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บทคัดยอ

 ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ือง

ปรับอากาศของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน ใน 2 ดานคือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเครื่องปรับอากาศและปจจัยทางการ

ตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูที่มีประสบการณในการใชเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กภายในท่ีอยู

อาศัย 
 ในการศกึษาในครัง้นีไ้ดทาํการสาํรวจกลุมตวัอยางทีเ่ปนประชากรทีใ่ชเครือ่งปรบัอากาศขนาดเล็กภายในทีอ่ยู

อาศยัในเขตเทศบาลนครขอนแกน จาํนวนแบบสอบถาม 400 ชดุ เลอืกการสุมแบบเจาะจงจากกลุมตัวอยางทีเ่ลอืกซือ้

เครื่องปรับอากาศขนาดไมเกิน 36,000 บีทียู จากตัวอยางในหางสรรพสินคา และรานตัวแทนจัดจําหนายและทําการ

วเิคราะหโดยใชคาสถิตเิชงิพรรณนาเชน การแจกแจงความถ่ี คาสถิตริอยละ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

โดยใชคาสถติเิชงิอนมุานเพือ่ทดสอบสมมตุฐิานการศกึษาทาํการทดสอบสมมตุฐิานโดยใชสถติเิปรยีบเทยีบเพือ่หาความ

สัมพันธระหวางตัวแปร (ไครสแควร) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

 ผลการวิจัย พบวา
  ลกัษณะท่ัวไปของกลุมตวัอยางผูบรโิภคท่ีซือ้เคร่ืองปรับอากาศ สวนใหญเปนเพศชาย มอีายรุะหวาง 25-32 ป 
สถานภาพโสด สวนใหญมีรายไดสวนตัวตอเดือนตํ่ากวา 15,000 บาท โดยกลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยอยูในที่พัก

ประเภทบานเด่ียว และมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3-4 คน ในสวนของพฤติกรรมการเลือกซ้ือสนิคาในราน
คาปลีกแบบดั้งเดิมของกลุมตัวอยางผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศยี่หอมิตซูบิซิ 

ขนาด 10,000-15,000 บีทียู โดยกลุมตัวอยางสวนใหญตระหนักวาเครื่องปรับอากาศใชเพื่อความสะดวกสบายในชีวิต 

โดยกลุมตัวอยางสวนใหญคาดวาจะซื้อเครื่องปรับอากาศตัวใหมในระยะเวลามากกวา 1 ป และในการเลือกซื้อเคร่ือง
ปรบัอากาศกลุมตวัอยางสวนใหญจะเปนผูตดัสินใจเลือกซือ้เองโดยหาขอมลูจากการสอบถามพนกังานขาย ซึง่สวนใหญ

กลุมตัวอยางซื้อเครื่องปรับอากาศจากรานตัวแทนจําหนาย

 จากการศึกษาถึงระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องปรับอากาศ ทั้ง 4 ดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมาเปนปจจัย

ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัยดานราคา ตามลําดับ 

1 วิยะดา กองจันทรดี อาจารยประจําสาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย



67

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

 ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความสัมพันธกับการเลือกใชขนาดของเคร่ืองปรับอากาศหรือไม พบวา 

เพศและอายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทที่อยูอาศัย ไมมีความสัมพันธกับขนาดการเลือกใชขนาดของ

เคร่ืองปรบัอากาศอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สวนอาย ุสถานภาพ และรายได มคีวามสมัพันธกบัขนาดการ

เลือกใชขนาดของเครื่องปรับอากาศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความสัมพันธกับแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศหรือไม พบวา เพศ รายได

สวนบุคคลตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ไมมคีวามสัมพนัธกบัแหลงท่ีซือ้เคร่ืองปรับอากาศอยางมีนยัสาํคญั

ทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 สวน อาย ุสถานภาพ และประเภทท่ีอยูอาศยัความสัมพนัธกบัแหลงทีซ่ือ้เครือ่งปรบัอากาศอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับขนาดของเคร่ืองปรับ

อากาศที่ใช ลักษณะการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ

 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานราคา ไมมีความสัมพันธกับขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ

ที่ใช และลักษณะการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ แตมีความสัมพันธกับแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ

 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย 

ไมมีความสัมพันธกับขนาดของเครื่องปรับอากาศที่ใช ลักษณะการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อ

เครื่องปรับอากาศ

คําสําคัญ : ปจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซ้ือเครื่องปรับอากาศ

Abstract

 In accordance with the study of the integrated marketing mix factor that has infl uenced 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 infl uences 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 offi ce 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 infl uenced 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.

