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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื 
ผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีเ่คยใชห้รอืเคยซือ้เครื่องปรบั อากาศ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบยีงเบนมาตรฐาน สถติิ
ที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ การวเิคราะหเ์ชงิถดถอยแบบพหุคูณ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป 
พบว่า 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดบัการศกึษาสงูสุดอนุปรญิญา
ถงึปรญิญาตร ีสถานภาพโสด มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืน 14,200 – 21,199 บาท 
 2. ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการมคีวามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามมเีครื่องปรบัอากาศในที่พกัอาศยัเฉลี่ย 2 เครื่อง ส่วนใหญ่มตีราสนิค้าของ
เครื่องปรับอากาศที่ซื้อล่าสุด คือ ตราสินค้า มิตซูบิชิ อิเล็คทริค มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าของ
เครื่องปรบัอากาศในเรื่องของ สนิคา้มคีุณภาพด ีส่วนใหญ่จะซื้อเครื่องปรบัอากาศจากร้านค้าที่จ าหน่ายเฉพาะ
เครื่องปรบัอากาศ และมลีกัษณะการช าระค่าสนิค้าในรูปแบบช าระด้วยเงินสด โดยผู้ตอบแบบสอบถามมรีาคา
เครื่องปรบัอากาศที่ซื่อล่าสุดเฉลีย่เท่ากบั 17,895 บาท สิง่ทีม่อีทิธพิลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ดในการซื้อ
เครื่องปรบัอากาศ คอื คนใกลช้ดิ เช่น ครอบครวั แฟน เพื่อน เพื่อนร่วมงาน 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1. ผู้บรโิภคที่มีอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั                 
มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศ ดา้นจ านวนเครื่องปรบัอากาศในทีพ่กัอาศยัของผูบ้รโิภค แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 2. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรบัอากาศ ดา้นราคาเครื่องปรบัอากาศทีผู่บ้รโิภคซือ้ล่าสุด (บาท)  แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ             
ทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
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1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธพิลในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศ ดา้นจ านวนเครื่องปรบัอากาศในทีพ่กัอาศยัของผูบ้รโิภค อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 3.3  
 

ค าส าคญั : สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการซือ้ เครื่องปรบัอากาศ 
 

Abstract 

 

    This research aims to study service marketing mix  factors influencing consumer’s buying on 
air conditioning in Northeastern Region. Sample size in this research is 400 customers using air 
conditioning in Northeastern Region. Questionnaires is a tool for data collection. The statistics for data 
analysis are percentage, mean, and standard deviation. Statistics for hypotheses testings are as follows: 
difference analysis by using t-test and one-way analysis of variance; pairs of means comparison and 
multiple regression analysis by using computer software package. Results are an follows: 

1. Most respondents are female, aged between 31 and 40 years old, held Diploma and 
Bachelor’s degree, being single, working as private company employees, and earning monthly income 
between Baht 14,200 and 21,199. 

2. Service Marketing Mix Factor: Service marketing mix factor of air conditioning in overall 
category of product, price, place, people and process are at the highest levels, whereas service 
marketing mix factor in overall category of promotion and physical evidence are at the high levels. 

3. Most respondents have buying behavior on Air conditioning as follows: average residential 
air conditioning 2 sets; Most brands of air conditioning is the recent purchase brand Mitsubishi Electric; 
reason to buy the brand of air conditioning in the product quality; most consumers bought from stores 
that sell only air conditioning; most pay with cash;  repondents recently purchased an average of Baht 
17,895 and most influenced the respondents toward buy air conditioning is someone close like famiy, 
fans, friends  colleagues. 

Results of hypotheses testings are as follows: 
1. Cousumer with different education level, marital status, occupation and income 

have buying behavior on air conditioning in category of the number of residential air conditioning 
differently with statictical significance of 0.01 and 0.05 levels respectively. 

2. Cousumer with different  education level and income have buying behavior on  
air conditioning in category of the price of air conditioning for consumers to buy the latest  differently with 
statictical significance of 0.01 and 0.05 levels respectively. 
            3.   Service marketing mix in physical evidence aspect has negative influence to buying 
behavior on air conditioning in category of the number of residential air conditioning with statistical 
significance of 0.05 level with Adjusted R2 is equal to 3.3 percent. 
 
