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บทคัดย่อ 
            งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของประชาชนท่ีพกัอาศยัใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของ

ประชาชนท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์                                   

2) เพื่อเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ                 

3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยให้ระดบัความส าคญัทั้งหมด 10 ระดบั ใชม้าตรวดัแบบ SD-scale (Semantic 

Differential Scale) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอย่างสอง

กลุ่มท่ีอิสระจากกัน (Independent Sample t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 

ANOVA, F-test ) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) 

 สรุปผลขอ้คน้พบ : ประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีระดบัการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศโดยภาพรวมท่ีค่าเฉล่ียเท่ากับ 18,526.97 บาท (S.D. = 5,737.24) พบว่าระดับ                          

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศโดยภาพรวมท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18,526.97 บาท (S.D. = 5,737.24) พบวา่เป็น
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เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีระดบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18,875.23 บาท                                 

(S.D. = 5,005.32) มีอายรุะหวา่ง 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 79.50 มีระดบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 17,812.26 บาท (S.D. = 4,829.41) มีสถานภาพโสด    คิดเป็นร้อยละ 78.30 มีระดบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17,662.58 บาท (S.D. = 5,235.83) ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน / พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 57.30 มีระดับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 18,555.45 บาท (S.D. = 4,782.10) มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

57.00 มีระดบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17,161.84 บาท (S.D. = 4,593.73) โดยสรุป

พบวา่ เพศมีผลต่อการการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศไม่แตกต่างกนั และ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้มี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ α ท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

ดา้นการส่งเสริมตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดา้น

กระบวนการ (Process) พบว่าประชากรให้ความส าคญักบั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(PD) มีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้น

อ่ืนเท่ากบั 8.76 (S.D. = 1.15) ระดบัคะแนนสูงมาก และให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

(PH) ค่าเฉล่ียนอ้ยกว่าดา้นอ่ืนเท่ากบั 7.96 (S.D. = 1.76) ระดบัคะแนนสูง พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก มีค่าระหว่าง 

0.637 ถึง 0.951 อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงถึงสูงท่ีสุด โดยดา้นบุคคลแสดงความสัมพนัธ์มากกว่าปัจจยัดา้นอ่ืน 

และปัจจยัดา้นราคา (PI) แสดงความสัมพนัธ์นอ้ยกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ α ท่ีระดบั 0.01 

 ดา้นขอ้เสนอแนะในการเพิ่มยอดขายโดยยึดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เช่น ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (PR) การดึงบุคคลท่ีเป็นท่ีนิยม มีช่ือเสียง มาเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกคา้และจูง

ใจในการซ้ือ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (PH) จดัตกแต่งร้านคา้ใหเ้รียบร้อย ทนัสมยั สร้างภาพลกัษณ์ให้

โดดเด่น ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ควรให้ความส าคญักับการน าเทคโนโลยีใหม่เขา้มาใช้ในเคร่ืองปรับอากาศ 

คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อไป 

 ขอ้เสนอแนะการวิจยัในคร้ังต่อไป เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

จึงควรท าการศึกษาร่วมกับวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

 

