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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามด้านประชากรศาสตร์ เป็ น
การวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบ Off-line จานวน
400 ชุ ด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติ SPSS โดยใช้ค่าร้ อยละ การแจกแจงความถี่
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จ ัย ด้ว ยค่ า สถิ ติ t-test แบบ
Independent และ F-test แบบ One Way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ความคิดเห็ นด้วยมากมี 4
ด้าน คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้านกระบวนการ
รองลงมาเห็ นด้วยปานกลางมี 2 ด้าน คือปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย และปั จจัยด้านราคามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับที่นอ้ ย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูท้ ี่มีเพศแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางด้านราคา อายุที่อยูใ่ นช่วง 20 – 30 ปี มีการศึกษาในระดับชั้นปริ ญญาตรี
ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั /เอกชน จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับปั จจัยทั้ง7 ด้าน ในส่ วนของรายได้
เฉลี่ ยนั้นผูท้ ี่ มีรายได้น้อยจะมีความคิ ดเห็ นแตกต่างกับผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้มากกว่าในด้านผลิ ตภัณฑ์ และ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยแบบบ้านเดี่ยวจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากผูท้ ี่มีลกั ษณะ
ที่พกั อาศัยในแบบอื่น ๆ
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1. บทนา
ปั จจุบนั เป็ นที่ทราบกันดี ว่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เป็ นอีกหนึ่ งในอุปกรณ์ ที่ประชาชนทัว่ ไป
หันมาให้ความสนใจที่จะมีไว้ในครอบครอง เนื่ องจากคนเราให้ความสนใจในเรื่ องของความปลอดภัยใน
ด้านต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ข่าวอาชญากรรม การงัดแงะ ย่องเบา ขโมยทรัพย์สิน การ
โจรกรรม หรื อเหตุ ร้า ยต่ า งๆ ยัง คงมี ใ ห้ไ ด้พ บเห็ น ได้ยินกันอย่า งต่ อเนื่ องตามสื่ อ ต่ า งๆ อย่า งมากมาย
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตร.) กองบัญชาการตารวจนครบาล เผยแพร่ รายงานการรวบรวมข้อมูลสภานภาพ
อาชญากรรม คดี อาญา 4 กลุ่ ม ตั้งแต่วนั ที่ 01 มกราคม ถึ ง 31 กรกฎาคม 2561 สรุ ปผลการวิเคราะห์และ
นาเสนอถึงแนวโน้มของอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในห้วงต่อไป ดังนี้
สถิติการก่อคดีอาญาในเขตรับผิดชอบของกองบัญชาการตารวจนครบาลตั้งแต่วนั ที่ 01 มกราคม
2561 ถึ ง 31 กรกฎาคม 2561 พบว่ามีเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในช่ วงระยะเวลาที่ แสดงสถิ ติฐานความผิด
เกี่ยวกับชี วิต และทรัพย์สิน รวมกันมากกว่า 7,000 คดี ซึ่ งจานวนดังกล่าวหากคานวณจากจานวนประชากร
อาจดูไม่มากทางสถิติ แต่ในทางความรู ้สึกของประชาชนทัว่ ไปย่อมต้องรู ้สึกเป็ นกังวลกับความปลอดภัยของ
ชี วิตและทรัพย์สินของตนเองเป็ นสาคัญ ในบางกรณี การวางมารตราการป้ องกันก็ยงั ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และแม้จะระวังป้ องกันดี แค่ไหน แต่เหตุการณ์ บางอย่างก็ยงั สามารถเกิ ดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เช่ น
อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น และจากการรายงานของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ไตรมาส 3 ปี 2561โดยระบุไว้วา่ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561นี้ มีคดีอาญารวม 107,034 คดี เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดี ยวกันของปี 2560 ร้ อยละ 13.3 เป็ นคดี ยาเสพติ ด 89,414 คดี เพิ่มขึ้นร้ อยละ 19.5 โดยเป็ น
สัดส่ วนมากที่สุด ร้อยละ 83.5 ของคดีอาญารวม ขณะที่คดีชีวติ ร่ างกาย และเพศ รับแจ้ง 4,083 คดี ลดลงร้อย
ละ 11.7 คดี ประทุษร้ายต่อทรัพย์ รับแจ้ง 13,537 คดี ลดลงร้อยละ 9.8 นอกจากนี้ยงั มีการเกิดอุบตั ิเหตุทางบก
ที่ เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 13.1 สาเหตุ การเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ ม าจากพฤติ ก รรมผูใ้ ช้รถใช้ถนนที่ ไม่ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย
กาหนด และรวมถึงหนี้สินครัวเรื อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยอดคงค้างสิ นเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค ส่ วนบุคคล
ของธนาคารพาณิ ชย์ข ยายตัวเพิ่ม ขึ้ นร้ อยละ 8.4 (ที่ มา: สานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่งชาติ ปี ที่ 16 ฉบับที่ 4 เดือน พฤศจิกายน 2561)
กล้องวงจรปิ ดสามารถตอบโจทย์ผใู ้ ช้งานได้ในหลากหลายวัตถุ ประสงค์ ไม่วา่ จะเป็ นการดู แล
