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กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีทางสถิติเพ่ือหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชส้ถิติ Chi-Square Test วิเคราะห์ขอ้มูลระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 ผลการวจิยั พบวา่ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการหากจะใชจ้ริง คือจ านวนกลอ้ง 8 ตวั กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการติดตั้ง
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 KRITTIWIT  HARNTOA : CCTV BUYING DECISING BEHAVIOR OF PEOPLE IN  
BANGKOK. THESIS ADVISOR : KRISADA  PORNPRAPA,  Ph.D. 142  pp.  
 
 This research purposes of this research the closed circuit television camera decision making and 
buying behaviors of people in Bangkok. The sample used in this research includes 400 people living in 
Bangkok. Statistical means are applied to find Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. In 
addition, Chi-Square Test is used for data analysis with the significance level at 0.05. 
 According to the research on the closed circuit television camera decision making and buying 
behaviors of people in Bangkok, men outnumber women among the populations, whose ages are 36 - 46 years. 
Most of them earn bachelor degrees and work as the employees of private companies with average monthly 
earnings of 15,001 – 25,000 baht. The sample wants digital closed circuit television cameras, and they want to 
buy the products and have them installed. The number of closed circuit television cameras needed by the 
sample is eight. Most of the populations needing the closed circuit television cameras for actual use live in 
single houses. Additionally, for the specifications of the closed circuit television cameras are that the systems 
can be viewed in dark areas. The expected quickest installation is 1 – 7 days, and the budget for installation is 
15,000 – 30,000 baht. An accessory needed includes an Internet signal transmitter. Meanwhile, a marketing 
promotion does not affect the closed circuit television camera decision making and buying behaviors of people 
in Bangkok with the statistical significance level at 0.05. According to the hypothesis testing, the personal 
factors of gender, age, education level, job and income that are different and the closed circuit television camera 
decision making and buying behaviors of the sample do not affect the closed circuit television camera decision 
making and buying behaviors with the statistical significance level at 0.05. The hypothesis testing of marketing 
and closed circuit television camera decision making and buying behaviors of the sample shows that the 
marketing factor does not affect the closed circuit television camera decision making and buying behaviors with 
the statistical significance level at 0.05. 
 Key Words: Decision Making and Buying Behaviors, Closed Circuit Television Camera 
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จนท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ลงได ้
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ดว้ยสังคมไทยสังคมไทยในปัจจุบนัผูค้นมีความหวาดระแวงกบัอาชญากรรม อุบติัเหตุ 
อุบัติภัยต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว ประชาชนได้ให้ความส าคัญกับระบบควบคุมดูแลรักษาความ
ปลอดภยั เพื่อการเฝ้าระวงั ป้องปราม ระงบัเหตุจากบุคคล กลุ่มคน และฝงูชน ท่ีมีความเส่ียงในการ
กระท าอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย และทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นตามสถานท่ีพักอาศัย 
โรงงาน ส านกังาน ชุมชน หมู่บา้น เทศบาล ถนนหนทาง หรือแมก้ระทัง่ใจกลางเมืองใหญ่ จึงหนัมา
พึ่งพากล้องวงจรปิด ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภยั เพื่อช่วยควบคุมดูแล และเฝ้า
ระวงั เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากโดยมีวตัถุประสงค์ในการติดตั้งเพื่อ สอดส่อง ควบคุมดูแลความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น บริเวณพื้นท่ีท่ีก าหนด เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยั 
บริเวณพื้นท่ีท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ป้องปรามเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงค์ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ ช่วยในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็ว อ านวย
ความสะดวก และช่วยในการประชาสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในกรณีท่ีมีเหตุการณ์
ต่างๆ เกิดข้ึน  น าข้อมูลไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี บริหารจัดการ
การจราจรบนทอ้งถนน ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ปัจจุบนักลอ้งวงจรปิดได้มีการพฒันาระบบให้มีการส่งขอ้มูลภาพของตวักลอ้งวงจร
ปิดจากระยะไกลมีความสามารถถ่ายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวทั้งเวลากลางวนัและเวลากลางคืน 
นอกจากนั้นยงัมีความสามารถในการน าขอ้มูลภาพไปใช้ในโปรแกรมประยุกตอ่ื์นๆ ในอนาคตได ้
เช่น การตรวจจบั และแจง้เตือนเหตุการณ์ต่างๆ เขา้สู่ Smart Phone หรือศูนยค์วบคุมระบบรักษา
ความปลอดภัย ซ่ึงเม่ือน าเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติท าให้สามารถ
ควบคุมสั่งการ เฝ้าระวงั แกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีในภาพรวมไดช้ดัเจนและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 มหานครเมืองใหญ่ๆ ยิ่งมีความเจริญมากหรือมีประชาชนอาศยัอยู่จ  านวนมาก ยิ่งตอ้งมี
ระบบความปลอดภยัท่ีเขม้งวดและทนัสมยัมากข้ึน เช่น กรุงเทพฯ ในปี 2559 กรุงเทพฯ มีประชากร
ประมาณ 5,741,509 คน (ไม่รวมผูท่ี้อพยพยา้ยมาอยู่อาศยัโดยไม่ยา้ยทะเบียนบ้านอีกเกือบ 5 ล้านคน) 
ประชากรอาศยัอยู่ในเขตสายไหมมากท่ีสุดประมาณ 194,511 คน ส่วนเขตท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุดคือ 
เขตสัมพันธวงศ์ จ  านวน 26,359 คน กรุงเทพฯ มีจ านวนทะเบียนบ้านตั้ งแต่ ปี 2551-2557 คิดเป็น
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ประมาณ 2,672,423 หลังคาเรือน การท่ีชุมชนมีการขยายตัวออกไปตามแถบชานเมืองในลักษณะท่ี
กระจดักระจายท าให้การบริการด้านความปลอดภยัของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หน้าท่ีต ารวจไม่
สามารถท่ีจะดูแลไดท้ัว่ถึง การขาดแคลนเจา้หน้าท่ีต ารวจท าให้เกิดปัญหาดา้นอาชญากรรมในดา้นโจร
ผูร้้ายและการลักเล็กขโมยน้อยในย่านชุมชนท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของคนจ านวนมาก ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผูอ้าศยัเป็นอยา่งมาก จนตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจออกตรวจตราป้องกนัมากยิง่ข้ึน 
 ความเจริญเติบโตอย่างมากของชุมชนเมืองกรุงเทพฯ ท าให้จ  านวนคดีต่างๆ เกิดข้ึน
มากมาย  เช่น คดีอุกฉกรรจ ์สะเทือนขวญั จ าพวก ปลน้ ฆ่า ชิงทรัพย ์    
 

ตารางท่ี 1 การรับแจง้คดีต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2557 
พ.ศ. คดีประทุษร้ายต่อ

ทรัพย ์
คดีอาญาท่ี
น่าสนใจ 

คดีท่ีเก่ียวกบัชีวติ 
ร่างกาย และเพศ 

คดีอุกฉกรรจแ์ละ
สะเทือนขวญั 

2552 16,957 12,994 5,204 753 
2553 14,192 10,840 4,578 539 
2554 8,464 6,390 3,163 338 
2555 10,384 7,516 3,802 567 
2556 10,472 4,339 3,500 607 
2557 9,946 6,875 3,515 577 
 

ท่ีมา : ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกัสถิติพยากรณ์ ส านกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2557, “การ
รับแจง้คดีต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2557.” 
 

 เม่ือคดี ต่างๆ เกิดข้ึนมากมายทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น สถาบนัการเงินต่าง ๆ 
โรงแรม สถานทูต โรงงาน อุตสาหกรรม อาคารส านกังาน คอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมนท ์หมู่บา้น
จดัสรร อาคารบา้นเรือนโดยทัว่ไป โมเดิร์นเทรด ร้านขายทอง ร้านขายอญัมณีและเคร่ืองประดบั
ลว้นมีความจ าเป็นในการหามาตรการและระบบท่ีท าให้คนกรุงเทพฯ รู้สึกมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นมากข้ึน และระบบกลอ้งวงจรปิดและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง กบัอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดเป็น
ตวัเลือกแรกท่ีท าใหเ้จา้ของอาคาร ร้านคา้ ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกปลอดภยัและอบอุ่นใจตลอด 24 ชัว่โมง   
 ภาพจากกลอ้งวงจรปิดมีประโยชน์ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนอยา่งมาก วิธีการ 
จดัการและป้องกนัภยัดว้ยระบบกลอ้งวงจรปิด หรือ CCTV เป็นอีกหน่ึงทางเลือกของการเฝ้าระวงั 
ท่ีอาจไดผ้ลดีท่ีสุดกลอ้งวงจรปิดสามารถสร้างศกัยภาพของความปลอดภยัติดตามจบักุมคนร้ายได้
เป็นอยา่งดี ปัจจุบนัผูบ้ริโภคเร่ิมค านึงถึงเร่ืองความปลอดภยัของตวัเองมากยิ่งข้ึน เพราะสังคมเมือง
จะเป็นลกัษณะต่างคนต่างอยู่กลอ้งวงจรปิดจึงเขา้มามีบทบาทอย่างสูงเพื่อป้องกนัอนัตรายต่อชีวิต
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และทรัพย์สินและป้องกันความเสียหายให้กับของมีค่าต่างๆ ของผูใ้ช้กล้องวงจรปิด สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีใช้งานไดเ้ป็นอยา่งดี ผูบ้ริโภคสามารถดูภาพในมือถือผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดทุ้กหนทุกแห่งสามารถน าภาพท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นหลกัฐานด าเนินคดีโดยเฉพาะการ
น าขอ้มูลภาพในกล้องวงจรปิดไปใช้ในการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในชั้นศาลตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 241 ส่ิงใดใชเ้ป็นพยานวตัถุตอ้งน ามาศาล (นพ  มหิษนนท,์ 2557) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู ้วิจ ัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ         
ซ้ือกล้องวงจรปิดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตัวแปรส าคัญท่ี มีผล ได้แก่ ด้าน
ประชากรศาสตร์ ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ กลอ้งวงจรปิด ของประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดกบั เพศ อาย ุ           
วฒิุการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. ศึกษาระดับความส าคัญของพฤติกรรมการตัด สินใจซ้ือกล้องวงจรปิดของ
ประชาชนในกรุงเทพฯ จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ ์   
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ          
ความพร้อมของสถานท่ีและดา้นคุณภาพบริการ 
 

สมมติฐำนกำรวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพ
ท่ีแตกต่างส่ งผลพฤติกรรมการตัด สินใจเลือก ซ้ือกล้องวงจรปิดของประชาชนใน เขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมการตลาด ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกล้อง
วงจรปิดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของงำนวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด ประกอบดว้ย  
การศึกษาทางด้านการเงิน การตลาด ลกัษณะของท่ีพกัอาศยั เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ
ดา้นการขายกลอ้งวงจรปิด 
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ลกัษณะประชำกรศำสตร์ 
1. เพศ   
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยทำงกำรตลำด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. พนกังาน 
6. กระบวนการ 
7. ความพร้อมของสถานท่ี 
8. ดา้นคุณภาพบริการ 

พฤติกรรมกำรตัดสินใจซ้ือ
กล้อง  วงจรปิดของ
ประชำชนในเขต 
กรุงเทพมหำนคร 

 

 2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาคือ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีประชากร
ประมาณ 5,741,509 คน 
 3. ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลาการศึกษาวิจยั ตั้ งแต่เดือน ต.ค. 2558 – ก.ค. 2559             
รวมระยะเวลา 10 เดือน 
 

กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกล้องวงจรปิดของประชาชนในเขต
กรุงเทพฯ สามารถก าหนดแนวคิดความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามในการวจิยัดงัน้ี 

       

                                ตวัแปรตน้ 
 
 

 
                                                                                                     
                                                                                           ตวัแปรตาม           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบพฤติ กรรมการตั ด สิ น ใจซ้ื อกล้ องวงจรปิ ดของประชาชนใน เขต        
กรุงเทพมหานคร 
 2. ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดกบั เพศ อาย ุ
วฒิุการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ทราบระดับความส าคัญของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกล้องวงจรปิดของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 8 ด้าน  ได้แก่                
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน      
ดา้นกระบวนการ ความพร้อมของสถานท่ี  และดา้นคุณภาพบริการ 
 4. ทราบการน าไปใช้ในการปรับปรุงกิจการจ าหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด และ
เป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. กล้องวงจรปิด หมายถึง อุปกรณ์ในการเก็บบนัทึกภาพในรูปวีดีโอภาพเคล่ือนไหว
อิเล็กทรอนิคส์ 
 2. พฤติกรรม กำรตัดสินใจเลือกซ้ือกล้องวงจรปิด  หมายถึง การกระท าของบุคคล
ใดๆ ในการแสวงหา คดัเลือก ตดัสินใจ เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินคา้และบริการ อนัเกิดจากทศันคติท่ีมี
อิทธิพลต่อแนวโนม้กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งวงจรปิดหรือมีความสนใจในตวัสินคา้ 
 3. ส่วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง ความรู้สึกภายในท่ีแสดงออกมาทั้งทางบวก
และ ทางลบต่อการเลือกใชก้ลอ้งวงจรปิดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัคุณสมบติั คุณลกัษณะ
และเร่ืองของคุณภาพท่ีสามารถจูงใจตลาด ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจใหลู้กคา้ ไดแ้ก่ 
   3.1.1 ดา้นประโยชน์หลกั (Core Product) หมายถึง ความนึกคิดถึงความรู้สึก
ในประโยชน์ขั้นพื้นฐานของผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับจากการซ้ือของผูบ้ริโภค การใช้สอยโดยตรงจาก
ระบบกลอ้งวงจรปิด เช่น ความคมชดัของภาพท่ีเห็น ความรวดเร็วในการประมวลผลในการดูภาพ 
และการจดัเก็บขอ้มูล 
   3.1.2 รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ส่วนท่ีมีตัวตน (Formal or 
Tangible Product) หมายถึง ความรู้สึกเก่ียวกบัขนาด รูปทรง โทนสีของกลอ้งวงจรปิด 
   3.1.3 ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (Expected Product) หมายถึง คุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ์กลอ้งวงจรปิดและเง่ือนไขท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัจะไดรั้บและใช้เป็นขอ้ตกลงจากการซ้ือ
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กลอ้งวงจรปิด เช่น มีรุ่นให้เลือกหลากหลาย คุณภาพของภาพท่ีไดค้มชดัและหน่วยความจ าของการ
บนัทึกภาพของกลอ้งวงจรปิด 
   3.1.4 ดา้นผลิตภณัฑ์ควบ (Augmented Product)  หมายถึง ส่ิงท่ีไดรั้บเพิ่มเติม
หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บควบคู่กบัการเลือกซ้ือกลอ้งวงจรปิด เช่น กลอ้งวงจรปิดสามารถใช้
งานร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ ได ้เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ ทีว ี
   3.1.5 ดา้นศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบติั
ของผลิตภณัฑท่ี์มีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาไป เพื่อความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต 
  3.2 ด้ำนรำคำ หมายถึง ความนึกคิด ความรู้สึกของผูบ้ริโภค เก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งจ่าย
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงของแสดงถึงมูลค่า จ  านวนเงิน หรืออ่ืนๆ ท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ 
   3.2.1 ด้านการจัดจ าหน่าย หมายถึง ความนึกคิด ความรู้สึกในการเลือก
สถานท่ี ในการจะไปซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑ์และบริการ เช่น ศูนยก์ารคา้ บริษทัห้างร้าน การตกแต่ง
ร้านจ าหน่ายสินคา้ และการเดินทางไปยงัศูนยจ์  าหน่ายต่างๆ  
   3.2.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง ความนึกคิด ความรู้สึก ในการ
น าเสนอเพื่อการจูงใจผูบ้ริโภคในการให้ขอ้มูลข่าวสาร ขอเสนอแนะ ค าแนะน าของพนกังานขาย 
เช่น บริการหลงัการขาย บริการรับประกนัความพึงพอใจ ส่วนลด ของแถม จบัฉลากชิงโชค 
   3.2.3 ด้านคุณภาพบริการ หมายถึง คุณภาพของสินคา้ วดัความคงทนของ
สินคา้ วดัการท างานของสินคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ และคุณภาพ ถา้หากดีกว่าคู่แข่งขนัจะ ท า
ให้ผูบ้ริโภคกลบัมาซ้ือซ ้ า หากคุณภาพสินคา้ไม่ดีผูซ้ื้อจะไม่มีการซ้ือซ ้ าเช่นเดียวกนั แต่หากสินคา้มี
ประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูงเกินก าลงัอ านาจซ้ือของลูกคา้สินคา้ก็อาจขายไม่ไดท้ั้งหมดเป็นเกณฑ์
ในการวดัคุณภาพ 
   3.2.4 ด้านกระบวนการ  หมายถึง การวางแผนระบบและออกแบบให้มี
ขั้นตอนท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการมากท่ีสุด ลดขั้นตอนท่ีท าให้ลูกคา้รอ
นาน จดัระบบการไหลการใหบ้ริการใหมี้อุปสรรคนอ้ยท่ีสุด 
   3.2.5 ด้านความพร้อมของสถานท่ี หมายถึง การออกแบบวางผงัส านักงาน 
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นส านกังาน การจดัวางโต๊ะท างาน เฟอร์นิเจอร์ภายในส านกังาน กระถางตน้ไม ้
ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของธุรกิจ  
   3.2.6 ด้านพนักงาน  หมายถึง การจัดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
บุคลากรของธุรกิจ โดยตั้งแต่การสรรหาคดัเลือก การพฒันาและฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและ
ปลูกฝังลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการให้
มากท่ีสุด 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือกล้องวงจรปิดของประชาชนในเขต         
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวความคิด ผลงานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง           
โดยก าหนดประเด็นน าเสนอดังต่อไปน้ี ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคโมเดลพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค  แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  แนวคิดการบริการ  ประวติัความเป็นมาของ 
กลอ้งวงจรปิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

 1. ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภค 
  ส ม าค ม จิ ต วิ ท ย าแ ห่ ง  U.S.A (American Psychological Association) ไ ด้ ใ ห้
ความหมายไวว้่า เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยใ์นส่วนท่ีเก่ียวกบั การบริโภคสินคา้ ลกัษณะ
การใช ้การยอมรับในสินคา้และบริการนั้นๆ 
  Mathrew  (1964) ไดใ้ห้ความหมายว่า “การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึง
กระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ่มจะท าการตดัสินใจว่าจะซ้ือสินคา้และใช้บริการนั้นๆ อย่างไร จาก
กระบวนการตลาดขององคก์ารธุรกิจ” 
  Schiffman & Kanuk. (1994) ได้ให้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมของผู ้บริโภค คือ 
พฤติกรรมท่ีบุคคลท าการคน้หา การใช ้การซ้ือ การประเมิน และการใชจ่้ายในสินคา้และบริการท่ีตอ้งการ 
  จากความหมายพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พอจะสรุปไดว้า่การแสดงออกของบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง ตอ้งการให้ได ้มาซ่ึงสินคา้และบริการ ตอบสนองในส่ิงท่ีความตอ้งการนั้น โดยผ่าน
กระบวนการอนัได้แก่ การคน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ้ือ
ส่ิงของและบริการท่ีตอ้งการ ดงันั้นการกระท าของบุคคลมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเหล่าน้ี 
  การตัดสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง กระบวนการทางจิตใจของผู ้บริโภคในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ตั้งแต่ความตอ้งการอยากได ้การคน้หา
ขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนั้น (สุดาพร  กุณฑลบุตร, 2557) 
  การซ้ือ หมายถึง การด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
ตั้งแต่แหล่งท่ีตอ้งการจะหาซ้ือจนถึงวธีิการช าระเงิน ค่าสินคา้และบริการท่ีตอ้งการ 

7 
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  การใช ้หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคน าสินคา้ท่ีตอ้งการมาใช้ประโยชน์ตามท่ีคาดหวงั
เอาไว ้หรือการรับบริการจากผูใ้หบ้ริการ 
  การก าจดัส่วนท่ีเหลือ หมายถึง การน าส่วนท่ีเหลือใชข้องสินคา้ไปท าลายทิ้ง อาจท า
ไดห้ลายรูปแบบ เช่น ทิ้งลงถงัขยะ น ากลบัมาใชใ้หม่ น าไปผลิตใหม่ (สุดาพร  กุณฑลบุตร, 2557) 
 