Keywords : Service Marketing Mix, Buying Behavior, Air Conditioning 
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บทน า 
 ปจัจุบันเครื่องปรับอากาศจัดเป็นสินค้าประเภทหน่ึง ที่มีความส าคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องใชไ้ฟฟ้า เน่ืองจากประเทศไทยมสีภาพอากาศทีร่อ้นถงึรอ้นจดั รวมถงึปญัหาเรื่องมลภาวะในอากาศทีม่ฝีุ่น
ละอองมากเกนิมาตรฐาน จงึท าใหผู้บ้รโิภคจ าเป็นตอ้งพึง่พาเครื่องปรบัอากาศ เพราะนอกจากคุณสมบตัทิีส่ามารถ
ปรบัสภาพอุณหภูมใินที่อยู่อาศยัให้เหมาะสมแล้ว เครื่องปรบัอากาศรุ่นใหม่ๆ ยงัช่วยในการกรองฝุ่นละอองใน
อากาศหรอืสามารถช่วยขจดัเชื้อโรคได้อกีด้วย อกีทัง้นอกจากบ้านพกัอาศยัแล้วสถานที่ต่างๆ ทัง้ราชการและ
เอกชนมกีารตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศกนัอย่างแพร่หลาย เพื่อสรา้งความรูส้กึสบายกบัเจ้าหน้าทีท่ีป่ฎบิตังิานและ           
ผูม้าตดิต่อธุระต่างๆ ตลอดจนถงึอุตสาหกรรมต่างๆ ทีจ่ะตอ้งอาศยัการปรบัอุณหภูมใิหเ้หมาะสมจงึเป็นป้จจยัทีท่ า
ใหต้ลาดเครื่องปรบัอากาศขยายตวัไดอ้ย่างมาก ปจัจุบนัตลาดเครื่องปรบัอากาศมกีารแข่งขนัทีส่งูมากจะสงัเกตได้
จากสือ่โฆษณาทีม่มีากหลากหลายช่องทางและตราสนิคา้โดยเฉพาะในช่วงหน้ารอ้น ทัง้นี้เป็นเพราะสภาพอากาศ
ในเมอืงไทยที่มีสภาพอากาศร้อนเกือบทัง้ปี ท าให้ผู้บริโภคหนัมาใช้เครื่องปรบัอากาศกนัมากขึน้ โดยปจัจุบนั
ความสามารถในการซือ้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคนัน้ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมกีารเตบิโตของสนิเชื่อธุรกจิ การ
ใหเ้ครดติจากผูป้ระกอบการ เป็นผลท าใหก้ารเตบิโตของตลาดสงูขึน้ทุกๆ ปี โดยขนาดเครื่องปรบัอากาศทีไ่ดร้บั
ความนิยมสงูทีสุ่ด คอืเครื่องปรบัอากาศชนิดตดิผนังทีใ่ชก้นัตามบา้นเรอืนทีม่ขีนาด 9,000 บทียีู – 60,000 บทียี ู
โดยผูน้ าในตลาดปจัจุบนัไดแ้ก่ตราสนิคา้จากประเทศญี่ปุ่น เช่น MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN และ SAIJO 
DENKI เป็นต้น ตราสนิคา้จากประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น TRANE , CARRIER และ YORK เป็นต้น ตราสนิคา้
จากประเทศเกาหล ีเช่น LG และ SAMSUNG เป็นต้น และตราสนิค้าของประเทศไทยเอง เช่น EMINENT 
CENTRAL AIR และ STAR AIR เป็นต้น จงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามเหน็ว่าตลาดอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศมกีาร
ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง มภีาวะการแข่งขนัสงูและผูผ้ลติพยายามผลติสนิคา้ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค
อย่างหลากหลาย ดงันัน้ผูบ้รโิภคเองตอ้งมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเพื่อเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีม่คีวามเหมาะสมกบั
การใช้งานและความต้องการของผู้บริโภคเอง ผู้วิจยัมีความสนใจต้องการจะศึกษาถึงปจัจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีเ่ป็น
ภูมภิาคทีม่ปีระชากรรวมทัง้สิน้ 21,697,488 คน มากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศรวมถงึนโยบายการเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ที่จะส่งผลดต่ีอการขยายตวัทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากขึน้            
ท าใหผู้บ้รโิภคในภูมภิาคนี้มกี าลงัซื้อมากขึน้ตามมา 
     
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 

2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ดา้นกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก ่
  ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชพี 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
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  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก ่ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  ดา้นบุคคล  ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่พฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
สมมติฐานการวิจยั  

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส 
อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่ องปรบัอากาศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
แตกต่างกนั 

  2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม การซือ้
เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสินค้าและบริการ (7 P’s) (ฉลองศร ีพมิลสมพงษ์. 