และมลพิษที่มากยิ่งขึ้น ดังนั้นมนุษยจึงไดคิดคนหาทาง

เพื่อรับมือกับสภาพดังกลาว ซึ่งเครื่องปรับอากาศจึงเปน

ทางออกที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตอบสนองความ

ตองการดังกลาวที่จําเปนมากยิ่งข้ึนในสภาวะแวดลอม

ปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากอัตราการเจริญเติบโตของการใช

เครื่ อ งปรับอากาศนั้ นตั้ งแต เริ่ มมี การ ใช ครั้ งแรก

ในประเทศไทยท่ีโรงภาพยนตรเฉลิมกรุงในป พ.ศ.2478 

โดยระยะแรกเปนการนําเขามาจากตางประเทศและเมื่อ

มีอัตราการเติบโตขึ้นมากในทุก ๆ ป ก็ไดมีการตั้งโรงงาน

ผลิตเครื่องปรับอากาศขึ้นเปนคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ.2503 

โดยบรษิทั ยนูเิวอรแซล อเิลคทรติ จาํกดั โดยเปนการผลติ

เพื่อสนองตอบตอความตองการของตลาดภายในประเทศ 

และในป พ.ศ.2518 ก็ไดมีการสงออกเครื่องปรับอากาศ

เปนครั้งแรกและในป พ.ศ.2521 เปนตนมาอุตสาหกรรม
เครือ่งปรบัอากาศจงึไดมกีารขยายตวัมากขึน้ เนือ่งจากการ
ขยายตัวของความตองการของตลาดเครื่องปรับอากาศ 

ประกอบกับภาครฐัใหการสงเสรมิการลงทนุ และมีมาตรการ

กีดกันการนําเขาเครื่องปรับอากาศสําเร็จรูปจากตาง

ประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศภายใน

ประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหมีผูผลิตเพิ่มมากขึ้น
เปนจํานวนมากทัง้ขนาดการผลติขนาดใหญ และขนาดยอม 

มจีาํนวนผูผลิตทีม่กีารต้ังโรงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย

ในปจจุบันที่มีรวบรวมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

ประมาณ 50 ราย โดยการสงเสริมการลงทุนดังกลาวได
เอือ้ตอการขยายการผลติเขาสูประเทศไทยของผูประกอบ

การตางประเทศ ดงัเชน กรณทีีเ่ครือ่งปรบัอากาศมติซบูชิ ิ

เฮฟว่ี ดิวตี้ ที่ปจจุบันจัดจําหนายโดย บริษัท มหาจักร 
ดีเวลลอป เมนท จํากัด ที่ขยายฐานการผลิต มายัง

บทนํา

  ภาวะโลกรอน (Global Warming) หมายถงึ การ

ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไมวาจะเปน

อากาศบริเวณใกลผวิโลกและน้ําในมหาสมุทร ในชวง 100 

ปที่ผานมาอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18 

องศาเซลเซียส และจากแบบจําลองการคาดคะเน

ภูมิอากาศพบวาในป พ.ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ย

ของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียสสาเหตุที่

ทาํใหเกดิภาวะโลกรอนกเ็พราะวากาซเรอืนกระจกทีเ่พ่ิมขึน้
จากการทํากิจกรรมตางๆของมนุษย ไมวาจะเปนการเผา

ผลาญถานหนิและเช้ือเพลิง รวมไปถึงสารเคมีทีม่สีวนผสม

ของกาซเรือนกระจกท่ีมนุษยใช และอื่นๆอีกมากมาย

จึงทําใหกาซเรือนกระจกเหลานี้ลอยข้ึนไปรวมตัวกันอยู

บนช้ันบรรยากาศของโลก ทาํใหรงัสขีองดวงอาทิตยทีค่วร

จะสะทอนกลบัออกไปในปริมาณทีเ่หมาะสม กลับถกูกาซ
เรือนกระจก เหลานี้กักเก็บไว ทําใหอุณหภูมิของโลก