 2. ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
  เม่ือผูซ้ื้อได้ผ่านการกระตุน้ทางการตลาด ผ่านความรู้สึกนึกคิดของ ผูซ้ื้อเปรียบ
เหมือนกล่องด าในใจของผูซ้ื้อ ท่ีผูข้ายตอ้งการคาดคะเนให้ได ้เพราะหนา้ท่ีของผูข้ายตอ้งการคน้หา
ลกัษณะของผูซ้ื้อ การศึกษาลกัษณะของผูซ้ื้อ เป้าหมายของผูซ้ื้อจะมีประโยชน์ต่อนกัการตลาด คือ
ทราบ ความตอ้งการเพื่อจะไดจ้ดัส่วนประสมทางการตลาดให้กระตุน้และตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ลกัษณะกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ
ปัจจยัต่างๆ 4 กลุ่ม คือ 
  2.1 ปัจจจัยด้านสังคม (Social Forces) ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความต้องการและ
ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันออกไป จึงมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซ้ือได้ทั้ งในทางลึกและ       
ทางกวา้ง มีตวัแปรส าคญั ไดแ้ก่ 
   วัฒนธรรม (Culture) คือ สัญลกัษณ์หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยเป็นท่ียอมรับ
จากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง เป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมใดสังคมหน่ึง 
(Etzel, Walker and Stanton 2001) หรือสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยใ์นสังคมหน่ึงๆ ไดส้ร้างข้ึนและยอมรับ
มนัจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงในฐานะท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมนั้น เช่น 
ธรรมเนียมปฎิบติัในสังคม การแต่งกาย ภาษา ศิลปะ และอาหาร เป็นตน้ (วิทวสั  รุ่งเรืองผล, 2545) 
วฒันธรรมมีความส าคัญต่อแต่ละคนในสังคมท่ีเราได้อยู่อาศยัในด้านความคิดเห็น ความรู้สึก 
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ นักการตลาดระหว่างประเทศจึงต้องศึกษาวฒันธรรมแต่ละประเทศให้
แตกต่างกนัออกไป เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานการเจาะตลาดของสินคา้ และโปรแกรม
การตลาดของแต่ละประเทศใหเ้หมาะสม (บญัญติั  จุลนาพนัธ์ุ, 2534) 
   วฒันธรรมย่อย (Subculture) คือ วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มภายในสังคมซ่ึงมี
ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป (Schiffman and Kanuk 2000) หรือ กลุ่มยอ่ยของวฒันธรรมท่ีมี
รูปแบบทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปจากกลุ่มอ่ืนภายในวฒันธรรมเดียวกนั (Etzel,  Walker 
and Stanton 2001) หมายถึง วฒันธรรมของคนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงอาจมีความแตกต่างไปตามศาสนา     
เช้ือชาติ ลกัษณะภูมิประเทศ อาจมีความแตกต่างจากกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ในสังคม เช่น วฒันธรรม  
ชาวจีนในไทย กบัชาวจีนในแผน่ดินของจีนเองก็ไม่เหมือนกนัทั้งหมด เราสามารถแบ่งวฒันธรรม
ยอ่ยเป็น 4 แบบ คือ  
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   1. แบ่งตามภูมิศาสตร์ (Geographical) เช่น ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง   
ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคอีสาน พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท าใหเ้กิดลกัษณะการด าเนินชีวิตท่ี
แตกต่างกนัและมีอิทธิพลใหพ้ฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย  
   2. แบ่งตามเช้ือชาติ (Nationality Group) เช่น อเมริกัน ไทย จีน อังกฤษ     
แต่ละเช้ือชาติมีการบริโภคท่ีแตกต่างกนั ออกไป  
   3. แบ่งตามผิวพรรณ (Racial Group)  เช่น คนผิวเหลือง คนผิวด า มีลกัษณะ
ของวฒันธรรม ทศันคติ ท่ีแตกต่างกนั   
   4. แบ่งตามศาสนา (Religion Group)  เช่น พุทธ อิสลาม คริสต์ แต่ละกลุ่ม 
จะมีขอ้หา้ม ประเพณีท่ีแตกต่างกนั มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละกลุ่มดว้ย 
   ช้ันทางสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกทางสัมคมของสังคม
ออกเป็นระดบัฐานะท่ี แตกต่างกนั โดยมีสมาชิกในแต่ละสังคมท่ีอยูใ่นกลุ่มระดบัเดียวกนั ใกลเ้คียงกนั 
และกลุ่มท่ีมีสังคมในชั้นท่ีแตกต่างกนัจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกนั (Schiffman and Kanu 2000) หรือ
หมายถึง การแบ่งจดัล าดับภายในสังคมอาจถือเกณฑ์อาชีพ การศึกษาและรูปแบบท่ีอยู่อาศยั (Etzel, 
Walker and Stanton, 2001) ให้ความหมายไวว้่า ลกัษณะการจดัแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามการก าหนดของ
ตวัแปรต่างๆ เช่น ฐานะทางสังคม ความมัง่คัง่ อาชีพ การศึกษา รายไดแ้ละอ่ืนๆ (วทิวสั รุ่งเรืองผล, 2545)  
   ส่วนในประเทศไทยนิยมน าชั้นทางสังคมตาม สถานะเศรษฐกิจและสังคม   
มาด าเนินการจดัแบ่งชั้น เช่น  
   1. กลุ่ม 1 เป็นกลุ่มระดับบนสุดของสังคมไทย ได้แก่ พวกท่ีมีรายได้สูง       
มีการศึกษาสูง มีอาชีพการงานเป็นท่ียกย่อง เช่น กลุ่มครอบครัวเช้ือพระวงศ์ นายทหารระดบัสูง 
หรือกลุ่มนกัการเมือง  
   2. กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มระดบับนของชนชั้นกลางในสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มผูมี้รายได้
สูง มีการศึกษาต ่า และมีอาชีพท่ียกย่อง เช่น พวกเศรษฐีใหม่ท่ีประสบความส าเร็จทางธุรกิจ หรือ
เป็นผูท่ี้มีรายได้ไม่สูงก็ตอ้งมีการศึกษาสูง หรือมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานในระดบัสูงพอสมควร    
ทางภาครัฐ เช่น อธิบดีกรมต่างๆ ปลดักระทรวง อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 
   3. กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มชนชั้นกลาง มีขนาดใหญ่มากในสังคม เช่น กลุ่มรายได้
ปานกลาง การศึกษาปานกลาง   
   4. กลุ่ม 4 เป็นกลุ่มชนชั้นล่างสุดในสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้ ่า มีการศึกษาต ่า 
เช่น พ่อคา้แม่คา้รายยอ่ย ผูใ้ชแ้รงงาน ชาวไร่ ชาวนา กรรมกรแบกหาม ดงันั้น นกัการตลาดจึงควรท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัชนชั้นในสังคมไทยเพื่อท่ีจะสามารถออกแบบตวัสินคา้และบริการ ใช้การส่ือสารการตลาด
ในการจูงใจไดเ้หมาะสมในแต่ละชนชั้นมากท่ีสุด (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543) 
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   กลุ่มและกลุ่มอ้างอิง (Group and Reference Groups) หมายถึง บุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ ทศันคติ ค่านิยมและพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน หรือเป็นกลุ่มท่ีเข้าไป
เก่ียวขอ้งดว้ยจะมีอิทธิพล ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล 
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ (วทิวสั  รุ่งเรืองผล, 2546) 
   1. ปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้แก่ เพื่อนสนิท เพื่อนบา้น ครอบครัว เป็น
กลุ่มท่ีผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด  
   2. กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups)  ไดแ้ก่ สมาชิกชมรม เพื่อนร่วมสถาบนั 
เพื่อนร่วมอาชีพ เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด  
   กลุ่มอ้างอิงน้ีจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้ามาก 
โดยเฉพาะการซ้ือสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีระดบัความเก่ียวพนัสูง เช่น รถยนต์ บ้าน โดยปัจจุบนัได้มี
นกัการตลาด ไดน้ าปัจจยัทางดา้นกลุ่มและกลุ่มอา้งอิงมาเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด เช่นการสมคัร
สมาชิก แลว้ใหมี้การ แนะน าผูส้มคัรรายต่อๆ ไปอีก 
   ครอบครัว (Family) หมายถึง กลุ่มของสมาชิกในสังคมท่ีมีความผูกพนักัน
ทางสายเลือดหรือการแต่งงาน (วิทวสั รุ่งเรืองผล 2545) สมาชิกในครอบครัวจะมีอิทธิพลเป็นอยา่ง
มากในพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า ความส าคัญมากท่ีสุดของสถาบันซ้ือของผูบ้ริโภคก็คือ
ครอบครัว นกัการตลาดจะตอ้งตระหนกัค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวไทย ครอบครัว
ญ่ีปุ่น หรือยโุรปเพราะจะมีความแตกต่างกนัทั้งบทบาทและอิทธิพล ของสามีภรรยาและบุตรต่อการ
ซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ  (ระมิด  ฝ่ายรีย,์ 2530) 
 

  2.2 ปัจจัยทางจิตวทิยา (Psychological Forces)  
   2.2.1 แรงจูงใจ  (Motivation)  หมายถึง สภาพจิตใจภายในของลูกค้า หรือ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงผลักดันให้เกิด พฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Solomon 2002 : 530) การสร้าง
ส่ิงจูงใจ นกัการตลาดสามารถท่ีจะน า ทฤษฏีแรงจูงใจของ Abraham H. Maslow มาปรับใช้ไดต้าม
ความเหมาะสมจากระดบัสูงสุดจนต ่าสุด ดงัน้ี 
    1. ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวติ (Self-Actualization 
Need) เป็นความตอ้งการอนัสูงสุดของแต่ละบุคคล ถา้บุคคลใดสามารถบรรลุความตอ้งการในขั้นน้ี
ไดจ้ะไดรั้บการยกย่องเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความตอ้งการท่ีเกิดจากความสามารถในการท าทุกส่ิง
ทุกอย่างไดส้ าเร็จ อาจเป็นการเรียนศึกษาเล่าเรียน ไดใ้บปริญญาบตัร รางวลัเกียรติยศ เป็นนกัร้อง
นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2557) 
    2. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs)  ซ่ึงเป็นความต้องการ 
การยกย่องส่วนตวั (Self-Esteem) ความนบัถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม และ
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เป็นความพยายามท่ีจะให้มีความสัมพนัธ์ ในระดบัสูงกบับุคคลอ่ืน เช่นตอ้งการให้มีผูค้นไดเ้คารพ
นับถือ ความส าเร็จ ความรู้ ศกัด์ิศรี ความสามารถ ความมีช่ือเสียง และฐานะดีในสังคม สินคา้ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการในดา้นน้ี เป็นพวกบา้นหรูหรา รถยนต ์ราคาแพง แหวนเพชร เฟอร์นิเจอร์   
ราคาแพง นาฬิกา กระเป๋าและรองเทา้แบรนดด์งัราคาสูง เป็นตน้ 
    3. ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) ความต้องการทางด้าน   
ความรัก และการยอมรับ (Love and Belongingness Needs)  ตอ้งการทั้งในแง่ของรับให้และการไดรั้บ        
ซ่ึงความรัก ความตอ้งการในส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการใหไ้ดรั้บการยอมรับ สินคา้ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นน้ีไดเ้ป็นพวก ดอกไมใ้นวนัแห่งความรัก ของขวญั เป็นตน้ 
    4. ความต้องการทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety 
Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ ความตอ้งการเพื่อการอยู่รอด เพราะมนุษยต์อ้งการเพิ่มความ
ตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนไปอีกนั้นคือความ ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น เช่น ตอ้งการความมัน่คง
ในการท างาน  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้อง คุม้ครอง ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั
จากอนัตรายต่างๆ เช่น กลอ้งวงจรปิด สัญญาณกนัขโมย  (สุดาพร  กุณฑลบุตร, 2557) 
    5. ความตอ้งการของร่างกาย หรือสรีรศาสตร์ (Physiological Needs) 
เป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อ ความอยู่รอด เช่น อาหาร อากาศ น ้ าด่ืม ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม       
ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 
   2.2.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับเลือกสรร         
จดัระเบียบและตีความขอ้มูล เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย (Patrick Murphy and Ben  Enis, 1987) 
หรือเป็นขั้นตอนท่ีบุคคลมี การรับรู้ จดัระเบียบหรือก าหนดความหมายของส่ิงกระตุน้ โดยอาศยัประสาท
สัมผสัทั้งห้า (Etzel, Walker and Stanton, 2001) หรือเป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลเลือกสรร จดัระเบียบ
และตีความเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้ เพื่อให้เกิดความหมายท่ีสอดคลอ้งกนั (Schiffman and Kanuk, 2000) จะเห็น
ได้ว่าการรับรู้เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ 
ความต้องการและอารมณ์ยงัข้ึนกับลักษณะปัจจัยภายนอก คือ ส่ิงกระตุ้นการรับรู้จะพิจารณาเป็น
กระบวนการไตร่ตรอง การรับรู้จะพิจารณา เป็นกระบวนการกลัน่กรองการรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจาก
ประสาทสัมผสัทั้งหา้ ไดแ้ก่การไดเ้ห็น การไดย้นิ ไดก้ล่ิน ไดร้สชาติและไดรู้้สึก (อจัจิมา  เศรษฐบุตร, 2539) 
    การส่งเสริมการรับรู้ทางการตลาดเพื่อส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้
แต่การท่ีธุรกิจจะส่ือใหผู้บ้ริโภค รับรู้ไม่ใช่เร่ืองท่ีท าไดง่้ายๆ เพราะผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัส่ิงกระตุน้
อ่ืนๆ จ านวนมากในแต่ละวนัจากคู่แข่งขนั ท าใหแ้ผนการส่งเสริมการตลาดไม่อาจดึงดูดความสนใจ
ต่อผูบ้ริโภคได ้เวน้แต่วา่เรามีแผนการตลาดท่ีแปลก ใหม่ ดีกวา่ หรือเด่นกวา่คู่แข่งขนัจึงจะสามารถ
สร้างการรับรู้ไดดี้กวา่ ขั้นตอนการรับรู้ประกอบดว้ย 
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    1. การเปิดรับขอ้มูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Explosure) เกิดข้ึนเม่ือ
ผูบ้ริโภคเปิดโอกาสรับขอ้มูลเขา้ มาสู่ตวัผูบ้ริโภคเอง เช่น ผูช้มเวป็เขา้ไปยงัเวป็และเลือกเปล่ียนเวป็
เพราะเขา้ไปแลว้เน้ือหาไม่ตรงตามท่ีตอ้งการหา หรือดูสินคา้นั้นๆ  
    2. การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Attention)  เกิดข้ึนเม่ือ
ผูบ้ริโภคเลือกทีจะตั้งใจรับขอ้มูล ข่าวสารจากการกระตุน้อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดความตั้งใจรับขอ้มูลข่าวสาร ผูโ้ฆษณาจะ ตอ้งใช้ความสามารถ ความพยายามท่ีจะสร้างงาน
โฆษณาเพื่อการรับรู้ใหมี้ลกัษณะเด่นท าใหเ้กิดการตั้งใจรับ ขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
    3. ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Comprehensio) ผูบ้ริโภค 
จะมีความตั้งใจรับข่าวสาร การโฆษณาแต่อาจไม่ไดห้มายความวา่ข่าวสารท่ีรับรับดว้ยความตั้งใจจะมีการ
ตีความไปในทางท่ีถูกตอ้ง ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการตีความหมายขอ้มูลท่ีไดรั้บเขา้มาแลว้ดว้ยความตั้งใจรับ
ว่ามีความเขา้ใจตามท่ีผูต้อ้ง การส่ือโฆษณาไวห้รือไม่ ถ้าเขา้ใจก็น าไปสู่ขั้นตอนต่อไป การตีความของ
ผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัทศันคติ ความเช่ือ และประสบการณ์ของตวัผูรั้บดว้ย (สุดาพร  กุณฑลบุตร, 2557) 
    4. การเก็บรักษาขอ้มูลท่ีได้รับเลือกสรร (Selective Retention) การท่ี
ผูบ้ริโภคจดจ าขอ้มูลบางส่วนท่ีไดเ้ห็น ไดอ่้าน ไดย้ินหลงัจากไดเ้ปิดรับและเปิดความเขา้ใจ เจา้ของ
สินคา้ตอ้งพยายามให้ขอ้มูลอยู่ในความทรง จ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงความจ าเป็นของผูบ้ริโภคจะท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ วิธีท่ีนิยมให้เกิดการตดัสินใจ ซ้ือสินคา้ คือ Memonics ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์  
ความต่อเน่ืองและภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ ส่ิงเหล่าน้ีจะสร้างภาพลกัษณ์ในความทรงจ าตลอดไป 
   2.2.3 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึงการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้และ ประสบการณ์ (Etzel, Walker and Stanton 2001) หรือหมายถึง การเปล่ียนแปลงใน
พฤติกรรม และความโน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา (Patrick E. Murphy and Ben 
M.Enis, 1987) หรือ ขั้นตอนซ่ึงบุคคลได้น าความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและ
พฤติกรรมการบริโภค (Schiffman and Kanuk, 2000) ในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนรู้ได้มีทฤษฎี
เก่ียวกับการเรียนรู้ท่ีช่ือว่า ทฤษฏีการกระตุ้นและการตอบสนอง (Stimulus-Response theory หรือ SR 
Theory) ท่ีเช่ือวา่การเรียนรู้ของ คนเกิดข้ึนจากการท่ีคนไดรั้บส่ิงกระตุน้และการตอบสนองจากส่ิงกระตุน้
นั้น เม่ือมีการกระตุ้นและการตอบสนองอย่างเป็นระบบ จะท าให้คนเกิดขบวนการเรียนรู้โดยอาศยัส่ิง
กระตุน้นั้นๆ ซ่ึงทฤษฏีน้ียงัไดอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของคนไดเ้ป็น 4 ปัจจยัคือ แรงกระตุน้ 
(Drive) คือตวักระตุน้ภายในท่ีท าใหม้นุษย ์เกิดพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  สัญญาณ (Cues) คือ ส่ิงท่ีสร้าง
ข้ึนมาเพื่อใช้ทดแทนแรงกระตุ้นการตอบสนอง (Responses) คือ ปฏิกิริยาหรือการกระท าของมนุษย์ท่ี
เกิดข้ึนจากการไดรั้บแรงกระตุน้ การเสริมแรง (Reinforcement) คือ การให้รางวลัหรือการลงโทษท่ีมนุษย์
จะไดรั้บจากการกระท าหรือไม่ท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง (นธกฤต  วนัตะ๊เมล,์ 2555) 
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    จากทฤษฏีการกระตุน้ การตอบสนอง นักการตลาดได้น าสัญญาณต่างๆ 
เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ของผูบ้ริโภค เช่น สัญลักษณ์ตัว M เหนือร้านแมคโดนัลด์ จะเป็น
เสมือนสัญญาณกระตุ้น ให้ผูบ้ริโภคเกิด ความรู้สึกอยากรับประทานอาหารของแมค นักการตลาด                   
ไดป้ระยุกต์ใช้ทฤษฏีน้ีดว้ยการโฆษณาซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก หรือจดัการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างการกระตุน้ 
ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือและใชสิ้นคา้เป็นประจ าเป็นการ ตอบสนอง การเรียนรู้จากอิทธิพลหลายอยา่ง 
เช่น ทศันคติ ความเช่ือถือ และประสบการณ์ในอดีต อย่างไรก็ ตามส่ิงกระตุน้นั้นจะมีอิทธิพลท่ีท าให้
เกิดการเรียนรู้ คือ การไดท้ดลองใช้สินคา้และบริการ ได้ดีกว่าการจดั กิจกรรมการแถม เพราะการแถม
นั้นลูกคา้ตอ้งเสียเงินก่อนเพื่อซ้ือสินคา้ถึงจะได้ของแถม ถ้าหากไม่มีการซ้ือ ก็จะไม่มีโอกาสได้ของ
แถมเอาไปใชไ้ดเ้ลย สินคา้ก็จะไม่เกิดการไดท้ดลองใช ้(สุดาพร  กุณฑลบุตร, 2557) 
   2.2.4 ความเช่ือ (Belief) เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง    
ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคในอดีต เช่นน ้ ามนัเอสโซ่สร้างให้เกิดความเช่ือวา่น ้ ามนั
เอสโซ่ของเขามีพลังสูงกว่ารายอ่ืนๆ โดยใช้สโลแกนว่า จบัเสือใส่ถังพลังสูง น ้ าอดัลมแป๊ปซ่ี    
สร้างให้เกิดความเช่ือว่าเป็นสินค้าท่ีมีรสชาดของคนรุ่นใหม่ น ้ ามนัไร้สารตะกั่วในช่วงแรกๆ 
ผูบ้ริโภคเกิดมีความเช่ือว่า การท่ีเราใช้น ้ ามนัไร้สารตะกัว่ท าให้มี ปัญหากบัเคร่ืองยนต์ของตวัเอง  
ซ่ึงเป็นความเช่ือในดา้นลบท่ีไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึน นกัการตลาดตอ้งท าการ รณรงค์กนัขนาดใหญ่
รวมทั้งภาครัฐดว้ย เพื่อแกไ้ขความเช่ือท่ีผิดผลาด ท่ีเขา้ใจผิดให้หายออกไปจากการรับรู้ทางด้าน
ขอ้มูล (อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท,์ 2548) 
   2.2.5 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจของบุคคลความรู้สึกด้าน อารมณ์และแนวโน้มการปฏิบติั ท่ีมีผลต่อความคิดหรือ ส่ิงใด       
ส่ิงหน่ึง (Kotler 2003 : 199) หรือหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Stanton 
and Futrell, 1987) หรือหมายถึงแนวโนม้การเรียน รู้ท่ีจะตอบสนองต่อ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือความคิด
ท่ีมี ลกัษณะแสดงความพอใจหรือไม่พอใจ (Etzel, Walker and Stanton, 2001) หรือความโนม้เอียง 
ท่ีเกิดจาก การเรียนรู้ในการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ในทิศทางท่ี สม ่าเสมอ (Patrick E.Murphy Ben 
M.Enis 1987) ดงันั้นทศันคติ คือ ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง หน่ึงในเชิง การประเมินวา่ 
ชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึกเชิงบวกหรือความรู้สึกเชิงลบ เช่น ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกว่ารถยุโรป       
มีความทนทานกวา่รถท่ีเป็นของญ่ีปุ่น ทศันคติเกิดจากขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภค แต่ละคนไดรั้บเขา้มาหรือ 
เกิดจากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคแต่ละท่านท่ีไม่เหมือนกนัจากการเรียนรู้ในอดีตของสินคา้และ
บริการท่ีได้ร้บทัศนคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือในขณะเดียวกันความเช่ือก็มีอิทธิพลต่อ
ทศันคติจากการศึกษาพบว่าทศันคติของผูบ้ริโภคกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้มีความสัมพนัธ์
นักการตลาดจึงต้องท าการศึกษาว่าทัศนคตินั้น เกิดข้ึนมาได้อย่างไรและเปล่ียนแปลงอย่างไร      
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เกิดของทศันคตินั้นเกิดจากขอ้มูลท่ีแต่ละคน ไดรั้บไม่เหมือนกนัเกิดจากประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ใน
อดีตเก่ียวกบัสินคา้ หรือความนึกคิดของแต่ละคนเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกลุ่มอา้งอิง  เช่น พ่อ 
แม่ เพื่อน บุคคลชั้นน าในสังคมถา้นกัการตลาดตอ้งการให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการของตวัเอง
นกัการตลาดมีทางเลือก คือ สร้างทศันคติของผูบ้ริโภคให้สอดคลอ้งกบัสินคา้และบริการของธุรกิจ
พิจารณาว่าทศันคติของผูบ้ริโภคเป็นอย่างไรแลว้จึงค่อยมาพฒันาสินคา้ให้สอดคล้องกบัทศันคติ
ของลูกคา้ ซ่ึงการพฒันาสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัทศันคติท าไดง่้ายกวา่การเปล่ียนแปลงทศันคติของ
ผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการในสินคา้เพราะตอ้งใชเ้วลานานมาก พร้อมทั้งตอ้งใช้เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสาร จึงจะสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติของบุคคลได ้องคป์ระกอบของการสร้างทศันคติ
ส าหรับ นกัการตลาด ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ  (สุวทิย ์ เปียผอ่ง, 2530) 
    1. ส่วนของความมัน่ใจ (Congnitive Component) ประกอบด้วยความรู้
และความเช่ือเก่ียวกบัตราสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค เช่น เกิดความเขา้ใจว่า วิตามินบี 5      
มีคุณสมบติัเป็นอยา่งไร      
    2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Componcnt) หมายถึงส่ิงท่ีเก่ียวกับ
อารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ และตราสินคา้ ความรู้สึกอาจจะเป็นความพอใจก็ได ้หรือเป็น
ความรู้สึกท่ีไม่พอใจก็ไดเ้หมือนกนั เช่น เกิดความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบผลิตภณัฑไ์ร้สารตะกัว่ 
    3. ส่วนของพฤติกรรม (Behavior Compoment) หมายถึง แนวโน้มของ
การกระท าท่ีเกิดจากทศันคติ หรือ เป็นการก าหนดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์
หรือตราสินคา้ เช่น มีความตั้งใจซ้ือ ตั้งใจจะใชสิ้นคา้กลอ้งวงจรปิดของ Panasonic ไปตลอด 
   2.2.6 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะด้านจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนั
ของบุคคลซ่ึงน าไปสู่การตอบ สนองต่อสภาพแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มคงท่ี และสอดคล้องกัน 
(Blackwell,  Minicard and Engel, 2001 : 547) หรือหมายถึง รูปแบบพฤติกรรมและลกัษณะอุปนิสัย
ของมนุษยท่ี์จะสะทอ้นให้เห็นความเป็นบุคคลนั้นๆ โดยจะสะทอ้นออกมาเป็นบุคลิกลกัษณะต่างๆ 
เช่น กา้วร้าว สุภาพ ร่าเริง ซึมเศร้า ทนัสมยั มัน่ใจ โลเล (วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2545) ดงันั้นบุคลิคภาพ
จึงเป็นรูปแบบลกัษณะของบุคคลท่ีจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการตอบสนอง หรือลกัษณะดา้น
จิตวิทยาท่ีมีลกัษณะแตกต่างของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองท่ีสม ่าเสมอและมี ปฎิกิริยาต่อส่ิง
กระตุ้น ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ผูคิ้ดค้นทฤษฏีเก่ียวกบัการจูงใจของฟรอยด์ (Freud’s 
Theory of Motivation) ได้น าทฤษฏีน้ีไปใช้ในการก าหนดบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคด้วย ฟรอยด์
พบวา่ บุคคลไม่รู้สึกถึงส่ิงกระตุน้พฤติกรรมท่ีแทจ้ริงเพราะส่ิงกระตุน้ไดก้ าหนดรูปร่างตั้งแต่ตอน
เป็นเด็กผ่าน กระบวนการทางสังคม ฟรอยด์พบว่าบุคลิคภาพและพฤติกรรมของมนุษยถู์กควบคุม
โดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดบั ดงัน้ี  (ระมิด  ฝ่ายรีย,์ 2530) 
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    1. อิด (Id) เป็นส่วนประกอบของส่ิงท่ีจะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์(Schiffman and Kanuk 2000) เป็นแรง
ขบัตามสัญชาติญาณดิบของมนุษยท่ี์แฝง อยู่ในตวัตนของแต่ละบุคคล อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได ้เช่น
พฤติกรรมการกา้วร้าว  ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการแสวงหาความพอใจตามท่ีเขาตอ้งการ
ในดา้นต่างๆ โดยมิไดมี้การขดัเกลาใหพ้ฤติกรรมนั้น เหมาะสมกบัค่านิยมของสังคม 
    2. อีโก ้(Ego)  เป็นความตอ้งการทางดา้นการยกย่อง ความภาคภูมิใจ 
ความเคารพ และสถานะของบุคคล เป็นตวัควบคุมภายในท่ีท าให้เกิดความสมดุลระหว่างความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีเกิดจาก อิด (Id) กบัขอ้ก าหนดทางดา้นสังคมและวฒันธรรมของซุปเปอร์  อีโก ้
(Superego) (Schiffman and Kanuk 2000) ดังนั้ นอีโก้ จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาให้เกิด
ความเหมาะสมกบักาลเทศะ หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงใน สังคม เช่น การใช้โทรศพัทมื์อถือ การใช้
บตัรเครดิตในส่วนตอบสนองความตอ้งการทางดา้นสังคม 
    3. ซุปเปอร์อีโก ้(Superego) เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงศีลธรรมและจริยธรรม 
ของสังคม (Schiffman and Kanuk 2000)  เป็นระบบท่ีเก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์ทางสังคม ซ่ึงเป็นการ
ป้องกันการแสดงออกของพฤติกรรมแบบดิบๆ ท่ีเกิดจากอิด (Id) ไม่ให้มีการแสดงออกถึงความ      
เห็นแก่ตวัจนเกินไป (Solomon 2002: 532) ดงันั้น ซุปเปอร์อีโก้ เป็นส่วนท่ีแสดงพฤติกรรมออกมา 
ตามค่านิยมของสังคม สังคมใด กล่าวว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีดีควร ยึดถือและประพฤติปฎิบัติส่วนของ
ซุปเปอร์อีโกก้็จะรับไวแ้ละปฏิบติัตาม เช่น การใช้โทรศพัทมื์อถือ การใชบ้ตัรเครดิต การใชร้ถเบนซ์
ส่ือความหมายของผูใ้ช้ว่าเป็นซุปเปอร์อีโก้ เป็นบุคลิคภาพท่ีแสดงออกมาตามค่านิยมของสังคม        
ท าหน้าท่ีเป็นตวัเก็บกดส่ิงกระตุน้จากอิด บทบาทท่ีส าคญัของซุปเปอร์อีโกท้  าหน้าท่ียบัย ั้งการกระท า            
การแสวงหาความพอใจของบุคคลให้ปฎิบติัตามกฏและขอ้บงัคบัของสังคมส่วนอีโก้เป็นส่ือกลาง 
ระหว่างอิดและซุปเปอร์อีโก ้โดยเฉพาะพยายามจะพฒันาส่ิงกระตุน้จากอิดออกมาเป็นพฤติกรรมท่ี
ยอมรับ สอดคล้องกบัซุปเปอร์อีโก้ นักการตลาดท่ีศึกษา ทฤษฎีฟรอยด์ ก็เพื่อสร้างบุคคิลภาพของ
สินคา้ตวัเองหรือ บุคลิคภาพของผูใ้ชสิ้นคา้ใหมี้แนวโนม้ท่ีจะสอดคลอ้งกบัซุปเปอร์อีโกน้ั้นเอง 
   2.2.7 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคล   
มีต่อตนเองหรือความคิดท่ีบุคคล คิดวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนเองอยา่งไร องคป์ระกอบของ
แนวคิดเก่ียวกบัตนเองแบ่งไดเ้ป็น 4 แบบ  (อจัจิมา  เศรษฐบุตร, 2539) 
    1. แนวคิดของตนเองท่ีแทจ้ริง (Real Self)  หมายถึง ความคิดท่ีบุคคล
มองตนเองท่ีแทจ้ริง เช่น การท่ีลูกคา้เลือกซ้ือสบู่ลกัส์ เพราะมีแนวคิดของตนเองท่ีแทจ้ริงว่าเป็น
ครีมบ ารุงผิวในรูปสินคา้ท่ีเป็นลกัษณะของ สบู่ การใชแ้ชมพูซนัซิล เพราะลูกคา้เกิดแนวความคิดวา่
ท าใหผ้มท่ีใชแ้ลว้นุ่มสลวย  เงางาม 
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    2. แนวคิดของตนเองในอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิดท่ีบุคคลใฝ่ฝันใหต้วัเองเป็น อยา่งนูน้ อยา่งน้ี เช่นนั้น พฤติกรรมของบุคคลจึงมกัท าใหพ้ฤติกรรม
ของเขาสอดคล้องกบัความคิดในอุดมคติ เช่น คนท่ีใฝ่ฝันอยากมีผิวสวย ขาวใสเหมือนดารา หรือ
นางสาวไทย ก็จะใชผ้ลิตภณัฑต์ามท่ีดาราใช ้คือ สบู่ลกัส์  ปาลม์โอลีฟ 
    3. แนวความคิดของตนเองท่ีตอ้งการให้บุคคลอ่ืนมองตนเองท่ีแทจ้ริง 
(Real Other)  หมายความว่า บุคคลมักมองเห็นภาพลักษณ์ว่า บุคคลอ่ืนมองตนเองท่ีแท้จริงว่า     
เป็นอยา่งไร เช่น บุคคลถูกบุคคลอ่ืนว่า รถเบนซ์มีสมรรถนะสูง แข็งแรง อายุการใช้งานนานและ  
ใหค้วามปลอดภยัแก่ผูน้ัง่ ฉะนั้นเขาจึงควรท่ีจะเลือกใชร้ถเบนซ์ 
    4. แนวคิดของตนเองท่ีต้องการให้ผู ้อ่ืนคิดเก่ียวกับตนเอง (Ideal 
Other) หมายถึงการท่ีบุคคลตอ้งการให้บุคคลอ่ืนคิดถึงเขาในแง่ใด เช่น นกัธุรกิจท่ีตอ้งการใหบุ้คคล
อ่ืนมองวา่เขาเป็นเศรษฐี ดงันั้น เขาจึงจ าเป็นตอ้งใช้รถเบนซ์เพราะบุคคลอ่ืนมองวา่การใชร้ถเบนซ์
เป็นสัญลกัษณ์ของการเป็นคนรวย 
    5. นกัการตลาดตอ้งศึกษาหลกัเกณฑ์การตดัสินใจซ้ือสินคา้ อนัเป็น
ผลมาจากปัจจยัดา้นวฒันธรรมและสังคมซ่ึงวา่เป็นปัจจยัภายนอก ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือว่าเป็น
ปัจจยัภายใน รวมทั้ งลักษณะของส่วนบุคคล ปัจจยัทั้ งหมดน้ีมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการ
พิจารณาลกัษณะความสนใจของผูซ้ื้อสินค้าและบริการท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ โดยจะน าไปปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ ตดัสินใจด้านราคาจัดช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างให้
ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั (สุดาพร  กุณฑลบุตร, 2557) 
 

