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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้
ในบ้านของผู้บริโภค 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้าน
ของผู้บริโภค โดยจะเก็บข้อมูลจากผู้ที่บริโภคเคยซื้อเครื่องปรับอากาศในเขตอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
จานวนตัว อย่างทั้ง หมด 400 คน สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ข้อ มูล ได้แก่ ค่า ความถี่ ค่า ร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one–way analysis of variance)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี อายุระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว
2-3 คน ที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวและภายในบ้านมีเครื่องปรับอากาศจานวน 2-3 เครื่อง มีการซื้อเครื่องปรับอากาศภายในระยะเวลา
4-6 ปี และตราสินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ มิตซูบิชิ ระบบของเครื่องปรับอากาศเป็นระบบธรรมดา มีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ
ที่มีขนาดตัวทาความเย็น 9,000-15,000 BTU ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก เคยซื้อ/เคยใช้และประทับใจในสินค้า มีการซื้อ
เครื่อ งปรับ อากาศที่ ร้า นค้า ที่จาหน่า ยเครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า ทั่ว ไป ใช้วิธีชาระเงิน ด้ว ยบัต รเครดิต ราคาของเครื่อ งปรับ อากาศอยู่ที่
10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกซื้อเครื่องปรับ อากาศตามคาแนะนาจากคนใกล้ชิด เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อ ง แฟน เพื่ อน
และจากการสารวจผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะแนะนาผู้อื่นให้เลือกใช้ตราสินค้าที่ตนเองใช้อยู่
การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษาไม่ มีอิทธิพล
ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในทุกปัจจัย มีเพียงจานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการบริโภค เครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้าน

Abstract
This independent study aims: (1) to study the air conditioners for home use consumption behavior of consumers
(2) to study the effective of marketing mix to decision making on air conditioners for home use in maesot district. The data was
collected from consumers who bought air conditioners for home use within a period of not more than 10 years.. A total
number of 400 respondents. Statistics used to analyze the data are frequency, average, percentage, standard deviation,
t-test and ANOVA.
The results of the data analysis for this study revealed that the majority of respondents were female and aged
between 31-40 years old, Employee of the state enterprise, The average monthly income is 10,001-20,000 baht, and
graduated with a bachelor's degree. 2-3 family members. person. Most respondents have single-family residences. There are
2-3 air conditioners in the house. Air conditioners are purchased within 4-6 years and the most popular brand is Mitsubishi.
The 9,000-15,000 BTU cooler was chosen for air conditioning ever bought/used and impressed in the product. Buying air
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นักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด หลักสูตรบริการธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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conditioners at general electronics stores. Payment method is by credit card. The price of air conditioning is 10,000-20,000
baht. Most people choose to buy air conditioners based on recommendations from close relatives such as families, relatives,
friends, lover. And surveyed most respondents will recommend others to choose their own brand.
Hypothesis testing at significant the 0.05 level was found, gender, age, occupation, average monthly income
and education levels didn’t affect opinions on marketing mix at all factors. Only the number of family members
affected the opinions on product factors.