ค าส าคญั : เคร่ืองปรับอากาศ  
 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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Abstract 
 The objectives of this reseach were 1) to study the level of the purchasing decision Air conditioners of 
residents in Bangkok Metropolitan classified by demographic factors. 2) to compare the importance of Marketing mix 
factors 7Ps. 3) to study the relationship between marketing mix factors 7Ps and the level of the purchasing decision Air 
conditioners. By quantitative research method, data collection with questionnaires from 400 peoples of the sample 
group and using questionnaires with SD scale (score 0-10) (Semantic Differential Scale). Statistical methods were used 
in data analysis such as Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Sample t – test, One - Way 
ANOVA or F-test and Pearson’s r Coefficient Correlation. 
 The research found as follows: The overall of population of residents in Bangkok Metropolitan had decided 
to purchased Air conditioners at mean = 18,526.97 Bath  (S.D. = 5,737.24), The majority of the population was female 
53.50% at mean = 18,875.23 Bath (S.D. = 5,005.32), Age between 25 – 34 around 79.50% at mean = 17,812.26 Bath 
(S.D. =  4,829.41), Single status 78.30% at mean = 17,662.58 Bath (S.D. = 5,235.83), Office employee / State enterprise 
employee 57.30% at mean = 18,555.45 Bath (S.D. = 4,782.10), Income between 15,000 – 30,000 Bath 57.00%.                     
at mean = 17,161.84 Bath (S.D. = 4,593.73). The characteristics of demographic factor Sex influences the purchased 
decision Air conditioners had not different but Age, Marital Status, Occupation, Income influences the purchased 
decision Air conditioners had different, statistically significant at α level 0.05. As for Marketing mix factors the most 
important product factor with mean score more than other marketing mix factors, mean = 8.76 (S.D. = 1.15) very high 
score level. and distribution physical evidence factor had less than others, Mean = 7.96 (S.D. = 1.76) high score level. 
Found that the relationship between marketing mix factors and the purchased decision Air conditioners had a positive 
relationship score 0.637 to 0.951 at relatively high level to the highest level. people factor had more correlation than 
other factors but price factor had the less, statistically significant at α level 0.01 
 Suggestions: to increase sales based on marketing mix factors such as Promotion factor of famous people 
selection to attract customers to buy Air conditioners. Physical evidence factor shoud decorate the shop to be excellent 
and modern make the shop image stand out. Product factor attention should adopt to the introduction of new 
technology, new innovations. Including quality certification make consumers trust in the brand continue to create a 
good image. 
 For future research, to gain insights about influencing the purchasing decision Air conditioners should study 
qualitative research with questionnaire together. 
 
Keywords: Air conditioners  
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บทน า 
ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร ท าใหภู้มิอากาศของประเทศมีลกัษณะเป็นแบบร้อน

ช้ืน  ทัว่ประเทศมีอุณหภูมิเฉล่ียระหวา่ง 18 - 38 องศาเซลเซียส ช่วงฤดูร้อนยาวนานประมาณ 3 เดือน อากาศ
จะร้อนท่ีสุดช่วงกลางเดือนเมษายน  ประชาชนจ าเป็นต้องพึ่ งพาเคร่ืองปรับอากาศ ท าให้ปัจจุบัน
เคร่ืองปรับอากาศไดเ้ขา้มามีบทบาทในการด ารงชีวิตของผูค้นมากขึ้น จนเป็นสินคา้ท่ีสามารถจ าหน่ายได้
มากท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

เคร่ืองปรับอากาศเป็นตลาดท่ีผนัผวนตามสภาพอากาศ มากกว่าสภาพเศรษฐกิจ และจะเติบโตไดดี้
ในปีท่ีมีอากาศร้อนสูง ส่วนปีท่ีผ่านมาคร่ืองปรับอากาศนอกจากถูกอากาศท่ีร้อนเร่งให้เกิดการเติบโตแลว้ 
ปัญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 เป็นตวัเร่งให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจติดเคร่ืองปรับอากาศท่ีพกัอาศยัเพิ่มเติมเร็วขึ้น และ
ใช้ชีวิตอยู่ในท่ีพกัอาศยัด้วยการปิดประตู หน้าต่าง และเปิดคร่ืองปรับอากาศ เพื่อลด ฝุ่ นละออง PM 2.5                
เขา้มาในท่ีพกัอาศยั 

การระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19  ท าให้หลายบริษทัมีมาตรการ Work from Home ให้พนกังานท างาน
จากบา้นแทนการเขา้มาท างานในบริษทั เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และลดความเส่ียงของ
พนกังานในการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 นอกจากน้ี จากการปิดสถานท่ีต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 การท่ีประชาชนท างานจากท่ีพกัอาศยัมากขึ้น และประชาชนอยูท่ี่พกัอาศยัมากขึ้น รวมทั้ง
นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น คนละคร่ึง และ ชอ้ปดีมีคืนจะท า
ให้ภาคครัวเรือนมีก าลงัซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ท่ามกลางอากาศท่ีร้อนของฤดูร้อนในประเทศไทย
โอกาสในการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ หรือซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเพิ่มก็จะมีมากขึ้นตามมาจากสถานการณ์
ดงักล่าว 