  2.3 ปัจจัยด้านข่าวสาร  
   ขอ้มูล (Information Factors) ความส าคญัของการเสนอขอ้มูลข่าวสารของสินคา้
สู่ผูบ้ริโภคท่ีนักการตลาดตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ด้วยเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์ลึกซ่ึงกบั
ปัจจยัอ่ืนๆ  จากทางดา้นสังคม และจิตวิทยาในทุกๆ ตวัแปรดว้ยเช่นกนั (เสรี วงษม์ณฑา, 2542) ข่าวสาร
และขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ ตดัสินใจซ้ือสินคา้ แบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท คือ  
   2.3.1 ข่าวสารและขอ้มูลเพื่อการคา้ (Commercial Sources)  หมายถึง ข่าวสาร
และขอ้มูลท่ีเสมือนเป็นทาง การของบริษทั และตอ้งการจะส่ือข่าวสารและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินคา้นั้นๆ ไปสู่ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ เพื่อกระตุน้กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
   2.3.2 ข่าวสารและขอ้มูลทัว่ไป (Social Sources)  หมายถึง ขอ้มูลและข่าวสาร
ท่ีเก่ียวกบัสินคา้และบริการ รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ีผูบ้ริโภคจะไม่ได้
ร้บรู้จากส่ือโฆษณา หรือตวัแทน จ าหน่ายขององคก์าร (วทิวสั รุ่งเรืองผล, 2545) 
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   2.3.3 ปั จจัยด้ านส ถานก ารณ์  (Situational Factors) เป็ น ก ารวิ เค ราะ ห์
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเก่ียวกบักระบวน การตดัสินใจซ้ือ และการบริโภคผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยมี
ปัจจัยด้านสถานการณ์ต่างๆ เช่น บรรยากาศ สถานท่ี เวลา โดยสถานการณ์ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการท่ีตอ้งวเิคราะห์ วา่ 
    1. ซ้ือเม่ือไร (When Consumers Buy)  เป็นการท าความเขา้ใจเง่ือนไข
ด้านเวลาท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ ซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงเก่ียวกบัโอกาสในการซ้ือ เช่น ช่วง
เดือนใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงเวลาใดของวนั โอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ  
    2. ซ้ือท่ีไหน (Where Consumers Buy)  เป็นการได้รับอิทธิพลด้าน
สถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้นั้นๆ ช่องทาง หรือแหล่งท่ีลูกคา้ไปท าการซ้ือสินคา้ เช่น ห้างสรรพสินคา้ 
ร้านขายของช า ตลาดนดั  
    3. ซ้ือท าไม (Why Consumers Buy) เพื่อทราบวตัถุประสงค์ของการ
ซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ลูกคา้ซ้ือสินคา้เพื่อ ตอบสนองความตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ 
    4. ซ้ืออย่างไร (How Consumers Buy) จะมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อให้
ทราบวิธีการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ เช่น ชอบท่ีจะช าระค่าสินคา้ผ่านบตัรเครดิตมากกวา่การใชเ้งินสด
ช าระชอบซ้ือสินคา้ท่ีมีพนกังานสาวสวยคอย แนะน ามากกวา่ท่ีจะดูดว้ยตวัเอง เช่น รถยนต ์บา้น    
   จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง
ปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการจะพบการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีกระบวนการท่ีซับซ้อนและมีการเก่ียวเน่ืองโยงใยกนัระหว่างปัจจยัและตวัแปรต่างๆ นั้น
ท าให้นกัการตลาดตอ้งให้ความส าคญัท่ีจะตอ้งเขา้ใจ เขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย รวมทั้ง
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ  (ศุภชาต  เอ่ียมรัตนกลู, 2557: 77) 
 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) ศึกษาเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิด
การเลือกตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการ โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการเกิดส่ิงกระตุน้ข้ึนมา (Stimulus) 
ก่อให้เกิดความต้องการข้ึน กระตุ้นผ่านเข้าไปในระบบนึกคิดของลูกค้าท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร 
(Buyer’s black box) เปรียบเหมือนกล่องด าท่ีผูข้าย ผูผ้ลิตตอ้งการเขา้ไปดูให้ได ้แต่ไม่สามารถเขา้
ไปคาดคะเนความรู้สึกภายในของลูกค้าได้ ท่ีได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ แล้วก็จะมีการ
ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’ Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) 
โมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา่ S-R Theory ดงัแผนภูมิท่ี 5  
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 Stimulus                                             Buyer’s black box                           Response 

 
 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2   แสดงแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ท่ีมา : Kotler. (1997). Marketing Management : Analysis, Planning, Implementation. P.174. 

 1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus)  ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกายของมนุษย ์และ
ส่งกระตุน้จากภายนอก นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอกเพื่อให้ลูกคา้เกิดความ
ต้องการสินค้าและบริการ ส่ิงกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า (Buying Motive)       
ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจูงใจให้ซ้ือทางดา้นจิตวิทยาก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอก
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
  1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาด
สามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มีข้ึน เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 
ส่ิงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อจะได้กระตุ้น  
ความตอ้งการอยากซ้ือ อยากไดใ้ห้เกิดข้ึนกบัลูกคา้ ส่ิงกระตุน้ดา้นราคาสินคา้ เช่น การก าหนดราคา
สินคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ โดยดูจากกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ของเราวา่เป็นกลุ่มไหน ราคาประมาณ 
เท่าไหรถึงจะเหมาะสม ซ้ือเป็นโหล ซ้ือเป็นหน่วยเล็กๆ หรือไม่  ส่ิงกระตุ้นด้านการจดัช่องทาง    
การจดัจ าหน่าย เช่น จดัจ าหน่ายสินคา้ให้ทัว่ถึงเพื่อให้เกิดความ สะดวกแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการสินคา้และ
บริการถือว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ และสุดทา้ยส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น 
การท าโฆษณาอย่างสม ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขายในการน าเสนอ ในการพูด     
การลดแลกแจกแถมสินคา้และบริการท่ีจะท าได้ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีอนัดีกบับุคคล ทัว่ไปเหล่าน้ี    
ก็ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการ (พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา, 2544) 
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  1.2 ส่ิงกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus)  เป็นการกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ท่ีอยู่ภายนอกองค์ การ ซ่ึงบริษทัไม่สามารถท่ีจะควบคุมอะไรได้ การกระตุน้แบบน้ี ได้แก่ การ
กระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ี           
มี อิทธิพลต่อความต้องการซ้ือสินค้าและบริการของลูกค้าได้ การกระตุ้นทางเทคโนโลย ี
(Technological) เป็นเร่ืองของเทคโนโลยีด้านฝากถอนเงินอัตโนมัติ การโอนเงินออนไลน์โดย      
ไม่ต้องไปท าการโอนเงินท่ีตู้ ATM หรือธนาคาร สามารถกระตุ้นความต้องการใช้ บริการของ
ธนาคารไดเ้พิ่มมากข้ึน การกระตุน้ทางกฎหมายและทางการเมือง (Law and Political) เช่นกฎหมาย
เพิ่ม ลดภาษีสินค้าและบริการจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความต้องการสินค้าของลูกค้าได ้
สุดท้ายเป็นการกระตุ้นทางวฒันธรรม (Culture) เช่น ขนบธรรมเนียบประเพณีไทยในเทศกาล   
ต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นวนัลอยกระทง วนัสงกรานต์ จะมีผลกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือ
สินคา้และบริการนั้นๆ (พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา, 2544) 
 

 2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า (Buyer’s Black Box)   
  ความรู้สึกนึกคิดของลูกคา้เปรียบ เสมือนกล่องด า (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้าย 
ไม่สามารถทราบได้เราตอ้งคอยพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของลูกคา้ให้ได ้ ความรู้สึกนึกคิด
แบบน้ีลูกคา้ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของลูกคา้ และกระบวนการตดัสินใจของลูกคา้ ลกัษณะของ
ผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) จะมีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ  เช่น ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้าน
จิตวิทยา ปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer Decision 
Process) ประกอบดว้ยขั้นตอน การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ
ซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 

 3. การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค
หรือลูกค้า (Buyr’s Purchase Decisions)   
  ผู ้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์  (Product 
Choice) อยา่งอาหารเชา้มีให้เลือก  คือ นมกล่อง บะหม่ีส าเร็จรูป ขนมปัง  สมมุติวา่ลูกคา้เลือกเป็นขนม
ปัง หรือการ เลือกตราสินคา้ (Brand Choice) ถา้ผูบ้ริโภคเลือกขนมปังจะเลือกยีห่้อ ฟาร์มเฮา้ส์ การเลือก
ผูข้าย (Dealer Choice) ผูบ้ริโภคจะเลือกจากห้างสรรพสินคา้ หรือร้านสะดวกซ้ือใกล้บ้าน การเลือก
เวลาในการซ้ือสินคา้ (Purchase Timing) ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลาเชา้ กลางวนั หรือเยน็ในการซ้ือขนมปัง 
สุดทา้ย การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) ผูบ้ริโภคจะเลือกวา่จะซ้ือจ านวนเท่าไหรถึงจะพอ 
(สุปัญญา  ไชยชาญ, 2543) 
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แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
  

 ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) ส่วนประสมทางการตลาดจะ
ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) หรือท่ีเรียกกนัว่า 4P’s แต่หากเป็นธุรกิจ บริการจะมีส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มข้ึนคือ 
พนกังาน (People) กระบวนการให้บริการ (Process) หรือความพร้อมของสถานท่ี (Physical Evidence) 
รวมเรียกว่า 7P’s แต่เม่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการ ด าเนินธุรกิจในปัจจุบันพบว่า ทั้ ง 7P’s นั้ น        
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัแลว้ เพราะการด าเนิน ธุรกิจในปัจจุบนัตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบั
ชุมชน สังคม การเมืองท าให้ธุรกิจตอ้งค านึงถึงอีก 2P’s นั้นก็คือ สาธารณชน (Public) และการเมือง 
(Political) ซ่ึงปัจจุบนัสังเกตุได้งานและใกล้ตวัเรามาก  ส่วนประสมทาง การตลาดจึงเป็นส่วนหน่ึง      
ท่ีส าคญัในดา้นแผนปฏิบติัการของธุรกิจ เป็นการเลือกใช้เคร่ืองมือให้มีประสิทธิ ภาพ หากจะเปรียบ
การตลาดกบัยุทธศาสตร์ทางการสงครามแล้วส่วนประสมทางการตลาดเปรียบเสมือนยุทโธปกรณ์
ต่างๆ ท่ีกองทพัมี เช่น  เคร่ืองบิน รถถงั จรวด การท่ีกองทพัจะชนะสงครามไม่ใช่มากจากท่ีจะมีอาวุธ
หรือยุทโธปกรณ์จ านวนมากแต่ข้ึนอยู่กบัทกัษะ ความช านาญ และประสบการณ์ในการวางกลยุทธ์ 
และเลือกใช้อาวุธเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพนักการตลาดก็เหมือนกันตอ้งสร้างการรับรู้การให้
คุณค่าของลูกคา้ (พิษณุ จงสถิตยว์ฒันา, 2544) 
 วางแผนด้านส่วนประสมทางการตลาด รวมทั้งจดัสรรงบประมาณทางการตลาดให้
เหมาะสม เพื่อจะได ้บรรลุเป้าหมาย โดยเราตอ้งจดัสรรในส่วนของสินคา้และบริการ ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพนัธ์เราต้องมีการตดัสินใจและวางแผน
จดัสรรงบในแต่ละส่วนวา่จะเนน้หนกัในส่วนใดท่ีจะเนน้หนกัในการกระตุน้ลูกคา้ของเราซ้ือสินคา้ 
ธุรกิจตอ้งมีการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด เร่ิมตั้งแต่การเช่ือมโยง การท าความเขา้ใจกับ
ลูกคา้ กลุ่มเป้าหมาย อาศยัทรัพยากรการตลาด เช่นทกัษะ ความสามารถของนกัการตลาดในการท า
ความเขา้ใจกบั การใหคุ้ณค่าของลูกคา้ เพื่อน ามาจดัวางยุทธวิธีและส่วนประสมทางการตลาด ตั้งแต่
ก าหนดแผนงานดา้น สินคา้และบริการ ดา้นคุณภาพการออกแบบ รูปทรง การบรรจุหีบห่อ ท าการ
ผลิต และมีกระบวนการให้ บริการ ต่อไปถึง การจดัจ าหน่าย ท่ีเราตอ้งเลือกว่าจะใช้คนกลางแบบ
ไหน มีก่ีช่องทางก่ีระดบั เช่น ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และเราตอ้งส่ือสารกบัลูกคา้ให้ทราบถึงลกัษณะของ
สินคา้และประโยชน์ของสินคา้และบริการ (ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยธุยา, 2557) 
 1. ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ; และคนอ่ืนๆ. (2546 : 53) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดเอาไวว้า่ตวัแปรทางการตลาดท่ีเราสามารถควบคุมได ้โดยบริษทัสามารถใช้
ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
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  เสรี  วงษ์มณฑา (2542 : 11) ได้ให้ความหมายว่าการท่ีมีสินคา้ตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ขายให้ลูกคา้ในราคาท่ียอมรับได ้และลูกคา้ยอมจ่ายเงินให้สินคา้
และบริการนั้นเพราะเห็นวา่มีความคุม้ค่าในการจ่าย รวมถึงการจดัจ าหน่าย การกระจายสินคา้ไปยงั
ผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ เพื่อให้ความสะดวกต่อลูกคา้ดว้ยการพยายามจูงใจให้เกิด
ความชอบในตวัสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3  ส่วนประสมทางการตลาด 8P’s 

