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 บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภค

ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีคือผู้บริโภคที่เลือกซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภค

ในเขตวังทองหลาง จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 26 - 35 ปี มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง  15,000 – 30,000 บาท 
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และผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิด

เห็นในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริ โภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก  (X   = 4.18 , S.D. = 0.820) และผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับซ้ือ

แน่นอน (X    = 4.40,S.D.= 0.846) 

ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลม

ยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 โดยโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการ

พยากรณ์ (R Square) เท่ากับ 0.632 แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลตอ่ตัวแปรตาม คือ 

การตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 63.2 เม่ือพิจารณาเป็นราย

ปัจจัย พบว่ามีจ านวน 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัด

ลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจซ้ือ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, พัดลมยีห่้อฮาตาริ 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study marketing mix factors (7P’s) that affected the 

decision to purchase Hatari fan brand of consumers in Wang Thong Lang district, Bangkok. The samples 

of this study were 400 consumers. Questionnaire were adopted to collect data and were analyzed 

using percentage, frequency, mean, standard deviation and multiple regression analysis. 

The results found that the majority of samples were female. They were between the ages of 

26 – 35 years old, had a bachelor's degree. They worked in a private company employment, those 

with average monthly income of 15,000 - 30,000 baht. The results of the analysis of opinion level on 

marketing mix factors, it was found that most of the respondents gave their opinions on marketing mix 

factors towards consumers' decision to purchase Hatari fan brand in Wang Thonglang district, Bangkok 

Overall, the level of opinion was high (X   = 4.18 , S.D. = 0.820) and  the analysis of opinion data on 

the decision factor of the Hatari fan brand of consumers in Wang Thong Lang district, Bangkok was 

purchased for sure (X    = 4.40,S.D.= 0.846).  
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The analysis of hypothesis testing revealed that the marketing mix factors affected consumers' 

decision to purchase Hatari fan brand in Wang Thonglang district, Bangkok, had a statistical significance 

level at 0.05 with a forcast coefficient (R square) of the model was found as 0.632, which indicated 

that the independent variables was the marketing mix factors affected the dependent variables, ie, 

the decision to purchase the Hatari fan brand of the consumers in Wang Thong Lang district. Bangkok, 

at 63.2 persent when considesing each factor found that these were 3 aspects : product, prices and 

promotion which affected consumers decision to purchase Hatari fan brand in Wang Thong Lang 

district, Bangkok. 

Keywords: Decision to Purchase, Marketing Mix Factors, Hatari fan band 

บทน า 

ประเทศไทยเร่ิมมีไฟฟ้าใช้กันในสมัยรัชกาลที่ 5 และผู้ที่น าไฟฟ้าเข้ามาก็คือจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม 

แสง-ชูโต) ได้ซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามาจากประเทศอังกฤษ และได้จ่ายกระแสไฟฟ้าที่พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท ในวันที่ 20 

กันยายน พ.ศ.2427 และเร่ิมมีโรงไฟฟ้าเม่ือปี 2441 ส าหรับช่วงเวลาที่ประเทศไทยเร่ิมมีพัดลมใช้กันน้ัน ไม่ได้ปรากฎอย่าง

แน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเร่ิมใช้กันหลังจากที่ประเทศไทยเร่ิมมีไฟฟ้าได้ไม่นาน ทั้งน้ีหน่ึงในหลักฐานที่อ้างอิงได้คือ ในแฟน

เพจของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.6 ได้โพสต์ไว้ในหัวข้อคลายร้อนว่า พระมหาธีรราชเจ้ารับสั่งเรียกลมจากพัดลมไฟฟ้า

ว่า ‘ลมกระป๋อง’ ภายหลังจึงมีการน าพัดลมไฟฟ้าเข้ามาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้นจนเป็นที่นิยม นับตั้งแต่

น้ันมาคนไทยและทั่วโลกก็มีตัวช่วยคลายร้อน แก้ร้อน ดับร้อนได้อย่างง่ายๆเพียงแคก่ดปุม่ ถึงแม้ว่าพัดลมจะช่วยคลายร้อน

ได้ก็นับว่าเพียงพอแล้ว แต่กระน้ันก็ยังคงถูกพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเข้าไป เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของ

ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จนมีพัดลมหลากหลายแบรนด์ หลายรุ่น หลายราคา ออกมาให้เลือกซ้ือกัน แต่การเลือกซ้ือพัดลมต้อง

ค านึงถึงคุณภาพ ความทนทาน ความปลอดภัยและมาตรฐานของสินค้าเป็นส าคัญ เพราะหากตัดสินใจซ้ือแค่เพียงราคา 