เน่ืองจากผูว้ิจยัปฏิบติังาน บริษทัของโตชิบา ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะ
เคร่ืองปรับอากาศใชส้ าหรับท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีส าคญัของบริษทั และเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็น
ตลาดขนาดใหญ่มีจ านวนมากตามจ านวนครัวเรือนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผูว้ิจยั
จึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศใช้ส าหรับท่ีอยู่อาศยั  ว่ามีปัจจยัอะไรท่ี
ส าคญับา้งโดยผูบ้ริหารหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนเขา้ถึงลูกคา้  วิเคราะห์ วางแผน 
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองปรับอากาศของประชาชนท่ีพักอาศัยใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) สถานภาพ 
(Marital Status) อาชีพ (Occupation) และระดบัรายได ้(Income) 

2. เพื่อเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมตลาด (Promotion) ด้านบุคคล 
(People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านกระบวนการ (Process) ในการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ   

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมตลาด (Promotion) ด้านบุคคล 
(People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านกระบวนการ (Process) กับการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ    
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. สมมติฐานปัจจัยประชากรณ์ศาสตร์ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยประชากรณ์ศาสตร์ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยประชากรณ์ศาสตร์ด้านอายุ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยประชากรณ์ศาสตร์ด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยประชากรณ์ศาสตร์ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี  5 ปัจจัยประชากรณ์ศาสตร์ด้านรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศไม่แตกต่างกนั 

2. สมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ 
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สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ 

สมมติฐานท่ี 11 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

สมมติฐานท่ี 12 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของประชาชนท่ี
พกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูบ้ริหารหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจน าข้อมูลไปใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและแนวโน้มใน
อนาคต รวมทั้งสามารถแข่งขนั  กบัคู่แข่ง 

2. ผลการศึกษาท าให้ทราบว่าปัจจยัประชากรณ์ศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
ของประชาชนท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัหรือไม่ แตกต่างกนัอยา่งไร โดย
ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจน าขอ้มูลไปปรับใชใ้นการวางแผนเขา้ถึงลูกคา้ เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้
ตรงจุดเพื่อเขา้ถึงลูกคา้และสร้างความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

3. ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ โดยผูบ้ริหารหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจน าขอ้มูลมาใชเ้พื่อวิเคราะห์ วางแผน ก าหนดกลยุทธ์                   
ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของประชาชนท่ีพกั
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงผูท้  าวิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา โดยใช้ปัจจยั
ประชากรณ์ศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) สถานภาพสมรส (Marital Status) อาชีพ (Occupation) และ
ระดับรายได้ (Income) และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 
(Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People)                         
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดา้นกระบวนการ (Process) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
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งานวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ โดยใช้แบบสอบถามส ารวจการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงประเภทต่างๆ ของกลุ่มประชากร ท าใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ลกัษณะประชากรศาสตร์จึงเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้น                
การแบ่งส่วนตลาด เน่ืองจากสามารถน าสถิติท่ีวดัได้ น ามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดและก าหนดกลุ่มเป้าหมาย                
เป็นการวดัค่าทางสถิติท่ีง่ายกว่าตวัแปรอ่ืนๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538; อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543; วิไลพร 
สุตนัไชยนนท,์ 2550; Kumar, 2014) ส าหรับปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

จ านวนเงินท่ีซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 

ตัวแปรตาม 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

- เพศ  

- อายุ 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได ้

 

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

- ดา้นราคา  

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

- ดา้นการส่งเสริมตลาด  

- ดา้นบุคคล  

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

- ดา้นกระบวนการ 
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สรุป ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจของผูบ้ริโภค จึงใช้เป็นเกณฑใ์นการแบ่ง
ส่วนตลาดและก าหนดตลาดเป้าหมาย 
แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ี
กิจการสามารถควบคุมได ้องคก์รสามารถน าส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมมาใชเ้ป็นตวักระตุน้กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อก าหนดทิศทางการวางกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2541; ฉลองศรี พิมลสมพงษ,์ 2548) ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4.  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมตลาด (Promotion) 
5. ปัจจยัดา้นบุคคล (People) 
6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
7. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 
สรุป ส่วนประสมการตลาดทั้ ง 7 ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                             

