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บทคัดย่ อ
1

การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ เพือ 1) ศึกษา
ระดับความคิ ดเห็ นของผู้รับบริ การที มีผลต่อการตัดสินใจ
ซือเครืองปรับอากาศในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระนอง
ซึงประกอบด้ ว ย 7Ps ประกอบด้ ว ย ด้ า นผลิต ภั ณ ฑ์
ด้ า นราคา ด้ า นสถานที /ด้ านช่ องทางการจัด จํ าหน่ า ย
ด้ านส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ
และด้ านกายภาพ และ 2) เปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือเครื องปรับอากาศ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระนอง การจําแนกตาม เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อ
เดือน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นผู้ชาย กลุ่มอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี สถานภาพ
สมรสการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
และมีจํา นวนสมาชิก ในครอบครัว 4 คน พฤติก รรม

การตัดสินใจซือเครื องปรับอากาศ พบว่า จะตัดสินใจเอง
ในการซือเครื องปรั บอากาศ และเครื องปรั บอากาศที
ได้ รับความนิ ยมมากที สุด คือ ยีห้ อมิ ตซู บิชิ และใน
อนาคตเป็ นยีห้ อมิตซูบิชิ เช่น เดียวกัน เหตุผลทีเลือกซือ
เครื องปรั บ อากาศยี ห้ อ ดัง กล่า วเพราะมี ฉลากรั บ รอง
ประหยัดไฟ มีแผนในการซือเครืองปรับอากาศเมือสร้ าง
บ้ านใหม่ และจะสังซือเครื องปรับอากาศจากห้ างสรรพสินค้ า
ปั จจั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ
การตั ด สิ น ใจซื อเครื องปรั บ อากาศโดยภาพรวม
ให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ าน
การส่งเสริมทางการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด
ในแต่ละด้ าน พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ ให้ ความสําคัญกับ
ความมีชือเสียงของบริษัท เจ้ าของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ให้ ค วามสําคัญกับการมีส่ว นลดพิ เศษสําหรั บ สมาชิ ก
และการชํ า ระเงิ น ได้ หลากหลาย ด้ านการส่ง เสริ ม
การตลาด ให้ ความสําคัญกับการจัด กิจกรรมการขาย
ร่ ว มกับ สิน ค้ า อย่ า งอื น ด้ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร
ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การมี ศ ูน ย์ บ ริ ก ารจํ า นวนมา ก
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หลายสาขา ด้ า นบุค ลากร ให้ ค วามสํา คัญกับ การที
พนักงานแต่งกายดี มีความน่าเชือถือ ด้ านลักษณะทาง
กายภาพ ให้ ค วามสํา คัญกับ การที มี สถานที จอดรถ
สะดวก และด้ านกระบวนการ ให้ ความสําคัญกับการที
มี กระบวนการทีมีขนตอนชั
ั
ดเจน
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูล
ทัวไปกับ ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาดที มี อิทธิ พ ล
ต่อการตัดสินใจซือเครืองปรับอากาศ พบว่า
1. กลุ่ ม อายุ ข องผู้ บริ โ ภคที แตกต่ า งกั น
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ
ในส่ ว นของการการมี ป้ ายร้ านค้ าเด่ น สะดุ ด ตาม
น่าเชือถือ
2. สถานภาพสมรสของผู้บริ โภคทีแตกต่างกัน
มีค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นผลิตภั ณฑ์ ในส่ว น
ของการรั บประกันคุณภาพของผลิตภั ณฑ์ และการมี
ชือเสียงของบริษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์
3. สถานภาพสมรสของผู้บริ โภคทีแตกต่างกัน
มีความสัมพัน ธ์ กับ ปั จจัยด้ า นราคา ในส่วนของการมี
ส่วนลดพิเศษสําหรับสมาชิก
4. สถานภาพสมรสของผู้บริ โภคทีแตกต่างกัน
มีความสัมพันธ์ กับปั จจัยด้ านกระบวนการ ในส่วนของ
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้ าสัน ไม่ต้องรอนาน
5. รายได้ ต่อเดือนของผู้บริ โภคทีแตกต่างกัน
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปั จจั ย ด้ านราคา ในส่ ว นของ
การชําระเงินได้ หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต ฯลฯ
6. รายได้ ต่อเดือนของผู้บริ โภคทีแตกต่างกัน
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับปั จ จัยด้ านช่อ งทางการให้ บริ การ
ในส่วนของการการเดินทางมาถึงร้ านได้ สะดวก รวดเร็ว
7. รายได้ ต่อเดือนของผู้บริ โภคทีแตกต่างกัน
มีค ว าม สั ม พั น ธ์ กับปั จจัยด้ า นลักษณะทางกายภาพ
ในส่วนของร้ านค้ ากว้ างขวาง โปร่ง สบายตา แอร์ เย็น

8. จํานวนสมาชิกในครอบครัวของผู้บริ โภคที
แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ กับปั จจัยด้ าน ผลิตภัณฑ์
ในส่วนของความมีชือเสียงของเจ้ าของผลิตภัณฑ์
คําสําคัญ: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด, อิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซือ, เครืองปรับอากาศ

Abstract
This research aims to study the level 1)
reviews of service recipients, that affect the
decision to purchase air conditioning in Muang
District, Ranong, which contains the products
contain 7Ps. Place side/side, side channel
marketing People, processes and physical
aspects 2) to compare the marketing mix factors
that affect the decision to purchase air
conditioning in Muang District of Ranong
province, classified by gender, age, marital
status, educational level, occupation, and income
per month.