ท่ีมา :  ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์, (2555). หลกัการตลาด. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพท์อ้ป,2555),หนา้ 20 

  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง กลุ่มขององค์ประกอบหรือลักษณะเฉพาะของ    
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยท่ีความหมายดงักล่าวท าให้นักการตลาดดูว่ามนัแคบเกินไป จึงไดท้  าการนิยาม 
กนัใหม่ว่า ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ รวมถึงแนวความคิด บริการ 
บุคคล องค์กร และอ่ืนๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการให้ผูบ้ริโภคได ้หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกเช่น  
ตรายี่ห้อ คุณภาพ สี การรับประกนั บรรจุภณัฑ์ บริการหลงัการขาย พนกังานขาย เราสามารถแบ่ง
ประเภคของผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนัดงัน้ี (วทิวสั  รุ่งเรืองผล, 2553) 
  1. ผลิตภัณฑ์เพื่อผูบ้ริโภค (Consumer Products) คือสินค้าและบริการท่ีลูกค้า  
ซ้ือหาไปเพื่อการบริโภค หรือใช้สอยส่วนตวัภายในครัวเรือน ไม่ใชเ้พื่อการใช้ประกอบธุรกิจหรือ
จดัจ าหน่ายต่อสินคา้เพื่อผูบ้ริโภคยงั สามารถท่ีจะแบ่งออกเป็นอีก 4 ประเภทตามพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือของผูบ้ริโภค  คือ   
  2. ผลิตภณัฑ์สะดวกซ้ือ (Convenience Goods) เป็นผลิตภณัฑ์อุปโภค บริโภค 
สินคา้ประเภทน้ีจะมีราคาต่อหน่วยต ่า เป็นสินคา้ท่ีมี ความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัจะมีความถ่ีใน

  

  

ทรัพยากร 
การตลาด 

 ราคา

(Price) 

การให้
คุณค่า 

ของลูกคา้ 

การ
ก าหนด
ยทุธวิธี 

การส่งเสริม

การตลาด 

(Promotion) 

 การจดัจ าหน่าย    

              (Place) 

 ผลิตภณัฑ ์

(Product) 

ลูกคา้ 
เป้าหมาย 

สาธารณชน และ การเมือง 
(Public and Politic) 

กระบวนการ 
(Process) 

พนกังาน 
(PeoPle) 

ส่ิงต่าง ๆ ในส านกังาน 
 (Physical Evidences 
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การซ้ือหาสูง ไม่ใช่เป็นสินคา้แฟชัน่ ลูกคา้จึงไม่ตอ้งใช้ความพยายามในการเลือกเพื่อตดัสินใจซ้ือ
นานมากนกั เช่น สบู่ ยาสีฟัน ขนม เป็นตน้ 
  3. สินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์เลือกซ้ือ (Shopping Goods) เป็นสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งใช้
ความพยายามในการตดัสินใจซ้ือ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคจะ แสวงหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการต่างๆทั้งในดา้นตรายีห่้อ ราคา คุณสมบติัของแต่ละรุ่น เพื่อท าการเปรียบเทียบมากข้ึนใน
ประเภทเดียวกนั สินคา้ท่ีอยู่ในกลุ่ม เช่น เฟอร์นิเจอร์ โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ รถยนต ์
เป็นตน้  (พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา, 2544) 
  4. สินคา้ประเภทเจาะจงซ้ือ (Specialty Goods)  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคยอมรับ
และตระหนกัถึงความ พิเศษ ความแตกต่างจากสินคา้และตรายี่ห้ออ่ืนๆ อยา่งชดัเจนจนเกิดความตอ้งการ
สินค้าและตรายี่ห้อนั้ น ส่วนมากจะเป็นสินค้าท่ีมียี่ห้อเป็นท่ีรู้จกัยอมรับเป็นอย่างสูง เช่น รถเบนซ์        
ท่ีลูกคา้เลือกเฉพาะเจาะจงว่า ตอ้งเอาเบนซ์เพียงเท่านั้น เช่นเดียวกบัพวกเส้ือผา้แฟชั่นจะระบุแต่ยี่ห้อ   
อามาน่ี กระเป๋าก็จะเป็นของหลุยส์วิตตอง หรือน ้ าหอมตอ้งใช้ของชาแนล  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นสินคา้
ท่ีตั้งใจเจาะจงซ้ือเพราะตระหนกัไดถึ้งความ แตกต่างจากผลิตภณัฑย์ีห่้ออ่ืนๆในกลุ่มเดียวกนั  
  5. สินคา้ประเภทไม่ตระหนักซ้ือ (Unsought Goods) เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะการ
ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ต่างจาก 3 แบบแรกเป็นอย่างมาก คือ สินคา้ใหม่ท่ีลูกคา้ไม่เคยรับทราบมา
ก่อนวา่มีขายอยูด่ว้ย หรือเป็นสินคา้ท่ีมีขายอยูน่านแลว้แต่ไม่คิดวา่วนัหน่ึงตวัเองตอ้งมาซ้ือหาไปใช ้
เช่น รถยนตไ์ฟฟ้า โลงศพ สินคา้ประเภทน้ีนบัเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีนกัการตลาดจะด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาด หรือกระตุน้ทางการตลาดใด้ยาก เช่น โลงศพ  เราก็สามารถน าเสนอโดยการให้ความรู้
เพื่อให้เกิดการรับรู้ในตวัสินคา้ไดแ้ลว้จึงค่อยสร้างกิจกรรมทางการ ตลาดมากระตุน้หรือชกัน าให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการในท่ีสุด  (เสรี  วงษม์ณฑา, 2542) 
  6. ผลิตภณัฑ์เพื่อธุรกิจ (Business Products) คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ เพื่อใช้
ในการประกอบธุรกิจ หรือเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภทตามลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ ์
  7. วตัถุดิบ (Raw Materials) คือ สินคา้ท่ีถูกใชเ้ป็นส่วนผสมหลกั หรือสินคา้หลกั
ในการประกอบเป็น ผลิตภณัฑ์อ่ืนต่อไป เช่น น ้ าตาล ผลไม ้เป็นผลิตภณัฑ์หลกัในการท าน ้ าผลไม ้
หรือจะเป็นโลหะ พลาสติก ท่ีใชใ้นการผลิตรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
  8. ช้ินส่วนและวสัดุประกอบ (Fabricating Materials and parts) เป็นวตัถุดิบท่ี
ผ่านการแปรรูปให้อยู่ในรูปของช้ินส่วนหรือวสัดุส าเร็จรูป เช่น ฮาร์สดิส น๊อต ตะปู เป็นช้ินส่วน
ส าคญัใน การใช้กบัเคร่ืองบนัทึกภาพ กล้องวงจรปิดสายไฟ สาย UTP เป็นวสัดุประกอบในการ
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา, 2544) 
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  9. เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ติดตั้ง (Installations) เป็นเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์หลกั
ในการผลิตสินคา้ท่ีจะ ตอ้งติดตั้งอย่างมัน่คง ท าการเคล่ือนยา้ยไดย้าก เช่น เตาหลอมเหล็กในโรง
ผลิตเหล็ก เคร่ืองจกัรทอผา้ 
  10. เคร่ืองมือประกอบ (Accessory Equipment) เป็นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใช้
ประกอบในการผลิตสินค้า โดยทัว่ไปจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ือง    
คิดเลข เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน 
  11. วสัดุใชส้อย (Operating Supplies)  คือ วสัดุส้ินเปลืองท่ีจ าเป็นตอ้งเอามาใชใ้น
สถานประกอบการ เพื่อความสะดวกในการผลิตหรือปฎิบติังานด้านต่างๆ เช่น ปากกา กระดาษ 
หมึกพิมพ ์หลอดไฟฟ้า เป็นตน้ (พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา, 2554) 
 

 2. องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ (Product Component) 
  องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ท่ีนักการตลาดจะต้องพิจารณาอย่างละเอียด              
จะประกอบไปดว้ยความ สามารถในการตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของลูกคา้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4  องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ 
ท่ีมา: ฟิลิป  คอตเลอร์, (2550) กลยทุธ์สร้างความเป็นเลิศทางการตลาด. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ,์ 2550) 
 

  2.1 ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product หรือ Benefit Product) หมายถึง ประโยชน์
หลักหรือความคาดหวงัท่ีลูกคา้ตอ้งการจะได้รับจากการได้ใช้สินค้านั้นๆ เช่น ปากกา ซ่ึงลูกค้า
ไม่ไดซ้ื้อพลาสติก หมึก หรือแท่งโลหะท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นปากกา แต่ลูกคา้ตอ้งการใชป้ระโยชน์
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จากการใช้ปากกาท่ีซ้ือในการจดบันทึก เขียน ถ่าย ทอดความรู้ ความทรงจ าต่างๆ เป็นส าคัญ 
เช่นเดียวกบัผลิตภณัฑ์หลกัของรถ ซ่ึงไม่ไดอ้ยู่ท่ีการเป็นโลหะ กระจก หรือยางท่ีประกอบกนัเป็น
รถยนต์ แต่เป็นความสามารถในการน าผูโ้ดยสาร เดินทางจากจุดหน่ึงไปยงั อีกจุดหน่ึงได้อย่าง
รวดเร็วและปลอดภยั 
  2.2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของสินคา้ 
ท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นและ รับรู้ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นส่วนท่ีลูกคา้จะสามารถสัมผสัได ้เช่น รูปร่าง
ลกัษณะ (Feature) คุณภาพ (Qualit) เช่นเส้ือผา้เกรด A  รูปแบบ (Style) เช่น รถยนต์แบบสปอร์ต  
รถตู ้ บรรจุภณัฑ์ (Package) เช่น น ้ าผลไมใ้น ขวดแกว้ น ้ าผลไมใ้นกล่อง ขวดพลาสติก สุดทา้ยตรา
ยีห่อ้ (Brand) เช่น กลอ้งวงจรปิดยีห่อ้ฟูจิโกะ ยีห่อ้บอส  (พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา, 2544) 
  2.3 ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) คือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัจากการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และบริการนั้นๆ เช่น ลูกคา้ยอมจ่ายเงินสูงกวา่ส าหรับซ้ือบา้นของแสนศิริ
เพราะคาดหวงัว่าจะได้บา้นท่ีมี คุณภาพการก่อสร้างสูง มีสาธารณูปโภคในหมู่บา้น ท่ีดีกว่าบ้าน 
ของโครงการอ่ืนๆ  
  2.4 ส่วนควบผลิตภัณฑ์ (Augmented Product) เป็นบริการหรือประโยชน์ส่วน
เพิ่มท่ีลูกคา้ไดรั้บจาก สินคา้นั้นๆ ถึงแมไ้ม่ใช่ความตอ้งการหลกัของลูกคา้ เพื่อสร้างความประทบัใจ
ในตวัสินคา้ให้เกิดแก่ลูกคา้ ส่วนควบของผลิตภณัฑ์ยงัสามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดได้
เพื่อสร้างความแตกต่างของสินคา้จากคู่แข่งขนัของเรา ไดแ้ก่ การรับประกนัสินคา้ การบริการติดตั้ง
ครบวงจร การบริการส่งสินคา้ การใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ เป็นตน้ 
  2.5 ศักยภาพส าหรับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) หมายถึงแนวโนม้ของสินคา้
ในการพฒันา เพื่อการตอบสนองความตอ้งการในอนาคตของลูกคา้ เช่น มือถือรองรับ 4G กลอ้ง
วงจรปิดท่ีสามารถดูภาพ ผา่นมือถือไดอ้ยา่งรวดเร็วเสมือนจริง  (สุวทิย ์ เปียผอ่ง, 2530) 
 

 3. ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเปลีย่นแปลงของส่วนผสมผลติภัณฑ์ 
  3.1 ความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของตลาด  ในสินคา้อุตสาหกรรมการ
เคล่ือนยา้ยของลูกค้าอาจท าให้ผูผ้ลิตหรือพ่อค้าส่งต้องยกเลิกการผลิตหรือขายสินค้าบางชนิด           
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ จ  านวนประชากรและผูใ้ช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ อ านาจซ้ือ และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (สุวทิย ์ เปียผอ่ง, 2530) 
  3.2 ปฏิกิริยาเกี่ยวกับการแข่งขัน เพื่อท่ีจะท าให้บริษทัสามารถสู้กบัคู่แข่งขนัได ้
บริษทัอาจจะตอ้งท าสินคา้หรือบริการให้แตกต่างกนัโดยมีวตัถุประสงคไ์ม่ให้เปรียบเทียบราคากนั 
หรือถา้สินคา้เหมือนกนัแต่เราขาย ราคาต ่ากว่า คู่แข่งขนัของเราไดล้ดราคาตามเรามาหรือไม่ หรือ 
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ถา้หากวา่คู่แข่งขนัของเราลดราคาลงไปก่อน เราแลว้ เราก็ควรท่ีจะลดราคาตามไป แต่การวิเคราะห์ 
หรือพบวา่สินคา้ใดไดรั้บความส าเร็จเราก็อาจจะเพิ่ม เขา้มาในสายผลิตภณัฑไ์ด ้
  3.3 อทิธิพลทางการตลาด เป็นเหตุผลส าคญัในการเพิ่มผลิตภณัฑก์็คือ เพื่อเพิ่มการ
ขายในตลาดแห่งใหม่หรือขยายตลาดเดิมให้ใหญ่ข้ึน  หรือเพื่อท่ีจะใชค้วามสามารถของบริษทัให้
เต็มท่ี เช่นจากพนกังานขาย ส านักงานสาขา คลงัสินคา้ เพราะการบริหารคลงัสินคา้ดีๆ ไม่สต๊อก
มากเกินไปก็กลายเป็นก าไรไดเ้หมือนกนั 
  3.4 อิทธิพลทางการผลิต มีบ่อยคร้ังท่ีบริษทัผูผ้ลิตตอ้งการเปลียนแปลงส่วนผสม
การผลิตเพื่อหวงัวา่จะ ใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีอยูท่ ั้งหมดใหเ้กิดประสิทธิภาพใหเ้กิดการลดตน้ทุน 
  3.5 อทิธิพลทางการเงิน ผูป้ระกอบการท าไมจึงตอ้งการเปล่ียนแปลงส่วนประสม
ผลิตภณัฑข์องเขา ความ จริงมีสาเหตุเน่ืองมาจากดา้นการเงิน  เช่นตอ้งการใชเ้งินทุนของกิจการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการกระจาย ความเส่ียงในสินคา้ตวัอ่ืนๆ ไม่ว่าคู่แข่งจะออกสินคา้อะไร หรือมี
การเปล่ียนแปลงทางดา้นความตอ้งการซ้ือ  จะท าใหสิ้นคา้ท่ีมีอยูล่า้หลงัไปได ้จึงตอ้งท าการกระจาย
ความเส่ียงเอาไวก่้อนหรือการขยายส่วนประสมผลิตภณัฑ์จะช่วยเพิ่มการขายอยา่งมีก าไรให ้บริษทั 
เช่นร้านขายขา้วแกงอาจท าการเพิ่มรายการสินคา้ท่ีจะขายเขา้ ไปเช่น  ของว่าง ผลไม ้ของหวาน     
จะไดมี้ก าไรให้มากข้ึน ทดแทนช่วงท่ียอดขายตกต ่า เป็นตน้ หรือการพิจารณาทางการเงินอาจท าให้
บริษทัตอ้งท าการตดัสินใจยกเลิกสินคา้หรือบริการบางรายการท่ีใช ้เงินลงทุนสูงในการผลิตเพราะ
ก าไรท่ีไดอ้าจไม่คุม้ค่า 
  3.6 ต้องการเปลี่ยนภาพพจน์ของบริษัท กลยุทธ Trading-up and Trading down 
เป็นการสร้างกลยทุธ์ เก่ียวกบัการสร้างภาพพจน์หรือช่ือเสียงบริษทั มีร้านขายของเล็กๆ นอ้ยๆ แบบ
ลูกโซ่หลายแห่งพยายามเพิ่ม สินค้าท่ี มีคุณภาพดีกว่า ราคาสูงกว่าเข้าไป จนกลายเป็นร้าน
สรรพสินคา้ขนาดเล็กท่ีมีรายไดสู้งข้ึนได ้(สุวทิย ์ เปียผอ่ง, 2530) 
 

 4. ประเภทของผู้บริโภคกับการยอมรับผลิตภัณฑ์ (Categories Adopter for New 
Product) 
  ผูบ้ริโภคมีส่วนอย่างมากต่อระดบัและระยะเวลาในการยอมรับสินคา้ใหม่ๆ โดย
ลูกค้าแต่ละประเภทมีความพร้อมในการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ไม่เท่ากัน โดยเราจะท าการแยก
ออกเป็น 5 กลุ่ม 
  4.1 พวกล้าสมัย (Laggards) เป็นกลุ่มท่ีหวาดระแวงมีความระมัดระวงัในการ
เลือกซ้ือสินคา้ใหม่สูงมาก เรียกไดว้่าค่อนขา้งอนุรักษ์นิยม ไม่ยอมเปล่ียนแปลงอะไรง่ายๆ ถือว่า
เป็นกลุ่มท่ีจะยอมรับผลิตภณัฑ์ช้าท่ีสุด หรืออาจไม่ยอมรับเลย ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการไม่ยอม
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดหรือเป็นผูม้อง โลกในแง่ร้าย 
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  4.2 พวกตามสมัย (Late Majority) เป็นกลุ่มท่ีค่อนข้างระมัดระวงัในการซ้ือ
สินคา้ใหม่ ช่างเป็นอะไรท่ีสงสัยตลอด จะยอมรับสินคา้เม่ือเห็นว่าสินคา้ดงักล่าวแพร่กระจายออก  
สู่ตลาดในวงกวา้งแลว้  
  4.3 พวกทันสมัย (Early Majority) เป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมท่ียอมรับสินค้า
หลงัจากท่ีสินคา้ออกวางตลาดแลว้และแพร่กระจายออกไปในระยะหน่ึง โดยยอมรับเพราะกระแส
ของสังคมัยอมรับก็เลยยอมรับตาม ไปดว้ยเด๋ียวไม่ทนัสมยั 
  4.4 พวกน าสมัย (Eariy Adopters) เป็นกลุ่มท่ีมีความเป็นผูน้ า ชอบทดลองสินคา้
ใหม่ๆ รายไดดี้ ชอบ เขา้สังคม ชอบเส่ียงแต่ก็ระมดัระวงัมาก เป็นกลุ่มท่ีจะยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่
เป็นกลุ่มต่อมา กลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม ท่ีนักการตลาดให้ความส าคญัมาก ชอบมาก เพราะเป็นกลุ่มท่ีมี
อิทธิพลทางความคิด ส าหรับผูบ้ริโภคส่วน ใหญ่ในการยอมรับผลิตภณัฑ ์
  4.5 พวกล า้สมัย (Innovetors) เป็นพวกท่ีชอบทดลองสินคา้ใหม่ๆ ชอบความเส่ียง 
มีความมัน่ใจในตวั เองสูง มีรายไดแ้ละความรู้สูง โดยทัว่ไปมีสัดส่วนอยูใ่นตลาดไม่มากนกั กลุ่มน้ี
จะยอมรับสินคา้ใหม่ๆ ก่อนกลุ่มอ่ืนๆ ในตลาดทั้งหมด  (อภิสิทธ์ิ  ฉตัรทนานนท,์ 2548) 
 

