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การวจิยัน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวน
อุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั โดยมกีลุ่มตวัอย่างใน
การวจิยัครัง้นี้เป็นลูกค้าของบรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั จ านวน120 คน ใช้ แบบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าความถี่ ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร ์
ผลการวจิยัพบว่า 

1.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีูปแบบธุรกจิเป็น บรษิัทจ ากดั มกีาร
ประกอบธุรกจิในลกัษณะตวัแทนจ าหน่าย  มรีะยะเวลาด าเนินธุรกจิมากกว่า 15 ปี มรีะยะเวลาทีต่ิดต่อธุรกจิกบั
บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744  จ ากดั ตัง้แต่ 3-5 ปี และมปีรมิาณการใช้ขาแขวนเครื่องปรบัอากาศต่อเดอืนน้อย
กว่า  600 ชิน้ต่อเดอืน  

2.ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
2.1 พฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ี

เอน็จิเนียริ่ง 744 จ ากดั ในด้านประเภทผลิตภณัฑ์ที่ซื้อ ได้รบัอทิธพิลจากตวัแปรด้านลกัษณะขอ้มูลของลูกค้า
โดยรวม  และส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ ในเรื่องประโยชน์หลกัสนิค้า คุณค่าตราสนิค้า และด้าน
สง่เสรมิทางการตลาด   

2.2 พฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ี
เอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ในดา้นเหตุผลในการซื้อ ได้รบัอทิธพิลจากตวัแปรดา้นลกัษณะขอ้มูลของลูกค้าโดยรวม 
สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑข์องลกูคา้โดยรวม และดา้นสง่เสรมิทางการตลาด 

      2.3 พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ี
เอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ด้านวธิกีารซื้อ ได้รบัอิทธพิลจากตวัแปรด้านลกัษณะขอ้มูลลูกค้า และส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณัฑข์องลกูคา้โดยรวม  

  
 

  

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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2.4 พฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ี
เอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ดา้นลกัษณะการซือ้ ไดร้บัอทิธพิลจากตวัแปรดา้นลกัษณะขอ้มูลของลูกคา้โดยรวม ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์เรื่องความคาดหวงัสนิคา้ และดา้นราคา 

2.5 พฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ี
เอ็นจิเนียริ่ง 744 จ ากดั ด้านช่วงระยะเวลาในการซื้อ ได้รบัอิทธพิลจากตัวแปรด้านลกัษณะข้อมูลลูกค้า ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑข์องลกูคา้โดยรวม และดา้นราคา 

2.6 พฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ี
เอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ดา้นปรมิาณการซือ้ ไดร้บัอทิธพิลจากตวัแปรดา้นลกัษณะขอ้มูลลูกค้า ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณัฑข์องลกูคา้โดยรวม ดา้นราคาและดา้นสง่เสรมิทางการตลาด 
                  2.7 พฤติกรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ี
เอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ดา้นงบประมาณในการซือ้ ไดร้บัอทิธพิลจากตวัแปรดา้นลกัษณะขอ้มูลลูกคา้โดยรวม ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑข์องลกูคา้โดยรวม ดา้นราคา และดา้นสง่เสรมิทางการตลาด 

      จากงานวจิยัครัง้นี้ มขีอ้เสนอแนะว่าประโยชน์หลกัของสนิคา้ คุณภาพสนิคา้ วธิีการซื้อผลติภณัฑ ์
เป็นเรื่องทีล่กูคา้ใหค้วามส าคญัในการซือ้ผลติภณัฑ ์ดงันัน้บรษิทัควรรกัษามาตรฐานและคุณภาพของเหลก็ไวอ้ย่าง
สม ่าเสมอ เพิม่เทคโนโลยดีา้นการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพและความรวดเรว็ รวมถงึใหค้วามส าคญักบักลุ่มลูกคา้เก่า
ทีม่คีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอบรษิทั ขณะเดยีวกนัเสรมิสรา้งตราสนิคา้ใหก้ลุ่มลูกคา้เกดิการรบัรูแ้ละสรา้งความมัน่ใจใน
ผลติภณัฑใ์หม้ากขึน้ 
 
ค าส าคญั: ปจัจยั สว่นประสมทางการตลาด บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั 

Abstract 

The objective of this research was to study product mix key factors affecting customers’ buying 
behavior on Condensing Unit of S.V. Engineering 744 Co., LTD. The samples of this research were 120 
corporate customers. Data was collected by questionnaires and was statistically analyzed by percentage, 
frequency and Chi-Square test. 
  

1. Most respondents were limited companies and also distributors. They have made business 
contact with S.V. Engineering 744 Co., LTD. for 3-5 years and their average units purchased were less 
than 600 pieces per month.   