In accordance with the study of the
integrated marketing mix factor that has influence
over the consumers’ decision to purchase the airconditioner: Krabi province, Muang district has
been selected as a case study in this regards
with the purpose of studying the influences of the
integrated marketing mix factor that has an effect
on the consumers’ decision to purchase the airconditioner. Questionnaires have been handed
over to 400 people as a toll to statistically indicate
the percentage of the matter of fact.
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As the result most of the men (aged 3140) who answered the questionnaires are married
with a bachelor degree; coming from a family of
four members; earning a living as office workers
with the monthly income of 10,000-20,000 baht.
As far as their buying behavior is
concerned it has been found that they felt more
comfortable to purchase their own airconditioners and the most popular ones for now
and future are made by the leading brand name
called Sharp. The reason for choosing Sharp
because there is a sign attached to it saying
“Save Power”. Most of them had a plan to buy a
new air-conditioner from a department store when
they buy a new house.
Not only has the integrated marketing
mix factor influence over the decision of
purchasing the air-conditioners; but it also plays
an important role on marketing promotion. It has
been discovered that an integration of each side
involves the demands of the fame of the leading
company of a certain brand name and the price
of the products themselves. They seemed to be
more interested in the special promotion as well
as the discount with various methods of payment
with attractive marketing packages and activities.
As for the services centre; they were interested in
having more of the repair branches nearby. As for
the salespersons; they became more interested in
the staff’s grooming dress and trustworthy
personality. As for the physical contentment; they
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were happier with more parking spaces. As for
the procedure; they would be keen on the clear
procedure.
As an outcome of the analysis between
the general information and the integrated
marketing factor, it has been concluded that;
1. Different age-groups of the consumers
are related to the physical factor where the shop
signs are outstanding and trustworthy.
2. Different consumers’ marital status is
related to the products factor in terms of
insurance of the products and the reputation of
the owners of the manufacturing companies.
3. Different consumers’ marital status is
related to the factor of the cost for the
membership special discount.
4. Different consumers’ marital status is
related to the process factor in terms of shorter
period of time for goods delivery.
5. Different consumers’ monthly income
is related to the factor of the cost in terms of the
methods of payment, e.g. credit card payment,
etc.
6. Different consumers’ monthly income
is related to the channel of service providing
factor in terms of conveniently quick ways of
travel to the shops.
7. Different consumers’ monthly income
is related to the physical factor where the shops
are spacious and pleasant with air-conditioning.
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8. Different number of family members
is related to the products factor in terms of the
fame of the product owners.