คอยๆสูงขึ้นจากเดิม
  ผลกระทบของภาวะโลกรอนนัน้กม็ใีหเราเหน็กนั

อยูบอยๆ สภาพลมฟาอากาศท่ีผิดแปลกไปจากเดิม 
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น นํ้าทวม แผนดินไหว พายุที่

รุนแรง อากาศที่รอนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึง

โรคระบาดชนดิใหมๆ  หรอืโรคระบาดทีเ่คยหายไปจากโลก

นี้แลวก็กลับมาใหเราไดเห็นใหม และ พาหะนําโรคที่เพิ่ม

จํานวนมากข้ึน (Greentheearth.info)

  ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูในเขตรอนใกล
เสนศูนยสูตร อากาศในแตละชวงฤดูกาลก็มีอุณหภูมิสูง 

และในชวงฤดูรอนก็มีสภาพท่ีคอนขางรอนจัด ประกอบ

กับสภาพสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันจากน้ํา

มอืของมนษุย ยิง่ทาํใหสภาพอากาศในปจจบุนัมอีณุหภมูิ
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ประเทศไทยและมีกลุมผูผลิตเครื่องปรับอากาศขึ้นเพื่อ

จําหนายในประเทศสามารถแบงได 2 กลุม หลัก ๆ ไดแก

  1.  ผูผลิตที่เปนชาวตางประเทศ เขามาลงทุน

ทําการผลิตในลักษณะของการรวมทุนโดยมีการใช

เคร่ืองหมายการคา (Brand Name) ของประเทศผูรวม

ทนุเปนหลกัตลอดจนใชรปูแบบและเทคโนโลยจีากบรษิทั

แม เครื่องหมายการคาที่มีการผลิต และจําหนาย จะเปน

ของผูผลิตจากคายญี่ปุน อเมริกา และยุโรป เชน มิตซูบิชิ 

แครเรียร เนชั่นแนล ซันโย เทรน เปนตน

  2. ผูผลติคนไทยท่ีทาํการผลติภายใตเคร่ืองหมาย
การคาของตนเอง เชน ยูนิแอร เซ็นทรัลแอร เอ็นจิเนียริ่ง 

แซฟไฟร และ นิกโก เปนตน

   แมวาจะมีผูประกอบการผลิตมากแตจาก

ขอมลูของสาํนกัสงเสรมิการลงทนุ (BOI) กย็งัมผีูประกอบ
การขอรบัการสงเสรมิการลงทนุอยางตอเนือ่งต้ังผูประกอบการ

ใหมและผูประกอบการเดิมที่ขยายกําลังการผลิต ซึ่ง

สะทอนใหเห็นถึงความตองการเคร่ืองปรับอากาศและยัง

มผีลการวิจยัทีเ่ก่ียวของกับเคร่ืองปรับอากาศของศูนยวจิยั

กสกิรไทยตัง้แตป พ.ศ.2544 – 2549 ทีช่ีใ้หเหน็ถงึตัวเลข

ที่มีอัตราการเติบโตของตลาดในประเทศอยูในระดับ

รอยละ 5 - 10 ในแตละป หรือถาคิดเปนมูลคาเงิน

ประมาณ 10,000 ลานบาทตอป แตถึงตลาดจะมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องแตก็ยังมีปญหาอุปสรรคมากมาย

คราวๆ ดังตอไปนี้
  1.  เนื่องจากบางปสภาพอากาศมีภาวะการ

แปรปรวนไมเปนไปดังที่คาดการณอยางเชนในชวงเดือน
มีนาคมป 2544 ไดเกิดพายุฤดูรอนพัดผานประเทศไทย

ทาํใหอากาศท่ีเคยรอนอบอาวในชวงดงักลาวกลบัมีฝนตก

ติดกันเปนเวลานาน ทําใหสภาพอากาศเย็นลงอยาง

รวดเร็ว ซึ่งทําใหตลาดเครื่องปรับอากาศในชวงเวลา
ดังกลาวกลับซบเซาลง ไมเปนไปดังที่คาดการณเอาไว 