Keywords: Marketing Mix Consumption Behavior Air Conditioners for Home Use
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น เพราะตั้งอยู่ใกล้
เส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19-38 องศาเซลเซียส
โดยอากาศจะเริ่มเข้าฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายน ทาให้อุณหภูมิ
สูงเฉลี่ย 30-38 องศาเซลเซียส รวมถึงสภาพอากาศร้อนที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นแรงหนุนหลักที่ทาให้เครื่องปรับอากาศขยายตัว
และเรื่องสุขภาพปัจจุบันเป็นเรื่องที่สาคัญ เพราะปัจจุบันปัญหาสภาวะ
ทางอากาศไม่บริสุทธิ์ ทั้งควันไฟเผาป่า ควันรถ และโรงงานต่างๆ
ที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ จึงทาให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ
โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศในตัว รวมถึง
นวัตกรรมที่ทันสมัยต่างๆ ที่เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้จากทุกอาคารจาเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศ
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน ทาให้ประชากรในประเทศมีความคุ้นเคย
กับการใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างมาก จึงนามาสู่การใช้งาน
ในบ้านเรือนและที่พักอาศัย (อานนท์ แพทย์วิบูลย์, 2554, หน้า 1)
ปัจจุ บันตลาดเครื่ องปรั บอากาศไทยโดยภาพรวมมั กได้ รั บ
แรงผลักดันหลักมาจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าว การแข่งขัน
ท าการตลาดของกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ย
เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งการเติบโตของที่พักอาศัยที่สร้างเสร็จ
โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ หรือโครงการบ้านเดี่ยว
หรือทาวน์โฮม โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตลาดเครื่องปรับอากาศ
มักอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับบน เนื่องจาก
เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาค่อนข้างสูง รวมถึงการแข่งขันที่เข้มข้น
ในตลาดเครื่องปรับอากาศ โดยผู้ประกอบการต่างพากันเปิดตัว
เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่และแข่งขันทาการตลาดอย่างดุเดือด จะทาให้
ผู้บริโภคบางส่วนที่มีเครื่องปรับอากาศใช้ในครัวเรือนอยู่แล้ว มีแนวโน้ม
หันมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นในหลายๆ พื้นที่ภายในบ้าน
ขณะที่ผู้บริโภคที่ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศใช้ในครัวเรือนและพอจะมี
กาลังซื้อ อาจทาการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ได้ง่ายขึ้น
และในตลาดอาเซียนโดยเฉพาะอินโดนีเซีย กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV+I) น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
สาหรับผู้ประกอบการผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องปรับอากาศของไทย
โดยปัจจุบันไทยมีการส่งออกเครื่องปรับอากาศไปยังอาเซียนสูง
ถึงร้อยละ 35.70 ของปริมาณการส่งออกเครื่องปรับอากาศทั้งหมด
ซึ่งนับเป็นปริมาณการส่งออกที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่ นๆ
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558, หน้า 1)
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 2559 กลุ่มตลาดที่น่าจะ
มีการแข่งขันสูง คือ กลุ่มตลาดที่ผู้บริโภคมีรายได้ระดับปานกลาง
ถึงระดับบนที่ยังคงมีกาลังซื้อ ปัจจัยสาคัญที่ผลักดันการขยายตัว
ในกลุ่มตลาดนี้ คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มเติมจากระบบ
อินเวอร์เตอร์ ซึ่งได้กลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศ
ในปัจจุบัน โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กลยุทธ์ของผู้ผลิตที่น่าจะใช้
ในตลาดนี้ คือ ความคุ้มค่าทั้งด้านราคาและการประหยัดพลังงาน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายการบารุงรักษาต่า ทั้งนี้ ผู้ผลิตที่เน้นกลุ่มตลาดนี้
คือ บริษัทข้ามชาติจากจีน และผู้ประกอบการสัญชาติไทยที่ส่วนใหญ่
เป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งปรับตัวในภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวด้วยการปรับลดราคาการเพิ่มความถี่การโฆษณาตามสื่อต่างๆ
การขยายเวลารับประกันสินค้าและการให้บริการ โดยเครื่องปรับอากาศ
ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มตลาดนี้ คือ เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็ก