 5. ราคา (Price)  
  เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของสินคา้ในรูปของเงินตรา ราคาเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ือง 
มือทางการตลาดในส่วนประสมทางการตลาด ราคาสินคา้ชนิดหน่ึงเม่ือคูณกบัปริมาณขายของ
สินคา้ชนิดนั้น ท าให้เกิดรายได้จากการขาย ราคาจึงเป็นตวัสร้างให้เกิดรายได้จากการขาย และ
น าไปสู่การสร้างก าไรในท่ีสุด 
  ศิวฤทธ์ิ  พงษกรรังศิลป์ (2547) ใดใ้ห้ความหมาย ราคา คือ จ านวนเงินท่ีมีมูลค่า
เท่ากบัสินคา้ และบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการเต็มใจและมีศกัยภาพในการจ่ายไปเพื่อให้ไดรั้บสินคา้และ
บริการท่ีตอ้งการ 
  วิทวสั  รุ่งเรืองผล  (2553) ให้ความหมาย ราคา คือ มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการท่ีมีการแสดง ค่าออกมาในรูปของหน่วยเงิน หรือเป็นหน่วยการแลกเปล่ียนอ่ืนๆ  
  สุวิทย ์ เปียผ่อง; จรัสศรี  นวกุลศิรินารถ  (2530) ให้ความหมาย ราคา คือ จ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่าย ไปในการแลกเปล่ียนกบัผลิตภณัฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงพร้อมดว้ยบริการต่างๆ ท่ีคู่กบั
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
  5.1 ความส าคัญของราคา ความส าคญัท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมจากราคา
ของสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงมีอิทธิพลเหนือค่า จา้ง ค่าเช่า ดอกเบ้ีย และก าไรราคาของสินคา้มีผลกระทบ
กระเทือนต่อรายได้ หรือราคาท่ีจ่ายให้แก่ปัจจยัการ ผลิตต่างๆ เช่น แรงงาน ท่ีดิน หรือผูป้ระกอบการ 
เห็นไดว้า่เร่ืองของราคาจะเป็นส่ิงท่ีคอยบงัคบัการด าเนินงานของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ 
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   ความส าคญัท่ีมีต่อธุรกิจการก าหนดราคาของสินคา้จะมีผลกระทบกระเทือน
ต่อรายรับ และก าไรสุทธิ ของกิจการโดยตรงและยงัมีผลโดยตรงต่อโปรแกรมทางดา้นการตลาด 
  5.2 วัตถุประสงค์ของราคา (Pricing Objectives) การก าหนดราคาในท้องตลาด 
นกัการตลาดอาจใช้ราคาเป็นเคร่ืองมือในการบรรลุวตัถุประสงค์ได ้หลายดา้น แต่มีวตัถุประสงค์
หลกัๆ ดงัน้ี (วทิวสั  รุ่งเรืองผล 2553) กล่าวไวว้า่  
   5.2.1 วตัถุประสงคเ์พื่อก าไรเป็นหลกั (Profit Oriented) โดยการก าหนดราคา
เพื่อบรรลุก าไรตามเป้าหมาย ทางองค์กรจะตั้งเป้าหมายก าไรท่ีต้องการออกมาในรูปของอตัรา
ผลตอบแทนจากยอดขาย อตัราผลตอบ แทนจากการลงทุนหรือจ านวนก าไรท่ีตอ้งการในรูปหน่วย
เงินแลว้ค่อยท าการค านวณหารระดบัราคาท่ีจะท า ใหไ้ดรั้บก าไรตามเป้าหมายนั้น หรือก าหนดราคา
เพื่อก าไรสูงสุด เป็นการก าหนดวตัถุประสงคใ์นระยะสั้น เป็นการแสวงหาโอกาสจากการขาดแคลน
สินคา้ในทอ้งตลาด ท าให้ลูกคา้ยินดีจ่ายเงินในราคาท่ีสูงกวา่ แต่ก็ท  าไดแ้ค่ช่วงเวลาสั้นๆ เม่ือระดบั
ความตอ้งการและสินคา้ในตลาดอยูใ่นระดบัเดียวกนัแลว้ราคาสินคา้ก็จะเขา้ สู่ราคาปรกติ แต่หาก
เป็นการก าหนดวตัถุประสงคใ์นระยะยาว อาจใชก้ลยทุธ์ราคาต ่าในระยะสั้นเพื่อขจดัคู่ แข่งในตลาด
หรือเพื่อสร้างความนิยมในสินคา้จนมีปริมาณการผลิตสูงข้ึนมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั จากความ
ประหยดั ขนาดการผลิต ท าใหบ้ริษทัมีก าไรสูงข้ึนในระยะยาวได ้
   5.2.2 วตัถุประสงค์เพื่อกระแสเงินสด (Cash flow)  องค์กรบางแห่งอาจ
ก าหนดราคาสินคา้เพื่อให้ไดรั้บ เงินสดเขา้มาใชห้มุนเวยีนในกิจการเป็นหลกั เช่นภาวะเงินตึงตวั มี
ตน้ทุนดอกเบ้ียสูง บริษทัอาจยอมขายสินคา้ท่ีมีอยู่ในมือให้ในราคาท่ีต ่า เพื่อจะไดรั้บเงินสดเขา้มา
ในการด าเนินกิจการ เน่ืองจากไม่สามารถหาแหล่งเงินกูห้รือแหล่งเงินทุนอ่ืนได ้
   5.2.3 วตัถุประสงค์เพื่อความอยู่รอดขององค์กร (Survival) ช่วงท่ีเศรษฐกิจ
ตกต ่า ลูกคา้มีปริมาณความ ตอ้งการต ่ากวา่ปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการจะจ าหน่ายในทอ้งตลาด องคก์ร
อาจตอ้งก าหนดราคาต ่ากวา่ทุน เพื่อให้มีรายไดเ้ขา้มาในองคก์ร เป็นการประคบัประคองตวัองคก์ร
เพื่อความอยู่รอดในช่วงระยะเวลาสั้ นๆ เพื่อรักษาพนกังานและสายการผลิตให้ด าเนินต่อไป หรือ
บางท่ีก็เพื่อรักษาลูกคา้เอาไวใ้นช่วงเวลาหน่ึง เม่ือดีข้ึนก็ ค่อยมาก าหนดราคาตามวตัถุประสงคเ์ดิม 
   5.2.4 วตัถุประสงค์เพื่อส่วนครองตลาด (Market Share) เป็นการก าหนดราคา
โดยหวงัผลรักษาส่วนครองตลาดหรือแยง่ส่วนครองตลาดจากคู่แข่ง อาจตั้งราคาต ่ามากๆ กวา่คู่แข่ง
เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาดของยอดขาย 
   5.2.5 วตัถุประสงคเ์พื่อภาพพจน์ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Product Quality 
Image) ลูกคา้มกัเช่ือว่าคุณภาพของสินค้ากับระดับราคาสินคา้จะไปในทิศทางเดียวกนั บริษทัท่ี
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ต้องการสร้างคุณภาพสินค้าท่ีมีคุณภาพ อาจต้องตั้งราคาสินค้าให้มีราคาท่ีสูงไปเลย อย่างเช่น        
รถเบนซ์ คุณภาพดี ราคาก็สูงตามไปดว้ย ซ้ือแลว้ หรือมีไวใ้ชจ้ะเกิดความภาคภูมิใจ  
   5.2.6 เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ (States quo) เช่น เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา
ในตลาด เพื่อรักษาภาพพจน์ ขององคก์ร เพื่อเป็นราคาอา้งอิงส าหรับสินคา้และบริการ เพื่อหลีกเล่ียง
การแข่งขนัดา้นราคา  (สุดาพร  กุณฑลบุตร, 2557) 
  5.3 ปัจจัยทีต้่องพจิารณาในการตั้งราคาสินค้า   
   5.3.1 ปัจจยัภายใน (Intenal  Factor) ประกอบดว้ย  
    1. ปัจจยัภายในองค์การ (Organizational Factor) ประกอบด้วย ฝ่าย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการตั้งราคา 
    2. สินคา้และบริการ เช่น ฝ่ายการผลิต การตลาด การเงิน และนโยบายราคา  
    3. เป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององคก์าร (Organizational goals and 
objectives)  ตอ้งมีความสอด คลอ้งกนักบัวตัถุประสงค์ของทางตลาด วตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษทัดว้ย 
    4. ต้นทุน (Cost) ราคาจะต้องค านึงถึงต้นทุนทั้ งส้ิน บวกด้วยก าไร     
ท่ีจะตอ้งการ โดยทัว่ไปราคาต ่าสุดจะไม่ต ่ากวา่ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย การตั้งราคาบางคร้ังอาจต ่า
กวา่ทุนเพื่อล่อใจลูกคา้เขา้มาซ้ือสินคา้ในร้าน 
    5. ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Characteristic of Product) สินคา้ท่ีต่างกนั
ผูผ้ลิตก็จะตั้งราคาสินคา้ท่ีแตกต่างกนัดว้ย เช่น สินคา้ท่ีมีลกัษณะดีเด่น หรือเป็นเอกลกัษณ์จะตั้ง
ราคาสูง หรือสินค้าท่ีตรายี่ห้อมี ช่ือเสียงดี มีแนวโน้มท่ีจะตั้ งราคาสูง และชนิดของสินค้า             
สายผลิตภณัฑ์ และส่วนประสมผลิตภณัฑ์ของบริษทั และการ ให้บริการต่างๆ เสริม เช่น ขนส่ง  
การรับประกนั การใหสิ้นเช่ือมีผลใหร้าคาแตกต่างจากเดิมได ้
    6. ลกัษณะวงจรชีวติผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) ขั้นแนะน า ราคา
อาจสูงหรือต ่าไดข้ึ้นอยูก่บัสินคา้ และการแข่งขนั  ขั้นเจริญเติบโต มีแนวโนม้จะลดราคาลง เพื่อจะ
ไดข้ยายเขา้สู่กลุ่มท่ีมีรายไดป้านกลางหรือต ่า ขั้นเจริญเติบโตเต็มท่ี มีการแข่งขนัโดยการลดราคา 
เพราะเร่ิมมีรายใหม่ๆเขา้มาแข่งกนัมากข้ึน มีการตั้งราคา ท่ีแตกต่างกนั ตามสินคา้ท่ีมีความแตกต่าง 
ขั้นตกต ่า ราคาในกลุ่มน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเพื่อรักษาความตอ้ง การของลูกคา้หรือข้ึนราคาส าหรับ
สินคา้ท่ีลูกคา้มีความจงรักภกัดีต่อยีห่อ้สูง 
    7. โปรแกรมการตลาดท่ีมีผลต่อราคา (Marketing Programs in Price 
Decision) สินคา้ การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดจะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน ราคาจะตอ้ง
ครอบคุมค่าใชจ่้ายเหล่าน้ี รวมทั้งบวกก าไรท่ีตอ้งการเอาไวด้ว้ย  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2534) 
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   5.3.2 ปัจจยัภายนอก (External Factors) มีอิทธิพลต่อการตั้งราคาดงัน้ี 
    1. ความยืดหยุน่ของความตอ้งการซ้ือ (Elasticity of Demand) เป็นการ
พิจารณาวา่เม่ือมีการเปล่ียน แปลงราคาจะมีผลกระทบต่อจ านวนการเสนอซ้ือสินคา้และบริการของ
ลูกคา้อยา่งไร 
    2. ประเภทของลูกคา้ (Type of Customer) ลูกค้าเป้าหมายท่ีมีรายได้
สูง เราก็จะตั้งราคาสูง ส่วนสินคา้ท่ี ผูซ้ื้อท าการซ้ือดว้ยความภาคภูมิใจ  ลูกคา้เป้าหมายท่ีมีรายไดต้  ่า
มีแนวโนม้จะตั้งราคาต ่า เน่ืองจากกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่าจะอ่อนไหวต่อราคาเป็นอยา่งมากวา่ผูมี้รายไดสู้ง 
    3. ผูข้ายวตัถุดิบและปัจจยัการผลิต (Supplier) จะเป็นต้นทุนสินค้า
และเป็นราคาสินคา้ในท่ีสุด 
    4. ภาวะการแข่งขัน (Competition) การแข่งขันท่ีรุนแรงมีแนวโน้ม     
ท่ีจะตั้งราคาต ่า 
    5. ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Environment) ในช่วงท่ีเงินเฟ้อราคา
สินคา้ก็จะมีแนวโนม้สูงข้ึน เน่ือง จากตน้ทุนสูงข้ึนในภาวะเศรษฐกิจตกต ่า อ านาจซ้ือของลูกคา้ก็จะ
ลดลง ราคาก็จะลดลงเพื่อกระตุน้การซ้ือ 
    6. จรรยาบรรณของนักธุรกิจ (Ethical) การจะตั้งราคาต้องค านึงถึง
ความรับผดิชอบต่อสังคม เช่นไม่คา้ ก าไรเกินควร ไม่ตดัราคากนัเกินไปนกั 
    7. กฎหมาย (Legal) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการตั้ งราคา เช่น การ
ควบคุมราคาขั้นต ่า การประกนัราคา ขั้นสูง กฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายการคา้ก าไรเกินควร 
เป็นตน้  (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543) 
 

 6. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กระบวนการทางดา้นการส่ือสารการตลาด
ระหว่างผูซ้ื้อ และผูข้าย และผูเ้ก่ียวข้องในกระบวนการซ้ือ เพื่อให้ข้อมูล ชักจูงใจ หรือตอกย  ้า
เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์และตรา ยี่ห้อ และเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ 
ความรู้สึกและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือของส่วนประสมทางการติดต่อส่ือสารทาง 
การตลาด (Marketing Communication Mix) หรือจะเรียกว่าส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 
ประกอบดว้ย 4 หนา้ท่ี 
  6.1 การโฆษณา (Advertising)  AMA (American Marketing Association) กล่าว
ไวว้่า เป็นกิจกรรมส่ือสารใดๆ ก็ตามท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอและส่งเสริมความคิดเห็นเก่ียวกับ
สินค้าความคิดและบริการโดยมีผูอุ้ปถัมภ์ผ่านส่ือท่ีมิใช่ตวับุคคล โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวข้องด้วย 
ลกัษณะการโฆษณา เช่น  การเสนอต่อสังคม (Public Presentation) ในกรณีน้ีการโฆษณาเป็นแบบ
การติดต่อส่ือสารกบัสังคม จึงตอ้งเสนอขอ้มูล เก่ียวกบัสินคา้ท่ีถูกตอ้งและมีมาตรฐาน  การเผยแพร่ 
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(Pervasivness) เป็นวิธีท่ียอมให้ผูข้ายเสนอข้อมูลซ ้ ากัน ไปมาหลายคร้ังเพื่อให้ผูซ้ื้อยอมรับและ
เปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างคู่แข่งขนัต่างๆ การโฆษณาอย่างกวา้งขวาง ของผูข้ายจะให้ขอ้มูลด้าน
บวกกับสินค้าและบริการท่ี เสนอนั้ น  การแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง (Amplified 
Expressiveness) เป็นการแสดงความคิดเห็นออกในรูปของ ภาพ ส่ิงพิมพ์ เสียงและไม่เก่ียวกับ     
คนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ (Impersonlity) การโฆษณาไม่ได้บงัคบัให้ใครเช่ือถือ ผูฟั้งจะไม่รู้สึก     
ถูกบงัคบัให้สนใจฟัง หรือบงัคบัให้เกิดการตอบสนอง การเสนอขายเป็นการใหข้อ้มูลกบัคนจ านวน
มากไม่ใช่การเสนอขาย กบัคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ 
  6.2 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกลยุทธ์ในการขายโดยการ
เขา้ถึงลูกคา้เป้าหมาย โดยตรง หรือพอ่คา้คนกลางโดยตรง เพื่อท าการสาธิต อธิบายถึงคุณประโยชน์
ต่างๆ ของสินคา้ ท าให้พนกังานตอ้งเผชิญหน้าบุคคล (Personal Confrontation) เป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลสองคนข้ึนไป แต่ละฝ่ายสามารถสังเกตลกัษณะและความตอ้งการของอีกฝ่ายหน่ึง
อยา่งใกลชิ้ด สามารถปรับปรุงการปฏิบติัไดท้นัที รวมทั้งแต่ละฝ่ายสามารถเพิ่มหรือลดความพอใจ
ของอีกฝ่ายหน่ึงใด เป็นการสร้างให้ผู ้ซ้ือเกิดความต้องการและตัดสินใจ (Desire and Action) 
พนกังานขายหรือตวัแทนขายจะใชศิ้ลปะ เพื่อจูงใจลูกคา้ใหซ้ื้อและสร้างความสนใจในระยะยาวแก่
ลูกคา้ สุดทา้ยการตอบสนอง (Response) การใช้พนกังานขายจะท าให้ ผูซ้ื้อรู้สึกอย่างมีเง่ือนไข ว่า
จะตอบรับหรือไม่รับ ท าใหพ้นกังานขายรู้ผลไดท้นัที (เสรี วงษม์ณฑา, 2542) 
  6.3 การส่งเสริมการขาย  AMA (American Marketing Association)  กล่าวไวว้่า 
เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้เร่งเร้าให้เกิดการซ้ือท่ีเร็วข้ึน ท าให้ตวั แทนท าการขายสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน และ 
ท าให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจท่ีเร็วข้ึนเหมือนกนั สินคา้มีความน่าจูงใจ มากข้ึนในสายตาของลูกคา้ 
ไม่เก่ียวกบัการจา้งพนักงานขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขายจึงเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมอ่ืนๆ       
ท่ีไม่เก่ียวกบัการโฆษณา การใช้พนกังานและการประชาสัมพนัธ์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ 
การส่งเสริมผูบ้ริโภค (Consumer Promotion)  เช่น บัตรลดราคา การให้เงินรางวลั การแข่งขัน    
การแจก สินคา้ตวัอย่าง การใช้แสตมป์การค้า การแสดงสินคา้ ส่วนแบบท่ีสองเป็นการส่งเสริม
การคา้หรือคนกลาง (Trade Promotion) เช่น การให้ส่วนลดการคา้ การแถมสินคา้ การให้ส่วนลด
สินค้า การให้เงินสนับสนุน การจดัโฆษณา การแข่งขนัการขายของผูข้าย สุดท้ายการส่งเสริม
พนักงานขาย (Sales Force Promotion) ได้แก่ การแข่งขันการขายระหว่างพนักงานขาย การให้
โบนสั การจดัประกวดการขาย (ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์,  2555: 151) 
  6.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and public Relation)  การให้ข่าว 
หมายถึง การเผยแผร่ ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ โดยองค์กรใดองค์กรหน่ึง เช่น วิทยุ ทีว ี
หนงัสือพิมพ์ โดยเจา้ของสินคา้ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากการเสนอข่าวนั้น เพราะบริษทัและ
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สินคา้เป็นท่ีสนใจของคนในสังคมนั้นๆ อยูแ่ลว้ โดยหน่วยงานราชการและส่ือสารมวลชนจะตอ้ง
ให้ข่าวธุรกิจแก่ประชาชนท่ีสนใจอยูแ่ลว้ ส่วนการประชาสัมพนัธ์ คือ ความพยายามท่ีไดจ้ดัเตรียม
ไวข้ององคก์ารเพื่อจูงใจให้เกิดความคิดเห็น ทศันคติท่ีดีต่อเรา โดยการใชกิ้จกรรมส่ือต่างๆ ท่ีไม่ใช้
ทางการคา้ โดยมีคุณสมบติัของการประชาสัมพนัธ์ดงัน้ี สร้างความเช่ือถือให้สูง ข่าวเก่ียวกบัสินคา้
ท่ีเกิดข้ึนสร้างความเช่ือถือให้กบัลูกคา้เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเกิดทางโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
เป็นผูใ้ห้ข่าวเอง จึงมีน ้ าหนกัมากกวา่ท่ีเจา้ของผลิตภณัฑ์ให้เอง อนัดบัต่อมา เป็นขอ้มูลท่ีปลอดภยั 
ส าหรับผูซ้ื้อ เพราะการประชาสัมพนัธ์สามารถเขา้ถึงผูซ้ื้อท่ีไม่ชอบฟังการโฆษณาชวนเช่ือ และการ
ติดต่อจากพนักงานขาย เพราะการให้ข้อมูลแบบน้ีเป็นการให้ตามขอ้เท็จจริง ไม่ได้เกิดจากการ 
กระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินคา้ สุดทา้ยการแสดงคลา้ยกบัการโฆษณาในแง่ท่ีว่าเป็นการแสดงขอ้มูล
เก่ียวกบั สินคา้ของทางบริษทั (วทิวสั  รุ่งเรืองผล, 2546 : 183) 
 