2. The hypothesis testing at the significant level 0.05 found out that; 
           2.1 Purchasing behaviors in terms of product type were influenced by the overall factors of 
customers’ characteristics and product mix has factors in terms of product’s core benefits, brand value, 
and promotions.  
           2.2 Purchasing behaviors in terms of reason to purchase were influenced by the overall factors 
of customers’ characteristics and product mix has factors in terms of product’s core benefits, brand 
value, and promotions.  
           2.3 Purchasing behaviors in terms of purchase method were influenced by the overall factors of 
customers’ characteristics and product mix has factors in terms of product’s core benefits, brand value, 
and promotions. 
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           2.4 Purchasing behaviors in terms of purchase type were influenced by the overall factors of 
customers’ characteristics and product mix has factors in terms of product’s core benefits, brand value, 
and promotions. 
           2.5 Purchasing behaviors in terms of purchase period were influenced by the overall factors of 
customers’ characteristics and product mix has factors in terms of product’s core benefits, brand value, 
and promotions.  
           2.6 Purchasing behaviors in terms of quantity purchase were influenced by the overall factors of 
customers’ characteristics and product mix has factors in terms of product’s core benefits, brand value, 
and promotions. 
          2.7 Purchasing behaviors in terms of purchases budget were influenced by the overall factors of 
customers’ characteristics and product mix has factors in terms of product’s core benefits, brand value, 
and promotions.  

As the results of the study showed that the customers emphasized a lot on products’ core 
benefits, product quality and purchasing methods. The company should maintain a consistent standard 
and quality of the steel, enhance productivity in production technology and production speed. Moreover, 
it should focus on the old regular customers and strengthen brand recognition and product confidence as 
well. 
 

Keywords: FACTORS, PRODUCT MIX, SV ENGINEERING 744 CO., LTD 
 

บทน า 

เครื่องปรบัอากาศ เป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่คีวามจ าเป็นในชวีติประจ าวนั ของคนในยุคปจัจุบนั เน่ืองดว้ย 
สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้อุณหภูมโิลกสูงขึ้น  ด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นประเทศในเขตเมืองร้อน  
มลภาวะทางอากาศทีเ่พิม่มากขึน้  อุณหภูมสิภาพอากาศที่รอ้นอบอ้าวมีระยะเวลาทีย่าวนานมากขึน้   ท าใหค้น
ทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นคนในเมอืง หรอืคนต่างจงัหวดั ต่างหนัมาเพิง่พาเครื่องปรบัอากาศ มากขึน้ เพื่อช่วยบรรเทา
ความรอ้นทีเ่กดิจากสภาพอากาศทีม่อีุณหภูมสิงูขึน้ของเมอืงไทย (marketeer 2553 : Online) ระบุว่า จากขอ้มูล
ยอดสะสมการขายถึงกลางปี 2553 ภูมิภาคในประเทศที่มีการขายเครื่องปรับอากาศมากที่สุดยังคงเป็น 
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล คดิเป็นสดัสว่น 38% ของตลาด สว่นภาคอื่นๆ ทุกภาคมกีารปรบัตวัของยอดขาย
เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2552  

ซึง่ในอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ และเครื่องท าความเยน็มผีลติภัณฑห์ลกั คอืเครื่องปรบัอากาศแบบ
แยกสว่น และตูเ้ยน็โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศไทย เป็นบรษิทัผูผ้ลติชัน้น าจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญีปุ่น่ 
เกาหล ีและอเมรกิา ทีม่ฐีานการผลติในประเทศไทย โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ ไดแ้ก่ บรษิทั มติซูบชิ ิอเีลค็ทรคิ 
กนัยงวฒันา จ ากดั บริษัท ซมัซุง (ประเทศไทย) จ ากดั บรษิัท แอลจ ีอเีลคทรอนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ
บรษิทั ไฮเออร ์อเิลคทรคิอล แอพพลายแอนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั ( ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์. 2555 : online )
 นอกจากนี้การเตบิโตอย่างรวดเรว็และต่อเนื่องของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ สง่ผลท าให้ธุรกจิการใหบ้รกิาร
ตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศทีเ่ตบิโตตามดว้ยเช่นกนั  โดยการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสว่นทีน่ิยมใชก้นัทัว่ไป 
มอียู่สองส่วน ส่วนแฟนคอยลย์ูนิต (ส่วนทีอ่ยู่ภายในห้อง ท าหน้าทีท่ าความเยน็) ส่วนคอนเดนซิง่ยูนิต (อุปกรณ์
ควบคุมทีต่ัง้อยู่ภายนอกหอ้งหรอืเรยีกว่าคอยลร์้อน )  และส่วนของขาแขวนเครื่องปรบัอากาศ  ซึง่ถือว่ามคีวาม
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จ าเป็นอย่างมากในการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากพืน้ที ่ทีจ่ ากดัของอาคาร  บา้นเรอืน หรอืคอนโดมเินียม 
โดยประโยชน์ของขาแขวนเครื่องปรบัอากาศ  คอื ช่วยใหป้ระหยดัพืน้ทีใ่นการวางคอนเดนซิง่ยูนิต (คอยลร์้อน)
บรเิวณนอกอาคาร   และสรา้งช่วยเพิม่ความสะดวกสบายในการตดิตัง้ อกีทัง้ง่ายต่อการใชง้าน ซึง่ในอุตสาหกรรม
การผลติขาแขวนเครื่องปรบัอากาศนี้จดัว่ามสี าคญัและเชื่อมโยงต่ออุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศโดยตรง 

