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การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ม ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยใช้หรือเคยซื้อเครื่องปรับ
อากาศ จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ใี ช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน สถิ ตทิ ่ใี ช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การ
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคณ
ู โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป พบว่า
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษา
สูงสุดอนุ ปริญญาถึงปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน
14,200 – 21,199 บาท
2. ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านบุคคล และด้านกระบวนการมีความสาคัญ ในระดับมากทีส่ ุด ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพมีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
3. ผูต้ อบแบบสอบถามมีเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยเฉลีย่ 2 เครื่อง ส่วนใหญ่มตี รา
สินค้าของเครื่องปรับอากาศที่ซอ้ื ล่าสุด คือ ตราสินค้า มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริค มีเหตุผลในการตั ดสินใจ
ซือ้ ตราสินค้าของเครื่องปรับอากาศในเรื่องของ สินค้ามีคุณภาพดี ส่วนใหญ่จะซือ้ เครื่องปรับอากาศ
จากร้านค้าทีจ่ าหน่ ายเฉพาะเครื่องปรับอากาศ และมีลกั ษณะการชาระค่าสินค้าในรูปแบบชาระด้วย
เงินสด โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีราคาเครื่องปรับอากาศทีซ่ ่อื ล่าสุดเฉลีย่ เท่ากับ 17,895 บาท สิง่ ทีม่ ี
อิทธิพลต่อผู้ตอบแบบสอบถามมากทีส่ ุดในการซือ้ เครื่องปรับอากาศ คือ คนใกล้ชดิ เช่น ครอบครัว
แฟน เพื่อน เพื่อนร่วมงาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1. ผู้บริโภคที่มอี ายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของ
ผูบ้ ริโภค แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ
2. ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุด และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งปรับอากาศ ด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) แตกต่างกัน อย่างมีนยั
สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ

3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีอทิ ธิพลในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ ด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 3.3
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This research aims to study service marketing mix factors influencing consumer’s
buying on air conditioning in Northeastern Region. Sample size in this research is 400
customers using air conditioning in Northeastern Region. Questionnaires is a tool for data
collection. The statistics for data analysis are percentage, mean, and standard deviation.
Statistics for hypotheses testings are as follows: difference analysis by using t-test and oneway analysis of variance; pairs of means comparison and multiple regression analysis by
using computer software package. Results are an follows:
1. Most respondents are female, aged between 31 and 40 years old, held Diploma
and Bachelor’s degree, being single, working as private company employees, and earning
monthly income between Baht 14,200 and 21,199.
2. Service Marketing Mix Factor: Service marketing mix factor of air conditioning in
overall category of product, price, place, people and process are at the highest levels,
whereas service marketing mix factor in overall category of promotion and physical
evidence are at the high levels.
3. Most respondents have buying behavior on Air conditioning as follows: average
residential air conditioning 2 sets; Most brands of air conditioning is the recent purchase
brand Mitsubishi Electric; reason to buy the brand of air conditioning in the product quality;
most consumers bought from stores that sell only air conditioning; most pay with cash;
repondents recently purchased an average of Baht 17,895 and most influenced the
respondents toward buy air conditioning is someone close like famiy, fans, friends
colleagues.
Results of hypotheses testings are as follows:
1. Cousumer with different education level, marital status, occupation and income
have buying behavior on air conditioning in category of the number of residential air
conditioning differently with statistical significance of 0.01 and 0.05 levels respectively.
2. Cousumer with different education level and income have buying behavior on
air conditioning in category of the price of air conditioning for consumers to buy the latest
differently with statistical significance of 0.01 and 0.05 levels respectively.

3. Service marketing mix in physical evidence aspect has negative influence to
buying behavior on air conditioning in category of the number of residential air conditioning
with statistical significance of 0.01 level with Adjusted R2 is equal to 3.3 percent.
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ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี อันเนื่องมาจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็ น
อย่างยิง่ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์ เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่าเพื่อให้คาแนะนา และข้อเสนอแนะทีด่ ใี นการปรับปรุงแก้ไขบกพร่องต่างๆ อันเป็ นประโยชน์
ในการทาสารนิพนธ์ครัง้ นี้ ตัง้ แต่เริม่ ต้นดาเนินการจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณเป็ น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิรกิ ุตตา และอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ ์
ณรงค์ ที่ใ ห้ค วามอนุ เ คราะห์เ ป็ นกรรมการสอบสารนิพนธ์และเป็ นผู้เ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นอย่างดี
ขอบกราบของพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ทีป่ ระสิทธิ ์ประสาทความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ท่ี
ดีแก่ผวู้ จิ ยั พร้อมทัง้ ให้ความเมตตา ช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา รวมทัง้ เจ้าหน้า ทีโ่ ครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตทุกท่านทีช่ ่วยประสานงานและอานวนความสะดวกต่างๆ และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านที่
ให้มติ รภาพ ความช่วยเหลือ ประสบการณ์ และความทรงจาที่ดตี ่างๆ ในการเรียนและทากิจกรรม
ร่วมกันมา
ขอขอบพระคุ ณ ร้า นค้า เครื่อ งปรับ อากาศในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ แ ละผู้ต อบ
แบบสอบถามทุกท่าน ทีก่ รุณาให้ความอนุ เคราะห์ในการตอบแบบสอบถามด้วยความเต็มใจ จนทา
ให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องสารนิ พ นธ์ฉ บับ นี้ ผู้ว ิจ ยั ขอมอบเป็ น เครื่อ งบูช าพระคุ ณ อัน
ยิง่ ใหญ่ของบิดา มารดา ผู้ให้ความรัก ความเมตตา และสนับสนุ นให้ได้รบั การศึกษาเป็ นอย่างดีมา
โดยตลอด รวมัง้ พระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านทีไ่ ด้อบรมสังสอนประสิ
่
ทธิ ์ประสาทวิชาความรูอ้ นั
เป็ น พื้น ฐานตลอดจนครอบครัว ของผู้ว ิจยั เองที่ส นับ สนุ นและให้ก าลังใจแก่ ผู้ว ิจยั อัน ก่ อ ให้เ กิด
ผลสาเร็จในการทาสารนิพนธ์ครัง้ นี้
กฤษชนก จงใจรักษ์
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปจั จุบนั เครื่องปรับอากาศจัดเป็ นสินค้าประเภทหนึ่ง ที่มคี วามสาคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศทีร่ อ้ นถึงร้อนจัด รวมถึงปญั หาเรื่องมลภาวะใน
อากาศทีม่ ฝี นุ่ ละอองมากเกินมาตรฐาน จึงทาให้ผบู้ ริโภคจาเป็ นต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ เพราะ
นอกจากคุณสมบัตทิ ส่ี ามารถปรับสภาพอุณหภูมใิ นทีอ่ ยู่อาศัยให้เหมาะสมแล้ว เครื่องปรับอากาศรุ่น
ใหม่ ๆ ยัง ช่ ว ยในการกรองฝุ่น ละอองในอากาศหรือ สามารถช่ ว ยขจัด เชื้อ โรคได้อีก ด้ว ย อีก ทัง้
นอกจากบ้านพักอาศัยแล้วสถานที่ต่างๆ ทัง้ ราชการและเอกชนมีการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศกัน
อย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความรูส้ กึ สบายกับเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฎิบตั งิ านและผู้มาติดต่อธุระต่างๆ ตลอด
จนถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องอาศัยการปรับอุณหภูมใิ ห้เหมาะสม จึงเป็ นป้จจัยที่ทาให้ตลาด
เครือ่ งปรับอากาศขยายตัวได้อย่างมาก
อุตสาหกรรมเครือ่ งปรับอากาศได้เริม่ เข้าสู่ประเทศไทยในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดย
ในระยะแรกเป็นการนาเข้าจากต่างประเทศทัง้ หมด ต่อมาได้มกี ารตัง้ โรงงานผลิตเครือ่ งปรับ อากาศ
ขึน้ เป็นครัง้ แรกในปี พ.ศ.2503 โดยบริษทั ยูนิเวอร์แซล อิเลคทริค จากัด ซึง่ ในระยะเริม่ แรกนัน้
อุตสาหกรรมเครือ่ งปรับอากาศของไทยยังไม่มกี ารพัฒนามากนัก เป็นการนาชิน้ ส่วนทีน่ าเข้าจาก
ต่างประเทศมาประกอบเป็นเครือ่ งปรับอากาศทัง้ สิน้
แต่นบั จากปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา
อุตสาหกรรมเครือ่ งปรับอากาศมีการขยายตัวมากขึน้ อันเป็นผลเนื่องมาจากความต้องการของตลาด
ประกอบกับรัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุนและมีมาตรการกีดกันการนาเข้าเครือ่ งปรับอากาศสาเร็จ
รูปจากต่างประเทศ จึงทาให้อุตสาหกรรมเครือ่ งปรับอากาศภายในประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว มี
ผูผ้ ลิตเพิม่ ขึน้ เป็นจานวนมาก โดยบริษทั ผูผ้ ลิตมีทงั ้ ทีเ่ ป็นของคนไทยเองและทีร่ ว่ มทุนกับ ต่างชาติ
ต่อมาเทคโนโลยีได้ก้าวไปไกลทาให้การแข่งขันสูงขึน้ มีตราสินค้าเครือ่ งปรับอากาศต่างๆ มากกว่า
20 ตราสินค้า โดยส่วนใหญ่ตราสินค้าทีร่ จู้ กั กันดีมกั เป็ นตราสินค้าจากต่างประเทศ ส่วนตราสินค้า
ของคนไทยจะไม่ค่อยได้รบั ความนิยมมากนัก เนื่องจากมีการลอกเลียนแบบ และการละเมิดลิขสิทธิ ์
จากผูค้ า้ บางราย ทาให้เครือ่ งปรับอากาศทีม่ ตี ราสินค้าไทยแม้จะมีราคาถูกกว่า แต่กย็ งั ไม่เป็ นทีน่ ิยม
ในกลุ่มผูบ้ ริโภคเนื่องจากคุณภาพต่างกัน ตลาดเครือ่ งปรับอากาศมีการแข่งขันที่สูงมากจะสังเกตได้
จากสื่อโฆษณาทีม่ มี ากหลากหลายช่องทางและตราสินค้าโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน ทัง้ นี้เป็ นเพราะ
สภาพอากาศในเมืองไทยทีม่ สี ภาพอากาศร้อนเกือบทัง้ ปี ทาให้ผบู้ ริโภคหันมาใช้เครือ่ งปรับอากาศ
กันมากขึน้
โดยปจั จุบนั ความสามารถในการซือ้ เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งยาก
เพราะมีการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ การให้เครดิตจากผูป้ ระกอบการ เป็นผลทาให้การเติบโตของ
ตลาดสูงขึน้ ทุก ๆ ปี โดยขนาดเครือ่ งปรับอากาศทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงทีส่ ุด คือเครือ่ งปรับอากาศชนิด
ติดผนังทีใ่ ช้กนั ตามบ้านเรือนทีม่ ขี นาด 9,000 บีทยี ู – 60,000 บีทยี ู โดยผูน้ าในตลาดปจั จุบนั ได้แก่
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ตราสินค้าจากประเทศญีป่ ุ่น เช่น MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN และ SAIJO DENKI เป็นต้น
ตราสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น TRANE , CARRIER และ YORK เป็นต้น ตราสินค้าจาก
ประเทศเกาหลี เช่น LG และ SAMSUNG เป็นต้น และตราสินค้าของประเทศไทยเอง เช่น
EMINENT CENTRAL AIR และ STAR AIR เป็นต้น
จากข้อมูลข้างต้นจึงทาให้ผู้วจิ ยั มีความเห็นว่าตลาดอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีภาวะการแข่งขันสูงและผูผ้ ลิตพยายามผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างหลากหลาย ดังนัน้ ผู้บริโภคเองต้อ งมีหลักเกณฑ์ใ นการพิจารณาเพื่อเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามเหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของผู้บ ริโภคเอง ผู้วจิ ยั มีความสนใจ
ต้องการจะศึกษาถึงปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอา
กาศของผู้ บ ริโ ภคในเขตภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ที่เ ป็ น ภู ม ิภ าคที่ม ีป ระชากรรวมทัง้ สิ้ น
21,697,488 คน มากเป็ นอันดับ 1 ของประเทศ รวมถึงนโยบายการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC ทีจ่ ะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึน้
ทาให้ผบู้ ริโภคในภูมภิ าคนี้มกี าลังซือ้ มากขึน้ ตามมา
จากข้อ มูล ของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ข้า งต้ น จะเห็น ได้ว่ า อัต ราการขยายตัว ของ
ประชากรและเศรษฐกิจมีปริมาณน่ าสนใจ ซึง่ เอื้อต่อการขยายตัวของตลาดเครื่องปรับอากาศได้เป็ น
อย่างดี ทัง้ นี้ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่ผผู้ ลิตและผูจ้ าหน่ ายในการกาหนดส่วนประสม
ทางการตลาดให้มปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมมากขึน้ และเป็นประโยชน์แก่ผสู้ นใจอื่นๆ

ความมุ่งหมายการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพทีม่ ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความสาคัญของงานวิ จยั
1. เพื่อนาผลการวิจยั ทีไ่ ด้ใช้เป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลพืน้ ฐานทางวิชาการให้กบั ผูป้ ระ
กอบธุรกิจเครื่องปรับอากาศทีต่ ้องการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปจั จุบนั
2. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเลือกใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลและ
เหมาะสมกับผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ุด
3. ผูป้ ระกอบการธุรกิจเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอื่นๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
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การตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาหรับผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ ของตนเอง
ต่อไปในอนาคต

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริโภคทัง้ ชายและหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีเ่ คย
ซือ้ หรือใช้เครือ่ งปรับอากาศ ซึง่ ไม่ทราบจานวนทีแ่ น่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริโภคทัง้ ชายและหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
เคยซือ้ หรือใช้เครือ่ งปรับอากาศ เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน จึงใช้การกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการใช้สตู รการคานวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร (กัลยา วาณิชย์
บัญชา.2546:26-27) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุม่ ตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และได้มกี ารเผื่อการ
สูญเสียของแบบสอบถามสารองไว้ 15 ตัวอย่าง (5%) ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างรวมทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ และใช้เครือ่ งปรับอากาศในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 400 คน โดยใช้วธิ เี ลือกสุม่ ตัวอย่างดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธกี ารจับสลากเพื่อ
เลือกสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ 20 จังหวัด (ทีม่ า
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2556) อันประกอบไปด้วย
ใช้วธิ สี ุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธจี บั ฉลากเพื่อสุ่มตัวอย่าง
จากทัง้ หมด 20 จังหวัด ได้จงั หวัดทีจ่ ะทาการสุ่มตัวอย่าง 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดชัยภูม ิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
ขัน้ ที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยกาหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยกาหนดจานวน
ตัวอย่างจากแต่ละจังหวัดตามขัน้ ตอนที่ 1 จังหวัดละเท่าๆ กัน
ขนาดของตัวอย่างในแต่ละจังหวัด =

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
จานวนจังหวัดทีถ่ กู เลือก

=

400 / 10

4
=
40
ขัน้ ที่ 3 ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
กาหนดร้านจาหน่ ายเครื่อ งปรับอากาศในแต่ ล ะจังหวัด ที่มผี ู้บริโภคนิยมมาใช้บริการ และมีกลุ่ ม
ตัวอย่างอยูห่ นาแน่นในแต่ละจังหวัด โดยในบางจังหวัดมีหลายร้านจาหน่ายเครือ่ งปรับอากาศทีไ่ ด้รบั
ความนิยมจากผู้บริโภค จะมีการแบ่งสัดส่วนขนาดตัวอย่างตามจานวนร้านค้าเท่าๆ กันในแต่ล ะ
จังหวัดนัน้ ๆ ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัดทีถ่ ูกเลือก มีขนาดตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
จังหวัดที่ทาการสารวจ ร้านจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศ
จานวน (ราย)
จังหวัดกาฬสินธุ์
ห้างหุน้ ส่วนจากัด โอดคูลลิง่
40
จังหวัดขอนแก่น
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ เอ แอนด์ เอ็น
20
ห้างหุน้ ส่วนจากัดวาย เอ็ม เอ็นจิเนียริง่
20
จังหวัดชัยภูม ิ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชัยภูมแิ อร์ แอนด์ เซอร์วสิ
40
จังหวัดนครพนม
ร้านเจริญสุขการไฟฟ้า
40
จังหวัดนครราชสีมา
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ราชสีมาโปรแอร์
20
ร้านโฮมแอร์
20
จังหวัดบุรรี มั ย์
ห้างหุน้ ส่วนจากัด บุรรี มั ย์ศริ พิ านิช
40
จังหวัดมุกดาหาร
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ศิวพร
40
จังหวัดหนองคาย
บริษทั เตาปูนสหกิจ จากัด
40
จังหวัดอุดรธานี
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส เอ็ม ซี กรุป๊ (1992)
20
บริษทั สแตนดาร์ด คูลลิง่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด 20
จังหวัดอุบลราชธานี
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เจ วี เซอร์วสิ
40
ขัน้ ที่ 4 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามกับผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ และใช้เครือ่ งปรับอากาศ
กับกลุ่มตัวอย่างในร้านจาหน่ าย
เครือ่ งปรับอากาศทีก่ าหนดไว้ในขัน้ ตอนที่ 3 เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวน 400 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรอิสระ (Indepen
dent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1.1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
1.1.1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
1.1.2 อายุ
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1) 21 ปี – 30 ปี
2) 31 ปี – 40 ปี
3) 41 ปี – 50 ปี
4) 51 ปี ขึน้ ไป
1.1.3 ระดับการศึกษา
1) มัธยมศึกษาตอนต้น
2) มัธยมศึกษาตอนปลาย
3) อนุปริญญาถึงปริญญาตรี
4) สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.4 สถานภาพสมรส
1) โสด
2) สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
3) หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
1.1.5 อาชีพ
1) รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างรัฐ
2) ลูกจ้าง / พนักงานบริษทั เอกชน
3) ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ
4) อื่นๆ ..................................
1.1.6 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
1) 7,200 บาท – 14,199 บาท
2) 14,200 บาท – 21,199 บาท
3) 21,200 บาท – 28,199 บาท
4) 28,200 บาท ขึน้ ไป
1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์
1.2.2 ด้านราคา
1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
1.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด
1.2.5 ด้านบุคคล
1.2.6 ด้านกระบวนการ
1.2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของ
ผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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นิ ยมศัพท์เฉพาะ
เพื่อ ให้เ กิด ความเข้า ใจไปในทิศ ทางเดีย วกั น ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย จึง ขอก าหนด
ความหมายและขอบเขตของศัพท์เฉพาะต่างๆ ดังนี้
1. ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีเ่ คยซือ้ หรือเคยใช้
เครือ่ งปรับอากาศทัง้ ในครัวเรือน อาคารสานักงาน หรือสถานทีอ่ ่นื ๆ
2. เครื่องปรับอากาศ หมายถึง อุปกรณ์ทป่ี ระกอบกันขึน้ เพื่อทาการควบคุมอุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ ของอากาศให้เป็นไปตามความต้องการ มีขนาดตัง้ แต่ 9,000 บีทยี ู ถึง 60,000 บีทยี ู
3. ร้านจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศ หมายถึง ร้านค้าทีม่ ธี ุรกิจหลักเป็นการจาหน่าย
เครือ่ งปรับอากาศทีม่ หี ลากหลายชนิดและตราสินค้า ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั และนิยมในพืน้ ทีข่ องจังหวัดนัน้ ๆ
4. ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ หมายถึงปจั จัยทางการตลาดทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือ
ร่ว มกัน เพื่อ สนองความต้อ งการของผู้บริโภค เป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่มกี ารนาเสนอเพื่อ ใช้
พิจารณาในการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์และบริการซึง่ ประกอบด้วยปจั จัยทางด้าน 7P’s ได้แก่
ด้านผลิ ตภัณฑ์ (PRODUCT) เป็นสิง่ ซึง่ สนองความจาเป็นและความต้องการของ
มนุษย์ได้คอื สิง่ ทีผ่ ขู้ ายต้องมอบให้แก่ลกู ค้าและลูกค้าจะได้รบั ผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์
นัน้ ๆ
ด้านราคา (PRICE) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะ
ตัดสินใจซือ้
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (PLACE) เป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับบรรยากาศ
สิง่ แวดล้อมในการนาเสนอบริการให้แก่ลกู ค้าซึง่ มีผลต่อการรับรูข้ องลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์
ของบริการทีน่ าเสนอ ซึง่ จะต้องพิจารณาในด้านทาเลทีต่ งั ้ (Location) และช่องทางในการนาเสนอ
บริการ (Channels)
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด (PROMOTION) เป็ นเครื่องมือหนึ่งที่มคี วามสาคัญใน
การติด ต่ อ สื่อ สารให้ผู้ใ ช้บริก าร โดยมีว ัต ถุ ประสงค์ท่แี จ้ง ข่า วสารหรือ ชัก จูง ให้เ กิดทัศ นคติและ
พฤติกรรมการใช้บริการและเป็นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
ด้านบุคคล (PEOPLE) ซึง่ ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้า
ทีผ่ ใู้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าทีต่ อ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติทส่ี ามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริการ มีความคิดริเริม่ มีความสามารถในการแก้ไขปญั หา สามารถสร้างค่านิยม
ให้กบั องค์กร
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ด้านกระบวนการ (PROCESS) เป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวิธกี ารและงาน
ปฎิบตั ใิ นด้านการบริการ ทีน่ าเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และ
ทาให้ผใู้ ช้บริการเกิดความประทับใจ
ด้านลักษณะทางกายภาพ (PHYSICAL EVIDENCE) เป็นการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพได้รวม ทัง้ ทางด้านกายภาพและ
รูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การ
เจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการทีร่ วดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ ทีล่ กู ค้าควรได้รบั
5. พฤติ กรรมการซื้อของผู้บริ โภค หมายถึง การกระทา การแสดงออกในการซือ้ เครื่อง
ปรับอากาศ ซึง่ เป็นไปตามกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค ได้แก่ ผูบ้ ริโภคจะซือ้ เครื่องปรับอา
กาศเมือ่ ใด ช่องทางในการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ื บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ และการซือ้ ซ้าเครือ่ งปรับอากาศ
6. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ป้จจัยทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัว
อย่างและประชากร ซึง่ ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นข้อมูลทีส่ าคัญเพื่อทีจ่ ะสามารถเข้าถึงและมีประ
สิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมาย โดยคนทีม่ ลี กั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลกั ษณะทาง
จิตวิทยาต่างกัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
เรือ่ ง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปรอิ สระ(Independent Variables)
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ตัวแปรตาม(Dependent Variable)

พฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ
ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือแตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ เครื่อง
ปรับ อากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ ง
ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับด้านประชากรศาสตร์
2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสินค้าและบริการ (7P’s)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
4. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้
5. ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับเครื่องปรับอากาศ
6. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง

1. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์
ความหมายของประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ทท่ี าการศึกษาเกี่ยวกับ ขนาดหรือจานวนคนทีม่ อี ยูใ่ น
แต่ละสังคม ภูมภิ าค และระดับโลก นอกจากนี้ยงั ศึกษาเกีย่ วกับการกระจายตัว ของประชากรและ
องค์ประกอบต่างๆ ของประชากร โดยองค์ประกอบของประชากรศาสตร์มที งั ้ ทางด้านชีววิทยาและ
สังคม สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้ (วิไลพร สุตนั ไชยนนท์.2550,60)
1. องค์ประกอบทีต่ ดิ ตัวมาแต่กาเนิด เช่น อายุ เพศ เชือ้ ชาติ
2. องค์ประกอบทีห่ ามาได้จากสังคม เช่น การศึกษา อาชีพ รายได้
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ
1. เพศ (Sex) มีงานวิจยั ทีพ่ สิ ูจน์ว่า คุณลักษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญิงที่
ต่างกัน ส่งผลให้การสื่อสารของชายและหญิงต่างกัน เช่น การวิจยั เกี่ยวกับชมภาพยนตร์โทรทัศน์
ของเด็กวัยรุน่ พบว่าเด็กวัยรุน่ ชายสนใจภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากทีส่ ุด ส่วนเด็กวัยรุน่
หญิงสนใจภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์มากทีส่ ุด แต่กม็ งี านวิจยั หลายชิน้ ทีแ่ สดงว่าชายและหญิงมีการ
สื่อสารและรับสื่อไม่ต่างกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผูท้ อ่ี ายุต่างกันให้เชื่อฟงั หรือเปลีย่ นทัศนคติหรือเปลีย่ นพฤติ
กรรมนัน้ มีความยากง่ายต่างกัน ยิง่ มีอายุมากกว่าทีจ่ ะสอนให้เชื่อฟงั ให้เปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยน
พฤติกรรมก็ยงิ่ ยากขึน้ การวิจยั โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และไอ แอล เจนิสและดีเรฟ (I.L.Janis and
D.Rife) ได้ทาการวิจยั และให้ผลสรุปว่าการชักจูงจิตใจหริอโน้มน้าวจิตใจของคน จะยากขึน้ ตามอายุ
ของคนทีเ่ พิม่ ขึน้ อายุยงั มีความสัมพันธ์ของข่าวสารและสื่ออีกด้วย เช่ น ภาษาทีใ่ ช้ ในวัยต่างกันก็ยงั
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มีความหมายต่างกัน โดยจะพบว่าภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่ มสาว สูงกว่าผูส้ ูงอายุ เป็ น
ต้น
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรทีส่ าคัญมากทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมของ
การสื่อสารของผูร้ บั สาร ดังงานวิจยั หลายชิน้ ทีช่ ว้ี ่า การศึกษาของผูร้ บั สารนัน้ ทาให้ผรู้ บั สารมี
พฤติกรรมการสื่อสารต่างกันไป เช่น บุคคลทีม่ กี ารศึกษาสูงจะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ
และมักเปิดรับสื่อสิง่ พิมพ์มาก
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ
รายได้ เชือ้ ชาติ ตลอดจนภูมหิ ลังของครอบครัว เป็ นปจั จัยทีอ่ ทิ ธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคคล โดยมีรายงานหลายเรือ่ งทีไ่ ด้พสิ จู น์แล้วว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนัน้ มีอทิ ธิพลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมของคน
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2538: 41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษา อาชึพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะงานประชากรศาสตร์เป็นลักษณะทีส่ าคัญ และสถิตทิ ่ี
วัดได้ของประชากรจะช่วยในการกาหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่ กั ษณะด้านจิตวิทยา สังคม และ
วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรูส้ กึ ของกลุ่มเป้าหมายนัน้
ข้อมูลด้านประชากรจะ
สามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายคนทีม่ ลี กั ษณะประชากรศาสตร์
ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปจั จัย ดังนี้
1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ
เพศหญิงมีแนวโน้มมีความต้องการทีจ่ ะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่ พศชายไม่ได้ม ี
ความต้องการทีจ่ ะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
แต่มคี วามต้องการทีจ่ ะสร้า งความ
สัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ จากการรับและส่งข่าวสารนัน้ ด้วย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความ
แตกต่างกันอย่างมากในเรือ่ งความคิด ค่านิยมและทัศนคติทงั ้ นี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกาหนด
บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน
2. อายุ เป็ นปจั จัยทีท่ าให้คนมีความแตกต่างกันในเรือ่ งของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม
ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมี ากกว่าคนทีอ่ ายุมาก
ในขณะทีค่ นอายุมากมักจะมีคความคิดทีอ่ นุ รกั ษ์นิยม ยึดถือการปฏิบตั ิ ระมัดระวัง มองโลกในแง่รา้ ย
กว่าคนทีม่ อี ายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชวี ติ ทีแ่ ตกต่างกัน ลักษณะการใช้ส่อื มวลชนก็
ต่างกันคนทีอ่ ายุมากมักจะใช้ส่อื เพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบันเทิง
3. การศึกษา เป็ นปจั จัยทีท่ าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน
คนทีม่ กี ารศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็ นผูร้ บั สารทีด่ ี เพราะเป็นผูม้ คี วามกว้างขวางและ
เข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็ นคนทีไ่ ม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหี ลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะทีค่ นมี
การศึกษาต่ามักจะใช้ส่อื ประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผูม้ กี ารศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็
จะใช้ส่อื สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากัดก็มกั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่อ
สิง่ พิมพ์มากกว่าประเภทอื่น
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4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้และสภานภาพทางสังคมของ
บุคคลมีอทิ ธิพลอย่างสาคัญต่อปฎิกริ ยิ าของผูร้ บั สารทีม่ ตี ่อผูส้ ่งสารเพราะแต่ละคนมีว ัฒนธรรม
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายทีต่ ่างกัน ปจั จัยบางอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวผูร้ บั สารแต่
ละคน เช่น ปจั จัยทางจิตวิทยาและสังคมทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อการรับข่าวสาร

2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิ จสิ นค้าและบริ การ (7 P’s)
ซึง่ ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. บุคคล (People)
6. กระบวนการให้บริการ (Process)
7. องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence)
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของตลาดบริ การ
ส่วนประสมการตลาดของตลาดบริการมีความสาคัญอย่างมากต่อนักการตลาดทีจ่ ะจัดรูป
แบบส่วนประสมการตลาดบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่อทีจ่ ะนาเสนอต่อผูใ้ ช้บริการในปจั จุบนั
และในอนาคต
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงปจั จัยทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของการ
วางแผนการตลาดในการทาการตลาดสินค้าหรือบริการใดๆ ก็ตามโดยมากแล้วหากเป็ นสินค้าจะมี
ส่วนประสม 4 ปจั จัย คือ สินค้า/บริการ (Product/Service) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่ าย
(Place/Distribution Channel) และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) สาหรับการทาตลาด
ธุรกิจบริการนัน้ จะมีปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดจะเพิม่ ขึน้ มาอีก 3 ปจั จัยคือผูใ้ ห้บริการ (People)
กระบวนการให้บริการ (Process) และสภาพแวดล้อมในการให้บริการ (Physical Evidence) ส่วน
ประสมทางการตลาดสาหรับตลาดบริการซึง่ บริการ (Service) เป็ นกิจกรรมทีส่ นองต่อความต้องการ
ของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าจะเห็นได้ว่าก่อนทีจ่ ะมีการซือ้ ผูซ้ อ้ื ต้องพยายามวาง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์ท่ไี ด้จากการบริการที่จะได้รบั ผู้ขายต้องสร้างความเชื่อมัน่
โดยจะต้องพยายามหาหลักประกันให้ผซู้ ้อื สามารถทาการตัดสินใจได้เร็วขึน้ ซึง่ ก็ คอื ส่วนประสมทาง
การตลาดทัง้ 7 หรือ 7P’s (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์. 2548: 50) ซึง่ ประกอบด้วย
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1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิง่ ใดทีเ่ สนอขายต่อตลาดเป้าหมายทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ (Anytime that can be offered to a market that might be satisfy a want or
need) คือสิง่ ทีเ่ สนอขายเพื่อสนองความต้องการ ได้มที งั ้ ลักษณะทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็ นสิง่
ทีม่ ตี วั ตนจับต้องได้ (Tangible) คือตัวสินค้าทีม่ ตี วั ตน (Physical product) เช่น โทรทัศน์ รถยนต์
ฯลฯ และสิง่ ทีข่ ายกันในตลาดโดยไม่มตี วั ตนทีแ่ น่นอนให้สมั ผัสได้ (Intangible Products) คือสิง่ ที่
เรียกว่าบริการ (Service) เช่น การให้บริการการให้คาแนะนาในการออกกาลังกาย เป็นต้น
ขัน้ ตอนของการส่งมอบบริการแบ่งตามลักษณะความจาเป็นได้ 2 ประเภทคือ
1) บริการจาเป็ น เป็นบริการลูกค้ามีความจาเป็ นต้องมาใช้บริการหากไม่มาใช้บริการ
อาจทาให้ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่กลับสู่สภาวะปกติและเสียเวลา เช่น บริการรักษาพยาบาล บริการ
ตัดผม ฯลฯ
2) บริการฟุ่มเฟือย เป็ นบริการทีล่ กู ค้าไม่จาเป็ นต้องมาใช้บริการสาเหตุของการใช้
บริการ คือความต้องการด้านความสวยงาม ความทันสมัย ความสะดวกสบาย เช่ น บริการเสริม
ความงาม เป็นต้น สินค้าทีม่ ตี วั ตนจะมีการพัฒนาหีบห่อรวมถึงการนาเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความ
น่าสนใจในสินค้า ส่วนการบริการเป็นสินค้าทีไ่ ม่มตี วั ตนสัมผัสไม่ได้ การเปลีย่ นแปลงเป็นไปได้ชา้
2. ราคา (Price) หมายถึง การตัดสินใจเกีย่ วกับการกาหนดราคาเบือ้ งต้นสาหรับแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดส่วนเพิม่ (Mark Up) การกาหนดส่วนลดต่างๆ (Discount) แก่ลกู ค้าการ
ปรับปรุงราคาให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของต้นทุนสอดคล้องกับขัน้ ตอนต่างๆ ในวงจรชีวติ
ผลิตภัณฑ์ ราคาเป็ นกลไกทีส่ าคัญทีม่ กั จะสามารถดึงดูดความสนใจลูกค้า สามารถสร้างปฎิกริ ยิ า
จากลูกค้าได้ง่าย การยอมรับราคาทีก่ าหนดขึน้ หรือไม่ของลูกค้าในตลาดเป้าหมายมีผลต่อแผนงาน
ต่างๆ ทีก่ าหนดขึน้ ได้อย่างมากถึงจะเป็ นเพียงปจั จัยหนึ่งในส่วนประสมทางการตลาด ราคาจึงเป็ น
ปจั จัยสาคัญในการตัดสินใจทีผ่ บู้ ริหารการตลาดต้องให้ความสนใจมากเป็ นพิเศษ
กลยุทธ์ราคาค่าบริการ พิจารณาดูจากโครงสร้างทางด้านราคา 3 ด้านด้วยกันคือ
1) การตัง้ ราคาจากโครงสร้างทางด้านต้นทุนคิดต้นทุนแรงงานตามหน่ ว ยของ
แรงงานทีใ่ ส่เข้าไปในการให้บริการ เช่น ค่าบริการ
2) การตัง้ ราคาจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอ้างอิงราคาของคู่แข่งในความ
เป็นผูน้ าหรือในตลาดนัน้ มาเป็นเกณฑ์ในการตัง้ ราคาเพื่อประหยัดเวลา ได้แก่ งานบริการทีค่ ่อนข้าง
เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดเวลา เช่น บริการซักแห้ง
3) การตัง้ ราคาตามความต้องการ (Demand) มองจากลูกค้าเป็ นหลัก การตัง้ ราคา
ว่าบริการทีล่ กู ค้ายินดีจา่ ยควรจะราคาเท่าใด ปญั หาของการตัง้ ราคาวิธนี ้ี คือ มูลค่าทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับ
ตัวเงินจะเป็ นปญั หาหลักในการคานวณค่าบริการในสายตาลูกค้า การคิดค่าบริการสามารถตัง้ ราคา
ค่าบริการให้สงู ขึน้ ได้เพื่อแลกกับมูลค่าทีล่ กู ค้ารูส้ กึ ว่าคุม้ ค่าในการซือ้ บริการ
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3. ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) คือ กิจกรรมการนาผลิตภัณฑ์ทก่ี าหนดไว้ออกสู่
ตลาดเป้าหมาย ในส่วนประสมนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานทีจ่ าหน่ายอย่างเดียว แต่เป็นการ
พิจารณาว่าจะจาหน่ ายผ่านคนกลางต่างๆ อย่างไรและมีการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างไร ส่วนประสมใน
การจัดจาหน่ าย (Distribution Mix) ประกอบด้วย
1) ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Channel of Distribution) คือ กลุ่มของสถาบันหรือบุคคล
ทีท่ าหน้าทีห่ รือกิจกรรมอันจะนาผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค
2) การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) คือ กิจกรรมทัง้ สิน้ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายตัวสินค้าทีป่ ริมาณถูกต้องไปยังสถานทีท่ ต่ี อ้ งการและเวลาทีเ่ หมาะสม
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ตัวหนึ่งขององค์การทีใ่ ช้เพื่อแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การ
หรืออาจหมายถึง “ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างผูข้ ายและผูซ้ อ้ื เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการ
ซือ้ ” ซึง่ หมายถึง “การแจ้งข่าวสารและการจูงใจตลาดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ส่วนประ
สมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หมายถึง เครือ่ งมือการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเพื่อ
แจ้งข่าวสารจูงใจสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ ของตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
ประกอบด้วย 4 ประการคือ การให้ขา่ วและการประชาสัมพันธ์เครือ่ งมือทัง้ 4 ประการ ทีธ่ ุรกิจอาจ
เลือกใช้หนึ่งเครือ่ งมือหรือหลายเครือ่ งมือประสมกันก็ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย
1) การโฆษณา (Advertising) เป็ นรูปแบบการเสนอขายความคิดสินค้าหรือบริการ
โดยไม่ใช้พนักงานขายที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ การโฆษณาจึงมีลกั ษณะคือ เป็ น
การเสนอขายสินค้าหรือบริการหรือความคิดโดยการใช้ส่อื และต้องการจ่ายเงินค่าสื่อโดยผู้อุปถัมภ์
รายการ
2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการติดต่อสื่อสารทางตรง
แบบเผชิญ หน้ า ระหว่ า งผู้ข ายและลู ก ค้า ที่ค าดหวัง การขายโดยใช้พ นั ก งานขายถือ เป็ น การ
ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication)
3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายและการประชาสัมพัน ธ์ซ่งึ สามารถกระตุ้น
ความสนใจ การทดลองใช้ห รือ การซื้อ ของลูก ค้า ขัน้ สุ ดท้า ยหรือ บุค คลอื่นในช่อ งทาง หรือ อาจ
หมายถึง กิจกรรมซึ่งใช้ช่วยและเสริมการขายโดยใช้พนักงานและการโฆษณา การส่งเสริมการขาย
ต้องใช้รว่ มกับการโฆษณาหรือการขายโดยพนักงานขาย
4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าว
เป็ นการส่งเสริมการขายโดยไม่ใช้บุคลลที่ไม่มกี ารจ่ายเงินจากองค์การที่ได้รบั ผลประโยชน์ ทวไป
ั่
งานผู้ถอื หุ้นและหน่ วยราชการ หรืออาจหมายถึง ความพยายามที่มกี ารวางแผนโดยองค์การหนึ่ง
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เพื่อสร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์การให้เ กิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวจึงเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าใจเครือ่ งมือส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดแต่ละประเภทได้ดยี งิ่ ขึน้
5. บุคคล (People) หมายถึง บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการขายสินค้าและให้บริการ
ผลิตภัณฑ์บริการนัน้ จะขึ้นอยู่กบั การที่บุคคลปฎิบตั ติ อบต่อกันสองฝ่าย (Interaction) คือระหว่าง
ลูกค้ากับพนักงานขององค์การ สภาพของการปฎิบตั ติ อบต่อกันสองฝ่ายมีอทิ ธิพลต่ อการรับรูข้ อง
ลูกค้าในด้านคุณภาพของบริการเป็ นอย่างมาก ลูกค้ามักตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพของบริการที่ได้รบั
การประเมินบุคคลที่เป็ นผู้ใช้บริการบริษัทที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่มกั ทุ่มเทความพยายาม
อย่างมากกับการรับ การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม และการจูงใจพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูท้ ม่ี หี น้าทีโ่ ดยตรงกับลูกค้า
6. กระบวนการให้บริ การ (Process) หมายถึง เป็นกระบวนการออกแบบการส่งมอบ
บริการให้ลูกค้า ถ้าการออกแบบทาได้ดกี ารส่งมอบบริการก็จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพถูกต้อง
ตรงเวลาอย่างสม่าเสมอ คุณภาพงานบริการขึน้ อยู่กบั ความคาดหวังของลูกค้าเป็ นหลักใหญ่ นักการ
ตลาดจึง ก าหนดปจั จัยที่มอี ิทธิพ ลกับการสร้างความคาดหวัง ของลูก ค้าต่ อ การประเมินคุ ณ ภาพ
บริการไว้ 4 ปจั จัย ดังนี้
1) Word of Mouth and Communication หาข้อมูลด้วยการสอบถามจากเพื่อนหรือ
ญาติทเ่ี คยใช้บริการนัน้ ๆ มาก่อน
2) Personal Needs and Preferences เป็ นความต้องการทีเ่ ป็ นรสนิยมส่วนตัว
เนื่องมาจากพืน้ ฐานทางด้านสังคม การศึกษา ครอบครัว ศาสนาและวัฒนธรรม
3) Past Experiences เป็ นประสบการณ์ในอดีตที่สะสมมาถ้าลูกค้าไม่เคยได้รบั การ
ดูแลเป็ นพิเศษในลักษณะนี้มาก่อนแต่ได้รบั เป็ นครัง้ แรกลูกค้าจะรู้สกึ พอใจเป็ น พิเศษเหนือความ
คาดหมาย
4) External Communication ได้แก่การลงโฆษณาเพื่อสร้างภาพพจน์เป็ นการให้
ข้อมูลลูกค้าล่วงหน้าเพื่อให้ลูกค้าสะสมข้อมูลในการสร้างความคาดหวังก่อนตัดสินใจมาใช้บริการ
สินค้าจากบริษทั เป็นต้น
7. องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) หรือลักษณะทางกายภาพ เป็ นสิง่ เร้า
ทีม่ องเห็นด้วยตาเปล่าแสดงถึงรูปและคุณภาพบริการของบริษทั เป็นสิง่ ทีล่ ูกค้าสามารถสัมผัสจับต้อง
ได้ใ นขณะที่ใ ช้บ ริก ารอยู่ และยัง เป็ น สิ่ง เปรีย บเทีย บหรือ อาจจะเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ท่ีลู ก ค้า เข้า ใจ
ความหมายในการรับข้อมูลจากการทาการสื่อสารตลาดออกไปเป็ นรูปลักษณ์ท่ปี รากฎออกมาจาก
สิง่ แวดล้อมของสถานที่บริการทีล่ ูกค้ากาลังได้รบั บริการอยู่ในขณะนัน้ เช่น การออกแบบเครื่องบิน
รูปร่างตัวตึก สวนหย่อม พาหนะ เฟอร์นิเจอร์ เครือ่ งมือ ป้ายวัสดุสงิ่ พิมพ์ เครือ่ งแบบพนักงาน ฯลฯ
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ทัง้ หมดเป็ นหลักฐานทีเ่ สริมทีม่ องเห็นได้ธุรกิจบริการจาเป็ นต้องบริหารหลักฐานที่เป็ นตัววัตถุอย่าง
รอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลกระทบอย่างแรงต่อความประทับใจและความรูส้ กึ ของลูกค้า