Keywords: Marketing mix factors, Influence
purchase decisions, Air conditioning

บทนํา
ปั จจุ บ ั น อุ ต สา หกรรม เครื องปรับอากาศมี
การแข่ ง ขัน กัน สูง มากขึน เนื องมาจากการแข่ ง ขัน ใน
ตลาดโลกทวีความรุ นแรงขึนมี ผ้ ผู ลิตจํ านวนหลายราย
ทังในและต่างประเทศ ทําให้ ผ้ ผู ลิตเร่ งผลิตสินค้ าเพือให้
ทัน ต่ อ ความต้ อ งการของลูก ค้ า ในสภาวะอากาศร้ อน
นอกจากนันผู้ผลิต ยัง มีก ารใช้ นวัตกรรมต่ าง ๆ เข้ า มา
เพือดึงดูดความสนใจมากขึน เนืองจากผู้ผลิตเล็งเห็นถึง
วิถีชีวิตในปั จจุบันของมนุษย์ ทีต้ องการความสะดวกสบาย
และหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิงขึน เช่น การสังงานด้ วยเสียง
หรื อ ระ บบฟอกอากาศ ฆ่ า เชื อ โรค เป็ นต้ น (รติพ ร
มาศงามเมือง, 2557)
ปั จ จัย การตลาดจึง เป็ นแนวคิด ที สํา คัญ ใน
การวางแผนกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดตามแนวคิ ด ของ
Kotler (1997, p. 105) กล่าวว่า ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้ วย ส่ ว นประสมทางการตลาด
7P’s ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
กา ร จั ด จํ า ห น่ า ย ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กา ร ต ล า ด
ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ ด้ านสิงแวดล้ อมทางกายภาพ
และด้ านกระบวนการให้ บ ริ การ ซึงเป็ นปั จจัยสํา คัญที
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซือของผู้บริ โภค ซึงในปั จจุบัน
การบริ ห ารการตลาดยุค ใหม่ จ ะเน้ น ที กลุ่ม ลูก ค้ า เป็ น
สํา คัญซึงถือ ว่ า เป็ นหัว ใจของการดํ าเนิ น ธุ รกิจ ดัง นัน
ผู้ประกอบการทีทําธุรกิจในด้ านเครื องปรับอากาศต้ อง

ทํ า ให้ ลูก ค้ าเกิ ด ความพึ ง พอใจในความต้ องการซื อ
เครื องปรับอากาศ โดยเป็ นจุดเริ มต้ นไปสู่การวางแผน
กลยุท ธ์ ท างด้ า นการตลาดที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึงต้ อ ง
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี (อิงอร
ชัยยันต์, 2550, หน้ า 1)
จากเหตุผ ลที กล่ า วมาข้ างต้ น ทํ า ให้ ผู้วิ จัย มี
ความสนใจทีจะศึก ษาเกี ยวกับ ปั จ จัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือเครื องปรับอากาศ
ในเขตอําเภอ จังหวัดระนอง เพือให้ ทราบถึงพฤติกรรม
และการตัดสินใจเลือกซือเครืองปรับอากาศ ว่าผู้บริ โภค
มี ห ลั ก เ กณ ฑ์ ใ ด ใ น ก า ร พิ จ า รณ า กา รเ ลื อ ก ซื อ
เครื องปรั บ อากาศที เหมาะสมกั บ การใช้ งานของ
ผู้บริ โภคเอง และเพือใช้ เป็ นแนวทางสําหรับธุ รกิจของ
ผู้ประกอบการซือเครื องปรับอากาศในการใช้ ประโยชน์
การกําหนดส่วนประสมทางการตลาดให้ มีประสิทธิ ภาพ
และมี ค วามเหมาะสมมากยิ งขึ น และสามารถเป็ น
ข้ อ มู ล สํ า ห รั บ ผู้ ที ส น ใ จ ใ น ธุ ร กิ จ จํ า ห น่ า ย
เครื องปรั บ อากาศในเขตอํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด ระนอง
ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เ พื อ ศึ ก ษ า ระ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้รับบริการทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเครื องปรับอากาศ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึงประกอบด้ วย 7Ps
ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที /
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ าย ด้ า นส่ง เสริ ม การตลาด
ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ และด้ านกายภาพ
2. เพื อเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ส่ว นประสมทาง
การตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือเครื องปรับอากาศ
ในเขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด ระนอง การจํา แนกตาม
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เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน

กรอบแนวคิดของการวิจยั
จากการทบทวนทฤษฎี และงานวิจัยที เกียวข้ อง
ผู้วิจัยได้ ใช้ ทฤษฎี ของชัย สมพล ชาวประเสริ ฐ (2552,