มูลเหตุของการศกึษาวจิยันี้ ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพื่อใหท้ราบถึงปจัจยัที่เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์
ด้านใดบ้าง ที่มีผลต่อการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของลูกค้า บรษิัท เอสวี เอ็นจเินียริง่ 744  
จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อน ามาวเิคราะหแ์ละพฒันาปรบัปรุงไดอ้ย่างถูกแนวทางตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
เพื่อให้เกดิการซือ้สนิคา้จากลูกค้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงลูกคา้เกดิความผูกพนัต่อบรษิทัโดยไม่เปลี่ยนไปใชส้นิค้า
จากคู่แขง่ภายใตก้ารแขง่ขนัทางการตลาดของผูผ้ลติขาแขวนเครื่องปรบัอากาศ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะข้อมูลของลูกค้า รูปแบบของธุรกิจ รูปแบบของการประกอบธุรกิจ ระยะเวลาที่
ด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัท และปริมาณการซื้อ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวน
อุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลกูคา้องคก์รบรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744  จ ากดั  

2. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นสง่เสรมิการตลาด ทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกคา้องค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 
744  จ ากดั 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
- ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี  

- สว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
พฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ 

สมมติฐานการวิจยั มดีงันี้ 
1. ลกัษณะขอ้มูลของลูกคา้ ไดแ้ก่ รูปแบบของธุรกจิ รูปแบบของการประกอบธุรกจิ ระยะเวลาทีด่ าเนิน

ธุรกิจ ระยะเวลาที่ติดต่อธุรกิจกบับริษัท และปริมาณการซื้อ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรม
เครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลกูคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744  จ ากดั 

2. ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744  
จ ากดั 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือขององคก์ร (Kotler and Keller 2009:784)  

ตลาดธุรกจิ (Business market) หมายถงึ องคก์ารซึง่ซือ้สนิคา้ และบรกิาร เพื่อใชใ้นการผลติสนิคา้หรอื
บรกิารเพื่อขาย ให้เช่า หรือจดัหาสิง่อื่น (Kotler and Keller 2009:784) ตลาดธุรกจิประกอบด้วย ตลาด
อุตสาหกรรม และตลาดคนกลาง ซึง่เป็นองคก์ารทีซ่ือ้ทรพัยากรธรรมชาต ิผลติภณัฑ ์และบรกิาร เพื่อน าไปขายต่อ 
ด าเนินงานทางธุรกจิหรอืใชผ้ลติผลติภณัฑอ์ื่น  
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ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial market) หรอืตลาดผูผ้ลติ (Producer market) ประกอบดว้ยกลุ่มบุคคล
และองค์การ ซึ่งต้องการสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการในการน าเสนอขาย หรือเพื่อ
ให้บรกิารต่อไป ในกรณีที่อุตสาหกรรมหรอืผู้ผลติประกอบธุรกจิด้วยธุรกจิ เรยีกว่าอยู่ในตลาดธุรกจิ (Business 
market)  

ตลาดคนกลาง (Middleman market) หมายถงึ องคก์ารซึง่ซือ้สนิคา้และบรกิารเพื่อใชใ้นการขายต่อตลาด
คนกลาง ประกอบดว้ย ตลาดการคา้ส่ง (Wholesaling market) ตลาดคา้-ปลกี (Retailing market) กลุ่มผูท้ีอ่ยู่ใน
ตลาดนี้คอื กลุ่มผูจ้ดัจ าหน่าย (Distributor) กลุ่มผูค้า้สง่ (Wholesaler) กลุ่มผูค้า้ปลกี (Retailer) 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัและส่วนประสมทางการตลาด ธงชยั สนัตวิงษ์ (2546: 27-28) 
ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่าการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ไดม้าและการใชซ้ึง่สนิคา้และบรกิารทัง้นี้หมายรวมถงึกระบวนการตดัสนิใจ ซึง่มมีาอยู่ก่อนแลว้ และมสี่วนในการ
ก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าวประเดน็ส าคญัของค าจ ากดัความขา้งต้นกค็อื กระบวนการตดัสนิใจทีม่มีาอยู่ก่อน
แลว้ (Precede) สิง่ทีม่มีาก่อนเหล่านี้ หมายถงึ ลกัษณะทางพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีว่่าในขณะนัน้ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อและใช้สินค้าน ้ ามันอเนกประสงค์ ใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่ใช้น ้ามนัอเนกประสงค์ ที่แน่นอน ผู้วจิยัก าหนดขนาด
ตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณประชากรกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2545: 
25-26) และเน่ืองจากเรื่องทีศ่กึษาเป็นสนิคา้ทีม่ผีูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่ม ผูว้จิยัจงึใชค้วามผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5 % 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 245) โดยใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างขัน้ตอนที ่1 การเลอืกตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่าง
แบบชัน้ภูม ิและขัน้ตอนทีส่องใชก้ารสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามทีไ่ด้
จดัเตรยีมไว้น าเก็บขอ้มูลตามกลุ่มต่างๆ จนครบจ านวนที่ก าหนด โดยกลุ่มเป้าหมายคอื กลุ่มลูกค้าองค์กร ที่มี
พฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744  จ ากดั 

เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัไดส้ร้างเครื่องมือและขัน้ตอนการ
สรา้งเครื่องมอื หรอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ประกอบดว้ยค าถาม 3 สว่น ดงันี้ 

ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close-Ended Response Question) ม ี5 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ขาแขวนอุตสาหกรรม
เครื่องปรบัอากาศ มีลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Response Question) ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว มจี านวน 6 ขอ้ 

สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ มลีกัษณะ
ค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Response Question) ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว มี
จ านวน 6 ขอ้ 
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ผลการวิจยั 
 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 1. การทดสอบสมมติฐานด้านลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของลูกค้า 
 สมมติฐานท่ี 1 รปูแบบธุรกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ
ของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บริษทั เอสวี เอน็จิเนียร่ิง 744 จ ากดั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า รูปแบบธุรกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรม
เครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลกูคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั  ในดา้นประเภทผลติภณัฑท์ีซ่ือ้ ดา้น
วธิกีารซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นช่วงระยะเวลาในการซือ้ผลติภณัฑแ์ละดา้นงบประมาณใน
การซือ้ผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 2 การประกอบการของธุรกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือขาแขวนอุตสาหกรรม
เครือ่งปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บริษทั เอสวี เอน็จิเนียร่ิง 744 จ ากดั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า การประกอบการของธุรกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวน
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี เอ็นจิเนี ยริ่ง 744 จ ากดั ในด้านประเภท
ผลติภณัฑท์ีซ่ือ้ ดา้นเหตุผลในการซือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 3 ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือขาแขวนอุตสาหกรรม
เครือ่งปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บริษทั เอสวี เอน็จิเนียร่ิง 744 จ ากดั    

จากการวเิคราะหข์อ้มลู สรุปไดว้่า ระยะเวลาด าเนินธุรกจิมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรม
เครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลกูคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ในดา้นประเภทผลติภณัฑท์ีซ่ือ้ ดา้น
เหตุผลในการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นวธิกีารซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นช่วงระยะเวลาในการซือ้
ผลติภณัฑ ์ดา้นปรมิาณการซือ้ผลติภณัฑแ์ละดา้นงบประมาณในการซือ้ผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 4  ระยะเวลาท่ีติดต่อธุรกิจกับบริษัท มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือขาแขวน
อตุสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บริษทั เอสวี เอน็จิเนียร่ิง 744 จ ากดั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มูล สรุปไดว้่า ระยะเวลาทีต่ิดต่อธุรกจิกบับรษิัทมผีลต่อพฤติกรรมการซือ้ขาแขวน
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่ง 744 จ ากดั ในด้านประเภท
ผลติภณัฑ์ที่ซื้อ ด้านเหตุผลในการซื้อผลติภณัฑ์ ด้านวธิกีารซื้อผลติภณัฑ์ ด้านลกัษณะการซื้อผลติภณัฑ์ ด้าน
ปรมิาณการซือ้ผลติภณัฑแ์ละดา้นงบประมาณในการซือ้ผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 5 ปริมาณการใช้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการขาแขวนอุตสาหกรรม
เครือ่งปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บริษทั เอสวี เอน็จิเนียร่ิง 744 จ ากดั  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวน
อุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่ง 744 จ ากดั ในด้านวิธีการซื้อ
ผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะการซื้อผลติภณัฑ ์ดา้นช่วงระยะเวลาในการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นปรมิาณการซือ้ผลติภณัฑ์
และดา้นงบประมาณในการซือ้ผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้  
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 2. การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 สมมติฐานท่ี 6 ประโยชน์หลักของสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือขาแขวนอุตสาหกรรม
เครือ่งปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บริษทั เอสวี เอน็จิเนียร่ิง 744 จ ากดั    

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ประโยชน์หลักของสินค้ามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ขาแขวน
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่ง 744 จ ากดั ในด้านประเภท
ผลติภณัฑท์ีซ่ือ้ ดา้นเหตุผลในการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นวธิกีารซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นช่วงระยะเวลาในการซือ้ผลติภณัฑ ์
และ ดา้นปรมิาณการซือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 สมมติฐานท่ี  7  คุณภาพของสินค้า  มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือขาแขวนอุตสาหกรรม
เครือ่งปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บริษทั เอสวี เอน็จิเนียร่ิง 744 จ ากดั 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปได้ว่า คุณภาพของสนิค้ามผีลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรม
เครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ในดา้นเหตุผลในการซือ้ผลติภณัฑ ์
ด้านวิธีการซื้อผลิตภัณฑ์ ด้านช่วงระยะเวลาในการซื้อผลิตภัณฑ์ ด้านปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์และด้าน
งบประมาณในการซือ้ผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี  8  คุณค่าตรา สินค้า  มีผลต่อพฤติกรรมการ ซ้ือขาแขวนอุตสาหกรรม
เครือ่งปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บริษทั เอสวี เอน็จิเนียร่ิง 744 จ ากดั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรม
เครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลกูคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ในดา้นประเภทผลติภณัฑท์ีซ่ือ้ ดา้น
ปรมิาณการซือ้ผลติภณัฑแ์ละดา้นงบประมาณในการซือ้ผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้  
 สมมติฐานท่ี 9 ความคาดหวังต่อสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือขาแขวนอุตสาหกรรม
เครือ่งปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บริษทั เอสวี เอน็จิเนียร่ิง 744 จ ากดั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลู สรุปไดว้่า ความคาดหวงัต่อสนิคา้มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรม
เครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริ่ง 744 ในดา้นเหตุผลในการซื้อผลติภณัฑ์ ด้าน
วธิกีารซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นช่วงระยะเวลาในการซือ้ผลติภณัฑ ์และดา้นงบประมาณ
ในการซือ้ผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้  
 สมมติฐานท่ี 10 ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ
ของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บริษทั เอสวี เอน็จิเนียร่ิง 744 จ ากดั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรม
เครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ในด้านลกัษณะการซือ้ผลติภณัฑ ์
ดา้นช่วงระยะเวลาในการซือ้ผลติภณัฑ ์ดา้นปรมิาณการซือ้ผลติภณัฑแ์ละดา้นงบประมาณในการซือ้ผลติภณัฑโ์ดย
เฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้  