การส่งเสริมการตลาด
(Promotion)

ช่องทางการจัด
จาหน่าย (Place)

คุณภาพสินค้า/บริการ
(Product)

ราคา
(Price)

ส่ วนประสมการตลาดบริการ
(Service Marketing Mix)

องค์ประกอบทางกายภาพ
(Physical Evidence)

กระบวนการให้บริการ
(Process)

ภาพประกอบ 2 แสดงส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ทีม่ า: ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2548 : 50

บุคคล
(People)
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1) Product

3) Place

4) Promotion
การบริหารคุณภาพรวม
TQM
ความพึงพอใจของลูกค้า
(Customer satisfaction)

2) Price

1) People

6) Physical
Evidence

7) Process

ภาพประกอบ 3 แสดงการใช้เครือ่ งมือทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Marketing tools for
service)
ทีม่ า: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ ; และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. หน้า 337.
สรุ ป ได้ ว่ า ส่ ว นประสมการตลาดส าหรับ สิน ค้ า และบริก ารคือ 4P’s
และ 7P’s
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และ ลักษณะทางกายภาพ
(Physical evidence ) ซึง่ สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดสาหรับสินค้า
และบริการ 4P’s และส่วนประสมทางการตลาดสาหรับบริการ 7P’s ได้ดงั นี้
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4P’s ใช้กบั สิ นค้าและบริ การ (Goods and Service)

7P’s ใช้กบั บริ การ (Service)

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่ าย
(Place)
4. การส่งเสริมการตลาด
(Promotion)

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่ าย
(Place)
4. การส่งเสริมการตลาด
(Promotion)
5. บุคคล (People)
6. กระบวนการ (Process)
7. ลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence)

ภาพประกอบ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดสาหรับสินค้าและบริการ 4P’s
และส่วนประสมทางการตลาดสาหรับบริการ 7P’s
จากทีอ่ ธิบายมา สามารถเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจและ
ของลูกค้าได้ตามภาพประกอบ 5 ดังนี้
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ธุรกิ จ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price)
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
พนักงาน/บุคคล (People)
กระบวนการให้บริการ (Process)
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ / ลักษณะ
ทางการภาพ (Physical Evidence)

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้า
1)
2)
3)
4)
5)
6)

คุณค่าทีจ่ ะได้รบั (Customer Value)
ต้นทุน (Cost to Customer)
ความสะดวก (Convenience)
การติดต่อสือ่ สาร (Communication)
การดูแลเอาใจใส่ (Caring)
ความสาเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ (Completion)
7) ความสบาย (Comfort)

ภาพประกอบ 5 แสดงการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในมุมของธุรกิจและของลูกค้า
ทีม่ า: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ ; และคณะ. (2541). การบริการการตลาดยุคใหม่. หน้า 82.
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บริ การที่ประสบความสาเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
พาราสุมาน, ซิสเดอเซล และเบอรี (รัชยา กุลวานิชไชยนันท์ 2535: 14-15; อ้างอิงจาก
Parasuraman, Zeithesel; & Berry. n.d.) กล่าวไว้ว่า การบริการทีป่ ระสบความสาเร็จจะต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัตสิ าคัญต่าง ๆ ดังนี้
1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) ประกอบด้วย
1.1 ความสม่าเสมอ (Consistency)
1.2 ความพึง่ พาได้ (Dependability)
2. การตอบสนอง (Responsive) ประกอบด้วย
2.1 ความเต็มใจทีจ่ ะให้บริการ
2.2 ความพร้อมทีจ่ ะให้บริการ
2.3 มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง
2.4 ปฏิบตั ติ ่อผูใ้ ช้บริการเป็ นอย่างดี
3. ความสามารถ (Competency) ประกอบด้วย
3.1 สามารถในการสื่อสาร
3.2 สามารถในการให้บริการ
3.3 สามารถในความรูว้ ชิ าการทีจ่ ะให้บริการ
4. การเข้าถึงบริการ (Access) ประกอบด้วย
4.1 ผูใ้ ช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขัน้ ตอนไม่ควรมากมาย
ซับซ้อนเกินไป
4.2 ผูร้ บั บริการใช้เวลารอคอยไม่นาน
4.3 เวลาทีใ่ ห้บริการเป็นเวลาสะดวกสาหรับผูใ้ ช้บริการ
4.4 อยูใ่ นสถานทีท่ ผ่ี ใู้ ช้บริการติดต่อได้สะดวก
5. ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) ประกอบด้วย
5.1 การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ ช้บริการ
5.2 ให้การต้อนรับทีเ่ หมาะสม
5.3 ผูใ้ ช้บริการมีบุคลิกภาพทีด่ ี
6. การสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วย
6.1 มีการสื่อสารชีแ้ จงขอบเขตและลักษณะงานบริการ
6.2 มีการอธิบายขัน้ ตอนให้บริการ
7. ความซื่อสัตย์ (Credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเทีย่ งตรงน่าเชื่อถือ
8. ความมันคง
่ (Security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครือ่ งมือ
อุปกรณ์
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9. ความเข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วย
9.1 การเรียนรูผ้ ใู้ ช้บริการ
9.2 การแนะนาและการเอาใจใส่ผใู้ ช้บริการ
10. การสร้างสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ (Tangibility) ประกอบด้วย
10.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับให้บริการ
10.2 การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ
10.3 การจัดสถานทีใ่ ห้บริการสวยงาม

3. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer behavior) นักวิชาการได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมไว้หลายแนวทางดังนี้
โบวี ฮุสตัน และทิล (Bovee, Houston; & Thill. 1995: 108) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคว่าเป็นพฤติกรรมที่ประกอบด้วย การกระทาทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือก การซือ้ การใช้
และการกาจัดสินค้าและบริการ
ชิฟฟ์แมน และคานุ ค (ศุภร เสรีรตั น์. 2544: 7; อ้างอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 1994)
กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึงพฤติกรรมทีผ่ บู้ ริโภคแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการซือ้
การใช้ การประเมินและการจับจ่ายใช้สอย ซึง่ สินค้าและบริการทีเ่ ขาคาดหวังว่าจะทาให้ความ
ต้องการของเขาได้รบั ความพอใจ
โซโลมอล (ดารา ทีปะปาล. 2542: 3; อ้างอิงจาก Soloman. 1996: 7) กล่าวว่า พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ทีบ่ ุคคลหรือกลุ่มบุคคลนาไป เกีย่ วข้องโดยตรง
กับการเลือกสรร การซือ้ การให้ การบริโภค รวมทัง้ กระบวนการตัดสินใจ อันเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อสนองความต้องการความจาเป็ นของผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ความ
พอใจ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2550: 9) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึง่ บุคคล
ทาการค้นหา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และ
การใช้จา่ ย (Disposing) ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
ปริญ ลักษิตานนท์ (2544: 54-55) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง การกระทา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีเ่ กีย่ วกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ทงั ้ นัน้ หมายรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจทีเ่ กิดขึน้ ก่อนและมีส่วนในการกาหนดให้มกี ารกระทา
ประเด็นสาคัญของคาจากัดความ
ข้างต้นก็คอื กระบวนการตัดสินใจทีม่ อี ยูก่ ่อน (Precede) หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคในขณะใดขณะหนึ่งทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ สินค้านัน้
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อดุลย์ จาตุรงคกุล (2538: 5) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค หมายถึง ปฎิกริ ยิ าของ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้รบั หรือใช้สนิ ค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ กระบวนการ
ต่างๆ ของการตัดสินใจซึง่ ก่อนเกิดและเป็นตัวปฎิกริ ยิ าต่างๆ เหล่านัน้
จึงอาจสรุปได้ว่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็ นการศึกษากระบวนการบริโภคของ
ผูบ้ ริโภคแต่ละคนว่า จะทาการเลือกบริโภคสินค้าและบริการอย่างไร จึงจะเหมาะสมและสร้างความ
พอใจในการบริโภคให้แก่ตนมากทีส่ ุด ในการเลือกบริโภคของผูบ้ ริโภคนัน้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมหลายประการ บ้างก็เกิดจากภายนอก โดยเริม่ ต้นจากสภาพแวดล้อมใน
สังคมและการทีบ่ ริโภคได้ปฎิบตั อิ ย่างไรในสภาพของสังคมทีแ่ วดล้อมดังกล่าวรวมถึงกระบวนการ
พพืน้ ฐานทางจิตวิทยาต่างๆ แต่ในบางกรณีอาจจะเป็นได้ว่า อิทธิพลทางสังคมและกระบวนการทาง
จิตวิทยาภายในอาจรวมเข้ามาทาให้ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ ดังนัน้ การทีจ่ ะเสาะหาวิธกี ารทีจ่ ะเข้าใจและ
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้จงึ จาเป็ นต้องวิเคราะห์ถงึ องค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ทีผ่ บู้ ริโภคใช้
ยึดถือประกอบในการตัดสินใจซือ้
กระบวนการเกิดพฤติกรรม แบ่งกระบวนการเกิดพฤติกรรมเป็ น 3 กระบวนการดังนี้คอื
1. กระบวนการรับรู้ (Perception Process) กระบวนการรับรูเ้ ป็นกระบวนการเบือ้ งต้นที่
เริม่ จากการทีบ่ ุคคลได้รบั สัมผัสหรือรับข่าวสารจากสิง่ เร้าต่างโดยผ่านระบบประสาทสัมผัส ซึง่ รวม
ถึงการรูส้ กึ กับสิง่ เร้าทีร่ บั สัมผัสนัน้ ด้วย
2. กระบวนการคิดและเข้าใจ (Cognition Process) กระบวนการนี้อาจเรียกว่า “กระ
การทางปญั ญา” ซึง่ เป็ นกระบวนการทีป่ ระกอบไปด้วยการเรียนรู้ การคิด และการจา ตลอดจนการ
นาไปใช้ หรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรูน้ นั ้ ๆ ด้วย การรับสัมผัสและการรูส้ กึ ที่นามาสู่ความคิด
และเข้าใจนี้เป็นระบบการทางานทีม่ คี วามละเอียดอ่อนซับซ้อนมาก และเป็ นกระบวนการภายในทาง
จิตใจทีย่ งั มิอาจศึกษาและสรุปเป็นคาอธิบายอย่างเป็ นหลักการทีช่ ดั เจนได้
3. กระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process) หลังจากผ่านขัน้ ตอนของการ
รับรู้ การคิด และการเข้าใจแล้ว บุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อสิง่ ทีไ่ ด้รบั รูน้ นั ้ ๆ แต่ยงั มิได้
แสดงออกให้ผอู้ ่นื ได้รบั รู้ ยังคงเป็นพฤติกรรมทีอ่ ยู่ภายใน (Covert Behavior) แต่เมือ่ ได้คดิ และเลือก
ทีจ่ ะแสดงการตอบสนองให้บุคคลอื่นสังเกตได้เราจะเรียกว่า พฤติกรรมภายนอก (Over Behavior)
ซึง่ พฤติกรรมภายนอกนี้เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดภายในตัวบุคคลนัน้
เมือ่ มี
ปฎิกริ ยิ าตอบสนองต่อสิง่ เร้าใดสิง่ เร้าหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางส่วนของทีอ่ ยูจ่ ริงเช่นนี้ จึง
เรียกว่า Spatial Behavior
โมเดลพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2550: 24) ได้กล่าวว่า โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
(Consumer Behavior model) เป็นการศึกษาพฤติกรมค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนเนื่องจากมีตวั
แปรทีม่ แี นวโน้มเกีย่ วข้องกันและมีอทิ ธิพลต่อกัน ดังนัน้ โมเดลต่างๆ จะช่วยกาหนดความคิด
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เกีย่ วกับผูบ้ ริโภคทัง้ หมดโดยการกาหนดตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ จะอธิบายลักษณะพืน้ ฐานและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer behavior model) ทีม่ กี ารนาเสนอ
และทาการตรวจสอบ ดังภาพประกอบ 6 แสดงถึงปจั จัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ประกอบด้วยปจั จัยทีส่ าคัญ 2 ประการคือ 1) ตัวแปรภายใน หรือตัวกาหนดเฉพาะของแต่ละบุคคล
หรือปจั จัยด้านจิตวิทยา 2) ตัวแปรภายนอก หรือปจั จัยสิง่ แวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรมทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ รวมทัง้ แสดงถึงภาพรวมของวิชาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและภาพรวมของ
หนังสือเล่มนี้
1. ตัวแปรภายใน (Internal variable) หรือตัวกาหนดเฉพาะของแต่ละบุคคล
(Individual determinant) หรือปัจจัยด้านจิ ตวิ ทยา (Psychological factor)
1.1 ความต้องการและการจูงใจ (Needs and motivation)
1.2 บุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนตัว (Personality and self concept)
1.3 การรับรู้ (Perception)
1.4 การเรียนรู้ (Learning)
1.5 ทัศนคติ (Attitudes)
2. ตัวแปรภายนอก (External variable) หรือปัจจัยสิ่ งแวดล้อมด้านสังคม
วัฒนธรรม (Sociocultural environment factor)
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups)
2.2 ครอบครัว (Family)
2.3 ชัน้ ทางสังคม (Social Class)
2.4 วัฒนธรรม (Culture)
2.5 วัฒนธรรมย่อย (Subculture)
3. กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ (Buying decision process)
3.1 การรับรูถ้ งึ ความต้องการ (Need recognition)
3.2 การค้นหาข้อมูล (Search for information)
3.3 การประเมินผลทางเลือกก่อนการซือ้ (Per-purchase evaluation of alternatives)
3.4 การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision)
3.5 พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post-purchase behavior)
ภาพประกอบ 6 แสดงปจั จัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ทีม่ า: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ ; และคณะ (2550): พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (ฉบับมาตรฐาน). หน้า 24.
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กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
กระบวนการตัดสินใจซือ้ (Consumer buying decision process) เป็นลาดับขัน้ ตอนใน
การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
จากการสารวจรายงานของผูบ้ ริโภคจานวนมากในกระบวนการซือ้
พบว่าผูบ้ ริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ ตอน คือ 1)การรับรูถ้ งึ ความต้องการหรือการรับรูป้ ญั หา 2)
การค้นหาข้อมูล 3)การประเมินผลทางเลือกก่อนการซื้อ 4)การตัดสินใจซือ้ 5)พฤติกรรมภายหลัง
การซือ้
ทัง้ นี้ผบู้ ริโภคอาจจะข้ามหรือย้อนกลับไปเริม่ ต้นขัน้ ตอนก่อนนี้กไ็ ด้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
กระบวน การตัดสินใจซือ้ เริม่ ต้นก่อนการซือ้ จริงๆ และมีผลกระทบหลังจากการซือ้ ดังภาพประกอบ
7 แสดงโมเดล 5 ขัน้ ตอนในกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคโดยมีรายละเอียดในแต่ละขัน้ ตอน
ดังนี้
1) การรับรูถ้ งึ ความต้องการ (Need recognition)
หรือการรับรูป้ ญั หา (Problem recognition)
2) การค้นหาข้อมูล (Search for Information)
3) การประเมินผลทางเลือกก่อนการซือ้
(Pre-purchase evaluation of alternatives)
4) การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision)
5) พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post-purchase)
5.1) การบริโภค (Consumption)
1) การรั
ถ้ งึ ความต้องการ
(Need recognition)
5.2)บรูการประเมิ
นผลภายหลั
งการบริโภค

(Post-consumption
evaluation)recogniti
หรือการรั
บรูป้ ญั หา (Problem recognition)
evvevaluation)
on)
5.3)1) การรั
การจับรูดถ้ การหลั
จากบริ
โภคแล้
ว (Divestment)
งึ ความต้องงการ
(Need
recognition)
recognition)
หรือการรับรูป้ ญั หา (Problem recognition) recogniti
on) อ้ ของผูบ้ ริโภค (Model of the consumers
ภาพประกอบ 7 แสดงโมเดลกระบวนการตัดสินใจซื
buying decision process)
ทีม่ า: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ ; และคณะ. (2550). พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (ฉบับมาตรฐาน). หน้า 27
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1. การรับรู้ความต้องการ (Need recognition) หรือการรับรูป้ ญั หา (Problem
recognition) เป็นขัน้ ตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซือ้
ซึง่ เกิดขึน้ เมือ่ บุคคลระลึกถึงความ
แตกต่างระหว่างสิง่ ทีเ่ ขามีอยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ขาต้องการ (Kerin, Hartley; & Rudelius. 2004: 100) ซึง่ เกิด
จาก 1)ตัวแปรภายใน หรือปจั จัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วยความต้องการและการจูงใจ บุคลิกภาพ
และแนวความคิดส่วนตัว การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ 2)ตัวแปรภายนอก หรือปจั จัย
สิง่ แวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว ชัน้ ทางสังคม วัฒนธรรม และ
วัฒนธรรมย่อย ปจั จัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการกาหนดความต้องการของแต่ละบุคคล
2. การค้นหาข้อมูล (Search for information) หรือการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ
(Perpurchase search) เมือ่ บุคคลได้รบั รูถ้ งึ ความต้องการแล้ว เขาจะค้นหาวิธกี ารที่จะทาให้ความ
ต้องการดังกล่าวได้รบั การตอบสนอง ซึง่ ผูบ้ ริโภคสามารถค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการได้ 2 ทาง คือ
2.1 การค้นหาข้อมูลจากภายใน (Internal Search) โดยทบทวนความทรงจาในอดีต
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าทีต่ นเองเคยซือ้
2.2 การค้นหาข้อมูลจากภายนอก (External Search) ซึง่ สามารถค้นหาได้จาก 5
แหล่ง ดังนี้
2.2.1 แหล่งบุคคล (Personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เป็นต้น
2.2.2 แหล่งการค้า (Commercial sources) หรือแหล่งข้อมูลทีจ่ ดั โดยนักการ
ตลาด (Marketer-dominates sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนักงานขาย เป็นต้น
2.2.3 แหล่งชุมชน (Public sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เป็นต้น
2.2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) ได้แก่ การควบคุม การตรวจ
สอบการใช้สนิ ค้า เป็นต้น
2.2.5 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ หน่วยงานทีส่ ารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หรือหน่วยวิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ ริโภคในการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
สินค้าและบริการมีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซือ้ ต่ า ผู้ซอ้ื อาจใช้การค้นหาข้อมูล
จากภายในโดยการเลือกตราสินค้าที่ต นเองรู้จกั หรือเคยใช้มาก่ อน ดังนัน้ นักการตลาดจึงควรให้
ความสาคัญในการสร้างตราสินค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั
ส่วนสินค้าและบริการทีต่ ้องใช้ความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซือ้ สูง นักการตลาดต้อง
ใช้ความพยายามในการขายและการส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นให้บุคคลมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยว
กับสินค้าและบริการมากขึน้
ในขัน้ ตอนการรับรูถ้ งึ ความต้องการและการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ ผูบ้ ริโภคจะเกีย่ วข้องกับ
กระบวนการข้อมูล
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กระบวนการข้อมูล (Information processing) หมายถึง กระบวนการซึง่ มีการรับรู้
(Received) ถึงสิง่ กระตุน้ (Stimulus) การตีความหมาย (Interpreted) การเก็บรักษาในความทรงจา
(Store in memory) และการนากลับมาใช้ภายหลัง (Retrieved) (Blackwell, Miniard, & Engel.
2006: 77) เมือ่ ผูบ้ ริโภคมีการค้นหาข้อมูลจากภายนอก ผูบ้ ริโภคจะได้รบั อิทธิพลจากสิง่ กระตุน้ โดย
นักการตลาด เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และสิง่ กระตุน้ โดยกลุ่มอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่นักการตลาด เช่น
ครอบครัว เพื่อน เป็นต้น ซึง่ สิง่ กระตุน้ เหล่านี้จะส่งผลต่อกระบวนการข้อมูลของผูบ้ ริโภค โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การเปิดรับข่าวสาร (Exposure) หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีการรับรูจ้ ากสิง่ กระตุน้ โดย
ผ่านประสาทสัมผัสหนึ่งอย่างขึน้ ไป ได้แก่ การได้เห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ ได้ลม้ิ รส ได้สมั ผัส
2. ความตัง้ ใจ (Attention) เป็ นขัน้ ทีผ่ รู้ บั ข่าวสารเกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะรับฟงั ข่าวสารนัน้
ต่อไป ถ้าข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้เปิดรับในขัน้ ทีห่ นึ่งน่าสนใจ
3. การเข้าใจ (Comprehension) เป็นขัน้ ทีผ่ รู้ บั ข่าวสารเกิดความเข้าใจในข่าวสารทีเ่ ขา
ได้ตงั ้ ใจฟงั
4. การยอมรับ (Acceptance) ในขัน้ นี้ขา่ วสารจะมีผลกระทบต่อทัศนคติ ความเชื่อ และ
ความรูส้ กึ ของผูร้ บั ข่าวสาร เพื่อให้ผรู้ บั ข่าวสารเกิดการยอมรับข่าวสารนัน้ ด้วยความเต็มใจ
5. การเก็บรักษา (Retention) เป็นการส่งข้อมูลทีย่ อมรับสู่ความทรงจา (Blackwell,
Miniard; & Engel. 2006: 79) โดยผูร้ บั ข่าวสารสามารถจดจาข่าวสารทีไ่ ด้รบั มา
การประเมิ นทางเลือก (Alternative evaluation)
หลังจากทีไ่ ด้คน้ หาข้อมูลแล้ว ผูบ้ ริโภคต้องทาการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ทีเ่ ป็นไปได้
ก่อนทาการตัดสินใจ ในขัน้ นี้ผบู้ ริโภคต้องกาหนดเกณฑ์การพิจารณาทีจ่ ะใช้สาหรับการประเมินผล
ซึง่ เกณฑ์การพิจารณาเป็ นเรือ่ งของเหตุผลทีม่ องเห็น เช่น ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัตขิ อง
สินค้า เป็นต้น หรือเป็นเรือ่ งของความพอใจส่วนบุคคล เช่น ชื่อเสียงของตราสินค้า แบบ หรือสี เป็น
ต้น จากเกณฑ์ทก่ี าหนดจะทาให้ผบู้ ริโภคทราบถึงทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ ถ้าทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ม ี
เพียงทางเลือกเดียว การประเมินผลก็ทาได้ง่าย แต่บางครัง้ ทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้มหี ลายทางเลือก
ฉะนัน้ ผูบ้ ริโภคจึงต้องพิจารณาเลือกทางเลือกทีก่ ่อให้เกิดความพึงพอใจมากทีส่ ุด ดังนัน้ นักการตลาด
ส่วนใหญ่จงึ สนใจทีจ่ ะศึกษาถึงเกณฑ์ทผ่ี บู้ ริโภคใช้สาหรับการประเมินผลทางเลือกต่างๆ
เกณฑ์การประเมินผลมีการกาหนดขึน้ มา และได้รบั อิทธิพลจากความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล ซึง่ พิจารณาจากปจั จัยด้านจิตวิทยาและอิทธิพลจากสิง่ แวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึง่
ปรากฎในรูปของสิง่ จูงใจ (Motives) ค่านิยม (Value) รูปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle) และอื่นๆ
1. การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากการประเมินผลทางเลือกแล้ว จะ
เป็นขัน้ ตอนทีผ่ บู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ การซือ้ โดยทัวไปเกิ
่
ดขึน้ ในร้านค้าปลีก แต่อย่างไรก็ตามอาจ
เกิดขึน้ ในบ้านหรือสานักงานของลูกค้าก็ได้ เช่น การซือ้ ผ่านทางแคตตาล็อกหรือทางอินเทอร์เน็ต
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2. พฤติ กรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavior) หรือผลลัพธ์ภายหลังการ
ซือ้ (Postpurchase outcome) ในขัน้ นี้ผบู้ ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าทีไ่ ด้รบั จริง (Perceived value)
จากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์กบั ความคาดหวัง (Expectation) ถ้าคุณค่าทีไ่ ด้รบั จริงสูงกว่าความ
คาดหวังผูบ้ ริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Dissatisfied)
การวิ เคราะห์พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือ
การวิจยั ผูบ้ ริโภคเกีย่ วข้องกับแต่ละตัวแปรในส่วนประสมการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด) ดังนี้
1. กาหนดเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค
การวิจยั การตลาดจะช่วยให้นกั การตลาดสร้างลักษณ์ทม่ี คี วามหมายของผูบ้ ริโภค
(Consumer meaning) ออกมาเป็ นความต้องการในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการค้นพบคุณสมบัติ
ทีส่ าคัญทีส่ ุดทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย และประสมประสานคุณสมบัติ
เหล่านัน้ ออกมาเป็นราคาผลิตภัณฑ์
2. ราคาผลิตภัณฑ์ทผ่ี บู้ ริโภคเต็มใจทีจ่ ะจ่ายสาหรับสินค้านัน้
3. การวิจยั ผูบ้ ริโภคใช้เพื่อกาหนดสิง่ จูงใจในการโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด
(Advertising and Promotional appeal) ให้เพื่อกาหนดทางเลือกสื่อ (Media) ทีเ่ หมาะสมเพื่อให้
เข้าถึงตลาดเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
4. การวิจยั ผูบ้ ริโภคจะช่วยกาหนดช่องทางการจัดจาหน่ าย (Channel of distribution)
โดยเฉพาะช่องทางการค้าปลีก ซึง่ เป็นแหล่งทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ และวิธกี ารทีผ่ บู้ ริโภครับรูโ้ ครงสร้าง
ช่องทางเหล่านี้ และจัดหาเกณฑ์กลยุทธ์การจัดจาหน่ ายทีม่ ปี ระสิทธิผล
คาถามทีช่ ่วยในการวิจยั ผูบ้ ริโภค หรือคาถามทีใ่ ช้ในการค้นหาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือ
6Ws และ 1H ซึง่ ประกอบด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อ
ค้นหาคาตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึง่ ประกอบด้วย Occupants, Objects, Objections,
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ตารางที่ 1 แสดงการใช้คาถาม 7 คาถามเพื่อ
หาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภครวมทัง้ การใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับ
คาตอบเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
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ตาราง 1 แสดงคาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกีย่ วกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค 7Os
คาถามที่ใช้

คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง

1.ใครอยูใ่ น
ตลาดเป้าหมาย
(Who is in the
target market?)

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)
ทางด้าน 1.ประชากรศาสตร์
2.ภูมศิ าสตร์ 3.จิตวิทยาหรือจิต
วิเคราะห์ 4. พฤติกรรมศาสตร์

กลยุทธ์การตลาด (4P’s) ประกอบด้วยกล
ยุทธ์ดา้ นผลิตภณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ าย
และการส่งเสริมการตลาดทีเ่ หมาะสม และ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้

2.ผูบ้ ริโภคซือ้
อะไร
(What does the
consumer buy?

สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการซือ้ (Objects)
สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์
ก็คอื ต้องการคุณสมบัตหิ รือองค์ประ
กอบของผลิตภัณฑ์ (Product
Component) และความแตกต่างที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive
Differentiation

กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product State
gies) ประกอบด้วย 1.ผลิตภัณฑ์หลัก 2.
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การบรรจุ
ภัณฑ์ ตราสินค้า รูปแบบบริการ คุณ ภาพ
ลักษณะนวัตกรรม 3.ผลิต ภัณฑ์ควบ 4.
ผลิตภัณฑ์ทค่ี าดหวัง และ 5.ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ความแตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive Differentiation)
ประกอบด้วย ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
บริการ พนักงาน และภาพลักษณ์

3.ทาไมผูบ้ ริโภค
จึงซือ้
(Why does the
consumer
buy?)

วัตถุประสงค์ในการซือ้ (Objectives)
ผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเขาทัง้ ทางด้าน
ร่างกายและด้านจิตวิทยา ซึง่ ต้อง
ศึกษาถึงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ คือ
ั ้ ยภายใน
1. ปจจั
2. ปจั จัยภายนอก
3. ปจั จัยเฉพาะบุคคล

กลยุทธ์ทใ่ี ช้มาก คือ 1.กลยุทธ์ดา้ นผลิต
ภัณฑ์ (Product Strategies) 2.กลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาด
(Promotion
Strategies)
ประกอบด้วยกลยุทธ์การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้
พนักงานขาย 3.กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price
Strategies) 4.กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัด
จาหน่าย
(Distribution
Channel
Strategies)
ศึกษาเหตุจงู ใจในการซือ้
ปจั จัยทีท่ าให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
กาหนดแนวความคิดและจุดขายในการ
โฆษณา
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ตาราง 1 (ต่อ)
คาถามที่ใช้

คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง

4.ใครมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซือ้
(Who participates
in the buying?)

บทบาทของกลุ่มต่างๆ
(Organizations) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ประกอบด้วย 1.ผูร้ เิ ริม่
2.ผูม้ อี ทิ ธิพล 3.ผูต้ ดั สินใจซือ้
4.ผูซ้ อ้ื 5.ผูใ้ ช้

กลยุทธ์ทใ่ี ช้มาก คือ กลยุทธ์การ
โฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
(Advertising
and
Promotion
Streategies) โดยใช้กลุ่มอิทธิพลและ
กลุ่มเป้าหมายเป็ นแนวทางสร้างสรรค์
และเลือกใช้ส่อื โฆษณาให้เหมาะกับกลุ่ม
รับข่าวสาร

5.ผูบ้ ริโภคซือ้
เมือ่ ใด
(When does the
consumer buy?

โอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น
ช่วงฤดูกาลของปี ฤดูการท่องเทีย่ ว
เทศกาลโอกาสพิเศษ วันหยุด เวลา
ว่าง

กลยุทธ์ทใ่ี ช้มาก คือ กลยุทธ์การส่ง
เสริมการตลาด (Promotion Strategies)
เช่น การส่งเสริมการตลาดนอกฤดูกาล
ท่องเทีย่ ว การส่งเสริมการขาย ความ
ร่วมมือระหว่างธุรกิจ (Partnership)

6.ผูบ้ ริโภคซือ้ ที่
ช่องทางหรือสถานทีจ่ าหน่ าย
ไหน (Where does (Outlets) เช่นสานักงานตัวแทน
the consumer
จาหน่าย
buy?)

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย
(Distribution Channel Strategies) โดย
ผ่านสถาบันการค้าส่ง สถาบันการค้า
ปลีก และช่องทางพิเศษอื่นๆ

7. ผูบ้ ริโภคซือ้
อย่างไร
(How does the
consumer buy?)