ซึง่สงผลกระทบตอเนือ่งถงึผูประกอบการทีต่องจดัทําแผน

กลยุทธสงเสริมการขายใหมเพ่ือเพ่ิมยอดการจัดจําหนาย

ใหมากขึ้น

  2. เนื่องจากปจจุบันมีผูประกอบกิจการดาน

เคร่ืองปรับอากาศเปนจาํนวนมากทําใหเกิดการแขงขันขึน้

เปนจํานวนมาก ทําใหผูประกอบการตางๆ ตองมีการใช

กลยุทธตางๆ มาเพ่ือใหยอดขายของตนเพ่ิมขึ้นไมวาจะ

เปนการลดราคาของตัวสินคาใหตํ่าลงกวาคูแขง การจัด

โปรโมชั่นซื้อเครื่องปรับอากาศแถมสินคาอื่น การจัด

โปรโมช่ันการผอนสนิคาโดยทีอ่ตัราดอกเบ้ีย 0 เปอรเซน็ต 

จงึทาํใหมผีลกระทบทําใหผูประกอบการมีกาํไรลดนอยลง 

ดังนั้นถึงมีผูประกอบการบางรายไดทําการลดมาตรฐาน

ของตัวสินคาลงเพ่ือใหสามารถทําการแขงขนัในราคาท่ีถกู

ลงได ทาํใหกระทบตอความเชือ่ม่ันของผูบรโิภคตอการซือ้

เครื่องปรับอากาศวาจะมีคุณภาพมาตรฐานดีเพียงใด

  3. แนวโนมและเหตุการณทางการเมืองในบาง

ชวงเชนในป พ.ศ. 2549 และภาวะการของเศรษฐกิจใน

บางชวงท่ีมีการชะลอตัวของยอดจําหนายที่อยูอาศัย 

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของคาใชจายเพื่อการบริโภคทําให

ผูบริโภคในกลุมท่ีอยูอาศัยใหมสวนหน่ึงท่ีมคีวามประสงค

จะซื้อเคร่ืองปรับอากาศลดลงเน่ืองจากมีความจําเปนที่

ตองใชเงินในสวนอื่นๆท่ีมีความสําคัญมากกวา

 4. การปรับตัวเพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามันทําให

ผูบรโิภครูสกึถงึวาตองมีการประหยัดใหมากขึน้ทาํใหบาง

ครั้งการที่จะคิดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนเคร่ืองเกา
หรือติดเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมตองมีการเล่ือนออกไป

กอน ทาํใหยอดการจาํหนายของเครือ่งปรบัอากาศในบาง
ชวงไมเปนไปตามท่ีผูประกอบการณวางกลยุทธเอาไว

 5. ปญหาเรื่องท่ีอุตสาหกรรมไทยยังตองมีการ

พึ่งพาวัตถุดิบและช้ินสวนประกอบจากตางประเทศมาก

ถงึรอยละ 50 ของวตัถดุบิทําใหโครงสรางตนทุนการผลติ

เคร่ืองปรับอากาศสูง และยังมีผลจากอัตราแลกเปล่ียน

ทีบ่างชวงมอีตัราทีไ่มคงทีม่กีารเปลีย่นแปลงคอนขางมาก 
และโครงสรางการผลิตท่ียงัมีการใชแรงงานในสัดสวนท่ีสงู

กวาเคร่ืองจักรทําใหมีตนทุนเร่ืองคาใชจายในเร่ืองน้ีมาก 

ดังนั้นเน่ืองจากภาวะโลกรอนซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน

ทกุๆป จงึทาํใหมคีวามจําเปนตองใชเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือ

ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมกับความตองการในการดําเนนิ

ชีวิตของมนุษย
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วัตถุประสงคของการศึกษา

 1.  เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เครือ่งปรบั

อากาศของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแกน

  2.  เพือ่ศกึษาปจจยัสวนประสมทางการตลาดที่

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของ

ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

  3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

ปจจยัสวนบุคคลท่ีมผีลตอปจจยัสวนประสมทางการตลาด

ในการตัดสนิใจเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบริโภคใน

เขตเทศบาลนครขอนแกน

สมมุติฐานการวิจัย

  1.  ปจจยัสวนบคุคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

รายไดสวนบคุคล ขนาดครอบครวั และประเภททีอ่ยูอาศยั

มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
  2. ปจจยัสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาด มผีลตอพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เครือ่งปรบัอากาศ