ดา้นการส่งเสริมตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ เป็นส่ิงส าคญัต่อการก าหนดกลยุทธ์
ต่างๆทางดา้นการตลาดของธุรกิจ ท่ีจะตอ้งมีการจดัส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของประชาชนท่ีพกัอาศยัใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research)                        
เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ                   
เป็นการรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียง
คร้ังเดียว ใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจยัส ารวจ (Survey  Research) สุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ค  านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่มตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) เคร่ืองมือในการวิจยัใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นการน าขอ้มูลซ่ึงเป็นตวัเลขมาวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติ โดยน าขอ้มูลท่ีได้รับจากกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์
ประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS for Windows ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
ประชากรท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเพื่อท่ีอยู่
อาศยัดว้ยตนเอง จากการค านวณกลุ่มตวัอย่าง กรณีไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้สูตรค านวณของ 
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W.G. Cochran ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการศึกษาในงานวิจยัในคร้ังน้ีจ านวน 400 
คน ระดบัการวดัส าหรับตวัแปรอิสระของการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการให้ระดบัความส าคญัทั้งหมด 10 ระดบั 
โดยใช้มาตรวดัแบบ SD-scale (Semantic Differential Scale) การตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั ความแม่นตรง (Validity) และ ความเช่ือถือได้ (Reliability) โดยการทดสอบ (Pre-test) ก่อนการ
น าไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่างทดสอบจ านวน 50 ราย ค าถามจ านวน 23 ค าถาม เพื่อท าการทดสอบค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability Test) น าไปบนัทึกขอ้มูลและประมวลผลโดย โปรแกรม SPSS for Windows ประมวลผล
ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.928 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถาม
ดงักล่าวมีความเช่ือถือไดม้าก 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม และประมวลผล
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1. การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ และระดบั
รายได ้โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัเชิงกลุ่ม 

1.2. การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัเชิงปริมาณ 
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

2.1. การวิเคราะห์สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีอิสระจากกนั (Independent 
Sample    t – test)  เพื่อทดสอบความแตกต่างทางดา้นลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ดา้นเพศ  

2.2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA, F-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างทางดา้น
ลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพสมรส ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้ซ่ึงเป็นค่าตวัแปรมากกวา่                 
2 กลุ่มขึ้นไป หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใชวิ้ธีของ LSD (Least significant 
difference test)  

2.3. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) การทดสอบความสัมพนัธ์
ของตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยั
ดา้นกระบวนการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ จ านวนเงินท่ีซ้ือเคร่ืองปรับอากาศในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (บุญ
ศรี พรหมมาพนัธุ์, 2561; หนา้ 33) พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) ซ่ึงเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรสองตวัโดยไม่มีการควบคุมตวัแปรตวัอ่ืน ๆ  หรือ เรียกวา่เป็น Zero-Order Correlation (กลัยา วานิชย์
บญัชา 2546 : 388) 
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สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1) เพื่อศึกษาระดับการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของประชาชนท่ีพกั

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) 

สถานภาพ (Marital Status) อาชีพ (Occupation) และรายได ้(Income) 

 จากผลการวิจยัของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่าเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีระดบั

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18,875.23 บาท (S.D. = 5,005.32) มีอายุระหว่าง 25 – 34 

ปี คิดเป็นร้อยละ 79.50 มีระดับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีค่าเฉล่ียเท่ากับ 17 ,812.26 บาท                          

(S.D. = 4,829.41) มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 78.30 มีระดบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีค่าเฉล่ีย                                 

เท่ากับ 17,662.58 บาท (S.D. = 5,235.83) ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน / พนักงานรัฐวิสาหกิจ              

คิดเป็นร้อยละ 57.30 มีระดับการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองปรับอากาศท่ีค่ า เฉ ล่ียเท่ากับ  18,555.45 บาท                           

(S.D. = 4,782.10) มีรายได้อยู่ในช่วง 15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.00 มีระดับการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17,161.84 บาท (S.D. = 4,593.73) 

 ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2) เพื่อเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมตลาด 

(Promotion) ดา้นบุคคล (People) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดา้นกระบวนการ (Process) 

ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แสดงให้เห็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(PD) มีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน 

เท่ากบั 8.76 (S.D. = 1.15) ระดบัคะแนนสูงมาก ปัจจยัดา้นราคา (PI) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.70 (S.D. = 0.79) ระดบั