หน้ า 63-81 อ้ างถึงใน Payne, 1993) มาบูรณาการเป็ น
กรอ บ แ น วคิ ด ใ น ด้ าน ข อ ง ตัว แปรตามในด้ า นของ
ส่ว นประสมทางการตลาด และทบทวนตั ว แปรจาก
งานวิ จั ย ของพั น ธนันท์ โอกาส (2552) และกฤษชนก
จงใจรัก ษ์ (2557) มาบูรณาการเป็ นกรอบแนวคิ ด ใน
ด้ านปั จจัยส่วนบุคคล
ตัวแปรต้ น

ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ เฉลีย
ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ส่ วนประสมทาง
การตลาด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3. ด้ านช่องทางการจัด
จําหน่าย
4. ด้ านการส่งเสริม
การตลาด
5. ด้ านบุคลากร
6. ด้ านกระบวนการ
7.ด้ านสิงนําเสนอทาง

วิธดี าํ เนินการวิจยั
การวิ จ ั ย ในครั งนี ผู้วิจัย ได้ กําหนดขันตอน
การดํ า เนิ น การศึ ก ษา โดยทํ า ตามลํ า ดั บ ขั นตอน
การศึกษาไว้ 3 ขันตอน ดังนี
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ขันตอนที 1 การจัดเตรี ยมวางแผนการดําเนิน
ขึนตอนนี ผู้วิ จัยได้ ศึกษาแนวคิ ดทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที
เกี ยวข้ องกั บ ความพึ ง พอใจในการให้ บริ การของ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยกําหนดวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิดในการศึกษา คํานิยาม
ศัพ ท์ เ ฉพาะ ขึนตอนการดํ าเนิ น การศึก ษา ประชากร
และเครืองทีใช้ ในการศึกษา
ขันตอนที 2 กา ร ดํ า เ นิ น ง า น ผู้ วิ จัย สร้ าง
เครืองมือทีใช้ ในการศึกษา ซึงเป็ นแบบสอบถาม นําไป
ให้ ผ้ ู ทรงคุ ณวุฒิ ต รวจสอบและให้ ข้ อคิ ด เห็ น และได้
ดํ า เ นิ น กา รแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามเพื อให้ เ กิ ด
ความสมบูรณ์ก่อนการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กา รวิ เ ค รา ะ ห์ ข้ อ มู ล แ ล ะ กา ร กํ า หนดสถิ ติ ที ใช้ ใ น
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล
ขันตอนที 3 การรายงานผลการวิจัย ขันตอนนี
เป็ น ขั นต อนการจั ด ทํา กา รรา นงา นผลการวิ จ ั ย
จากการสรุ ป ผลการวิ จัย อภิ ป รายผล และการจัด ทํ า
ข้ อ เสนอแนะ การจั ด พิ ม พ์ รู ป เล่ม และการนํ า เสนอ
บัณฑิตวิทยาลัยเพือพิจารณาอนุมตั ิ
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสําหรับ
การศึกษาครังนีได้ แก่ แบบสอบถาม ซึงมีลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended questionnaire)
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ส่ ว น ที 1 ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ลข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ เฉลียต่อเดือน
ส่วนที 2 ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ
เครืองปรับอากาศ โดยกําหนดคะแนนคําตอบออกเป็ น
5 ระดับ
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การสร้ างเครืองมือและการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครืองมือ
1. ทบทวนวรรณกรรมเกี ยวกั บ แนวคิ ด
ทฤษฎี เอกสาร นิย ามคํา ศัพ ท์ และงานวิ จัย เกี ยวข้ อ ง
รวมทังระเบียบวิธีวิจัยทางบริ หารธุรกิจเพือหาแนวทาง
ในการกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม และข้ อคําถาม
2. ผู้ วิ จั ย นํ า โครงร่ า งของแบบสอบถามที
เขี ย นขึ นมาไปปรึ ก ษาอาจารย์ ที ปรึ ก ษางานวิ จ ั ย
เพือปรับปรุงโครงร่างแบบสอบถาม
3. ผู้วิจยั ปรับปรุ งโครงร่ างแบบสอบถามแล้ ว
นําไปปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษางานวิจยั
4. ผู้ วิ จั ย สร้ างแบบสอบถามขึ นมาตาม
คํา แนะนํ า ของอาจารย์ ที ปรึก ษางานวิ จัย และนํ า ไป
ทดสอบเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจริง
5. นําแบบสอบถามทีไปทดสอบเก็บข้ อมูลไป
บั น ทึ ก ข้ อมู ล ด้ วยโปรแกรม และวิ เ คราะห์ ผ ลค่า
ความเชือมัน (Reliability) หากค่าความเชือมันสูงกว่า
.70 แสดงว่ า มี ค่ า ความเชื อมั นระดั บ สู ง ก่อนจะนํา
แบบสอบถามไปเก็บข้ อมูลจริ งกับกลุ่ม ตัวอย่าง แต่ถ้า
ความเชื อมันตํากว่า .70 ก็ จ ะนํา แบบสอ บถามไ ป
