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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการและการตระหนักรู้ในตราสินค้าที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่สนใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บ
ข้อมูลจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ได้เเก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อี
เล็คทริคแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และการใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ 
อีเล็คทริค และการตระหนักรู้ในตราสินค้าได้แก่ เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริคท าความเย็นได้เร็วภายในเวลาอันสั้น 
สามารถตรวจจับฝุ่น PM 2.5 ได้ ประหยัดพลังงาน มีราคาเหมาะสม และท างานเงียบ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ผลการวิจัยบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ ากัด สามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง และพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบรูณการให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ การตระหนักรู้ในตราสินค้า การตัดสินใจซื้อ เครื่องปรับอากาศ 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study integrated marketing communication and brand awareness affecting 
consumer buying decisions, behavior and tendencies related to Mitsubishi electric air-conditioners in the 
Bangkok metropolitan area. The sample group in this research included 400 people interested in buying 
Mitsubishi electric air-conditioners in the Bangkok metropolitan area.  The data were collected and the 
statistics used to analyze the data, including frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
statistics used for hypothesis testing were t-statistics, One-way Analysis of Variance and Multiple 
Regression.  The results of the hypothesis testing showed that consumers with different demographic 
characteristics, such as gender, age, education, occupation and income had an influence on the buying 
decisions, behavior and tendencies of Mitsubishi electric air-conditioners, which were statistically 
significant at a level of .05. The aspects of integrated marketing communication in terms of advertising, 
communication, public relations and the internet affected buying decisions, behavior and tendencies of 
Mitsubishi electric air-conditioners and brand awareness including the fact that Mitsubishi electric air 
conditioners are fast cooling in a short time period, can detect PM 2.5 dust, energy saving, reasonable 
price and quiet, which affected the buying decisions behavior tendency of Mitsubishi electric air-
conditioners.  The research results are used as a guideline for targeting and developing the integrated 
marketing communication tools suitable for consumer behavior. 
 
Keywords: Integrated marketing communication, Brand awareness, Buying decisions, Air-conditioners 
 

บทน า 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตและมูลค่าของตลาดเครื่องปรับอากาศเกิดจากปัจจัยสภาพอากาศ ฟ้า ฝน 

ลมแดด หรือแม้แต่ฝุ่นละออง โดยสินค้าเครื่องปรับอากาศจะมียอดจ าหน่ายสูงสุดในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
ของทุกปี ส่งผลให้ตลาดขยับโตขึ้นตามไปด้วย จะเห็นว่าสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลถือเป็นปัจจัยส าคัญมาก โดยคาดว่าในปี 
2563-2565 ตลาดเครื่องปรับอากาศ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเล็กน้อย โดยมีปัจจัยหนุนมาจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นและเกิด
ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน ความต้องการเครื่องปรับอากาศในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะเติบโตขึ้น ผู้บริโภคบางส่วนมี
ความต้องการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ตามอายุการใช้งานท่ีมีอายุเฉลี่ย 8-12 ปี 

ส าหรับส่วนแบ่งทางการตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยมีแบรนด์มิตซูบิชิ อีเล็คทริคที่รักษาความเป็นผู้น าได้
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึงร้อยละ 20.40  รองลงมาคือ ไดกิ้น มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่
ร้อยละ 11.60 และล าดับที่ 3 พานาโซนิค มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 9.20 (Marketeer, 2561)ในปัจจุบันภาวะ
ตลาดเครื่องปรับอากาศนับได้ว่ามีการแข่งขันที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นแครเรีย แอลจี และไฮเออร์ ซึ่งพากันเข้าท าตลาดและช่วง
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างหนัก ต่างน าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ อัดโปรโมช่ัน ทุ่มงบการตลาด ซึ่งท าให้แบร นด์
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ต้องเผชิญกับความยากล าบากท่ีต้องพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และต้องสร้าง
การตระหนักรู้ในตราสินค้าให้กับผู้บริโภคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เนื่องจากแบรนด์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มคนที่มี
อายุ 35 ปีขึ้นไป เลือกใช้สินค้าที่แบรนด์มีความน่าเชื่อถือ โดยมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ , วิทยุ, สื่อ
นอกบ้าน, การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  และการใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น เพื่อตอกย้ าความเป็นผู้น าด้าน
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เครื่องปรับอากาศ เน้นการรับรู้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผ่านแนวคิด “ชัดเลยว่าดี การันตรีเลยว่าใช่” โดยมีพรีเซ็นเตอร์
ช่ือดังอย่าง โป๊ป ธนวรรธน์  

จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจเครื่องปรับอากาศมีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างสูงท าให้ผู้ประกอบการหลายรายลงทุนในธุรกิจ
นี้ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันรุนแรงตลอดภายในปีที่ผ่านมา ดังนั้นผู้ประกอบการต่าง ๆ จึงพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และท าโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของตนเอง ผู้ประกอบการยังได้ใช้
ดิจิตอลแฟลตฟอร์มเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ และการตระหนักรู้ในตรา
สินค้าที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิ ชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์และตรวจสอบการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่วางไว้
หรือก าลังท าอยู่นั้นมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร และสามารถน าไปพัฒนาแผนการตลาดให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิ ชิ อี เล็คทริค ของผู้บริ โ ภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย             
ต่อเดือน 

2. ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ               
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ศึกษาการตระหนักรู้ในตราสินค้ามิตซูบิชิ อีเล็คทริค ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่

แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริคแตกต่างกัน 
2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย 

การส่งเสริมการขาย การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การตระหนักรู้ในตราสินค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  เสรี วงษ์มณฑา (2547, น.110-119)             

ได้กล่าวว่า IMC จะใช้การติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มนั้นหรือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเปิดรับ (Exposure) 
ผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง ดังนี้ 1) การโฆษณา 2) การขายโดยใช้พนักงานขาย 3) การส่งเสริมการขาย 
4) การประชาสัมพันธ์ 5) การตลาดเจาะจง 6) การตลาดโดยการจัดกิจกรรมแบบพิเศษหรือการตลาดเชิงกิจกรรม 7) การจัด
แสดงสินค้า 8) การจัดโชว์รูม 9) การจัดศูนย์สาธิตการท างานของสินค้า 10) การจัดสัมมนา 11) การจัดนิทรรศการ 12) การ
จัดศูนย์ฝึกอบรม 13) การให้บริการ 14) การใช้พนักงาน 15) การบรรจุภัณฑ์ 16) การใช้ยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่              
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17) การใช้ป้ายต่าง ๆ 18) การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 19) การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ 20) การใช้ผลิตภัณฑ์
เป็นสื่อ 21) คู่มือสินค้า 22) อื่นๆ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านการตระหนักรู้ ผู้บริโภคจะเกิดการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้า โดยการรับรู้ของผู้บริโภคนั้น
สามารถวัดได้ตามระดับการจดจ าตราสินค้าของผู้บริโภคได้ดังนี้ (Aaker, 1991 อ้างถึงใน ม่วงแก้ว จุฬารัตน์, 2559) 1) การ
จดจ าตราสินค้าได้ (Brand recognition) 2) การระลึกถึงตราสินค้า (Brand recall) 3) การระลึกถึงตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง
เหนือตราสินค้าอื่น (Brand name dominance) และระดับการรับรู้ โดยแอกเกอร์ (Aaker, 1991) ได้ท าการแบ่งระดับการ
รับรู้ไว้ 4 ระดับดังนี้  3.1) ระดับการไม่รับรู้ตราสินค้า (Unaware of brand) 3.2) ระดับการจดจ าตราสินค้า (Brand 
recognition) 3.3) ระดับการระลึกในตราสินค้าได้ (Brand recall) 3.4) ระดับสุดยอดในใจ (Top of mind)  

แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค  เสรี วงษ์มณฑา (2542, น.12)                  
ได้กล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค คือการตอบสนองหรือการได้รับอิทธิพลจากภายในและภายนอกตามความต้องการของ
แต่ละบุคคล ซึ่งบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันมาจากการเปลีย่นแปลงเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังต่อไปนี้ 1) สิ่งที่เป็นสัญญาณบอกเหตุของความเป็นผู้บรรลุ
นิติภาวะต่างๆ จะถูกชะลอตัวลง 2) ผู้บริโภคยุคใหม่เป็นผู้บริโภคที่มีลักษณะเป็นกบฎ (Rebellion)  3) ลักษณะของครัวเรือน
ที่แปลเปลี่ยนไป (The changing of household) 4) แนวโน้มเรื่องความแตกต่างทางเพศจะน้อยลง 5) แนวโน้มด้าน
การศึกษาของผู้บริโภคสูงขึ้น ผู้บริโภคยุคใหม่จะได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 6) ผู้บริโภคมีเวลาว่างน้อยลง 7) ผู้บริโภคยุคใหม่
ใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health conscious) มากขึ้น 8) ยุคที่ผู้บริโภคต่อสู้กับความชรา ไม่มีใครยอมแพ้ความชรา 9) ผู้บริโภคยุค
ใหม่นั้นไม่มีความจงรักภักดีในตรายี่ห้อ (Lack of brand Loyalty) 10) ผู้บริโภคยุคใหม่เป็นผู้บริโภคที่ต้องการความ
สะดวกสบายในชีวิต 11) การแสวงหาข่าวสารและความรู้ของผู้บริโภคมีมากขึ้น 12) ผู้บริโภคต้องการได้รับการยอมรับจาก
กลุ่ม (Sense of belonging) 13) ผู้บริโภคยุคใหม่จะซื้อผลิตภัณฑ์แบบบรูณาการ (Integrated product) 14) ผู้บริโภคยุค
ใหม่ต้องการการบริการที่เอาใจใส่มากเป็นพิเศษ 15) ผู้บริโภคต้องการการบริการ (Service) ที่เป็นเลิศ 16) ผู้บริโภคพอใจ
ธุรกิจที่ท าการตลาดด้วยความซื่อสัตย์  17) ผู้บริโภคซื้อแบบไม่มีการวางแผน (Unplanned Shopping) 18) ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการจ่ายแบบใหม่มากขึ้น จะเป็นการจ่ายด้วยบัตร (Pay with Credit Card) จ่ายเงินด้วยระบบเงินผ่อน (Credit 
Concept or Credit Attitude) 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่สนใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ที่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ขั้นที่ 1 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จากการแบ่งเขตตามการบริหารงาน                 

6 กลุ่มโซน (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2542) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sample) ที่มี
ประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในแต่ละกลุ่มโซน (กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ, 2561) 

ขั้นที่ 2 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เก็บตัวอยา่งจากเขตที่ได้ในข้ันตอนท่ี 1 ดังต่อไปนี้ 1) เขต
บางซื่อ คือ พาเวอร์บาย บิ๊กซี วงศ์สว่าง จ านวน 67 คน 2) เขตสายไหม คือ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สุขาภิบาล 3 จ านวน              
67 คน 3) เขตคลองสามวา คือ เมกาโฮม มีนบุรี จ านวน 67 คน 4) เขตดินแดง คือ โฮม โปร รัชดาภิเษก จ านวน 67 คน 5) 
เขตหนองแขม คือ บิ๊กซี เอก็ซ์ตร้า เพชรเกษม จ านวน 67 คน 6) เขตบางแค คือ โฮมโปร เดอะมอลล์ บางแค จ านวน 65 คน 

ขั้นที่ 3 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความยินดีให้ความร่วมมือท่ีจะตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาถึง 
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น             
4 สว่นดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในตราสินค้า และส่วนที่ 4 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey method) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

มาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้ศึกษาต้นคว้าจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง อินเตอร์เน็ต และต าราทางวิชาการเกี่ยวกับการตลาดเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ  
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และสถิตการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางงสถิติเพื่อการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 คน            

มี ช่วงอายุ  25-34 ปี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 228 คน                     
คิดเป็นร้อยละ 57.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน               
20,000 – 30,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.34  
รองลงมาด้านพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 การใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ด้านที่มี
ความคิดเห็นระดับดี คือด้านโฆษณา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ตามล าดับ 

การตระหนักรู้ในตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.10 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมาท างาน
เงียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ข้อที่มีความคิดเห็นระดับดี คือประหยัดพลังงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ท าความเย็นได้เร็ว 
ภายในเวลาอันสั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 มีราคาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และสามารถดักจับฝุ่น PM 2.5 ได้            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ตามล าดับ  

แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อนาคตตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับตัดสินใจซื้ออย่าง
แน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาครั้งต่อไปท่านจะซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค อยู่ในระดับตัดสินใจซื้อ               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และบอกต่อแนะน าให้ผู้อื่นซื้ออยู่ในระดับบอกต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ตามล าดับ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย          

ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
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  สมมติฐานที่ 1.1 เพศทีแ่ตกต่างกัน มแีนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซิอ้เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ด้านจะ
บอกต่อ / แนะน า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยเพศหญิงมีการบอก
ต่อ / แนะน ามากกว่าเพศชาย  
  สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซิ้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค            
ที่แตกต่างกัน โดยจ าแนกเป็นรายด้านคือ ด้านอนาคตจะตัดสินใจซื้อ และด้านครั้งต่อไปซื้อเนื่องจากคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง
แตกต่างกัน มีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านบอกต่อ / แนะน า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซิ้อเครื่องปรับ อากาศมิตซูบิชิ               
อีเล็คทริคที่แตกต่างกัน โดยจ าแนกเป็นรายด้านคือ ด้านครั้งต่อไปซื้อเนื่องจากคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอนาคตจะตัดสินใจซื้อ ด้านบอกต่อ / แนะน า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
  สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซิ้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค               
ที่แตกต่างกัน โดยจ าแนกเป็นรายด้านคือ ด้านอนาคตจะตัดสินใจซื้อ ด้านบอกต่อ / แนะน า และด้านครั้งต่อไปซื้อเนื่องจาก
คุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  สมมติฐานที่ 1.5 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซิ้อเครื่องปรับ อากาศมิตซูบิชิ           
อีเล็คทริคที่แตกต่างกัน โดยจ าแนกเป็นรายด้านคือ ด้านอนาคตจะตัดสินใจซื้อ ด้านบอกต่อ / แนะน า และด้านครั้งต่อไปซื้อ
เนื่องจากคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณา ประกอบด้วย โฆษณา (X1) ประชาสัมพันธ์ (X2) พนักงานขาย (X3) 
ส่งเสริมการขาย (X4) และการใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ (X5) มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานที่  2.1 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านอนาคตจะตัดสินใจซื้อ พบว่า โฆษณา (X1) และ
การใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ (X5) เป็นปัจจัยที่มีอิทธพลต่อด้านอนาคตจะตัดสินใจซื้อ (Y1) 
  สมมติฐานที่  2.2 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านบอกต่อ / แนะน าให้ผู้อื่นซื้อ พบว่า                     
การประชาสัมพันธ์ (X2) และการใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ (X5) เป็นปัจจัยที่มีอิทธพลต่อด้านบอกต่อ / แนะน าให้
ผู้อื่นซื้อ (Y2) 
  สมมติฐานที่  2.3 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านครั้งต่อไปซื้อเนื่องจากคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง 
พบว่า โฆษณา (X1) และการใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ (X5) เป็นปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการตัดสินใจซื้อเนื่องจา
คุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง (Y3) 