 7. ขอบเขตของการติดต่อส่ือสาร 
  การติดต่อส่ือสารของการตลาดโดยภาพรวมเก่ียวขอ้งกบัการระบุผูรั้บส่ือเป้าหมาย
และการท าการส่งเสริมการตลาดท่ีร่วมกนั เพื่อให้เกิดการดึงปฏิกิริยาตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ออกมา การติดต่อส่ือสารทางการตลาดมุ่งท่ีจะให้ชนะปัญหาในตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัเร่ือง
ของการสร้างภาพพจน์ การรับรู้และความพึงพอใจ ซ่ึงวิธีการน้ีมีเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการส่ือสารอยู่
หลายอย่าง เช่น ช่วงเวลาท่ีสั้ นมาก ค่าใช้จ่ายท่ี เป็นตน้ทุนสูง และขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจจากลูกคา้ นกัการตลาดไดม้องการติดต่อส่ือสาร เป็นการบริการสัมพนัธภาพกบัลูกคา้
อย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนการขาย ขณะท าการขายอยู่ และหลงัการขายเสร็จ ส้ินไปแลว้ ซ่ึงโดยทัว่ไป
ลูกคา้มีความแตกต่างกนัเลยตอ้งมีการปรับโปรแกรมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกนั ให้เหมาะกบั
ส่วนของตลาดเฉพาะท่ีจะท า หรือตลาดยอ่ย รวมถึงภายใตเ้ทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารใหม่ๆ ท่ีเรา
ตอ้งค านึงถึงดว้ย (บญัญติั  จุลนาพนัธ์ุ, 2534) 
  กระบวนการส่ือสารควรเร่ิมตน้โดยตรวจสอบความคุน้เคยท่ีลูกคา้เป้าหมายของ
เรามีต่อสินคา้เรา เช่น เม่ือใครบางคนตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดใหม่ เขาอาจถามเพื่อน ดูโฆษณาใน
โทรทศัน์ อ่านบทความ ดูข้อมูลในเว็ป หรือจากโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ หรือเข้าไป
ทดลองใช้ ทดลองเล่นสินค้าหลายๆ ร้าน นักการตลาดจะตอ้งประเมินว่าการติดต่อส่ือสารแบบ
ใดบา้งท่ีมีอิทธิพลในแต่ละขั้นของขบวนการซ้ือสินคา้ ถา้เราเขา้ใจได ้ช่วยให้นกัการตลาดสามารถ
จดัสรรงบประมาณส าหรับการติดต่อส่ือสารให้มีประสิทธิผลข้ึน นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งเขา้ใจการ
ท างานของการติดต่อส่ือสารเสียก่อนว่าท างานอย่างไรมีขั้นตอนแบบไหน เพื่อการติดต่อนั้ น          
มีประสิทธิผลการส่ือสารเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบได้แก่ ผูส่้งสาร คือ ผูท่ี้ส่ง
ข่าวสารให้แก่อีกกลุ่มหน่ึงในท่ีน้ีคือ กล้องวงจรปิดฟูจิโกะการเข้ารหัส  เป็นขบวนการการน า
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ความคิดออกมาเป็นรูปแบบของสัญลกัษณ์ในท่ีน้ีหมายถึงตวัแทนโฆษณาของกลอ้งวงจรปิดฟูจิโกะ 
ท าการรวบรวมค าพูด ภาพ คลิปต่างๆ ออกมาในรูปของโฆษณาเพื่อถ่ายทอดเป็นข่าวสารท่ีมี
ความหมาย  (บญัญติั  จุลนาพนัธ์ุ, 2534) 
  ข่าวสาร เป็นชุดสัญลกัษณ์ท่ีผูส่้งสารถ่ายทอด คือกลอ้งวงจรปิดฟูจิโกะ ในท่ีน้ีคือ
โฆษณาท่ีท าข้ึนมา 
  ส่ือ เป็นช่องทางการส่ือสาร โดยเคล่ือนจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ในกรณีน้ีคือ
หนงัสือพิมพท่ี์เลือกไวเ้พื่อจะลงโฆษณา 
  การถอดรหัส เป็นขบวนการซ่ึงผูรั้บสารให้ความหมายกบัสัญลกัษณ์ท่ีผูส่้งสารได้
เขา้รหสัไวใ้นกรณี น้ีคือการท่ีลูกคา้อ่านโฆษณาและแปลความหมายของสารท่ีอยูใ่นโฆษณา 
  ผู้รับสาร เป็นผูท่ี้รับข่าวสารท่ีส่งจากผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ส านกังาน ลูกคา้ธุรกิจ หรือท่ีบา้น 
ซ่ึงไดอ่้าน โฆษณาของกลอ้งวงจรปิดฟูจิโกะ  
  การตอบสนอง เป็นการโตต้อบของผูรั้บสารจากท่ีไดรั้บสารแลว้ การตอบสนอง
เป็นไปได้หลายแบบ เช่น ลูกค้าได้ข้อมูลและตระหนักถึงคุณสมบติัของกล้องวงจรปิดฟูจิโกะ    
มากข้ึน ท าใหซ้ื้อกลอ้งวงจรปิดหรือไม่ท าการซ้ือเลยก็เป็นได ้
  ข้อมูลป้อนกลับ เป็นส่วนของการสนองตอบของผูท่ี้ รับข่าวสารท่ีท าการส่ือ
กลบัไปยงัผูส่้งสารในท่ีน้ีคือ ฝ่ายวิจยัของกลอ้งวงจรปิดฟูจิโกะ แสดงวา่ลูกคา้ไดรั้บผลกระทบจาก
ส่ือและจ าส่ือไดห้รือลูกคา้เพื่อยกยอ่ง วจิารณ์ส่ือในสินคา้ของกลอ้งฟูจิโกะ 
  ส่ิงรบกวน เป็นการหยุดอยู่น่ิงหรือบิดเบือนท่ีไม่ได้ท  าการคาดการณ์ระหว่าง
ขบวนการส่ือสาร ซ่ึงส่ง ผลให้ผูรั้บสารไดรั้บสารท่ีแตกต่างกว่าท่ีผูส่้งสารส่งให้  เช่น ลูกคา้ถูกท า
ให้สับสนขณะท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ และพลาดประเด็นส าคญัในโฆษณาท่ีน าเสนอให้ (บัญญัติ       
จุลนาพนัธ์ุ, 2534) 
  กระบวนการเขา้รหัสของผูส่้งสารตอ้งประสานกบังานกบักระบวนการถอดรหัส
ของผูรั้บสารดว้ย เพื่อให้ข่าวสารท่ีส่งไปเกิดประสิทธิผล ข่าวสารท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยสัญลกัษณ์
ต่างๆ ค าพูดต่างๆ ท่ีผูรั้บสารมี ความคุน้เคย การผูท่ี้ส่งสารมีประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกนักบัผูรั้บ
สารมากเท่าใดความมีประสิทธิผลของข่าว สารท่ีส่งไปให้ก็จะมีมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงถา้นกัการตลาด
ไม่มีประสบการณ์ตรงกบัผูรั้บสารงานโฆษณานั้นอาจจะส่ือไดไ้ม่ตรง ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ
เลยก็ได ้ดงันั้นผูส่้ง กบัผูรั้บควรเขา้ใจกนั อยูใ่นระดบัเดียวกนั รสนิยมคลา้ยๆ กนั จะดีท่ีสุดในการ
ส่ือสาร โมเดลน้ีท าให้เราเห็นปัจจยัส าคญัหลายๆ ประการในการส่ือสารท่ี ดี ผูส่้งสารตอ้งทราบว่า
ผูรั้บสารของเราคนไหนท่ีตอ้งการส่งสารเขา้ไปถึง และการตอบสนองท่ีตอ้งการนั้น คืออะไร ผูส่้ง
สารตอ้งมีการเขา้รหัส โดยตอ้งดูว่าผูฟั้งเป้าหมายจะท าการถอดรหัสอย่างไร ตอ้งส่งสารผ่านส่ือ     
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ท่ีเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตอ้งพฒันาช่องทางและขอ้มูลป้อนกลบั ซ่ึงเขาจะสามารถประเมินการ
ตอบสนอง ต่อสารผูฟั้งไดเ้ป็นอยา่งดี (บุรินทร์ ต.ศรีวงษ,์ 2551) 
  7.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ในการส่งเสริมการตลาดมีกลยุทธ์หลักๆ อยู่ 2 
กลุ่มทีม่ักน ามาใช้  คือ 
   7.1.1 กลยทุธ์ดึง (Pull Strategy) เป็นการใชจ่้ายเงินจ านวนมากในการโฆษณา 
และการส่งเสริมการขายท่ี มุ่งสู่ระดบัลูกคา้ ในการสร้างความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ อยา่งเช่น ท าการ
โฆษณาผ่านส่ือทางโทรทัศน์ ทางหนังสือพิมพ์ หรือเว็ปดังๆ แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมชิงโชค        
ชิงรางวลั หรือลดราคาสินคา้ให้ผูบ้ริโภคคนสุด ทา้ยไดท้ราบ เพราะเป็นการท าให้กบัผูบ้ริโภคคน
สุดทา้ย แต่หาซ้ือสินคา้ไดท่ี้ตวัแทนจ าหน่ายใกล้บา้น กลยุทธ์ดึงควรใช้ในกรณี ก าไรต่อหน่วยท่ี  
คนกลางจะไดรั้บต ่าเพราะเรามุ่งเนน้ท่ีลูกคา้คนสุดทา้ยไม่มีความจ าเป็นท่ีทางบริษทัตอ้งใชพ้นกังาน
ขายตอ้งคอยแนะน าสินคา้ว่าดีอย่างไร ใช้อย่างไร เพราะส่วนมากเป็นสินคา้ท่ีรู้จกัดีกนัอยูแ่ลว้ใน
ทอ้งตลาด เช่น น ้ าด่ืมโออิชิ  กลยุทธ์น้ีเพื่อตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนเร็วเขา้มายงับริษทั และจะเป็น
บริษทัท่ีมีขนาดเล็ก มีทรัพยากรจ ากดั สินคา้ส่วนมากเป็นสินคา้บริโภค วางจ าหน่ายอยูท่ ัว่ไปตาม
ร้านสะดวกซ้ือ (บญัญติั  จุลนาพนัธ์ุ, 2534) 
   7.1.2 กลยุทธ์ผลกั (Push Strategy) เป็นการใช้หน่วยงานขาย หรือคนกลางท่ี
จะผลกัดนัสินคา้ ผา่นทางช่อง ทางการจดัจ าหน่ายไปยงัผูบ้ริโภค หรือหมายถึงการส่งเสริมการขาย
ท่ีมุ่งสู่ระดบัพนักงานขายสินคา้ และส่ง เสริมการขายโดยผ่านระดบัคนกลาง โดยท่ีทางเจา้ของ
สินคา้หรือบริษทัไม่ท าการโดยตรงให้ลูกคา้คนสุดทา้ย แต่จะใหพ้นกังานขาย หรือตวัแทนไปท าการ
เสนอกบัลูกคา้คนสุดทา้ยเอาเอง เช่นการประกวดยอดขายของ พนกังานขาย หรือคนกลาง โดยมี
รางวลัให้ กลยุทธ์ผลักควรใช้ในกรณี ท่ีผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี มีลักษณะเด่น มีความเหนือกว่า         
คู่แข่งขนั ราคาของสินคา้สูงตามระดบัคุณภาพ บริษทัตอ้งการสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นการเงินใหแ้ก่
คนกลางและพนกังานขาย กลยุทธ์น้ีนิยมใชใ้นกรณีเป็นสินคา้อุตสาหกรรม หรือสินคา้ท่ีมีราคาสูง 
และเป็นสินคา้ท่ีไม่ค่อยจะคุน้เคย คิดว่าไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้และกลยุทธ์น้ีอาจจะน าไปใชช่้วง
แนะน า หรือเปิดตลาดสินคา้ใหม่ๆ (บญัญติั จุลนาพนัธ์ุ, 2534) 
   7.1.3 กลยุทธ์ผสม (Mix Policy) เป็นการเอาสองกลยุทธ์ดึงกับผลักมาใช้
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด เช่น การโฆษณาแจง้การลดราคาสินคา้ให้แก่ลูกค้าคน
สุดท้ายทราบ และให้ส่วนลดกบัคนกลางท่ีน าสินค้าไปจ าหน่าย และมีการจดัการแข่งขนัสร้าง
ยอดขายระหวา่งพนกังานขายดว้ยกนัเอง กลยุทธ์น้ีควรใช้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้พนกังาน
ขายแนะน าสินคา้เขา้สู่ตลาด มีความจ าเป็นตอ้งท าโฆษณาเพื่อแนะน า จูงใจลูกคา้ ตอ้งเป็นบริษทั    
ท่ีใหญ่ มีพนักงานเพียงพอ มีงบทางการเงินท่ีมากพอสมควร กลยุทธ์แบบผสม นิยมใช้กันมาก   
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ส่วนจะเน้นไปทางระดบัไหนนั้นข้ึนอยู่กบันโยบายของทางบริษทั ประเภทของสินคา้ (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคณะ, 2534 : 192) 
 

 8. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  ส่วนประสมในการจดัจ าหน่าย (Distribution Mix) เป็นเคร่ืองมือเพื่อน าสินคา้ออก
สู่ ตลาดเป้าหมาย ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย และการกระจายสินคา้ 
  8.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) เป็นเส้นทางท่ีสินค้า
เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตผ่านคนกลางต่างๆ ไปยงัลูกคา้หรือผูใ้ช้สินคา้ โดยมีงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ
เลือกหรือพิจารณาจ านวนของระดบั ช่องทางท่ีจะท าการจดัจ าหน่ายสินคา้ให้ดูวา่มีความครอบคลุม
ในการจดัจ าหน่าย พิจารณาว่าจ านวนคนกลางในแต่ละระดับของช่องทางในการจัดจ าหน่าย 
พิจารณาวา่ท าเลท่ีตั้งของแหล่งจ าหน่าย การเลือกชนิดของคนกลางในแต่ละระดบัท่ีจะใช้ รวมถึง
การคดัเลือกคนกลางวา่มีความพร้อม มีคุณสมบติัตรงท่ีตอ้งการดว้ยหรือไม่ สุดทา้ยเป็นการบริหาร
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ย การจดัโครงสร้างและวางแผนช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง และท่ีขาดไม่ได้คือการประเมินผลช่องทาง (บญัญติั  จุลนาพนัธ์ุ, 
2534) 
   8.1.1 คนกลาง (Middlemen) คือ ผูท้  าหน้าท่ี ให้บริการเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ 
ให้แก่ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค รวมถึงผูมี้กรรมสิทธ์ในตวัสินคา้ดว้ย เช่น ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก ส่วนผูท่ี้ไม่มี
กรรมสิทธ์ิในสินค้า ก็อย่างเช่น นายหน้าตัวแทนประเภทของคนกลางโดยแบ่งตามหลักใน 
กรรมสิทธ์ิในตวัสินคา้หรือไม่ได ้2 ประเภท คือ 
    1. พ่อคา้คนกลาง (Merchant Middle-man) คือ คนกลางท่ีมีกรรมสิทธ์ิ
ในตวัสินคา้ท่ีตนขายอยู ่ไดแ้ก่ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก 
    2. ตวัแทนคนกลาง (Agent Middle-man) คือ คนกลางท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิ
ในสินค้า ได้แก่ นายหน้า  (Broker) ตัวแทนจ าหน่าย (Selling Agent) คนกลางมีความส าคัญอยู่ 4 
ประการ คือ 
     2.1 การรวบรวมสินคา้ (Concentration) เน่ืองจากผูผ้ลิตและตลาด
ผูบ้ริโภคมกัจะอยู่กนัคนละท่ีห่าง ไกลกนั จ าเป็นตอ้งใช้คนกลางเป็นผูร้วบรวมสินคา้แล้วท าการ
กระจายจากแหล่งผูผ้ลิตต่างๆ เพื่อมาใหถึ้งมือ ลูกคา้ เช่น รถยนตส์ปอร์ต ตอ้งอาศยัตวัแทนจ าหน่าย
จะเป็นผูส้ั่งเขา้มาจากต่างประเทศ 
     2.2 การจดัแบ่งจ านวนสินคา้ให้พอเหมาะ (Equalization) คนกลาง
จะทราบดีว่าตลาดท่ีท าอยู่ลูกคา้มีความตอ้งการอะไร ปริมาณท่ีเหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ ดงันั้น  
คนกลางจะไปท าการแบ่งมาจากผูผ้ลิตเพื่อให ้พอเหมาะกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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     2.3 การกระจายและการขายสินค้า (Dispersion) เม่ือเขารวบรวม 
มาจากแหล่งผลิตในแต่ละท่ีให้แลว้  เขาก็จะท าการกระจายสินคา้ออกไปในท่ี ๆ มีความตอ้งการจะ
หาซ้ือ  
     2.4 ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) หนา้ท่ีของคนกลางตอ้งท า
ให้เกิดอรรถประโยชน์ 3 แบบ คือ ก่อให้เกิด Time Utility ท าให้ลูกค้าสามารถซ้ือของในเวลาท่ี
ตอ้งการได้ เช่น เม่ือหน้าฝน สามารถหาซ้ือร่มได้ ก่อให้เกิด Place Utility ผูบ้ริโภคสามรถหาซ้ือ
สินคา้ตามแหล่งท่ีเขาตอ้งการสะดวก สุดทา้ยก่อให้เกิด Possession Utility สามารถท าให้ลูกคา้มี
โอกาสไดเ้ป็นเจา้ของส่ิงท่ีเขาตอ้งการได ้ถึงแมข้องนั้นจะอยูไ่กล  (อจัจิมา  เศรษฐบุตร, 2539). 
   8.1.2 กระจายสินค้า (Physical distribution) เป็นการเคล่ือนย้ายตัวสินค้า    
จากผูข้ายไปยงัลูกคา้ มีงานท่ีเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ยกนั 3 อยา่ง คือ การขนส่ง การเก็บรักษาสินคา้ และการ
บริหารสินคา้คงเหลือ นอกจากน้ียงัเก่ียวกบัการบริหารอีกดว้ย เช่น การคาดคะเนความตอ้งการซ้ือ 
กระบวนการด าเนินงานเก่ียวกบัค าสั่งซ้ือ การล าเลียงพสัดุ และการบรรจุภณัฑ์เพื่อป้องกนัความ
เสียหายของสินคา้ เป็นตน้ 
   8.1.3 พนักงาน (People) หมายถึง การจัดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ดว้ยบุคลากรของธุรกิจโดยเร่ิมตั้งแต่การสรรหาคดัเลือก การพฒันาและฝึกอบรม รวมไปถึงการ     
จูงใจและปลูกฝังลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือ
ผูใ้ช้บริการให้มากท่ีสุด ได้แก่ ด้านทกัษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วิธีการเข้าทกัทายหรือ
ตอ้นรับลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ การขอบคุณลูกคา้ทุกคร้ังเม่ือลูกคา้ หรือผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการ หรือ
เรียกใช้บริการ พนกังานนบัวา่เป็นส่วนหน่ึงในทรัพยากรการตลาดท่ีมีค่ายิ่งของธุรกิจ เพราะในยุค
ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเก่ียวข้องกับความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรับรู้ จบัทิศ
ทางการให้คุณค่า และความต้องการของลูกค้าและการตอบสนองลูกค้าได้เป็นอย่างดี สาเหตุ          
ท่ีพนักงานเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ พนักงานเป็นผูท่ี้ลูกคา้พบ  
เป็นอนัดบัแรกหลงัจากเขา้มาติดต่อในบริเวณส านกังานหรือบริเวณท่ีให้บริการ ลูกคา้จะรับรู้และ
เขา้ใจถึงภาพลกัษณ์ของธุรกิจจากบุคลิกของพนกังานเป็นอนัดบัแรก ธุรกิจจึงตอ้งมีการพฒันาและ
ฝึกอบรมพนกังานใหมี้บุคลิกภาพท่ีดี  (ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์, 2555:19 ) 
  Zeithaml and Bitner (1996)ได้อธิบายค าว่าบุคคล คือ ปัจจัยท่ี เก่ียวกับบุคคล
ทั้งหมดท่ีมีส่วนร่วมในการเสนอบริการให้กบัลูกคา้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้ ซ่ึงบุคคลใน
ท่ีน้ีจะรวมถึงพนกังานของกิจการ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและลูกคา้อ่ืนๆ ท่ีร่วมอยู่ในส่ิงแวดลอ้มของ
การบริการนั้นดว้ยความส าคญัของบุคคลในการตลาดบริการ พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของ
กิจการ โดยทัว่ไปลูกคา้มกัจะมองวา่พนกังานโดยเฉพาะพนกังานส่วนหนา้ (Front Stage Personnel) 
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เป็นตวัแทนของกิจการและเป็นส่วนหน่ึงของการบริการด้วย ส าหรับการบริการบางประเภทท่ี
พนกังานและลูกคา้มีการติดต่อกนัมาก (High Contact Service) พนกังานก็คือตวับริการนั้นเอง สรุป
ได้ว่าสาเหตุท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้การบริการของกิจการต่างๆ ล้มเหลว คุณภาพของการ
บริการไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของลูกคา้ ก็คือ การน าเสนอบริการของพนกังานไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้จึงกล่าวได้ว่าพนักงานมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการ
ให้บริการ ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบนัลูกคา้มีความคาดหวงัเก่ียวกบัสินคา้และบริการสูงข้ึน มีความ
ภกัดีต่อตรายี่ห้อและกิจการน้อยลงเพราะมีขอ้มูลในการตดัสินใจ มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้ และ
บริการมากข้ึน เลยท าให้ลูกคา้ไม่ยอมรับสินคา้และบริการท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงั
ท่ีสูงของตนได ้ความสามารถของกิจการในการจดัการให้พนกังานสามารถท างานไดต้ามมาตรฐาน
ท่ีลูกคา้คาดหวงัจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากยิง่ข้ึน (ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์, 2555) 
  นอกจากพนักงานแล้ว ลูกคา้ก็เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงของบุคคล 
ในบางคร้ังท่ีการบริการเกิดข้ึน ตวัลูกคา้เองก็มีปัจจยัท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพของ
บริการและความพึงพอใจท่ีตนเองไดร้้บจากการใชบ้ริการ เช่น คนไขท่ี้ไม่ยอมบอกอาการป่วยท่ีตน
ประสบอยู่ตามท่ีแพทยร้์องขอ ท าให้แพทยไ์ม่สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกตอ้ง จึงไม่สามารถ
รักษาให้หายได้ หรือการท่ีลูกคา้ไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการใช้บริการ ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของบริการท่ีลูกคา้คนอ่ืนๆ ท่ีร่วมอยูใ่นสถานบริการเดียวกนันั้นจะไดรั้บอีกดว้ย เช่น ลูกคา้
บางคนท่ีพูดคุยและส่งเสียงดงัในโรงหนงัท าลายบรรยากาศในการดูหนงัของลูกคา้ท่านอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ในสถานท่ีแห่งนั้น ด้วยเหตุน้ีท าให้กิจการบริการหลายแห่งต้องมีการให้ความรู้และค าแนะน า
เก่ียวกบับทบาทท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ใหดี้ดว้ย  (ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยธุยา, 2557) 
  บทบาทของพนักงานส่วนหน้าในงานการตลาดบริการ พนักงานส่วนหน้า            
มีบทบาทท่ีส าคญัในกระบวนการน าเสนอบริการ เน่ืองจากต้องแสดงบทบาทในการเป็นผูท่ี้มี
บทบาทในการเช่ือมโยงองค์การเข้ากับส่ิงแวดล้อมภายนอก (Boundary Spanning Roles) มี
วตัถุประสงค์อยู่ 2 อย่าง คือ เพื่อการแลกเปล่ียนขอ้ มูลข่าวสารระหว่างองค์การกับส่ิงแวดล้อม
ภายนอก เพื่อท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนขององค์การในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เน่ืองจากการท างาน
เป็นพนักงานส่วนหน้าเป็นหน้าท่ีท่ีหนกั ทา้ทาย และจะตอ้งเผชิญความกดดนัรอบดา้นในการใช้
ความพยายามเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบริษทัของลูกคา้ และของตนเองให้มากท่ีสุดในเวลา
เดียวกนั ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีเราเห็นพนกังานส่วนหนา้ตกอยูใ่นสถานการท่ีล าบาก ท่ีความตอ้งการของทั้ง 
3 ฝ่ายไม่สอดคลอ้งกนัเลยท าให้เกิดความเครียดและความขดัแยง้ข้ึน เราแบ่งความขดัแยง้น้ีออกเป็น 
3 กรณีดว้ยกนั  
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  ความขดัแยง้ระหว่างตนเองและบทบาทท่ีจ าเป็นตอ้งแสดง ในบางคร้ังพนกังาน
เกิดความรู้สึกขดัแยง้ข้ึนในตนเอง จากการท่ีถูกกิจการก าหนดให้กระท าในส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ค่านิยมและบุคลิกภาพของตนเอง แนวทางท่ีกิจการอาจน ามาใชใ้นการลดความขดัแยง้แบบน้ีก็คือ 
การแสดงความเอาใจใส่ต่อพนกังานโดยการสอบถามความคิดเห็นของพนกังานในเร่ืองดงักล่าวอยู่
เสมอ ความขดัแยง้ระหวา่งกิจการและลูกคา้ เกิดจากการท่ีนโยบายและคุณภาพของการบริการของ
กิจการไม่ตรง กบัความคาดหวงัของลูกคา้ วิธีลด คือ การวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูท้  าหนา้ท่ีในการ
ส่ือสารทางการตลาดกับลูกค้าและพนักงานส่วนหน้า ในการก าหนดรูปแบบของการส่ือสารท่ี
เหมาะสมกบัความสามารถในการให้บริการของกิจการ ความขดัแยง้ระหว่างลูกคา้กบัลูกคา้คนอ่ืน 
เม่ือความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้ แต่คนท่ีมาใชบ้ริการไม่สอดคลอ้งกนัก็ยอ่มเกิดความ
ขดัแยง้ระหว่างลูกคา้ข้ึนได ้วิธีแกคื้อ การแบ่งส่วนตลาดอยา่งรอบคอบเพื่อให้ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ   
มีลกัษณะและความตอ้งการคลา้ยคลึงกนัใหม้ากท่ีสุด การตลาดภายใน ความส าคญัของตลาดภายใน 
มีความส าคญัต่อองค์การ คือ การตลาดภายในเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการท าให ้
การตลาดภายนอกขององคก์ารประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  (พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา, 2554) 
  Heskett et al. (1994)  ได้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานของ
กิจการ ความภกัดีและ ความพึงพอใจของลูกคา้ กบัความพึงพอใจ ความภกัดี และประสิทธิภาพของ
พนักงานในแนวคิดท่ีช่ือว่า “ห่วงโซ่ก าไร-บริการ” (The Service-Profit Chain) พบความส าคญัว่า 
คุณภาพของการบริการภายใน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กิจการมีรายไดแ้ละผลก าไรมากข้ึน เพราะผล
จากคุณภาพการบริการภายในท่ีดีจะท าให้พนักงานของกิจการเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงจะส่งผลให้
พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน และจะท างานอยู่กบักิจการนานข้ึน จะท าให้ลูกคา้
สามารถรับรู้ไดถึ้งคุณค่าของการบริการท่ีไดรั้บ และจะเกิดความพึงพอใจและความภกัดีต่อกิจการ 
ซ่ึงความภกัดีของลูกคา้น้ีเองท่ีจะท าให้กิจการมีรายได้และผลก าไรมากข้ึน นอกจากน้ีการตลาด
ภายในยงัอ านวยประโยชน์ให้กบัองคก์ารหลายประการ เช่น ช่วยให้องคก์ารไดรั้บคนเก่ง และคนดี
เขา้มาท างานมากข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี และช่วยใหพ้นกังานมีขวญัและก าลงัใจ 
ท่ีดีในการท างาน ช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในองค์การ และลดปัญหาต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัพนกังาน  การตลาดภายในมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั 2 ประการ คือ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า
พนักงานทุกคนในองค์การได้รับการจูงใจให้มีจิตส านึกในการให้บริการลูกค้า (Service Mind) 
เพื่อให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ นกัการตลาดชัว่คราวอย่างดีท่ีสุดโดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
และเพื่อสรรหาและรักษาพนกังานท่ีดีขององคก์าร  (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543) 
 