ซึ่งมีขนาดทาความเย็นตั้งแต่ 9,000–12,000 BTU อีกกลุ่มตลาด
ที่มีความสาคัญ และเป็นแรงผลักดันตลาดเครื่องปรับอากาศใหม่
คือ โครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย โดยผู้ประกอบการพัฒนา
อสัง หาริม ทรัพ ย์มีก ารสั่ง ซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศในจานวนมาก
เพื่อใช้ติดตั้งในโครงการของตน ทั้งนี้ เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ก็มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติเครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้งาน
ในโครงการอาคารที่ พั ก อาศั ย โดยเฉพาะคอนโดมิ เ นี ย ม และ
อพารท์เม้นท์ เนื่องจากที่อยู่อาศัยประเภทดังกล่าวมีพื้นที่น้อย
อีกทั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กยังน่าจะเป็นที่ต้องการในโครงการ
บ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมซึ่งในปัจจุบันมีการวางผังกั้นห้องขนาดเล็ก
สาหรับการใช้งานหลากหลาย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559, หน้า 1)
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นอาเภอที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
มากกว่าอาเภออื่น เพราะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะทาให้ความร้อน
ไม่กระจายออก จึงทาให้มีอุณหภูมิสูงทุกปี ฉะนั้น เครื่องปรับอากาศ
มีความจาเป็นอย่างมาก สาหรับประชาชนในเขตอาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก รวมทั้งอาเภอแม่สอดนี้ ยังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มีนายทุนกิจมาลงทุนทาธุรกิจกันมากมาย เช่น โรงงาน คอนโดมีเนียม
กิจ การส่ง ออก เป็น ต้น ตลาดเครื่อ งปรับ อากาศในเขตอาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก จึงถือว่ายังมีความต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศ
กันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้วิจัยมีความเห็นว่าตลาดอุตสาหกรรม
ของเครื่องปรับอากาศนั้น มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
มีภาวการณ์แข่งขันที่สูงมากขึ้นและผู้ผลิตพยายามที่จะผลิตสินค้า
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย

มากขึ้น ดัง นั้น ผู้บ ริโ ภคเองต้อ งมีห ลัก เกณฑ์ใ นการพิจ ารณา
เพื่อ เลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ที่มีค วามเหมาะสมกับ การใช้ง านและ
ความต้องการของผู้บริโภคเอง ทาให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่จาหน่าย
สินค้าเครื่องปรับอากาศให้ได้ทราบว่ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ตัวใดที่มีผลต่อการตั ดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ ว่ าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านใด และสามารถนาข้อมูล
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก จาแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภค
ในเขตอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จาแนกตามปัจจัยด้านประชากร
ศาสตร์
สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือ น
และระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
สาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภค
วิธีการดาเนินการวิจัย
ใช้วิธีก ารเก็บ ข้อ มูล แบบสารวจ โดยมีก ารเก็บ ข้อ มูล
ด้วยการใช้แบบสอบถาม
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ในเขตอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อเครื่องปรับอากาศในเขตอาเภอแม่สอด
เนื่องจากเป็นผู้มีรายได้และมีกาลังซื้อ สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
จานวน 400 ราย เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่บริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมประเภทบารุงร่างกายจึงใช้วิธีการสุ่มแบบไม่ใช้หลัก
ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ตัดสินใจซื้อ
หรือใช้บริการที่ร้านจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ในห้างสรรพสินค้า
ต่างๆ (มุมเครื่องใช้ไฟฟ้า), ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตัส บิ้กซี แมคโคร)
หรือห้าง/ร้านค้าที่จาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร (โฮมโปร
โกลบอลเฮ้าส์ ฯลฯ)

เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างแบบสอบถามขึ้นโดยศึกษาเอกสารและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีขั้นตอนการทาแบบสอบถามดังนี้