กลยุทธ์ทใ่ี ช้มาก คือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด
(Promotion
Strategies) ประกอบด้วย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์
การขายโดยใช้
พนักงานขาย
การส่งเสริมการขาย
และการตลาดทางตรง
และราคาให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจซือ้

ขัน้ ตอนในการตัดสินใจซือ้
(Operations) ประกอบด้วย 1.การ
รับรูป้ ญั หา 2.การค้นหาข้อมูล
3.การประเมินผลทางเลือก 4.การ
ตัดสินใจซือ้
5.พฤติกรรมภายหลัง
การซือ้

ทีม่ า: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ ; และคณะ (2550) .พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (ฉบับมาตรฐาน). หน้า 35
– 36.
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ลักษณะของผูซ้ ื้อได้รบั อิ ทธิ พลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัย
ส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิ ตวิ ทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors) เป็ นสัญลักษณ์และสิง่ ทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้
เป็ นทีย่ อมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง โดยเป็ นตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุ ษย์ในสังคม
หนึ่ง ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของสังคม และกาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่ง
จากสังคมอื่น วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีก่ าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็ นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น
ลักษณะนิสยั ของคนไทย ซึง่ เกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทาให้มลี กั ษณะพฤติ
กรรมทีค่ ล้ายคลึงกัน
1.2 วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) เป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะและแตกต่างกัน ซึง่ มีอยูภ่ ายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิดจากพืน้
ฐานทางภูมศิ าสตร์และลักษณะพืน้ ฐานของมนุษย์ ประกอบด้วย กลุ่มเชือ้ ชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มผิวสี
พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์หรือท้องถิน่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มย่อยด้านอายุ กลุ่มย่อยด้านเพศ และขัน้ ตอนทาง
สังคม
2. ปัจจัยด้านสังคม (Social factor) เป็ นปจั จัยที่เกี่ยวข้องในชีวติ ประจาวัน และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มอ้างอิง เป็ นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ
2.1.1 กลุ่มปฐมภูม ิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน
2.1.2 กลุ่มทุตยิ ภูม ิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชัน้ นาในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ และร่วม
สถาบัน บุคคลในกลุ่มต่างๆ ในสังคม
2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอทิ ธิพลมากทีส่ ุด ทัศนคติ ความคิดเห็น
และค่านิยมของบุคคลเหล่านี้มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของครอบครัว
2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกีย่ วข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง
และสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผู้ซ้อื ได้รบั อิทธิพลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่
3.1 อายุ ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ทแ่ี ตกต่างกัน
3.2 วงจรชีวติ ครอบครัว เป็ นขัน้ ตอนการดารงชีวติ ของบุคคลในลักษณะของการมี
ครอบครัว การดารงชีวติ ในแต่ละขัน้ ตอนเป็นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความต้องการทัศนคติ และค่านิยมของ
บุคคล ทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
3.3 อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็ นและความต้องการสินค้าและบริการ
ทีแ่ ตกต่างกัน
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3.4 รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการ และยังเกีย่ วข้องกับอานาจใน
การซือ้ และทัศนคติเกีย่ วกับการจ่ายเงิน
3.5 รูปแบบการดารงชีวติ ขึน้ อยูก่ บั วัฒนธรรม ชัน้ ของสังคม และกลุ่มอาชีพของแต่
ละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลอยูก่ บั ค่านิยมและรูปแบบการดารงชีวติ โดยรูปแบบการ
ดารงชีวติ ของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดแห็น
4. ปัจจัยทางด้านจิ ตวิ ทยา (Psychological factor) การเลือกซือ้ ของบุคคลได้รบั
อิทธิพลจากปจั จัยทางจิตวิทยา ซึง่ ถือว่าได้เป็ นปจั จัยภายในตัวผูบ้ ริโภคทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้ และการใช้สนิ ค้า ประกอบด้วย
4.1 การจูงใจ หมายถึง สิง่ กระตุน้ ทีอ่ ยูใ่ นตัวบุคคล ซึง่ กระตุน้ ให้บุคคลปฎิบตั ิ การจูง
ใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปจั จัยทางวัฒนธรรม
4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการซึง่ แต่ละบุคคลได้รบั การเลือกสรรจัดระเบียบ และ
ตีความหมายข้อมูล
เพือ่ ทีจ่ ะสร้างภาพทีม่ คี วามหมายหรือหมายถึงกระบวนการความเข้าใจของ
บุคคลทีม่ ตี ่อโลกทีเ่ ขาอาศัยอยู่
การรับรูเ้ ป็นกระบวนการแต่ละบุคคล ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความเชื่อ
ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์และสิง่ กระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็นกระบวนการการกลันกรอง
่
การรับรูจ้ ะแสดงถึงความรูส้ กึ จากประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้แก่ การได้เห็น การได้กลิน่ การได้ยนิ การ
ได้รสชาติ และการได้ความรูส้ กึ
4.3 การเรียนรู้ หมายถึงการเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรมและความโน้มเอียงของพฤติ
กรรมจากประสบการณ์ทผ่ี ่านมา การเรียนรูข้ องบุคคลเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลได้รบั สิง่ กระตุน้ และเกิดการ
ตอบสนอง การเรียนรูเ้ กิดจากอิทธิพลหลายอย่าง เช่น ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ในอดีต
4.4 ความน่ าเชื่อถือ เป็นความคิดทีบ่ ุคคลยึดถือเกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ เป็ นผลมา
จากประสบการณ์ในอดีต
4.5 ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พอใจของบุคคลหรือความ
รูส้ กึ นึกคิดของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
4.6 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาทีแ่ ตกต่างกันของบุคคล ซึง่ นาไปสู่
การตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมทีม่ แี นวโน้มเหมือนเดิมและสอดคล้องกัน
4.7 แนวคิดของตนเอง หมายถึงความรูส้ กึ นึกคิดทีบ่ ุคคลมีต่อตนเอง หรือความคิดที่
บุคคลคิดว่าบุคคลอื่น (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร

4. แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมการซื้อ
นงลักษณ์ จารุวฒ
ั น์ (2545) กล่าวว่า พฤติกรรมการซือ้ (Buying Behavior) คือ ลักษณะ
อาการของผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจซือ้ สินค้าแต่ละชนิด แบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ
1. พฤติกรรมการซือ้ แบบเป็นปกตินิสยั (Habitual Buying Behavior)
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2. พฤติกรรมการซือ้ แล้วหาทางลดความกังวลใจ (Dissonance-Reducing Buying
Behavior)
3. พฤติกรรมการซือ้ แบบซับซ้อน (Complex Buying Behavior)
4. พฤติกรรมการซือ้ แบบแสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking Buying Behavior)
ผู้บริ โภคมีพฤติ กรรมการซื้ออย่างไร
ผูบ้ ริโภคจะมีพฤติกรรมการซือ้ อย่งไร ขึน้ อยูก่ บั ระดับความเสีย่ งและการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อสินค้านัน้ (Degree of Buying Involvement) และระดับความแตกต่างระหว่างยีห่ อ้
สินค้า (Degree of Differences among Brands) ว่ามีมากน้อยเพียงใด พฤติกรรมการซือ้ แบ่งออก
ได้เป็น 4 ประเภท คือ
เสี่ยงมาก / มีส่วนได้เสียมาก

เสี่ยงน้ อย / มีส่วนได้
ส่วนเสียน้ อย

มีความแตกต่ าง
ระหว่างตราสิ นค้าสูง

พฤติกรรมการซือ้ แบบซับซ้อน

พฤติกรรมการซือ้ แบบ
แสวงความหลากหลาย

มีความแตกต่ าง
ระหว่างตราสิ นค้าตา่

พฤติกรรมการซือ้ แบบ
หาทางลดความกังวลใจ

พฤติกรรมการซือ้ แบบ
เป็นปกตินิสยั

ภาพประกอบ 8 แสดงประเภทพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีร่ ะดับความเสีย่ ง การมีส่วนได้ส่วน
เสีย และระดับความแตกต่างระหว่างตราสินค้าต่างๆ กัน
1. พฤติ กรรมการซื้อแบบสลับซับซ้อน (Complex Buying Behavior)
เป็นพฤติกรรมการซือ้ ทีม่ คี วามสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซือ้ สูงในผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วาม
แตก ต่างระหว่างตราสินค้าสูงหรือผลิตภัณฑ์ท่รี าคาแพง ซือ้ ไม่บ่อยและมีความเสี่ยงสูง โดยทัวไป
่
ผู้บริโภคยังไม่รู้จกั กับประเภทผลิต ภัณฑ์ ตัว อย่างเช่น การซื้อ คอมพิว เตอร์ ผู้บริโภคยังไม่รู้ถึง
คุณสมบัตคิ อมพิวเตอร์ ผูบ้ ริโภคต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) โดยพัฒนาความ
เชื่อถือ (Belief) และทัศนคติ (Attitude) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แล้วพัฒนาทัศนคติซง่ึ นาไปสู่การซื้อ
นักการตลาดจึงต้องเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลและการประเมินพฤติกรรมการซื้อที่มคี วามสลับซับ
ซ้อนสูง นักการตลาดต้องพัฒนากลยุทธ์ซ่งึ ช่วยผู้ซ้อื ในการเรียนรูค้ ุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่างๆ การ
สร้างความแตกต่างระหว่างลักษณะผลิตภัณฑ์ จูงใจพนักงานขาย ร้านค้าและผูซ้ อ้ื คอมพิวเตอร์
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2. พฤติ กรรมการซื้อแบบลดความสลับซับซ้อน (Dissonance - Reducing Buying
Behavior)
เป็นพฤติกรรมการซือ้ ทีม่ คี วามสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซือ้ สูงในผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วาม
แตกต่างระหว่างตราสินค้าต่ า เป็ นสถานการณ์การซื้อที่มคี วามสลับซับซ้อนสูงแต่มคี วามแตกต่าง
ระหว่างตราสินค้าน้อย ความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซือ้ สูงจะเกิดในกรณีทม่ี กี ารซื้อสินค้าราคา
แพงไม่บ่อยครัง้ และมีความเสีย่ งสูง ตัวอย่างเช่น การซือ้ เฟอร์นิเจอร์ ซึง่ ถือว่ามีความสลับซับซ้อนสูง
แต่ความแตกต่างระหว่างตราสินค้าน้อย การตัดสินใจซือ้ ขึน้ อยู่กบั ราคาหรือความสะดวก ซึง่ นักการ
ตลาดจะต้อ งสร้างความเชื่อ ถือ และการประเมินทางเลือก เพื่อ ช่วยผู้บริโภคให้เกิดความรู้สกึ ที่ดี
เกีย่ วกับการเลือกตราสินค้า
3. พฤติ กรรมการซื้อแบบประจา (Habitual Buying Behavior)
เป็ นพฤติกรรมการซื้อที่มคี วามสลับซับซ้อนในการตัดสินใจต่ าในผลิตภัณฑ์ท่มี คี วาม
แตกต่ า งต่ า เป็ น สถานการณ์ เ มื่อ ผู้บ ริโ ภคเห็น ความแตกต่ า งระหว่ า งตราสิน ค้า น้ อ ยและความ
สลับซับซ้อนในการตัดสินใจซือ้ ต่า เช่น การซือ้ สบู่ ยาสีฟนั เป็ นต้น โดยทัวไปผู
่ บ้ ริโภคไม่จาเป็ นต้อง
ซื้อตราสินค้าเดียวกัน เพราะการเลือกตราสินค้าขึน้ อยู่กบั อิทธิพลของสินค้าที่มอี ยู่ ระยะเวลาที่ใช้
และความต้อ งการที่แตกต่างกัน แต่ ล ักษณะทัวไปเป็
่
นการปฎิบตั ิของผู้ซ้ือแบบประจา ไม่ต้องใช้
ความคิดหรือเวลาเพื่อการค้นหาในการซือ้ มาก งานของนักการตลาดในสถานการณ์น้ี ม ี 2 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 เกี่ยวข้องกับลูกค้าประจาบริษทั ต้องพยายามส่งเสริมให้เกิดความชอบเกี่ยวกับตราสินค้า
ส่งเสริมคุณภาพระดับชัน้ ของสินค้าและการควบคุมราคา สาหรับด้านที่ 2 ลูกค้าใหม่ นักการตลาด
ต้องพยายามเรียกร้องให้เกิดความสนใจในตราสินค้า และพยายามเสนอผลิ ตภัณฑ์ลกั ษณะใหม่
รวมทัง้ การจัดแสดง ณ จุดซือ้ การลดราคา การแจกแถม เป็นต้น
4. พฤติ กรรมการซื้อแบบเลือกมาก (Variety – Seeking Buying Behavior)
เป็ นพฤติก รรมการซื้อ ที่มคี วามสลับซับซ้อ นในการตัดสินใจซื้อ ต่ าในผลิต ภัณฑ์ท่มี ี
ความแตกต่างระหว่างตราสินค้าสูง ตัวอย่างเช่น การซือ้ ขนมเค้ก ผูบ้ ริโภคมีความเชื่อถือในการขนม
เค้ก S&P ในร้านสะดวกซือ้ ใกล้บา้ น กลยุทธ์การตลาดสาหรับผูน้ า จะต้องพยายามกระตุ้นพฤติกรรม
การซือ้ ตามชัน้ วาง มีสนิ ค้าให้ครบถ้วนในชัน้ วาง มีโฆษณาเพื่อเตือนความจา
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทัง้ 6 ขัน้ ตอนดังกล่าวมาแล้วในตอนต้น เป็ น
รูปแบบทัวไปของการตั
่
ดสินใจซื้อของผู้บริโภค แต่ทงั ้ นี้ไม่ได้หมายความว่า การซื้อผลิตภัณฑ์ทุก
ชนิดจะผ่ านกระบวนการทุก ขัน้ ตอนเสมอไป แต่ข้นึ อยู่กับระดับการใช้ค วามพยายามและการใช้
ความส าคัญ ในการซื้อ มากน้ อ ยแค่ ไ หน เพราะการซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ บ างอย่ า ง เช่ น สบู่ ยาสีฟ นั
ผงซักฟอก ผู้บริโภคใช้ความพยายามในการซื้อ น้ อยมาก ถือว่าเป็ นการซื้อที่ไม่สาคัญ เพราะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่ซี ้อื บ่อย ซื้อซ้าเป็ นประจา ราคาไม่แพง ความเสี่ยงแทบจะไม่ม ี การตัดสินใจซื้อเพียง
อาศัยประสบการณ์เดิมไม่ต้องแสวงหาข้อมูลเพิม่ เติ ม การตัดสินใจซื้อจึงสามารถกระทาได้อย่าง
รวดเร็ว ไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการตัดสินใจซือ้ ทุกขัน้ ตอน นักการตลาดเรียกลักษณะพฤติกรรมการซือ้
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แบบนี้ว่า การซื้อทีใ่ ช้ความพยายามในการซื้อน้อย หรือ Low-involvement purchase แต่การซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ์บ างอย่ า ง ผู้ ซ้ือ จ าเป็ น ต้ อ งใช้เ วลาในการค้ น หาข้อ มู ล มาก เพราะเป็ น การซื้อ ที่ม ี
ความสาคัญ ราคาแพง เป็นผลิตภัณฑ์ไม่คุน้ เคย หรือไม่เคยซือ้ มาก่อน มีความเสีย่ งต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ผิดพลาดสูง จึงจาเป็นต้องประเมินอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซือ้ พฤติกรรมการซือ้ ในลักษณะนี้
เรียกว่า การซือ้ ที่ใช้ความพยายามในการซื้อสูง หรือ High-involvement purchase (Lamb, Hair,
and Mcdaniel.1992;80) ได้เปรียบกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค เหมือนกับกระบวนการ
ตัดสินใจเพื่อแก้ปญั หาของคน การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์จะสามารถตัดสินใจได้เร็วหรือช้าจึงขึน้ อยู่
กับความพยายามที่ต้องใช้ เพื่อ แก้ปญั หานัน้ ดังนัน้ รูปแบบการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค แบ่งตาม
ระดับการแก้ปญั หา ตัง้ แต่ การใช้ความพยายามน้ อยที่สุด จนกระทังใช้
่ ความพยายามมากที่สุ ด
แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ
1. พฤติ กรรมการซื้อตามปกติ (Routinized response behavior) เป็นพฤติกรรมการ
ซือ้ ตามความเคยชิน ตามปกตินิสยั ทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ สินค้าเป็นประจา เมือ่ ซือ้ สินค้าราคาถูกและต้องซือ้
บ่อยๆ การซือ้ สินค้าประเภทนี้ผบู้ ริโภคใช้เวลาตัดสินใจซือ้ น้อยมาก เพราะรูจ้ กั และคุน้ เคยกับ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ เป็นอย่างดี รูว้ ่าตราไหนยีห่ อ้ ไหนทีค่ วรจะซือ้ และมักจะซือ้ ตามตราทีต่ นเองชอบมาก
ทีส่ ุดเป็นประจา ตัวอย่างเช่น การซือ้ สบู่ ยาสีฟนั ผงซักฟอก หรือหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น การซือ้ สินค้า
ดังกล่าวนึ้จงึ ไม่จาเป็ นต้องค้นหาข้อมูลมาก เพราะความเสีย่ งแทบจะไม่มเี ลย
2. พฤติ กรรมการซื้อที่ต้องแก้ปัญหาบางอย่าง (Limited problem solving) เป็น
พฤติกรรมการซือ้ ทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์ทผ่ี ซู้ อ้ื ต้องเผชิญกับการซือ้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยีห่ อ้ ใหม่ แม้ว่า
ผูบ้ ริโภคจะรูจ้ กั ผลิตภัณฑ์นนั ้ เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น การซือ้ ยาสระผมยีห่ อ้ ใหม่ การตัดสินใจซือ้ จึง
ไม่สามารถกระทาได้ทนั ที เพราะยังไม่เคยใช้มาก่อน จึงจะเป็นต้องสอบถามค้นหาข้อมูลภายนอก
เพิม่ เติม อาจถามพนักงานขาย ถามเพื่อนทีเ่ คยใช้หรือคอยติดตามจากโฆษณาต่างๆ จะเห็นได้
ว่าการซือ้ ใจลักษณะนี้จงึ เป็ นพฤติกรรมการซือ้ ทีต่ อ้ งแก้ปญั หาบางอย่างก่อนในฐานะนักการตลาด
เนื่องจากผูบ้ ริโภคไม่มคี วามมันใจในการซื
่
อ้ จึงหาทางลดความเสีย่ งด้วยการแสวงหาข้อมูลเพิม่ เติม
ดังนัน้ นักการตลาดควรจัดหาข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริโภคให้มากทีส่ ุด
ด้วยการจัดโปรแกรมการ
ติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ทด่ี เี พื่อสร้างความเข้าใจ และเพื่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ด้วยความมันใจ
่
3. พฤติ กรรมการซื้อที่ต้องแก้ปัญหาอย่างมาก (Extended problem solving) เป็น
พฤติกรรมการซือ้ ทีม่ คี วามสลับซับซ้อนมากทีส่ ุดใน 3 รูปแบบของพฤติกรรมการซือ้ เกิดขึน้ เมือ่ ผูซ้ อ้ื
ต้องเผชิญกับการซือ้ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่คุน้ เคย หรือเป็นการซือ้ ครัง้ แรกและผลิตภัณฑ์นนั ้ ราคาแพง และ
มีความเสีย่ งต่อความผิดพลาดสูง จึงจาเป็ นต้องแสวงหาข้อมูลมาก พฤติกรรมการซือ้ จึงผ่าน
กระบวนการทุกขัน้ ตอนดังกล่าวมาแล้วในตอนต้น ตัวอย่างเช่น การซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ตาม
บ้าน ผูซ้ อ้ื จาเป็นต้องใช้เวลามากเพื่อทราบสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็นเกณฑ์สาคัญในการซือ้ และลักษณะเด่น
สาคัญแต่ละตราเพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินเปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจซือ้ เขาอาจจาเป็นต้อง
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หาข้อมูลโดยพูดคุยกับเพื่อน อ่านนิตยสาร ได้พบตัวแทนจาหน่ าย อ่านโฆษณา และศึกษาจาก
เอกสารการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทีผ่ ผู้ ลิตแต่ละรายจัดทาขึน้ เพื่อเสนอข้อมูล จากการ
รวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะทาให้ผูซ้ อ้ื สามารถลดจานวนตราทีม่ คี วามต้องการซือ้ ให้น้อยลงได้จนถึง
ระดับทีพ่ อจะประเมินทางเลือกซือ้ ได้ในทีส่ ุด

5. ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
การปรับอากาศ หมายถึง การปรับสภาวะอากาศให้ได้ตามเงือ่ นไขทีต่ อ้ งการ โดยปกติ
จะมีความหมายเกินกว่าการทาให้อากาศเย็น แต่จะหมายรวมถึงการควบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้
การควบคุมคุณภาพและความสะอาดของอากาศ การควบคุมการไหลเวียนของอากาศ ระดับเสียง
ในพืน้ ทีป่ รับอากาศ ทัง้ นี้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง ได้แก่
1. เพื่อความสุขสบายต่อผูอ้ าศัยหรือปฎิบตั งิ านในบริเวณนัน้ ๆ โดยความสุขสบายที่
กล่าวถึงนี้จะหมายถึงความสุขสบายของคนส่วนใหญ่ทงั ้ นี้เพราะแต่ละคนจะรูส้ กึ สบายในสภาวะ
อากาศทีแ่ ตก ต่างกัน
2. เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์บางชนิดต้องการความเทีย่ งตรงสูงจะมีการ
น าระบบปรับ อากาศมาช่ ว ย เช่ น อุ ต สาหกรรมอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรมคอมพิว เตอร์
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ อุตสาหกรรมผลิตลูกกวาด เป็นต้น
3. เพื่อวัตถุประสงค์พเิ ศษ เช่น การผลิตและเก็บรักษายา การปรับอากาศในห้องผ่าตัด
และห้องฉุกเฉินต่างๆ (ICU หรือ CCU) ทีต่ อ้ งการความสะอาดสูง การปรับอากาศในห้องดม
ยาสลบทีต่ อ้ งการการหมุนเวียนอากาศทีด่ ี
หลักการทางานของเครื่องปรับอากาศ หลักการทาความเย็นของเครือ่ งปรับอากาศ
นัน้ ก็คอื การนาเอาความร้อนจากทีท่ ต่ี อ้ งการทาความเย็น(โดยทัวไปคื
่ อภายในอาคาร) ถ่ายเทไปสู่ท่ี
ทีไ่ ม่ตอ้ งการทาความเย็น (นอกอาคาร) โดยผ่านตัวกลางคือ สารทาความเย็นหรือทีเ่ รียกกันว่าน้ ายา
ซึง่ จะมีลกั ษณะการทางานดังภาพด้านล่างนี้
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ภาพประกอบ 9 แสดงลักษณะการทางานของเครือ่ งปรับอากาศ
เริม่ ต้นจากคอมเพรสเซอร์จ ะทาหน้ า ที่ดูด น้ ายาที่เ ป็ นไอ(Vapor) จากอิว าพอเรเตอร์
(Evaporator) หรือคอยล์เย็น (Cooling Coil) ไอสารทาความเย็นทีด่ ูดเข้ามาจะมีความดัน ต่ าและมี
อุณ หภูมติ ่ าด้ว ย ไอน้ ายาจะถูก ดูดเข้าคอมเพรสเซอร์ทางท่อ ดูด (Suction Line) และตัว
คอมเพรสเซอร์จ ะอัด น้ า ยาที่เ ป็ น ไอนี้ ใ ห้ม ีค วามดัน สู ง ขึ้น และขณะที่ไ อมีค วามดัน สูง ขึ้น ก็จ ะมี
อุณหภูมสิ ูงขึน้ การทีไ่ อน้ ายามีความดันสูงขึน้ นี้จะมีผลให้จุดเดือดสูงขึน้ ด้วย จากนัน้ ไอน้ ายาจะถูก
ดันออกทางท่อทางส่ง (Discharge Line) และส่งผ่านไปยังคอนเดนเซอร์ (Condenser) ตัว
คอนเดนเซอร์มหี น้าทีร่ บั เอาไอน้ ายาไว้และระบาย ความร้อนออกจากไอน้ ายาผ่านตัวกลางซึง่ ปกติ
คืออากาศ ไอน้ ายาจะมีอุณหภูมติ ่ าลงจนควบแน่ นเป็ นของเหลวแต่ยงั คงมีความดันสูงและอุณหภูม ิ
สูง สารทาความเย็นเหลวจะถูกส่งไปอุปกรณ์ลดความดัน (Expansion Valve) ซึง่ มีหน้าทีล่ ดความ
ดันน้ ายาก่อนเข้าอิวาพอเรเตอร์ มีผลให้สารทาความเย็นมีความดันต่ าและมีอุณหภูมติ ่ า เมื่อไหล
เข้าอิวาพอเรเตอร์ก็จะรับความร้อนผ่านตัวกลาง ซึ่งปกติคอื อากาศมีผลให้สารทาความเย็นเดือด
กลายเป็นไอ ไอสารทาความเย็นทีอ่ อกจากอิวาพอเรเตอร์จะมีความดันต่ า และมีอุณหภูมติ ่ าและไหล
กลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อทาการเพิม่ ความดันต่อไป ระบบการทาความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
จะทางานวนเวียนเป็นวัฏจักรตลอดเวลาทีค่ อมเพรสเซอร์ ยังคงทางานอยูแ่ ละน้ ายาทีม่ อี ยู่ในระบบจะ
ไม่มกี ารสูญเสียไปไหนเลย นอกเสียจากว่าเกิดการรัวซึ
่ ม(Leak)ทีใ่ ดทีห่ นึ่งเท่านัน้ เนื่องจากในระบบ
ทาความเย็นเบื้องต้นนี้ มีทงั ้ น้ ายาทีอ่ ยู่ในสภาพความดันสูงและอุณหภูมสิ ูง กับแรงดันต่ าอุณหภูม ิ
ต่า จึงมีการแบ่งภาคออกเป็น 2 ภาค
1. ทางด้านสูง (High Side) ซึง่ จะเริม่ จากทางอัดของคอมเพรสเซอร์ ผ่านคอนเดนเซอร์
จน ถึงทางเข้าของอุปกรณ์ลดความดัน ส่วนนี้สารทาความเย็นจะมีทงั ้ ความดันและอุณหภูมสิ งู จึง
เรียก ว่าทาง High Side
2. ทางด้านต่า (Low Side) ซึง่ จะเริม่ ตัง้ แต่ทางออกของอุปกรณ์ลดความดัน ผ่านอิวา
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พอเรเตอร์ จนถึงทางเข้าของคอมเพรสเซอร์ ส่วนนี้จะมีทงั ้ ความดันและอุณหภูมติ ่าจึงเรียกว่าทาง
Low Side ระบบปรับอากาศทีใ่ ช้กนั อยูโ่ ดยทัวๆไป
่
จะทางานเป็นวัฏจักร โดยมักจะมีสงิ่ ทีป่ ระกอบ
กันขึน้ มาเป็นระบบปรับอากาศอยูห่ ลายสิง่ หลายอย่างด้วยกัน
ส่วนประกอบหลักทีจ่ ะขาดเสียไม่ได้ในวัฏจักรการปรับอากาศทัวไปมี
่ อยู่ 4 ส่วนด้วยกัน
คือ อิวาพอเรเตอร์ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ และ อุปกรณ์ลดความดัน
อิ วาพอเรเตอร์ (Evaporator) เป็นอุปกรณ์ทท่ี าหน้าทีแ่ ลกเปลีย่ นความร้อนจากบริ
เวณทีต่ อ้ งการปรับอากาศกับสารทาความเย็น โดยสารทาความเย็นเหลวซึง่ มีความดันและอุณหภูม ิ
ต่าจะรับความร้อนเข้า มามีผลทาให้สารทาความเย็นเดือดกลายเป็นไอ
คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นอุปกรณ์ทท่ี าหน้าทีเ่ พิม่ ความดันของสารทาความ
เย็น โดยการดูดและอัด มีผลทาให้ความดันและอุณหภูมสิ งู ขึน้ นอกจากนี้ยงั ทาให้สารทาความเย็น
เกิดการไหลเวียนในระบบอีกด้วย โดยปกติคอมเพรสเซอร์จะเป็นอุปกรณ์ทถ่ี ูกสร้างขึน้ มาเพื่อให้ทา
การดูดและอัดน้ายาโดยเฉพาะ
และน้ ายาหรือสารทาความเย็นทีจ่ ะผ่านคอมเพรสเซอร์จะต้องมี
สภาพเป็ นไอน้ายา(สารทาความเย็นทีม่ สี ถานะเป็นก๊าซ)เท่านัน้ ดังนัน้ ถ้าเมือ่ ใดก็ตามทีม่ นี ้ ายาสภาพ
เป็น ของเหลวไหลผ่านเข้ามาจะเกิดผลเสียหายกับคอมเพรสเซอร์อย่างแน่ นอน
คอนเด็นเซอร์ (Condenser) เป็นอุปกรณ์ทท่ี าหน้าทีใ่ ห้ไอสารทาความเย็นควบแน่น
กลับเป็นสารทาความเย็น ในสถานะของเหลว โดยการระบายความร้อนออกจากสารทาความเย็น
เมือ่ ไอน้ายาสูญเสียความร้อนถึงจุดหนึ่งจะควบแน่นเป็นของเหลว ความร้อนทีถ่ ูกดึงออกจะเท่ากับ
ปริมาณความร้อนทีส่ ารทาความเย็นดูดกลืนจากอิวาพอเรเตอร์บวกกับความร้อนทีไ่ ด้รบั จากการ
ทางานโดยการอัดของคอมเพรสเซอร์
อุปกรณ์ลดความดัน (Expansion Valve) เป็นอุปกรณ์ทท่ี าหน้าทีล่ ดความดันของสาร
ทาความเย็น และควบคุมปริมาณการไหลของสารทาความเย็นก่อนเข้าอิวาพอเรเตอร์ให้มปี ริมาณ
พอเหมาะ
ประวัติและความเป็ นมาของอุตสาหกรรมการผลิ ตเครื่องปรับอากาศในประเทศ
ไทย
สาหรับการใช้เครือ่ งปรับอากาศของไทยได้เริม่ มีใช้ตงั ้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แล้วแต่
ลักษณะของเครือ่ งปรับอากาศจะมีขนาดใหญ่โตมาก การติดตัง้ ยุง่ ยาก ตรายีห่ อ้ แรกทีไ่ ด้มกี ารนาเข้า
มาในประเทศไทย คือ ยีห่ อ้ Trane และยีห่ อ้ Dunham Bush โดยการไฟฟ้านครหลวง ซึง่ ในสมัย
นั ้น เพิ่ ง เริ่ ม มี ไ ฟฟ้ าใช้ ทางการไฟฟ้ านครหลวงจึ ง น าเอาเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เช่ น ตู้ เ ย็ น และ
เครือ่ งปรับอากาศเข้ามาแนะนาให้ประชาชนรูจ้ กั การไฟฟ้า เมื่อประชาชนได้เห็นประโยชน์ของไฟฟ้า
แล้ว ก็ได้มคี วามนิยมใช้เครือ่ งไฟฟ้าเพิม่ มากขึน้
เครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือนและอาคารทัวไป
่ แรกทีเดียวนัน้ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
นาเข้าจากต่างประเทศทัง้ สิ้น โดยนาเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จาก
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สหรัฐอเมริกามีผนู้ าเข้ามาจาหน่ ายหลายยีห่ อ้ เช่น แคเรียร์ ยอร์ค เทรน ยีอี เป็ นต้น คนไทยได้รจู้ กั
และคุ้นเคยกับเครื่อ งปรับอากาศมากขึ้น ประกอบกับขณะนัน้ สหรัฐอเมริกาได้เ ข้ามาตัง้ ฐานทัพ
อากาศในประเทศไทย จึงเกิดความต้องการเครื่องปรับอากาศมากขึน้ เป็ นลาดับ ผูท้ ท่ี าการจาหน่ าย
อยูเ่ ดิมจึงเกิดความคิดทีจ่ ะนาชิน้ ส่วนต่างๆ มาดัดแปลงประกอบเป็นเครือ่ งปรับอากาศขึน้
ในบรรดาผูบ้ ุกเบิกประกอบเครือ่ งปรับอากาศในประเทศไทยยุคแรกๆ มีอาทิ เช่น บริษทั
ยูนิเวอร์แซล อิเลคทริค จากัด บริษทั เฟอเดอร์ส จากัด เป็นต้น การประกอบเครื่องปรับอากาศใน
ระยะแรกนี้ ใช้ชน้ิ ส่วนทีท่ าเองในประเทศไม่มากนัก การประกอบทาตามความต้องการของลูกค้าเป็ น
รายๆ ไป ในยุคแรกๆ นี้เครือ่ งปรับอากาศทีป่ ระกอบภายในประเทศยังไม่ได้รบั การยอมรับมากนัก
ผูผ้ ลิตบางรายก็ประกอบเครื่องปรับอากาศโดยไม่ได้คุณภาพ มีการใช้กลโกงทางการค้า ทาให้ผผู้ ลิต
บางรายต้องเลิกกิจการไปเพราะผูบ้ ริโภคไม่เชื่อถือ
กิจการทีป่ รากฎหลักฐานแน่ชดั ว่าเริม่ อุตสาหกรรมผลิตเครือ่ งปรับอากาศในประเทศไทย
อย่างเป็นหลักเป็นฐาน ได้แก่ บริษทั ยูนิเวอร์แซลอิเลคทริค จากัด เมือ่ ปี 2505 ซึง่ ได้เริม่ ต้นผลิต
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน และประกอบเครือ่ งปรับอากาศชนิดติดหน้าต่างขึน้ ด้วย ต่อมาบริษทั ฯ ได้รว่ ม
ทุนกับบริษทั ซันโย อิเลคทริค จากประเทศญีป่ ุ่น และเปลีย่ นชื่อมาเป็ น บริษทั ซันโย ยูนิเวอร์
แซลอิเลคทริค จากัด และดาเนินกิจการตลาดมาจนทุกวันนี้
ส่วนเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนนัน้
บริษทั ทีท่ าการประกอบขึน้ เป็นครัง้ แรกในประ
เทศไทย คือ บริษทั จาร์ดนี แมทธีสนั ประเทศไทย จากัด โดยเริม่ ต้นด้วยการนาเอาเครือ่ งระบาย
ความร้อน มาต่อเข้ากับเครือ่ งเปล่าลมเย็น ซึง่ เป็ นชนิดทีอ่ อกแบบมาใช้กบั น้ าเย็นต่อมาจึงได้ดดั
แปลงเอาเครือ่ งเปา่ ลมเย็นมาใช้เป็ นระบบน้ า จากนัน้ จึงดัดแปลงส่วนประกอบทีท่ าในประเทศให้ม ี
มากขึน้ เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบน้ายานี้ได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในตลาดภาย
ในประเทศ เหตุผลก็คอื โครงสร้างของภาษีนาเข้าซื่งจาแนกเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนว่าเป็ น
ชิน้ ส่วนเครือ่ งปรับอากาศ ส่วนเครือ่ งปรับอากาศแบบหน้าต่างจาแนกเป็นเครือ่ งปรับอากาศสาเร็จ
รูปจึงเสียภาษีแพงกว่า ทาให้ตน้ ทุนของเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนต่ ากว่าแบบติดหน้าต่าง อีก
ทัง้ เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนยังมีขอ้ ดีกว่าเครือ่ งปรับอากาศแบบหน้าต่างคือ เครือ่ งเดินเงียบ
กว่า ซึง่ ตรงกันข้ามกับต่างประเทศทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนไม่เป็นทีน่ ิยมนัก เพราะการ
ติดตัง้ ต้องอาศัยช่างทีม่ อี ตั ราค่าแรงสูงกว่าช่างในไทยมาก ในขณะทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศแบบติดหน้า
ต่างติดตัง้ ได้งา่ ยไม่ตอ้ งอาศัยช่างฝีมอื มากนักค่าติดตัง้ จึงถูกกว่า โดยเครือ่ งปรับอากาศชนิดแยก
ส่วนนัน้ ยังมีการแบ่งชนิดอีกหลากหลาย
ปญั หาที่มผี ลกระทบต่ อ อุ ตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศของไทยอยู่เ สมอคือ การ
เปลีย่ น แปลงอัตราภาษีทม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศจากภาษีการค้าเป็ นภาษี
สรรพสา มิต นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจตกต่ าตัง้ แต่ปี พ.ศ.2540 ทาให้กาลังซือ้ ของประชาชนลดลง
อย่างไรก็ตามปญั หาและอุปสรรคเหล่านี้ก็เป็ นตัวผลักดันให้บรรดาผูป้ ระกอบการหันมาร่วมมือและ
รวมตัว กัน เช่น การจัดตัง้ สาขาอุ ต สาหกรรมเครื่อ งปรับอากาศและเครื่อ งทาความเย็น ในสังกัด
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สมาคมอุตสาหกรรมไทย การจัดตัง้ สมาคมผูค้ า้ เครื่องปรับอากาศไทย การจัดตัง้ สมาคมวิศวกรรม
ปรับอากาศแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ชนิ ดของเครื่องปรับอากาศ
เครือ่ งปรับอากาศมีวธิ ใี นการแบ่งประเภทออกได้หลายวิธดี ว้ ยกัน
แต่วธิ ที น่ี ิยมใช้แบ่ง
ประเภทของเครือ่ งปรับอากาศ ได้แก่ การแบ่งตามลักษณะการใช้งาน การแบ่งตามลักษณะการ
ระบายความร้อนของคอนเดนซิง่ การแบ่งตามชนิดของคอมเพรสเซอร์ และการแบ่งตามขนาดซึง่ วิธ ี
นี้เป็นทีน่ ิยมมากทีส่ ุด
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เครือ่ งปรับอากาศขนาดใหญ่เป็นเครือ่ งปรับอากาศที่
ใช้กนั ในอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็น
ต้นเครือ่ งปรับอากาศประเภทนี้มกั ประกอบด้วยวงจรทาความเย็น 2 ส่วน จึงต้องมีอุปกรณ์มาต่อ
พ่วงเพื่อให้ระบบสมบูรณ์ เช่น คูลลิง่ ทาวเวอร์ เครือ่ งเปา่ ลม ท่อลม เป็ นต้น เครือ่ งปรับอากาศแบบนี้
จะมีราคาแพงแต่ประสิทธิภาพสูงประหยัดค่าไฟฟ้าค่อนข้างมาก
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก เครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็กเป็ นเครือ่ งปรับอาการทีเ่ รา
เห็นใช้กนั อยูต่ ามบ้านเรือนและสานักงานขนาดเล็ก เครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็กมักเป็นเครือ่ งเดีย่ วๆ
จึงมักเรียกว่า Unitary เครือ่ งปรับอากาศแบบนี้สามารถปรับอากาศได้โดยไม่จาเป็่นต้องต่อพ่วง
อุปกรณ์อ่นื เช่น คูลลิง่ ทาวเวอร์, เครือ่ งเปา่ ลม, ท่อลม เป็นต้น โดยเครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็กยัง
สามารถแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ได้ดงั นี้
1. เครื่องปรับอากาศแบบหน้ าต่ าง(Window) เครือ่ งปรับอากาศแบบหน้าต่างจะ
รวมอุปกรณ์ทงั ้ 4 อย่างเข้าไว้ในตัวเครือ่ งเดียวกัน การติดตัง้ จึงต้องติดตัง้ โดยให้ดา้ นหนึ่ง อยู่ภายใน
ห้อง ส่วนอีกด้านอยูภ่ ายนอกเพื่อทาหน้าทีร่ ะบายความร้อน ฉะนัน้ ในการติดตัง้ จึงต้องติดตัง้ บริเวณ
ช่องหน้าต่างหรือเจาะช่องทีผ่ นังด้านทีแ่ ข็งแรง ในกรณีทเ่ี ป็ นบ้านไม้กอ็ าจมีเสียงดัง ข้อดีของ
เครือ่ งปรับอากาศประเภทนี้คอื ประหยัดเนื้อทีไ่ ม่จาเป็นต้อง มีทส่ี าหรับตัง้ คอนเด็นซิง่ ยูนิต และ
ความสามารถในการทาความเย็นของเครือ่ งปรับอากาศชนิดนี้ จะสูงกว่าแบบอื่นๆเพราะทุกอย่าง
ประกอบเสร็จจากโรงงานไม่ขน้ึ กับการติดตัง้ ดังนัน้ การสูญเสียประสทธิภาพในการทาความเย็นจึงมี
น้อยมาก
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Spilt Type) เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
จะแยกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนทาความเย็นทีเ่ รียกว่าแฟนคอยล์ยนู ิต(Fan Coil Unit) จะเป็ นส่วนทีอ่ ยู่
ภายในห้อง ซึง่ ภายในประกอบด้วย อีวาพอเรเตอร์(Evaporator Coil) และอุปกรณ์ลดความดัน (บาง
รุน่ จะติดตัง้ ไว้ในคอนเด็นซิง่ ) อีกส่วนหนึ่งคือคอนเด็นซิง่ ยูนิต(Condensing Unit) จะตัง้ อยูภ่ ายนอก
ประกอบด้วยคอนเด็นเซอร์คอยล์(Condensor Coil) และคอมเพรสเซอร์(Compressor) ทัง้ สองส่วนนี้
จะต่อถึงกันโดยระบบท่อน้ ายา เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนมีขอ้ ดีคอื ส่วนทีป่ รับอากาศจะเงียบ
เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการติดตัง้ แฟนคอยล์ยนู ิตได้ดงั นี้
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2.1 แบบตัง้ พื้น จุดเด่นของการติดตัง้ ลักษณะนี้คอื สะดวกต่อการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม แต่ฝนุ่ ละอองในห้องอาจเข้าเครือ่ งได้งา่ ยเป็นผลให้ตอ้ งทาความสะอาดไส้กรองบ่อยๆ และ
ยังเสียพืน้ ทีใ่ ช้สอยไปส่วนหนึ่งด้วย
2.2 แบบติ ดผนังตา่ ลักษณะนี้คล้ายกับแบบตัง้ พิน้ แต่ต่างกัน ตรงทีฝ่ นุ่ ละอองจะ
เข้าเครือ่ งน้อยกว่า
2.3 แบบติ ดผนัง จะประหยัดเนื้อทีด่ แู ลรักษาง่ายแต่จะยากกว่าแบบตัง้ พืน้ การ
ติดตัง้ ส่วนใหญ่จากัดกับสถานทีซ่ ง่ึ ต้องเป็ นผนังทีต่ ดิ กับด้านนอก และคอนเด็นซิง่ ยูนิตอยูใ่ กล้ๆกับ
แฟนคอยล์ยนู ิต
2.4 แบบแขวนใต้เพดาน ประหยัดเนื้อทีม่ ากทีส่ ุด มีระยะลมเปา่ ไกลกว่า ฝุน่
ละออง เข้าเครือ่ งยาก และการระบายลมดี แต่การบารุงรักษาไม่สะดวกนัก
2.5 แบบฝังฝ้ า มีหลายแบบทัง้ 2 ทิศทางหรือ 4 ทิศทางให้เลือกใช้เหมาะสาหรับ
พืน้ ทีห่ อ้ งโล่งกว้าง ข้อดีคอื สวยงามกลมกลืนกับเพดานอย่างลงตัว แต่มขี อ้ ควรระวังคือ การติดตัง้
ต้องกระทาไปพร้อมกับโครงฝ้าของบ้าน การติดตัง้ และซ่อมบารุงรักษาต้องใช้ช่างทีช่ านาญงานด้าน
นี้โดยเฉพาะ
ปจั จุบนั ตลาดเครือ่ งปรับอากาศของไทยมีตราสินค้าทีห่ ลากหลายทัง้ เป็ นตราสินค้าจาก
ต่าง ประเทศและในประเทศ แต่รอ้ ยละ 90 เป็นเครือ่ งปรับอากาศทีม่ ฐี านการผลิตอยูท่ ป่ี ระเทศไทย
ซึง่ อุตสาหกรรมเครือ่ งปรับอากาศได้มกี ารจาแนกตราสินค้าออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้
กลุ่มตราสินค้าเครือ่ งปรับอากาศจากญีป่ ุ่น
ประกอบไปด้วย
มิตซูบชิ อิ เิ ล็คทริค
(Mitsubishi Electric) ไดกิน้ (Daikin) พานาโซนิค(Panasonic) ชาร์ป(Sharp)
โตชิบา้
(Toshiba) ฟูจติ ซึ(Fujitsu) ฮิตาชิ(Hitachi) และซันโย(Sanyo)
กลุ่มตราสินค้าเครือ่ งปรับอากาศจากอเมริกา ประกอบไปด้วย เทรน(Trane) แคเรียร์
(Carrier) และ ยอร์ค(York)
กลุ่มตราสินค้าเครือ่ งปรับอากาศจากเกาหลี ประกอบไปด้วย ซัมซุง(Samsung) แอลจี
(LG) และ ฮุนได(Hyundai)
กลุ่มตราสินค้าเครือ่ งปรับอากาศจากไทย ประกอบไปด้วย เซ็นทรัลแอร์(Central Air) ยู
นิแอร์(Uni-Aire) อะมีนา(Amena) ซัยโจเด็นกิ(Saijo Denki) อิมเิ น้นท์(Eminent) สตาร์แอร์(Star
Aire) ทาซากิ(Tasaki) มิตซูตา้ (Mitsuta) โคกัน(Kokan) ไดมอนด์(DIAMOND) เค้นท์(KENT)
แอร์เทมป์(AIRTEMP) และฮันโจ(HANJO)
กลุ่มตราสินค้าเครือ่ งปรับอากาศจากจีน
ประกอบไปด้วย มิตซูบชิ เิ ฮฟวีดวิ ตี้
(MITSUBISHI HEAVY DUTY) มีเดีย(MIDEA) กรี(GREE) และ ไฮเออร์(HAIER)
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จากข้อมูลของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
ระบุว่าปี
พ.ศ.2555
ทีผ่ ่านมายอดขาย
เครือ่ งปรับอากาศในประเทศมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง
เนื่องจากมีปจั จัยสนับสนุ นสาคัญจาก
แรงซือ้ เครือ่ งปรับอากาศเพื่อทดแทนเครือ่ งทีช่ ารุดจากผลกระทบอุทกภัยใน ปีพ.ศ. 2554
จาก
สภาพอากาศทีร่ อ้ นขึน้
การขยายตัวของทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียมในเขตหัวเมือง
ใหญ่ และมาตรการบ้านหลังแรกของรัฐบาล ทีส่ ่งผลให้ตลาดเครือ่ งปรับอากาศโดยรวมของปี พ.ศ.
2555 มีมลู ค่า 21,213 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 31.5 และมีจานวนยอดขายเครือ่ งปรับอากาศ
ประมาณ 1.3 ล้านเครือ่ ง ขยายตัวร้อยละ 27.2 โดยตราสินค้ามิตซูบชิ ิ อิเล็กทริค (MITSUBISHI
ELECTRIC) และ แอลจี(LG) เป็นกลุ่มผูน้ าตลาด มีส่วนแบ่งการตลาดทีร่ อ้ ยละ 35 และ ร้อยละ 20
ตามลาดับ สาหรับแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมเครือ่ งปรับอากาศนัน้ น่าจะเติบโตอย่างต่อ
เนื่องจากปจั จัยสนับสนุ นหลากหลาย เช่น การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิ
เนียมตามเขตหัวเมืองใหญ่ทน่ี ่าจะขยายตัวต่อเนื่อง สภาพอากาศทีม่ แี นวโน้มร้อนมากขึน้ และมาเร็ว
กว่าปกติ กาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคในต่างจังหวัดสูงขึน้
การขยายตัวของช่องทางการจัดจาหน่ าย
โดยเฉพาะดิสเคาน์สโตร์และห้างสรรพสินค้าทีม่ กี ารลงทุนออกไปสู่ต่างจังหวัดมากขึน้ กระ แสการ
ประหยัดพลังงานซึง่ ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าไฟฟ้าทีป่ รับตัวก่อนหน้า การออกรายการส่งเสริมการตลาด
ของผูผ้ ลิตเพื่อจูงใจผูบ้ ริโภค เป็นต้น จะเห็นได้จากยอดจาหน่ายเครือ่ งปรับอากาศ 2 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ.2556 นี้อยูท่ ่ี 248.161 เครือ่ ง ขยายตัวร้อยละ 21.7 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีทผ่ี ่านมา