ขอบเขตการวิจัย

  1. กลุมเปาหมายท่ีตองการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้
จะทาํการศึกษาในประเด็นทีเ่กีย่วกบั สถานทีใ่นการตัดสนิใจ

เลือกซ้ือเครื่องปรับอากาศ แหลงขอมูลที่ใชประกอบการ

ตัดสินใจ รวมถึงสวนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไป

ดวย ปจจัยราคา ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ปจจัยการสงเสริมการขาย

  2. การวิจยัในคร้ังนีจ้ะมีขอบเขตเฉพาะผูบรโิภค
ที่ซื้อเครื่องปรับอากาศภายในบานขนาดเล็กที่มีขนาด

ไมเกิน 36,000 บีทียูเทานั้น

  3. เปาหมายท่ีตองการศึกษานี้ จะเปนกลุม
เปาหมายที่ซื้อไปใชในครัวเรือนเทานั้น ไมไดรวมถึงกลุม

ผูใชที่เปนสํานักงาน บริษัท และหางรานตางๆ เนื่องจาก

ตองการทราบถึงความตองการของผูใชที่ เปนระดับ
ครัวเรือน ซึ่งกลุมนี้จะมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกซื้อ

หรือใชเครื่องปรับอากาศ

  4.  ในการศึกษาครั้งนี้เปนผูที่อยูอาศัยในพื้นที่

ในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

สรุปและอภิปรายผล

 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อ

เครื่องปรับอากาศ สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 

25-32 ป สถานภาพโสด สวนใหญมรีายไดสวนตวัตอเดอืน

ตํ่ากวา 15,000 บาท โดยกลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัย

อยูในที่พักประเภทบานเดี่ยว และมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวประมาณ 3-4 คน

 ในสวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาในราน

คาปลกีแบบดัง้เดิมของกลุมตวัอยางผูบรโิภค พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศย่ีหอมิตซูบิซิ 

ขนาด 10,000-15,000 บีทียู โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ

ตระหนักวา 

 เคร่ืองปรับอากาศใชเพ่ือความสะดวกสบายใน

ชีวิต โดยกลุมตัวอยางสวนใหญคาดวาจะซื้อเครื่องปรับ

อากาศตัวใหมในระยะเวลามากกวา 1 ป และในการเลือก

ซือ้เครือ่งปรบัอากาศกลุมตวัอยางสวนใหญจะเปนผูตดัสนิ

ใจเลือกซ้ือเอง โดยหาขอมูลจากการสอบถามพนักงาน

ขาย ซึ่งสวนใหญกลุมตัวอยางซื้อเครื่องปรับอากาศจาก

รานตัวแทนจําหนาย

  จากการศึกษาถึงระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลตอการตดัสนิใจเลอืก

ซื้อเครื่องปรับอากาศ ทั้ง 4 ดาน พบวา กลุมตัวอยาง

ใหความสาํคญักบัปจจยัดานผลติภณัฑมากทีส่ดุ รองลงมา

เปนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการ

สงเสริมการขาย และปจจัยดานราคา ตามลําดับ โดย

รายละเอียดแตละดานเปนดังนี้

 1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางใหความ
สาํคญัในระดบัมากทีส่ดุ (คาเฉลีย่เทากบั 4.344) โดยกลุม

ตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของการมีระบบ

ประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงทนทาน และการ

มีมาตรฐานการผลิตของสินคา เชน มองสวนเร่ืองท่ีกลุม

ตัวอยางใหความสําคัญนอยที่สุดในดานผลิตภัณฑ คือ 
เรื่องของการมีระบบตั้งเวลาเปด - ปดเครื่อง
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 2.  ปจจยัดานราคา กลุมตวัอยางใหความสําคญั

ในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากบั 4.026) โดยกลุมตวัอยางให

ความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองของราคาถูกเม่ือเทียบกับ