รักษาความปลอดภัย หรื อดูแลและเฝ้ ามองธุ รกิ จร้านค้า โกดัง โรงงาน แต่ก็ยงั มีผบู ้ ริ โภคอีกกลุ่มที่ใช้กล้อง
วงจรปิ ดเพื่ อคอยดู แลห่ วงใยคนในครอบครั วไม่ ว่า จะเป็ น ผูส้ ู ง อายุ เด็ ก หรื อผูป้ ่ วย หรื อจะใช้ใ นการดู
พฤติกรรมของพนักงานในที่ทางานก็สามารถทาได้ เนื่ องจากกล้องวงจรปิ ดเป็ นเสมือนยามที่คอยสอดส่ อง
ดูแลกวาดตามองได้กว้างขวางและหลากหลายมุมมอง ดูสถานการณ์ให้เราตลอด 24 ชัว่ โมง และยังมีเครื่ อง
บันทึกภาพ (DVR) เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดูยอ้ นหลังได้อีกด้วย ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ต้องการมี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเอาไว้ในครอบครองเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป การเลือก
ซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดด้วยตนเองก็เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบครอบจากปั จจัย
ต่างๆ โดยทางผูว้ ิจยั ได้นาเอาส่ วนผสมทางการตลาด 7Ps มาช่วยในการเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดมาก
191

ขึ้น ซึ่ งประกอบไปด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ (Product), 2. ราคา (Prices), 3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place), 4. การ
ส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion), 5. บุ ค ลากร (People), 6. ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence), 7.
กระบวนการ (Process) (A. Hanlon, Smart Insights, 2019, Online) และในปั จจุบนั นี้ ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ดก็มีให้เลือกซื้ อหลากหลายยีห่ อ้ ด้วยกัน เช่น Panasonic, Bosch, Fujiko, Samsung, Kenpro, Dahua, A
Vtech, Watashi, LG, Hikvision และ LOG เป็ นต้น ซึ่ งในแต่ ล ะยี่ ห้ อ ก็ มี ร าคาที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไปตาม
คุณสมบัติต่างๆ รวมถึงมีตวั แทนจาหน่ายที่รับติดตั้งอยูต่ ามพื้นที่ต่างๆ อย่างมากมาย และบางบริ ษทั ก็ฟรี ค่า
ติดตั้งอีกด้วย ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดได้ง่ายมากขึ้น เพื่อนามาเป็ นตัว
ช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้กบั ตนเองบุคคลในครอบครัว ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ได้อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ใน
เขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ใน
เขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามด้านประชากรศาสตร์

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผูท้ ี่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ย
และลักษณะที่พกั อาศัยของผูบ้ ริ โภค ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการ
เลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1 (H1) ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทางด้านเพศ ที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ กล้อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด ในเขตพื้ น ที่ บ างเขน
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 (H2) ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทางด้านอายุ ที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ กล้อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด ในเขตพื้ น ที่ บ างเขน
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 (H3) ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทางด้านการศึกษา ที่มีความแตกต่างกัน มีผล
ต่ อปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่ อการเลื อกซื้ อกล้องโทรทัศ น์ วงจรปิ ด ในเขตพื้ นที่ บ างเขน
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 4 (H4) ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทางด้านอาชีพ ที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ กล้อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด ในเขต พื้ น ที่ บ างเขน
กรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานที่ 5 (H5) ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทางด้านรายได้เฉลี่ย ที่มีความแตกต่างกัน มี
ผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 6 (H6) ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทางด้านลักษณะที่พกั อาศัยที่มีความแตกต่าง
กัน มี ผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการเลื อกซื้ อกล้องโทรทัศ น์ วงจรปิ ด ในเขตพื้ นที่
บางเขน กรุ งเทพมหานคร

4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
