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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามดา้นประชากรศาสตร์ เป็น
การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม แบบ Off-line จ านวน 
400 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยใช้ค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยค่าสถิติ t-test แบบ 
Independent และ F-test แบบ One Way ANOVA  
 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความคิดเห็นดว้ยมากมี 4 
ดา้น คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ 
รองลงมาเห็นดว้ยปานกลางมี 2 ดา้น คือปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการ
ขาย และปัจจยัดา้นราคามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูท่ี้มีเพศแตกต่าง
กนัมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัทางดา้นราคา อายุท่ีอยูใ่นช่วง 20 – 30 ปี มีการศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั/เอกชน จะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนักบัปัจจยัทั้ง7 ดา้น ในส่วนของรายได้
เฉล่ียนั้นผูท่ี้มีรายได้น้อยจะมีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากกว่าในด้านผลิตภณัฑ์ และ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีมีลกัษณะท่ีพกัอาศยัแบบบา้นเด่ียวจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไปจากผูท่ี้มีลกัษณะ
ท่ีพกัอาศยัในแบบอ่ืน ๆ 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีว่า กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เป็นอีกหน่ึงในอุปกรณ์ท่ีประชาชนทัว่ไป
หันมาให้ความสนใจท่ีจะมีไวใ้นครอบครอง เน่ืองจากคนเราให้ความสนใจในเร่ืองของความปลอดภยัใน
ดา้นต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาวะท่ีข่าวอาชญากรรม การงดัแงะ ยอ่งเบา ขโมยทรัพยสิ์น การ
โจรกรรม หรือเหตุร้ายต่างๆ ยงัคงมีให้ได้พบเห็น ได้ยินกันอย่างต่อเน่ืองตามส่ือต่างๆ อย่างมากมาย 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) กองบญัชาการต ารวจนครบาล เผยแพร่รายงานการรวบรวมขอ้มูลสภานภาพ
อาชญากรรม คดีอาญา 4 กลุ่ม ตั้งแต่วนัท่ี 01 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2561 สรุปผลการวิเคราะห์และ
น าเสนอถึงแนวโนม้ของอาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึนในหว้งต่อไป ดงัน้ี 
 สถิติการก่อคดีอาญาในเขตรับผิดชอบของกองบญัชาการต ารวจนครบาลตั้งแต่วนัท่ี 01 มกราคม 
2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พบว่ามีเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีแสดงสถิติฐานความผิด
เก่ียวกบัชีวิต และทรัพยสิ์น รวมกนัมากกวา่ 7,000 คดี ซ่ึงจ านวนดงักล่าวหากค านวณจากจ านวนประชากร
อาจดูไม่มากทางสถิติ แต่ในทางความรู้สึกของประชาชนทัว่ไปยอ่มตอ้งรู้สึกเป็นกงัวลกบัความปลอดภยัของ
ชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเองเป็นส าคญั ในบางกรณีการวางมารตราการป้องกนัก็ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ และแมจ้ะระวงัป้องกนัดีแค่ไหน แต่เหตุการณ์บางอย่างก็ยงัสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลา เช่น 
อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ และจากการรายงานของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ไตรมาส 3 ปี 2561โดยระบุไวว้า่ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561น้ี มีคดีอาญารวม 107,034 คดี เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 ร้อยละ 13.3 เป็นคดียาเสพติด 89,414 คดี เพิ่มข้ึนร้อยละ 19.5 โดยเป็น
สัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 83.5 ของคดีอาญารวม ขณะท่ีคดีชีวติ ร่างกาย และเพศ รับแจง้ 4,083 คดี ลดลงร้อย
ละ 11.7 คดี ประทุษร้ายต่อทรัพย ์รับแจง้ 13,537 คดี ลดลงร้อยละ 9.8 นอกจากน้ียงัมีการเกิดอุบติัเหตุทางบก
ท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.1 สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุมาจากพฤติกรรมผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย
ก าหนด และรวมถึงหน้ีสินครัวเรือนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ยอดคงคา้งสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค ส่วนบุคคล
ของธนาคารพาณิชยข์ยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.4 (ท่ีมา: ส านักคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 4 เดือน พฤศจิกายน 2561) 
 กลอ้งวงจรปิดสามารถตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านไดใ้นหลากหลายวตัถุประสงค ์ไม่วา่จะเป็นการดูแล
รักษาความปลอดภยั หรือดูแลและเฝ้ามองธุรกิจร้านคา้ โกดงั โรงงาน แต่ก็ยงัมีผูบ้ริโภคอีกกลุ่มท่ีใช้กล้อง
วงจรปิดเพื่อคอยดูแลห่วงใยคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็น ผูสู้งอายุ เด็ก หรือผูป่้วย หรือจะใช้ในการดู
พฤติกรรมของพนกังานในท่ีท างานก็สามารถท าได ้เน่ืองจากกลอ้งวงจรปิดเป็นเสมือนยามท่ีคอยสอดส่อง