คะแนนสูงมาก ปัจจัยด้านกระบวนการ (PC) ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.65 (S.D. = 1.19) ระดับคะแนนสูงมาก                    

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (PL) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.44 (S.D. = 1.33) ระดบัคะแนนสูงมาก ปัจจยัดา้น

บุคคล (PP) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.41 (S.D. = 1.34) ระดบัคะแนนสูงมาก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (PR) 

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.06 (S.D. = 1.66) ระดับคะแนน    สูงมาก และ ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ (PH) มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนเท่ากบั 7.96 (S.D. = 1.76) ระดบัคะแนนสูง ตามล าดบั  

โดยสรุปอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค ์2) พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์(PD) มีค่าเฉล่ียมากกวา่ดา้นอ่ืนเท่ากบั 8.76 (S.D. = 1.15) ระดบัคะแนนสูงมาก และใหค้วามส าคญั

กบัปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (PH) ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนเท่ากบั 7.96  (S.D. = 1.76) ระดบัคะแนนสูง 
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 ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมตลาด 

(Promotion) ดา้นบุคคล (People) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดา้นกระบวนการ (Process) 

กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(PD) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เชิงบวกกบัจ านวนเงินท่ีซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (AIR) มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.815 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงมาก 

  ปัจจยัดา้นราคา (PI) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เชิงบวกกบัจ านวนเงินท่ีซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (AIR) มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.637 ซ่ึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (PL) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เชิงบวกกบัจ านวนเงินท่ีซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (AIR) มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.943 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 

  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (PR) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เชิงบวกกบัจ านวนเงินท่ีซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (AIR) มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.895 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงมาก 

  ปัจจยัดา้นบุคคล (PP) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เชิงบวกกบัจ านวนเงินท่ีซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (AIR) มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.951 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 

  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (PH) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เชิงบวกกบัจ านวนเงินท่ีซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (AIR) มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.903 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 

  ปัจจยัดา้นกระบวนการ (PC) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เชิงบวกกบัจ านวนเงินท่ีซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (AIR) มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.881 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงมาก 

โดยสรุปขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( r) ของตวัแปร

อิสระ 7 ดา้น มีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม คือ จ านวนเงินท่ีซ้ือเคร่ืองปรับอากาศในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 

(AIR) อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงถึงสูงท่ีสุด มีค่าเป็นบวกระหว่าง 0.637 ถึง 0.951 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ α 

ท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวัโดยไม่มีการควบคุมตวัแปรตวัอ่ืน ๆ หรือ 

เรียกวา่เป็น Zero-Order Correlation (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2546 : 388) 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อค้นพบตามสมมติฐาน 

 ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรณ์ศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศไม่แตกต่างกนั 

  ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัประชากรณ์ศาสตร์ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อการการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแตกต่างกนั  
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  ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัประชากรณ์ศาสตร์ดา้นสถานภาพแตกต่างกนั มีผลต่อการการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแตกต่างกนั 

  ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัประชากรณ์ศาสตร์ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแตกต่างกนั 

  ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัประชากรณ์ศาสตร์ดา้นรายได ้แตกต่างกนั มีผลต่อการการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแตกต่างกนั 

 ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ (r) มีค่าเป็นบวก มีค่าเท่ากบั 0.815 

  ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ (r) มีค่าเป็นบวก มีค่าเท่ากบั 0.637  

  ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ (r) มีค่าเป็นบวก มีค่าเท่ากบั 0.943 

 ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมตลาด มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ (r) มีค่าเป็นบวก มีค่าเท่ากบั 0.895  

  ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ (r) มีค่าเป็นบวก มีค่าเท่ากบั 0.951 

 ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 11 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ (r) มีค่าเป็นบวก มีค่าเท่ากบั 0.903  

  ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 12 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ (r) มีค่าเป็นบวก มีค่าเท่ากบั 0.881 

การอภิปรายผล 

อภิปรายผลข้อค้นพบท่ีได้ตามวัตถุประสงค์ 

 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ 1) พบวา่ เพศมีผลต่อการการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศไม่

แตกต่างกนั และ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้มีผลต่อการการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ α ท่ีระดบั 0.05 