ปรับปรุงใหม่แล้ วจึงไปทดสอบใหม่อีกครัง
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั จะเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม
โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ผู้วิจยั กําหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถาม
เพือตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
2. ผู้ วิ จ ั ย ดํ า เ นิ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
โดยการเก็ บ ข้ อมู ล ออกแจกแบบสอบถามตามพืนทีที
กํา หนดไว้ โด ยให้ ผู้ ตอ บ แบ บ สอ บ ถา ม กรอ กเอง
แบบสอบถาม 1 ชุด ใช้ เวลาประมาณ 5-10 นาที และ
รับแบบสอบถามนันกลับคืน

3. หลัง จากที ได้ รับ แบบสอบถามคืน มาแล้ ว
จะ ทํ า กา รต รว จ สอ บแ บ บ สอ บ ถา มเหล่านันว่ า มี
การกรอกคํา ตอบครบสมบูรณ์ หรื อไม่ จากนันจะทํา
การประมวลผลด้ วยคอมพิวเตอร์
สถิติทีใช้ ในการวิจยั
การวิ จั ย ครั งนี ผู้วิ จั ย ได้ ทํ า การศึก ษาข้ อมู ล
โดยใช้ สถิ ติ ที เกี ยวข้ องในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เพื อ
พรรณนาข้ อค้ นพบจากการวิจยั และทดสอบสมมติฐาน
การวิ จัย โดยแยกสถิ ติ ออกเป็ น 2 ส่ว น ดัง นี 1) สถิ ติ
พรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage)
และแจกแจงความถี (Frequencies) บรรยายลักษณะ
ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา
และรายไ ด้ เฉลี ยต่ อ เดื อ น ใช้ ค่ า เฉลี ย (Mean)
และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
วิ เ คราะห์ ปั จจั ย ด้ า นส่ ว นประสม ทาง การตลา ด
ประกอบด้ ว ย ด้ านผลิตภั ณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่ องทาง
การจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร
ด้ านกระบวนการ และด้ านสิงนําเสนอทางกายภาพ 2)
สถิติอ้ างอิ ง 2.1) สถิติ t-test เพือศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วย เพศ
2.2) สถิติ One Way ANOVA เพือศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ม ตัวอย่ างประกอบด้ ว ย อายุ
ระดับ การศึก ษา อาชีพ และ รายได้ เ ฉลียต่ อ เดื อ นใน
กรณี ที มี ต ั ว แปรอิ ส ระมากกว่า 2 กลุ่ม เมือพบว่ามี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ระดั บ
0.05 ผู้วิจัยทําการตรวจสอบความแตกต่าง รายคู่ด้ว ย
วิธี LSD ในกรณี ค วามแปรปรวนของตั ว แปรอิสระ
ไม่เท่ากัน
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ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็ นผู้ชาย กลุ่มอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี
สถานภาพสมรส การศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี อาชี พ
พนักงานบริ ษัท เอกชน มีรายได้ ต่ อเดือ น 10,001 –
20,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน
จากการศึกษาวิจยั เรือง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทีมี อิ ท ธิ พลต่ อ การตัด สิน ใจซื อเครื องปรั บ อากาศของ
ผู้บริ โภค กรณีศึกษาเขตอํ าเภอเมือ ง จัง หวัด ระนอง
สรุปได้ ดงั นี
ส่วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึก ษา พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง คิดเป็ น 56.5% อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี
คิดเป็ น 37% มีสถานภาพสมรส คิดเป็ น 49.5% ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็ น 47% มีอาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเป็ น 32% มีรายได้ ต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ น 56% และมีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 4 คน คิดเป็ น 32.5%
ส่วนที 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซือเครื องปรับอากาศ
จากการศึกษาวิ จัย ในด้ า นพฤติ กรรมการตัด สิน ใจซื อ
เครืองปรับอากาศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะตัดสินใจเองในการซือเครืองปรับอากาศ คิดเป็ นร้ อยละ
53.5 และเครืองปรับอากาศทีได้ รับความนิยมมากทีสุด