2548: 50) หมายถงึปจัจยัทีเ่ป็นส่วนประกอบของการวางแผนการตลาดในการท าการตลาดสนิคา้หรอืบรกิารใดๆ 
กต็ามโดยมากแลว้หากเป็นสนิคา้จะมสี่วนประสม 4 ปจัจยั คอื สนิคา้/บรกิาร (Product/Service) ราคา (Price) 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place/Distribution Channel) และกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด (Promotion) ส าหรบัการท า
ตลาดธุรกิจบริการนัน้จะมีปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดจะเพิ่มขึ้นมาอีก 3 ปจัจยัคือผู้ให้บริการ (People) 
กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) และสภาพแวดล้อมในการใหบ้รกิาร (Physical Evidence) ส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรบัตลาดบรกิารซึง่บรกิาร (Service) เป็นกจิกรรมทีส่นองต่อความต้องการของลูกคา้เพื่อสรา้งความ
พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีการซื้อผู้ซื้อต้องพยายามวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและ
ประโยชน์ที่ได้จากการบรกิารที่จะได้รบัผู้ขายต้องสร้างความเชื่อมัน่โดยจะต้องพยายามหาหลกัประกนัให้ผู้ซื้อ
สามารถท าการตดัสนิใจไดเ้รว็ขึน้ซึง่กค็อืสว่นประสมทางการตลาดทัง้ 7 หรอื 7P’s 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือนงลกัษณ์ จารวุฒัน์ (2545) กล่าวว่า พฤตกิรรมการซือ้ (Buying 
Behavior) คอื ลกัษณะอาการของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แต่ละชนิด แบ่งออกได ้4 ประเภท คอื 

  1. พฤตกิรรมการซือ้แบบเป็นปกตนิิสยั (Habitual Buying Behavior) 
   2. พฤตกิรรมการซือ้แลว้หาทางลดความกงัวลใจ (Dissonance-Reducing Buying Behavior) 
   3. พฤตกิรรมการซือ้แบบซบัซอ้น (Complex Buying Behavior) 
   4. พฤตกิรรมการซือ้แบบแสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking Buying Behavior) 

     ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ืออยา่งไร 
             ผูบ้รโิภคจะมพีฤติกรรมการซื้ออย่งไร ขึน้อยู่กบัระดับความเสีย่งและการมสี่วนได้ส่วนเสยีที่ผู้บรโิภค            
มต่ีอสนิคา้นัน้ (Degree of Buying Involvement) และระดบัความแตกต่างระหว่างยีห่้อสนิค้า (Degree of 
Differences among Brands) ว่ามมีากน้อยเพยีงใด พฤตกิรรมการซือ้แบ่งออก 
ไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 

     1. พฤตกิรรมการซือ้แบบสลบัซบัซอ้น (Complex Buying Behavior) 
                2. พฤตกิรรมการซือ้แบบลดความสลบัซบัซอ้น (Dissonance – Reducing Buying Behavior)  
                3. พฤตกิรรมการซือ้แบบประจ า (Habitual Buying Behavior) 
                4. พฤตกิรรมการซือ้แบบเลอืกมาก (Variety – Seeking Buying Behavior) 
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 แนวคิดด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 Kolter (อา้งถงึใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2550, น.194) เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัการซือ้และ
การใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการ พฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ค าตอบทีจ่ะได ้
ช่วยใหน้ักการตลาดสามารถใชก้ลยุทธก์ารตลาด (Marketing strategies) ทีส่ามารถจะตอบสนองความพงึพอใจ
ของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสมโดยใช้ ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบั
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (7Os) 
 
ตาราง 1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 7Os 
 

ค าถามท่ีใช้ ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
 
1.ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย (Who is 
in the target 
market?) 

 
ลักษณะก ลุ่ม เ ป้ าหมาย  (Occupants) 
ทางดา้น  1.ประชากรศาสตร ์      
2.ภูมศิาสตร ์ 3.จติวทิยาหรอืจติวเิคราะห ์  
4. พฤตกิรรมศาสตร ์

 
กลยุทธ์การตลาด (4P’s) ประกอบด้วยกลยุทธ์
ด้านผลิตภ ณฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการ
ส่ง เสริมการตลาดที่ เหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้
 

 
2.ผูบ้รโิภคซือ้อะไร  
(What does the 
consumer buy? 

 
สิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการซื้อ (Objects) สิง่ที่
ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์  ก็คือ
ต้องการคุณสมบตัิหรอืองค์ประ กอบของ
ผลติภณัฑ ์(Product Component) และ
ความแตกต่างที่ เหนือกว่ าคู่ แข่ งขัน 
(Competitive Differentiation 

 
กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product State gies) 
ประกอบด้วย 1.ผลิตภัณฑ์หลกั  2.รูปลกัษณ์
ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ การบรรจุ 
ภัณฑ์ ตราสินค้า รูปแบบบริการ  คุณ ภาพ 
ลักษณะนวัตกรรม  3.ผลิต  ภัณฑ์ควบ   4.
ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั และ 5.ศกัยภาพผลติภณัฑ์
ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive 
Differentiation) ประกอบดว้ย ความแตกต่างดา้น
ผลติภณัฑ ์บรกิาร พนกังาน และภาพลกัษณ์ 
 

3.ท าไมผูบ้รโิภคจงึ
ซือ้       
(Why does the 
consumer buy?) 