  สอดคลอ้งกบัวิจยั กฤษชนก จงใจรักษ ์(2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความมุ่งหมายการ

วิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดต้่อเดือน มี
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อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 สอดคลอ้งกบัวิจยั อรุษยา ขมิ้นสน (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคส าหรับใชใ้นบา้นพกัอาศยั ในเขตอ าเภอบางใหญ่จงัหวดันนทบุรี 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว และประเภทท่ีพกัอาศยั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ี

แตกต่างกนั  

 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ 2) พบวา่ คะแนนความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

แสดงใหเ้ห็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(PD) มีค่าเฉล่ียมากกวา่ดา้นอ่ืน เท่ากบั 8.76 ระดบัคะแนนสูงมาก ปัจจยั

ดา้นราคา (PI) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.70 ระดบัคะแนนสูงมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการ (PC) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

8.65 ระดบัคะแนนสูงมาก ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (PL) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.44 ระดบัคะแนนสูง

มาก ปัจจยัดา้นบุคคล (PP) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.41 ระดบัคะแนนสูงมาก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (PR) 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.06 ระดบัคะแนนสูงมาก และ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (PH) ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้น

อ่ืน เท่ากบั 7.96 ระดบัคะแนนสูง 

  สอดคลอ้งกบัวิจยั ญาณิศา ถาวรรัตน์ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอืทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศมีจ านวน 5 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้น

บุคลากรและบริการหลงัการขาย ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

  สอดคลอ้งกบัวิจยั อรุษยา ขมิ้นสน (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคส าหรับใชใ้นบา้นพกัอาศยั ในเขตอ าเภอบางใหญ่จงัหวดันนทบุรี 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดในการพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยเฉพาะปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ 3) พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) ของตวัแปรอิสระ 7 

ดา้น คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factors) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(PD)  ดา้นราคา 

(PI) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (PL) ดา้นการส่งเสริมตลาด (PR) ดา้นบุคคล (PP) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

(PH) ดา้นกระบวนการ (PC) พบวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม คือ จ านวนเงินท่ีซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (AIR) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงถึงสูงท่ีสุด มีค่าเป็นบวกระหวา่ง 0.637 ถึง 0.951 อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ α ท่ีระดบั 0.01 
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สอดคลอ้งกบัวิจยั ญาณิศา ถาวรรัตน์ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ พบวา่ ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ปัจจยัดา้น

บุคลากรและบริการหลงัการขาย ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

  สอดคลอ้งกบัวิจยั อรุษยา ขมิ้นสน (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคส าหรับใชใ้นบา้นพกัอาศยั ในเขตอ าเภอบางใหญ่จงัหวดันนทบุรี 

ปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศในทิศทางบวก  

ข้อเสนอแนะ 

ดา้นขอ้เสนอแนะในการเพิ่มยอดขายโดยยึดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เช่น ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (PR) การดึงบุคคลท่ีเป็นท่ีนิยม มีช่ือเสียง เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกคา้และจูงใจในการซ้ือ ปัจจยั

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (PH) จดัตกแต่งร้านคา้ให้เรียบร้อย ทนัสมยั สร้างภาพลกัษณ์ให้โดดเด่น ส่วนดา้น

ผลิตภัณฑ์ท่ี มีระดับคะแนนสูงท่ีสุด ควรให้ความส าคัญกับการน า เทคโนโลยีใหม่ เข้ามาใช้ใน

เคร่ืองปรับอากาศ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ รักษาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคยุคใหม่ 

รวมทั้งค  านึงถึงดา้นการประหยดัพลงังาน ผ่านการรับรองคุณภาพ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือถือในตรา

สินคา้ เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อไป 

ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 

ในการวิจยัคร้ังต่อไปหากผูท่ี้สนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของ

ประชาชนท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ

เค ร่ืองปรับอากาศ จึงควรท าการศึกษาและวิจัย เ ชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมด้วย เ ช่น                             

การสัมภาษณ์ เ ชิง ลึก  ( In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม  (Focus Group) ควบคู่ ไปกับการแจก

แบบสอบถาม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถคิดคน้

นวตักรรม พฒันาเทคโนโลยี หรือปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพื่อใหผ้ลวิจยัคลอบคลุมชดัเจนยิง่ขึ้น 
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