คือ ยีห้ อมิตซูบิชิ คิดเป็ น 17% และเครื องปรับอากาศที
จะซือในอนาคตเป็ นยีห้ อมิตซูบิชิเช่นเดียวกัน คิดเป็ น
17% และเ หตุ ผ ลที เลื อ กซื อ เค รื อง ปรั บ อ ากา ศ
ยีห้ อดังกล่าวเพราะมีฉลากรับรองประหยัดไฟ คิดเป็ น
19.3% และมีแผนในการซือเครื องปรับอากาศเมือสร้ าง
บ้ านใหม่ คิดเป็ น 48.5% ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
คิ ด ที จะสั ง ซื อเครื องปรับอากาศจากห้ างสรรพสินค้ า
คิดเป็ น 38.5%
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ส่วนที 3 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใ จ ซื อเ ค รื อง ป รั บ อ า กา ศ
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื อเครื องปรั บ อากาศของ
ผู้บริโภค กรณี ศึ ก ษาเขตอํา เภอเมือง จังหวัดระนอง
คิดเป็ นรายด้ าน คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ด้ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร ด้ า นบุค ลากร
ด้ านลั ก ษณะทางกายภาพ ด้ านกระบวนการ ปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม
การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อมู ล
ทัวไปกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิ พลต่อ
การตั ด สิ น ใจซื อเครื องปรั บ อากาศของผู้ บริ โภค
กรณี ศึก ษาเขตอํ าเภอเมื อง จัง หวัดระนอง เกียวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างอายุกับกับปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด สถานภาพสมรสกับปั จ จัยส่ว นประสมทาง
การตลาด รายได้ ต่อเดือน กับปั จจัย ส่วนประสมทาง
การตลาด จํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว กับปั จจัย
ส่วนประสมทาง การตลาด

สรุ ปผลการวิจยั
ผลจากการศึก ษาวิ จ ัย “การศึก ษาปั จ จัย
ส่ว นประสมทางการตลาดที ส่งผลต่ อ การตัด สิน ใจซื อ
เครื องปรั บ อากาศในเขตอํ า เภอ จั ง หวั ด ระนอง ”
สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงพรรณนา ได้ แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 59.8 รองลงมา คื อ อายุ 41 – 50 ปี
คิ ด เป็ นร้ อยละ 26.8 และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 54.5 ส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 76.3 ส่วนใหญ่ มี
อาชี พลูก จ้ าง / พนักงานบริ ษั ท คิด เป็ นร้ อยละ 38.8
โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ น
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15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 55.0 2) การศึกษา
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซือเครืองปรับอากาศในเขตอําเภอ จังหวัดระนอง ได้ แก่
ด้ านผลิตภั ณฑ์ ด้ า นราคา ด้ านสถานที/ด้ า นช่ องทาง
การจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร
ด้ านกระบวนการ และด้ านสิ งนํา เสนอทางกายภาพ
ผลการวิ เ คราะห์ ระดับ ความพึง พอใจของผู้ใ ช้ บ ริ ก าร
ด้ า นปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ใ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.95 เมือพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า ทุกด้ านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ดัง นี ด้ านกระบวนการ ด้ า นผลิต ภั ณฑ์ ด้ า นบุค ลากร
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด และด้ า นสิงนํ า เสนอทางกายภาพ โดยมี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.99, 3.98, 3.96, 3.93, 3.93, 3.93
และ 3.98 ตามลําดับ 3) การตัดสินใจซือเครื องปรับอากาศ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระนอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มี บุค คลที มี ผลต่ อ การเลือ กซื อเครื องปรั บ อากาศ คื อ
ตัดสินใจซือด้ วยตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 50.5 โดยส่วนใหญ่
ใช้ เครื องปรับอากาศยีห้ อมิ ตซูบิชิ คิดเป็ นร้ อยละ 20.8