วัต ถุประสงค์ในการซื้ อ  (Objectives) 
ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของเขาทัง้ทางด้านร่างกายและ
ด้านจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ 1.กลยุทธ์ด้านผลิต ภัณฑ ์
(Product Strategies)  2.กลยุทธ์การส่งเสรมิ
การตลาด (Promotion Strategies) ประกอบดว้ย
กลยุทธก์ารโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การขาย
โดย 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ค าถามท่ีใช้ ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
 พฤตกิรรมการซือ้คอื 

1. ป ัจ้จยัภายใน 
2. ปจัจยัภายนอก 
3. ปจัจยัเฉพาะบุคคล 

ใช้พนักงานขาย  3.กลยุทธด์้านราคา (Price 
Strategies)  4.กลยุทธ์ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Distribution Channel Strategies) 
ศึกษาเหตุจูงใจในการซื้อ ปจัจัยที่ท าให้เกิด
ความต้องการผลติภัณฑ ์ก าหนดแนวความคดิ
และจุดขายในการโฆษณา 

 
4.ใครมีส่วนร่ วมใน
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ 
(Who participates   
in the buying?) 

 
บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) 
ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ 
ประกอบด้วย 1.ผูร้เิริม่ 2.ผูม้อีทิธพิล  3.
ผูต้ดัสนิใจซือ้   
4.ผูซ้ือ้  5.ผูใ้ช ้

 
กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การโฆษณาและ
การส่งเสริมการตลาด (Advertising  and  
Promotion Streategies) โดยใชก้ลุ่มอทิธพิล
และกลุ่มเป้าหมายเป็นแนวทางสรา้งสรรค ์และ
เลอืกใชส้ือ่โฆษณาใหเ้หมาะกบักลุ่มรบัขา่วสาร 
 

 
5.ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด  
(When does  the 
consumer buy? 

 
โอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น ช่วง
ฤดู ก า ลข อ ง ปี   ฤดู ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว  
เทศกาลโอกาสพเิศษ วนัหยุด เวลาว่าง 

 
กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การส่ง เสริม
การตลาด (Promotion Strategies) เช่น การ
ส่งเสริมการตลาดนอกฤดูกาลท่องเที่ยว  การ
ส่งเสริมการขาย  ความร่วมมือระหว่างธุรกิจ 
(Partnership) 
 

 
6.ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the  
consumer buy?) 

 
ช่องทางหรอืสถานที่จ าหน่าย (Outlets) 
เช่นส านกังานตวัแทนจ าหน่าย 

 
กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution 
Channel Strategies) โดยผ่านสถาบนัการค้า
สง่  สถาบนัการคา้ปลกี และช่องทางพเิศษอื่นๆ  

7. ผู้บริโภคซื้อ
อย่างไร 
(How does the 
consumer buy?) 
 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ (Operations) 
ประกอบด้วย           1.การรบัรู้ปญัหา  
2.การคน้หาขอ้มลู   
3.การประเมนิผลทางเลอืก   
4.การตดัสนิใจซือ้   
5.พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

กลยุทธ์ทีใ่ช้มาก คอื กลยุทธก์ารส่งเสรมิ เสรมิ      
การตลาด ประกอบด้วย การโฆ ษณา การ
ประชาสมัพนัธ์  การขายโดยใช้พนักงานขาย  
การส่งเสริมการขาย  และการตลาดทางตรง  
และราคาให้lสอด คล้องกับวัตถุประสงค์การ
ตดัสนิใจซือ้ 

         ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ (2550) .พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (ฉบบัมาตรฐาน). หน้า 35 – 36.      
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิในภาคตะ วนัออกเฉียง

เหนือทีเ่คยซือ้หรอืใชเ้ครื่องปรบัอากาศ ซึ่งไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน เนื่องจากผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากร              
ทีแ่น่นอน จงึใชก้ารค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยก าหนดความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% โดยใชส้ตูร
ไม่ทราบจ านวนประชากรในการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่าง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 74) ไดข้นาดตวัอย่าง
จ านวน 385 คน และส ารองกลุ่มตวัอย่างเพิม่อกี 15 คน ดงันัน้จงึรวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 คน และใช้
วธิสีอบถามโดยใชว้ธิสีะดวก (Convenience sampling) หลงัจากการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้าและแบบเจาะจง
เน่ืองจากสะดวกต่อการเกบ็ขอ้มลู 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อศกึษาถงึลกัษณะดา้นประ ชากรศาสตร ์

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร และพฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศ ซึง่แบ่งเป็น 3 ส่วน และวดัค่า
ความเชื่อมัน่ด้วยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (∝-Coefficient) โดยวธิคี านวณของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 449) ซึง่งานวจิยัฉบบันี้มคี่าความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.95 โดย
แบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการวจิยันี้แบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี้  