สินค้าอาจจะมีอายุสั้น ใช้งานได้ไม่ทนทาน หรือไม่ปลอดภัยได้ 

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2533 โดย คุณจุน วนวิทย์ ผู้มุ่งม่ัน และมองการณ์ไกล ได้
เล็งเห็นโอกาส และความก้าวหน้าในตลาดอุตสาหกรรมพัดลม จากวันน้ันส่งผลให้ ณ วันน้ี ฮาตาริได้ก้าวขึ้นมา เป็นหน่ึงใน
ผู้น าตลาดพัดลมไฟฟ้าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย  ฮาตาริมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนา
สินค้าที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการในการใช้งาน ทุกประเภท เพราะเรามีการวิจัยและพัฒนาสินค้า
ตลอดเวลา ภายใต้การควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนของบริษัทเอง ตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุ การออกแบบ และการ
ผลิตอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อตอบรับการใช้งาน และมีความทนทานสูงเราภูมิใจที่จะน าส่งสินค้าคุณภาพสูงสู่คุณ 



4 
 

เพราะทุกสินค้าภายใต้ชื่อฮาตาริผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับรองระบบ คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO9001 มาตรฐาน
ความปลอดภัยจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และ มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เขตวังทองหลางแต่เดิมพื้นที่บริเวณเน้ีเรียกโดยรวมว่า ทุ่งบางกะปิ ตั้งอยู่แถบชานเมือง ทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากพระนครประมาณ 16 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นทุ่งนาและเน่ืองจากบริเวณที่ตั้งชุมชน
คลองแสนแสบน้ันมีลักษณะคดโค้งเป็นวังน้ าขนาดใหญ่และตลอดริมคลองมีต้นทองหลางขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้
ผู้คนเรียกที่แห่งน้ีว่า "วังทองหลาง"  โดยเขตวังทองหลางเปน็เขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นจึงท าให้มีท่ีอยู่อาศัยหลาย
หลังคาเรือนและประกอบกับอากาศของประเทศไทยมีอากาศร้อนบ้านเรือนจึงต้องมีเคร่ืองปรับอากาศหรือพัดลมไว้ติด
บ้านช่วยในการดับร้อน 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภค

ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัย คือปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มา

เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคคลและด้านกระบวนการ เพื่อน าผลของการวิจัยไปวางแผนกลยทุธ์ทางกาตลาดของการปะกอบธุรกิจพัด

ลม เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของ

ผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจัย 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เลือกซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริในเขตวังทองหลาง และ

เน่ืองจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการค านวณโดยใช้สูตร 

W.G. Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อน + 5% จากการค านวณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่

เหมาะสมเท่ากับ 385 คน แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์จึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เป็น 400 คน 
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2.ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 

(Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้าน

กระบวนการ (Process) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

3.ขอบเขตด้านสถานที่ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

4,ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการด าเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน 

มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคใน

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให้ฝ่ายการตลาดของ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จ ากัด สามารถน าผลการวิจัยไปวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดท าให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งช่วยให้มีการบริการของพนักงานที่ดีตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บ ริโภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อเปืนแนวทางในการวิจัย โดยมีสาระส าคัญ 

ดังน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)     

Kotler (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเคร่ืองมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่าน้ัน (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 

(Price) สถานที่หรือช่องทางการ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัว

แปรเพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 

(Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ 

ดังน้ันจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า ขั้นตอน ในการตัดสินใจซ้ือ (Buying 

decision process) ผู้บริโภคจะผ่านกระบวนการ 5  ขั้นตอน คือ 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์. (2546).  

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550) อธิบายว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่นิยมใช้ในการแบ่ง ส่วนการตลาด ประกอบไปด้วย อายุ เพศ ลักษณะ
ครอบครัว และปัจจัยที่เชื่อมโยงถึงรูปแบบ การด ารงชีวิต ได้แก่ รายได้ การศึกษา อาชีพ  

 ข้อมูลเกี่ยวกับพัดลมย่ีห้อฮาตาริ 

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2533 โดยคุณจุน วนวิทย์ ผู้มุ่งม่ัน และมองการณ์ไกล ได้

เล็งเห็นโอกาส และความก้าวหน้าในตลาดอุตสาหกรรมพัดลม จากวันน้ันส่งผลให้ ณ วันน้ี ฮาตาริได้ก้าวขึ้นมา เป็นหน่ึงใน

ผู้น าตลาดพัดลมไฟฟ้าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย  ฮาตาริมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนา

สินค้าที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการในการใช้งาน ทุกประเภท เพราะบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาสินค้า

ตลอดเวลา ภายใต้การควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนของบริษัทเอง ตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุ การออกแบบ และการ

ผลิตอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อตอบรับการใช้งาน และมีความทนทานสูง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธนวัฒน์ วรศาล (2561) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดยผลการศึกษาพบวาส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน ที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยว และภายในบ้านมี

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2-3 เคร่ือง มีการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศภายในระยะเวลา 4-6 ปี และตราสินค้าที่เลือกซ้ือมาก 

ที่สุด คือ มิตซูบิชิ ระบบของเคร่ืองปรับอากาศเป็นระบบธรรมดามีการเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดตัวท าความเย็น 

9,000-15,000 BTU ตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเคยซ้ือ/เคยใช้และประทับใจในสินค้า มีการซ้ือ
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เคร่ืองปรับอากาศที่ร้านค้าที่จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัวไป ใช้วิธีช าระเงินด้วยบัตรเครดิต ราคาของเคร่ืองปรับอากาศอยูที่ 

10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศตามค าแนะน าจากคนใกล้ชิด เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง แฟน 

เพื่อน และจากการ ส ารวจผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะแนะน าผู้อ่ืนให้เลือกใช้ตราสินค้าที่ตนเองใช้อยู่  การทดสอบ

สมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกันยกเว้นผู้บริโภคที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันจะมี

ความคิดเห็นในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาดไม่แตกต่างกัน 

ญาณิศา ถาวรรัตน์ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ เคร่ืองปรับอากาศ 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ โดยเรียงล าดับตามระดับการตัดสินใจซ้ือจากมากไป

น้อย คือ ปัจจัยด้านบุคลากรและบริการหลังการขาย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในขณะที่ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและรูปแบบความหลากหลายของ

สินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มี 

สถานภาพที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแตกต่างกัน นอกจากน้ี ยังพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่

แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 20,001 - 40,000 บาท และ 

60,001 - 80,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจซ้ือมากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วงอ่ืนๆ ส่วนผู้บริโภคที่มี

เพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกัน มี ระดับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศไม่แตกต่างกัน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลวิจัย คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือผู้บริโภคที่ซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครประชากรในการวิจัย

คร้ังน้ี คือผู้บริโภคที่ซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครจากการค านวณพบว่า กรณีไม่ทราบจ านวน

ประชากร ณ ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจาก

การตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงใช้การเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นจ านวน 400 ชุด เพื่อน าข้อมูลมาใช้

ในการวิเคราะห์และประเมินผลต่อไป โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล โดยใช้

สถิติประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  และค่าแสดงความถี่  (Frequency)  ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้

ซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

1.2  ค่าเฉลี่ย   ̅  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตารและการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวัง

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย       ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน

กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอ่การตัดสินใจซ้ือพัดลมยีห่้อฮาตาริจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.7 ซ่ึง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 26 - 35 ปคีิดเป็นร้อยละ 29.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 63.2 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 51.0 และใน

ส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่าจะอยู่ในช่วง 15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.4 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่า งส่วนใหญ่ให้

ความคิดเห็นในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคดิเห็นมาก  (X   = 4.18 , S.D. = 0.820) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ด้านที่อยู่ในระดับความคิดเหน็มากที่สุดคอื ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (X   = 4.28 , S.D. = 0.798)  รองลงมาคือ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ (X   = 4.25 , S.D. = 0.825) ด้านลักษณะทางกายภาพ (X   = 4.22 , S.D. = 0.796) ด้านกระบวนการ (X   = 

4.21 , S.D. = 0.814) ด้านบุคคล(X   = 4.21 , S.D. = 0.796) ด้านราคา (X   = 4.18 , S.D. = 0.776) และด้านการ
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ส่งเสริมการตลาด(X  = 3.94 , S.D. = 0.940) ตามล าดับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นด้านการตัดสินใจซ้ือพัดลม

ยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับซื้อแน่นอน (X    = 4.40,S.D.= 0.846) 

ด้านผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวัง

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร  ได้ผลดังน้ี 

 

ตัวแปร   

ค่า 
สัมประสิทธ ์
ถดถอย (b) Beta t Sig. 