คุณภาพของสินคา ราคาอะไหลของเครื่องปรับอากาศ

ไมแพงจนเกินไป และราคาสามารถตอรองได สวนเรื่อง

ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญนอยท่ีสุดในดานราคาคือ 

เรื่องการมีระบบผอนชําระสินคาดอกเบ้ีย 0 %

 3.  ปจจยัดานชองทางการจาํหนาย กลุมตวัอยาง

ใหความสําคัญในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.171) โดย

กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องของสถานที่

บริการท่ีสะดวกสบาย เรือ่งมีสนิคาไวพรอมขาย และเร่ือง

สถานท่ีจําหนายสะดวกอยูใกลบาน สวนเรื่องที่กลุม

ตัวอยางใหความสําคัญนอยท่ีสุดในดานชองทางการ

จําหนาย คือ เร่ืองเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้ง

จากบริษัท

 4. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด กลุม

ตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 

4.151) โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง

ของการมทีมีชางไวคอยใหบรกิารตลอดเวลา การมบีรกิาร

ลางทําความสะอาดระบบหลอเย็นฟรี (ลางแอรหลัง

การขาย) และเรื่องของพนักงานขายและพนักงานบริการ

มคีวามรูและความเขาใจ ตลอดจนสามารถแนะนาํ สนิคา

ได สวนเรือ่งทีก่ลุมตวัอยางใหความสําคญันอยทีส่ดุในดาน

การสงเสริมทางการตลาด คือ เรื่องของการจัดโปรโมชั่น

ตางๆ

  จากการทดสอบความสัมพนัธระหวางปจจยัสวน

บคุคล ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดสวนตัวตอเดือน 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทท่ีอยูอาศัย

กบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เคร่ืองปรบัอากาศขนาดเลก็ของ

ผูบรโิภค ไดแก ขนาดของเครือ่งปรบัอากาศ ลกัษณะการ
ตัดสินใจ และแหลงที่ซื้อ พบวา

 -  เพศ มคีวามสัมพนัธกบัลกัษณะการตัดสินใจ

ซือ้เคร่ืองปรับอากาศ แตไมมคีวามสัมพันธกบัขนาดเคร่ือง
ปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ

  -  อายุ มีความสัมพันธกับ ขนาดเคร่ืองปรับ

อากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ แตไมมีความ

สัมพันธกับลักษณะการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ

 -  สถานภาพ มีความสัมพันธกับ ขนาดเคร่ือง

ปรับอากาศ ลักษณะการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ

 -  รายได มีความสัมพันธกับ ขนาดเคร่ืองปรับ

อากาศ ลกัษณะการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองปรบัอากาศ แตไมมี

ความสัมพันธแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ

 -  จํานวนสมาชิกในครอบครัว ไมมีความ

สมัพนัธกบัขนาดเคร่ืองปรับอากาศ ลกัษณะการตัดสนิใจ

ซื้อเครื่องปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ

 -  ประเภทท่ีอยูอาศัย ไมมีความสัมพันธ

กบัขนาดเครือ่งปรบัอากาศ ลกัษณะการตดัสนิใจซือ้เคร่ือง

ปรับอากาศ แตมีความสัมพันธกับแหลงท่ีซื้อเคร่ืองปรับ

อากาศ จากการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ

ทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จาํหนาย และดานการสงเสรมิการขาย กบัพฤติกรรมการ

เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ ไดแก ขนาดของเครื่อง

ปรับอากาศท่ีใช ลักษณะการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่อง

ปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ พบวา
 - ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดาน

ผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับขนาดของเครื่อง
ปรับอากาศท่ีใช ลักษณะการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่อง

ปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

 -  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดาน

ราคา ไมมคีวามสัมพนัธกบัขนาดของเคร่ืองปรบัอากาศท่ี

ใช และลักษณะการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
แตมีความสัมพันธกับแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ

 -  ปจจยัสวนประสมทางการตลาดทางดานชอง

ทางการจัดจําหนาย ไมมคีวามสัมพนัธกบัขนาดของเคร่ือง
ปรับอากาศท่ีใช ลักษณะการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่อง

ปรับอากาศ และแหลงที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ
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 - ปจจยัสวนประสมทางการตลาดทางดานการ

