
จํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว และประเภทที่ อ ยู อ าศั ย
กับพฤติกรรมการเลือกซือ้ เครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็กของ
ผูบ ริโภค ไดแก ขนาดของเครือ่ งปรับอากาศ ลักษณะการ
ตัดสินใจ และแหลงที่ซื้อ พบวา
- เพศ มีความสัมพันธกบั ลักษณะการตัดสินใจ
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ แตไมมคี วามสัมพันธกบั ขนาดเครือ่ ง
ปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ

- อายุ มีความสัมพันธกับ ขนาดเครื่องปรับ
อากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ แตไมมีความ
สัมพันธกับลักษณะการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
- สถานภาพ มีความสัมพันธกับ ขนาดเครื่อง
ปรับอากาศ ลักษณะการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ
- รายได มีความสัมพันธกับ ขนาดเครื่องปรับ
อากาศ ลักษณะการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ แตไมมี
ความสัมพันธแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ
- จํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ไม มี ค วาม
สัมพันธกบั ขนาดเครือ่ งปรับอากาศ ลักษณะการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ
- ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย ไม มี ค วามสั ม พั น ธ
กับขนาดเครือ่ งปรับอากาศ ลักษณะการตัดสินใจซือ้ เครือ่ ง
ปรับอากาศ แตมีความสัมพันธกับแหลงที่ซื้อเครื่องปรับ
อากาศ จากการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
ทางด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นราคา ด า นช อ งทางการจั ด
จําหนาย และดานการสงเสริมการขาย กับพฤติกรรมการ
เลื อ กซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ ได แ ก ขนาดของเครื่ อ ง
ปรับอากาศที่ใช ลักษณะการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ พบวา
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ขนาดของเครื่ อ ง
ปรับอากาศที่ใช ลักษณะการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดาน
ราคา ไมมคี วามสัมพันธกบั ขนาดของเครือ่ งปรับอากาศที่
ใช และลักษณะการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
แตมีความสัมพันธกับแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ไมมคี วามสัมพันธกบั ขนาดของเครือ่ ง
ปรับอากาศที่ใช ลักษณะการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ
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- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานการ
สงเสริมการขาย ไมมีความสัมพันธกับขนาดของเครื่อง
ปรับอากาศ
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาขางตน สามารถสรุปเปนขอ
เสนอแนะเพื่ อ ให เ ป น แนวทางแก ผู ป ระกอบการผลิ ต
และจํ า หน า ยเครื่ อ งปรั บ อากาศขนาดเล็ ก ได นํ า ไป
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ ท างการตลาดและการผลิ ต
เพื่อใหตอบสนองไดตรงกับความตองการของผูบริโภคได
ดังนี้
1. ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ จากการศึ ก ษา พบว า
ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด
ดังนัน้ ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญกับการผลิตเครือ่ ง
ปรับอากาศ ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่อง
ปรับอากาศใหตรงกับความตองการของผูบ ริโภคมากทีส่ ดุ
โดยเฉพาะในเรื่องของระบบประหยัดพลังงาน ความแข็ง
แรงทนทาน ความเงียบขณะทํางาน ระบบกรองอากาศ
และกําจัดกลิน่ ของเครือ่ งปรับอากาศ และการสรางความ
นาเชื่อถือใหกับผูบริโภค
2. ดานราคา จากการศึกษา พบวาผูบริโภค
ใหความสําคัญกับราคาของเครื่องปรับอากาศ และราคา
ของอะไหล ข องเครื่ อ งปรั บ อากาศมากที่ สุ ด ดั ง นั้ น
ผูประกอบการตองพยายามที่จะลดตนทุนในการผลิตให
ตํ่าที่สุด โดยคงคุณภาพที่ดีไว เพื่อใหสามารถแขงขัน
ทางดานราคากับคูแขงขันได
3. ดานชองทางการจําหนาย จากการศึกษา พบ
วา ผูบริโภคใหความสําคัญกับเรื่องการมีศูนยบริการและ
จําหนายอยูใกลกับที่พัก ดังนั้นผูประกอบการควรมีการ
กระจายสาขาของตั ว แทนจํ า หน า ยและบริ ก ารให
ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริการ หรือแตงตัง้ รานขายเครือ่ งใชไฟฟา
ที่อยูในชุมชนตาง ๆ ใหเปนตัวแทนจําหนายและบริการ
ผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเกิดความสะดวกในการติดตอ
ขอรับบริการ และเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค
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4. ดานการสงเสริมการขาย จากการศึกษา พบ
วา ผูบริโภคใหความสําคัญกับเรื่องของพนักงาน และ
การบริการหลังการขาย และจากพฤติกรรมของผูบริโภค
พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญไดรบั ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับ
เครื่องปรับอากาศจากพนักงานขายดังนั้นผูประกอบการ
ควรมีการอบรมและฝกฝนใหพนักงานขายมีความรูความ
เขาใจเกีย่ วกับเครือ่ งปรับอากาศ เพือ่ ทีจ่ ะไดแนะนําสินคา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับความตองการของลูกคา
โดยเฉพาะกับทีมชางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ ควรมี
การฝกอบรมกับทีมชางของตัวแทนจําหนายทุกแหง ใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบตาง ๆ ของเครื่องปรับ
อากาศ เพื่อจะไดทําการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
ไดอยางถูกวิธีและสามารถแนะนําลูกคาเกี่ยวกับการดูแล
รักษาเครื่องปรับอากาศใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูที่เคยซื้อเครื่องปรับอากาศเทานั้น
ขอมูลทีไ่ ดมาจึงเปนมุมมองผูบ ริโภคเพียงดานเดียว ดังนัน้
ในการทําการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาในกลุม
ของตัวแทนจําหนาย เพื่อศึกษาถึงกลวิธีในการทําการ
ตลาดและกลยุทธในการแยงแบงสวนการตลาดของธุรกิจ
เครื่องปรับอากาศ
2. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาเฉพาะ
ประชากรที่เปนผูบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแกน
เทานั้น ดังนั้น ใน
3. เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเปนผลิตภัณฑ
ที่ประกอบไปดวยสินคาและบริการ ซึ่งจะเห็นวาการ
บริการก็เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ตอไป ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในดานการใหบริการโดยทําการศึกษาดานสวน
ประสมการตลาดเกี่ยวกับการใหบริการเพิ่มเติม
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