สมมติฐานที่ 3 การตระหนักรู้ในตราสินค้า ประกอบด้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าความเย็นได้เร็ว (X1)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ตรวจจับฝุ่น PM 2.5 ได้ (X2) เป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน (X3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม (X4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ทนทาน อายุการใช้งานนาน (X5) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท างานเงียบ (X6) มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานที่ 3.1 การตระหนักรู้ในตราสินค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ              
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านอนาคตจะตัดสินใจซื้อ พบว่า ท าความเย็นได้เร็ว (X1) ประหยัด
พลังงาน (X3) ท างานเงียบ (X6) เป็นปัจจัยที่มีอิทธพลต่อด้านอนาคตจะตัดสินใจซื้อ (Y1) 
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  สมมติฐานที่ 3.2 การตระหนักรู้ในตราสินค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ              
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านบอกต่อ / แนะน าให้ผู้อื่นซื้อ พบว่าประหยัดพลังงาน (X3) และ          
มีราคาเหมาะสม (X4) เป็นปัจจัยที่มีอิทธพลต่อด้านบอกต่อ / แนะน าให้ผู้อื่นซื้อ (Y2) 
  สมมติฐานที่ 3.3 การตระหนักรู้ในตราสินค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรั บอากาศ              
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านครั้งต่อไปซื้อเนื่องจากคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง พบว่าท าความเย็น
ได้เร็ว (X1) ตรวจจับฝุ่น PM 2.5 ได้ (X2) ประหยัดพลังงาน (X3) และท างานเงียบ (X6) เป็นปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเนื่องจากคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง (Y3) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย            

ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 

1. เพศที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านบอกต่อ / แนะน าให้ผู้อื่นซื้อแตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีการบอกต่อ / แนะน า มากกว่าเพศชาย 
เนื่องจากเพศหญิงชอบติดต่อสื่อสารพูดคุยกับผู้อื่นก็มักจะการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนฝูงมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อภิรักษ์ ลีวัฒนากุล (2554) ศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. อายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ด้ านอนาคตจะ              
ตดัสินใจซื้อ และด้านครั้งต่อไปจะซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เนื่องจากคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งแตกต่างกัน พบว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุ 45-54 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อมากท่ีสุด เนื่องจากหากอายุมากข้ึนครอบครัวก็จะขยายใหญ่ขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสรรค์ พัฒนปกรณ์ (2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ ของผู้บริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

3. ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิ ชิ อีเล็คทริค ด้านครั้ง
ต่อไปจะซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหนือกว่าคู่แข่งแตกต่างกัน พบว่าปัจจุบัน
เครื่องปรับอากาศได้มีหลากหลายแบรนด์ ซึ่งผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงจะหาข้อมูลเชิงลึก และมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่
ตรงกับการใช้งานมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิรักษ์ ลีวัฒนากุล (2554) ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ          
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ ของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

4. อาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ด้านครั้งต่อไปจะ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริคเนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหนือกว่าคู่แข่งขันแตกต่างกัน พบว่าอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมากที่สุด เนื่องจากเป็นเจ้าของกิจการเอง อาจจะมีการเลือกซื้อ
เครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในร้านค้า หรือส านักงานจึงเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ              
สมใจ เสนาชู (2549) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนผสม
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ทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ ของผู้บริโภคในภาคตะวันออกฉียงเหนือ   ส่วนด้าน
บอกต่อ / แนะน าให้ผู้อื่นซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะบอกต่อ / แนะน า 
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิรักษ์ ลีวัฒนากุล (2554) ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิ ตซูบิชิ อีเล็คทริค            
ด้านอนาคตจะตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค และด้านครั้งต่อไปจะซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ                  
อี เล็คทริคเนื่องจากคุณ ภาพของผลิตภัณฑ์ เหนือกว่าคู่แข่งแตกต่างกัน พบว่าผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน                      
40,001-50,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมากที่สุด และด้านบอกต่อ / แนะน าให้ผู้อื่นซื้อเครื่องปรับอากาศ
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จะบอกต่อ / แนะน ามากที่สุด เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ           
มิตซูบิชิ อีเล็คทริคมีราคาค่อนข้างสูงกว่าเครื่องปรับอากาศแบรนด์อื่น ๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มการตัดสินใจ
ซื้อมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิสิทธ์ิ โฆษิตพันธวงศ์ (2548) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ท่ีใช้ในที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อภิรักษ์ ลีวัฒนากุล (2554) ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่  2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่ อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อ 
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านอนาคตจะตัดสินใจซื้อเครือ่งปรับอากาศมิตซบูชิิ 
อีเล็คทริค และครั้งต่อไปจะซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เนื่องจากคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 พบว่า ด้านโฆษณา และ ด้านการใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตัดสินใจ ซึ่งการโฆษณาโดยสื่อโทรทัศน์สามารถส่งสารไปยังผู้บริโภคได้ครั้งละมาก ๆ สามารถดึงดูดความสนใจ
ขอผู้ชมได้เนื่องจากมีภาพ และเสียง และส่งผลให้เกิดความสนใจในตราสินค้า นอกจากนี้การใช้เครือข่ายการสื่อสาร
อิเล็คทรอนิกส์สามารถท าให้ผู้บริโภคหาข้อมูลของสินค้าได้รวดเร็ว เป็นสื่อท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์ศักดิ์ ปรีชาธนะศักดิ์ (2545) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศึกษาเรื่อง
โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ของเครื่องปรับอากาศส าหรับบ้านพักอาศัยของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร  

การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการประกอบด้วย ด้านการใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ มีอิทธิพลเชิงบวก 
และด้านการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลเชิงลบ ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้านบอกต่อ / แนะน าให้
ผู้อื่นซื้อเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่าการใช้เครือข่ายการสื่อสาร
อิเล็คทรอนิกส์มีอิทธิพลในเชิงบวก เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะหาข้อมูลเครื่องปรับอากาศในโลกออนไลน์ก่อน
การตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2547) ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลเชิงลบ เนื่องจาก
การประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ลงตามสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งผู้บริโภคทุกคน
สามารถรับรู้ได้ง่ายและทั่วถึงโดยไม่จ าเป็นต้องมีการบอกต่อ / แนะน า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรพันธ์ โล่ทองค า (2544) 
กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าและบริการ
มากกว่าการขายสินค้า   

สมมติฐานที่ 3 การตระหนักรู้ในตราสินค้ามีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ                
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาเป็นรายข้อของการตระหนักรู้ในตราสินค้า พบว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ท าความเย็นเร็วได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  ประหยัดพลังงาน และท างานเงียบ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิ ชิ อีเล็คทริค ในด้านอนาคตจะตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
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ที่ระดับ .01 เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน และอากาศก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ ซึ่งผู้บริโภคมีการ
ตระหนักรู้ในตราสินค้าเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริคว่า สามารถท าความเย็นเร็วได้ภายในเวลาอันสั้น ประหยัดพลังงาน 
และท างานเงียบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย ปราชญ์เวทย์ (2549) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติค่านิยมพฤติกรรมและแนวโน้ม
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ CARRIER กับยี่ห้อ MITSUBISHI ของผู้บริโภคในเขต 
  การตระหนักรู้ในตราสินค้าประกอบไปด้วย การประหยัดพลังงานมีอิทธิพลเชิงบวก และราคาที่เหมาะสมมีอิทธิพล
เชิงลบ ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ในด้านบอกต่อ / แนะน าให้ผู้อื่นซื้อ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการเครื่องปรับอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่กินไฟเป็นอันดับต้น ๆ การที่เครื่องปรับอากาศ
มิตซูบิชิ อีเล็คทริคได้ถูกพัฒนาเครื่องปรับอากาศที่มีระบบการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ค่าไฟลดลง ส่งผลต่อการแนะน า / บอก
ต่อมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนินาถ กลิ่นจวง (2553) ศึกษาเรื่องโครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุป
สงค์ของเครื่องปรับอากาศส าหรับบ้านพักอาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนด้านราคาที่เหมาะสม มีอิทธิพลใน
เชิงลบ ส่งผลต่อการแนะน า / บอกต่อลดลง เนื่องจากปัจจุบันแบรนด์เครื่องปรับอากาศมีหลากหลายแบรนด์ ท าให้ผู้บริโภคมี
ตัวเลือกมากยิ่งขึ้น แต่เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค จะมีราคาสูงที่สุด เนื่องจากมีคุณภาพสูง ทนทาน และปลอดภัย  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นกุล ชิตสกุล (2546) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ  