1. วิเคราะห์ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดที่ต้องการจะศึกษา
2. ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา
3. เขียนข้อคาถามให้สอดคล้องเรื่องที่ศึกษา
4. นาแบบสอบถามที่ออกแบบไว้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและนามาปรับปรุงให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น
5. นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาแล้ ว เสนอต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) และความเหมาะสม
ของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด
6. วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
และความเที่ ย งตรง (item objective congruence index: IOC)
ความสอดคล้องที่ 0.60 ขึ้นไป จึงมีความสอดคล้องและเที่ยงตรง
ที่จะยอมรับได้ และถ้าข้อคาถามใดมีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ควรจะ
ปรับปรุงข้อคาถามใหม่ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเที่ยงตรง
ซึ่งจากการหาค่า IOC ได้เท่ากับ 0.89 จึงมีความสอดคล้องและ
เที่ยงตรงที่สามารถยอมรับได้
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
มาปรับ ปรุง แก้ไ ขและน าเสนออาจารย์ที่ป รึก ษาให้พิจ ารณา
ความสมบูรณ์อีกครั้ง หลังจากนั้นได้ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยการนาแบบสอบถามไปทดสอบกับผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่า ง จ านวน 30 ราย และใช้ วิ ธี
ค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ซึ่ ง เรี ย กว่ า “สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ”
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ค่าความเชื่อมั่น
รวมของแบบสอบถามเท่ า กับ 0.84 แสดงว่ า แบบสอบถามนั้ น
สามารถนาไปใช้ในการศึกษาได้
8. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแจกกลุ่มตัวอย่าง
ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาและจานวนสมาชิกในครอบครัว
เป็นคาถามปลายปิด ให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภค เป็นคาถาม
ปลายปิดให้เลือกตอบ
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นผสม
ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ
ของผู้บ ริโ ภค เป็น คาถามแบบเลือ กตอบ 5 ระดับ (มากที่สุด
จนถึงน้อยที่สุด)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ความถี่และร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 3 จะใช้มาตรวั ด
ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดับความสาคัญ คือ สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก สาคัญปานกลาง สาคัญน้อย และสาคัญน้อยที่สุด ใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีการใช้สถิติทดสอบที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม คือ เรื่องความแตกต่างของเพศ และใช้สถิติ
การวิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (F-test: one-way anova)
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
คือ เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านประชากร
เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาพบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 ราย
ส่ว นมากเป็น เพศหญิง อายุร ะหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว
2-3 คน มีที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยว และภายในบ้านมีเครื่องปรับอากาศ
จานวน 2-3 เครื่อง มีการซื้อเครื่องปรับอากาศภายในระยะเวลา
4-6 ปี และตราสินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ มิตซูบิชิ ระบบของ
เครื่องปรับอากาศเป็นระบบธรรมดา มีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ
ที่มีขนาดตัวทาความเย็น 9,000-15,000 BTU ตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องปรับอากาศเนื่องจาก เคยซื้อ/เคยใช้และประทับใจในสินค้า
มีการซื้อเครื่องปรับอากาศที่ร้านค้าที่จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
ใช้วิธีชาระเงินด้วยบัตรเครดิต ราคาของเครื่องปรับอากาศอยู่ที่
10,000-20,000 บาท และจากการสารวจผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะแนะนาผู้อื่นให้เลือกใช้ตราสินค้าที่ตนเองใช้อยู่
การศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภค
ในเขตอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในระดับมากที่สุด โดยจาแนก
ตามปัจจัยย่อยรายด้านได้ดังนี้
1. ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้านของผู้บ ริโภคในเขตอาเภอ