ภาพประกอบ 10 แสดงปริมาณจาหน่ายเครือ่ งปรับอากาศในประเทศ
ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ปีท่ี 19 ฉบับที่ 2358 วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

6. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เสกสรรค์ พัฒนปกรณ์ (2551) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์(Inverter)ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปจั จัยส่วน
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ประสมทางการตลาดโดยรวมในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย มีอทิ ธิพลต่อการ
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ของผูบ้ ริโภค ในระดับมาก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ของผูบ้ ริโภค ในระดับปานกลาง
โดยจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ด้าน
ผูม้ อี ทิ ธิพลในการซือ้ มีความสัมพันธ์กบั เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ราคา และช่องทาง
การจัดจาหน่ าย
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ด้านสถานทีซ่ อ้ื มี
ความสัมพันธ์กบั เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ราคา
และช่องทางจัดจาหน่าย พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ดา้ น ช่วงเวลาใน
การจัดซือ้ มีความสัมพันธ์กบั เพศ อายุ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ช่องทางการจัดจาหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ดา้ นยีห่ อ้ เครือ่ งปรับอา
กาศทีใ่ ช้ในปจั จุบนั มีความสัมพันธ์กบั ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ผลิตภัณฑ์ และ
การส่งเสริมตลาด พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ดา้ นการซือ้ ซ้าในอนาคต
มีความสัมพันธ์กบั อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลิตภัณฑ์
ช่องทางจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
สมใจ เสนาชู (2549) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมและปจั จัยทางการตลาดทีม่ คี วามสาคัญ
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ จี ุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมและปจั จัยทางการตลาดทีม่ คี วามสาคัญต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่อง
ปรับอากาศประหยัดพลังงาน จาแนกตามลักษณะทางประชาชากรศาสตร์ พบว่าปจั จัยด้านผลิต
ภัณฑ์มคี วามสาคัญต่อการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งปรับอากาศประหยัดพลังงานตามลักษณะรายได้ ปจั จัย
ด้านราคามีความสาคัญต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานตามลักษณะระดับการ
ศึกษาและอาชีพ ปจั จัยด้านช่ องทางการจัด จาหน่ ายมีความสาคัญต่ อการตัด สินใจซื้อ เครื่อ งปรับ
อากาศประหยัดพลังงานตามลักษณะอายุ อาชีพ และรายได้ ปจั จัยด้านการส่ง เสริมการตลาดมี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งปรับอากาศประหยัดพลังงานตามลักษณะสถาน ภาพการสมรส
โดยไม่มปี จั จัยทางการตลาดด้านใดๆมีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศประหยัด
พลังงานตามลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ
พิสทิ ธิ ์ โฆษิตพันธวงศ์ (2548) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศที่มรี ะบบฟอกอากาศที่ใช้ในที่พกั อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าปจั จัยทางด้านผลิตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์กบั แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เครื่องปรับอา
กาศ ทีม่ รี ะบบฟอกอากาศที่ใช้ในที่พกั อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ซง่ึ ถือว่า
เป็นสิง่ กระตุน้ ทางการตลาด มีส่วนสาคัญทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
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ปจั จัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เครื่อ งปรับอากาศที่มรี ะบบฟอกอากาศที่ใ ช้ใ นที่พ กั อาศัยใตเขตกรุง เทพมหานคร การส่ ง เสริม
การตลาดเป็นสิง่ กระตุ้นทางการตลาดทีช่ ่วยให้เกิดแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เครื่องปรับอา
กาศทีม่ รี ะบบฟอกอากาศ สิง่ กระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา อย่างสม่าเสมอ
การใช้ความพยายามของพนักงานขาย
สมปอง ศรีสุข (2547) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าเครือ่ งปรับอากาศทีน่ ิยม
ใช้เป็นตราสินค้ามิตซูบชิ มิ ากทีส่ ุด ในการเลือกซือ้ เครือ่ งปรับอากาศครัง้ ต่อไปผูต้ อบแบบสอบถาม
นิยมเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าเดิม รูปแบบการซือ้ ส่วนใหญ่ซอ้ื เป็นเงินสด และส่วนใหญ่เลือกซือ้
เครือ่ งปรับอากาศจากร้านตัวแทนจาหน่ ายใกล้บา้ น โดยเจ้าของร้านตัวแทนจาหน่ายเป็นผูท้ ม่ี อี ทิ ธิ
พลต่อการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งปรับอากาศมากทีส่ ุด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญปจั จัยด้านผลิต
ภัณฑ์เครือ่ งปรับอากาศในด้านคุณภาพ ความคงทน และต้องมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ในระดับ
สาคัญมาก ด้านราคาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในแง่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพในระดับ
สาคัญมาก ด้านช่องทางการจาหน่ายผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในแง่การมีบริการจัดส่งถึง
บ้าน ร้านค้าจัดวางสินค้าเห็นชัดเจน และมีเครือ่ งปรับอากาศพร้อมจาหน่ ายอย่างเพียงพอ ในระดับ
ค่อนข้างสาคัญ
นอกจากนัน้ แล้วผูต้ อบแบบสอบถามยังให้ความสาคัญกับปจั จัยด้านส่งเสริม
การตลาดในด้านการมีบริการบารุงรักษาหลังการขายทีด่ ี ในระดับสาคัญมาก ส่วนการทดสอบสถิติ
สรุปได้ว่า อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของครอบครัว ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยและปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์
ปจั จัยด้านราคา ปจั จัยด้านช่องทางการจาหน่ าย และปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ และเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
พงศ์ศกั ดิ ์ ปรีชาชนะศักดิ ์ (2545) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเครือ่ งปรับอากาศทีน่ ิยมใช้
เป็นตราสินค้าของญีป่ นุ่ มากทีส่ ุด รองลงมาเป็ นของไทยและอเมริกา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความ
สาคัญปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรับอากาศในด้านประหยัดค่าไฟฟ้า ความทนทานคงทน และ
เครือ่ งเดินเงียบ ในระดับมากทีส่ ุด ด้านราคาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในแง่ราคาไม่แพง
และมีส่วนลดเมือ่ ชาระเงินสด ในระดับมาก ด้านช่องทางการจาหน่ ายผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในแง่การมีเครือ่ งปรับอากาศให้เลือกหลายยีห่ อ้ และมีทต่ี งั ้ ใกล้บา้ นหรือทีท่ างาน ใน
ระดับมาก นอกจากนัน้ แล้วผูต้ อบแบบสอบถามยังให้ความสาคัญกับพนักงานขายและส่งเสริมการ
ขายโดยการลดราคาอีกด้วย ในการทดสอบสถิตสิ รุปได้ว่า อาชีพ รายได้และปจั จัยทางการตลาด
ด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ และเพศ
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อายุ ระดับการศึกษา ปจั จัยทางการตลาดด้านตาแหน่ งของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย
และการส่งเสริมการขาย ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่
ได้ทาการศึกษามาเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบความคิด ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับด้านประชากรศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดของ วิไลพร สุตนั
ไชยนนท์ (2550: 60) และ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2538: 41) เป็นหลักในการอธิบายลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน ซึง่ นามาใช้สร้างแบบสอบถามส่วนที่ 1
2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสินค้าและบริการ (7 P’s) ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนว
คิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2542: 50) และ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ (2541: 82, 337) ซึง่ ประ
กอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่งเสริมการตลาด บุค
คล กระบวนการให้บริการ และองค์ประกอบทางกายภาพ ซึง่ นามาใช้สร้างแบบสอบถามส่วนที่ 2
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล
(2543: 5) และ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ (2550: 24) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เป็ นการค้นหาหรือ วิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการบริโภคของผู้บริโภค เพื่อ ให้ทราบถึง
ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซือ้ การบริโภค การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์
ทีจ่ ะทาให้ผบู้ ริโภคพึงพอใจ คาถามทีใ่ ช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึง่
ประกอบด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where?, และ How? เพื่อค้นหาคาตอบ
7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบไปด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations,
Occasions, Outlets และ Operations แสดงการใช้คาถาม 7 คาถามเพื่อหาคาตอบ 7 ประการ
เกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคนามาใช้สร้างแบบสอบถามส่วนที่ 3
4. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดของ นงลักษณ์ จารุวฒ
ั น์ (2545)
กล่าวว่า พฤติกรรมการซือ้ คือลักษณะอาการของผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจซือ้ แบ่งออกได้ 4 ชนิด คือ
พฤติกรรมการซือ้ แบบเป็นปกตินิสยั พฤติกรรมการซือ้ แล้วหาทางลดความกังวลใจ พฤติกรรมการ
ซือ้ แบบซับซ้อน
และพฤติกรรมการซือ้ แบบแสวงหาความหลากหลาย
ซึง่ นามาร่วมใช้สร้าง
แบบสอบถามส่วนที่ 3
ส่วนเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาผลงานของ เสกสรรค์ พัฒนปกรณ์
(2551) ศึกษาในเรื่อง ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
(Inverter) ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร สมใจ เสนาชู (2549) ได้ศกึ ษาในเรื่อง พฤติกรรมและ
ปจั จัยทางการตลาดทีม่ คี วามสาคัญต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานในเขตกรุง
เทพมหานคร พิสทิ ธิ ์ โฆษิตพันธวงศ์ (2548) ศึกษาในเรือ่ ง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศที่มรี ะบบฟอกอากาศที่ใช้ในที่พกั อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
สมปอง ศรีสุข (2547) ได้ศกึ ษาในเรื่อง ปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับ
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อากาศของผู้บริโภคในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพงษ์ศ ั กดิ ์ ปรีชาชนะศักดิ ์ (2545)
ศึก ษาในเรื่อ ง ปจั จัยที่มผี ลต่ อ พฤติก รรมการตัด สินใจซื้อ เครื่อ งปรับอากาศของผู้บริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งทาให้ผู้วจิ ยั นามาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ครัง้ นี้ แต่ในงานวิจยั ฉบับนี้ผวู้ จิ ยั มุ่ง
ศึกษา ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการระบุผลิตภัณฑ์ “เครื่องปรับอากาศ” ที่มคี ุณลักษณะทัวไปซึ
่
่ง
ต่างจากงานวิจยั ของ เสกสรรค์ พัฒนปกรณ์ (2551) ทีม่ ุ่งศึกษาผลิตภัณฑ์ “เครื่องปรับอากาศระบบ
อินเวอร์เตอร์ (Inverter) สมใจ เสนาชู (2549) ทีม่ ุ่งศึกษาผลิตภัณฑ์ “เครื่องปรับอากาศประหยัด
พลังงาน” และพิสทิ ธิ โฆษิตพันธวงศ์ (2548) ทีม่ ุ่งศึกษาผลิตภัณฑ์ “เครื่องปรับอากาศทีม่ รี ะบบ
ฟอกอากาศ” รวมถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ฉบับนี้ระบุ “ผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ” ซึง่ ต่างจากงานวิจยั ของเสกสรรค์ พัฒนปกรณ์ (2551) สมใจ เสนาชู (2549) พิสทิ ธิ
โฆษิต พัน ธวงศ์ (2548) พงศ์ ศ ัก ดิ ์ ปรีช าชนะศัก ดิ ์ (2545) ที่มุ่ง ศึก ษา “ผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” รวมถึงต่างจากวิจยั ของ สมปอง ศรีสุข (2547) ที่มุ่งศึกษา “ผู้บริโภคในเขต
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดนัน้ มุ่งศึกษา “ปจั จัยส่วน
ประสมการตลาด(4 P’s)” ทีต่ ่างจากงานวิจยั ฉบับนี้ทม่ี ุ่งศึกษา “ปจั จัยส่วนประสมการตลาดสินค้า
และบริการ (7 P’s)” ซึง่ จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นามาใช้
เป็ นแนวทางประกอบการทาวิจยั การสร้างแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ รวมถึงการนาไปวิเคราะห์
ข้อ มูล ทางการวิจยั ของผู้วจิ ยั เพื่อ ให้ทราบถึง ปจั จัยส่ ว นประสมการตลาดบริก ารที่มอี ิทธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่อง “ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มอี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรม
การซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” โดยมีสาระสาคัญ ถึงวิธกี าร
ดาเนินการวิจยั อย่างเป็ นขัน้ ตอน เพื่อให้ได้ซง่ึ ข้อมูลจากกลุ่มตัว อย่างและจะนาไปวิเคราะห์ด้วยวิธ ี
ทางสถิตติ ่อไป ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคทัง้ ชายและหญิงในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือทีเ่ คยซือ้ หรือใช้เครือ่ งปรับอากาศ ซึง่ ไม่ทราบจานวนทีแ่ น่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคทัง้ ชายและหญิงในภาคตะวันออก
เฉียง เหนือทีเ่ คยซือ้ หรือใช้เครือ่ งปรับอากาศ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน จึงใช้สตู ร
ในการคานวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544: 74)
2
Z pq
สูตร
n =
e2
เมือ่

n
e
Z

p
q

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทน ระดับความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้มคี ่าเท่ากับ 0.05
แทน Z score ขึน้ อยูก่ บั ระดับความเชื่อมัน่ ซึง่ ความเชื่อมันที
่ ่
ผูว้ จิ ยั กาหนดไว้ 95% นัน่ คือ α = 0.05 หรือ
1- α/2 = 0.975 ทาให้ Z = Z0.975 เปิดตารางค่า Z
ได้ 1.96
แทน สัดส่วนประชากรทีส่ นใจศึกษา
แทน 1 - p
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สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั กาหนดสัดส่วนของประชาการเท่ากับ 50% หรือ 0.5 และ
ต้องการระดับความเชื่อมัน่ 95% นันคื
่ อ ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5% ดังนัน้ จึงแทนค่าได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้
n

=

n

=

(1.96)2 (0.5) (0.5)
(0.05)2
384.18 ≈ 385 คน

จากการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 385 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงสารองกลุ่มตัวอย่างเพิม่ อีก 15 คน ดังนัน้ จึงรวมกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมดเท่ากับ 400 คน
วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ และใช้เครือ่ งปรับอากาศในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 400 คน โดยใช้วธิ เี ลือกสุม่ ตัวอย่างดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยแบ่งตาม
จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ 20 จังหวัด (ทีม่ า สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2556) ใช้วธิ สี ุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย
วิธจี บั สลากเพื่อสุ่มตัวอย่างจากทัง้ หมด 20 จังหวัด ได้จงั หวัดทีจ่ ะทาการสุ่มตัวอย่าง 10 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูม ิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างกาหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยกาหนด
จานวนตัวอย่างจากแต่ละจังหวัดตามขัน้ ตอนที่ 1 จังหวัดละเท่าๆ กัน
ขนาดของตัวอย่างในแต่ละจังหวัด =

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
จานวนจังหวัดทีถ่ กู เลือก

=
400 / 10
=
40
ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เจาะจงกาหนดร้านจาหน่ ายเครือ่ งปรับอากาศในแต่ละจังหวัดทีม่ ผี บู้ ริโภคนิยมมาใช้บริการ และมี
กลุ่มตัวอย่างอยูห่ นาแน่นในแต่ละจังหวัด โดยในบางจังหวัดมีหลายร้านจาหน่ ายเครือ่ งปรับอากาศที่
ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภค จะมีการแบ่งสัดส่วนขนาดตัวอย่างตามจานวนร้านค้าเท่าๆ กันในแต่
ละจังหวัดนัน้ ๆ ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัดทีถ่ ูกเลือก มีขนาดตัวอย่างดังต่อไปนี้
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จังหวัดที่ทาการสารวจ
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น

ร้านจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศ จานวน (ราย)
ห้างหุน้ ส่วนจากัด โอดคูลลิง่
40
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ เอ แอนด์ เอ็น
20
ห้างหุน้ ส่วนจากัดวาย เอ็ม เอ็นจิเนียริง่
20
จังหวัดชัยภูม ิ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชัยภูมแิ อร์ แอนด์ เซอร์วสิ 40
จังหวัดนครพนม
ร้านเจริญสุขการไฟฟ้า
40
จังหวัดนครราชสีมา
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ราชสีมาโปรแอร์
20
ร้านโฮมแอร์
20
จังหวัดบุรรี มั ย์
ห้างหุน้ ส่วนจากัด บุรรี มั ย์ศริ พิ านิช
40
จังหวัดมุกดาหาร
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ศิวพร
40
จังหวัดหนองคาย
บริษทั เตาปูนสหกิจ จากัด
40
จังหวัดอุดรธานี
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส เอ็ม ซี กรุป๊ (1992) 20
บริษทั สแตนดาร์ด คูลลิง่ แอนด์
20
เซอร์วสิ จากัด
จังหวัดอุบลราชธานี
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เจ วี เซอร์วสิ
40
ขัน้ ตอนที่ 4 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยใช้แบบสอบถามกับผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ และใช้เครือ่ งปรับอากาศ กับกลุ่มตัวอย่างในร้านจาหน่ าย
เครือ่ งปรับอากาศทีก่ าหนดไว้ในขัน้ ตอนที่ 3 เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวน 400 คน

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือและขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ คือ แบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการสร้าง มีขนั ้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเกีย่ วข้องกับ ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
3. รูปแบบของแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามด้านประชากรศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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โดยเป็ นแบบคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อ
เดียว
ข้อที่ 1 เพศ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมี
คาตอบให้เลือก 2 ตัวเลือก (Two-way Question) ได้แก่
1.1 ชาย
1.2 หญิง
ข้อที่ 2 อายุ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ซึง่ กาหนด
ช่วงอายุ ใช้สูตรการคานวณช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ 2548:149)
ดังนี้
สูตรความกว้างของอันตรภาคชัน้ = ข้อมูลทีม่ คี ่าสูงสุด – ข้อมูลทีม่ คี ่าต่าสุด
จานวนชัน้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดช่วงอายุในการวิจยั ที่ 21 – 60 ปี โดยแบ่งช่วง
อายุออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงอายุ

=
=

60 - 21
4
39
4

= 9.75 / ~ 10 ปี

ดังนัน้ ตัวเลือกสาหรับอายุ ได้แก่
2.1 21-30 ปี
2.2 31-40 ปี
2.3 41-50 ปี
2.4 51 ปีขน้ึ ไป
ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) โดยมี
คาตอบให้เลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่
3.1 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
3.2 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3.3 อนุปริญญาถึงปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3.4 สูงกว่าปริญญาตรี
ข้อที่ 4 สถานภาพสมรส เป็ นข้อมูลการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale) โดยมีคาตอบให้เลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) ได้แก่
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4.1 โสด
4.2 สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
4.3 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
ข้อที่ 5 อาชีพ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมี
คาตอบให้เลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) ให้เลือกดังนี้
5.1 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างรัฐ
5.2 ลูกจ้าง / พนักงานบริษทั เอกชน
5.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ
5.4 อื่นๆ .............……………
ข้อที่ 6 รายได้ต่อเดือน เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ซึ่ง
กาหนดช่วงรายได้ ใช้สตู รการคานวณช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้ (ศิรวิ รรณ และคณะ 2548:149) ดังนี้
สูตรความกว้างของอันตรภาคชัน้ =

ข้อมูลทีม่ คี ่าสูงสุด – ข้อมูลทีม่ คี ่าต่าสุด
จานวนชัน้

โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ มีการก าหนดช่ว งรายได้ต่ อ เดือ น โดยค านวณจากอัต รา
ค่าจ้างขัน้ ต่ า ตามประกาศกระทรวงแรงงาน มีผลบังคับใช้ทวประเทศ
ั่
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2556 เป็ นเงินวันละ 300 บาท คิดเป็ น 7,200 บาทต่อเดือนโดยประมาณ ผูว้ จิ ยั จึงใช้รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 7,200 – 35,000 บาท และการวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งช่วงรายได้เฉลีย่ ออกเป็ น 4 ช่วง
ดังนี้
ช่วงรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

=
=
=

6.1 7,200 บาท – 14,199 บาท
6.2 14,200 บาท – 21,199 บาท
6.3 21,200 บาท - 28,199 บาท
6.4 28,200 บาท ขึน้ ไป

35,000 – 7,200
4
27,800
4
6,950 บาท ประมาณ 7,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ส่ ว นประสมการตลาดบริก ารต่ อ พฤติก รรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคานึงถึงระดับอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้ ซึง่ ประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์
จานวน
9
ข้อ
ด้านราคา
จานวน
7
ข้อ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
จานวน
9
ข้อ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
จานวน
5
ข้อ
ด้านบุคคล
จานวน
3
ข้อ
ด้านกระบวนการ
จานวน
5
ข้อ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
จานวน
5
ข้อ
โดยเป็ นแบบสอบถามชนิดคาถามปลายปิด (Closed-Ended Question) ลักษณะคาถามแบบ
มาตราวัดแบบลิเคิรท์ ( Likert Scale) เป็ นคาถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับความสาคัญ
ดังนี้
มากทีส่ ุด
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
5
มาก
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
4
ปานกลาง
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
3
น้อย
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
2
น้อยทีส่ ุด
เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ
1
จากนัน้ ทาการวิเคราะห์คะแนนทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามตามหลักการแบ่งอันตรภาค
ชัน้ ดังนี้
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด
อันตรภาคชัน้
=
จานวนช่วง
= 5 -1
5
= 0.8
ระดับการให้คะแนนเฉลีย่ ในแต่ละขัน้ มีดงั นี้
ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายความว่า ส่วนประสมการตลาดมีความสาคัญ
ในระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายความว่า ส่วนประสมการตลาดมีความสาคัญ
ในระดับมาก
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ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายความว่า ส่วนประสมการตลาดมีความสาคัญ
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายความว่า ส่วนประสมการตลาดมีความสาคัญ
ในระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายความว่า ส่วนประสมการตลาดมีความสาคัญ
ในระดับน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ประกอบด้วยคาถามปลายปิด (Close-ended Question) จานวน 5 ข้อ (ข้อ 2 –
ข้อ 5 และข้อ 7 ) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นลักษณะคาถามแบบ
คาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) และคาถามปลายเปิด (Open-Ended Question) จานวน 2 ข้อ
(ข้อ 1 และ ข้อ 6) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)
ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึน้ โดยมีขนั ้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรทีศ่ กึ ษา
เพื่อ เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึง่ ได้แก่ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ป้จจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ และพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เพื่อสร้างแบบสอบถามโดยให้มคี วามสอดคล้องกัน
3. ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปจั จัยส่วน
ประสมการตลาดบริก ารที่มอี ิทธิพ ลต่ อ พฤติกรรมการซื้อ เครื่อ งปรับอากาศของผู้บริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. นาแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้น เสนออาจารย์ท่ปี รึก ษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงเกีย่ วกับสานวนภาษาให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ได้ขอ้ คาถาม
ทีม่ ขี อ้ ความตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
5. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทป่ี รึกษา
6. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ตาม
เนื้อหา(Content Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของการใช้สานวนภาษาแล้วนาไปแก้ไข
7. นาแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 30 คน แล้ว น าผลที่ไ ด้ไ ปวิเ คราะห์ห าความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิ ์ Cronbach’s Alpha Coefficient (∝– Coefficient) สูตร
ของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 41-42) ค่าแอลฟ่าทีไ่ ด้จะแสดงถึงระดับ
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ความคงทีข่ องแบบสอบถาม โดยจะมีจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ ∝ ≤ 1 ค่าทีใ่ กล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่า
มีความเชื่อมันสู
่ ง โดยแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ควรมีค่าความเชื่อมันตั
่ ง้ แต่ 0.7 ขึน้ ไปซึง่ จะแสดงถึง
แบบสอบถามนัน้ มีความน่าเชื่อมันสู
่ ง (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2546: 449)
การวิเคราะห์หาความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ (Test of Reliability) โดยหาค่าคอนบัค
แอลฟ่า (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544: 125-126)
Cronbach’s alpha
∝ =
k Covariance / Variance
1+(k-1) Covariance / Variance
โดยที่

k
แทน จานวนคาถาม
Covariance แทน ค่าเฉลีย่ แปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่างๆ
Variance แทน ค่าเฉลีย่ ของค่าแปรปรวนของคาถาม

โดยการหาค่าสัมประสิทธิอลั ฟ่า (Cronbach’s alpha Coefficient) ค่า ∝ทีไ่ ด้จะแสดงถึงระดับ
ความคงทีข่ องแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ ∝ ≤ 1 ซึง่ ค่าทีไ่ ด้ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความ
เชื่อมันสู
่ ง (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2553: 343) นาแบบสอบถามทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน โดย
ควรมีค่าความเชื่อมันตั
่ ง้ แต่ 0.7 ขึน้ ไป (เกียรติสุดา ศรีสุข. 2552: 144) ซึ่งงานวิจยั ฉบับนี้มคี ่าความ
เชื่อมันรวมทั
่
ง้ ฉบับเท่ากับ 0.95 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.95
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.93
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.93
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก ารด้า นการส่ งเสริมการตลาด มีค่ าความเชื่อ มัน่
เท่ากับ 0.94
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคล มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.94
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.95
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริการด้า นลัก ษณะทางกายภาพ มีค่ า ความเชื่อ มัน่
เท่ากับ 0.95
แสดงว่าแบบสอบถามทีใ่ ช้สาหรับงานวิจยั ฉบับนี้มคี วามน่าเชื่อมันสู
่ งทัง้ ด้านรวมทัง้ ฉบับ
และรายด้านของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ เป็ นการศึกษาถึง ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแหล่งข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ข้อมูลปฐมภูมิ
1. ผูว้ จิ ยั เตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่างซึง่ มีจานวน 400 ชุด
2. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาถึงปจั จัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออก
เฉียงหนือ
ข้อมูลทุติยภูมิ
เป็ นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร วารสารที่สามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจยั ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม

4. การจัดทาและการวิ เคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาข้อมูลโดยดาเนินการตามลาดับดังนี้
1.การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ออก
2.การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถู กต้อ งเรีย บร้อ ยแล้ว มาลงรหัส ตามที่ไ ด้
กาหนดไว้ล่วงหน้า
3.การประมวลข้อ มูล (Processing) ข้อ มูล ที่ล งรหัส แล้ว มาท าการบัน ทึก โดยเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อนาการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ ซึ่งใช้โปรแกรมทางสถิติ
สาเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS )
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณาและทดสอบสมมติฐาน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่
แสดงผลเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่าง ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการ และพฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistic) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
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2.1.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น กับ พฤติก รรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ความแตกต่าง คือ
t-test และ One Way ANOVA
2.1.2 วิเคราะห์ความมีอทิ ธิพลของปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการกับพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์สมการถด
ถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis)

5. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ดังนี้
1.1 การวิ เคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณา (Descriptive Analysis) ได้แก่
1.1.1 ค่าสถิตริ อ้ ยละ (Percentage) สาหรับการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณา
(Descriptive Statistic)
ค่าร้อยละ
=
จานวนความถี่ x 100
จานวนผูต้ อบทัง้ หมด
หรือ P
เมือ่

=

P
f
n

f x 100
n
แทน ค่าร้อยละ หรือ % (Percentage)
แทน ความถีท่ ต่ี อ้ งการเปลีย่ นแปลงให้เป็นร้อยละ
แทน ค่าจานวนความถีท่ งั ้ หมดหรือจานวนกลุ่มตัวอย่าง

1.1.2 การหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลด้านต่างๆ
โดยใช้สตู รดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 39)
=
เมือ่
ΣX

ΣX

แทน ค่าคะแนนเฉลีย่
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

1.1.3 การหาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ ใช้แปลความหมายของ
ข้อมูลด้านต่างๆ โดยใช้สตู รดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 49)
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=
เมือ่

แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่ม
ตัวอย่าง
X
แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง
- 1 แทน จานวนตัวแปรอิสระ
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง

5.2 สถิ ติที่ใช้ ทดสอบความเชื่ อมันของแบบสอบถาม
่
โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ
อัลฟ่า (∝ – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s alpha) (กัลยา วานิยบ์ ญ
ั ชา. 2544: 449)
∝
=
k Covariance / Variance
1+(k-1) Covariance / Variance
โดย

k
แทน จานวนข้อของแบบสอบถาม
Covariance แทน ค่าเฉลีย่ แปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่างๆ
Variance แทน ค่าเฉลีย่ ของค่าแปรปรวนของคาถาม

5.3 การวิ เคราะห์สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่
5.3.1 ค่าสถิติ t-test
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ในกรณี
ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน
จานวน 1 ข้อ ในข้อที่ 1 ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ในด้านเพศ (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2541: 165)
ใช้สตู ร
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุ่ม ไม่เท่ากัน
=

=
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ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุ่มเท่ากัน

ใช้สตู ร

=

=
โดย df คือค่าองศาอิสระ
เมือ่
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t-distribution
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2
ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2

5.3.2 การทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้วเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA)
โดยดูค่าความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะใช้สถิตวิ เิ คราะห์จากค่า
One-Way Analysis of Variance หรือค่า Brown-Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมติฐาน โดยใช้สูตร
ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 113)
=
เมือ่

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน F – distribution
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
(Mean square between groups)
ค่าประมาณของความแปรปรวนภายใน
กลุ่ม (Mean square between error)
ชัน้ แห่งความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหว่างกลุ่ม
(k – 1) ภายในกลุ่ม (n – k)

สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) ใช้ในกรณีทค่ี วาม
แปรปรวนแตกต่างกัน (Hartung. 2001: 300) สามารถเขียนสูตรได้ ดังนี้
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=
โดยค่า

=

เมือ่

แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน Brown-forsythe
แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มสาหรับสถิติ
Brown-forsythe
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทน ขนาดประชากร
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง

กรณี พ บความแตกต่ า งอย่า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ทร่ี ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 หรือระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้สูตรตามวิธ ี
Least Significant Difference : LSD หรือ Dunnett T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างใช้
สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 332-333)
สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Fisher’s least significant difference
(LSD) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 332-333) สามารถเขียนได้ ดังนี้
LSD

=

ในกรณีท่ี
เมือ่

แทน ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% และชัน้ แห่งความเป็น
อิสระภายในกลุ่ม
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม
แทน จานวนข้อมูลของกลุ่ม I
แทน จานวนข้อมูลของกลุ่ม J
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สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลีย่ รายคู่ Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153-155)
สามารถเขียนได้ ดังนี้
=
เมือ่

แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน Dunnett Test
แทน ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett
Test
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

5.3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X)
ของประชากรจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ ( α + β1X1 + β2X2 +...+ βkXk) สามารถอธิบายการ
เปลีย่ นแปลงค่าของตัวแปรตามได้ส่วนหนึ่ง
ในส่วนของการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่สามารถอธิบายได้
ู จะ
เรียกว่าค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : E ) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคณ
เป็นการพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ ์ α และค่า β1 จากค่าสถิติ a และ b ทีไ่ ด้จากการคานวณโดย
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการวิเคราะห์ คือ สัมประสิทธิ ์ทีค่ านวณได้จะต้องเป็ นค่าสัมประสิทธิ ์ทีท่ าให้
สมการดังกล่าว มีค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองรวมกันน้อยทีส่ ุด (Ordinary Least Square : OLS)
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545)
สมการการถดถอยเชิงพหุคูณของประชากร
Y
=
α + β1X1 + β2X2 +...+ βkXk + E
สมการการถดถอยเชิงพหุคูณของกลุ่มตัวอย่าง
Y
=
α + b1X1 + b2X2 +...+ bkXk
โดยที่ X
คือตัวแปรอิสระ
Y
คือตัวแปรตาม
k
คือจานวนตัวแปรอิสระ
เมือ่ α และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมือ่ ให้ตวั แปร
อิสระทัง้ หมดมีค่าเท่ากับศูนย์
เมือ่ β และ b เป็ นสัมประสิทธิ ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของตัว
แปรอิสระแต่ละตัวแปรตัวอื่นมีค่าคงที่
โดยทีค่ ่าสัมประสิทธิ ์ a และ b สามารถคานวณได้จากสูตรดังนี้
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a
b

=
=

Y - b1X1 - b2X2 -...- bkXk
∑X1Y1 - ∑X1∑Y1
∑X1Y1 – (∑X1)2

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคณ
ู มีเงือ่ นไขทีส่ าคัญคือ
1. ความผิดพลาด (error) ต้องเป็นตัวสุ่ม และมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X) จะต้อง
เท่ากัน
3. ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระกัน
4. ตัวแปรอิสระทีน่ ามาวิเคราะห์จะต้องเป็ นอิสระกัน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
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เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอให้ท่านพิจารณาคาถามและตอบตามความคิดเห็นของท่าน โปรด
ตอบคาถามทุกข้อ คาตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบคุณในความร่วมมือของ
ท่านในครัง้ นี้ดว้ ย
แบบสอบถามมีจานวนทัง้ หมด 7 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
**********กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ**********

64

แบบสอบถามโครงการวิ จยั
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดเขียนเครือ่ งหมาย ( ⁄ ) ลงในช่องทีต่ รงตามความเป็นจริง
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ
( ) 21 - 30 ปี
( ) 41 - 50 ปี

( ) 31 – 40 ปี
( ) 51 ปีขน้ึ ไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) อนุปริญญาถึงปริญญาตรี

( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) สูงกว่าปริญญาตรี

4. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย / หย่าร้าง /แยกกันอยู่

( ) สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน

5. อาชีพ
( ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
พนักงานสัญญาจ้างรัฐ
( ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว

( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................