4.1 จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้คาดหวังว่าเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดมาเป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ทาการศึกษา
ข้อมูลก่อนที่จะเลือกซื้ อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
4.2 จากการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการในการปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดให้มีความเหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
4.3 จากการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั คาดว่าประชากรในพื้นที่บางเขนและพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับความ
ปลอดภัยในการดาเนิ นชี วิตประจาวันมากยิ่งขึ้นเพราะมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเข้ามาช่วยในการดู แลความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
4.4 จากการวิจยั ในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาหรื อวิจยั แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการ
ทาการศึกษา และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา ในการศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาทางด้านปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ย และ
ลักษณะที่พกั อาศัยของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั การเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
5.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาในเขตพื้นที่ บางเขน กรุ งเทพมหานคร
โดยมีประชากรทั้งชายและหญิงรวมทั้งหมด 382,820 คน (ข้อมูลจากสถิติไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2562 ณ
วันที่ 3 ธ.ค. 61 แหล่งที่มา: สานักงานบางเขน)
5.3 ขอบเขตด้านเวลา ผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่วงเวลา กุมภาพันธ์ 2562
ถึง เมษายน 2562
5.4 ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา สามารถจาแนกตัวแปรได้ดงั นี้
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5.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแปรดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ย
- ลักษณะที่พกั อาศัย
5.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ตวั แปรดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านส่ งเสริ มการขาย
- ด้านบุคคล
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
- ด้านกระบวนการ
(ที่มา: A. Hanlon, Smart Insights, 2019, Online)

6. ระเบียบวิธีวจิ ัย
เนื่ อ งจากงานวิ จ ั ย นี้ เป็ นงานวิ จ ั ย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) ผู ้วิ จ ัย จึ ง เลื อ กใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินการวิจยั ในครั้งนี้
โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างเครื่ องมือดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ สร้างขึ้นมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ นามาสร้ างแบบสอบถามโดยแบ่งเนื้ อหาของคาถามออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ เป็ นแบบสอบถามที่ประกอบไปด้วย
เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ย และลักษณะที่พกั อาศัย โดยเป็ นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามทางด้า นปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการเลื อ กซื้ อ
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ ง
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เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดค่าน้ าหนักของการประเมินทั้ง 5 ระดับนั้น ผูด้ าเนินงานวิจยั เลือกใช้ตามวิธีการของ
ลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scale) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซื้ อมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซื้ อปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซื้ อน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซื้ อน้อยที่สุด

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศชายจานวน 292
คน คิดเป็ นร้อยละ 73.0 และเพศหญิง จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาตามช่ วง
อายุส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยสู งสุ ดอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุ
20-30 ปี จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 196 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 49.0 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 116 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.0 และมีอาชี พ
พนักงานบริ ษทั /เอกชนมากที่สุด จานวน 148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.0 รองลงมาคือ ธุ รกิ จส่ วนตัว/ค้า ขาย
จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.0 ซึ่ งมีรายได้เฉลี่ยสู งสุ ดอยูท่ ี่ 5,001 – 20,000 บาท จานวน 260 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ 20,001 – 40,000 บาท จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.0 และส่ วนใหญ่มีลกั ษณะ
ที่พกั อาศัยแบบห้องเช่ า/บ้านเช่ า จานวน 196 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.0 รองลงมามีลกั ษณะที่พกั อาศัย แบบ
ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0
ผลการวิจัยปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด ในเขต
พืน้ ทีบ่ างเขน กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความคิดเห็ นด้วยมากมีอยู่
ด้วยกัน 4 ด้าน รองลงมาเห็ นด้วยปานกลางมี อยู่ 2 ด้าน และเห็ นด้วยน้อยมี อยู่เพียงด้านเดี ยวเท่านั้น เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสู งสุ ดคือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัย
ด้านบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้านกระบวนการที่มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับที่
เห็ นด้วยมาก รองลงมาคือมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และ
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย และปั จจัยด้านราคามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับที่นอ้ ย
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 คื อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ ในภาพรวมพบว่ามี ความ
คิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีเพศที่มีความ
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คิดเห็ นแตกต่างกันอยู่ 5 ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มี อยู่แค่2ด้านเท่านั้นที่ มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีเพศที่มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน คือด้านราคาและด้านการส่ งเสริ มการขาย
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 คื อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ ในภาพรวมพบว่ามี ความ
คิดเห็นแตกต่างกัน แต่เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีช่วงอายุที่แตกต่าง
กันอยู่ 5 ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้าน
บุคคล และมีอยู่แค่ 2 ด้านเท่านั้นที่มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีช่วงอายุที่ไม่แตกต่างกัน คือด้าน
ลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 คื อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามการศึกษา ในภาพรวมพบว่ามี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีการศึกษาที่
แตกต่างกันอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ และอีก 5 ด้านที่มีปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีการศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย ด้านบุคคลและด้านกระบวนการ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 4 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ ในภาพรวมพบว่ามีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอาชีพที่แตกต่างกันอยู่
4 ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ และอีก 3
ด้านที่มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอาชีพที่ไม่แตกต่างกัน คือด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการขาย และ
ด้านกระบวนการ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 5 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามรายได้เฉลี่ย ในภาพรวมพบว่ามี
ความคิดเห็ นที่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีรายได้เฉลี่ยที่
แตกต่างกันอยู่ 3 ด้าน คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านบุ คคล และด้านกระบวนการ และอี ก 4 ด้านที่ มีปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีรายได้เฉลี่ ยที่ไม่แตกต่างกัน คือด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย และด้านลักษณะทางกายภาพ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 6 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะที่พกั อาศัย ในภาพรวม
พบว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีลกั ษณะ
ที่พกั อาศัยที่แตกต่างกันอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านกระบวนการ และอีก 5 ด้านที่มี
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยที่ไม่แตกต่างกัน คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร” มีประเด็นที่น่าสนใจซึ่ งนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
8.1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่
บางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้
1) ด้านกระบวนการ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านกระบวนการมีความสาคัญมาก โดยก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิ ดนั้น ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาปั จจัยด้านกระบวนการก่อนอาจเนื่ องมากจากการมีระบบซอฟต์แวร์ รองรับการ
ทางานที่ดีและมีข้ นั ตอนในการทางานที่ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้ จึงทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความมัน่ ใจจึง
พิจารณาปั จจัยด้านนี้ก่อนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
2) ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ จากการศึ ก ษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ค วามคิ ดเห็ นว่าปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีความสาคัญมาก โดยก่อนที่ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดนั้น ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพมาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ให้ความสาคัญกับบริ ษทั ที่จาหน่ายสิ นค้าใช้อุปกรณ์เสริ มในการติดตั้งที่มีคุณภาพและมีทีมงานในการ
ติ ด ตั้ง ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยอาจจะมองถึ ง เรื่ องความปลอดภัย และคุ ณ ภาพในการใช้ อุ ป กรณ์ ต ลอดจน
ความสามารถในการติดตั้งของทีมงานเป็ นหลัก
3) ด้า นบุ ค คล จากการศึ ก ษาพบว่า ผู บ้ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น ว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้านบุคคลมีความสาคัญมาก อาจเนื่องมากจากที่ผบู ้ ริ โภคพิจารณาทางด้านกระบวนการและด้าน
ลักษณะทางกายภาพแล้วจึงทาให้ผบู ้ ริ โภคมองถึงด้านบุคคลต่อเนื่องมาด้วย ซึ่ งอาจจะมองถึง การมีพนักงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เพียงพอ สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ สามารถอธิ บายวิธีใช้งานได้อย่างละเอียด และมีความรู ้
ความสามารถในการนาเสนอสิ นค้านัน่ เอง เพราะถ้าบริ ษทั ที่มีพนักงานที่เพียงพอและมีความสามารถในด้าน
ต่างๆ แล้วนั้น ก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจและเกิดความเชื่ อใจที่จะตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าได้
นัน่ เอง
4) ด้านผลิ ตภัณฑ์ จากการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ความคิ ดเห็ นว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสาคัญ มาก อาจเนื่องมาจากผูบ้ ริ โภคได้พิจารณาถึงปั จจัยภายในองค์กรด้าน
กระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ตลอดจนด้านบุคคลแล้วพบว่า มีความน่าเชื่อถือต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดแล้วนั้น จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคมองถึงตัวของผลิตภัณฑ์ถดั มาว่ามีการรับประกันสิ นค้า
หรื อไม่ มีคู่มือการใช้งานหรื อไม่ ตลอดจนความหลากหลายยี่ห้อของผลิ ตภัณฑ์และคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์
นัน่ เอง
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5) ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านราคามีความสาคัญใกล้เคียงกับด้านผลิตภัณฑ์ อาจเนื่ องมาจากเมื่อผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเกี่ยวกับยี่ห้อของ
ผลิ ตภัณฑ์ได้แล้วนั้น จึงมองถึ งด้านราคาเป็ นปั จจัยต่อมาว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดนั้นมีราคาที่ตนเองนั้น
สามารถซื้ อได้หรื อไม่และราคาของอุปกรณ์เสริ มที่ใช้ในการติดตั้งนั้นมีความเหมาะสมหรื อเปล่า เพื่อเป็ นตัว
ช่วยในการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดมากขึ้นนัน่ เอง
6) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย จากการศึกษาพบว่า เมื่อลูกค้า
พิจารณาด้านต่างๆ จนครบแล้วนั้น ลูกค้าก็จะพิจารณาถึงด้านช่ องทางการจัดจาหน่ายและด้านการส่ งเสริ ม
การขายเป็ นปั จจัย ถัดมาว่า มี บ ริ ก ารติ ดตั้ง และจัดส่ ง ถึ ง บ้า นฟรี หรื อไม่ มี ตวั แทนจาหน่ า ยและรั บ ติ ดตั้ง
กระจายอยูท่ ี่ใดบ้าง มีการจัดโปรโมชัน่ อะไรอยูบ่ า้ งและมีของแถมของสมมนาคุ ณและรางวัลอื่นๆ หรื อไม่
ซึ่ งถ้าเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ ถูกใจผูบ้ ริ โภคก็อาจจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ดมากขึ้น
8.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 – 6 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามประชากรศาสตร์ พบว่า ผูท้ ี่มีเพศ
แตกต่างกันให้ความสาคัญทางด้านราคามากที่สุด อาจจะเพราะว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิง มองถึงราคาใน