ซึงคาดว่าจะซือเครื องปรับอากาศยีห้ อมิตซูบิชิ คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.8 และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กใช้
เครื องปรั บ อากาศเพราะมี บ ริ ก ารที ดี คิ ด เป็ นร้ อยละ
27.1 มีการวางแผนในการซือเครื องปรับอากาศในช่วง
ฤดู ร้ อน (ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน) คิดเป็ น
ร้ อยละ 35.0 และสังซือเครื องปรับอากาศจากร้ านค้ าที
ให้ บริการหลังการขาย คิดเป็ นร้ อยละ 35.5

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย การศึกษาเรื อง “การศึกษา
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื อเครื องปรั บ อากาศในเขตอําเภอ จังหวัดระนอง”
มีประเด็ นสํา คัญที สามารถสรุ ป และนํามาอภิ ปรายผล
ได้ ดงั นี
1. กลุ่มตัวอย่างที มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน
มี ก ารตั ด สิ น ใจซื อเครื องปรั บ อากาศ ด้ านจํ า นวน
เ ค รื อ ง ป รั บ อ า กา ศ ที ใ ช้ ใ น ปั จ จุ บ ั น แตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 สอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของพั น ธนั น ท์ โอกาส (2552) ทําการศึกษา
เรื องพฤติ ก รรมการเลื อ กซื อเครื องปรั บ อากาศของ
ผู้บ ริ โ ภคในอํ า เภอลํ า ลูก กา และอํ า เภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือน มีความสัมพัน ธ์
พฤติ ก รรมการเลือ กซื อเครื องปรั บ อากาศ และปั จ จัย
ทางการตลาดมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกซือ
เครืองปรับอากาศ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของกฤษชนก
จงใจรักษ์ (2557) ทําการศึกษาเรื องปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริ ก ารทีมี อิ ท ธิ พ ลต่ อพฤติ กรรมการซื อ
เ ค รื อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผู้บริ โภคทีมี อายุ ระกับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส
อาชี พ และรายได้ ต่ อ เดื อ น แตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรม
การซือเครืองปรับอากาศ ด้ านจํานวนเครื องปรับอากาศ
ในทีพักอาศัยของผู้บริ โภค แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.01 และ 0.05
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ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการทําวิจยั
ในการศึกษาเรือง “การศึกษาปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือเครื องปรับอากาศ
ในเขตอําเภอ จังหวัดระนอง” ผู้ศกึ ษาได้ ข้อมูลเสนอแนะ
บางประการในรายด้ านทีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ดังนี
1. ด้ า นผลิต ภั ณ ฑ์ ควรให้ ค วามสํา คั ญ กั บ
เครืองปรับอากาศ ทีมีระบบการกรองอากาศ และกําจัด
กลิ นและเชื อแบคที เ รี ย เครื องปรั บ อากาศมี ร ะบบ
ประหยัดพลังงาน และเครื องปรั บอากาศมี ความแข็ งแรง
ทนทาน
2. ด้ านราคา ควรส่งเสริ มให้ มี การผ่อนชําระ
ผ่า นบัต รเครดิ ต ได้ และควรเพิ มช่ องทางในการชํ า ระ
บริการด้ วยบัตรเครดิต
3. ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย เพิมช่องทาง
ตัวแทนจําหน่ายหลายสาขา และเตรี ยมสินค้ าไว้ พร้ อม
สําหรับการขาย
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4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด ควรส่งเสริ มให้
มีก ารรั บ – ส่ง สิน ค้ าฟรี และมีก ารจัด โปรโมชันต่า ง ๆ
เช่ น การลด แลก แจก แถม เพื อเป็ นการกระตุ้ น
ยอดขาย
5. ด้ านบุคลากร ควรมีการจัดอบรมให้ พนักงาน
อย่างสมําเสมอ เพือเป็ นการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าให้ กับ
ลูกค้ า และสามารถตอบคําถามและนํ าเสนองานขาย
ต่อลูกค้ าทีมาใช้ บริการ
6. ด้ านกระบวนการ เพิมการให้ บริ การทีครบ
ทุกขันตอน ความรวดเร็ วและลดขันตอนในการบริ การ
ไม่ซบั ซ้ อนและยุ่งยาก
7. ด้ านสิงนําเสนอทางกายภาพ ส่งเสริ มให้ มี
เครื องมือ และอุป กรณ์ มีค วามทัน สมัย และสามารถใช้
บริ การได้ รวดเร็ ว และมีสถานที รับ รองลูก ค้ า แยกตาม
สัดส่วนของการบริการ
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