แม่สอด จังหวัดตากในระดับมาก จาแนกตามปัจจัยย่อยรายด้าน
3 อั น ดั บแรก ได้ แ ก่ มี ระบบการใช้ ง านง่ า ย ไม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น
ค่าเฉลี่ย 4.17 มีระยะเวลารับประกันที่เหมาะสม เช่น รับประกัน
อุ ป กรณ์ /อะไหล่ 1 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย 4.07 มี เ ครื่ อ งหมายรั บ รอง
มาตรฐานสิน ค้า เช่น มอก.และประหยั ดไฟเบอร์ 5 มีค่ าเฉลี่ ย
4.03 ตามลาดับ
2. ปั จ จั ย ด้ า นราคา มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ สาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอาเภอ
แม่สอด จังหวัดตากในระดับมาก จาแนกตามปัจจัยย่อยรายด้าน
3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าสามารถต่อรองราคาได้และมีส่วนลด
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เมื่อชาระด้วยเงินสดซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.25 ราคาสินค้า
เหมาะสมกับคุณภาพมีค่าเฉลี่ย 4.13 ตามลาดับ
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอาเภอ
แม่สอด จังหวัดตากในระดับมาก จาแนกตามปัจจัยย่อยรายด้าน
3 อันดับแรก ได้แก่ ร้านค้ามีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านและมีบริการ
หลังการขายมีค่าเฉลี่ย 4.22 ร้านค้าจัดวางแสดงสินค้าให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ ย 4.01 ร้านค้าต้องเป็นตัวแทนจาหน่าย
ของบริษัทเครื่องปรับอากาศโดยตรงและร้านค้ามีสินค้าให้เลือก
หลากหลายยี่ห้อ หลายขนาดซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.96 ตามลาดับ
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอาเภอ
แม่สอด จังหวัดตากในระดับมากจาแนกตามปัจจัยย่อยรายด้าน
3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดรายการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก
แถม) และการส่งเสริมการขายโดยการใช้เครื่องเก่าแลกเครื่องใหม่
ในราคาพิเศษซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.26 บริการติดตั้ง /บริการ
บารุงรักษาหลังการขายมีค่าเฉลี่ย 4.13 ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านตั ว แปรด้ า นประชากร
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้าน
ของผู้บริโภคในเขตอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จาแนกตามเพศ พบว่า ทุก ปัจ จัย ในส่ว นประสม
ทางการตลาดไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เพศ
ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
จาแนกตามอายุ พบว่า ทุก ปัจ จัย ในส่ว นประสม
ทางการตลาดไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อายุ
ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
จาแนกตามอาชีพ พบว่า ทุก ปัจ จัย ในส่ว นประสม
ทางการตลาดไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อาชีพ
ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
จาแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ทุกปัจจัยในส่วนประสม
ทางการตลาดไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า รายได้
ต่อเดือนไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ส่วนประสม
ทางการตลาด
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ทุกปัจจัยในส่วน
ประสมทางการตลาดไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
ระดับ การศึก ษาไม่ มีอิท ธิพ ลต่อ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ปัจ จัย
ส่วนประสมทางการตลาด
จาแนกตามจานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า มีเพียง
ปัจจัยเดียวที่มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า จานวน
สมาชิก ในครอบครัว มีอิท ธิพ ลต่อ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ปัจ จัย
ด้านผลิตภัณฑ์
อภิปรายผล
ด้านข้อมู ลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 ราย
ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัย ของสุรีย์พร ศรีชมภู และธีรเวช ทิตย์สีแสง (2559,
หน้า 21-28) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าวงจรคุณภาพบิ๊กซีในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัยดังนี้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.00 อายุอยู่ในช่วง
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.20 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 48.00 และมีรายได้ต่อเดือน 15,000-35,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 45.00 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา ยกยุทธ์