สมมติฐานท่ี 11 ด้านส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือขาแขวนอุตสาหกรรม
เครือ่งปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองคก์ร บริษทั เอสวี เอน็จิเนียร่ิง 744 จ ากดั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ด้านส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวน
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่ง 744 จ ากัดในด้านประเภท
ผลติภณัฑ์ทีซ่ื้อ ด้านเหตุผลในการซื้อผลติภณัฑ ์ด้านลกัษณะการซือ้ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ ด้านปรมิาณการซื้อ
ผลติภณัฑแ์ละดา้นงบประมาณในการซือ้ผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรม
เครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลกูคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดัทัง้ 7 ดา้น ทีน่ ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. การวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร 
บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั  ดา้นประเภทผลติภณัฑ ์ดงันี้ 
 ลกัษณะขอ้มลูลกูคา้ โดยรวม มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบั อากาศของกลุ่ม
ลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่ง 744 จ ากดั เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การประกอบธุรกิจ มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 
จ ากัด ด้านประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ฐานิต  ชนะวฒัน์ปญัญา (2555) ที่ระบุว่า รูปแบบ
อุตสาหกรรมทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสอีุตสาหกรรมงานไม้ของลูกคา้ บรษิัท ไทยโดโน เกนเกน 
จ ากดั ในดา้นประเภทผลติภณัฑท์ีซ่ือ้ 
 ส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นผลติภณัฑ ์ในเรื่องประโยชน์หลกัสนิคา้ และ ความคาดหวงัรวมถงึดา้น
ส่งเสรมิทางการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบั อากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร 
บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในส่วนประโยชน์หลกัของสนิคา้เพื่อ
ประหยดัพื้นที ่และมกีารเลอืกใชผ้ลติภณัฑร์ุ่น SV-2050 มากทีสุ่ด จากประสบการณ์ของผูว้จิยัทีท่ างานเกีย่วกบั
ผลติภณัฑข์องบรษิทัเหน็ว่า ผลติภณัฑ์มกีารติดตัง้บนผนังเพดาน ซึ่งช่วยใหร้ะเบยีงบา้นจดัสรร / คอนโด พืน้ที่
เพิม่ขึน้ จากการใชผ้ลติภณัฑข์าแขวนเครื่องปรบัอากาศ เพื่อทดแทนการวางคอนเดนซิง่บนพืน้ระเบยีงบา้นจดัสรร 
/ คอนโด ในสว่นของรุ่น SV-2050 ทีเ่ป็นทีน่ิยมเน่ืองดว้ย รปูทรงทีง่่ายช่วยในการตดิตัง้ ประหยดัพืน้ทีไ่ดม้ากทีสุ่ด 
หากเปรยีบเทยีบกบัรุ่นอื่นๆ รุ่นนี้สามารถรองรบัน ้าหนักคอนเดนซึ่งขนาดมาตรฐาน(9,000 – 18,000 BTU) ไดด้ ี
โดยพจิารณาจากยอดขายของบรษิทัพบว่า ปี2554 รุ่น SV-2050 มยีอดขาย24,050,000 บาท จากยอดขายรวม 
40 ลา้นบาทต่อปี และปี 2555 มยีอดขาย 28,600,000 บาท จากยอดขายรวม 60 ลา้นบาทต่อปี ซึง่ถอืว่าเป็นรุ่นที่
มยีอดขายสงูสดุของบรษิทั 
 2. การวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร 
บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั  ดา้นเหตุผลในการซือ้ ดงันี้ 
 ลักษณะข้อมูลลูกค้า และส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวน
อุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ซึ่งผลการวจิยัพบว่า
ความคาดหวงัสนิค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร 
บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่ง 744 จ ากดั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั ฐานิต ชนะวฒัน์ปญัญา (2555) ระบุว่าความ
คาดหวงัต่อสนิค้ามผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อสอีุตสาหกรรมงานไมข้องลูกคา้ บรษิัท ไทยโดโน เกนเกน จ ากดั ใน
ดา้นเหตุผลในการซือ้  
 3. การวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร 
บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั  ดา้นวธิกีารซือ้ ดงันี้ 
 ลกัษณะขอ้มลูลกูคา้ โดยรวม มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบั อากาศของกลุ่ม
ลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่ง 744 จ ากัด ซึ่งผลการวิจัยพบว่าระยะเวลาติดต่อกบับริษัท มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 
จ ากดั โดยสว่นใหญ่เป็นกลุ่มลุกคา้ทีม่รีะยะเวลาเวลาด าเนินธุรกจิมากกว่า 15 ปี และมวีธิกีารซือ้โดยตรงจากบรษิทั
มากที่สุด ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เหน็ว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อสนิค้ามกัจ ะใช้การซื้อโดยตรงจาก
บริษัทมากกว่า ซื้อผ่านพนักงานขาย เนื่องจาก ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายในการสัง่ซื้อ มีความเชื่อใจ รวมถึง