การตระหนักรู้ในตราสินค้าประกอบไปด้วย ด้านท างานเงียบ ด้านท าความเย็นได้เร็วในเวลาอันสั้น ด้านประหยัด
พลังงาน และด้านตรวจจับฝุ่น PM 2.5 ได้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อี
เล็คทริค ด้านครั้งต่อไปจะซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เนื่องจากคุณภาพผลิตภัณฑ์เหนือกว่าคู่แข่ง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากแบรนด์เครื่องปรับอากาศมีหลากหลายแบรนด์ ท าให้ผู้บริโภคต้องมีการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติและจุดเด่นของแต่ละแบรนด์ ก่อนการตัดสินใจซื้อ จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีการตระหนักรู้ในตราสินค้า
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ในข้อดังกล่าว จึงอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ในด้านครั้งต่อไปจะซื้อ
เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริคเนื่องจากคุณภาพผลิตภัณฑ์เหนือกว่าคู่แข่ง  สอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ เสนาชู 
(2549) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมปอง ศรีสุข (2547) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
1. ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายกลยุทธิ์ควรจะมีการพัฒนากลยุทธ์และออกแบบผลิตภัณฑ์

ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 45-54 ปี การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ 40,001-50,000 บาท เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ มเป้าหมายหลัก 
นอกจากนี้ฝ่ายโฆษณาควรจะท าความเข้าใจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายหลักนี้ เพื่อที่จะสามารถเลือก
ช่องทางการโฆษณาและเวลาในการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคได้แม่นย าและตรงจุด 

2. การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ฝ่ายโฆษณาควรให้ความส าคัญกับช่องทางการสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้แก่ 
ด้านโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการใช้เครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ด้านโฆษณา ถึงแม้จะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่ก็เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ควรเน้นการโฆษณาผ่าน
สื่อโทรทัศน์ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสินค้าได้ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ท าให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณสมบัติเด่นและ
ทราบถึงคุณสมบัติที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ได้ และยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์อีกด้วย 
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  2.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อท าให้ผู้บริโภครู้สึกดีต่อองค์กร และยังเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์  
  2.3 ด้านการใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อออนไลน์ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
และบริษัทควรใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค ยูทูป หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อโฆษณาเนื่องจาก ผู้บริโภคมักมีการหาข้อมูล
จากสื่อออนไลน์ และเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ  

3. ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า ทางฝ่ายการตลาดและฝ่ายโฆษณาควรเน้นย้ าจุดแข็งของเครื่องปรับอากาศ               
มิตซูบิชิ อีเล็คทริคที่มีความโดดเด่นจากคู่แข่ง และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภค           
มากยิ่งข้ึน ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ฝ่ายโฆษณาควรเน้นย้ าในเป็นเครื่องปรับอากาศที่ทนทาน อายุการใช้งานนาน ท างานเงียบ และประหยัด
พลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตูซบิชิ อีเล็คทริคได้ 
  3.2 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ เช่นพัฒนาให้เครื่องปรับอากาศที่สามารถท าความเย็นได้อย่าง
รวดเร็วมากข้ึน ท างานเงียบมากข้ึน และประหยัดไฟมากข้ึน ซึ่งท้ัง 3 ปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิต
ซูบิชิ อีเล็คทริคในอนาคต และผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น เช่นการตรวจจับPM 2.5 ได้ ดังนั้น             
ก็ควรที่จะพัฒนาจุดนี้ตามไปด้วย 