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิารต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศของ
ผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยค านึงถึงระดบัอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โดยเป็นแบบสอบถามชนิด
ค าถามปลายปิด (Closed-Ended Question) ลกัษณะค าถามแบบมาตราวดัแบบลเิคริท์ (Likert  Scale) เป็นค าถามแบบ
ให้เลอืกตอบเพยีงตวัเลอืกเดยีว ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ซึ่งประกอบด้วยส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร 7 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์จ านวน 9 ขอ้ ดา้นราคาจ านวน 7 ขอ้ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย จ านวน 9 ขอ้ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด จ านวน  5 ข้อ ด้านบุคคล จ านวน 3 ข้อ ด้าน
กระบวนการ จ านวน 5 ขอ้ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ จ านวน 5 ขอ้  

ส่ วนท่ี  3  แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกร รมการซื้ อ เครื่ อ งปรับอากาศของผู้ บ ริ โ ภคใน                          
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ประกอบดว้ยค าถามปลายปิด (Close-ended Question) จ านวน 5 ขอ้ (ขอ้ 2 – ขอ้ 5  
และขอ้ 7 ) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) เป็นลกัษณะค าถามแบบค าตอบหลายตวัเลอืก 
(Multiple Choices) และค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) จ านวน 2 ขอ้ (ขอ้ 1 และ ขอ้ 6) โดยใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ 

(Percentage) การหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และการหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
การวเิคราะห์สถิตทิี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่าสถิต ิt-test การทดสอบสมมตฐิานในความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุ่ม ใชว้เิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way 
Analysis of Variance: ANOVA) และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจยั 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุด
อนุปรญิญาถงึปรญิญาตร ีสถานภาพโสด มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืน 14,200 – 21,199 บาท 
 2. ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการมคีวามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามมเีครื่องปรบัอากาศในที่พกัอาศยัเฉลีย่ 2 เครื่อง ส่วนใหญ่มตีราสนิค้าของ
เครื่องปรับอากาศที่ซื้อล่าสุด คือ ตราสินค้า มิตซูบิชิ อิเล็คทริค มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าของ
เครื่องปรบัอากาศในเรื่องของ สนิคา้มคีุณภาพด ีส่วนใหญ่จะซื้อเครื่องปรบัอากาศจากร้านค้าที่จ าหน่ายเฉพาะ
เครื่องปรบัอากาศ และมลีกัษณะการช าระค่าสนิค้าในรูปแบบช าระด้วยเงินสด โดยผู้ตอบแบบสอบถามมรีาคา
เครื่องปรบัอากาศที่ซื่อล่าสุดเฉลีย่เท่ากบั 17,895 บาท สิง่ทีม่อีทิธพิลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ดในการซื้อ
เครื่องปรบัอากาศ คอื คนใกลช้ดิ เช่น ครอบครวั แฟน เพื่อน เพื่อนร่วมงาน 
 4. ผู้บรโิภคที่มอีายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชพี และรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั               
มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศ ดา้นจ านวนเครื่องปรบัอากาศในทีพ่กัอาศยัของผูบ้รโิภค แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 5. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรบัอากาศ ดา้นราคาเครื่องปรบัอากาศทีผู่้บรโิภคซือ้ล่าสุด (บาท) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ          
ทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 6. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลในทศิทางตรงกนัขา้มกบั
พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศ ด้านจ านวนเครื่องปรบัอากาศในที่พกัอาศยัของผู้บรโิภค อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้้อยละ 3.3 และส่วนประสมทางการ ตลาดบรกิารไม่มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศ ดา้นราคาเครื่องปรบัอากาศทีผู่บ้รโิภคซือ้ล่าสดุ  
 