 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 5 การเช่ือมโยง ห่วงโซ่ก าไรและบริการ  
ท่ีมา : Heskett et al., “Putting the Service-Profit Chain to Work,”  Harvard Business Review, Vol. 
72 (March-April 1994), pp. 164-170  
 

  กจิกรรมทางด้านการตลาดภายใน 
  Gronroos (1982) อธิบายว่ายงัไม่ มีการก าหนดกฎเกณฑ์ ท่ีแน่นอนตายตัวว่า
การตลาดภายในควรจะประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง ถ้าจะกล่าวแบบกวา้งๆ กิจกรรมอะไรก็
ตามท่ีท าให้เกิดผลดีต่อพนักงานขององค์การ ช่วยให้พนักงานมีจิตส านึกในการบริการและให้
ความส าคญัของลูกคา้ก็อาจเรียกวา่เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดภายในไดท้ั้งส้ิน แต่อยา่งไร
ก็ตาม เรามกัจะพบว่าในกระบวนการด้านการตลาดภายใน โดยทัว่ไปขององค์การต่างๆ มกัจะ
รวมถึงกิจกรรมส าคญั เช่น 
  1. การฝึกอบรม (Training) การให้บริการท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศจ าเป็นตอ้งมีการ
ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้พนกังานมีความรู้ ทกัษะในการให้บริการ และเป็นการกระตุน้จูงใจให้
พนักงานปรับปรุง การบริการ การฝึกอบรมควรท าทุกระดับตั้ งแต่ผู ้บริหารจนถึงพนักงาน               
ผูใ้ห้บริการ การอบรมตอ้งช้ีให้เห็นถึงเป้าหมายและประโยชน์ของการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารตอ้งท า
เป็นตวัอยา่งให้ทุกคนในองคก์ารเห็นความส าคญัของการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาแนวคิดแบบองคร์วม เป็นการฝึกอบรมท่ีเนน้ให้พนกังานแต่ละคนในองค์การ
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เข้าใจถึงภาพรวม (Holistic view) ของกลยุทธ์การบริการของกิจการว่า บทบาทและหน้าท่ีของ
พนกังานแต่ละคนในกิจการเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร และจะน าไปสู่การบริการท่ี มีคุณภาพแก่ลูกคา้ได้
อยา่งไร การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพฒันาทศันคติท่ีดีต่องานบริการ หมายถึง การฝึกอบรมท่ี
มุ่งเน้นให้พนกังานทุกคนมีทศันคติท่ีดี (Favourable Attitudes) ต่องานบริการวา่เป็นงานท่ีมี เกียรติ 
มีความส าคญั และมีคุณค่าทั้งต่อตวัพนกังานเองและต่อบริษทั ต่อลูกคา้ดว้ย เพื่อให้พนกังานมีจิต 
ส านึกในการใหบ้ริการและค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั มีความเตม็ใจท่ีจะท าหนา้ท่ีนกัการตลาดชัว่คราว
ใหักบักิจการ การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพฒันาทกัษะในด้านการส่ือสาร การขายและการ
ให้บริการ เป็นการสร้างความพร้อมให้พนกังาน ดว้ยการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในการท าหนา้ท่ีเป็น
นกัการตลาดบริการชัว่คราว  (บญัญติั  จุลนาพนัธ์ุ, 2534) 
  2. การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร (Management Support) การตลาดภายใน   
ของกิจการจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี จากผูบ้ริหารทุกระดบั
ของกิจการ ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจ รวมทั้งให้การสนับสนุนการท างานของ
พนกังาน สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และแจง้
ให้พนักงานทราบถึงผลการท างานท่ีผ่านมาโดยผ่านการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการวางแผน และตดัสินใจในการให้บริการมากยิ่งข้ึน ผูบ้ริหารตอ้ง
มีบทบาทใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนในด้านต่างๆ เช่น การเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) จะตอ้งให้ความช่วยเหลือและ
ค าแนะน าแก่พนกังานเพื่อช่วยให้เขาสามารถท่ีจะแกปั้ญหาตดัสินใจ และท างานเป็นทีมไดด้ว้ยตวัเอง
อยา่งมีประสิทธิภาพ การฝึกสอน (Coaching) เป็นการท า หนา้ท่ีให้ก าลงัใจพนกังาน และคอยช้ีแนะให้
พนกังานเกิดการเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดและความส าเร็จท่ีผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จตามท่ี
ได้ตั้ งเป้าหมายไว ้การก าหนดเป้าหมาย (Setting Goals) ผูบ้ริหารจะต้อง ท าให้เกิดความแน่ใจว่า       
การก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานย่อยสอดคลอ้งกบัเป้าหมายรวมขององค์การ การช่วยอ านวยความ
สะดวก (Facilitating) เป็นบทบาทในการช่วยจดัหาทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท างานให้ทัว่ถึงและ
เพียงพอต่อพนกังาน และจะตอ้งช่วยให้พนกังานแต่ละคนทราบถึงความตอ้งการในการฝึกอบรมของ
ตนเอง รวมทั้ งสอนให้พนักงานทราบถึงวิธีการเรียนรู้และการสอนผู้อ่ืนในหน่วยงานของตน            
การประสานงาน (Coordinating) ผูบ้ริหารจะตอ้งท าหนา้ท่ีให้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
ภายในทีมงานและระหวา่งทีมงาน รวมถึงช่วยให้ทีมงานต่างๆ ไดถ่้ายทอดและเรียนรู้วธีิการท างานท่ีดี
ต่อกัน การติดตามและประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluating) เป็นหน้าท่ีหลักของผู ้บริหาร      
ซ่ึงตอ้งก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการติดตาม และประเมินผลพนักงานอย่างต่อเน่ือง จะไดท้ราบ
ความกา้วหนา้ ส่ิงท่ีตอ้งประเมินคือ ความพึงพอใจของพนกังาน อตัราการเขา้ออกงานและการรับรู้ของ
พนกังานเก่ียวกบัขอบเขตของ การมอบหมายอ านาจตดัสินใจใหพ้นกังาน  (อจัจิมา  เศรษฐบุตร, 2539) 
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  3. การส่ือสารมวลชนภายในองค์การ (Internal Mass Communication) การ
ส่ือสารภายใน องคก์ารเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญัสามารถใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้กบั
พนกังานภายในองค ์การไดอ้ยา่งทัว่ถึง ในทางปฎิบติัองคก์ารในปัจจุบนันิยมใชเ้คร่ืองมือส่ือสารหลาย
เคร่ืองมืออยา่งสอดคลอ้งกนั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการส่ือสารภายในองคก์าร 
  4. การวิ จัยตลาดและการแบ่งส่วนตลาด (Market Research and Market 
Segmentation) องค์การต้องการข้อมูลท่ีส าคัญในด้านต่างๆ จากพนักงานในการพัฒนาการตลาด
ภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธผล เช่น ข้อมูลเก่ียวกับความจ าเป็นและความต้องการของ
พนักงาน ทศันคติเก่ียวกบับทบาท และหน้าท่ีในปัจจุบนัของพนักงาน นอกจากน้ีองค์การยงัตอ้งการ
ขอ้มูลจากพนกังานในการก าหนดตวับุคคล ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการท างานตามต าแหน่งงานต่างๆ  
  5. กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยทัว่ไปงานด้านการ
จดัการ ทรัพยากรมนุษย ์ในองคก์ารจะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีส าคญัต่างๆ เช่น การสรรหา คดัเลือก
บุคคลท่ี เหมาะสมมาท างานในต าแหน่งท่ีเหมาะสม การวางแผนก าลงัคน การก าหนดรายละเอียด
ของต าแหน่งงาน การก าหนค่าจา้งและค่าตอบแทนแก่พนกังาน กิจกรรมเหล่าน้ีจะถูกใช้ในเชิงรุก
เพื่อตอบสนองวตัถุประสงค ์หลกัของงานการตลาดภายในดว้ย  ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยธุยา (2557) 
   การขายโดยใช้พนกังานขาย หรือการขายโดยบุคคลก็นับว่าเป็นรูปแบบของการ
ติดต่อส่ือสารสองทาง ระหวา่งพนกังานขายกบัผูบ้ริโภคซ่ึงการส่ือสารนั้นมีผลโดยตรงต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ตามค านิยามท่ีมีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี (สุปัญญา   ไชยชาญ, 2543) 
   Pickton (2001) ไดใ้ห้ความหมายของการขายโดยใชพ้นกังานขายไวว้า่ การขาย
โดยใชพ้นกังานขาย เป็นการติดต่อส่ือสารโดยตรงระหวา่งพนกังานขายกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงพนกังานขาย
จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของธุรกิจเจา้ของสินคา้หรือบริการในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภค 
เพื่อโนม้นา้ว ชกัจูง หรือสร้างอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค 
   Fill (1999) กล่าวไวว้่า การขายโดยใช้พนกังานขายเป็นรูปแบบหน่ึงของการ
ส่ือสาร การตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้าของบุคคลสองคนหรือ  
คนหน่ึงคนกบักลุ่ม 
   Koller (2003) ให้ค  านิยามไวว้่า การขายโดยบุคคลคือ การขายท่ีผูข้ายจะท า
การติดต่อกบัผูซ้ื้อคนหน่ึง หรือมากกวา่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอขายสินคา้และบริการ เพื่อท าการ
ตอบขอ้ซกัถามและเพื่อใหไ้ดรั้บใบสั่งซ้ือในท่ีสุด 
   วิเชียร  เลิศโภคานนท์ (2554) กล่าวไวว้่า การขายโดยบุคคลเป็นรูปแบบการขาย  
โดยการติดต่อส่ือสารสองทางระหวา่งผูเ้สนอขายและผูท่ี้จะซ้ือ เป็นการส่ือสารลกัษณะของการเผชิญหนา้
หรือผา่นเคร่ือง มือส่ือสารเพื่อสร้างอิทธิพลจูงใจลูกคา้มุ่งหวงัใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 
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   Duncan (2008) กล่าวไวว้า่ การขายโดยใชพ้นกังานขายเป็นรูปแบบหน่ึงของการ
ส่ือสารการตลาด ระหว่างบุคคลต่อบุคคล เพื่อโน้มน้าวให้ เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าในท่ีสุด
กระบวนการขายโดยใชพ้นกังานขายจะตอ้งมีกระบวนการในการขายตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงส้ินสุด ดงัน้ี 
   1. การแสวงหาลูกคา้ผูมุ้่งหวงัและพิจารณาคุณสมบติั ลกัษณะของผูมุ้่งหวงั
แต่ละรายวา่เหมาะสม เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ การแสวงหาลูกคา้ผูมุ้่งหวงันกัการตลาดอาจมาจาก
การจดันิทรรศการแสดงสินคา้ ในห้างหรือศูนยป์ระชุม การสาธิตการใช้ผลิตภณัฑ์ การเขา้ไปพบ
พูดคุยกบักลุ่มผูน้ าความคิดเห็นหรือผู ้บริหารในองค์กร การติดต่อส่ือสารกบัพนกังานขายในกลุ่ม
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การแลกเปล่ียนรายช่ือลูกคา้ผู ้มุ่งหวงัร่วมกนั 
   2. การเตรียมตวัก่อนเขา้พบ เม่ือไดร้ายช่ือลูกคา้ผูมุ้่งหวงัแลว้ พนักงานขาย
ตอ้งท าการเตรียมตวัท่ีจะเขา้พบลูกคา้ เพื่อเขา้ไปน าเสนอขายสินคา้และบริการ พนักงานขายควร
ศึกษาลกัษณะลูกคา้ท่ีจะเขา้พบ ไม่วา่จะเป็นช่ือหรือนามสกุล เพศ อายุ การศึกษา รายได ้สถานภาพ
ครอบครัว ความเช่ือ หรือรูปแบบการด าเนินชีวิต สถานท่ีท่ีจะเขา้ไปพบลูกคา้ และวิธีการเขา้พบ 
วตัถุประสงคใ์นการเขา้พบ และเตรียมอุปกรณ์เสนอขายใหพ้ร้อม  (ระมิด  ฝ่ายรีย,์ 2530) 
   3. การเข้าพบ ในการเข้าพบลูกคา้คร้ังแรก ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการสร้าง
ความประทบัใจในคร้ังแรกท่ีเจอกนัให้เกิดข้ึนในจิตใจของลูกคา้ให้ได ้พนกังานขายควรมีกิริยาท่ี
สุภาพ อ่อนนอ้ม มีการแต่งกายท่ีเรียบร้อย และมีการพดูจาท่ีดีน่าฟัง ดว้ยความมัน่ใจ 
   4. การเสนอขายและการสาธิตสินค้าและบริการ พนักงานขายจะต้อง
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารของสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ผูค้าดหวงั ส่ิงส าคญัคือ จะตอ้งน าเสนอดว้ย
ความน่าสนใจและท าให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีน าเสนอ อาจมีส่ือต่างๆ มา
ประกอบการน าเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจให้มากยิ่งข้ึน เช่นอาจมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ หรือ
การรับประกนัสินคา้เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่มากยิง่ข้ึน (สุปัญญา  ไชยชาญ, 2543) 
   5. การตอบสนองต่อข้อโต้แย ้ง ในการน าเสนอขายสินค้าและบริการ 
พนักงานขายมกัจะเจอกบัขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ จากลูกคา้เสมอ ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว พนักงาน  
ไม่ควรแสดงกิริยาต่อตา้นหรือไม่พอใจโดยเด็ดขาด แต่ควรพยายามช้ีแจงด้วยเหตุผล เปล่ียนข้อ
โตแ้ยง้ใหก้ลายเป็นเหตุผลในการซ้ือและยนิดีรับฟัง พร้อมเสนอแนวทางแกไ้ข 
   6. การปิดการเสนอขาย เม่ือตอบขอ้โตแ้ยง้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ พนกังานขาย
ควรพยายามปิดการขาย ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น ถามโดยตรงถึงการสั่งซ้ือ การสรุปประเด็น
ขอ้เสนอขาย การสอบถามถึงความตอ้งการรุ่น หรือสีท่ีลูกคา้ช่ืนชอบ ช้ีให้ลูกคา้เห็นถึงขอ้เสียท่ีไม่
สั่งซ้ือสินคา้ แต่หากพนักงานขายปิดการขายไม่ได้ก็ไม่ควรแสดงความรู้สึกหงุดหงิด แต่ควรหา
โอกาศนดัพบลูกคา้เป็นคร้ังท่ีสองต่อไป 
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   7. การติดตามผลและการรักษาความสัมพนัธ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีพนักงาน
ขายจะต้องติดตาม สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้า ภายหลังจากท่ีลูกค้าได้ท าการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไปแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างจริงใจท่ีมีต่อลูกคา้ งานขายจึงไม่ได้
ส้ินสุดลงเพียงแต่ลูกคา้ซ้ือสินคา้ไปใช้ แต่งานขายจะตอ้งคงอยู่ตลอดการใช้สินคา้ของลูกคา้เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวระหวา่งลูกคา้ และพนกังานของบริษทั (นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2557) 
  6. กระบวนการ (Process) คือ การวางระบบและออกแบบให้มีขั้นตอนท่ีอ านวย
ความสะดวกใหก้บัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด ลดขั้นตอนท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งรอนาน จดัระบบ
การไหลของการให้บริการให้มีอุปสรรคนอ้ยท่ีสุด เพราะจากการรอคอยการให้บริการนานๆ อาจท า
ให้เกิดความไม่พีงพอใจได้ โดยเราต้องยึดแนวคิด One Stop Service ให้ลูกค้าอยู่ท่ี จุดเดียวคือ 
บริเวณดา้นหนา้เคาน์เตอร์ และให้บริการลูกคา้ตามแนวคิดวา่ลูกคา้คือคนท่ีเรารัก รวมทั้งการพฒันา 
SOS หรือ Standard of Service นั้นคือมาตราฐานในการให้บริการ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ลูกคา้ปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ (สมชาติ  กิจยรรยง, 2555) 
   1. ระดบัของการมีส่วนร่วมของลูกคา้ในกระบวนการบริการ กระบวนการ
บริการจะแตกต่างกนัตามระดบัการมีส่วนร่วมของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั เช่น กระบวนการบริการ    
ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งบริการตนเองจะแตกต่างจากกรณีท่ีมีพนกังานใหบ้ริการลูกคา้ 
   2. สถานท่ีท่ีใช้ในการน าเสนอบริการ สถานท่ีท่ีใช้ในการน าเสนอบริการ 
(Location of Service Delivery) มีความส าคัญต่อการออกแบบกระบวนการให้บริการ ในกรณีท่ี
กระบวนการให้บริการ ลูกคา้เกิดข้ึนในสถานท่ีเฉพาะของกิจการบริการ เช่น โรงภาพยนตร์ หรือ
ร้านซักแห้ง จะแตกต่างจากในกรณีท่ีกระบวนการให้บริการลูกคา้เกิดข้ึนในสถานท่ีของลูกคา้เอง 
เช่น กรณีของบริการก าจดัปลวก 
   3. ประเภทของบริการ ใช้บุคคลหรือใช้เคร่ืองมือเป็นหลกัในการให้บริการ 
การออกแบบ กระบวนการจะต้องพิจารณาว่าบริการนั้ นใช้บุคคลเป็นหลักหรือเปล่า ในการ
ให้บริการ (People-Based Service) เช่น บริการท่ีปรึกษาด้านการจดัการธุรกิจ หรือว่าใช้เคร่ืองมือ
เป็นหลกัในการใหบ้ริการ (Equipment-Based Service) เช่น บริการเคร่ือฝาก-ถอนเงินสดอตัโนมติั  
   4. ระบบของการติดต่อกนัระหว่างพนักงานและลูกคา้มากหรือน้อย ระดบั
ของการติดต่อกนัระหว่างพนักงานและลูกคา้มากหรือน้อยมีผลกระทบต่อรูปแบบของขบวนการ 
คือ ในกรณีท่ีมีระดบัของการติดต่อกนัน้อย (Low Contact Service) เช่น การจองตัว๋ภาพยนต์ทาง
อินเทอร์เน็ต จะมีกระบวนการท่ีแตกต่างกบักรณีท่ีมีระดบัการติดต่อกนัมาก (High Contact Service) 
เช่น การเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลระดบัการติดต่อกนัระหวา่งพนกังานกบัลูกคา้ท่ีมีผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจในรูปแบบของกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้  (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2557) 
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ตารางท่ี 2  กระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ 

ประเด็นในการตดัสินใจ 
บริการท่ีติดต่อระหวา่งกนัมาก 

(High Contact Service) 
บริการท่ีมีการติดต่อระหวา่งกนั
นอ้ย (Low Contact Service) 

ท าเลท่ีตั้งแหล่งผลิตบริการ แหล่งผลิตบริการตอ้งอยูใ่กล้ๆ
กบัลูกคา้ 

แหล่งผลิตบริการตอ้งอยูใ่กลว้ตัถุ
แรงงาน และสะดวกในการขนส่ง 

การวางผงัสถานท่ีบริการ 
 

ผงัสถานบริการจะตอ้งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการดา้น
ร่างกายและจิตใจของลูกคา้ได ้

ผงัของสถานบริการจะตอ้ง
สามารถท าใหก้ารผลิตมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

การออกแบบกระบวนการ ในกระบวนการผลิตมีผล
โดยตรงต่อลูกคา้ของเรา 

ลูกคา้ไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอน
ส่วนใหญ่ของกระบวนการผลิต 

ตารางเวลาการผลิตบริการ ลูกคา้เป็นส่วนหน่ึงของ
ขบวนการผลิตและตอ้งอยูใ่น
ตารางการผลิตดว้ย 