4. ด้ านแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริ โภค  ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ ผู้ บริ โภคซื้ อสินค้ า เครื่ องปรับอากาศมิตซูบิ ชิ  
อีเล็คทริคที่ห้างสรรพสินค้า เช่น พาวเวอร์บาย พาวเวอร์มอลล์ ดังนั้นควรเน้นกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ห้างสรรพสินค้าให้มา
เป็นพิเศษ เช่นการจัดโปรโมชั่นคู่กับบัตรเครดิต รับซื้อเครื่องปรับอากาศเก่า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ฟรี และโปรโมชั่นล้าง
เครื่องปรับอากาศฟรี 1 ครั้ง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาในด้านที่ลึกขึ้น เช่นการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการและการตระหนักรู้ที่มีอิทธิพลต่อ

แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศอื่นๆ เช่น ไดกิ้น และแคเรียร์ ที่เป็นคู่แข่งส าคัญ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
ศึกษาและเปรียบเทียบ เพื่อรักษาต าแหน่งผู้น าตลาดของมิตซูบิชิ อีเล็คทริคไว้ให้ได้ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในระยะยาว และความถี่ของการเก็บข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย เมื่อน าข้อมูลใน
แต่ละครั้งมาเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3. ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ทีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ            
อีเล็คทริค นอกเหนือจากด้านผลิตภัณฑ์ที่ไดท้ าการศึกษาในครัง้นี้ เช่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจ ทัศนคติ และ
รูปแบบการด าเนินชีวิต ทั้งนี้เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
กลุ่มผู้บริโภคได้มากท่ีสุด 
 

เอกสารอ้างอิง 
กฤษชนก จงใจรักษ์. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ 
        ของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. (2561). จ านวนประชากรและความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2561. สืบค้นจาก 
        http://www.bangkok.go.th/pipd/page/sub/16730/สถิติด้านสังคม 
  

http://www.bangkok.go.th/pipd/page/sub/16730/


 11 

ชนินาถ กลิ่นจวง. (2553). โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ของเครื่องปรับอากาศส าหรับบ้านพักอาศัย 
        ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
พงศ์ศักดิ์ ปรีชาธนะศักดิ์. (2545). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในเขต 
        กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
พิสิทธ์ิ โฆษิตพันธวงศ์. (2548). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ 
ที่ใช้ในที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร. (2542). รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร. สืบค้นจาก 
        http://203.155.220.230/m.info/bma_k/knw5.html 
สมใจ เสนาชู. (2549). พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศประหยัด 
        พลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
สมชาย ปราชญ์เวทย์. (2549). ทัศนคติค่านิยมพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ 
        ยี่ห้อ CARRIER กับยี่ห้อ MITSUBISHI ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). 
        กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.    
สมปอง ศรีสุข. (2547). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอหาดใหญ่  
        จังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
เสกสรรค์ พัฒนปกรณ์. (2551). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)  
        ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ไดมอน อิน บิสซิเนส เวิร์ด.  
________. (2547). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: ไดมอน อิน บิสซิเนส เวิร์ด.  
อภิรักษ์ ลีวัฒนากุล. (2554). ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
        อิเล็กทรอนิกส์ เืพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ:  
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
Marketeer. (2561). Midea-Toshiba ตลาดแอร์มีหนาว.  สืบค้นจาก https://marketeeronline.co/archives/86479 
 

http://203.155.220.230/m.info/bma_k/knw5.html
https://marketeeronline.co/archives/86479