ดูแลกวาดตามองไดก้วา้งขวางและหลากหลายมุมมอง ดูสถานการณ์ให้เราตลอด 24 ชัว่โมง และยงัมีเคร่ือง
บนัทึกภาพ (DVR) เพื่อบนัทึกภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้ดูยอ้นหลงัไดอี้กดว้ย ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้งการมี
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเอาไวใ้นครอบครองเพื่อใชง้านในวตัถุประสงคต่์างๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป การเลือก
ซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดดว้ยตนเองก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอยา่งรอบครอบจากปัจจยั
ต่างๆ โดยทางผูว้ิจยัไดน้ าเอาส่วนผสมทางการตลาด 7Ps มาช่วยในการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดมาก
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ข้ึน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. ผลิตภณัฑ์ (Product), 2. ราคา (Prices), 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place), 4. การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion), 5. บุคลากร (People), 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence), 7. 
กระบวนการ (Process) (A. Hanlon, Smart Insights, 2019, Online) และในปัจจุบนัน้ีระบบกล้องโทรทศัน์
วงจรปิดก็มีใหเ้ลือกซ้ือหลากหลายยีห่อ้ดว้ยกนั เช่น Panasonic, Bosch, Fujiko, Samsung, Kenpro, Dahua, A 
Vtech, Watashi, LG, Hikvision และ LOG เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละยี่ห้อก็มีราคาท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
คุณสมบติัต่างๆ รวมถึงมีตวัแทนจ าหน่ายท่ีรับติดตั้งอยูต่ามพื้นท่ีต่างๆ อยา่งมากมาย และบางบริษทัก็ฟรีค่า
ติดตั้งอีกดว้ย ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไดง่้ายมากข้ึน เพื่อน ามาเป็นตวั
ช่วยในการดูแลความปลอดภยัใหก้บัตนเองบุคคลในครอบครัว ตลอดจนทรัพยสิ์นต่างๆ ไดอี้กดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ใน
เขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ใน
เขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามดา้นประชากรศาสตร์ 
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
 3.1 ผูท่ี้มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย 
และลกัษณะท่ีพกัอาศยัของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 1 (H1) ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ ท่ีมีความแตกต่างกนั มีผลต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2 (H2) ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทางดา้นอายุ ท่ีมีความแตกต่างกนั มีผลต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
   สมมติฐานท่ี 3 (H3) ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทางดา้นการศึกษา ท่ีมีความแตกต่างกนั มีผล
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
    สมมติฐานท่ี 4 (H4) ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทางดา้นอาชีพ ท่ีมีความแตกต่างกนั มีผลต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในเขต พื้นท่ีบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
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   สมมติฐานท่ี 5 (H5) ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทางดา้นรายไดเ้ฉล่ีย ท่ีมีความแตกต่างกนั มี
ผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
   สมมติฐานท่ี 6 (H6) ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทางดา้นลกัษณะท่ีพกัอาศยัท่ีมีความแตกต่าง
กนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ี
บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   4.1 จากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดค้าดหวงัวา่เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดมาเป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริโภคไดท้  าการศึกษา
ขอ้มูลก่อนท่ีจะเลือกซ้ือระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด  
   4.2 จากการวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการในการปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์
ทางการตลาดใหมี้ความเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
   4.3 จากการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัคาดวา่ประชากรในพื้นท่ีบางเขนและพื้นท่ีใกลเ้คียงจะไดรั้บความ
ปลอดภยัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัมากยิ่งข้ึนเพราะมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเขา้มาช่วยในการดูแลความ
ปลอดภยัเพิ่มมากข้ึน 
   4.4 จากการวิจยัในคร้ังน้ี คาดวา่จะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาหรือวิจยัแก่ผูท่ี้ตอ้งการ
ท าการศึกษา และเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 