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ความสมัพนัธท์ีด่กีบัทางบรษิทั และจากการตอบแบบสอบถามพบว่า มกีารซือ้โดยตรงจากทางบรษิทัเกนิกว่า 90 
% อย่างไรกต็ามผู้ตอบอาจจะมคีวามคลาดเคลื่อน โดยผู้ตอบอาจจะไม่เขา้ใจในระบบของบรษิัท ที่มกีารแยก
พนกังานขาย ออกจากการซือ้ตรงกบับรษิทั  
 4. การวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร 
บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั  ดา้นลกัษณะการซือ้ ดงันี้ 
 ลกัษณะขอ้มลูลกูคา้ โดยรวม มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบั อากาศของกลุ่ม
ลกูคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มกีารซือ้สนิคา้ โดยมกีาร
เปรยีบเทยีบคุณภาพก่อนซือ้มากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าระยะเวลาด าเนินธุรกจิ มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่ง 744 จ ากัด ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐานิต ชนะวฒัน์ปญัญา (2555) ระยะเวลาด าเนินธุรกจิ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสี
อุตสาหกรรมงานไมข้องลกูคา้ บรษิทั ไทยโดโน เกนเกน จ ากดั ดา้นลกัษณะการซือ้ 
 ส่วนประสมทางการตลาด  ด้านผลติภณัฑใ์นเรื่องความคาดหวงัของสนิคา้ ดา้นราคา  และดา้นส่งเสรมิ
ทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลกูคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ี
เอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นส่งเสรมิทางการตลาดนัน้ ลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กับการจัดรายการส่งเสริมการขาย (ลดแลกแจกแถม)  ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรม
เครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมปอง 
ศรสีขุ (2547)   กล่าวว่าปจัจยัดา้นสง่เสรมิทางการตลาด ในเรื่องการมคีปูองสว่นลดราคาพเิศษ มคีวามสมัพนัธก์บั
จ านวนเครื่องปรบัอากาศทีพ่กัอาศยัและลกัษณะการซือ้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภค  
 5. การวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร 
บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั  ดา้นช่วงระยะเวลา ดงันี้ 
 ลกัษณะขอ้มลูลกูคา้ โดยรวม มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบั อากาศของกลุ่ม
ลูกคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ปรมิาณการใช้ต่อเดอืน มผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 
จ ากดั ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มีปริมาณการใช้ น้อยกว่า 600 ชิ้นต่อเดือน  และมีการสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือน
เมษายน – เดอืนมถุินายน มากทีสุ่ด จากประสบการณ์ของผูว้จิยัทีท่ างานเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ของบรษิัท เหน็ว่า 
ช่วงทีม่ปีรมิาณการสัง่ซือ้มากทีสุ่ด เป็นช่วงฤดูรอ้นของไทย ท าใหต้ลาดมคีวามต้องการเครื่องปรบัอากาศเพิม่ขึน้ 
สง่ผลใหร้า้นคา้มกีารสัง่ซือ้ผลติภณัฑเ์พิม่มากขึน้ในช่วงดงักล่าว 
 ดา้นสง่เสรมิทางการตลาด ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบั อากาศของกลุ่ม
ลูกค้าองค์กร บริษัท เอสว ีเอ็นจิเนียริ่ง 744 จ ากดั ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัเสกสรรค์ พฒันปกรณ์ (2551) 
พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรบัอากาศระบบอนิเวอร์เตอร์ ด้านช่วงเวลาในการซื้อ มคีวามสัมพนัธ์กบัการส่งเสริม
การตลาด 
 6. การวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร 
บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั  ดา้นปรมิาณการซือ้ ดงันี้ 
 ลกัษณะขอ้มลูลกูคา้ โดยรวม มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบั อากาศของกลุ่ม
ลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ระยะเวลาด าเนินธุรกจิ มผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ ของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 
จ ากัด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลุกค้าที่มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี สอดคล้องกับงานวิจัย ฐานิต  
ชนะวฒัน์ปญัญา (2555) ที่กล่าวว่าระยะเวลาด าเนินธุรกจิ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสอีุตสาหกรรมงานไม้ของ
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ลกูคา้ บรษิทั ไทยโดโน เกนเกน จ ากดั เพราะผูป้ระกอบการทีม่รีะยะเวลาด าเนินธุรกจิโดยสว่นใหญ่มากกว่า 15 ปี
จงึมคีวามช านาญและการผลติทีไ่ดคุ้ณภาพ สนิคา้จงึเป็นทีต่อ้งการของตลาด 
 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรม
เครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั เมื่อพจิารณารายด้านคุณค่าตรา
สนิค้า พบว่า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเรื่องความมัน่ใจในคุณภาพ และในด้านส่งเสรมิทางการตลาด 