และนลินี ทองประเสริฐ (2559, หน้า 37-48) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก
ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ
มีสถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน
ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภค
ที่ว่าภายในบ้านของผู้บริโภคมีเครื่องปรับอากาศจานวน 2-3 เครื่อง
ตราสินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ มิตซูบิชิ ซื้อเครื่องปรับอากาศ
เนื่ อ งจาก เคยซื้ อ /เคยใช้ แ ละประทั บ ใจในสิ น ค้ า มี ก ารซื้ อ
เครื ่อ งปรับ อากาศที่ ร ้า นค้า ที ่จาหน่า ยเครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า ทั ่ว ไป
ราคาของเครื่ องปรั บอากาศอยู่ ที่ 10,000-20,000 บาท ผู้ บริ โภค
ส่วนใหญ่เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศตามคาแนะนาจากคนใกล้ชิด
เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อ ง แฟน เพื่อ น นั้นมีความสอดคล้อ ง
กั บ งานวิ จั ย ของกฤษชนก จงใจรั ก ษ์ (2557, หน้ า 109) ที่ ว่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยเฉลี่ย 2 เครื่อง
ส่ว นใหญ่มีต ราสิน ค้า ของเครื ่อ งปรับ อากาศที ่ซื้ อ ล่า สุด คือ
ตราสินค้า มิตซูบิชิอิเล็คทริค มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อตราสินค้า
ของเครื่ อ งปรั บ อากาศในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพดี ส่ ว นใหญ่ จ ะซื้ อ
เครื่องปรับอากาศจากร้านค้าที่จาหน่ายเฉพาะเครื่องปรับอากาศ
ราคาเครื่อ งปรับ อากาศที่ซื้อ ล่า สุด เฉลี่ย เท่า กับ 17,895 บาท
สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ ต อบแบบสอบถามมากที่ สุ ด ในการซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ คือ คนใกล้ชิด เช่น ครอบครัว แฟน เพื่อน
นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ว นใหญ่มีที่พัก อาศัย เป็น บ้า นเดี่ย ว และมีก ารเลือ กใช้เ ครื่อ ง
ปรับอากาศที่มีขนาดตัวทาความเย็น 9,000-15,000 BTU ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2559) ที่ศึกษาเรื่อง
ภาพรวมตลาดเครื่องปรับอากาศของไทยในปี 2559 ผลการศึกษา
พบว่ า เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มในกลุ่ ม ตลาดตอนนี้ คื อ
เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ข นาดเล็ ก ซึ่ ง มี ข นาดท าความเย็ น ตั้ ง แต่
9,000-12,000 BTU และเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กก็มีความสอดคล้อง
กับคุณสมบัติเครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้งานในโครงการอาคาร
ที่พักอาศัย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม และอพารท์เม้นท์ เนื่องจาก
ที่อยู่อาศัยประเภทดังกล่าวมีพื้นที่น้อย อีกทั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาดเล็กยังน่าจะเป็นที่ต้องการในโครงการบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮม
ซึ่ง ในปั จ จุ บั นมี ก ารวางผัง กั้ น ห้ อ งขนาดเล็ ก ส าหรับ การใช้ ง าน
หลากหลาย
ด้ า นปั จ จั ย ส่ ว นประสม ทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภค

ในเขตอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
ตามปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ด้านราคาและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์
อยู่ใน 3 อันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเสกสรรค์
พัฒ นปกรณ์ (2551, หน้า 2) ได้ศึก ษาเรื่อ งปัจ จัย ที่มีอิท ธิพ ล
ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (inverter)
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวม ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
จัดจาหน่าย มีอิทธิพลต่อการซื้อเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
ของผู้บริโภคในระดับมาก เช่นเดียวกันงานวิจัยของอรุษยา ขมิ้นสน
(2551, หน้า 2) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคสาหรับใช้ในบ้านพักอาศัย
ในเขตอ าเภอบางใหญ่ จัง หวัด นนทบุร ีผ ลการศึก ษาพบว่า
ระดับความสาคัญของปัจจัยทางการตลาดในการพิจารณาเลือกซื้ อ
เครื่องปรับอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิน ใจซื้อ โดยเฉพาะปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อ งปรับอากาศ
ของผู้บริโภคมากที่สุด
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอาเภอแม่