5. ขอบเขตการศึกษา 
   5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทางด้านปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย และ
ลกัษณะท่ีพกัอาศยัของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
   5.2 ขอบเขตดา้นประชากร ไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาในเขตพื้นท่ี บางเขน กรุงเทพมหานคร 
โดยมีประชากรทั้งชายและหญิงรวมทั้งหมด 382,820 คน (ขอ้มูลจากสถิติไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562 ณ 
วนัท่ี 3 ธ.ค. 61 แหล่งท่ีมา: ส านกังานบางเขน) 
   5.3 ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวจิยั เร่ือง ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลา กุมภาพนัธ์ 2562 
ถึง เมษายน 2562 
   5.4 ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา สามารถจ าแนกตวัแปรไดด้งัน้ี 
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    5.4.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
         1. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ 
       - เพศ 
       - อาย ุ
       - การศึกษา 
       - อาชีพ 
       - รายไดเ้ฉล่ีย 
       - ลกัษณะท่ีพกัอาศยั 
   5.4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
       1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด  

      - ดา้นผลิตภณัฑ ์
      - ดา้นราคา 
        - ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
      - ดา้นส่งเสริมการขาย 
      - ดา้นบุคคล 
      - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
      - ดา้นกระบวนการ 

       (ท่ีมา: A. Hanlon, Smart Insights, 2019, Online) 
 

6. ระเบียบวธิีวจิัย 
 เ น่ืองจากงานวิจัย น้ี เ ป็นงานวิจัย เ ชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ผู ้วิจ ัย จึง เ ลือกใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี 
โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี  
   เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี สร้างข้ึนมาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ศึกษา
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ น ามาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเน้ือหาของค าถามออกเป็น 3 
ตอน ดงัน้ี 
    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามท่ีประกอบไปดว้ย 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย และลกัษณะท่ีพกัอาศยั โดยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ 
(Check List)  
    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามทางด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึง
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เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมินทั้ง 5 ระดบันั้น ผูด้  าเนินงานวจิยัเลือกใชต้ามวธีิการของ
ลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scale) โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
       ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด 
       ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซ้ือมาก 
       ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซ้ือปานกลาง 
       ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซ้ือนอ้ย 

ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซ้ือนอ้ยท่ีสุด 
 

7. ผลการศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยมีเพศชายจ านวน 292 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 และเพศหญิง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาตามช่วง
อายสุ่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นช่วง 31-40 ปี จ  านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 
20-30 ปี จ  านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 196 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และมีอาชีพ
พนกังานบริษทั/เอกชนมากท่ีสุด จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 5,001 – 20,000 บาท จ านวน 260 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ 20,001 – 40,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และส่วนใหญ่มีลกัษณะ
ท่ีพกัอาศยัแบบห้องเช่า/บา้นเช่า จ  านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมามีลกัษณะท่ีพกัอาศยัแบบ
ทาวน์เฮา้ส์/ทาวน์โฮม จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 
 ผลการวจัิยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในเขต
พืน้ทีบ่างเขน กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความคิดเห็นดว้ยมากมีอยู่
ด้วยกนั 4 ด้าน รองลงมาเห็นด้วยปานกลางมีอยู่ 2 ด้าน และเห็นด้วยน้อยมีอยู่เพียงด้านเดียวเท่านั้น เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ี
เห็นดว้ยมาก รองลงมาคือมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย และปัจจยัดา้นราคามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมพบว่ามีความ
คิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่า มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีเพศท่ีมีความ
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คิดเห็นแตกต่างกนัอยู่ 5 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มีอยู่แค่2ด้านเท่านั้นท่ีมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีเพศท่ีมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั คือดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการขาย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ในภาพรวมพบว่ามีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั แต่เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่า มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีช่วงอายุท่ีแตกต่าง
กนัอยู่ 5 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้น
บุคคล และมีอยู่แค่ 2 ดา้นเท่านั้นท่ีมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีช่วงอายุท่ีไม่แตกต่างกนั คือดา้น
ลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามการศึกษา ในภาพรวมพบว่ามี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัอยู ่2 ดา้น คือ ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ และอีก 5 ดา้นท่ีมีปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีการศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนั คือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการ
ขาย ดา้นบุคคลและดา้นกระบวนการ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ ในภาพรวมพบวา่มีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัอยู ่
4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ และอีก 3 
ดา้นท่ีมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอาชีพท่ีไม่แตกต่างกนั คือดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย และ
ดา้นกระบวนการ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย ในภาพรวมพบว่ามี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่า มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียท่ี
แตกต่างกนัอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ และอีก 4 ด้านท่ีมีปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีรายได้เฉล่ียท่ีไม่แตกต่างกนั คือดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะท่ีพกัอาศยั ในภาพรวม
พบวา่มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีลกัษณะ
ท่ีพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนัอยู ่2 ดา้น คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ และอีก 5 ดา้นท่ีมี
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีลกัษณะท่ีพกัอาศยัท่ีไม่แตกต่างกนั คือดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร” มีประเด็นท่ีน่าสนใจซ่ึงน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 8.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ี
บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี 