6. รายได้ต่อเดือน
( ) 7,200 บาท – 14,199 บาท
( ) 21,200 บาท – 28,199 บาท

( ) 14,200 บาท – 21,199 บาท
( ) 28,200 บาท ขึน้ ไป

( ) พนักงานบริษทั เอกชน
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ตอนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การต่อการซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
คาชี้แจง : โปรดเขียนเครือ่ งหมาย( ⁄ ) ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน
มากทีส่ ุด

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การต่อการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ด้านผลิ ตภัณฑ์
1) ตราสินค้าและชื่อเสียงของสินค้า
2) ความสวยงามและทันสมัยของรูปทรงสินค้า
3) ความแข็งแรง คงทนของสินค้า
4) มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น
มอก. , ประหยัดไฟเบอร์ 5 , เต็มบีทยี ู
5) มีระดับเสียงเบาขณะเครื่องทางาน
6) มีระบบทีใ่ ช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
7) มีระบบกรองอากาศกาจัดกลิน่ และเชือ้ โรค
8) มีขนาดให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ
9) มีระยะเวลารับประกันทีเ่ หมาะสม เช่น
รับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ 1 ปี
ด้านราคา
1) ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ
2) สินค้ามีป้ายแสดงราคาทีช่ ดั เจน
3) สินค้าสามารถต่อรองราคาได้
4) มีสว่ นลดเมื่อชาระด้วยเงินสด
5) สามารถชาระเงินผ่านบัตรเครดิตได้โดยไม่
เสียค่าธรรมเนียม
6) สามารถชาระเงินด้วยระบบผ่อนชาระกับทาง
ร้านหรือบัตรสินเชื่อทีเ่ ข้าร่วมรายการ
7) ราคาอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศไม่แพงเกิน
ความเหมาะสม

มาก
ที่สุด
5

ระดับความสาคัญ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ที่สุด
1
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การในการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
1) ร้านตัง้ อยูใ่ กล้บา้ นหรือทีท่ างานของท่าน
2) ร้านค้าต้องเป็ นร้านจาหน่าย
เครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ
3) ร้านค้าเป็ นตัวแทนจาหน่ายของบริษทั
เครื่องปรับอากาศโดยตรง
4) มีช่องทางการจัดจาหน่ายในห้างสรรพสินค้า /
ดิสเคาน์สโตร์
5) ร้านค้ามีสนิ ค้าให้เลือกหลายยีห่ อ้ หลายขนาด
6) ร้านค้ามีสนิ ค้าทีพ่ ร้อมจาหน่ายอย่างเพียงพอ
7) ร้านค้าจัดวางแสดงสินค้าให้เห็นได้ชดั เจน
8) ร้านค้ามีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
9) ร้านค้ามีทจ่ี อดรถให้กบั ลูกค้า
ด้านการส่งเสริมการตลาด
1) มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย (ลด แลก
แจก แถม)
2) มีการส่งเสริมการขายโดยการส่งชิน้ ส่วนชิง
รางวัล
3) มีการส่งเสริมการขายโดยใช้เครือ่ งเก่าแลกซือ้
เครื่องใหม่ในราคาพิเศษ
4) มีพนักงานขายแนะนาสินค้า ณ จุดขาย
5) มีการโฆษณาผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ
6) การโฆษณามีการใช้ ดารา/นักร้อง/นางแบบ/
บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นพรีเซนเตอร์ให้กบั สินค้า
7) มีบริการติดตัง้ /บริการบารุงรักษาหลังการ
ขาย
ด้านบุคคล
1) พนักงานขาย /ช่างติดตัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในสินค้าสามารถแนะนาและสาธิตสินค้าได้ดี
2) พนักงานขาย/ช่างติดตัง้ มีอธั ยาศัยและ
ทัศนคติดี
3) พนักงานขาย /ช่างติดตัง้ มีความกระตือรือร้น

มาก
ที่สุด
5

ระดับความสาคัญ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ที่สุด
1
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การในการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ด้านกระบวนการ
1) ร้านค้ามีการแนะนาและเลือก
เครื่องปรับอากาศได้เหมาะสมกับผูบ้ ริโภค
2) ร้านค้ามีระยะเวลาในการขายและติดตัง้
เครื่องปรับอากาศทีเ่ หมาะสม
3) ร้านค้ามีบริการหลังการขาย ( ดูแลรักษา /
ซ่อมบารุง) ตรงตามเงื่อนไขทีต่ กลงไว้
4) ร้านค้ามีกระบวนการชาระเงินทีถ่ ูกต้องและ
ตรงตามเงื่อนไขทีต่ กลงไว้
5) ผูบ้ ริโภคมีความสะดวกและรวดเร็วในการซือ้
สินค้าหรือเข้ารับบริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
1) ร้านค้ามีการตกแต่งสวยงามทันสมัย
2) ความสะอาดของร้านค้า
3) ร้านค้ามีการจัดแสดงสินค้าตัวอย่าง / จัดเรียง
สินค้าเป็ นระเบียบเรียบร้อย
4) ร้านค้ามีสงิ่ อานวยความสะดวกในการเข้ารับ
บริการ เช่น แคตตาล็อก น้าดืม่ ขนม Wifi
ฯลฯ
5) พนักงานขาย / ช่างติดตัง้ มีชุดแบบฟอร์มเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย

มาก
ที่สุด
5

ระดับความสาคัญ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ที่สุด
1
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ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริ โภค
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
คาชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับความคิ ดเห็นของ
ท่านซึ่งเป็ นจริ งต่อพฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ

1. ปจั จุบนั ทีพ่ กั อาศัยของท่านมีจานวนเครือ่ งปรับอากาศจานวน..........................เครือ่ ง
2. โปรดระบุตราสินค้าเครือ่ งปรับอากาศทีท่ ่านซือ้ ครัง้ ล่าสุด
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

มิตซูบชิ ิ อิลก็ ทริค
เทรน
ยอร์ค
ไดกิน้
ซัมซุง
เซ็นทรัลแอร์

( ) มิตซูบชิ ิ เฮฟวี่ ดิวตี้
( ) แคร์เรียร์
( ) ซัยโจเดนกิ
( ) โตโยต้า
( ) แอลจี
( ) ยีห่ อ้ อื่นๆ โปรดระบุ...................

3. จากตราสินค้าทีท่ ่านซือ้ ล่าสุด เหตุผลสาคัญทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ ตราสินค้าดังกล่าว
( ) ตราสินค้ามีช่อื เสียง
( ) สินค้าคุณภาพดี
( ) สินค้ามีราคาถูกตามต้องการ
( ) เคยซือ้ /เคยใช้และประทับใจในสินค้า
( ) รายการส่งเสริมการขายทีน่ ่าสนใจ ( ) ได้รบั คาแนะนาจากบุคคลอื่น ๆ เช่น
เพื่อน ญาติ เพื่อนร่วมงาน
พนักงานขาย ฯลฯ
4. ลักษณะร้านค้าทีท่ ่านซือ้ เครือ่ งปรับอากาศครัง้ ล่าสุด
( ) ร้านค้าทีจ่ าหน่ ายเฉพาะเครือ่ งปรับอากาศ
( ) ร้านค้าจาหน่ ายเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทัวไป
่
( ) ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ (มุมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า)
( ) ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตัส บิก๊ ซี )
( ) ห้าง / ร้านค้าทีจ่ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ( โฮมโปร โกลบอลเฮ้าส์
ดูโฮม ฯลฯ)
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................................................................
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5. ลักษณะการชาระค่าสินค้าของท่าน
( ) ชาระด้วยเงินสด
( ) ชาระด้วยบัตรเครดิต
( ) ชาระด้วยการผ่อนชาระเป็นงวดๆ
6. ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีท่ ่านซือ้ ล่าสุดมีราคาจานวน.....................................................บาท
7. ในการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อท่านมากทีส่ ุด
( ) สื่อสิง่ พิมพ์ เช่น นิตยสาร แผ่นพับ
( ) สื่อโทรทัศน์
( ) สื่อออนไลน์ เช่น เว็ปไซด์ ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ เว็บบอร์ด Pantip บล็อกต่างๆ ฯลฯ
( ) พรีเซนเตอร์/บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ นิ ค้านัน้ เลือกใช้
( ) คนใกล้ชดิ เช่น ครอบครัว แฟน เพื่อน เพือ่ นร่วมงาน
( ) บุคคลทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งก่อสร้างหรือระบบไฟฟ้า เช่น วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ
( ) เจ้าของร้านค้าเครือ่ งปรับอากาศ / พนักงานขาย / ช่างติดตัง้
( ) ตัวท่านเอง
ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้

ภาคผนวก ข
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิ จยั
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิ จยั
1.

รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิรกิ ุตตา

อาจารย์ประจา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.

อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ ์ณรงค์

อาจารย์ประจา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติย่อผู้ทาสารนิพนธ์
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ประวัติย่อผูท้ าสารนิ พนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั

กฤษชนก จงใจรักษ์
5 ตุลาคม 2522
กรุงเทพมหานคร
10/54 หมู่ 7 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตาบลบางกรวย
อาเภอบางกรวย นนทบุร ี 11130

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั เรื่อง “ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” โดยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัลลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้

สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
S.D.
n
t
df
SS
MS
F-Ratio
F-Prop.,p
r
H0
Ha
*
**

แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
แทน ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาใน t-distribution
แทน ระดับชัน้ แห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom)
แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
แทนค่าคะแนนเฉลีย่ ของผลบวกกาลังสองของคะแนน
(Mean of Squares)
แทน ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาใน F-distribution
แทน ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาใน F-distribution
แทน ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
แทน สมมติฐานหลัก
แทน สมมติฐานรอง
แทน ความมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
แทน ความมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

การนาเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อ มูล ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการ
นาเสนอออกเป็น 5 ตอน ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มอี ิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตรของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ ได้ดงั นี้
ตาราง 2 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

192

48.00

หลิง

208

52.00

400

100

เพศ

รวม

จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ทใ่ี ช้เป็ นตัวอย่างใน
การวิจยั ครัง้ นี้ จานวน 400 คน จาแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้ เพศ พบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหล่เป็ นเพศ
หลิง มีจานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ เพศชาย มีจานวน 192 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 48.00
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ตาราง 3 แสดงจานวนและร้อยละตามช่วงอายุ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

21 – 30 ปี

132

33.00

31 – 40 ปี

138

34.50

41 – 50 ปี

85

21.25

51 ปีขน้ึ ไป

45

11.25

400

100.00

อายุ

รวม

อายุ พบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหล่เป็ นมีอายุ 31 – 40 ปี มีจานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.50 รองลงมาคือ อายุ 21 – 30 ปี มีจานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 อายุ 41 – 50 ปี มี
จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.25 และอายุ 51 ปีขน้ึ ไป มีจานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25
ตามลาดับ
ตาราง 4 แสดงจานวนและร้อยละของระดับการศึกษาสูงสุด
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

43

10.80

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

70

17.50

อนุปริลลาถึงปริลลาตรี

217

54.20

สูงกว่าปริลลาตรี

70

17.50

400

100.00

ระดับการศึกษาสูงสุด

รวม

ระดับ การศึก ษาสูง สุ ด พบว่ า ผู้บ ริโ ภคส่ ว นใหล่ เ ป็ น มี ก ารศึก ษาระดับ อนุ ป ริล ลาถึง
ปริล ลาตรี มีจ านวน 217 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 54.20 รองลงมาคือ ระดับ การศึก ษาสูง กว่ า
ปริลลาตรี มีจานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า มีจานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 และระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า มีจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 ตามลาดับ
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ตาราง 5 แสดงจานวนและร้อยละตามสถานภาพสมรส
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

โสด

186

46.50

สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน

183

45.75

หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่

31

7.75

400

100.00

สถานภาพสมรส

รวม

สถานภาพ พบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหล่ เป็ นมีสถานภาพโสด มีจานวน 186 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 46.50 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ ยกัน มีจานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.75 และ
สถานภาพหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ มีจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามลาดับ
ตาราง 6 แสดงจานวนและร้อยละของอาชีพ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

อาชีพ

รวม

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ /
พนักงานสัลลาจ้างรัฐ
พนักงานบริษทั เอกชน

95

23.75

170

42.50

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

135

33.75

400

100.00

อาชีพ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหล่เป็ น มีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน มีจานวน 170 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.50 รองลงมาคือ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีจานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.75 และอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัลลาจ้างรัฐ มีจานวน 95 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.75 ตามลาดับ
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ตาราง 7 แสดงจานวนและร้อยละของรายได้ต่อเดือน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

7,200 บาท – 14,199 บาท

116

29.00

14,200 บาท – 21,199 บาท

118

29.50

21,200 บาท – 28,199 บาท

59

14.75

28,200 บาท ขึน้ ไป

107

26.75

400

100.00

รายได้ต่อเดือน

รวม

รายได้ต่อเดือน พบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหล่มรี ายได้ต่ อเดือน 14,200 บาท – 21,199 บาท
มีจานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 7,200 บาท – 14,199 บาท
มีจานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 รายได้ต่อเดือน 28,200 บาท ขึน้ ไป มีจานวน 107 คน คิด
เป็ นร้อยละ 26.75 และรายได้ต่อเดือน 21,200 บาท – 28,199 บาท มีจานวน 59 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.75 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ มีอิท ธิ พลต่ อ
พฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ในการศึก ษาส่ ว นนี้ ผู้ว ิจ ยั ได้ท าการศึก ษาถึง ระดับ ความคิด เห็ นต่ อ ป จั จัย ส่ ว นประสม
การตลาดบริก ารที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การพฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศของผู้บ ริโ ภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทัง้ 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้าน
การส่ ง เสริม การตลาด ด้ า นบุ ค คล ด้า นกระบวนการ และด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ โดย มี
รายละเอียด ดังนี้
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านผลิตภัณฑ์

4.33

S.D.
0.50

ระดับความสาคัญ
มากทีส่ ุด

ด้านราคา

4.21

0.57

มากทีส่ ุด

ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย

4.21

0.57

มากทีส่ ุด
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ตาราง 8 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านการส่งเสริมการตลาด

4.11

S.D.
0.49

ด้านบุคคล

4.32

0.68

มากทีส่ ุด

ด้านกระบวนการ

4.31

0.60

มากทีส่ ุด

ด้านลักษณะทางกายภาพ

3.89

0.64

มาก

4.20

0.46

มาก

รวม

ระดับความสาคัญ
มาก

จากตาราง 8 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นที่มตี ่ อปจั จัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มคี วามสาคัลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยรวมพบว่ามีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.20 ซึง่ จัดอยู่ในระดับความสาคัลมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านแล้ว พบว่าด้า นผลิตภัณฑ์เป็ นปจั จัยที่มคี วามสาคัลอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 รองลงมาทีม่ คี วามสาคัลอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุดคือด้านบุคคล มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.32
ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้านราคา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และด้าน
ช่อ งทางการจัดจ าหน่ าย มีค ะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามล าดับ ส่ ว นด้านอื่น ๆ อยู่ใ นระดับ
ความสาคัลต่อพฤติกรรมการซือ้ ในระดับมาก คือ ด้านส่งเสริมการตลาด มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.11
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.89 ตามลาดับ
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
ผลิตภัณฑ์
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านผลิ ตภัณฑ์
1) ตราสินค้าและชื่อเสียงของสินค้า

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.14

0.68

มาก

2) ความสวยงามและทันสมัยของรูปทรง
สินค้า
3) ความแข็งแรง คงทนของสินค้า

4.16

0.68

มาก

4.42

0.69

มากทีส่ ุด

4) มีเครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานสินค้า
เช่น มอก. ประหยัดไฟเบอร์ 5 เต็มบีทยี ู
5) มีระดับเสียงเบาขณะเครื่องทางาน

4.57

0.65

มากทีส่ ุด

4.39

0.78

มากทีส่ ุด
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ตาราง 9 (ต่อ)
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านผลิ ตภัณฑ์
6) มีระบบทีใ่ ช้งานง่ายไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.32

0.73

มากทีส่ ุด

7) มีระบบกรองอากาศกาจัดกลิน่ และเชือ้ โรค

4.30

0.76

มากทีส่ ุด

8) มีขนาดให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ

4.26

0.76

มากทีส่ ุด

9) มีระยะเวลารับประกันทีเ่ หมาะสม เช่น
รับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ 1 ปี
รวม

4.42

0.75

มากทีส่ ุด

4.33

0.50

มากทีส่ ุด

จากตาราง 9 พบว่า เมื่อพิจารณาถึงระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยส่วนประสมการตลาด
บริการด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม พบว่าเป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสาคัลอยู่ระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่ามีระดับความสาคัลในระดับมากทีส่ ุด จานวน 7
ข้อ ได้แก่ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น มอก. ประหยัดไฟเบอร์ 5 เต็มบีทยี ู โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมาคือ ความแข็งแรง คงทนของสินค้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.42 มีระยะเวลารับประกันที่เหมาะสมเช่น รับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ 1 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 มีระดับเสียงเบาขณะเครือ่ งทางาน โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.39 มีระบบทีใ่ ช้งานง่าย
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.32 มีระบบกรองอากาศกาจัดกลิน่ และเชือ้ โรค โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และมีขนาดให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 ตามลาดับ ส่วนปจั จัยทีม่ รี ะดับความสาคัลระดับมาก มีอยู่จานวน 2 ข้อ ได้แก่ ความ
สวยงามและทันสมัยของรูปทรงสินค้า โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.16 และตราสินค้าและชื่อเสียง
ของสินค้า โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.14 ตามลาดับ
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
ราคา
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านราคา
1) ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ
2) สินค้ามีป้ายแสดงราคาทีช่ ดั เจน

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.42

0.70

มากทีส่ ุด

4.19

0.78

มาก
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ตาราง 10 (ต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านราคา
3) สินค้าสามารถต่อรองราคาได้

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.18

0.77

มาก

4) มีส่วนลดเมือ่ ชาระด้วยเงินสด

4.17

0.81

มาก

5) สามารถชาระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม
6) สามารถชาระเงินด้วยระบบผ่อนชาระกับทาง
ร้านหรือบัตรสินเชื่อทีเ่ ข้าร่วมรายการ
7) ราคาอะไหล่ของเครือ่ งปรับอากาศไม่แพงเกิน
ความเหมาะสม
รวม

4.14

0.82

มาก

4.11

0.84

มาก

4.24

0.78

มากทีส่ ุด

4.21

0.57

มากทีส่ ุด

จากตาราง 10 พบว่า เมือ่ พิจารณาถึงระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยส่วนประสมการตลาด
บริการด้านราคาโดยรวม พบว่า เป็ นปจั จัยที่มคี วามสาคัลอยู่ระดับมากที่สุ ด โดยมีค ะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่ามีระดับความสาคัลในระดับมากทีส่ ุด จานวน 2
ข้อ ได้แก่ ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.42 และ ราคาอะไหล่ของ
เครื่องปรับอากาศไม่แพงเกินความเหมาะสม โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 ส่วนปจั จัยทีม่ รี ะดับ
ความสาคัลระดับมาก มีอยู่จานวน 5 ข้อ ได้แก่ สินค้ามีป้ายแสดงราคาทีช่ ดั เจน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ สินค้าสามารถต่อรองราคาได้ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.18 มีส่วนลด
เมื่อชาระด้วยเงินสด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.17 สามารถชาระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.14 และสามารถชาระเงินด้วยระบบผ่อนชาระกับทางร้าน
หรือบัตรสินเชื่อทีเ่ ข้าร่วมรายการโดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.11 ตามลาดับ
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย
ประสมการตลาดบริ การ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
1) ร้านค้าตัง้ อยูใ่ กล้บา้ นหรือทีท่ างานของท่าน

S.D.

ระดับความสาคัญ

3.83

0.96

มาก

2) ร้านค้าต้องเป็นร้านจาหน่ ายเครือ่ งปรับอากาศ
โดยเฉพาะ
3) ร้านค้าต้องเป็นตัวแทนจาหน่ ายของบริษทั
เครือ่ งปรับอากาศโดยตรง
4) มีช่องทางการจัดจาหน่ ายในห้างสรรพสินค้า /
ดิสเคาน์สโตร์
5) ร้านค้ามีสนิ ค้าให้เลือกหลายยีห่ อ้ หลายขนาด

3.92

0.90

มาก

4.01

0.82

มาก

3.80

0.93

มาก

4.09

0.82

มาก

6) ร้านค้ามีสนิ ค้าทีพ่ ร้อมจาหน่ายอย่างเพียงพอ

4.13

0.76

มาก

7) ร้านค้าจัดวางแสดงสินค้าให้เห็นได้ชดั เจน

4.06

0.79

มาก

8) ร้านค้ามีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

4.30

0.69

มากทีส่ ุด

9) ร้านค้ามีทจ่ี อดรถสาหรับลูกค้า

3.97

1.02

มาก

4.21

0.57

มากทีส่ ุด

รวม

จากตาราง 11 พบว่า เมือ่ พิจารณาถึงระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยส่วนประสมการตลาด
บริการด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายโดยรวม พบว่าเป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสาคัลอยู่ระดับมากทีส่ ุด โดยมี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.21 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า มีระดับความสาคัลในระดับมาก
ทีส่ ุด จานวน 1 ข้อ ได้แก่ ร้านค้ามีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.30 ส่วน
ปจั จัยทีม่ รี ะดับความสาคัลระดับมาก มีอยู่จานวน 8 ข้อ ได้แก่ ร้านค้ามีสนิ ค้าทีพ่ ร้อมจาหน่ ายอย่าง
เพียงพอ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.13 รองลงมาคือร้านค้ามีสนิ ค้าให้เลือกหลายยีห่ อ้ หลายขนาด
โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.09 ร้านค้าจัดวางแสดงสินค้าให้เห็นได้ชดั เจน โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.06 ร้านค้าต้องเป็นตัวแทนจาหน่ ายของบริษทั เครื่องปรับอากาศโดยตรงโดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.01 ร้านค้ามีท่จี อดรถสาหรับลูกค้า โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.97 ร้านค้าต้องเป็ นร้านจาหน่ าย
เครือ่ งปรับอากาศโดยเฉพาะ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.92 ร้านค้าตัง้ อยู่ใกล้บา้ นหรือทีท่ างานของ
ท่านโดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.83 และมีช่องทางการจัดจาหน่ ายในห้างสรรพสินค้า /ดิสเคาน์สโตร์
โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.80 ตามลาดับ
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
การส่งเสริมการตลาด
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
1) มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย (ลด แลก
แจก แถม)
2) มีการส่งเสริมการขายโดยการส่งชิน้ ส่วน
ชิงรางวัล
3) มีการส่งเสริมการขายโดยให้เครือ่ งเก่าแลกซือ้
เครือ่ งใหม่ในราคาพิเศษ
4) มีพนักงานขายแนะนาสินค้า ณ จุดขาย

S.D.

ระดับความสาคัญ

3.93

1.01

มาก

3.58

1.08

มาก

3.69

1.06

มาก

3.95

0.87

มาก

5) มีการโฆษณาผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

3.69

0.96

มาก

6) การโฆษณามีการใช้ ดารา/นักร้อง/นางแบบ/
บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กบั สินค้า
7) มีบริการติดตัง้ / บริการบารุงรักษาหลังการขาย

3.41

1.06

มาก

4.36

0.81

มากทีส่ ุด

รวม

4.11

0.49

มาก

จากตาราง 12 พบว่า เมือ่ พิจารณาถึงระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยส่วนประสมการตลาด
บริก ารด้านการส่ง เสริมการตลาดโดยรวม พบว่า เป็ นปจั จัยที่มคี วามส าคัล อยู่ระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.11 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่ามีระดับความสาคัลในระดับมาก
ทีส่ ุด จานวน 1 ข้อ ได้แก่ มีบริการติดตัง้ /บริการบารุงรักษาหลังการขาย โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.36 ส่วนปจั จัยทีม่ รี ะดับความสาคัลระดับมาก มีอยู่จานวน 6 ข้อ ได้แก่ มีพนักงานขายแนะนา
สินค้า ณ จุดขาย โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.95 รองลงมาคือร้านค้ามีการจัดรายการส่งเสริมการ
ขาย (ลด แลก แจก แถม) โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.93 มีการส่งเสริมการขายโดยให้เครื่องเก่า
แลกซือ้ เครือ่ งใหม่ในราคาพิเศษ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.69 มีการโฆษณาผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 มีการส่งเสริมการขายโดยการส่งชิ้นส่วนชิงรางวัล โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และการโฆษณามีการใช้ ดารา/นักร้อง/นางแบบ/บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นพรีเซน
เตอร์ให้กบั สินค้า โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.41 ตามลาดับ
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
บุคคล
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านบุคคล
1) พนักงานขาย / ช่างติดตัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในสินค้าสามารถแนะนาและสาธิตสินค้าได้ดี
2) พนักงานขาย / ช่างติดตัง้ มีอทั ธยาศัยและ
ทัศนคติดี
3) พนักงานขาย / ช่างติดตัง้ มีความกระตือรือร้น
รวม

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.37

0.72

มากทีส่ ุด

4.29

0.75

มากทีส่ ุด

4.31

0.74

มากทีส่ ุด

4.32

0.68

มากทีส่ ุด

จากตาราง 13 พบว่า เมือ่ พิจารณาถึงระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยส่วนประสมการตลาด
บริการด้านบุคคลโดยรวม พบว่า เป็ นปจั จัยที่มคี วามสาคัลอยู่ระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า มีระดับความสาคัลในระดับมากทีส่ ุด ทัง้ หมด
ได้แก่ พนักงานขาย/ช่างติดตัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจในสินค้าสามารถแนะนาและสาธิตสินค้าได้ดี โดย
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.37 รองลงมาได้แก่ พนักงานขาย / ช่างติดตัง้ มีความกระตือรือร้น โดยมี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.31 และพนักงานขาย / ช่างติดตัง้ มีอทั ธยาศัยและทัศนคติดี โดยมีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 4.29 ตามลาดับ
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
กระบวนการ
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านกระบวนการ
1) ร้านค้ามีการแนะนาและเลือกเครือ่ งปรับอากาศ
ได้เหมาะสมกับผูบ้ ริโภค
2) ร้านค้ามีระยะเวลาในการขายและติดตัง้ เครือ่ ง
ปรับอากาศทีเ่ หมาะสม

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.34

0.68

มากทีส่ ุด

4.31

0.68

มากทีส่ ุด
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ตาราง 14 (ต่อ)
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านกระบวนการ
3) ร้านค้ามีบริการหลังการขาย (ดูแลรักษา / ซ่อม
บารุง) ตรงตามเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้
4) ร้านค้ามีกระบวนการชาระเงินทีถ่ ูกต้องและตรง
ตามเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้
5) ผูบ้ ริโภคมีความสะดวกและรวดเร็วในการซือ้
สินค้าหรือเข้ารับบริการ
รวม

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.41

0.75

มากทีส่ ุด

4.28

0.74

มากทีส่ ุด

4.25

0.70

มากทีส่ ุด

4.31

0.60

มากทีส่ ุด

จากตาราง 14 พบว่า เมือ่ พิจารณาถึงระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยส่วนประสมการตลาด
บริการด้านกระบวนการโดยรวม พบว่า เป็ นปจั จัยที่มคี วามสาคัลอยู่ระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 4.31 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีระดับความสาคัลในระดับมากทีส่ ุด คือ
ร้านค้ามีบริการหลังการขาย (ดูแลรักษา / ซ่อมบารุง) ตรงตามเงื่อนไขทีต่ กลงไว้ โดยมีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 4.41 รองลงมาได้แ ก่ ร้านค้ามีการแนะนาและเลือ กเครื่อ งปรับอากาศได้เ หมาะสมกับ
ผูบ้ ริโภค โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.34 ร้านค้ามีระยะเวลาในการขายและติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
ที่เหมาะสม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ร้านค้ามีกระบวนการชาระเงินที่ถูกต้องและตรงตาม
เงื่อนไขที่ตกลงไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ผู้บริโภคมีความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อ
สินค้าหรือเข้ารับบริการ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.25 ตามลาดับ
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
ลักษณะทางกายภาพ
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
1) ร้านค้ามีการตกแต่งสวยงามทันสมัย

S.D.

ระดับความสาคัญ

3.85

0.79

มาก

2) ความสะอาดของร้านค้า

4.08

0.76

มาก

3) ร้านค้ามีการจัดแสดงสินค้าตัวอย่าง / จัดเรียง
สินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.99

0.74

มาก
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ตาราง 15 (ต่อ)
ส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
4) ร้านค้ามีสงิ่ อานวยความสะดวกในการเข้ารับ
บริการ เช่น แคตตาล็อก น้าดื่ม ขนม Wifi
5) พนักงานขาย / ช่างติดตัง้ มีชุดฟอร์มเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย
รวม

S.D.

ระดับความสาคัญ

3.71

0.92

มาก

3.85

0.84

มาก

3.89

0.64

มาก

จากตาราง 15 พบว่า เมื่อ พิจารณาถึง ระดับความคิด เห็นที่มตี ่ อ ปจั จัยส่ ว นประสม
การตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม พบว่า เป็ นปจั จัยที่มคี วามสาคัลอยู่ระดับมาก
โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.89 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่ามีระดับความสาคัลในระดับ
มาก คือ ความสะอาดของร้านค้า ร้านค้ามีการจัดแสดงสินค้าตัวอย่าง/จัดเรียงสินค้าเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย ร้านค้ามีการตกแต่งสวยงามทันสมัย พนักงานขาย / ช่างติดตัง้ มีชุดฟอร์มเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย และร้านค้ามีสงิ่ อานวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ เช่น แคตตาล็อก น้ าดื่ม ขนม Wifi
โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.08 , 3.99 , 3.85 , 3.85 และ 3.71 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมการซื้ อเครื่องปรับอากาศของผู้บริ โภคใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตาราง 16 แสดงความถี่ และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับพฤติกรรมในการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
จาแนกตามพฤติกรรมด้านต่างๆ โดยแจงเป็นความถี่ (คน) ร้อยละ
พฤติ กรรม
1. ปจั จุบนั ทีพ่ กั อาศัยของท่านมี
เครือ่ งปรับอากาศจานวน (เครือ่ ง)

Minimum Maximum
1

11

2.27

S.D.
1.57
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ตาราง 16 (ต่อ)
พฤติ กรรม

จานวน (คน)

ร้อยละ

มิตซูบชิ ิ อิเล็กทริค

84

21.0

มิตซูบชิ ิ เฮฟวี่ ดิวตี้

26

6.5

เทรน

82

20.5

แคร์เรียร์

9

2.2

ยอร์ค

1

0,2

ซัยโจ เดนกิ

12

3.0

ไดกิน้

34

8.5

ซัมซุง

71

17.8

แอลจี

55

13.8

เซ็นทรัลแอร์

10

2.5

อิมเิ น้นท์

5

1.2

โตชิบา้

1

0.2

พานาโซนิค

4

1.0

ยูนิ-แอร์

3

0.8

ไฮเออร์

1

0.2

ฮุนได

2

0.5

400

100.0

3. จากตราสิ นค้าที่ท่านซื้อล่าสุด เหตุผลสาคัญที่ท่านตัดสิ นใจ
ซื้อตราสิ นค้าดังกล่าว
ตราสินค้ามีช่อื เสียง
109

27.2

2. โปรดระบุตราสิ นค้าเครื่องปรับอากาศที่ท่านซื้อครัง้ ล่าสุด

รวม

สินค้าคุณภาพดี

166

41.5

สินค้ามีราคาถูกตามต้องการ

59

14.8

เคยซือ้ /เคยใช้และประทับใจในสินค้า

20

5.0
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ตาราง 16 (ต่อ)
พฤติ กรรม

จานวน (คน)

ร้อยละ

รายการส่งเสริมการขายทีน่ ่ าสนใจ

8

2.0

ได้รบั คาแนะนาจากบุคคลอื่นๆ เช่น เพื่อน
ลาติ เพื่อนร่วมงาน พนักงานขาย ฯลฯ

38

9.5

400

100.0

ร้านค้าทีจ่ าหน่ายเฉพาะเครื่องปรับอากาศ
ร้านค้าจาหน่ ายเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทัวไป
่

227

56.8

97

24.3

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ (มุมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า)

54

13.5

ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตัส บิก๊ ซี)

9

2.2

ห้าง/ร้านค้าทีจ่ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
แบบครบวงจร(โฮมโปร โกลบอลเฮ้าส์ ดูโฮม)
อื่นๆ โปรดระบุ สิทธิพนักงานบริษทั

12

3.0

1

0.2

400

100.0

ชาระด้วยเงินสด

257

64.3

ชาระด้วยบัตรเครดิต

78

19.5

ชาระด้วยการผ่อนชาระเป็นงวดๆ

65

16.2

400

100.0

รวม
พฤติ กรรม
4. ลักษณะร้านค้าที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศครัง้ ล่าสุด

รวม
พฤติ กรรม
5. ลักษณะการชาระค่าสิ นค้าของท่าน

รวม
พฤติ กรรม
6. ปจั จุบนั เครือ่ งปรับอากาศทีท่ ่าน
ซือ้ ล่าสุดมีราคา (บาท)

Minimum

Maximum

5000

41000

17895

S.D.
5856.06
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ตาราง 16 (ต่อ)
พฤติ กรรม

จานวน (คน)

ร้อยละ

7. ในการซื้อเครื่องปรับอากาศ สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อท่านมากที่สดุ
สื่อสิง่ พิมพ์ เช่น นิตยสาร แผ่นพับ

28

7.0

สื่อโทรทัศน์

61

15.2

สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ ของผลิตภัณฑ์
นัน้ ๆ เว็บบอร์ด Pantip บล็อกต่างๆ ฯลฯ
พรีเซนเตอร์/บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ นิ ค้าเลือกใช้

21

5.2

3

0.8

คนใกล้ชดิ เช่น ครอบครัว แฟน เพื่อน
เพื่อนร่วมงาน

95

23.8

บุคคลทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งก่อสร้างหรือระบบไฟฟ้า
เช่น วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ
เจ้าของร้านค้าเครือ่ งปรับอากาศ / พนักงาน
ขาย / ช่างติดตัง้
ตัวท่านเอง

16

4.0

89

22.2

87

21.8

400

100.0

รวม

จากตาราง 16 พบว่า
1. ปจั จุบนั ทีพ่ กั อาศัยของท่านมีจานวนเครือ่ งปรับอากาศจานวน(เครือ่ ง) เป็นคาถาม
แบบปลายเปิด และ Ratio scale โดยมีค่าเฉลีย่ ( ) ประมาณ 2 เครือ่ ง และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 1.57 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหล่มจี านวนเครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย ในจานวนขัน้ ต่ า
1 เครือ่ ง และสูงสุด 11 เครือ่ ง
2. จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ตราสินค้าของเครือ่ งปรับอากาศทีก่ ลุ่มตัวอย่างซือ้
ล่าสุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) คือ ตราสินค้า มิตซูบชิ ิ อิเล็กทริค จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21
รองลงมาคือ เทรน จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ซัมซุง จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8
แอลจี จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ไดกิน้ จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 มิตซูบชิ ิ เฮฟวี่
ดิวตี้ จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ซัยโจ เดนกิ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 เซ็นทรัลแอร์
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 แคร์เรียร์ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 อิมเิ น้นท์ จานวน 5
คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 พานาโซนิค จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ยูนิ-แอร์ จานวน 3 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 0.8 ฮุนได จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ยอร์ค จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 โตชิบา้
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ไฮเออร์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามลาดับ
3. พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศในตราสินค้าทีซ่ อ้ื ล่าสุดของกลุ่มตัวอย่างมีเหตุผล
ในการตัดสินใจซือ้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) คือ สินค้าคุณภาพดี จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5
รองลงมาตราสินค้ามีช่อื เสียง จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 สินค้ามีราคาถูกตามต้องการ
จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ได้รบั คาแนะนาจากบุคคลอื่นๆ เช่น เพื่อน ลาติ เพื่อนร่วมงาน
พนักงานขาย ฯลฯจานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 เคยซือ้ /เคยใช้และประทับใจในสินค้า จานวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และรายการส่งเสริมการขายทีน่ ่าสนใจ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0
ตามลาดับ
4. ลักษณะร้านค้าทีก่ ลุ่มตัวอย่างซือ้ เครือ่ งปรับอากาศครัง้ ล่าสุด(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
คือ ร้านค้าที่จาหน่ ายเฉพาะเครื่องปรับอากาศ จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ
ร้านค้าจาหน่ ายเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทัวไป
่ จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.2 ห้างสรรพสินค้าต่างๆ (มุม
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า) จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.5 ห้าง/ร้านค้าทีจ่ าหน่ ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบ
ครบวงจร(โฮมโปร โกลบอลเฮ้าส์ ดูโฮม) จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ห้างดิสเคาน์สโตร์
(โลตัส บิก๊ ซี) จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และ อื่นๆ ระบุมาว่าใช้สทิ ธิพนักงานบริษทั จานวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามลาดับ
5. พฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศของกลุ่มตัวอย่างในลักษณะการชาระค่าสินค้าใน
รูปแบบ ชาระด้วยเงินสด จานวน 257 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.3 รองลงมา ชาระด้วยบัตรเครดิต
จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 และชาระด้วยการผ่อนชาระเป็ นงวดๆ จานวน 65 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.2 ตามลาดับ
6. ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีก่ ลุ่มตัวอย่างซือ้ ล่าสุด (บาท) เป็นคาถามแบบปลายเปิดและ
Ratio scale โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 17,895 บาท และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5856.06
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหล่มคี ่าใช้จ่ายในการซือ้ เครื่องปรับอากาศล่าสุดในราคาต่ าสุด 5,000 บาท และ
สูงสุด 41,000 บาท
7. พฤติกรรมซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของกลุ่มตัวอย่าง สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ุด (เลือกตอบ
เพียง 1 ข้อ) คือ คนใกล้ชดิ เช่น ครอบครัว แฟน เพื่อน เพื่อนร่วมงาน จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 23.8 รองลงมาคือ เจ้าของร้านค้าเครื่องปรับอากาศ / พนักงานขาย / ช่างติดตัง้ จานวน 89 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.2 ตัวท่านเอง จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.8 สื่อโทรทัศน์ จานวน 61 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.2 สื่อสิง่ พิมพ์ เช่น นิตยสาร แผ่นพับ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.0 สื่อออนไลน์
เช่น เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ เว็บบอร์ด Pantip บล็อกต่างๆ ฯลฯ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ
5.2 บุคคลทีเ่ กี่ยวกับเรื่องก่อสร้างหรือระบบไฟฟ้า เช่น วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ จานวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.0 และพรีเซนเตอร์/บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ นิ ค้าเลือกใช้ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
ตามลาดับ
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ส่วนที่ 4 การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งปรับอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ ริโภคทีม่ เี พศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงั นี้
H0: เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค ไม่แตกต่างกัน
H1: เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ผวู้ จิ ยั ใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ระหว่าง
ประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่มเป็ นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมือ่ ค่าระดับนับสาคัลทางสถิติ มี
ค่าน้อยกว่า 0.05
สาหรับสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์นัน้ ในขัน้ แรกจะทาการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่าค่า
ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ค่า
F-test Equal Variances Assumed สาหรับผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคทัง้ 2 กลุ่ม แต่หากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของทัง้ 2
กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่า F-test Equal Variances not Assumed
สาหรับผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคทัง้ กลุ่ม
เพศทัง้ 2 กลุ่ม ซึง่ ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม โดย
ใช้สถิติ Levene’s test
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของ
ผูบ้ ริโภคกับเพศ
Levene’s test for Equality of Variances
F
Sig.
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค
6.807**
0.009
พฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ

ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)
**มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

0.375

0.541
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จากตาราง 17 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่าพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ
ของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับเพศในด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของ
ผูบ้ ริโภค มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึง่ มีค่าน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศ
มีความแตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal Variances not Assumed ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทดสอบ
ความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศในผู้บริโภคกับเพศทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ
t-test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.
มากกว่า .05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึง่ ผลการทดสอบ
ความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ ทีโ่ ดยใช้สถิติ t-test แสดงดังตาราง 18
พฤติกรรมการซื้อ ด้านราคาเครื่องปรับอากาศที่ผู้บริโภคซื้อล่าสุด มีค่า Sig. เท่ากับ
0.541ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test
กรณี Equal Variances Assumed ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ กับเพศ โดยใช้สถิติ t-test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ผลการทดสอบ
จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มากกว่า 0.05 ซึง่ ผลการทดสอบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ โดยใช้สถิติ t-test แสดงดังตาราง 18
ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคกับ
เพศ
พฤติ กรรมการซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ

เพศ

N

t-test for Equality of Means
S.D.
t
df

Sig.
(2-taild)

จานวน
เครื่องปรับอากาศในที่
พักอาศัยของผู้บริ โภค
ชาย 192 2.3958 1.67819 1.597 379.352
หลิง 208 2.1442 1.45408

0.111

ชาย 192 17436
หลิง 208 18324

0.131

ราคาเครื่องปรับอากาศที่
ผูบ้ ริ โภคซื้อล่าสุด (บาท)
5917.77 -1.515
5779.39
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จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ ง

79
ปรับอากาศของผูบ้ ริโภคจาแนกตามเพศ โดยใช้สถิตทิ ดสอบค่าที (Independent t-test) สามารถ
วิเคราะห์ได้ดงั นี้
1. จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
0.111 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่ า ผู้บ ริโ ภคที่ม ีเ พศแตกต่ า งกัน มีพ ฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศด้า นจ านวน
เครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2. ราคาของเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ มากทีส่ ุด มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
0.131 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ผู้บริโภคที่ม ีเ พศแตกต่ า งกันมีพฤติกรรมการซื้อ เครื่อ งปรับอากาศด้านราคาของ
เครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานข้อที่ 1.2 ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
ของผูบ้ ริโภคแตกต่างกันสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงั นี้
H0: อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค ไม่แตกต่างกัน
H1: อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์นัน้ ใน ขัน้ แรกจะทาการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มอายุโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอายุม ี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ Ftest ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของกลุ่ มอายุ แต่ หากผลการทดสอบพบว่า กลุ่ ม อายุมคี ่ าความแปรปรวน
แตกต่างกัน อย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการ
ทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของกลุ่มอายุ
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของ
ผูบ้ ริโภคกับอายุ
พฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค
ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)

Levene Statistic
2.901*
0.403

*มีนยั สาคัลทางสถิตริ ะดับ 0.05

df1
3
3

df2
396
394

Sig.
0.035
0.751
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จากตาราง 19 ผลการทดสอบ Levene’s test เปรียบเทียบกลุ่มอายุกบั พฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าจานวนเครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั
อาศัยของผู้บริโภค มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของกลุ่ มอายุมคี วามแตกต่ างกัน ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ส ถิติ
Brown Forsythe ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ที่มคี ่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple
Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงดังตาราง 20
ส าหรับ พฤติก รรมการซื้อ ด้า นราคาเครื่อ งปรับ อากาศที่ผู้บ ริโ ภคซื้อ ล่ า สุ ด มีค่ า Sig.
เท่ากับ 0.751 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มอายุไม่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฎิเสธสม
มติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมือ่ ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ทีม่ คี ่าเฉลีย่ อย่างน้อย 1 คู่ ทีแ่ ตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อ
หาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงตาราง 22
ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศจาแนกตามอายุ
พฤติ กรรมการซื้อ
Brown-Forsythe
เครื่องปรับอากาศ
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย ระหว่างกลุ่ม
ของผูบ้ ริโภค

Statistic

df1

14.661**

3

df2

Sig.