สรปุและอภิปรายผล 
  1. ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชพี และรายได้ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศของ
ผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต่างกนั  
      1.1  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่อง ปรับอากาศด้านจ านวน
เครื่องปรบัอากาศในที่พกัอาศยัและราคาเครื่องปรบัอากาศที่ซื้อล่าสุดไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แต่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  สทิธ ิพทิยอภิพล (2545)              
ทีศ่กึษาเรื่องการส ารวจปจัจยัที่ใช้ในการตดัสนิใจซื้อเครื่องปรบัอากาศ ที่ติดฉลาดประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเพศแตกต่างกัน มีปจัจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ              
ไม่แตกต่างกนัทัง้ 4 ดา้น 
      1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่อง ปรับอากาศด้านจ านวน
เครื่องปรบัอากาศในทีพ่กัอาศยัแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  
ทีต่ัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคทีม่อีายุ 51 ปีขึน้ไป มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศ ด้านจ านวนเครื่องปรบัอากาศ              
ในทีพ่กัอาศยัมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสกสรรค ์พฒันปกรณ์ (2551) ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิล   
ต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศระบบอนิเวอรเ์ตอร ์(Inverter) ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยอายุ            
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ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศระบบอนิเวอรเ์ตอร ์ส่วนพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรบัอากาศด้านราคาเครื่องปรบัอากาศที่ซื้อล่าสุดนัน้ ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรบัอากาศ ดา้นราคาเครื่องปรบัอากาศทีซ่ือ้ล่าสุด ไม่แตก ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แต่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พสิทิธิ ์โฆษิตพนัธวงศ ์(2548) ทีศ่กึษาเรื่อง 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องปรบัอากาศทีม่รีะบบฟอกอากาศที่ใชใ้นทีพ่กัอาศยั 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอายุที่แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อเครื่องปรบัอากาศที่มรีะบบ
ฟอกอากาศทีใ่ชใ้นทีพ่กัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
      1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศด้านจ านวน
เครื่องปรบัอากาศในที่พกัอาศยัและราคาเครื่องปรบัอากาศที่ซื้อล่าสุดแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมใจ เสนาชู (2549) ทีศ่กึษาเรื่อง 
พฤตกิรรมและปจัจยัทางการตลาดที่มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องปรบัอากาศประหยดัพลงังานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีจัจยัทางการตลาดในดา้นราคาทีแ่ตกต่างกนั 
       1.4 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศดา้นจ านวน
เครื่องปรบัอากาศในทีพ่กัอาศยัแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพ
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มพีฤตกิรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศในด้านจ านวนเครื่องปรบัอากาศในที่พกัอาศยั  
มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทิธ ิพทิยอภพิล (2545) ทีศ่กึษาเรื่อง
การส ารวจปจัจยัทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องปรบัอากาศ ทีต่ดิฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร ์5 ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มปีจัจยัที่ใชใ้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องปรบัอากาศแตกต่างกนั 
ทัง้ 4 ดา้น  ส่วนพฤตกิรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศด้านราคาเครื่องปรบัอากาศที่ซื้อล่าสุดนัน้ ผู้บรโิภคที่มี
สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศ ดา้นราคาเครื่องปรบัอากาศทีซ่ือ้ล่าสุด ไม่แตกต่าง
กนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ แต่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ       
พิสิทธิ ์โฆษิตพันธวงศ์ (2548) ที่ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรบัอากาศทีม่รีะบบฟอกอากาศทีใ่ชใ้นทีพ่กัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถานภาพสมรสทีแ่ตกต่าง
กัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศที่ใช้ในที่พักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
      1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้านจ านวน
เครื่องปรบัอากาศในทีพ่กัอาศยัแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้านจ านวนเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยมากที่สุด            
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พงศศ์กัดิ ์ปรชีา ธนะศกัดิ ์(2544) ทีศ่กึษาเรื่อง
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอาชพีแตกต่าง
กนัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเครื่องปรบัอากาศส่วนพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศของ
ผู้บริโภค ด้านราคาเครื่องปรับอากาศที่ซื้อล่าสุดนัน้ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤ ติกรรมการซื้อ