1.ด้านผลติภัณฑ ์ 0.061 0.253 4.227 0.000* 

2.ด้านราคา 0.064 0.252 4.262 0.000* 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.064 0.044 0.737 0.462 

4.ด้านการสง่เสริมการตลาด 0.055 0.138 2.278 0.023* 

5.ด้านบคุคล 0.074 0.026 0.376 0.707 

6.ด้านกระบวนการ 0.088 0.062 0.739 0.460 

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.084 0.097 1.232 0.219 

รวม   0.160   3.972 0.000* 

R = 0.788,    = 0.621, SEE = 0.525, F = 91.801, Sig. = 0.000, * = P < 0.05 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลม

ยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีตัวแปรอิสระทั้งหมดมี

ผลต่อตัวแปรตามได้ร้อยละ 63.2 (R²) เท่ากับ 0.632 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ (Beta =0.253) ด้านราคา (Beta = 0.252) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Beta =0.138) มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร จากการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของ

ผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด  โดยสามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ ดังน้ี 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

พัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เน่ืองจากราคาพัดลมมีความ

เหมาะสมกับดีไซส์ความสวยงาม รวมทั้งราคาเหมาะสมกับระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะ

ซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น และมีหลายระดับราคาให้เลือกตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้หลากหลาย ตลอดจนราคาพัดลมมีความเหมาะสมกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะทางฮาตาริผลิต

ชิ้นส่วนหลักด้วยตัวเองจึงสามารถควบคมุคุณภาพให้อยูต่ามมาตรฐานของบริษัทได ้รวมทั้งราคาพัดลมมีความเหมาะสมกับ

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ท าให้ผู้บริโภครับรู้การจ่ายเงินว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ ตั้ง

ประเสริฐ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสมาร์ททีวีของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็น

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคถ้าตั้งราคาเหมาะสมไม่ว่า

จะเปรียบเทียบกับคุณภาพหรือความสวยงามของผลิตภัณฑ์ จะช่วยส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เลือกซ้ือได้ง่าย

ขึ้น            

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เน่ืองจากพัดลมยี่ห้อ

ฮาตาริเป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีท าให้ลูกค้ามีความคาดหวังกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และอายุการใช้งาน 

ถ้าสินค้าด้อยคุณภาพก็จะท าให้ลูกค้าไม่กลับมาซ้ือซ้ าอีกและรวมไปถึงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ก็ควรจะอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานไม่น้อยจนเกินไปก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของญาณิศา ถาวรรัตน์ (2560) 

ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ เคร่ืองปรับอากาศ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคเพราะถ้าผลิตภัณฑมี์รูปลักษณ์สวยงามหรืออายกุารใช้งานได้ยาวนานย่อมส่งผลต่อการตดัสนิใจซ้ือ

ของผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเน่ืองจากพัดลม

ยี่ห้อฮาตาริไม่ค่อยมีการจัดโปรโมชันให้กับทางลูกค้าเพราะพัดลมยี่ห้อฮาตาริเน้นขายในราคาที่ถูกกว่าแบรนด์อ่ืนๆอยู่แล้ว

เม่ือพัดลมฮาตาริจัดโปรโมชันลูกค้าจะให้ความสนใจมากกว่าปกติและท าให้ลุกค้าตัดสินใจซ้ือได้ง่ายกว่าเดิมซ่ึงสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ธนวัฒน์ วรศาล (2561) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ ส าหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากพบว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจซ้ือ ปัจจัย

ด้านส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก แสดงให้เห็นการมีส่วนลดพิเศษหรือมีของแถมท าให้ผู้บริโภคสนใจในสินค้าน้ันมากขึ้นและจะเลือกที่จะ

ตัดสินใจเข้าไปดูรายละเอียดก่อนสินค้าที่ไม่มีโปรโมชัน 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคลมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเน่ืองจากพัดลม

ยี่ห้อตาริส่วนมากจะขายในห้างสรรพสินค้าพนักงานจะมียูนิฟอร์มของทางห้างอยู่แล้วซ่ึงทางลูกค้าอาจจะไม่ได้สังเกตุถึง

เร่ืองการแต่งกายของพนักงานและพัดลมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตามบ้านทั่วไปใช้งานไม่ยากจึงท าให้พนักงานอาจจะไม่ต้อง

แนะน าลูกค้ามากเท่าที่ควรซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐาปนี ล้อมกลาง และคณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผล

ต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของนักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งบอกไว้ว่าปัจจัยด้านบุคคลไม่มีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ืออาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์เปน็สิ่งของที่ขายตามหา้งสรรพสินค้าซึ่งพนักงานขายต้องบริการอย่างสุภาพพูดจา

ดีและมีการแต่งกายที่เรียบร้อยอยู่แล้ว 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดแต่ไม่