188.068 0.000

**มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 20 ผลการวิเ คราะห์เ ปรียบเทียบความแตกต่ างของพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศจาแนกตามอายุ โดยใช้การทดสอบ Brown-Forsythe Test พบว่าจานวน
เครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฎิ
เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มรี ะดับอายุ
แตกต่ า งกัน มีพ ฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศด้า นจ านวนเครื่อ งปรับ อากาศในที่พ ัก อาศัย
แตกต่ างกัน อย่า งมีนัย ส าคัล ทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 และเพื่อ ให้ทราบว่ า พฤติกรรมการซื้อ
เครื่อ งปรับอากาศในด้านจานวนเครื่อ งปรับอากาศในที่พ กั อาศัย จาแนกตามกลุ่ มอายุท่มี ีค วาม
แตกต่างกัน จึงทาการทดสอบด้วยวิธ ี Dunnett’s T3 ดังแสดงในตาราง 21 ดังนี้
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ตาราง 21 แสดงผลเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซือ้ ด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั
อาศัยของผูบ้ ริโภค โดยวิธ ี Dunnett’s T3
ระดับอายุ

21 – 30 ปี

1.78

31 – 40 ปี

2.12

41 – 50 ปี

2.59

51 ปี ขึ้นไป

3.51

21 – 30 ปี
1.78

31 – 40 ปี
2.12

41 – 50 ปี
3.51

51 ปี ขึ้นไป
2.26

-

-0.34289
(0.215)
-

-0.80793**
(0.001)
-0.46505
(0.160)
-

-1.73081**
(0.000)
-1.38792**
(0.000)
-0.92288*
(0.041)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้าน
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค จาแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธ ี
Dunnett’s T3 พบว่า
1. ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอากาศทีม่ อี ายุ 21 – 30 ปี กับ ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอา
กาศ ทีม่ มี อี ายุ 41 – 50 ปี มีค่า probability (p) เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ ริ
โภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอากาศ มีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ 41 – 50 ปี อย่างมี
นัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศ
ในทีพ่ กั อาศัย ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุเท่ากับ 21 – 30 ปี มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ด้านจานวน
เครื่องปรับ อากาศในที่พกั อาศัย น้อยกว่าผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ 41 – 50 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.80793
2. ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอากาศทีม่ อี ายุ 21 – 30 ปี กับ ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอา
กาศ ทีม่ มี อี ายุ 51 ปี มีค่า probability (p) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ ริโภค
ทีซ่ อ้ื เครื่อง ปรับอากาศ มีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ 51 ปีขน้ึ ไป อย่างมีนัย
สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศใน
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ทีพ่ กั อาศัย ผูบ้ ริ โภคทีม่ อี ายุเท่ากับ 21 – 30 ปี มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ด้านจานวน
เครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัย น้อยกว่าผู้บริโภคที่มอี ายุ 51 ปี ขน้ึ ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.73081
3. ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอากาศทีม่ อี ายุ 31 – 40 ปี กับ ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอา
กาศ ทีม่ มี อี ายุ 51 ปี มีค่า probability (p) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ ริโภค
ทีซ่ อ้ื เครื่อง ปรับอากาศ มีพฤติก รรมทีแ่ ตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ 51 ปีขน้ึ ไป อย่างมีนัย
สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศใน
ทีพ่ กั อาศัย ผูบ้ ริ โภคทีม่ อี ายุเท่ากับ 31 – 40 ปี มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ด้านจานวน
เครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัย น้อยกว่าผู้บริโภคที่มอี ายุ 51 ปี ขน้ึ ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.38792
4. ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอากาศทีม่ อี ายุ 41 – 50 ปี กับ ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอา
กาศ ทีม่ มี อี ายุ 51 ปี มีค่า probability (p) เท่ากับ 0.041 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ ริโภค
ทีซ่ อ้ื เครื่อง ปรับอากาศ มีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ 51 ปีขน้ึ ไป อย่างมีนัย
สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศใน
ทีพ่ กั อาศัย ผูบ้ ริ โภคทีม่ อี ายุเท่ากับ 41 – 50 ปี มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ด้านจานวน
เครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัย น้อยกว่าผู้บริโภคที่มอี ายุ 51 ปี ขน้ึ ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.92288
ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านราคา
เครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) จาแนกตามอายุของผูบ้ ริโภค

พฤติ กรรมการซื้อ
แหล่งความ
เครื่องปรับอากาศ
แปรปรวน
ราคาเครือ่ งปรับอากาศที่ ระหว่างกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
7.766E7

df

Mean Square

3

2.589E7

1.354E10 394
1.361E10 397

F

Sig.

0.753 0.521

3.436E7

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
จาแนกตามอายุโดยใช้สถิติ F-test พบว่า พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคด้านราคา
เครื่องปรับอากาศทีผ่ ู้บริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) มีค่า Sig 0.521 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
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สมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ ู้บริโภคซื้อล่าสุด
ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.3 ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคแตกต่างกันสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงั นี้
H0: ระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของ
ผูบ้ ริโภค ไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของ
ผูบ้ ริโภค แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์นัน้ ใน ขัน้ แรกจะทาการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษาสูงสุดโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึง่ หากผลการทดสอบ
พบว่ากลุ่มระดับการศึกษาสูงสุดมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ค่ าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่ า งของพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มระดับการศึกษาสูงสุด แต่หาก
ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มระดับการศึกษาสูงสุด มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างน้อย 2 กลุ่ม
(ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มระดับการศึกษาสูงสุด
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของ
ผูบ้ ริโภคกับระดับการศึกษาสูงสุด
พฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค
ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)

Levene Statistic
2.901
5.426**

df1
3
3

df2
396
394

Sig.
0.113
0.001

**มีนัยสาคัลทางสถิตริ ะดับ 0.01
จากตาราง 23 ผลการทดสอบ Levene’s test เปรียบเทียบกลุ่มอายุกบั พฤติกรรมการ
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าจานวนเครื่องปรับอากาศในที่
พักอาศัยของผู้บริโภค มีค่า Sig. เท่ากับ 0.113 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษาสูงสุดไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติ F-test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อย
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กว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่ม ี
ค่าเฉลีย่ อย่างน้อย 1 คู่ ทีแ่ ตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
วิธที ดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงตาราง 24 และตาราง 25
ส าหรับ พฤติก รรมการซื้อ ด้า นราคาเครื่อ งปรับ อากาศที่ผู้บ ริโ ภคซื้อ ล่ า สุ ด มีค่ า Sig.
เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษา
สูงสุดมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Brown Forsythe ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่ม ี
ค่าเฉลีย่ อย่างน้อย 1 คู่ ทีแ่ ตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
วิธที ดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 แสดงดังตาราง 26 และตาราง 27
ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านจานวน
เครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผูบ้ ริโภค

พฤติ กรรมการซื้อ
แหล่งความ Sum of df Mean Square
F
Sig.
เครื่องปรับอากาศ
แปรปรวน Squares
จานวนเครือ่ งปรับอากาศ ระหว่างกลุ่ม 46.477
3
15.492
6.558** 0.000
ในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค
ภายในกลุ่ม 935.433 396
2.362
รวม
981.910 399
**มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
ด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของผู้บริโภค จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดโดยใช้
สถิติ F-test พบว่า พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในด้านจานวนเครื่องปรับอากาศ
ในทีพ่ กั อาศัยนัน้ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 นัน่ คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อด้าน
จานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงได้นาผลการวิเคราะห์นาไปทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% โดย
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จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig.(2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยสูตรตามวิธ ี Least
Singificant Difference (LSD) ดังต่อไปนี้
ตาราง 25 แสดงการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในที่
พักอาศัย จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยวิธ ี Fisher’s Least Difference (LSD)
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริ ญญา
ตอนต้น
ตอนปลาย ถึงปริ ญญา
หรือ
หรือ
ตรี
เทียบเท่า
เทียบเท่า
2.0233
1.9286
2.1935

ระดับการศึกษาสูงสุด

มัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่ า

2.0233

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า

1.9286

อนุปริ ญญาถึง
ปริ ญญาตรี

2.1935

สูงกว่าปริ ญญาตรี

2.9714

-

สูงกว่า
ปริ ญญาตรี

2.9714

-0.0947
(0.751)

-0.1703
(0.507)

-0.9482**
(0.002)

-

-0.2650
(0.210)

-1.0429**
(0.000)

-

-0.7779**
(0.000)
-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 25 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านจานวน
เครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า
1. ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า กับ
ผูบ้ ริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่า ปริลลาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01
หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีพฤติกรรมการ
ซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคที่ม ี
การศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริลลาตรี อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มรี ะดับ
การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้าน
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จานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัย น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริลลา
ตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.9482
2. ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กับ
ผูบ้ ริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริลลาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01
หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคที่
มีการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริลลาตรี อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มรี ะดับ
การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
ด้านจานวนเครื่อ งปรับอากาศในที่พกั อาศัย น้ อ ยกว่า ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุ ดสูงกว่ า
ปริลลาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.0429
3. ผู้บริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับอนุ ปริลลาถึงปริลลาตรี กับผู้บริโภคที่ม ี
ระดับการศึก ษาสูงสุ ดสูงกว่าระดับปริล ลาตรี มีค่ า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อ ยกว่า 0.01
หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดอนุ ปริลลาถึงระดับปริลลาตรี มีพฤติกรรมการซือ้
เครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่อ งปรับอากาศในที่พกั อาศัยแตกต่างเป็ นรายคู่กับผู้บริโภคที่ม ี
การศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริลลาตรี อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มรี ะดับ
การศึกษาสูงสุดระดับอนุ ปริลลาถึง ปริลลาตรี มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้านจานวน
เครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย น้อยกว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริลลาตรี โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.7779
ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศจาแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด
พฤติ กรรมการซื้อ
Brown-Forsythe
เครื่องปรับอากาศ
ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้
ระหว่างกลุ่ม
ล่าสุด (บาท)

Statistic

df1

10.251**

3

df2

Sig.

201.875 0.000

**มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 26 ผลการวิเ คราะห์เ ปรียบเทียบความแตกต่ างของพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใช้การทดสอบ Brown-Forsythe Test
พบว่าราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01
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นันคื
่ อ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับ
การศึก ษาสูงสุดแตกต่ างกันมีพ ฤติก รรมการซื้อ เครื่องปรับอากาศด้านราคาเครื่องปรับอากาศที่
ผูบ้ ริโภคซื้อล่าสุด (บาท) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 และเพื่อให้ทราบว่า
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศในด้านราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) จาแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุดทีม่ คี วามแตกต่างกัน จึงทาการทดสอบด้วยวิธ ี Dunnett’s T3 ดังแสดงใน
ตาราง 27 ดังนี้
ตาราง 27 แสดงผลเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านราคาเครือ่ งปรับ
อากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) โดยวิธ ี Dunnett’s T3
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริ ญญา
ตอนต้น
ตอนปลาย ถึงปริ ญญา
หรือ
หรือ
ตรี
เทียบเท่า
เทียบเท่า
2.0233
1.9286
2.1935

ระดับการศึกษาสูงสุด

มัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่ า

15424

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า

16930

อนุปริ ญญาถึง
ปริ ญญาตรี

17728

สูงกว่าปริ ญญาตรี

20893

-

สูงกว่า
ปริ ญญาตรี

2.9714

-1505.58
(0.403)

-2303.20*
(0.032)

-5468.87**
(0.000)

-

-797.62
(0.740)

-3963.29**
(0.001)

-

-3165.66**
(0.010)
-

* มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
** มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 27 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้านราคา
เครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า
1. ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุ ดที่ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้นหรือ เทียบเท่า กับ
ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดอนุ ปริลลาถึงปริลลาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.032 ซึง่ น้อยกว่า
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0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุ ดมัธ ยมศึกษาตอนต้นหรือ เทียบเท่า มี
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุดแตกต่างเป็ นราย
คู่กบั ผู้บริโภคที่มกี ารศึกษาสูงสุดระดับอนุ ปริลลาถึงระดับปริลลาตรี อย่างมีนัยสาคัลทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุ ดระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้นหรือ เทียบเท่า มี
พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศด้า นราคาเครื่อ งปรับ อากาศที่ผู้บ ริโ ภคซื้อ ล่ า สุ ด น้ อ ยกว่ า
ผูบ้ ริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดอนุ ปริลลาถึง ปริลลาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2,303.20
บาท
2. ผู้บริโภคที่มรี ะดับ การศึกษาสูงสุดที่ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า กับ
ผูบ้ ริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริลลาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01
หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีพฤติกรรมการ
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุดแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคที่
มีการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริลลาตรี อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มรี ะดับ
การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้าน
ราคาเครื่อ งปรับอากาศที่ผู้บริโภคซื้อ ล่ าสุ ด น้ อ ยกว่า ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุ ดสูงกว่ า
ปริลลาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 5,468.87 บาท
3. ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กับ
ผูบ้ ริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดสู งกว่าปริลลาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01
หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีพฤติกรรม
การซื้อ เครื่อ งปรับอากาศด้านราคาเครื่อ งปรับ อากาศที่ผู้บริโภคซื้อ ล่ าสุ ดแตกต่ างเป็ นรายคู่กับ
ผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริลลาตรี อย่างมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูบ้ ริโภคที่
มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับ
อากาศด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ ู้บริโภคซื้อล่าสุด น้อยกว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุด
สูงกว่าปริลลาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3,963.29 บาท
4. ผู้บริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับอนุ ปริลลาถึงปริลลาตรี กับผู้บริโภคที่ม ี
ระดับการศึกษาสูงสุดสูงกว่าปริลลาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 ซึง่ เท่ากับ 0.01 หมายความว่า
ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดอนุ ปริลลาถึงปริลลาตรี มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
ด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุดแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารศึกษาสูงสุดสูง
กว่าปริลลาตรี อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงสุดระดับ
อนุ ปริลลาถึงระดับปริลลาตรี มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านราคาเครื่องปรับอากาศที่
ผู้บริโ ภคซื้อ ล่ าสุ ด น้ อ ยกว่า ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุ ดสูงกว่าปริล ลาตรี โดยมีผ ลต่ า ง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3,165.66 บาท
ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติ ฐานข้อที่ 1.4 ผูบ้ ริโภคทีม่ สี ถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ ง
ปรับอากาศของผูบ้ ริโภคแตกต่างกันสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงั นี้
H0: สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค
ไม่แตกต่างกัน
H1: สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค
แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์นัน้ ใน ขัน้ แรกจะทาการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มสถานภาพสมรสโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่า
กลุ่มสถานภาพสมรสมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ
ของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มสถานภาพสมรส แต่หากผลการทดสอบพบว่า
สถานภาพสมรสมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็
จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่ม
สถานภาพสมรส
ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของ
ผูบ้ ริโภคกับสถานภาพสมรส
พฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค
ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)

Levene Statistic
6.501**
2.186

df1
3
3

df2
396
394

Sig.
0.002
0.114

**มีนยั สาคัลทางสถิตริ ะดับ 0.01
จากตาราง 28 ผลการทดสอบ Levene’s test เปรียบเทียบกลุ่มสถานภาพสมรสกับ
พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศของผู้บ ริโ ภคในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ พบว่ า จ านวน
เครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของผู้บริโภค มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มอายุมคี วามแตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงทาการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ Brown Forsythe ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ทีม่ คี ่าเฉลีย่ อย่างน้อย 1 คู่ ทีแ่ ตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้าง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงดังตาราง 29 และตาราง 30
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ส าหรับ พฤติก รรมการซื้อ ด้า นราคาเครื่อ งปรับ อากาศที่ ผู้บ ริโ ภคซื้อ ล่ า สุ ด มีค่ า Sig.
เท่ากับ 0.114 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มสถานภาพสมรสไม่
แตกต่างกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมือ่ ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฎิเส
ธสมมติฐานหลัก(H0) จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ทีม่ คี ่าเฉลีย่ อย่างน้อย 1 คู่ ทีแ่ ตกต่างกันจะ
นาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใ ดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
แสดงตาราง 31
ตาราง 29 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศจาแนกตามสถาน
ภาพสมรส
พฤติ กรรมการซื้อ
Brown-Forsythe
เครื่องปรับอากาศ
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย ระหว่างกลุ่ม
ของผูบ้ ริโภค

Statistic

df1

7.647**

3

df2

Sig.

188.068 0.001

**มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 29 ผลการวิเ คราะห์เ ปรียบเทียบความแตกต่ างของพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศจาแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้การทดสอบ Brown-Forsythe Test พบว่า
จานวนเครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นัน่
คือ ปฎิเ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโ ภคที่ม ี
สถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศใน
ทีพ่ กั อาศัยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และเพื่อให้ทราบว่า พฤติกรรมการซือ้
เครื่องปรับอากาศในด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยจาแนกตามสถานภาพสมรสที่ม ี
ความแตกต่างกัน จึงทาการทดสอบด้วยวิธ ี Dunnett’s T3 ดังแสดงในตาราง 30 ดังนี้
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ตาราง 30 แสดงผลเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านจานวนเครือ่ ง
ปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค โดยวิธ ี Dunnett’s T3
สถานภาพสมรส

โสด
2.0233

โสด

2.0233

สมรส / อยู่ด้วยกัน

1.9286

หม้าย/หย่าร้าง/ แยกกัน
อยู่

2.1935

-

สมรส / อยู่
ด้วยกัน
1.9286

หม้าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่
2.1935

-0.6705**
(0.000)

-0.7796
(0.127)

-

-0.1091
(0.989)
-

** มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 30 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศจานวน
เครื่อ ง ปรับอากาศในที่พกั อาศัยของผู้บ ริโภค จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่ าผู้บริโภคที่ม ี
สถานภาพโสด กับผูบ้ ริโภคทีม่ สี ถานภาพสมรส / อยู่ดว้ ยกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า
0.01 หมาย ความว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ สี ถานภาพโสด มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านจานวน
เครื่องปรับ อากาศในที่พกั อาศัยของผู้บริโภคแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผู้บริโภคที่มสี ถานภาพสมรส /
อยู่ดว้ ยกันอย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูบ้ ริโภคทีม่ สี ถานภาพโสด มีพฤติกรรมการ
ซือ้ เครือ่ ง ปรับอากาศด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภคน้อยกว่า ผู้บริโภคทีม่ ี
สถานภาพสมรส / อยูด่ ว้ ยกัน โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.6705
ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านราคาเครือ่ ง
ปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) จาแนกตามสถานภาพสมรสของผูบ้ ริโภค

พฤติ กรรมการซื้อ
แหล่งความ
เครื่องปรับอากาศ
แปรปรวน
ราคาเครือ่ งปรับอากาศที่ ระหว่างกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
1.058E7

df

Mean Square

2

5290333.894

1.360E10 395
1.361E10 399

F

Sig.

0.154 0.858

3.444E7

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
จาแนกตามสถานภาพสมรสโดยใช้สถิติ F-test พบว่า พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของ
ผูบ้ ริโภคด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ ู้บริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) มีค่า Sig 0.858 ซึง่ มากกว่า 0.05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่ม ี
สถานภาพสมรสแตกต่ า งกัน มีพ ฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศของผู้บ ริโ ภคในด้า นราคา
เครือ่ งปรับอากาศทีผ่ ูบ้ ริโภคซือ้ ล่าสุด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.5
สมมติ ฐานข้อที่ 1.5 ผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
ของผูบ้ ริโภคแตกต่างกันสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงั นี้
H0: อาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคไม่แตก
ต่างกัน
H1: อาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคแตกต่าง
กัน
สาหรับสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์นัน้ ในขัน้ แรกจะทาการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มอาชีพโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอาชีพ
มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ Ftest ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่ม อาชีพ แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่ม อาชีพมีค่าความแปรปรวน
แตกต่างกัน อย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการ
ทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มอาชีพ
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ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของ
ผูบ้ ริโภคกับอาชีพ
พฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค
ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)

Levene Statistic
11.641**
0.168

df1
2
2

df2
397
395

Sig.
0.000
0.846

**มีนัยสาคัลทางสถิตริ ะดับ 0.01
จากตาราง 32 ผลการทดสอบ Levene’s test เปรียบเทียบกลุ่มอาชีพกับพฤติกรรมการ
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าจานวนเครื่องปรับอากาศในที่
พักอาศัยของผู้บริโภคมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของกลุ่มอาชีพมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
Brown Forsythe ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ที่มคี ่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple
Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงดังตาราง 33 และตาราง 34
ส าหรับ พฤติก รรมการซื้อ ด้า นราคาเครื่อ งปรับ อากาศที่ผู้บ ริโ ภคซื้อ ล่ า สุ ด มีค่ า Sig.
เท่ากับ 0.846 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษา
สูงสุดไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฎิ
เสธสมมติฐานหลัก(H0) จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ทีม่ คี ่าเฉลีย่ อย่างน้อย 1 คู่ ทีแ่ ตกต่างกันจะ
นาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
แสดงตาราง 35
ตาราง 33 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศจาแนกตามอาชีพ
พฤติ กรรมการซื้อ
Brown-Forsythe
เครื่องปรับอากาศ
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย
ระหว่างกลุ่ม
ของผูบ้ ริโภค
**มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

Statistic

df1

7.465**

2

df2

Sig.

313.877 0.001

94
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครื่อง
ปรับ อากาศจ าแนกตามอาชีพ โดยใช้การทดสอบ Brown-Forsythe Test พบว่ า จานวน
เครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฎิ
เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพทีแ่ ตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และเพื่อให้ทราบว่า พฤติก รรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศใน
ด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยจาแนกตามอาชีพทีม่ คี วามแตกต่างกัน จึงทาการทดสอบ
ด้วยวิธ ี Dunnett’s T3 ดังแสดงในตาราง 34 ดังนี้
ตาราง 34 แสดงผลเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านจานวนเครือ่ ง
ปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค โดยวิธ ี Dunnett’s T3

อาชีพ

ข้าราชการ
/พนักงานรัฐวิ สาหกิ จ

2.2947

พนักงานบริ ษทั เอกชน

1.9529

ประกอบธุรกิ จส่วนตัว

2.6370

ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิ สา
กิ จ
2.2947

พนักงาน
บริ ษทั เอกชน

ประกอบธุรกิ จ
ส่วนตัว

1.9529

2.6370

-

0.34180
(0.101)

-0.34239
(0.297)

-

-0.68410**
(0.002)
-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 34 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศจานวน
เครื่อง ปรับอากาศในที่พกั อาศัยของผู้บริโภค จาแนกตามอาชีพ พบว่าผู้บริโภคที่มอี าชีพพนักงาน
บริษทั เอกชน กับผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึง่ น้อยกว่า 0.01
หมายความว่า ผู้บริโภคทีม่ อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชนมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้าน
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภคแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคที่มอี าชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพพนักงานบริษทั เอกชนมี
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พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภคน้อยกว่า
ผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.68410
ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 35 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านราคา
เครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) จาแนกตามอาชีพของผูบ้ ริโภค

พฤติ กรรมการซื้อ
แหล่งความ
เครื่องปรับอากาศ
แปรปรวน
ราคาเครือ่ งปรับอากาศที่ ระหว่างกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
1.759E8

df

Mean Square

2

8.796E7

1.344E10 395
1.361E10 397

F

Sig.

2.585 0.077

3.402E7

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
จาแนกตามอาชีพโดยใช้สถิติ F-test พบว่า พฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคด้าน
ราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) มีค่า Sig 0.077 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ ู้บริโภคซื้อล่าสุด
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.5
สมมติ ฐานข้อที่ 1.6 ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ ง
ปรับ อากาศของผูบ้ ริโภคแตกต่างกันสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงั นี้
H0: รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค
ไม่แตกต่างกัน
H1: รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค
แตกต่างกัน
สาหรับสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์นัน้ ในขัน้ แรกจะทาการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มรายได้ต่อเดือนโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่า
กลุ่มรายได้ต่อเดือนมีความแปรปรวนไม่แตกต่ างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ
ของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มอาชีพ แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอาชีพมีค่า

96
ความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ BrownForsythe ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มอาชีพ
ตาราง 36 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของ
ผูบ้ ริโภคกับรายได้ต่อเดือน
พฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค
ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)

Levene Statistic
13.376**
10.860**

df1
3
3

df2
396
396

Sig.
0.000
0.000

**มีนัยสาคัลทางสถิตริ ะดับ 0.01
จากตาราง 36 ผลการทดสอบ Levene’s test เปรียบเทียบกลุ่มรายได้ต่อเดือนกับพฤติ
กรรมการซื้อ เครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ทัง้ ด้านจานวน
เครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภคและด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด มีค่า
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ มีค่าน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มรายได้ต่อเดือน
มีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Brown Forsythe ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ทีม่ คี ่าเฉลีย่
อย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 แสดงดังต่อไปนี้
ตาราง 37 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศจาแนกตาม
รายได้ต่อเดือน
พฤติ กรรมการซื้อ
Brown-Forsythe
เครื่องปรับอากาศ
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย ระหว่างกลุ่ม
ของผูบ้ ริโภค
**มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

Statistic

df1

26.462**

3

df2

Sig.

299.227 0.000
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จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับ
อากาศจาแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้การทดสอบ Brown-Forsythe Test พบว่าจานวน
เครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฎิ
เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มรี ะดับรายได้
แตกต่ า งกัน มีพ ฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศด้า นจ านวนเครื่อ งปรับ อากาศในที่พ ัก อาศัย
แตกต่ างกัน อย่า งมีนัย ส าคัล ทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 และเพื่อ ให้ทราบว่ า พฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศในด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยจาแนกตามรายได้ต่อเดือนทีม่ คี วาม
แตกต่างกัน จึงทาการทดสอบด้วยวิธ ี Dunnett’s T3 ดังแสดงในตาราง 38 ดังนี้
ตาราง 38 แสดงผลเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านจานวนเครือ่ ง
ปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค โดยวิธ ี Dunnett’s T3
7,200 –
14,200 –
21,200 –
14,199 บาท 21,199 บาท 28,199 บาท
1.7069
2.0169
2.0339

รายได้ต่อเดือน

7,200 – 14,199 บาท

1.7069

14,200 – 21,199 บาท

2.0169

21,200 – 28,199 บาท

2.0339

28,200 บาทขึ้นไป

3.2710

-

-0.31005
(0.271)
-

-0.32700
(0.220)
-0.1695
(1.000)
-

28,200บาท
ขึ้นไป
3.2710
-1.56413**
(0.000)
-1.25408**
(0.000)
-1.23713**
(0.000)
-

** มีนัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 38 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
ด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค จาแนกตามรายได้ต่อเดือน โดย
เปรียบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธ ี Dunnett’s T3 พบว่า
1. ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอากาศทีม่ รี ายได้ 7,200 บาท – 14,199 บาท กับผูบ้ ริโภคที่
ซือ้ เครื่องปรับอากาศ ทีร่ ายได้ 28,200 บาทขึน้ ไป มีค่า probability (p) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า
0.01 หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอากาศทีม่ รี ายได้ 7,200 บาท – 14,199 บาท มีพฤติ
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กรรมทีแ่ ตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 28,200 บาทขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะ
ดับ .01 โดยพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัย ผู้บริ
โภคทีม่ รี ายได้ 7,200 บาท – 14,199 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ด้านจานวนเครื่อง
ปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย น้อยกว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 28,200 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.56413
2. ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครือ่ งปรับอากาศทีม่ รี ายได้ 14,200 บาท – 21,199 บาท กับผูบ้ ริโภคที่
ซือ้ เครื่องปรับอากาศ ทีร่ ายได้ 28,200 บาทขึน้ ไป มีค่า probability (p) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า
0.01 หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื เครื่องปรับอากาศทีม่ รี ายได้ 14,200 บาท – 21,199 บาท มี
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างเป็นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 28,200 บาทขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 โดยพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัย
ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 14,200 บาท – 21,199 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ด้านจานวน
เครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย น้อยกว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 28,200 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลีย่
เท่ากับ 1.25408
3. ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอากาศทีม่ รี ายได้ 21,200 บาท – 28,199 บาท กับ ผูบ้ ริโภค
ทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอากาศ ทีร่ ายได้ 28,200 บาทขึน้ ไป มีค่า probability (p) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า
0.01 หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื เครื่องปรับอากาศทีม่ รี ายได้ 21,200 บาท – 28,199 บาท มี
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างเป็นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 28,200 บาทขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 โดยพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัย
ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 21,200 บาท – 28,199 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ด้านจานวน
เครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย น้อยกว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 28,200 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลีย่
เท่ากับ 1.23713
ส่วนคูอ่ ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 39 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศจาแนกตาม
รายได้ต่อเดือน
พฤติ กรรมการซื้อ
Brown-Forsythe
เครื่องปรับอากาศ
ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้
ระหว่างกลุ่ม
ล่าสุด (บาท)
**มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

Statistic

df1

6.543**

3

df2

Sig.

206.749 0.000
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จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อเครื่อง
ปรับอากาศจาแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้การทดสอบ Brown-Forsythe Test พบว่าด้านราคา
เครื่องปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฎิ
เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับรายได้แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และเพื่อให้ทราบว่า พฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ
ในด้านราคาเครื่อ งปรับ อากาศที่ผู้บริโภคซื้อ ล่ า สุ ด (บาท) จาแนกตามรายได้ต่ อ เดือ นที่มคี วาม
แตกต่างกัน จึงทาการทดสอบด้วยวิธ ี Dunnett’s T3 ดังแสดงในตาราง 40 ดังนี้
ตาราง 40 แสดงผลเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซือ้ ด้านราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภค
ซือ้ ล่าสุด (บาท) โดยวิธ ี Dunnett’s T3
7,200 –
14,200 –
21,200 –
14,199 บาท 21,199 บาท 28,199 บาท
16262
17348
19832

รายได้ต่อเดือน

7,200 – 14,199 บาท

16262

14,200 – 21,199 บาท

17348

21,200 – 28,199 บาท

19832

28,200 บาทขึ้นไป

19190

-

-1085.78
(0.331)
-

-3569.96*
(0.012)
-2484.18
(0.157)
-

28,200บาท
ขึ้นไป
19190
-2927.72**
(0.001)
-1841.95
(0.095)
642.23
(0.996)
-

* มีนัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
** มีนัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 40 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้าน
ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) จาแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยเปรียบเทียบรายคู่
ด้วยวิธ ี Dunnett’s T3 พบว่า
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1. ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครือ่ งปรับอากาศทีม่ รี ายได้ 7,200 บาท – 14,199 บาท กับผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื
เครื่องปรับอากาศทีม่ รี ายได้ 21,200 – 28,199 บาท มีค่า probability (p) เท่ากับ 0.012 ซึง่ น้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครื่องปรับอากาศทีม่ รี ายได้ 7,200 บาท – 14,199 บาท มี
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคทีม่ ีรายได้ 21,200 – 28,199 บาท อย่างมีนัยสาคัลทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซื้อ
ล่าสุดนัน้ ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 7,200 บาท – 14,199 บาท มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
ด้านราคาทีซ่ อ้ื ล่าสุด น้อยกว่าผูบ้ ริโภคทีม่ ีรายได้ 21,200 – 28,199 บาท รายได้ 21,200 – 28,199
บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3,569.96 บาท
2. ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครือ่ งปรับอากาศทีม่ รี ายได้ 7,200 บาท – 14,199 บาท กับผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื
เครือ่ งปรับอากาศ ทีร่ ายได้ 28,200 บาทขึน้ ไป มีค่า probability (p) เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้อยกว่า 0.01
หมายความว่า ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เครือ่ งปรับอากาศทีม่ รี ายได้ 7,200 บาท – 14,199 บาท มีพฤติกรรมที่
แตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 28,200 บาทขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
โดยพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุดนัน้ ผูบ้ ริโภค
ทีม่ รี ายได้ 7,200 บาท – 14,199 บาท มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ด้านราคาทีซ่ อ้ื ล่าสุด
น้อยกว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ 28,200 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2,927.72 บาท
ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริมการตลาด ด้านบุค คล ด้านกระบวนการ และด้าน
ลัก ษณะทางกายภาพมีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศของผู้ บ ริโ ภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สมมติ ฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ( 7 P’s) มีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บ ริโภค ด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของ
ผูบ้ ริโภค สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงั นี้
H0 : ส่วนประสมการตลาดบริการ ( 7 P’s) ไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค ด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค
H1 : ส่วนประสมการตลาดบริการ ( 7 P’s) มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ ง
ปรับอากาศของผูบ้ ริโภค ด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง 41
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ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) มีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค ด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย
ของผูบ้ ริโภค โดยใช้การวิเคราะห์ Linear Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

Sum of Square
46.487
935.623
981.910

df
6
393
399

Mean Square
7.715
2.381

F
3.240**

Sig.
0.004

** มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7P’s) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ มีค่ า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึง่ น้อย
กว่า .01 นัน่ คือปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วน
ประสมการตลาดบริก าร (7P’s) มีอิทธิพลต่ อ พฤติกรรมการซื้อ เครื่อ งปรับอากาศด้านจานวน
เครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค อย่างมีนยั สาคัลทางสถิตทิ ่ี 0.01 และสามารถสร้างสมา
การพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถคานวณหาค่าสัมประ
สิทธิ ์ได้
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ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค ด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค โดยใช้
วิธกี ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)
ส่วนประสมการตลาด
บริ การ ( 7 P’s)
ค่าคงที่ (Constant)
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

Unstandardizes
B
3.427
0.166
-0.062
-0.597
0.238
0.321
-0.406

SE
0.734
0.265
0.270
0.443
0.163
0.201
0.153

r = 0.217
R2 = 9.047

Standardized
(β)
0.053
-0.022
-0.185
0.103
0.122
-0.165

t

Sig.