เครื่องปรบัอากาศ ดา้นราคาเครื่อง ปรบัอากาศทีซ่ือ้ล่าสุด ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ แต่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สทิธ ิพทิยอภพิล (2545) ที่ศกึษาเรื่องการ
ส ารวจปจัจยัที่ใช้ในการตดัสนิใจซื้อเครื่องปรบัอากาศ ที่ติดฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยอาชพีแตกต่างกนั มรีะดบัปจัจยัทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้เครื่องปรบัอากาศเบอร ์5 โดยรวม         
ในดา้นราคาไม่แตกต่างกนั 
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      1.6 ผู้บรโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศดา้นจ านวน
เครื่องปรบัอากาศในทีพ่กัอาศยัและราคาเครื่องปรบัอากาศทีซ่ือ้ล่าสดุแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 28,200 บาทขึน้ไปมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศทัง้ดา้นจ านวนเรื่อง
ปรบัอากาศในทีพ่กัอาศยัและดา้นราคาเครื่องปรบั อากาศทีผู่บ้รโิภคซือ้ล่าสุดมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสกสรรค ์พฒันปกรณ์ (2551) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื้อเครื่องปรบัอากาศระบบอนิเวอร์เตอร์ (Inverter) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้บรโิภคที่มี
รายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศระบบอนิเวอรเ์ตอรข์องผูบ้รโิภค 
  2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ         
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียง เหนือ  
  2.1 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้นมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศ
ของผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นจ านวนเครื่องปรบัอากาศในทีพ่กัอาศยัของผูบ้รโิภค โดยมตีวัแปร
อย่างน้อย 1 ตวัแปรมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในดา้นจ านวนเครื่องปรบัอากาศ
ในทีพ่กัอาศยัของผูบ้รโิภค อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า Adjusted R2 เท่ากบั 0.033 หมายถงึ 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพร่วมกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรบัอากาศของผู้บรโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้านจ านวนเครื่องปรบัอากาศในที่พกัอาศยั 3.3%  
และสามารถเขยีนเป็นสมการเสน้ตรงได ้ดงันี้ 
    y1 = 3.427 – 0.406 ลกัษณะทางกายภาพ 
    เมื่อพจิารณาหาค่าสมัประสทิธ์ความถดถอย (b) พบว่าส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
ลกัษณะทางกายภาย เช่น ร้านค้ามีการตกแต่งสวยงามทนัสมยั มคีวามสะอาด มีการจดัแสดงตัวอย่างสนิค้า              
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิค์วามถดถอย (b) เท่ากบั -0.406 หมายความว่า เมื่อ
ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมการ ตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพมากขึ้น           
1 หน่วยจะมอีทิธพิลท าใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวนเครื่องปรบัอากาศ
ในทีพ่กัอาศยัของผูบ้รโิภคลดลง 0.406 หน่วย  ซึง่สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2546) กล่าวว่า 
ภาพลกัษณ์ หรอืสิง่ทีผู่บ้รโิภคสามารถสงัเกตเหน็ไดง้่ายทางกายภาพ เป็นสิง่ทีส่ ือ่ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูถ้งึภาพลกัษณ์
ของการบรกิารไดอ้ย่างชดัเจน ซึง่ผลการวจิยัไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุทธนา   ลมิบานเยน็ (2550) ทีศ่กึษา
เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคญัต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้าในร้านค้าปลีกสมยัใหม่ 
(Modern Trade) ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้บรโิภคใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมาก โดยในรายดา้นสว่นใหญ่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามส าคญั
ต่อการตัดสินใจซื้อในด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด                
อยู่ในระดบัมาก และในดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการอยู่ในระดบัปานกลาง  
     2.2 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้านไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรบัอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้านราคาเครื่องปรบัอากาศที่ผู้บริโภคซื้อล่าสุด               
ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้           
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิตยร์ด ีแมน้ทมิ (2555) ทีศ่กึษาเรื่อง สว่นประสมการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื้อสนิค้าประเภทแท็บเล็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนประสมการตลาดด้านบริการทัง้               
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7 ด้าน ไม่สามารถท านายพฤติกรรมการซื้อสนิค้าประเภทแท็บเลตของผู้บริโภค ด้านราคาสนิค้าแทบเลต                
ทีผู่บ้รโิภคซือ้โดยประมาณได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
       จากผลการศึกษาในเรื่องปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้   
      1. บรษิทัผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศควรจะตอ้งมกีารพฒันาปรบัปรุงปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิารส าหรบัธุรกจิเครื่องปรบัอากาศใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั 
โดยแบ่งเป็นแต่ละดา้น ดงันี้       