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า

เน่ืองจาก พัดลมยี่ห้อฮาตาริมีตัวแทนจ าหน่ายมากและมีช่องทางการจ าหน่ายหลากหลายแต่ลูกค้ายังไม่นิยมซ้ือผ่านทาง

ระบบออนไลน์จึงท าให้ช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพัทธ์ชนก พิริยธนา

รุจน์ (2561) ซ่ึงท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหงและได้บอกว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเพรา ะการจะซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศลูกค้าจะนิยมไปซ้ือที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านตัวแทนจ าหน่ายมากกว่าที่จะซ้ือช่องทางอ่ืนๆ จึงท าให้

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดแต่ไม่มีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเน่ืองจากพัดลม

ยี่ห้อฮาตาริเป็นแบรนด์สินค้าที่ครองส่วนแบ่งการตลาดของประเทศไทยได้ถึง 60%  ท าให้กระบวนการต่างๆ ในเร่ืองการ

ส่งมอบสินค้า และบริการ มีความถูกต้อง รวดเร็วในการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกคา้  และมีการให้ค าแนะน าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดน้ีได้ผ่านการอบรมจากบริษัท

ในมาตราฐานเดียวกันเหมือนกันในทุกสาขาจึงท าให้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของฐาปนี ล้อมกลาง และคณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของนักศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านกระบวนการไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา เน่ืองจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนใหญ่จะขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าซ่ึงมี

กระบวนการในการให้บริการต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันทั้งพนักงานมีเพียงพอต่อการให้บริการหรือร้านค้ามีบริการหลังการขาย

ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดแต่ไม่มี

ผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเน่ืองจาก

ตัวแทนจ าหน่ายของพัดลมยี่ห้อฮาตาริมีลักษณะการจัดเรียงสินค้าภายในร้านอย่างเป็นระเบียบ มีการติดป้ายราคาบอกไว้

อย่างชัดเจน แสงสว่างภายในร้านมีความเหมาะสม  และมีรูปแบบการจัดร้านที่สะอาด เรียบร้อยเหมือนๆ กันทุกสาขาท า

ให้ผู้บริโภคไม่เห็นถึงความแตกต่างในการตัดสินใจใช้บริการซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพัทธ์ชนก พิริยธนารุจน์ (2561) ได้

ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

รามค าแหงผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพการสร้างบรรยากาศเป็นการช่วยเพิ่มความโดดเด่นของร้าน

เท่าน้ันไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทอ งหลาง 

กรุงเทพมหานครท าให้ผู้วิจัยทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟของผู้บริโภค ได้แก่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครดังน้ัน ฝ่ายการตลาดควรท าให้ผู้บริโภค

ม่ันใจในตัวประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ว่าถ้าลูกค้าซิ้ไปแล้วสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและมีอายุการใช้งานยาวนานซ่ึงสิ่ง

ที่กล่าวมาจะท าให้ลูกค้าเต็มใจจ่าย และกลับมาซ้ือซ้ า 

2. ด้านราคา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน 

ราคามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ฝ่ายการตลาด 

ควรท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับจากการซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริ เร่ืองราคาว่ามีความเหมาะสมกับประสิทธิภาพ ดีไซส์

ความสวยงาม รวมถึงราคามีความเหมาะสมกับความล้ าสมัยของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ราคาสูงแต่ไม่มีความทันสมัยในเทคโนโลยี

หรือผลิตภัณฑ์ไม่มีความสวยงาม  จากสิ่งที่กล่าวมาจะท าให้ลูกค้าเต็มใจจ่าย  และกลับมาซ้ือซ้ า 
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              3.ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือพัดลมยี่ห้อฮาตาริของผู้บริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จึงท าให้

ทราบว่าทางฝ่ายการตลาดของบริษัทฮาตาริควรจะต้องมีการจัดโปรโมชันเพื่อตอบแทนลูกค้าเพราะพัดลมยี่ห้อฮาตาริไม่

ค่อยมีการจัดโปรโมชันเท่าที่ควรถ้าฝ่ายการตลาดจัดโปรโมชันออกมาได้น่าสนใจก็จะท าให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือหรือถ้าซ้ือไป

แล้วก็จะกลับมาซ้ือซ้ าอีก 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมในการกลับมาซ้ือซ้ าของลูกค้าพัดลม

ยี่ห้อฮาตาริในเขตพื้นที่อ่ืน ๆ  เพื่อขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น ตลอดจนช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดให้ตอบสนองความต้องการซ้ือของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ผลของ

การวิจัยที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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