4.671**
0.628
-0.230
-1.349
1.457
1.602
-2.656**

0.000
0.531
0.818
0.178
0.146
0.110
0.008

Adjusted R2 = 0.033
SE = 1.54296

** มีนยั สาคัลทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7P’s) ที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของ
ผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ด้านหลักฐานทางกายภาพ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของ
ผู้บริโภคในเรื่องจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของผู้บริโภค อย่างมีนัยสาคัลทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01
โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.033 หมายถึง ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริโภคในเรื่องจานวนเครื่องปรับอากาศ
ในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค ร้อยละ 3.3 และค่าคงที่ (Constant) เท่ากับ 3.427 โดยมีค่า p = 0.000
ซึง่ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทาให้ค่าคงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ในเรื่องจานวนเครื่องปรับอากาศ
ในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค หากไม่พจิ ารณาส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ด้านยกเว้นด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ทีส่ ่งผลพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภค (y1) จะพบว่าพฤติกรรมการ
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศโดยรวม (y1) มีค่าอยูท่ ร่ี ะดับ 3.427 หน่วย
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ผูว้ จิ ยั จึงได้นาค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวทีม่ อี ทิ ธิพลมาเขียนเป็ นสมการอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ (y1) โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี้
y1 = 3.427 – 0.406 ลักษณะทางกายภาพ
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี้
เนื่องจากส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวน มีค่า p เท่ากับ 0.531, 0.818, 0.178, 0.146 และ 0.110
ตามลาดับ โดยตัวแปรดังกล่าวนี้ มีค่า p มากกว่า 0.05 (ไม่ Sig.) จึงไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค อย่างมีนั ยสาคัลทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ทัง้ อาจเนื่องมาจากส่วนประสมการตลาดบริการด้านต่างๆ ดังกล่าว เช่น ด้าน
ผลิต ภัณ ฑ์ส ินค้ามีต ราสินค้าและมีช่อื เสียง มีความแข็งแรง คงทน นัน้ เป็ นสิ่งที่ผู้ผลิตเครื่องปรับ
อากาศสามารถปรับปรุงพัฒนาสินค้า ให้มคี ุณภาพดี แข็งแรง คงทน และพัฒนาตราสินค้า ชื่อเสียง
ได้ไม่ต่างกันในแต่ ละตรายี่ห้อ จึงทาให้ด้านผลิตภัณฑ์ของเครื่อ งปรับอากาศนัน้ ไม่มอี ิทธิพล กับ
จานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของผู้บริโภค ด้านราคา เช่น ราคาเหมาะสมกับคุณ ภาพ
สิน ค้า สามารถต่ อ รองราคาได้นัน้ เป็ น สิ่ง ที่ผู้ผ ลิต และผู้จ ดั จ าหน่ า ยเครื่อ งปรับ อากาศสามารถ
ปรับเปลีย่ นราคาได้ตามสภาพการแข่งขัน และสินค้าประเภทเครือ่ งปรับอากาศนัน้ มีราคาทีใ่ กล้เคียง
กันในแต่ละประเภทของเครื่องปรับอากาศ รวมถึงปจั จุบนั ธุรกิจเครื่องปรับอากาศทีก่ ารแข่งขันเรื่อง
ราคาสูงมากจนไม่ได้สร้างความแตกต่างกันมากในรับรูข้ องผู้ บริโภค จึงทาให้ด้านราคานัน้ ไม่มอี ทิ ธิ
ผลต่อจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย เช่น ร้านค้า
ตัง้ อยู่ใกล้บ้านหรือที่ทางาน เป็ นร้านค้าที่จาหน่ ายเครื่องปรับ อากาศโดยเฉพาะนัน้ ปจั ุบนั นี้สนิ ค้า
เครื่อ งปรับ อากาศทุ ก ยี่ห้ อ ไม่ ม ีค วามแตกต่ า งกัน ในด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ร้ า นค้ า
เครื่องปรับอากาศโดยมากจะมีสนิ ค้าเครื่องปรับอากาศเกือบทุกตราสินค้า รวมถึงช่องทางการจัด
จาหน่ายใหม่ๆ เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ก็มเี ครือ่ งปรับอากาศจาหน่ ายเกือบทุกตราสินค้าเช่นกัน ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายจึงไม่มอี ทิ ธิพลกับจานวนเครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภค ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ทัง้ รายการลด แลก แจก แถม การส่งชิน้ ส่วนชิงโชค หรือเครื่องเก่าแลกซือ้ เครื่อง
ใหม่ราคาพิเศษ ก็ไม่มอี ิทธิผลต่อจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของผู้บริโภค เนื่องจาก
ธุรกิจเครื่องปรับอากาศนัน้ มีรายการส่งเสริมการตลาดที่คล้ายคลึงกันมาก จึงไม่ได้ทาให้ผู้บริโภค
รูส้ กึ ถึงความแตกต่างในแต่ละรายการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล เช่น พนักงานขาย ช่างติดตัง้ มี
ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งเครือ่ งปรับอากาศ มีอธั ยาศัยทีด่ ี มีความกระตือรือร้น ก็เป็นสิง่ ทีผ่ จู้ ดั จาหน่ าย
หรือร้านค้าเครื่องปรับอากาศ สามารถพัฒนาและสร้างบุคลากรให้มลี กั ษณะใกล้เคียงกัน จึงทาให้
ด้านบุคคลไม่มอี ทิ ธิพลกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั
อาศัยของผู้บริโภค ด้านกระบวนการ เช่นเรื่อ ง ร้านค้ามีการแนะนาเลือ กเครื่อ งปรั บอากาศได้
เหมาะสมกับผูบ้ ริโภค มีระยะเวลาในการขายและติดตัง้ ทีเ่ หมาะสม มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้า
รับบริการ เป็ นอีกด้านหนึ่งทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหรือร้านค้าเครื่องปรับอากาศสามารถปรับปรุงพัฒนาให้ม ี
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กระบวนการต่างๆ ให้มคี วามใกล้เคียงกันจึงทาให้ไม่มอี ทิ ธิพลต่อเรื่องจานวนเครื่องปรับอากาศในที่
พักอาศัยของผูบ้ ริโภค ยกเว้นส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่า p เท่ากับ
0.008 โดยตัวแปรดังกล่าวมีค่า p น้อยกว่า 0.01 ( Sig.) จึงมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโ ภค อย่างมีนัยสาคัลทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 หมายความว่า ลักษณะทางกายภาพของผูจ้ ดั จาหน่ ายหรือร้านค้าเครื่องปรับอากาศ
นัน้ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภคได้ โดย
ด้านหลักฐานทางกายภาพ เช่น ร้านค้ามีการตกแต่งสวยงามทันสมัย มีความสะอาด มีการจัดแสดง
ตัวอย่างสินค้านัน้ สามารถสร้างความแตกต่างกันในแต่ละผูจ้ ดั จาหน่ายและร้านค้าทีส่ ่งผลต่อการรับรู้
ของผู้บ ริโ ภคในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนือ ที่ส ามารถทราบถึง ความแตกต่ างดัง กล่ า ว จึง ทาให้
ลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่อ งปรับอากาศในเรื่อ งจานวนเครื่องปรับ
อากาศในที่พกั อาศัยของผูบ้ ริโภค โดยสามารถอธิบายได้ท่รี อ้ ยละ 3.3 แสดงว่ายังมีตวั แปรอื่นๆ
เช่น สภาพอากาศทีม่ แี นวโน้มร้อนมากขึน้ ในปจั จุบนั ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศของผูร้ ่วม
อาศัย การปรับปรุงขยายต่อเติมทีพ่ กั อาศัย ฯลฯ ทีไ่ ม่ได้อธิบายในทีน่ ้เี กีย่ วข้องอีกร้อยละ 96.7
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธ์ความถดถอย (b) พบว่าส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
ลัก ษณะทางกายภาพ เช่ น ร้านค้ามีการตกแต่ ง สวยงามทันสมัย มีค วามสะอาด มีก ารจัดแสดง
ตัวอย่างสินค้า มีค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอย (b) เท่ากับ -0.406 หมายความว่า เมื่อผูบ้ ริโภคทีต่ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัลกับส่วนประสมการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพมากขึ้น 1
หน่ ว ยจะมีอิทธิพ ลทาให้พ ฤติก รรมการตัดสินใจซื้อ เครื่อ งปรับอากาศของผู้บริโภค ด้านจานวน
เครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของผู้บริโภคลดลง 0.406 หน่ วย ซึ่งการที่ส่วนประสมการตลาด
บริการด้านลักษณะทางกายภาพมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศในทิศทางตรงกัน
ข้ามนัน้ อาจจะเกิดจากผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้ มองว่าลักษณะทางกายภาพของ
ร้านจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศที่มลี กั ษณะหรูหรา ทันสมัย มีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ และมี
รูปแบบร้านค้าที่เ ป็ นทางการนัน้ น่ าจะร้านค้าที่มจี าหน่ ายสินค้าราคาแพงเพราะมีต้นทุนต่างๆ ที่
เพิม่ ขึ้นในการปรับปรุงหรือตกแต่งลักษณะทางกายภาพดังกล่าว จึง ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ และค่านิยมของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่วนมากชื่นชอบรูปแบบร้านค้า
จาหน่ ายสินค้าบางประเภทที่มรี ูปแบบทัวๆ
่ ไป มีบรรยากาศที่เ ป็ นกันเองระหว่างผู้ขายและผู้ซ้อื
มีปฎิสมั พันธ์ทด่ี รี ะหว่างกัน มากกว่าร้านค้าจาหน่ ายสินค้าทีม่ รี ปู แบบเป็ นทางการ หรูหรา ทันสมัย
และมีสงิ่ อานวยความสะดวกมากเกินไป
สมมติ ฐานข้อที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ( 7 P’s) มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ ง ปรับอากาศของผูบ้ ริโภค ด้านราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงั นี้
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H0 : ส่วนประสมการตลาดบริการ ( 7 P’s) ไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค ด้านราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)
H1 : ส่วนประสมการตลาดบริการ ( 7 P’s) มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ ง
ปรับอากาศของผูบ้ ริโภค ด้านราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท)
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง 41
ตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) มีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค ด้านราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้
ล่าสุด (บาท) โดยใช้การวิเคราะห์ Linear Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

Sum of Square
2.032E8
1.341E10
1.361E10

df
6
391
397

Mean Square
3.386E7
3.430E7

F
0.987

Sig.
0.433

จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7P’s) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ในเรื่องราคาเครื่องปรับอากาศที่
ผูบ้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.433 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ไม่มอี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) อย่างมี
นัยสาคัลทางสถิตทิ ่ี 0.05 และไม่สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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ตอนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ตาราง 44 แสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน

สถิ ติที่ใช้ทดสอบ

1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน
- จานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัย
ของผูบ้ ริโภค

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

t - test

- ราคาเครื่อ งปรับอากาศที่ผู้บริโภคซื้อ
ล่าสุด (บาท)

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

t – test

1.2 อายุท่แี ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน
- จานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัย
ของผูบ้ ริโภค

สอดคล้องกับ
สมมติ ฐาน

Brown-Forsythe

- ราคาเครื่อ งปรับอากาศที่ผู้บริโภคซื้อ
ล่าสุด (บาท)

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

F – test

ข้อที่ 1 สมมติ ฐาน
1,ผู้บริ โภคที่ มีลกั ษณะด้านประชากรศาสตร์
ประ กอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชี พ และรายได้ เฉลี่ยต่ อ
เดื อ น แตกต่ า งกั น มี พ ฤติ กรรมการซื้ อ
เครื่ องปรับอากาศในภาคตะวันออกเฉี ย ง
เหนื อแตก ต่างกัน
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ตาราง 44 (ต่อ)
ข้อที่ 1 สมมติ ฐาน
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของ
ผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน
- จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย
ของผูบ้ ริโภค
- ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้
ล่าสุด (บาท)

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน

สถิ ติที่ใช้ทดสอบ

สอดคล้องกับ
สมมติ ฐาน

F – test

สอดคล้องกับ
สมมติ ฐาน

Brown-Forsythe

1.4 สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติ
กรรมการซื้อ เครื่องปรับอากาศของผู้บริโภค
แตกต่างกัน
- จ านวนเครื่อ งปรับ อากาศในที่พ ัก
อาศัยของผูบ้ ริโภค

สอดคล้องกับ
สมมติ ฐาน

Brown-Forsythe

- ราคาเครื่องปรับอากาศที่ผู้บริโภคซื้อ
ล่าสุด (บาท)

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

F – test

1.5 อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคแตก ต่างกัน
- จ านวนเครื่อ งปรับ อากาศในที่พ ัก
อาศัยของผูบ้ ริโภค

สอดคล้องกับ
สมมติ ฐาน

Brown-Forsythe

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

F – test

สอดคล้องกับ
สมมติ ฐาน

Brown-Forsythe

สอดคล้องกับ
สมมติ ฐาน

Brown-Forsythe

- ราคาเครื่องปรับอากาศที่ผู้บ ริโภคซื้อ
ล่าสุด (บาท)
1.6 รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติ
กรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค
แตกต่างกัน
- จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั
อาศัยของผูบ้ ริโภค
- ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้
ล่าสุด (บาท)
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ตาราง 44 (ต่อ)
ข้อที่ 2 สมมติ ฐาน
2.ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร
ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้ านการส่ ง
เสริ มการ ตลาด ด้านบุคคล ด้านกระ
บวนการ และด้ า นลัก ษณะทางกาย
ภาพ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ กรรมการซื้ อ
เครื่ อ งปรับ อากาศของผู้บ ริ โ ภคใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
( 7 P’s) มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศของผู้บริโภค ด้าน
จานวนเครื่องปรับ อากาศในที่พกั อาศัย
ของผูบ้ ริโภค
2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
( 7 P’s) มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศของผู้บริโภค ด้าน
ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีท่ างผูบ้ ริโภคซือ้
ล่าสุด (บาท)

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน

สถิ ติที่ใช้ทดสอบ

สอดคล้องกับ
สมมติ ฐาน

Multiple Regression
Analysis

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

Multiple Regression
Analysis

บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้มงุ่ ศึกษา ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็ นแนวทางให้แก่ ผปู้ ระกอบธุรกิจ
เครื่อ งปรับอากาศที่ต้ อ งการศึก ษาถึง พฤติกรรมการซื้ อ เครื่อ งปรับอากาศของผู้ บริโ ภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ความมุ่งหมายการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาตะวันออกเฉียงเหนือ
จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัด จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
ทีม่ ี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความสาคัญของงานวิ จยั
1. เพื่อนาผลการวิจยั ทีไ่ ด้ใช้เป็ นประโยชน์และเป็นข้อมูลพืน้ ฐานทางวิชาการให้กบั ผู้ประ
กอบ ธุรกิจเครื่องปรับอากาศทีต่ ้องการศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปจั จุบนั
2. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเลือกใช้ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพล
และเหมาะสมกับผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ุด
3. ผูป้ ระกอบการธุรกิจเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอื่นๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
ตลาดให้เหมาะสมกับผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาหรับผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ของตนเองต่อไป
ในอนาคต

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ
ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือแตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริโภคทัง้ ชายและหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
เคยซือ้ หรือใช้เครือ่ งปรับอากาศ ซึง่ ไม่ทราบจานวนทีแ่ น่นอน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคทัง้ ชายและหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
เคยซือ้ หรือใช้เครือ่ งปรับอากาศ เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน จึงใช้การกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการใช้สตู รการคานวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร ทีร่ ะดับความ
เชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และได้มกี ารเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถามสารองไว้
15 ตัวอย่าง (5%) ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างรวมทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ และใช้เครือ่ งปรับอากาศในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 400 คน โดยใช้วธิ เี ลือกสุม่ ตัวอย่างดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธกี ารจับ
สลากเพื่อเลือกสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ 20 จังหวัด (ทีม่ า
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2556) อันประกอบไปด้วย
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดชัยภูม ิ
4. จังหวัดนครพนม
5. จังหวัดนครราชสีมา
6. จังหวัดบึงกาฬ
7. จังหวัดบุรรี มั ย์
8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดมุกดาหาร
10. จังหวัดยโสธร
11. จังหวัดร้อยเอ็ด
12. จังหวัดเลย
13. จังหวัดศรีสะเกษ
14. จังหวัดสกลนคร
15. จังหวัดสุรนิ ทร์
16. จังหวัดหนองคาย
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17. จังหวัดหนองบัวลาภู
18. จังหวัดอานาจเจริญ
19. จังหวัดอุดรธานี
20. จังหวัด อุบลราชธานี
ใช้วธิ สี ุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธจี บั ฉลากเพื่อสุ่มตัวอย่าง
จากทัง้ หมด 20 จังหวัด ได้จงั หวัดทีจ่ ะทาการสุ่มตัวอย่าง 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดชัยภูม ิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้วิธีส่มุ ตัวอย่างกาหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยกาหนดจานวน
ตัวอย่างจากแต่ละจังหวัดตามขัน้ ตอนที่ 1 จังหวัดละเท่าๆ กันจานวน 10 จังหวัด ขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 400 คน จึงกาหนดโควต้าเป็นจังหวัดละ 40 คน
ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เจาะจงกาหนดร้านจาหน่ ายเครือ่ งปรับอากาศในแต่ละจังหวัดทีม่ ผี บู้ ริโภคนิยมมาใช้บริการ และมี
กลุ่มตัวอย่างอยูห่ นาแน่นในแต่ละจังหวัด โดยในบางจังหวัดมีหลายร้านจาหน่ ายเครือ่ งปรับอากาศที่
ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภค จะมีการแบ่งสัดส่วนขนาดตัวอย่างตามจานวนร้านค้าเท่าๆ กันในแต่
ละจังหวัดนัน้ ๆ
ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัดทีถ่ ูกเลือก มีขนาดตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
จังหวัดที่ทาการสารวจ ร้านจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศ
จานวน (ราย)
จังหวัดกาฬสินธุ์
ห้างหุน้ ส่วนจากัด โอดคูลลิง่
40
จังหวัดขอนแก่น
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ เอ แอนด์ เอ็น
20
ห้างหุน้ ส่วนจากัดวาย เอ็ม เอ็นจิเนียริง่
20
จังหวัดชัยภูม ิ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชัยภูมแิ อร์ แอนด์ เซอร์วสิ
40
จังหวัดนครพนม
ร้านเจริญสุขการไฟฟ้า
40
จังหวัดนครราชสีมา
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ราชสีมาโปรแอร์
20
ร้านโฮมแอร์
20
จังหวัดบุรรี มั ย์
ห้างหุน้ ส่วนจากัด บุรรี มั ย์ศริ พิ านิช
40
จังหวัดมุกดาหาร
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ศิวพร
40
จังหวัดหนองคาย
บริษทั เตาปูนสหกิจ จากัด
40
จังหวัดอุดรธานี
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส เอ็ม ซี กรุป๊ (1992)
20
บริษทั สแตนดาร์ด คูลลิง่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด 20
จังหวัดอุบลราชธานี
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เจ วี เซอร์วสิ
40
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ขัน้ ตอนที่ 4 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยใช้แบบสอบถามกับผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ และใช้เครือ่ งปรับอากาศ กับกลุ่มตัวอย่างในร้านจาหน่าย
เครือ่ งปรับอากาศทีก่ าหนดไว้ในขัน้ ตอนที่ 3 เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวน 400 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ได้ใ ช้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามด้านประชากรศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของผูบ้ ริโภค
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยเป็ น
แบบคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว
1. เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
3. ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
4. สถานภาพสมรส เป็นข้อมูลการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
5. อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
6. รายได้ต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่ อส่ว นประสมทางการตลาดบริการต่ อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคานึงถึงระดับ
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ซึง่ ประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์
จานวน
9
ข้อ
ด้านราคา
จานวน
7
ข้อ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จานวน
9
ข้อ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
จานวน
5
ข้อ
ด้านบุคคล
จานวน
3
ข้อ
ด้านกระบวนการ
จานวน
5
ข้อ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
จานวน
5
ข้อ
โดยเป็ นแบบสอบถามชนิดคาถามปลายปิด (Closed-Ended Question) ลักษณะคาถามแบบ
มาตราวัดแบบลิเคิรท์ ( Likert Scale) เป็ นคาถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับความสาคัญ
ดังนี้ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ประกอบด้วยคาถามปลายปิด (Close-ended Question) จานวน 5 ข้อ (ข้อ 2 –
ข้อ 5 และข้อ 7 ) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นลักษณะคาถามแบบ
คาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) และคาถามปลายเปิด (Open-Ended Question) จานวน 2 ข้อ
(ข้อ 1 และ ข้อ 6) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ เป็ นการศึกษาถึง ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแหล่งข้ อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ข้อมูลปฐมภูมิ
1. ผูว้ จิ ยั เตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่างซึง่ มีจานวน 400 ชุด
2. นาข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาถึงปจั จัยส่ว น
ประสมการตลาดบริก ารที่มอี ิทธิพ ลต่ อ พฤติกรรมการซื้อ เครื่อ งปรับอากาศของผู้บริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงหนือ
ข้อมูลทุติยภูมิ
เป็ นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร วารสารที่สามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจยั ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม

การจัดทาและการวิ เคราะห์ข้อมูล
การจัดทาข้อมูล โดยดาเนินการตามลาดับดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามทีไ่ ด้
กาหนดไว้ล่วงหน้า
3. การประมวลข้อมูล (Processing) ข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาทาการบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อนาการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ ซึ่งใช้โปรแกรมทางสถิติ
สาเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS )
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณาและทดสอบสมมติฐาน
การวิ เคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ครัง้ นี้ มีวธิ กี ารดังต่อไปนี้
1. การวิ เคราะห์โดยใช้ สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจง
ความถี่แ สดงผลเป็ น ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean) และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
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(Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่าง ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการ และพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค
2. การวิ เคราะห์โดยใช้สถิ ติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับพฤติกรรมการซือ้ เครื่อง
ปรับ อากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ความแตกต่าง คือ t-test
และ One Way ANOVA
2.2 วิเคราะห์ความมีอิทธิพลของปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการกับพฤติ
กรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์สมการ
ถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิ จยั ศึกษาค้นคว้า
ผลการวิเคราะห์เรือ่ ง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภค ทีต่ อบแบบสอบถาม
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดังนี้ ผล
จากการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริโภคทัง้ หมด 400 คนจากกลุ่มตัวอย่าง
ด้านเพศ ผูบ้ ริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 208 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.00 และเพศชาย มีจานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00
ด้านอายุ ผูบ้ ริโภคทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นมีอายุ 31 – 40 ปี มีจานวน 138
คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 รองลงมาคือ อายุ 21 – 30 ปี มีจานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00
อายุ 41 – 50 ปี มีจานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.25 และอายุ 51 ปีขน้ึ ไป มีจานวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.25
ด้านระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงปริญญาตรี มีจานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.20 รองลงมาคือ ระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี มีจานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า มีจานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 และระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า มีจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80
ด้านสถานภาพสมรส ผูบ้ ริโภคทีส่ อบแบบถามส่วนใหญ่เป็ นมีสถานภาพโสด มีจานวน
186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ ยกัน มีจานวน 183 คน คิด

115
เป็ นร้อยละ 45.75 และสถานภาพหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ มีจานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.75
ด้านอาชี พ ผูบ้ ริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นมีอาชีพ พนักงานบริษทั เอกชน
มีจานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50 รองลงมาคือ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีจานวน 135
คน คิดเป็ นร้อยละ 33.75 และอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างรัฐ มี
จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ส่วนประกอบอาชีพอื่นๆ ไม่มผี ตู้ อบแบบสอบถาม
ด้านรายได้ ต่อเดื อน ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือน 14,200
บาท – 21,199 บาท มีจานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 7,200
บาท – 14,199 บาท มีจานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 รายได้ต่อเดือน 28,200 บาท ขึน้ ไป
มีจานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.75 และรายได้ต่อเดือน 21,200 บาท – 28,199 บาท มีจานวน
59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75
ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี
อิ ทธิ พลต่อการพฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
2.1 ด้ านผลิ ตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์พบว่าปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ี
อิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศของผู้บริโ ภคในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ด้า น
ผลิตภัณฑ์มคี วามสาคัญอยู่ระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
แล้ว พบว่ามีระดับความสาคัญในระดับมากทีส่ ุด จานวน 7 ข้อ ได้แก่ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
สินค้า เช่น มอก. ประหยัดไฟเบอร์ 5 เต็มบีทยี ู โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.57 รองลงมาคือ ความ
แข็งแรง คงทนของสินค้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 มีระยะเวลารับประกันที่เหมาะสมเช่น
รับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ 1 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 มีระดับเสียงเบาขณะเครื่อง
ทางาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 มีระบบทีใ่ ช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 มีระบบกรองอากาศกาจัดกลิน่ และเชือ้ โรค โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.30 และมีขนาด
ให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ตามลาดับ ส่วนปจั จัยที่ม ี
ระดับความสาคัญระดับมาก มีอยู่จานวน 2 ข้อ ได้แก่ ความสวยงามและทันสมัยของรูปทรงสินค้า
โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.16 และตราสินค้าและชื่อเสียงของสินค้า โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.14
2.2 ด้านราคา จากการวิเคราะห์พบว่าปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่ อ พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศของผู้บ ริโ ภคในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ด้า นราคามี
ความสาคัญอยูร่ ะดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.21 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่ามี
ระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด จานวน 2 ข้อ ได้แก่ ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.42 และ ราคาอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศไม่แพงเกินความเหมาะสม โดยมี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 ส่วนปจั จัยทีม่ รี ะดับความสาคัญระดับมาก มีอยู่จานวน 5 ข้อ ได้แก่ สินค้า
มีป้ายแสดงราคาทีช่ ดั เจน โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ สินค้าสามารถต่อรองราคา
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ได้ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.18 มีส่วนลดเมื่อชาระด้วยเงินสด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.17
สามารถชาระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และ
สามารถชาระเงินด้วยระบบผ่อนชาระกับทางร้านหรือบัตรสินเชื่อที่เข้าร่วมรายการโดยมีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 4.11
2.3 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย จากการวิเคราะห์พบว่าปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มอี ิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมีความสาคัญอยู่ระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.21
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่ามีระดับความสาคัญในระดับมากทีส่ ุด จานวน 1 ข้อ ได้แก่ ร้านค้า
มีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.30 ส่วนปจั จัยทีม่ รี ะดับความสาคัญระดับ
มาก มีอยู่จานวน 8 ข้อ ได้แก่ ร้านค้ามีสนิ ค้าที่พร้อมจาหน่ ายอย่างเพียงพอ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 รองลงมาคือร้านค้ามีสนิ ค้าให้เลือกหลายยีห่ อ้ หลายขนาด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.09 ร้านค้าจัดวางแสดงสินค้าให้เห็นได้ชดั เจน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ร้านค้าต้องเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายของบริษทั เครื่องปรับอากาศโดยตรงโดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.01 ร้านค้ามีทจ่ี อด
รถสาหรับลูกค้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ร้านค้าต้อ งเป็ นร้านจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศ
โดยเฉพาะ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.92 ร้านค้าตัง้ อยู่ใกล้บา้ นหรือทีท่ างานของท่านโดยมีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 3.83 และมีช่องทางการจัดจาหน่ ายในห้างสรรพสินค้า/ดิสเคาน์สโตร์โดยมีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 3.80
2.4 ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด จากการวิเคราะห์พบว่าปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มอี ิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสาคัญอยู่ระดับ มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่ามีระดับความสาคัญในระดับมากทีส่ ุด จานวน 1 ข้อ ได้แก่ มีบริการ
ติดตัง้ /บริการบารุงรักษาหลังการขาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่ วนปจั จัยที่มรี ะดับ
ความสาคัญระดับมาก มีอยู่จานวน 6 ข้อ ได้แก่ มีพนักงานขายแนะนาสินค้า ณ จุดขาย โดยมี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.95 รองลงมาคือร้านค้ามีการจัดรายการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม)
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มีการส่งเสริมการขายโดยให้เครื่องเก่าแลกซื้อเครื่องใหม่ในราคา
พิเศษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 มีการโฆษณาผ่านช่องทางสื่อต่างๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 มีการส่งเสริมการขายโดยการส่งชิ้นส่วนชิงรางวัล โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.58 และ
การโฆษณามีการใช้ ดารา/นักร้อง/นางแบบ/บุคคลที่มชี ่อื เสียงเป็ นพรีเซนเตอร์ให้กบั สินค้า โดยมี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.41
2.5 ด้านบุคคล จากการวิเคราะห์พบว่าปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อ
พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศของผู้ บ ริโ ภคในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ด้ า นบุ ค คลมี
ความสาคัญอยู่ระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่า มีระดับความสาคัญในระดับมากทีส่ ุด ทัง้ หมด ได้แก่ พนักงานขาย/ช่างติดตัง้ มีความรูค้ วาม
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เข้าใจในสินค้าสามารถแนะนาและสาธิตสินค้าได้ดี โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.37 รองลงมาได้แก่
พนักงานขาย / ช่างติดตัง้ มีความกระตือรือร้น โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.31 และพนักงานขาย /
ช่างติดตัง้ มีอทั ธยาศัยและทัศนคติดี โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.29
2.6 ด้านกระบวนการ จากการวิเคราะห์พบว่าปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ี
อิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศของผู้บริโ ภคในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ด้า น
กระบวนการมีความสาคัญอยู่ระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อแล้ว พบว่า มีระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ ร้านค้ามีบริการหลังการขาย (ดูแลรักษา /
ซ่อมบารุง) ตรงตามเงื่อนไขทีต่ กลงไว้ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.41 รองลงมาได้แก่ ร้านค้ามีการ
แนะนาและเลือกเครือ่ งปรับอากาศได้เหมาะสมกับผูบ้ ริโภค โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.34 ร้านค้ามี
ระยะเวลาในการขายและติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศทีเ่ หมาะสม โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.31 ร้านค้า
มีกระบวนการชาระเงินที่ถู กต้องและตรงตามเงื่อนไขที่ต กลงไว้ โดยมีค ะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
ผูบ้ ริโภคมีความสะดวกและรวดเร็วในการซือ้ สินค้าหรือเข้ารับบริการ โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.25
2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการวิเคราะห์พบว่าปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน
ลักษณะทางกายภาพมีความสาคัญอยู่ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ แล้ว พบว่ามีระดับความสาคัญในระดับมาก คือ ความสะอาดของร้านค้า ร้านค้ามีการจัด
แสดงสิน ค้า ตัว อย่า ง/จัด เรีย งสินค้า เป็ นระเบีย บเรียบร้อ ย ร้านค้ามีการตกแต่ ง สวยงามทัน สมัย
พนักงานขาย / ช่างติดตัง้ มีชุดฟอร์มเป็ นระเบียบเรียบร้อย และร้านค้ามีสงิ่ อานวยความสะดวกใน
การเข้ารับบริการ เช่น แคตตาล็อก น้ าดื่ม ขนม Wifi โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.08 , 3.99 , 3.85 ,
3.85 และ 3.71
ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมการซื้ อเครื่องปรับอากาศของ
ผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
3.1 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ปจั จุบนั ทีพ่ กั อาศัยของผู้บริโภคมี
เครื่องปรับอากาศโดยประมาณเฉลี่ย 2 เครื่อง โดยมีจานวนต่ าสุด 1 เครื่อง และจานวนสูงสุด 11
เครือ่ ง
3.2 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน พบว่าตราสินค้าเครื่องปรับอากาศที่
ผูบ้ ริโภคซือ้ ล่าสุด คือ ตราสินค้า มิตซูบชิ ิ อิเล็กทริค จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21รองลงมาคือ
เทรน จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ซัมซุง จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8 แอลจี จานวน
55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8 ไดกิ้น จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 มิตซูบชิ ิ เฮฟวี่ ดิวตี้ จานวน
26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5 ซัยโจ เดนกิ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 เซ็นทรัลแอร์จานวน 10
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คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 แคร์เรียร์ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 อิมเิ น้นท์ จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.2 พานาโซนิค จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ยูนิ-แอร์ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
ฮุนได จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ยอร์ค จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.2 โตชิบา้ จานวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ไฮเออร์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2
3.3 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ คือ
สินค้าคุณภาพดี จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.5 รองลงมาตราสินค้ามีช่อื เสียง จานวน 109
คน คิดเป็ นร้อยละ 27.2 สินค้ามีราคาถูกตามต้องการจานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8 ได้รบั
คาแนะนาจากบุคคลอื่นๆ เช่น เพื่อน ญาติ เพื่อนร่วมงาน พนักงานขาย ฯลฯจานวน 38 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.5 เคยซือ้ /เคยใช้และประทับใจในสินค้า จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 และรายการ
ส่งเสริมการขายทีน่ ่าสนใจ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0
3.4 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จากผู้ต อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีล ัก ษณะร้า นค้า ที่ซ้ือ
เครือ่ งปรับอากาศล่าสุด คือ ร้านค้าทีจ่ าหน่ ายเฉพาะเครื่องปรับอากาศ จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 56.8 รองลงมาคือ ร้านค้าจาหน่ ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทัวไป
่ จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.2
ห้างสรรพสินค้าต่ างๆ (มุมเครื่องใช้ไฟฟ้า) จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 13.5 ห้าง/ร้านค้าที่
จาหน่ ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร(โฮมโปร โกลบอลเฮ้าส์ ดูโฮม) จานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.0 ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตัส บิก๊ ซี) จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และ อื่นๆ ระบุมาว่าใช้
สิทธิพนักงานบริษทั จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2
3.5 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้ บริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน มีลกั ษณะการชาระค่าสินค้าใน
รูปแบบ ชาระด้วยเงินสด จานวน 257 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.3 รองลงมา ชาระด้วยบัตรเครดิต
จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 และชาระด้วยการผ่อนชาระเป็ นงวดๆ จานวน 65 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.2
3.6 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน ซือ้ เครื่องปรับอากาศล่าสุดมีราคา
โดยประมาณเฉลีย่ เท่ากับ 17,895 บาท ราคาต่าสุด 5,000 บาท และสูงสุด 41,000 บาท
3.7 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน สิง่ ที่มอี ทิ ธิพลมากทีส่ ุดในการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค คือ คนใกล้ชดิ เช่น ครอบครัว แฟน เพื่อน เพื่อนร่วมงาน จานวน 95
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 รองลงมาคือ เจ้าของร้านค้าเครื่องปรับอากาศ / พนักงานขาย / ช่างติดตัง้
จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.2 ตัวท่านเอง จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.8 สื่อโทรทัศน์
จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.2 สื่อสิง่ พิมพ์ เช่น นิตยสาร แผ่นพับ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 7.0 สื่อออนไลน์เช่น เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ เว็บบอร์ด Pantip บล็อกต่างๆ ฯลฯ จานวน 21

119
คน คิดเป็ นร้อยละ 5.2 บุคคลทีเ่ กี่ยวกับเรื่องก่อสร้างหรือระบบไฟฟ้า เช่น วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 และพรีเซนเตอร์/บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ นิ ค้าเลือกใช้ จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.8

การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติ ฐาน
จากการวิจยั สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
สมมติ ฐานข้อที่ 1.1 เพศทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศของ
ผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน พบว่า
- ผูบ้ ริโภคทีม่ เี พศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ด้านจานวน
เครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ผู้บริโภคทีม่ เี พศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้านราคาที่
ผูบ้ ริโภคซือ้ ล่าสุดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติ
ฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.2 อายุทแ่ี ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศของ
ผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน พบว่า
- ผู้บริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้านจานวน
เครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ผูบ้ ริโภคที่มอี ายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ด้านราคาที่
ผูบ้ ริโภคซือ้ ล่าสุดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติ
ฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.3 การศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ
ของผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน พบว่า
- ผู้บริโภคที่มกี ารศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้าน
จานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของผู้บริโภคแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ผู้บริโภคที่มกี ารศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้าน
ราคาที่ผู้บริโภคซื้อล่าสุดแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อ งกับ
สมมติฐาน
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สมมติ ฐานข้อที่ 1.4 สถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับ
อากาศของผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน พบว่า
- ผู้บริโภคทีม่ สี ถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ
ด้านจา นวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัย ของผู้บริโภคแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ผู้บริโภคทีม่ สี ถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ
ด้านราคาทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.5 อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศของ
ผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน พบว่า
- ผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครือ่ งปรับอากาศ ด้านจานวน
เครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศ ด้านราคาที่
ผูบ้ ริโภคซือ้ ล่าสุดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติ
ฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.6 รายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับ
อากาศของผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน พบว่า
- ผู้บริโภคที่มรี ายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ เครื่องปรับอากาศ
ด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัย ของผู้บริโภคแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ผู้บริโภคที่มรี ายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ
ด้านราคาที่ผบู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับ
สมมติ ฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริมการตลาด ด้านบุค คล ด้านกระบวนการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออก
เฉียง เหนือ
สมมติ ฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ( 7 P’s) มีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บ ริโภค ด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของ
ผู้บริโภคโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) มี
อิทธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับอากาศด้านจานวนเครื่อ งปรับอากาศในที่พ กั อาศัยของ
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ผูบ้ ริโภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 และส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมี
อิทธิพลต่อพฤติ กรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศในทิศทางตรงข้าม
สมมติ ฐานข้ อที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ( 7 P’s) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บ ริโภค ด้านราคาเครื่องปรับอากาศที่ผู้บริโภคซื้อล่าสุด
(บาท)
พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ไม่มอี ิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศด้านราคาเครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด (บาท) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
0.05