สอด คือ ราคาสิน ค้า เหมาะสมกับ คุณ ภาพ และปัจ จัย ด้า น
ช่องทาง การจัดจาหน่าย คือ ร้านค้ามีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ยี่ห้อ หลายขนาด ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิรุทธ์ ผ่องแผ้ว
(2559, หน้า 144-151) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง
กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า เฮ้ า ส์ แ บรนด์ ใ นเทสโก้ โลตั ส ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัจจัยทางด้าน
ราคาถูก ปัจจัยทางด้านคุณภาพเหมาะสมกับราคา ปัจจัยทางด้าน
รูปลักษณ์แ ละบรรจุภัณ ฑ์ที่ดี ปัจ จัย ทางด้า นมีช นิด และขนาด
ของสิน ค้า ให้เลือกซื้อมาก และโฆษณาทางโทรทัศน์มี ความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ด้านจานวนเงินที่ซื้อสินค้า
เฮ้าส์แบรนด์
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่นาเสนอออกสู่ตลาด
เพื่ อตอบสนองความต้ องการของลูกค้า ดั งนั้น ผลิตภั ณฑ์ จะต้องมี
คุณประโยชน์ มีคุณภาพ สามารถใช้งานง่าย รูปลักษณ์สวยงาม
สะดุดตาผู้พบเห็น เพื่อดึงดูดความสนใจ ป้ายราคาและป้ายแสดง
รายละเอียดของสินค้าอาจจะมีการติดไว้ใช้ชัดเจน เพื่อที่ผู้พบเห็น
สมารถทราบข้อ มูลเบื้อ งต้นได้ ในทันที ทาให้ผู้ พบเห็น สามารถ
ประเมินสินค้าและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อได้ และสินค้า
จะต้องมีหลากหลายรุ่น หลากหลายขนาดตามความต้องการใช้งาน
ของลูกค้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมีการใช้งานที่แตกต่างกัน
เช่น มีความแตกต่างกันตามขนาดของตัวทาความเย็น บ้านหลังเล็ก
บ้านหลังใหญ่ก็ย่อมการใช้งานของเครื่องปรับอากาศที่แตกต่างกัน
2. ด้านราคา ราคาและปริมาณของสินค้าเป็นเรื่องสาคัญ
และมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ไม่ควรมี
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ราคาที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณ ภาพของสิน ค้า หรือไม่ควรมี
ราคาสูงกว่าตราสินค้าชนิดอื่นมากเกินไป เพราะถ้าสินค้ามีราคา
ที่สูงเกินไป อาจจะตอบสนองความต้องการได้เฉพาะกลุ่มลูกค้า
ที่มีรายได้สูง ส่วนลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางหรือรายได้ต่า อาจจะ
หันไปบริโภคตราสินค้าตัวอื่นที่มีราคาถูกลง
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่าย
สินค้าไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด จะต้องตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ทันท่วงที กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์จะต้องหาซื้อได้ง่าย
หรือมีจาหน่ายทั่วไป มีจาหน่ายในทุกห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า
ที่ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และที่ ส าคั ญ ไม่ แ พ้ กั น ของธุ ร กิ จ
เครื่องปรับอากาศ นั่นก็คือ การที่ร้านค้ามีบริการหลังการขายที่ดี
เพราะเครื่อ งปรั บ อากาศนั้ น เป็ น สิน ค้ า ที่ต้ อ งมี ก ารดู แ ลรั ก ษา
ตลอดทุกๆ 6-12 เดือน
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดในปัจจุบัน
ต้ อ งมี ก ารจั ด รายการส่ ง เสริ ม การขาย (ลด แลก แจก แถม)
มีการส่งชิ้นส่วนชิงรางวัล และต้องมีการใช้เครื่องเก่าแลกเครื่องใหม่
ในราคาพิเศษ แต่สิ่งที่มองข้ามไม่ได้ คือ พนักงานขาย ณ จุดขาย
เนื่องจากสินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศเป็นสินค้าที่ต้องได้รับ
คาแนะนาจากผู้รู้ เนื่องจากบางรุ่นอาจจะเป็นรุ่นใหม่ มีระบบ
การทางานที่ หลายหลากกว่า เดิม การได้ รั บค าแนะนาที่ ดีจ าก
พนักงานขาย จะเป็นจุดที่สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ซื้อ
และยังสามารถชักจูงให้ผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้าตัวนั้นๆ กลับไปบริโภค
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้าของเครื่องปรับอากาศแต่ละตัว
ผู้ที่สนใจศึกษาอาจระบุประเภทของตราสินค้าที่ต้องการจะศึกษา
แล้วเปรียบเทียบระหว่างตราสินค้า 2 ชนิด เพื่อจะทาให้ทราบถึง
ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าของเครื่องปรับอากาศ
ชนิดนั้น
2. การศึก ษาครั้งต่อไป ควรศึก ษาโดยใช้ตัว แปรปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ครอบคลุมทุกประเภท (7Ps) หรือศึกษา
แค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก เพื่อจะได้นาผล
การศึกษาไปปรับใช้หรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ
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