พบว่ากลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เลอืกใหม้กีารจดัรายการส่งเสรมิการขาย (ลดแลกแจกแถม) มากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ณฐัวรรณ ทองแตม้ (2553) ระบุว่าปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า โดยสว่นใหญ่ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น
ผลติภณัฑ์ในเรื่องความมัน่ใจคุณภาพของสนิค้า มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้ออยู่ในระดบัมากที่สุด และในด้าน
ส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อการ
ตดัสนิใจเลือกซื้ออยู่ในระดบัมากที่สุด โดยส่วนใหญ่เห็นว่าในเรื่องการจดัรายการส่งเสรมิการขายมผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  
 7. การวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร 
บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั  ดา้นงบประมาณในการซือ้ ดงันี้ 
 ลกัษณะขอ้มลูลกูคา้ โดยรวม มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบั อากาศของกลุ่ม
ลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าระยะเวลาด าเนินธุรกจิ มผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 
จ ากดั ในทุกดา้น โดยสว่นใหญ่เป็นกลุ่มลุกคา้ทีม่รีะยะเวลาเวลาด าเนินธุรกจิมากกว่า 15 ปี สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ฐานิต ชนะวฒัน์ปญัญา (2555) ทีก่ล่าวว่าระยะเวลาด าเนินธุรกจิ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สอีุตสาหกรรมงานไม้
ของลูกค้า บรษิัท ไทยโดโน เกนเกน จ ากดั ในด้านงบประมาณในการซื้อผลติภณัฑ์โดยเฉลี่ยต่อเดอืน เพราะ
ผูป้ระกอบการทีม่รีะยะเวลาด าเนินธุรกจิโดยส่วนมาก มากกว่า 15 ปีจงึมคีวามช านาญและการผลติทีไ่ดคุ้ณภาพ
สนิคา้จงึเป็นทีต่อ้งการของตลาด 
 สว่นประสมทางการตลาดโดยรวม มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของ
กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่ง 744 จ ากัด ซึ่งผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังสินค้า มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 
จ ากดั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ฐานิต ชนะวฒัน์ปญัญา (2555) ระบุว่าคาดหวงัต่อสนิคา้มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
สอีุตสาหกรรมงานไมข้องลกูคา้ บรษิทั ไทยโดโน เกนเกน จ ากดั ในดา้นงบประมาณในการซือ้ผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่
ต่อเดือน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในเรื่อง ความแขง็แรง คงทนของผลิตภัณฑ ์
รองลงมาความสวยงาม และติดตัง้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์  
(2541: 126) กล่าวว่า หากผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองของผูซ้ือ้(Buyer’s response) หรอืการตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภคหรอืผูซ้ือ้(Buyer’s purchase decisions) ไดด้แีลว้ ผูบ้รโิภคกจ็ะเลอืกผลติภณัฑ ์(Product choice) เลอืก
ตราสนิคา้ (Brand choice) เป็นตน้ 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวน
อุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลกูคา้องคก์ร บรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั 
พบว่า 
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 1. พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัท เอสว ีเอน็จิ
เนียริง่ 744 จ ากดั ดา้นประเภทผลติภณัฑ์พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นผูต้อบแบบสอบถามเลอืกซื้อสนิคา้รุ่น SV 
2050 เน่ืองจากรุ่นดงักล่าวสามารถรองรบัน ้าหนักทีเ่ป็นขนาดมาตรฐานของคอนเดนซิง่ทีเ่ป็นทีน่ิยมในตลาดบา้น
จดัสรร และคอนโด รวมถงึการมรีาคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ ท าใหเ้ป็นทีน่ิยมของลูกค้า ดงันัน้ทางบรษิทัควรจะ
เน้นใหม้สีตอ็กผลติสนิคา้รุ่นนี้ใหม้ากกว่ารุ่นอื่นๆ และเพิม่คุณค่าผลติภณัฑใ์หม้ากขึน้ โดยท าใหผ้ลติภณัฑม์สีสีนั
ใหเ้ลอืกมากขึน้ ซึง่ลูกคา้สามารถเลอืกสใีหต้รงกบัผนังบ้านจดัสรร / คอนโดได ้ทัง้นี้เพื่อกระตุ้นใหม้ยีอดการขาย
ผลติภณัฑร์ุ่นน้ีใหม้ากขึน้  
 2. พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บรษิัทเอสว ีเอน็จิ
เนียริง่ 744 จ ากดั ดา้นเหตุผลในการซือ้พบว่า ลกูคา้ส่วนใหญ่ทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์พราะ
คุณสมบตัิตรงตามวตัถุประสงค ์รองลงมาคอืราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ดงันัน้ทางบรษิัทควรคงไวซ้ึ่งมาตรฐาน
และคุณภาพของเหลก็ไวใ้หส้ม ่าเสมอ เพิม่นวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อปรบัใหก้ารผลติของลูกคา้มปีระสทิธภิาพและ
รวดเร็ว  และให้ความสนใจในกระบวนการผลิตของลูกค้าเพื่อคงความมาตรฐานของสินค้าและการบริการ           
เพื่อยงัผลใหล้กูคา้เกดิความภกัดแีละกลบัมาซือ้ซ ้า ไม่เปลีย่นไปใชผ้ลติภณัฑข์องคู่แขง่ 

3. พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสว ี              
เอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ดา้นวธิกีารซื้อ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นผูต้อบแบบสอบถามมวีธิกีารซือ้โดยตรงจาก
บรษิทั เน่ืองจากความสมัพนัธท์ีด่ขีองบรษิทัทีม่ต่ีอลกูคา้ ท าใหล้กูคา้มคีวามเชื่อใจและไวว้างใจทีจ่ะซือ้โดยตรงผ่าน
บรษิทัมากทีสุ่ด ดงันัน้ทางบรษิัทต้องรกัษาฐานใหลู้กคา้เดมิ โดยมกีารใหส้ทิธพิเิศษ หรอืเงื่อนไขการซือ้ที่พเิศษ 
กรณีที่เป็นลูกค้าเก่าเป็นต้น  รวมถึงการเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายและความสะดวกในการหาซื้อผลติภณัฑ์ของ
บรษิทัใหม้ากขึน้เช่นกนั 
 4. พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสว ี              
เอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ดา้นลกัษณะการซือ้ พบว่าลกูคา้สว่นใหญ่ทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะการซือ้โดย
เปรยีบเทยีบคุณภาพก่อนซือ้ ดงันัน้ทางบรษิทัควรใหค้วามส าคญั สนับสนุนในกระบวนการการผลติอย่างใกลช้ดิ
เพื่อรกัษาระดบัมาตรฐานผลติภณัฑใ์หค้งที ่มกีระบวนการตรวจสอบคุณภาพทีช่ดัเจน มกีารพฒันาผลติภณัฑอ์ย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรกัษาฐานลกูคา้เดมิ และเพิม่ฐานลกูคา้ใหม่ 
 5. พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี            
เอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ดา้นช่วงระยะเวลาในการซือ้ พบลูกคา้ส่วนใหญ่ทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามมกีารเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑ์ในช่วงเดอืน เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อนของไทย และมปีรมิาณการ
จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศสงู สง่ผลใหม้ปีรมิาณการสัง่ซือ้ผลติภณัฑส์งู ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ดงันัน้ทางบรษิทั
ตอ้งมกีารวางแผนการผลติเพื่อทีจ่ะรองรบัยอดการสัง่ซือ้ทีม่จี านวนมากกว่าช่วงระยะเวลาอื่นๆ เพื่อใหท้นักบัความ
ตอ้งการของตลาด เช่น มกีารจดัหา supplier เพิม่ขึน้  การเพิม่ประสทิธภิาพขนสง่สนิคา้ใหท้นัเวลา เป็นตน้ 
 6. พฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสว ี           
เอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั ดา้นปรมิาณการซือ้ และ ดา้นงบประมาณในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน จะเหน็ว่าลูกคา้ส่วน
ใหญ่ท าธุรกจิกบับรษิทั เอสว ีเอน็จเินียริง่ 744 จ ากดั มเีวลาตดิต่อกนัมานานเพราะเป็นผลมาจากการใชผ้ลติภณัฑ์
ทีม่คีุณภาพ ท าใหเ้กดิความภกัดแีละมกีารซือ้ซ ้าของลูกคา้ โดยทางบรษิทัควรใชข้อ้มูลดา้นเหตุผลในการซือ้ คอื
คุณสมบตัิตรงตามวตัถุประสงค์ของลูกค้าและวิธกีารซื้อ มาพจิารณาปรบัปรุงความหลากหลายและรกัษาระดบั
ราคาของสนิคา้ให้เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถงึ และทีส่ าคญัคอืพยายามรกัษา
ฐานลกูคา้เก่าใหด้ทีีส่ดุ  
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงูของ อาจารย์ ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารย์ที่

ปรกึษา ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยันับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินงานจน
เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอย่างสงูไว ้ณ 
โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์นาฏอนงค์ นามบุดด ีและอาจารย์รสติา สงัข์บุญนาค ที่ได้กรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามซึ่งได้ช่วยแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นี้เป็นอย่างดีพร้อมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันดียิ่ง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรบริหาร ธุรกิจ
มหาบณัฑติ รวมถงึอาจารยแ์ละวทิยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทความรู ้อบรมสัง่สอน ตลอดจน
ใหป้ระสบการณ์ทีด่มีปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบคุณเพื่อนนิสติรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านที่ไดใ้หม้ติรภาพ 
ความช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์ที่พึงได้จากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิ่งใหญ่           
ของบิดา มารดา และครอบครวั ผู้ที่ให้ความรัก ก าลงัใจและให้การสนับสนุน ครู อาจารย์ที่ให้วิชาความรู้มา           
แต่เยาวว์ยั ตลอดจนมติรสหายทีใ่หก้ าลงัใจเสมอมา 
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