อภิ ปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื่องปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกัน
1.1 จากผลการศึกษาทีไ่ ด้คอื ผูบ้ ริโภคทีม่ เี พศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่อง
ปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พ กั อาศัยและราคาเครื่องปรับอากาศที่ซ้อื ล่าสุดไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี้อนั
เนื่องมากจากในปจั จุบนั ไม่ว่าเพศชายหรือหญิงต่างก็ทางานและมีรายได้เป็ นของตนเอง สามารถ
เลือกสินค้าทัง้ ด้านจานวนและราคาที่ต้องการจับจ่ายที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบดาเนินชีวติ
ของแต่ละบุคคล ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงที่ไม่ต้องพึ่งพาใคร ทาให้ทงั ้ สองเพศมีพฤติกรรมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนายสิทธิ พิทยอภิพล (2545) ที่ศึกษาเรื่องการสารวจ
ปจั จัยทีใ่ ช้ในการตัดสินใจซือ้ เครื่องปรับอากาศ ทีต่ ดิ ฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของผูบ้ ริโภคใน
เขตกรุง เทพมหานคร โดยเพศแตกต่ างกัน มีปจั จัยที่ใ ช้ใ นการตัด สินใจซื้อ เครื่อ งปรับอากาศไม่
แตกต่างกันทัง้ 4 ด้าน
1.2 จากผลการศึกษาทีไ่ ด้คอื ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่อง
ปรับอากาศด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ โดยผู้บริโภคที่มอี ายุ 51 ปี ขน้ึ ไป มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่อ งปรับ อากาศ ด้า นจานวนเครื่อ งปรับอากาศในที่พกั อาศัย มากที่สุ ด ทัง้ นี้เ นื่ อ งมาจากเมื่อ
ผู้บ ริโ ภคมีอ ายุ ม ากขึ้น มัก จะมีท่ีพ ัก อาศัย และครอบครัว ที่ข ยายใหญ่ ข้ึน รวมถึง โดยมากจะมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจทีด่ กี ว่าผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุน้อยกว่า จึงทาให้ อายุของผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่างกัน มี
พฤติก รรมการซื้อเครื่อ งปรับอากาศด้านจานวนเครื่อ งปรับอากาศในที่พ กั อาศัยแตกต่ างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนายเสกสรรค์ พัฒนปกรณ์ (2551) ที่ศึกษาเรื่องปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
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โดยอายุท่แี ตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
ส่วนพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีซ่ อ้ื ล่าสุดนัน้ ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้านราคาเครื่องปรับอากาศที่ซ้อื ล่าสุด ไม่แตก
ต่ า งกัน อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 ซึ่ง ไม่ส อดคล้อ งกับ สมมติฐ านที่ต ัง้ ไว้ ทัง้ นี้
เนื่ องมาจากในปจั จุบนั ผู้บริโ ภคที่มอี ายุน้อ ยอาจจะขาดความรอบคอบในการซื้อ สินค้ามากกว่ า
ผูใ้ หญ่ รวมถึงปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุน้อยมีความสามารถในการหารายได้เท่าเทียบกับผูบ้ ริโภคทีม่ ี
อายุมากกว่า จึงไม่สนใจหรือยึดติดกับราคาว่าจะมีราคาสูงหรือแพง ขึน้ กับความพึงพอใจของตนเอง
เป็ น ส่ ว นใหญ่ สามารถเลือ กสินค้าตามความต้อ งการของแต่ ล ะคน และตลาดสินค้า เครื่อ งปรับ
อากาศนัน้ มีความแตกต่างในเรื่องราคาขึน้ กับตราสินค้าและฟงั ก์ชนที
ั ่ ม่ เี อกลักษณ์ต่างกันไปในแต่ละ
ตราสินค้า จึงทาให้อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนายพิสทิ ธิ ์
โฆษิตพันธวงศ์ (2548) ที่ศึก ษาเรื่อ ง ปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่ อ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัด สินใจซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศทีม่ รี ะบบฟอกอากาศทีใ่ ช้ในทีพ่ กั อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอายุทแ่ี ตกต่าง
กัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งปรับอากาศทีม่ รี ะบบฟอกอากาศทีใ่ ช้ในทีพ่ กั อาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
1.3 จากผลการศึกษาทีไ่ ด้คอื ผูบ้ ริโภคที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยและราคาเครื่องปรับอากาศทีซ่ อ้ื
ล่าสุดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ โดย
ผูบ้ ริโภคที่มกี ารศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมพี ฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศทัง้ ด้านจานวน
เรื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยและด้านราคาเครื่องปรับอากาศที่ผู้บริโภคซื้อล่าสุดมากที่สุด ทัง้ นี้
เนื่องมาจากระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันนัน้ ส่วนมากจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน ทา
ให้ผู้บริโภคมีกาลังซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้มพี ฤติกรรมการซื้อสินค้าในแต่ละชนิดแตกต่างกัน
ตามไปด้วย และระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันอาจมีความคิดความรอบคอบในการใช้จ่ายทีแ่ ตกต่าง
กัน เช่น มีการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคา การวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลในราคาและ
คุณภาพเครื่องปรับอากาศทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีความตระหนักใน
เรื่อ งคุ ณ ภาพชีว ิต และชีว อนามัย ในการด ารงชีว ิต ที่แ ตกต่ า งกัน ซึ่ง เป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ ง ของ
เครือ่ งปรับอากาศ เช่น ระบบฟอกอากาศ ระบบพลาสมาคลัสเตอร์ ระบบประจุออิ อน เป็ นต้น ทีเ่ ป็ น
ส่วนหนึ่งทีท่ าให้เครือ่ งปรับอากาศแต่ละตราสินค้าและแต่ละรุ่นมีราคาทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ สอดคล้อง
กับ งานวิจ ยั ของสมใจ เสนาชู (2549) ที่ศึก ษาเรื่อ ง พฤติก รรมและป จั จัย ทางการตลาดที่ม ี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกันมีปจั จัยทางการตลาดในด้านราคาทีแ่ ตกต่างกัน
1.4 จากผลการศึกษาทีไ่ ด้คอื ผูบ้ ริโภคทีม่ สี ถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซื้อเครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มสี ถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีพฤติกรรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศในด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยมากทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ที่ต ัง้ ไว้ ทัง้ นี้ เ นื่ อ งมาจากเมื่อ ผู้บ ริโ ภคที่ม ีส ถานภาพสมรสที่แ ตกต่ า งกัน โดยมากจะมีรูป แบบ
ครอบครัวที่ต่างกันไป รวมถึงลักษณะที่พกั อาศัยที่แตกต่างกัน โดยปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคที่มสี ถานภาพ
โสด มักจะพัก อาศัยเพียงลาพัง อยู่ใ นที่พกั อาศัยในลักษณะคอนโดมิเ นียมหรือ ทาวน์ เ ฮ้าส์ ส่ ว น
ผูบ้ ริโภคทีม่ สี ถานภาพสมรสและหย่าร้างนัน้ โดยมากจะพักอาศัยร่วมกับครอบครัว ญาติพ่นี ้อง มีท่ี
พักอาศัยในลักษณะทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว หรือคอนโดมิเนียมที่เป็ นห้องชุดขนาดใหญ่ จึงมีผลต่อ
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีอ่ าศัยของผูบ้ ริโภค จึงทาให้สถานภาพสมรสของผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนายสิทธิ พิทยอภิพล (2545) ที่ศกึ ษาเรื่องการสารวจปจั จัยที่ใช้ในการ
ตัด สิน ใจซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศ ที่ติด ฉลากประหยัด ไฟฟ้ าเบอร์ 5
ของผู้ บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีปจั จัยทีใ่ ช้ในการตัดสินใจซือ้ เครื่องปรับอากาศ
แตกต่างกันทัง้ 4 ด้าน ส่วนพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านราคาเครื่องปรับอากาศทีซ่ ้อื
ล่าสุ ดนัน้ ผู้บริโภคที่มสี ถานภาพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่อ งปรับอากาศ ด้านราคา
เครือ่ งปรับอากาศทีซ่ อ้ื ล่าสุด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต ัง้ ไว้ ทัง้ นี้เนื่องมาจากในปจั จุบนั ผู้บริโภคแม้ว่าจะมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน
มักจะมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยที่ไม่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคทีม่ สี ภานภาพสมรสอาจจะ
รายจ่ายทีส่ งู กว่าผูม้ สี ถานภาพโสด แต่ผบู้ ริโภคอาจจะคานึงถึงตราสินค้าทีต่ ้องการ ประโยชน์หลัก
ของเครื่องปรับอากาศรวมถึงฟงั ก์ชนเสริ
ั ่ มของเครื่องปรับอากาศทีม่ คี วามเหมาะสมกับรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ และความต้องการของผูบ้ ริโภคมากกว่า จึงทาให้ดา้ นราคาของเครื่องปรับอากาศที่ซ้อื
ล่ าสุ ดนัน้ ไม่มคี วามแตกต่ างกัน ในผู้บริโภคที่มสี ถานภาพสมรสที่แตกต่ างกัน ซึ่งสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของนายพิส ิท ธิ ์ โฆษิต พันธวงศ์ (2548) ที่ศึก ษาเรื่อ ง ป จั จัย ที่มอี ิทธิพ ลต่ อ แนวโน้ ม
พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศที่ม ีร ะบบฟอกอากาศที่ใ ช้ ใ นที่พ ัก อาศัย ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยสถานภาพสมรสที่แ ตกต่ า งกัน มีแ นวโน้ ม พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศทีม่ รี ะบบฟอกอากาศทีใ่ ช้ในทีพ่ กั อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
1.5 จากผลการศึกษาที่ได้คอื ผู้บริโภคที่ม ีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 โดยผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้าน
จานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยมากทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้เนื่องมาจาก
เมื่อผูบ้ ริโภคมีอาชีพแตกต่างกันทาให้มสี ถานทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพ
แตกต่างกันจะมีความกล้าตัดสินใจในการซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน อัน
เนื่ อ งอาชีพ นั น้ เป็ นป จั จัย ส าคัญ ที่ก่ อ ให้เ กิด รายได้ข องผู้บริโ ภค จึงท าให้อ าชีพ ของผู้บ ริโภคที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศด้านจานวนเครื่องปรับอากาศที่ พกั อาศัยแตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนายพงศ์ศ ักดิ ์ ปรีชา ธนะศักดิ ์ (2544) ที่ศึกษาเรื่องปจั จัยที่ม ี
อิทธิพ ลต่ อพฤติก รรมการซื้อเครื่อ งปรับอากาศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอาชีพ
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศส่วนพฤติกรรมการซื้อ
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เครื่อ งปรับ อากาศของผู้บ ริโ ภค ด้า นราคาเครื่อ งปรับ อากาศที่ซ้ือ ล่ า สุ ด นัน้ ผู้บริโ ภคที่ม ีอ าชีพ
แตกต่ า งกัน มีพ ฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศ ด้า นราคาเครื่อ ง ปรับ อากาศที่ซ้ือ ล่ า สุ ด ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้เนื่องมาจากเครื่องปรับอากาศนัน้ มีตรา
สินค้า รุน่ สินค้า และฟงั ก์ชนที
ั ่ ม่ คี วามแตกต่างกันซึง่ ทาให้มรี าคาสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน โดยตราสินค้า
รุ่นสินค้าและฟ งั ก์ชนดั
ั ่ ง กล่ าวนัน้ มีก ารตอบสนองความต้อ งการของผู้บริโ ภคที่แ ตกต่ างกัน โดย
ผู้บริโภคแม้จะมีอาชีพที่แตกต่างกันก็จะมีความต้ องการการตอบสนองจากสินค้าที่เลือกซื้ออย่าง
หลากหลาย ซึ่งอาจจะไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องราคามากกว่าการตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง และสัง คมป จั จุ บ ัน ผู้ บ ริโ ภคแต่ ล ะอาชีพ ต่ า งก็ม ีกิจ กรรมและรูป แบบการด าเนิ น ชีว ิต ที่
คล้ายคลึงกัน จึงทาให้พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคด้านราคาเครื่องปรับอากาศที่
ซือ้ ล่าสุดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนายสิทธิ พิทยอภิพล (2545) ที่ศกึ ษาเรื่องการ
สารวจปจั จัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ เครื่อ งปรับอากาศ ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ
ผู้บ ริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานคร โดยอาชีพ แตกต่ า งกัน มีร ะดับ ป จั จัย ที่ใ ช้ใ นการตัด สิน ใจซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศเบอร์ 5 โดยรวมในด้านราคาไม่แตกต่างกัน
1.6 จากผลการศึกษาทีไ่ ด้คอื ผูบ้ ริโภคที่มรี ายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งปรับอากาศด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยและราคาเครื่องปรับอากาศทีซ่ อ้ื
ล่าสุดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยผูบ้ ริโภคที่มรี ายได้ต่อเดือน 28,200
บาทขึน้ ไปมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศทัง้ ด้านจานวนเรื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยและ
ด้านราคาเครื่องปรับอากาศที่ผู้บริโภคซื้อล่าสุดมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี้
เนื่องมาจากรายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันนัน้ ส่วนมากจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน ทา
ให้ผู้บริโภคมีกาลังซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้มพี ฤติกรรมการซื้อสินค้าในแต่ละชนิดแตกต่างกัน
โดยเฉพาะสินค้าทีม่ รี าคาสูง ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันอาจมีความคิดความรอบคอบ
ในการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เช่น มีการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคา การวิเคราะห์ความ
สมเหตุสมผลในราคาและคุณภาพเครือ่ งปรับอากาศที่แตกต่างกัน รวมถึงผูม้ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกันนัน้
จะมีความกังวลในการสร้างรายได้หรือเพิม่ พูนรายได้ในอนาคตทีแ่ ตกต่างกันจึงทาให้มคี วามยากง่าย
ต่อการซือ้ สินค้าแต่ละชนิดโดยเฉพาะสินค้าทีม่ รี าคาสูงแตกต่างกันไปด้วย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของนายเสกสรรค์ พัฒนปกรณ์ (2551) ที่ศึกษาเรื่อ ง ปจั จัยที่มอี ิทธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ ริโภคที่
มีร ายได้ ต่ อ เดือ นแตกต่ า งกัน มีค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศระบบ
อินเวอร์เตอร์ของผูบ้ ริโภค
2. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

125
2.1 จากผลการศึกษาทีไ่ ด้คอื ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้านมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติก รรมการซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศของผู้บ ริโ ภคในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ด้ า นจ านวน
เครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของผู้บริโภค โดยมีตวั แปรอย่างน้ อย 1 ตัวแปรมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในด้านจานวนเครื่องปรับอากาศในที่พกั อาศัยของ
ผูบ้ ริโภค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.033 หมายถึง
ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก าร ได้แ ก่ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพร่วมกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านจานวน
เครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัย 3.3% และสามารถเขียนเป็นสมการเส้นตรงได้ ดังนี้
y1 = 3.427 – 0.406 ลักษณะทางกายภาพ
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธ์ความถดถอย (b) พบว่าส่ว นประสมการตลาด
บริการด้านลักษณะทางกายภาย เช่น ร้านค้ามีการตกแต่งสวยงามทันสมัย มีความสะอาด มีการจัด
แสดงตัวอย่างสินค้า มีค วามสัมพันธ์ในทิศ ทางตรงกันข้าม ซึ่ง มีค่าสัมประสิทธิ ์ความถดถอย (b)
เท่ากับ -0.406 หมายความว่า เมือ่ ผูบ้ ริโภคทีต่ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับส่วนประสมการ
ตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพมากขึน้ 1 หน่ วยจะมีอทิ ธิพลทาให้พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค ด้านจานวนเครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภคลดลง 0.406
หน่ วย ซึง่ การที่ส่วนประสมการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศในทิศทางตรงกันข้ามนัน้ อาจเกิดจากผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอง
ว่าลักษณะทางกายภาพของร้านจาหน่ายเครือ่ งปรับอากาศทีม่ คี วามสะอาดเรียบร้อย ทันสมัยหรูหรา
พนักงานแต่งตัวด้วยชุดแบบฟอร์ม มีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น บริการ Wifi มี
เครื่องดื่ม ขนมให้บริการ เป็ นต้น รวมทัง้ เรื่องการจัดแสดงตัวอย่างสินค้า อย่างสวยงามทันสมัยนัน้
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของต้น ทุ น ของร้า นค้า ที่ท างผู้จ าหน่ า ยจะบวกเพิ่ม ไปกับ สิน ค้า และบริก าร ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึ ว่าร้านค้าดังกล่าวนัน้ น่ าจะเป็ นร้านที่จาหน่ ายสินค้าราคาแพงกว่าร้านค้า
ทัวไป
่ และอานาจในการซื้อ ของตนเองลดน้ อยลงด้วย ซึ่งลักษณะทางกายภาพของร้านจาหน่ าย
เครื่องปรับอากาศที่ทนั สมัยมากไปนัน้ อาจจะไม่สอดคล้องกับ รูปแบบการดาเนินชีวติ รสนิยม และ
ค่านิยมของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออก เฉียงเหนือทีส่ ่วนมากจะชื่นชอบรูปแบบร้านค้าจาหน่ ายสินค้า
ทีเ่ ป็นรูปแบบทีเ่ ป็นกันเองระหว่างผูข้ ายและผูซ้ อ้ื มีความยืดหยุ่นต่อรองได้ มากกว่าร้านค้าจาหน่ าย
สินค้าที่มรี ูปแบบเป็ นทางการหรูห รา ทันสมัย ซึ่งสอดคล้อ งกับ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคนอื่น ๆ
(2546) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ หรือสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายทางกายภาพ เป็ นสิง่ ที่ ส่อื
ให้ผู้บริโภคได้รบั รู้ถึงภาพลัก ษณ์ ของการบริการได้อ ย่างชัดเจน ซึ่งผลการวิ จยั ได้ส อดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ยุทธนา ลิมบานเย็น (2550) ทีศ่ กึ ษาเรื่อง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ของประชากร ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยผู้ บ ริโ ภคให้ ค วามส าคัญ กับ ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก ารที่ม ี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยรวม อยู่ในระดับ
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มาก โดยในรายด้านส่ว นใหญ่ ผู้บริโภคให้ค วามสาคัญปจั จัยส่ว นประสมทางการตลาดบริก ารที่ม ี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อในด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการ
ส่ ง เสริม การตลาด อยู่ใ นระดับ มาก และในด้า นบุ ค ลากร ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ และด้า น
กระบวนการอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 จากผลการศึกษาทีไ่ ด้คอื ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้านไม่ม ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านราคา
เครือ่ งปรับอากาศทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ล่าสุด ไม่มคี วามสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ อาจจะเนื่องจากผู้ บริโภคนัน้ เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภคเองทัง้ ด้ า นตราสิ น ค้ า รุ่ น สิ น ค้ า และฟ งั ก์ ช ัน่ ของ
เครื่องปรับอากาศที่มคี วามเหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งเป็ นการตัดสินใจจากความต้องการจาก
ภายในของแต่ละบุคคลหรือรสนิยมส่วนบุคคล และปจั จุบนั นี้ธุรกิจเครื่องปรับอากาศมีสภาพการ
แข่งขันสูงมาก โดยเฉพาะด้านราคาที่มกี ารแข่งขันกัน ตัดราคากันจนไม่มคี วามแตกต่างกันมาก
รวมถึงอาจจะเป็ นปจั จัยทางด้านสภาพอากาศและปจั จัยอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นในการใช้เครื่องปรับอากาศ ที่
กระตุ้น พฤติก รรมการซื้อ มากกว่ าป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก ารทัง้ 7 ด้า น ดัง นัน้
บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าควรส่งเสริมและพัฒนาแบรนด์ให้แข็งแกร่งให้มากขึน้ และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคให้เหมาะสม รวมถึงสภาพการแข่งขันของธุรกิจ ต่อไป ซึง่ ผลการวิจยั นัน้ ได้สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นิต ย์รดี แม้นทิม (2555) ที่ศึกษาเรื่อ ง ส่ ว นประสมการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแท็บเล็ต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่ ว นประสม
การตลาดด้านบริการทัง้ 7 ด้าน ไม่สามารถทานายพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแท็บเลตของ
ผูบ้ ริโภค ด้านราคาสินค้าแทบเลตทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ โดยประมาณได้

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิ จยั
จากผลการศึกษาในเรื่องปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. บริษทั ผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่ ายเครื่องปรับอากาศควรจะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์และ
ส่งเสริมการตลาดให้มคี วามเหมาะสมกับรูปแบบการดาเนินชีวติ และความต้องการของผู้บริโภคที่
เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายของธุ รกิจเครื่อ งปรับ อากาศ โดยจะต้อ งแสวงหาวิธ ีก ารสื่อ สารการตลาดให้
เหมาะสมกับรูปแบบการดาเนินชีวติ ค่านิยม รสนิยมและช่วงเวลาในการเปิ ดรับสื่อของผูบ้ ริโภคที่
เป็ นกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเครื่องปรับอากาศ ในด้านจานวนเครื่องปรับอากาศ
ในทีพ่ กั อาศัยนัน้ เป็ นผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ 51 ปีขน้ึ ไป มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพ
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ต่ อเดือน 28,200 บาทขึน้ ไป
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย ในด้านราคาเครื่องปรับอากาศนัน้ จะเป็ นผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงกว่า
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ปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 28,200 บาทขึน้ ไป เนื่องจากเป็ นกลุ่มทีม่ คี ่า Sig. มากทีส่ ุดจาก
ผลการวิจยั
2. บริษัทผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่ ายเครื่องปรับอากาศควรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
ปจั จัยส่ ว นประสมทางการตลาดบริก ารสาหรับ ธุ ร กิจเครื่อ งปรับ อากาศให้มคี วามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปจั จุบนั โดยแบ่งเป็ นแต่ละด้าน ดังนี้
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ บริษทั ผูผ้ ลิตต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มคี วามโดดเด่น
แตกต่างจากคู่แข่ง และต้องมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า มีความแข็งแรงคงทน มีระดับเสียง
เบาขณะทางาน เพิม่ ฟงั ก์ชนพิ
ั ่ เศษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น ระบบฟอก
อากาศ ระบบตัง้ เวลาเปิดปิดอัตโนมัติ การควบคุมเครือ่ งปรับอากาศด้วยแอพพลิเคชันในสมาร์
่
ทโฟน
เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผูบ้ ริโภคในด้านผลิตภัณฑ์
2.2 ด้านราคา บริษัทผู้ผลิต และผู้จดั จาหน่ ายต้อ งมีการตัง้ ราคาที่เ หมาะสมกับ
คุณภาพ ซึง่ ราคาของเครื่องปรับอากาศทีผ่ ู้ผลิตและผูจ้ ดั จาหน่ ายตัง้ ไว้นนั ้ ควรจะต้องทาให้ผบู้ ริโภค
นัน้ รูส้ กึ ถึงความคุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายทีจ่ ะต้องจ่ายไป รวมถึง ราคาอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศต้องไม่
แพงเกินความเหมาะสม และสินค้าควรจะมีป้ายแสดงราคาทีช่ ดั เจน
2.3 ด้านช่องทางการจัด จาหน่ าย บริษัทผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่ ายจะต้องมีบริการ
จัดส่งสินค้าถึงบ้าน มีสนิ ค้าที่พร้อมจาหน่ ายอย่างเพียงพอ และมีสนิ ค้าให้เลือกหลายยีห่ ้อหลาย
ขนาด เพื่อทาให้ผบู้ ริโภคนัน้ เกิดความสะดวกและง่ายต่อการเกิดพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษทั ผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่ ายต้องมีบริการติดตัง้
และบริการบารุงรักษาหลังการขาย มีพนักงานขายแนะนาสินค้า ณ จุดขาย และมีการจัดรายการ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งบริการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) นัน้ ต้องมีการเลือกสรรแคมเปญ
สินค้าพรีเมียมต่างๆ ให้เหมาะสมกับตราสินค้า ฤดูกาลและสภาพตลาดขณะนัน้ ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับรสนิยมและค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ งการด้วย
2.5 ด้านบุค คล ผู้จดั จาหน่ ายและร้านค้าเครื่อ งปรับอากาศต้อ งมีการพัฒนา
บุคลากรของตนเอง โดยเฉพาะพนักงานขายและช่างติดตัง้ ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในสินค้าสามารถ
แนะนาและสาธิตวิธกี ารใช้สนิ ค้าได้ดี มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เพื่อเสริมสร้างความมันใจ
่
และความพึงพอใจต่อผูบ้ ริโภคในการซือ้ เครื่องปรับอากาศ รวมถึงต้องสร้างบุคลากรให้มที ศั นคติทด่ี ี
ต่อธุรกิจและงานบริการ
2.6 ด้านกระบวนการ ผู้จดั จาหน่ ายและร้านค้า จาหน่ ายเครื่องปรับอากาศควร
จะต้องให้บริการหลังการขาย ทัง้ การดูแลรักษา ซ่อ มบารุง ให้ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ ต้อง
สามารถให้คาแนะนาและเลือกเครื่องปรับอากาศได้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้บริโภค และควรมี
ระยะเวลาในการขายและติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศทีเ่ หมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภค
ทีจ่ ะก่อให้เกิดรับรูจ้ งู ใจให้ผบู้ ริโภคซือ้ เครื่องปรับอากาศในครัง้ ต่อไปมากขึน้ รวมถึงจะก่อให้เกิดการ
บอกต่อกับคนใกล้ชดิ ของผูบ้ ริโภคด้วย
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2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและร้านค้าควรจัดสภาพร้านค้าให้ม ี
ความสะอาด มีการจัดแสดงสินค้าตัวอย่าง จัดเรียงสินค้าให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย เพื่อก่อให้เกิดการ
ชักจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าง่ายขึน้ โดยร้า นค้าควรจะมีการตกแต่งร้านค้าให้มคี วามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินชีวติ ของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เน้นในด้านความ
จริงใจในการติดต่อค้าขาย มีปฎิสมั พันธ์ท่ีเป็ นกันเอง มีความยืดหยุ่น สามารถต่อรองได้ ทาให้
ผู้บริโภครู้สกึ ผ่อนคลายในการเข้ารับบริการ ไม่ควรจะมีลกั ษณะที่เป็ นรูปแบบทางการ หรือมีการ
ตกแต่งร้านค้าให้มคี วามทันสมัย หรูหรา สวยงาม และมีสงิ่ อานวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ
มากเกินไปนัก เพราะอาจทาให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าร้านค้านัน้ ต้องมีการขายสินค้าและให้บริการด้วยราคา
ทีแ่ พงเพราะมีต้นทุนทีส่ ูงจากการตกแต่งร้านและสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ กินความจาเป็ น ซึง่ จะไม่
สอดคล้องกับค่านิยมของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และควรทาให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าตนเอง
นัน้ มีอานาจการซือ้ ทีเ่ หนือกว่าและคุม้ ค่าต่อการจับจ่ ายใช้สอยสินค้า ซึง่ จะก่อให้เกิดการเพิม่ จานวน
เครือ่ งปรับอากาศในทีพ่ กั อาศัยของผูบ้ ริโภคต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั ควรจะพิจารณาถึงตัวแปรอื่นๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อพฤติกรรม
การซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ เช่น ทัศนคติ คุณค่าตราสินค้า แหล่งทีม่ า และฤดูกาล
2. ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ อาจจะมี
ลักษณะเฉพาะบางอย่างในพฤติกรรมการซือ้ สินค้า ดังนัน้ หากมีการทาการตลาดเครื่องปรับอากาศ
หรือสินค้าใดๆ ในพืน้ ทีอ่ ่นื ควรจะต้องทาการวิจยั ทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริโภคนัน้ ต่อไป
3. ปจั จุบนั ตลาดเครือ่ งปรับอากาศ มีความหลากหลายรูปแบบและฟงั ก์ชนเช่
ั ่ น เครื่องปรับ
อากาศชนิ ด ติด ผนั ง เครื่อ งปรับ อากาศชนิ ด สี่ทิศ ทาง เครื่อ งปรับ อากาศระบบอิน เวอร์เ ตอร์
เครื่องปรับอากาศระบบ VRV VRF เป็ นต้น ซึง่ มีปจั จัยในการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน
ไป ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจจะต้องแยกแยะชนิดและรูปแบบเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม
กับพืน้ ทีแ่ ละกลุ่มเป้าหมาย
4. ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีการเก็บตัวอย่างด้วยวิธจี าเพาะเจาะจงร้านค้าเครื่องปรับอา
กาศในพืน้ ทีน่ นั ้ ซึง่ ผูต้ อบแบบสอบถามอาจจะมีทศั นคติทงั ้ ทางบวกและทางลบต่อตราสินค้าบางตรา
สินค้า ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรจะกระจายพืน้ ทีใ่ นการเก็บตัวอย่างเพื่อลดอคติดงั กล่าว
5. ในการศึกษาเรือ่ งเครือ่ งปรับอากาศนัน้ ควรมีการศึกษาวิจยั อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องปจั จัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภค เพราะสภาพตลาดของเครื่องปรับอา
กาศ และการเข้ามาของคู่แข่งในตลาดเครื่องปรับอากาศในปจั จุบนั นัน้ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวด
เร็วและรุนแรงกว่าอดีต ดังนัน้ การวิจยั อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ได้ขอ้ มูลที่มคี วามทันสมัยและหลาก
หลากหลายมาใช้ในการเปรียบเทียบ เพื่อ หาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะ
สมกับสภาวะตลาดและผูบ้ ริโภคต่อไป
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เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอให้ท่านพิจารณาคาถามและตอบตามความคิดเห็นของท่าน โปรด
ตอบคาถามทุกข้อ คาตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบคุณในความร่วมมือของ
ท่านในครัง้ นี้ดว้ ย
แบบสอบถามมีจานวนทัง้ หมด 7 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศของผูบ้ ริโภคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
**********กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ**********
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แบบสอบถามโครงการวิ จยั
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้อ
เครื่องปรับอากาศของผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดเขียนเครือ่ งหมาย ( ⁄ ) ลงในช่องทีต่ รงตามความเป็นจริง
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ
( ) 21 - 30 ปี
( ) 41 - 50 ปี

( ) 31 – 40 ปี
( ) 51 ปีขน้ึ ไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) อนุปริญญาถึงปริญญาตรี

( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) สูงกว่าปริญญาตรี

4. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย / หย่าร้าง /แยกกันอยู่

( ) สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน

5. อาชีพ
( ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
พนักงานสัญญาจ้างรัฐ
( ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว

( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................

6. รายได้ต่อเดือน
( ) 7,200 บาท – 14,199 บาท
( ) 21,200 บาท – 28,199 บาท

( ) 14,200 บาท – 21,199 บาท
( ) 28,200 บาท ขึน้ ไป

( ) พนักงานบริษทั เอกชน
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ตอนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การต่อการซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
คาชี้แจง : โปรดเขียนเครือ่ งหมาย( ⁄ ) ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน
มากทีส่ ุด

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การต่อการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ด้านผลิ ตภัณฑ์
1) ตราสินค้าและชื่อเสียงของสินค้า
2) ความสวยงามและทันสมัยของรูปทรงสินค้า
3) ความแข็งแรง คงทนของสินค้า
4) มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น
มอก. , ประหยัดไฟเบอร์ 5 , เต็มบีทยี ู
5) มีระดับเสียงเบาขณะเครื่องทางาน
6) มีระบบทีใ่ ช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
7) มีระบบกรองอากาศกาจัดกลิน่ และเชือ้ โรค
8) มีขนาดให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ
9) มีระยะเวลารับประกันทีเ่ หมาะสม เช่น
รับประกันอุปกรณ์และอะไหล่ 1 ปี
ด้านราคา
1) ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ
2) สินค้ามีป้ายแสดงราคาทีช่ ดั เจน
3) สินค้าสามารถต่อรองราคาได้
4) มีสว่ นลดเมื่อชาระด้วยเงินสด
5) สามารถชาระเงินผ่านบัตรเครดิตได้โดยไม่
เสียค่าธรรมเนียม
6) สามารถชาระเงินด้วยระบบผ่อนชาระกับทาง
ร้านหรือบัตรสินเชื่อทีเ่ ข้าร่วมรายการ
7) ราคาอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศไม่แพงเกิน
ความเหมาะสม

มาก
ที่สุด
5

ระดับความสาคัญ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ที่สุด
1
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การในการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
1) ร้านตัง้ อยูใ่ กล้บา้ นหรือทีท่ างานของท่าน
2) ร้านค้าต้องเป็ นร้านจาหน่าย
เครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ
3) ร้านค้าเป็ นตัวแทนจาหน่ายของบริษทั
เครื่องปรับอากาศโดยตรง
4) มีช่องทางการจัดจาหน่ายในห้างสรรพสินค้า /
ดิสเคาน์สโตร์
5) ร้านค้ามีสนิ ค้าให้เลือกหลายยีห่ อ้ หลายขนาด
6) ร้านค้ามีสนิ ค้าทีพ่ ร้อมจาหน่ายอย่างเพียงพอ
7) ร้านค้าจัดวางแสดงสินค้าให้เห็นได้ชดั เจน
8) ร้านค้ามีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
9) ร้านค้ามีทจ่ี อดรถให้กบั ลูกค้า
ด้านการส่งเสริมการตลาด
1) มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย (ลด แลก
แจก แถม)
2) มีการส่งเสริมการขายโดยการส่งชิน้ ส่วนชิง
รางวัล
3) มีการส่งเสริมการขายโดยใช้เครือ่ งเก่าแลกซือ้
เครื่องใหม่ในราคาพิเศษ
4) มีพนักงานขายแนะนาสินค้า ณ จุดขาย
5) มีการโฆษณาผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ
6) การโฆษณามีการใช้ ดารา/นักร้อง/นางแบบ/
บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นพรีเซนเตอร์ให้กบั สินค้า
7) มีบริการติดตัง้ /บริการบารุงรักษาหลังการ
ขาย
ด้านบุคคล
1) พนักงานขาย /ช่างติดตัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในสินค้าสามารถแนะนาและสาธิตสินค้าได้ดี
2) พนักงานขาย/ช่างติดตัง้ มีอธั ยาศัยและ
ทัศนคติดี
3) พนักงานขาย /ช่างติดตัง้ มีความกระตือรือร้น

มาก
ที่สุด
5

ระดับความสาคัญ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ที่สุด
1
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การในการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ด้านกระบวนการ
1) ร้านค้ามีการแนะนาและเลือก
เครื่องปรับอากาศได้เหมาะสมกับผูบ้ ริโภค
2) ร้านค้ามีระยะเวลาในการขายและติดตัง้
เครื่องปรับอากาศทีเ่ หมาะสม
3) ร้านค้ามีบริการหลังการขาย ( ดูแลรักษา /
ซ่อมบารุง) ตรงตามเงื่อนไขทีต่ กลงไว้
4) ร้านค้ามีกระบวนการชาระเงินทีถ่ ูกต้องและ
ตรงตามเงื่อนไขทีต่ กลงไว้
5) ผูบ้ ริโภคมีความสะดวกและรวดเร็วในการซือ้
สินค้าหรือเข้ารับบริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
1) ร้านค้ามีการตกแต่งสวยงามทันสมัย
2) ความสะอาดของร้านค้า
3) ร้านค้ามีการจัดแสดงสินค้าตัวอย่าง / จัดเรียง
สินค้าเป็ นระเบียบเรียบร้อย
4) ร้านค้ามีสงิ่ อานวยความสะดวกในการเข้ารับ
บริการ เช่น แคตตาล็อก น้าดืม่ ขนม Wifi
ฯลฯ
5) พนักงานขาย / ช่างติดตัง้ มีชุดแบบฟอร์มเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย

มาก
ที่สุด
5

ระดับความสาคัญ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ที่สุด
1
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ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริ โภค
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
คาชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับความคิ ดเห็นของ
ท่านซึ่งเป็ นจริ งต่อพฤติ กรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศ

1. ปจั จุบนั ทีพ่ กั อาศัยของท่านมีจานวนเครือ่ งปรับอากาศจานวน..........................เครือ่ ง
2. โปรดระบุตราสินค้าเครือ่ งปรับอากาศทีท่ ่านซือ้ ครัง้ ล่าสุด
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

มิตซูบชิ ิ อิลก็ ทริค
เทรน
ยอร์ค
ไดกิน้
ซัมซุง
เซ็นทรัลแอร์

( ) มิตซูบชิ ิ เฮฟวี่ ดิวตี้
( ) แคร์เรียร์
( ) ซัยโจเดนกิ
( ) โตโยต้า
( ) แอลจี
( ) ยีห่ อ้ อื่นๆ โปรดระบุ...................

3. จากตราสินค้าทีท่ ่านซือ้ ล่าสุด เหตุผลสาคัญทีท่ ่านตัดสินใจซือ้ ตราสินค้าดังกล่าว
( ) ตราสินค้ามีช่อื เสียง
( ) สินค้าคุณภาพดี
( ) สินค้ามีราคาถูกตามต้องการ
( ) เคยซือ้ /เคยใช้และประทับใจในสินค้า
( ) รายการส่งเสริมการขายทีน่ ่าสนใจ ( ) ได้รบั คาแนะนาจากบุคคลอื่น ๆ เช่น
เพื่อน ญาติ เพื่อนร่วมงาน
พนักงานขาย ฯลฯ
4. ลักษณะร้านค้าทีท่ ่านซือ้ เครือ่ งปรับอากาศครัง้ ล่าสุด
( ) ร้านค้าทีจ่ าหน่ ายเฉพาะเครือ่ งปรับอากาศ
( ) ร้านค้าจาหน่ ายเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทัวไป
่
( ) ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ (มุมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า)
( ) ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตัส บิก๊ ซี )
( ) ห้าง / ร้านค้าทีจ่ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ( โฮมโปร โกลบอลเฮ้าส์
ดูโฮม ฯลฯ)
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................................................................
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5. ลักษณะการชาระค่าสินค้าของท่าน
( ) ชาระด้วยเงินสด
( ) ชาระด้วยบัตรเครดิต
( ) ชาระด้วยการผ่อนชาระเป็นงวดๆ
6. ราคาเครือ่ งปรับอากาศทีท่ ่านซือ้ ล่าสุดมีราคาจานวน.....................................................บาท
7. ในการซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อท่านมากทีส่ ุด
( ) สื่อสิง่ พิมพ์ เช่น นิตยสาร แผ่นพับ
( ) สื่อโทรทัศน์
( ) สื่อออนไลน์ เช่น เว็ปไซด์ ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ เว็บบอร์ด Pantip บล็อกต่างๆ ฯลฯ
( ) พรีเซนเตอร์/บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ นิ ค้านัน้ เลือกใช้
( ) คนใกล้ชดิ เช่น ครอบครัว แฟน เพื่อน เพือ่ นร่วมงาน
( ) บุคคลทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งก่อสร้างหรือระบบไฟฟ้า เช่น วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ
( ) เจ้าของร้านค้าเครือ่ งปรับอากาศ / พนักงานขาย / ช่างติดตัง้
( ) ตัวท่านเอง
ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้

ภาคผนวก ข
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิ จยั
1.

รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิรกิ ุตตา

อาจารย์ประจา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.

อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ ์ณรงค์

อาจารย์ประจา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติย่อผู้ทาสารนิพนธ์
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ประวัติย่อผูท้ าสารนิ พนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั

กฤษชนก จงใจรักษ์
5 ตุลาคม 2522
กรุงเทพมหานคร
10/54 หมู่ 7 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตาบลบางกรวย
อาเภอบางกรวย นนทบุร ี 11130

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