        1.1 ด้านผลติภณัฑ์ บรษิัทผู้ผลติต้องพฒันาผลติภณัฑ์ของตนเองให้มคีวามโดดเด่นแตกต่าง             
จากคู่แข่ง และต้องมีเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานสนิค้า มีความแขง็แรงคงทน มีระดบัเสียงเบาขณะท างาน               
เพิม่ฟงักช์ัน่พเิศษทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค เช่น ระบบฟอกอากาศ ระบบตัง้เวลาเปิดปิดอตัโนมตั ิ
การควบคุมเครื่องปรบัอากาศดว้ยแอพพลเิคชัน่ในสมารท์โฟนเป็นต้น เพื่อสรา้งความพงึพอใจต่อผูบ้รโิภคในดา้น
ผลติภณัฑ ์  
        1.2 ดา้นราคา บรษิทัผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายต้องมกีารตัง้ราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ ซึง่ราคา
ของเครื่องปรับอากาศที่ผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายตัง้ไว้นัน้ควรจะต้องท าให้ผู้บริโภคนัน้รู้สึกถึงความคุ้มค่ากับ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ะตอ้งจ่ายไป รวมถงึราคาอะไหล่ของเครื่องปรบัอากาศต้องไม่แพงเกนิความเหมาะสม และสนิคา้ควร
จะมป้ีายแสดงราคาทีช่ดัเจน  
           1.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย บริษัทผู้ผลติและผู้จดัจ าหน่ายจะต้องมีบรกิารจดัส่งสนิค้า              
ถงึบา้นมสีนิคา้ทีพ่รอ้มจ าหน่ายอย่างเพยีงพอ และมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลายยีห่อ้หลายขนาด เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคนัน้
เกดิความสะดวกและง่ายต่อการเกดิพฤตกิรรมการซือ้เครื่องปรบัอากาศ 
        1.4 ด้านการส่งเสรมิการตลาด บรษิัทผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายต้องมบีรกิารติดตัง้และบรกิาร
บ ารุงรกัษาหลงัการขาย มพีนักงานขายแนะน าสนิคา้ ณ จุดขาย และมกีารจดัรายการส่งเสรมิการขาย ซึง่บรกิาร
ส่งเสรมิการขาย (ลด แลก แจก แถม) นัน้ ต้องมีการเลอืกสรรแคมเปญ สินค้าพรเีมยีมต่างๆ ให้เหมาะสมกบั              
ตราสินค้าฤดูกาลและสภาพตลาดขณะนัน้  ซึ่งต้องสอดคล้องกับรสนิยมและค่านิยมของกลุ่มเป้าหมาย               
ทีต่อ้งการดว้ย 
         1.5 ดา้นบุคคล ผูจ้ดัจ าหน่ายและรา้นคา้เครื่องปรบัอากาศต้องมกีารพฒันาบุคลากรของตนเอง 
โดยเฉพาะพนักงานขายและช่างตดิตัง้ต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสนิคา้สามารถแนะน าและสาธติวธิกีารใชส้นิค้า  
ได้ด ีมคีวามกระตือรอืร้นในการให้บรกิาร เพื่อเสรมิสร้างความมัน่ใจและความพงึพอใจต่อผู้บรโิภคในการซื้อ
เครื่องปรบัอากาศ รวมถงึตอ้งสรา้งบุคลากรใหม้ทีศันคตทิีด่ต่ีอธุรกจิและงานบรกิาร  
            1.6 ดา้นกระบวนการ ผูจ้ดัจ าหน่ายและรา้นคา้จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศควรจะต้องใหบ้รกิาร
หลงัการขาย ทัง้การดูแลรกัษา ซ่อมบ ารุง ให้ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ ต้องสามารถให้ค าแนะน าและเลอืก
เครื่องปรับอากาศได้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้บริโ ภค และควรมีระยะเวลาในการขายและติดตัง้
เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคที่จะก่อให้เกิดรับรู้จูงใจให้ผู้บริโภค             
ซือ้เครื่องปรบัอากาศในครัง้ต่อไปมากขึน้ รวมถงึจะก่อใหเ้กดิการบอกต่อกบัคนใกลช้ดิของผูบ้รโิภคดว้ย  
             1.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูจ้ดัจ าหน่ายและรา้นคา้ควรจดัสภาพรา้นคา้ใหม้คีวามสะอาด    
มกีารจดัแสดงสนิคา้ตวัอย่าง จดัเรยีงสนิคา้ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เพื่อก่อใหเ้กดิการชกัจงูใจใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้
ง่ายขึน้ โดยร้านค้าควรจะมกีารตกแต่งร้านค้าให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชวีติของ
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ผู้บริโภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่เน้นในด้านความจริงใจในการติดต่อค้าขาย มีปฎิสมัพนัธ์ที่เป็นกนัเอง             
มคีวามยดืหยุ่นสามารถต่อรองได้  ท าให้ผู้บรโิภครู้สกึผ่อนคลายในการเขา้รบับรกิาร ไม่ควรจะมลีกัษณะที่เป็น
รปูแบบทางการ หรอืมกีารตกแต่งรา้นคา้ใหม้คีวามทนัสมยั หรูหรา สวยงาม และมสีิง่อ านวยความสะดวกในการ
เขา้รบับรกิารมากเกนิไปนกั เพราะอาจท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่ารา้นคา้นัน้ตอ้งมกีารขายสนิคา้และใหบ้รกิารดว้ยราคา
ทีแ่พงเพราะมตีน้ทุนทีส่งูจากการตกแต่งรา้นและสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่กนิความจ าเป็น ซึง่จะไม่สอดคลอ้งกบั
ค่านิยมของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และควรท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองนัน้มีอ านาจการซื้อ               
ทีเ่หนือกว่าและคุม้ค่าต่อการจบัจ่ายใชส้อยสนิคา้ ซึง่จะก่อใหเ้กดิการเพิม่จ านวนเครื่องปรบัอากาศในที่พกัอาศยั
ของผูบ้รโิภคต่อไปในอนาคต  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็สมบูรณ์ได้ดว้ยความอนุเคราะหเ์ป็นอย่างสงูของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์                
กุลสิร ์ประธานคณะกรรมการสอบและอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา และ อาจารย ์
ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ไดใ้ห้ค าปรกึษาและค าแนะน าที่มคีุณค่าเป็นประโยชน์ต่อทัง้
ผูว้จิยัและงานวจิยัเป็นอนัมาก จนท าใหง้านวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็สมบรูณ์ ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
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