1) ดา้นกระบวนการ จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการมีความส าคญัมาก โดยก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิดนั้น ผูบ้ริโภคจะพิจารณาปัจจยัดา้นกระบวนการก่อนอาจเน่ืองมากจากการมีระบบซอฟตแ์วร์รองรับการ
ท างานท่ีดีและมีขั้นตอนในการท างานท่ีชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้จึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจจึง
พิจารณาปัจจยัดา้นน้ีก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

2) ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความส าคญัมาก โดยก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดนั้น ผูบ้ริโภคจะพิจารณาปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบับริษทัท่ีจ  าหน่ายสินคา้ใชอุ้ปกรณ์เสริมในการติดตั้งท่ีมีคุณภาพและมีทีมงานในการ
ติดตั้ ง ท่ีมีคุณภาพ โดยอาจจะมองถึงเ ร่ืองความปลอดภัยและคุณภาพในการใช้อุปกรณ์ตลอดจน
ความสามารถในการติดตั้งของทีมงานเป็นหลกั      

3) ด้านบุคคล จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นบุคคลมีความส าคญัมาก อาจเน่ืองมากจากท่ีผูบ้ริโภคพิจารณาทางดา้นกระบวนการและด้าน
ลกัษณะทางกายภาพแลว้จึงท าใหผู้บ้ริโภคมองถึงดา้นบุคคลต่อเน่ืองมาดว้ย ซ่ึงอาจจะมองถึง การมีพนกังาน/
เจา้หนา้ท่ี ท่ีเพียงพอ สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้สามารถอธิบายวธีิใชง้านไดอ้ยา่งละเอียด และมีความรู้
ความสามารถในการน าเสนอสินคา้นัน่เอง เพราะถา้บริษทัท่ีมีพนกังานท่ีเพียงพอและมีความสามารถในดา้น
ต่างๆ แลว้นั้น ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจและเกิดความเช่ือใจท่ีจะตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ได้
นัน่เอง      

4) ด้านผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความส าคญัมาก อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัภายในองคก์รด้าน
กระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตลอดจนดา้นบุคคลแลว้พบวา่ มีความน่าเช่ือถือต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดแลว้นั้น จึงท าใหผู้บ้ริโภคมองถึงตวัของผลิตภณัฑถ์ดัมาวา่มีการรับประกนัสินคา้
หรือไม่ มีคู่มือการใชง้านหรือไม่ ตลอดจนความหลากหลายยี่ห้อของผลิตภณัฑ์และคุณภาพของผลิตภณัฑ์
นัน่เอง 
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5) ดา้นราคา จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคามีความส าคญัใกลเ้คียงกบัดา้นผลิตภณัฑ์ อาจเน่ืองมาจากเม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจเก่ียวกบัยี่ห้อของ
ผลิตภณัฑ์ไดแ้ลว้นั้น จึงมองถึงดา้นราคาเป็นปัจจยัต่อมาว่ากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดนั้นมีราคาท่ีตนเองนั้น
สามารถซ้ือไดห้รือไม่และราคาของอุปกรณ์เสริมท่ีใชใ้นการติดตั้งนั้นมีความเหมาะสมหรือเปล่า เพื่อเป็นตวั
ช่วยในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดมากข้ึนนัน่เอง 

6) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย จากการศึกษาพบวา่ เม่ือลูกคา้
พิจารณาดา้นต่างๆ จนครบแลว้นั้น ลูกคา้ก็จะพิจารณาถึงดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริม
การขายเป็นปัจจยัถัดมาว่า มีบริการติดตั้งและจดัส่งถึงบา้นฟรีหรือไม่ มีตวัแทนจ าหน่ายและรับติดตั้ง
กระจายอยูท่ี่ใดบา้ง มีการจดัโปรโมชัน่อะไรอยูบ่า้งและมีของแถมของสมมนาคุณและรางวลัอ่ืนๆ หรือไม่ 
ซ่ึงถา้เง่ือนไขต่างๆ เหล่าน้ีถูกใจผูบ้ริโภคก็อาจจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจในการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดมากข้ึน 
   8.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 – 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูท่ี้มีเพศ
แตกต่างกนัให้ความส าคญัทางดา้นราคามากท่ีสุด อาจจะเพราะวา่ ทั้งเพศชายและเพศหญิง มองถึงราคาใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปิดส าคญัท่ีสุดกว่าปัจจยัด้านอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคส่วนมากมีอายุอยู่
ในช่วง 20 – 30 ปี จะให้ความส าคญักบัปัจจยัทั้ง 7 ดา้นมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ ท่ีไม่ค่อยให้ความส าคญักบั
ปัจจยัทั้ง 7 ด้านมากเท่าไหร่นัก ซ่ึงผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีการศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี มีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างออกไปจากผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัชั้นอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั/เอกชน แต่ใน
ส่วนของรายได้เฉล่ียนั้นมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไปเม่ือพิจารณาจากการเปรียบเทียบรายคู่นั้น
ส่วนมากผูท่ี้มีรายได้น้อยจะมีความคิดเห็นแตกต่างกับผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้มากกว่าท่ีเห็นได้ชัดคือด้าน
ผลิตภณัฑ์ คือผูท่ี้มีรายได้ต ่ากว่า 5,000 บาท จะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผูท่ี้มีรายได้ท่ีมากกว่าอาจ
เน่ืองมาจากผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมียี่ห้อและคุณภาพท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงจะส่งผลให้
มีราคาท่ีถูกลงด้วยนั่นเอง แต่ในทางกลบักนั ผูท่ี้มีรายได้มากก็จะมองผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและมียี่ห้อท่ี
สูงข้ึน ส่งผลให้มีราคาท่ีสูงข้ึนตามรายไดท่ี้ตนไดรั้บเช่นกนั และสุดทา้ยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีลกัษณะท่ีพกั
อาศยัแบบบา้นเด่ียวจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไปจากผูท่ี้มีลกัษณะท่ีพกัอาศยัในแบบอ่ืนๆ ซ่ึงดูไดจ้าก
การเปรียบเทียบรายคู่ท่ีเห็นชดัเจนท่ีสุดคือดา้นกระบวนการ ท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีพกัอาศยัแบบบา้นเด่ียว
จะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีพกัอาศยัแบบอคอนโด/หอพกั, ทาวน์เฮา้/ทาวน์โฮม 
และ หอ้งเช่า/บา้นเช่า  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ในเขตพื้นท่ีบางเขน กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาโดยรวมปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ถือวา่มีความส าคญัท่ีจะน ามา
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ปรับปรุงเลือกใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆให้มีความเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปในหลายๆ ดา้น 
เช่น เพศ, อาย,ุ การศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ีย และลกัษณะท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน เช่นควรเพิ่ม
ฐานการผลิตของกล้องโทรทศัน์วงจรปิด, ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจเลือกซ้ือ, ระยะเวลาในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ และระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการเลือกซ้ือ เป็นตน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดครบถว้นมาก
ยิง่ข้ึนกวา่น้ี จะไดเ้ฉพาะเจาะจงกลุ่มในการเลือกซ้ือไดแ้คบลงกวา่เดิม และสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดม้าก
ยิง่ข้ึน 

2) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มรายละเอียดท่ีมากข้ึน โดยศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดโดยแยกยี่ห้อของกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เพื่อเป็นการศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละดา้นของ
ยี่ห้อต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการไดมี้การปรับกลยุทธ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การขาย และ
การท าการตลาดให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน และเพื่อเป็นการกระตุน้การตดัสินใจเลือก
ซ้ือของผูบ้ริโภคเพื่อใหมี้ยอดขายเพิ่มมากข้ึนไดอี้กดว้ย 

3) ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายทัว่ทั้งกรุงเทพมหานครโดยไม่ตอ้งแบ่งเขต
การศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีกวา้งมากข้ึน และเพื่อเป็นการช่วยให้บริษัทท่ี
จ าหน่ายกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีกระจายอยูท่ ัว่ทุกพื้นท่ีไดป้รับกลยุทธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอยูท่ ัว่พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และเพื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจและสามารถเขา้ถึงการบริการ
การติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดไดง่้ายมากข้ึน  
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