สงเสริมการขาย ไมมีความสัมพันธกับขนาดของเคร่ือง

ปรับอากาศ

ขอเสนอแนะ
  จากผลการศึกษาขางตน สามารถสรุปเปนขอ

เสนอแนะเพ่ือใหเปนแนวทางแกผูประกอบการผลิต

และจําหนายเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก ไดนําไป

พิจารณาปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดและการผลิต 

เพื่อใหตอบสนองไดตรงกับความตองการของผูบริโภคได 

ดังนี้

 1.  ดานผลิตภัณฑ จากการศึกษา พบวา 

ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด 

ดงันัน้ผูประกอบการควรใหความสาํคญักบัการผลิตเคร่ือง

ปรับอากาศ ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่อง

ปรับอากาศใหตรงกบัความตองการของผูบรโิภคมากทีส่ดุ 

โดยเฉพาะในเรื่องของระบบประหยัดพลังงาน ความแข็ง

แรงทนทาน ความเงียบขณะทํางาน ระบบกรองอากาศ

และกาํจดักลิน่ของเครือ่งปรบัอากาศ และการสรางความ

นาเชื่อถือใหกับผูบริโภค

 2.  ดานราคา จากการศึกษา พบวาผูบริโภค

ใหความสําคัญกับราคาของเคร่ืองปรับอากาศ และราคา

ของอะไหลของเคร่ืองปรับอากาศมากท่ีสุด ดังนั้น

ผูประกอบการตองพยายามที่จะลดตนทุนในการผลิตให

ตํ่าที่สุด โดยคงคุณภาพที่ดีไว เพื่อใหสามารถแขงขัน

ทางดานราคากับคูแขงขันได

 3.  ดานชองทางการจาํหนาย จากการศกึษา พบ

วา ผูบริโภคใหความสําคัญกับเรื่องการมีศูนยบริการและ
จําหนายอยูใกลกับที่พัก ดังนั้นผูประกอบการควรมีการ

กระจายสาขาของตัวแทนจําหนายและบริการให

ครอบคลุมพืน้ทีบ่รกิาร หรอืแตงตัง้รานขายเคร่ืองใชไฟฟา

ที่อยูในชุมชนตาง ๆ ใหเปนตัวแทนจําหนายและบริการ

ผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความสะดวกในการติดตอ

ขอรับบริการ และเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค

 4.  ดานการสงเสริมการขาย จากการศึกษา พบ

วา ผูบริโภคใหความสําคัญกับเร่ืองของพนักงาน และ

การบริการหลังการขาย และจากพฤติกรรมของผูบริโภค 

พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญไดรบัขอมลูขาวสารเกีย่วกบั

เครื่องปรับอากาศจากพนักงานขายดังนั้นผูประกอบการ

ควรมีการอบรมและฝกฝนใหพนักงานขายมีความรูความ

เขาใจเกีย่วกบัเครือ่งปรบัอากาศ เพือ่ท่ีจะไดแนะนาํสนิคา

ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับความตองการของลูกคา 

โดยเฉพาะกับทีมชางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ ควรมี

การฝกอบรมกับทีมชางของตัวแทนจําหนายทุกแหง ใหมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบตาง ๆ ของเครื่องปรับ

อากาศ เพื่อจะไดทําการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ

ไดอยางถูกวิธีและสามารถแนะนําลูกคาเกี่ยวกับการดูแล

รักษาเคร่ืองปรับอากาศใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูที่เคยซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเทานั้น 

ขอมลูทีไ่ดมาจึงเปนมมุมองผูบรโิภคเพยีงดานเดยีว ดงันัน้ 

ในการทําการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาในกลุม

ของตัวแทนจําหนาย เพื่อศึกษาถึงกลวิธีในการทําการ

ตลาดและกลยุทธในการแยงแบงสวนการตลาดของธุรกจิ
เครื่องปรับอากาศ

 2. การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะ
ประชากรท่ีเปนผูบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

เทาน้ัน ดังนั้น ใน 
 3. เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเปนผลิตภัณฑ

ที่ประกอบไปดวยสินคาและบริการ ซึ่งจะเห็นวาการ

บริการก็เปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อเครื่อง

ปรบัอากาศ ดงันัน้ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในดานการใหบริการโดยทําการศึกษาดานสวน

ประสมการตลาดเก่ียวกับการใหบริการเพ่ิมเติม
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