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดสาคัญที่ สุดกว่าปั จจัยด้านอื่ นๆ ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากมี อายุอยู่
ในช่ วง 20 – 30 ปี จะให้ความสาคัญกับปั จจัยทั้ง 7 ด้านมากกว่าช่ วงอายุอื่นๆ ที่ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยทั้ง 7 ด้านมากเท่าไหร่ นัก ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเหล่ านี้ มีการศึ กษาในระดับชั้นปริ ญญาตรี มี ความคิ ดเห็ นที่
แตกต่างออกไปจากผูท้ ี่มีการศึกษาในระดับชั้นอื่นๆ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั /เอกชน แต่ใน
ส่ วนของรายได้เฉลี่ ยนั้นมี ความคิ ดเห็ นที่ แตกต่ างกันออกไปเมื่ อพิจารณาจากการเปรี ย บเที ยบรายคู่น้ นั
ส่ วนมากผูท้ ี่ มี รายได้น้อยจะมี ค วามคิ ดเห็ นแตกต่ า งกับ ผู บ้ ริ โภคที่ มี รายได้ม ากกว่า ที่ เห็ นได้ชัดคื อ ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ คื อผูท้ ี่ มี รายได้ต่ า กว่า 5,000 บาท จะมี ค วามคิ ดเห็ นที่ แตกต่ า งจากผูท้ ี่ มี รายได้ที่ มากกว่า อาจ
เนื่องมาจากผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยจะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อและคุณภาพที่อยูใ่ นระดับปานกลางซึ่ งจะส่ งผลให้
มี ราคาที่ ถูกลงด้วยนั่นเอง แต่ในทางกลับกัน ผูท้ ี่ มีรายได้มากก็จะมองผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมี ยี่ห้อที่
สู งขึ้น ส่ งผลให้มีราคาที่สูงขึ้นตามรายได้ที่ตนได้รับเช่นกัน และสุ ดท้ายผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีลกั ษณะที่พกั
อาศัยแบบบ้านเดี่ยวจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากผูท้ ี่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยในแบบอื่นๆ ซึ่ งดูได้จาก
การเปรี ยบเทียบรายคู่ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือด้านกระบวนการ ที่ผบู ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยแบบบ้านเดี่ยว
จะมีความคิดเห็ นที่แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยแบบอคอนโด/หอพัก, ทาวน์เฮ้า/ทาวน์โฮม
และ ห้องเช่า/บ้านเช่า
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ในเขตพื้นที่บางเขน กรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาโดยรวมปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ถือว่ามีความสาคัญที่จะนามา
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ปรับปรุ งเลือกใช้กลยุทธ์ต่าง ๆให้มีความเหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคที่มีความแตกต่างกันออกไปในหลายๆ ด้าน
เช่น เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ย และลักษณะที่พกั อาศัย เป็ นต้น

9. ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในส่ วนของรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น เช่นควรเพิ่ม
ฐานการผลิตของกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด, ผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ, ระยะเวลาในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อ และระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการเลือกซื้ อ เป็ นต้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดครบถ้วนมาก
ยิง่ ขึ้นกว่านี้ จะได้เฉพาะเจาะจงกลุ่มในการเลือกซื้ อได้แคบลงกว่าเดิม และสามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายได้มาก
ยิง่ ขึ้น
2) ในการศึ กษาครั้ งต่อไปควรเพิ่มรายละเอี ยดที่ มากขึ้ น โดยศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดโดยแยกยี่ห้อของกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เพื่อเป็ นการศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละด้านของ
ยี่ห้อต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการได้มีการปรับกลยุทธ์ในการออกแบบผลิตภั ณฑ์ การขาย และ
การทาการตลาดให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็ นการกระตุน้ การตัดสิ นใจเลื อก
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย
3) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษากลุ่มเป้ าหมายทัว่ ทั้งกรุ งเทพมหานครโดยไม่ตอ้ งแบ่งเขต
การศึ ก ษา เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ล ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ ก ว้า งมากขึ้ น และเพื่ อเป็ นการช่ วยให้บ ริ ษ ัท ที่
จาหน่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดที่กระจายอยูท่ วั่ ทุกพื้นที่ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่อยูท่ วั่ พื้นที่กรุ งเทพมหานคร และเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจและสามารถเข้าถึงการบริ การ
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดได้ง่ายมากขึ้น
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