ลูกคา้จะเป็นห่วงเฉพาะวนัและ
เวลาท่ีการผลิตบริการจะส าเร็จ
เท่านั้น 

ทกัษะของพนกังาน พนกังานท่ีติดต่อกบัลูกคา้
โดยตรงจะตอ้งมีความสามารถ
ในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 

พนกังานท่ีติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง
จ าเป็นตอ้งมีทกัษะตามต าแหน่ง
งาน เท่านั้นไม่จ  าเป็นตอ้งส่ือสาร 

การวางแผนก าลงัการผลิต ก าลงัการผลิตจะตอ้งสามารถ
รองรับระดบัอุปสงคท่ี์สูงสุดได ้

ก าลงัการผลิตสามารถรองรับ
ระดบัอุปสงคโ์ดยเฉล่ียได ้

 

ท่ีมา :  Hoffman and Bateson, Essentials of Services Marketing: Concepts, Strategies, and Cases, 
Second Edition (Orlando, Florida: Harcourt College Publishers, 2002), p.135 
 

    ระดบัความเป็นมาตรฐาน ในการก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของขบวนการ
ควรจะ พิจารณาการน าเสนอบริการนั้น มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งหมดทุกคร้ัง เพื่อการควบคุม
คุณภาพและ ลดต้นทุนในการด าเนินงาน หรือว่าอาจมีการน าเสนอบริการในลักษณะท่ีแตกต่างจาก
มาตราฐานไดบ้า้งเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
    ระดบัของความซับซ้อนของกระบวนการ (Complexity) ความซับซ้อนของ
กระบวนการ จะเก่ียวขอ้งกบัจ านวนของล าดบัขั้นตอนหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ 
กระบวนการของ การให้บริการท่ีมีความซบัซ้อนมาก เช่น บริการรับจดังานแสดงจะมีความแตกต่างจาก
กระบวนการของการให้บริการท่ีมีซบัซ้อนนอ้ยกวา่ บริการถ่ายเอกสาร (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543) 
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    การจดัท าผงักระบวนการบริการ (Service Blueprint) หรือภาษาองักฤษ
อาจเรียกว่า Process Mapping ก็ได้ หรือถ้าเป็นการจดัท าผงักระบวนการบริการในรูปแบบอย่าง
ง่ายๆ อาจเรียกว่า Flowcharting ก็ได้ แต่ท่ีนิยมเรียกกันมากก็จะเป็น Service Blueprint ดังนั้ น        
ผงักระบวนการบริการจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น การวาดภาพกระบวนการบริการ จุดท่ีมีการติดต่อกบั
ลูกคา้และหลกัฐานของบริการจากมุมมองของลูกคา้ การจดัท าผงักระบวนการบริการมีความส าคญั
มากเน่ืองจากสินค้าและบริการมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสินค้าท่ีเป็นสินค้าโดยทั่วไป คือ          
ไม่สามารถจบัตอ้งได ้และมีคุณภาพไม่คงท่ี การท่ีเราจะท าผงักระบวนการบริการจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
เพราะจะสามารถท าให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการบริการทั้ งหมดเป็นระบบและเป็น 
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารของกิจการสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการต่างๆ เช่น วางแผนในการผลิตบริการ การวิเคราะห์หาจุดท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการ
ผลิตและการน าเสนอบริการ เพื่อขจดัความซ ้ าซอ้น ความล่าชา้ และขอ้ผิดผลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะได้
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและน าเสนอบริการต่างๆ การปรับปรุงคุณภาพดา้น คุณภาพ
ทางเทคนิคและคุณภาพเชิง หน้าท่ีในกระบวนการบริการท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน การพัฒนาหรือ
ออกแบบกระบวนการใหบ้ริการส าหรับ บริการใหม่ของกิจการ  (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543) 
    แนวทางในการจดัท าผงักระบวนการบริการ สรุปตรงกนัวา่ไม่มีวิธีการใด
วิธีการหน่ึงท่ีดีทีสุดเพียง วิธีการเดียวในการจดัท าผงักระบวนการบริการแต่เราควรให้ความส าคญั
ภาพรวมทั้งหมดอยา่งนอ้ย ในการจดัท าผงักระบวนการบริการ ผูบ้ริหารจะตอ้งระบุไดว้า่มีกิจกรรม
อะไรบา้งท่ีส าคญัในกระบวนการผลิตและน าเสนอบริการ และตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่กิจกรรมท่ีส าคญั
นั้นเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างประสบการณ์บริการท่ีน่าประทบัใจให้กบัลูกคา้ ประเด็นท่ีส าคญั
ท่ีสุด คือ การจ าแนกประเภทของกิจกรรมท่ีส าคญัตามแนวคิดระบบการตลาดบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ว่า กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง (Direct Customer Contact) 
เป็นองค์ประกอบในส่วนท่ีอยู่หน้าเวที (Frontstage) ท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นได้ และกิจกรรมใด
เก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบในส่วนทีอยู่หลงัเวที (Backstage) ลูกคา้ไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งสอง
กิจกรรมจะถูกแบ่งออกจากกนัอยา่งชดัเจนโดย เส้นแบ่งกิจกรรมท่ีลูกคา้ สามารถมองเห็นได ้(Line 
of Visibility) ผงักระบวนการบริการมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัเรียงตามล าดบัจาก ดา้นบนลงสู่ดา้นล่าง
ดงัน้ี  (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543) 
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แผนภูมิท่ี 6 กระบวนการบริการ 
ท่ีมา :  Shostack, (1987). อา้งถึงใน Lovelock, Services Marketing, Fourth Edition (Prentice Hall, 
2001), p. 316. 
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  7. ความพร้อมของสถานที่  (Physical Evidence) คือ การออกแบบวางผัง
ส านกังานอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นส านกังาน การจดัวางโตะ๊ท างาน เฟอร์นิเจอร์ภายในส านกังาน ให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของธุรกิจ ในปัจจุบนัการสร้างตราสินคา้หรือ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจไม่ได้อยู่ท่ีการส่ือสารการตลาดแค่เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงอาคาร
ส านกังานท่ีจะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีแขง็แกร่งของธุรกิจ โดยมุมมองน้ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการจะรับรู้
และเขา้ใจภาพลกัษณ์การให้บริการของธุรกิจจากส่ิงเหล่าน้ี เน่ืองจากเม่ือลูกคา้ติดต่อกบัธุรกิจลูกคา้
จะมองไปรอบๆ ตวั ธุรกิจใดมีการตกแต่งสถานท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม จะท าให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจ
มากข้ึน และอุปกรณ์ส านักงานไม่จ  าเป็นตอ้งมีราคาแพง เพียงแต่ให้สอดคล้อง และเหมะาสมกบั
สภาพแวดลอ้มภายในธุรกิจ (สมชาติ  กิจยรรยง, 2555) 
   หลกัฐานทางกายภาพ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ภูมิทศัน์บริการ 
(Servicescape) เป็นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีในการใหบ้ริการลูกคา้ 
เช่น สภาพแวดล้อมภายนอก (Facility Exterior) เป็นการออกแบบและรูปลกัษณ์ภายนอกของตวั  
อาคาร ป้ายบอกทางเข้าสถานบริการ ป้ายช่ือของกิจการ ท่ีจอดรถ และสภาพแวดล้อมภายใน 
(Facility Interior) เป็นการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร อุปกรณ์ในการให้บริการ ป้ายบอก
ทางภายในอาคาร คุณภาพของอากาศภายในตัวสถานท่ีให้บริการสุดท้าย เป็นส่ิงท่ีจับต้องได้
ประเภทอ่ืน (Other Tangibles) หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีสามารถมองเห็น เป็นรูปธรรมท่ีช่วยในการ
ส่ือสารกบัลูกคา้ เช่น นามบตัร เคร่ืองแบบและการแต่งกายของพนกังาน เอกสาร แผน่พบัต่างๆ 
 

ตารางท่ี 3  ภูมิทศัน์บริการ (Service scape) 
ภูมิทศัน์บริการ (Service scape) ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดป้ระเภทอ่ืน (Other Tangibles) 

สภาพแวดล้อมภายนอก (Facility Exterior) 
การออกแบบภายนอกอาคาร, ป้ายบอกทาง 
ท่ีจอดรถ, สภาพภูมิทศัน์, สภาพแวดลอ้ม
โดยรอบอาคาร 
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Facility Interior) 
การออกแบบภายในตวัอาคาร, อุปกรณ์ในการ
ใหบ้ริการ, ป้ายบอกทาง, การจดัวางผงัภายใน
อาคาร, คุณภาพของอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน 

เคร่ืองแบบและการแต่งกายของพนกังาน 
นามบตัร, เคร่ืองเขียน, เอกสารแผน่พบัต่างๆ 
ใบแจง้หน้ีและใบเสร็จรับเงิน, รายงานต่างๆ 
เวบ็เพจ 

 

ท่ีมา :  (Zeithaml and Bitner, (2000) Services Marketing: Integrating Customer focus Across the 
Firm, Second Edition (Boston, Massachusetts: McGraw-Hill, 2000), p. 253 
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ทฤษฎภูีมิทศัน์การบริการ  
 

 Bitner (1992) ไดก้ล่าวเอาไวว้า่ เป็นกรอบแนวคิดท่ีส าคญัในการวิเคราะห์อิทธิพลของ
หลกัฐานทางกายภาพต่อพฤติกรรมของบุคคลโดยอาศยัแนวคิดพื้นฐานมาจาก ทฤษฎีเอสโออาร์ 
องคป์ระกอบหลกัของทฤษฎีภูมิทศัน์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 1. ปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Environmental Dimensions)  
เช่น สภาพบรรยากาศของสถานบริการ (Ambient Conditions) คือลกัษณะพื้นฐานโดยทัว่ไปของ
ส่ิงแวดลอ้มของสถานบริการ ไดแ้ก่ คุณภาพของอากาศภายในสถานบริการ สภาพแสง เสียง ดนตรี 
กล่ิน และอุณหภูมิโดยทัว่ไปจะมีผลกระทบต่อประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของบุคคล ไดแ้ก่ รส กล่ิน เสียง 
และสัมผสั ขอ้มูลจากการวิจยัท่ีผ่านมาพบว่า สถานบริการท่ีมีเสียงดนตรีมีผลให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการรู้สึกวา่ตวัเองใชเ้วลาในการเลือกซ้ือสินคา้และเขา้แถวรอรับบริการนอ้ยลง และในบางกรณี
ใช้เวลาในสถานบริการและจ่ายเงินเพื่อซ้ือ สินคา้เพิ่มข้ึน รายงานการวิจยัเร่ืองกล่ินท่ีน่าร่ืนรมย ์  
ช่วยดึงดูดลูกคา้เขา้ร้านและท าให้ลูกคา้ใชเ้วลาในร้านนานข้ึน สีก็มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของ
บุคคลเหมือนกนั โดยทัว่ไปพบวา่สีอุ่น (Warm Colours) เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม ช่วยท าให้ลูกคา้
มีความรู้สึกสบาย และรู้สึกถึงความไม่เป็นทางการมากนัก ส่วนสีอ่อน (Lighter Colours) และ        
สีสวา่ง (Bright Colours) ช่วยท าใหรู้้สึกวา่หอ้งมีขนาดใหญ่ข้ึน  (วไิล  ฤกษนุ์ย้, 2538) 
  การจดัสภาพของพื้นท่ีและการใช้งาน (Space/Function) หมายถึง วิธีการจดัวาง
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่งท่ีใช้ตกแต่งต่างๆ รวมทั้งขนาดรูปร่าง และการจดัระยะห่างของส่ิงของ 
การจดัสภาพแวดลอ้มพื้นท่ีและการใชง้านท่ีเหมาะสมจะท าให้ลูกคา้รู้สึกวา่คุณภาพการบริการของ
กิจการดียิ่งข้ึน สภาพของพื้นท่ีและการใช้งานมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริการท่ีลูกคา้จะตอ้ง
ให้บริการตนเอง เช่น เคร่ืองฝาก ถอนเงินสด ป้าย สัญลักษณ์ และส่ิงประดิษฐ์อ่ืนๆ (Signs, 
Symbols, and Artifacts) เช่นเคร่ืองแบบและการแต่งกายของพนกังาน มีส่วนส าคญัในการท าหนา้ท่ี
เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส่งสัญญาณทั้งทางตรงและทางออ้มเพื่อจะได้บอกลูกคา้ในเร่ืองส าคญัให้
ลูกคา้ไดรั้บทราบและปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยสร้างความประทบัใจคร้ังแรก 
ช่วยในการส่ือสารบริการใหม่ และยงัช่วยสร้างความแตกต่างใหบ้ริการ  (สมชาติ  กิจยรรยง, 2555) 
  การตอบสนองภายในตัวบุคคล (Internal Responses) โดยทั่วไปทั้ งลูกค้าและ
พนักงานของกิจการจะเกิดการรับรู้และมีการตอบสนองต่อแรงกระตุน้ท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพของสถานบริการในลกัษณะของภาพรวมของส่ิงแวดลอ้ม หรือเรียกวา่ภูมิทศัน์บริการท่ีรับรู้ 
โดยทัว่ไปจะมีการตอบสนองใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ การตอบสนองทางความคิด (Cognitive 
Responses) หมายถึง การท่ีสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีผลกระทบต่อความเช่ือหรือทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่อสถานท่ีต่อบุคคล และสินคา้ท่ีพบในสถานท่ีแห่งนั้น จากการวิจยัพบวา่สภาพของการ
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ตกแต่งเคร่ืองใช้ส านกังาน และลกัษณะการแต่งกายของทนายความมีผลต่อความเช่ือถือของลูกคา้ 
ว่าทนายความท่านนั้นประสบความส าเร็จในวิชาชีพน้ีหรือไม่ หรือสภาพของส านักงานตวัแทน   
การท่องเท่ียวท่ีม่ีลกัษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพจะช่วยให้ลูกคา้มีทศันคติท่ีดีเม่ือ
เทียบกบัอีกท่ีท่ีไม่เรียบร้อยเอาเสียเลย การตอบสนองทางอารมณ์ (Emotional Responses) (สมชาติ       
กิจยรรยง, 2555) 
  นกัวิจยัจิตวิทยาทางส่ิงแวดลอ้มพบวา่ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของสถานท่ีลว้นมี
ผลกระทบโดย ตรงต่ออารมณ์และความรู้สึกของบุคคลทั้งส้ิน จากการวิจยัพบวา่เสียงและกล่ินมกั
พบไดใ้นคลินิกทนัตกรรม มีผลท าใหรู้้สึกกลวัวติกกงัวล สีฟ้าท าให้มีความรู้สึกสงบเยอืกเยน็ ท าให้
บุคคลมีอารมณ์ใน 2 มิติ คือ รู้สึกน่าพอใจ หรือไม่น่าพอใจ และรู้สึกต่ืนตวั หรือไม่ต่ืนตวั ซ่ึงจะมีผล
ต่ออารมณ์แตกต่างกนัใน 4 ลกัษณะท่ี ส าคญั คือ รู้สึก “ต่ืนเตน้” น่าพอใจและต่ืนตวั  “ผ่อนคลาย” 
น่าพอใจและไม่ต่ืนตวั “ร าคาญ” หรือ “ถูกรบกวน” ไม่น่าพอใจหรือต่ืนตวั “ซึมเศร้า” ไม่น่าพอใจ
และไม่ต่ืนตวั การตอบสนองทางร่างกาย (Physiological Responses) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของ
สถานบริการมีผลกระทบต่อร่างกายของคนดว้ยเช่นเดียวกนั เช่น คุณภาพอากาศท่ีไม่ดีในอาคารอาจ
ส่งผลให้หายใจไม่ออก เป็นลม หรือแสงสว่างจา้มากเกินไป ท าให้ไม่สบายตาและหูของบุคคล  
(สมชาติ  กิจยรรยง, 2555) 
  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล (Behaviour) จากการวิจยัของนักจิตวิทยา   
ดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ บุคคลมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสืบเน่ืองมาจากส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
ของสถานท่ี การแสดงออกน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัมีลกัษณะตรงขา้มกนั คือ การเขา้หา และ 
การหลีกหนี การเขา้หา (Approach) หมายถึง พฤติกรรมดา้นบวกท่ีจะท าให้บุคคลปรารนาท่ีจะเขา้
ไปใช้เวลาอยู่ หรือท างานในสถานท่ีแห่งนั้นนานข้ึน หรือปฏิบติัภารกิจในสถานท่ีนั้นตามท่ีได้
วางแผนไวจ้นส าเร็จ หรือกลับมายงัสถานท่ีแห่งน้ีอีกคร้ัง การหลีกหนี (Avoidance) หมายถึง 
พฤติกรรมดา้นลบท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมเขา้หา คือ จะท าให้บุคคลไม่ปรารถนาท่ีจะ
เขา้ไปใชเ้วลาอยู ่หรือท างานในสถานท่ีแห่งนั้นนอ้ยลง หรือไม่ปฎิบติัภารกิจในสถานท่ีนั้นตามท่ีได้
วางแผนไวจ้นส าเร็จ หรือไม่กลบัมายงัสถานท่ีแห่งน้ี อีกต่อไป  (ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยธุยา,  2557) 
 2. สาธารณชน (Public) คือ กลุ่มประชาชน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ี
ได้รับผลกระทบ จากการด าเนินงานของธุรกิจโดยธุรกิจจะต้องค านึงถึงความอยู่ดีกินดีของ
สาธารณชนและความปลอดภยัใน ชีวิต ทรัพยสิ์น สุขภาพของสาธารณชน รวมทั้งผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อม หากธุรกิจใดละเลย หรือมองข้ามจะท าให้เกิดการต่อต้านจาก
ประชาชน และอาจท าให้ลูกคา้โดยทัว่ไปร่วมกนัไม่ใชสิ้นคา้ของบริษทัก็ได ้นกัการตลาดตอ้งสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกับสาธารณชนมันเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งของทุกธุรกิจ เพื่อลดแรง
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ต่อต้านจากสาธารณชนและเพิ่มการสนับสนุนธุรกิจ มนุษย์เราต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม การ
จดัระบบของกลุ่มในสังคมทุกๆ คนเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมจึงท าให้เกิดอิทธิพลของกลุ่มข้ึนมา 
หรือเกิดผูน้ ากลุ่มและผูต้ามกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีต่างก็มีอิทธิพลต่อการตลาดท่ีจะน าเอามาใชใ้นการ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด สถาบนัทางสังคมก็มีบทบาทต่อนกัการตลาด (ศุภชาต  เอ่ียมรัตนกูล, 
2557) 
  แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมไดถู้กนิยามข้ึนเป็นคร้ังแรกจากบทความทางวิชาการ
ของ Koter และ Zaltman ในปี ค.ศ. 1971 ในบทความท่ีช่ือว่า Social Marketing : An Approach to 
Planned Socia Change พวกเขาได้นิยามไว้ว่า การออกแบบ การด าเนินงาน และการควบคุม 
แผนการท่ีถูกจดัท าข้ึนเพื่อมุ่งสร้างอิทธิพลต่อการยอมรับในความคิดทางสังคม ตลอดจนมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาในการวางแผนสินคา้ ราคา การส่ือสาร การกระจายสินคา้ และการวิจยั
ตลาด ซ่ึงหลงัจากบทความน้ีไดถู้กเผยแพร่ออกไป นกัวิชาการดา้นการตลาดในอเมริกา ต่างก็มีการ
ต่ืนตวักับแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมอย่างแพร่หลายหรือการตลาดเพื่อสังคมเป็นการประยุคต์
ความรู้ทางการตลาดเชิงพาณิชยม์าใช้ในการวางแผนเพื่อมุ่งสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่ม 
ผูรั้บสารเป้าหมาย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคมให้ดีข้ึน  
หรือเป็นการประยคุตใ์ชก้ลยุทธ์และยทุธวิธีทางการตลาด เพื่อเปล่ียนแปลง สร้างพฤติกรรมท่ีก่อให ้
เกิดผลกระทบดา้นบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือสังคมโดยรวม เช่นอาจน ามาใชใ้นการลดสูบบุหร่ีใน
กลุ่ม เยาวชน การเพิ่มจ านวนเด็กใหม้ารับวคัซีนตามช่วงอายุท่ีก าหนด การกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม
รักษาส่ิงแวดลอ้ม การลดพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อโรคเอดส์ หรือสนบัสนุนกิจกรรมการกุศล (นธกฤต  
วนัตะ๊เมล,์ 2557) 
  ลักษณะของตลาดเพื่อสั งคม เป็นการอิงตัวผู ้บ ริโภคเป็นหลัก (Consumer  
Orientation) คือวา่ ในการวางแผนทางการตลาดเพื่อสังคม ผูว้างแผนจะตอ้งวางแผนบนพื้นฐานของ
ขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นลกัษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา 
อาชีพ สถานภาพสมรส ลักษณะทางจิตวิทยา เช่น ความต้องการ แรงจูงใจ การรับรู้ ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ ตลอดจนลกัษณะในดา้นพฤติกรรม และขอ้มูลในส่วน ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนให้สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของกลุ่ม ประชากรเป้าหมายอยา่ง
แท้จริงเป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) คือ การตลาดเพื่อสังคมมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสังคม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ถือเป็น กระบวนการทางสังคม       
ท่ีจะตอ้งเก่ียวพนักบักลุ่มคนหลากหลายกลุ่มท่ีลว้นมีสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั จึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีนกัวางแผนการตลาดเพื่อสังคมตอ้งพิจารณาตวัแปรดา้นส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมของสังคม 
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เช่น ส่ิงแวดลอ้มในดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การศึกษาเพื่อเป็น
ขอ้มูลส าหรับการวางแผนใหเ้หมาะสมในแต่ละสังคมนั้นๆ (สุปัญญา  ไชยชาญ, 2543) 
  เป็นการใชค้วามพยายามทางการตลาดท่ีผสมผสานร่วมกนั (Integrated Marketing 
Efforts) นกัการตลาดเพื่อสังคมจะใชแ้นวคิดส่วนประสมทางการตลาดร่วมกนัในการสร้างอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดหรือท่ีนิยมเรียกว่า 4P’s  ก็จะน ากล
ยุทธ์ทั้ ง 4 ด้านน้ีมาประยุกต์ ใช้ร่วมกันเพื่อมุ่งสร้างการเปล่ียนแปลงในความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดผลส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้เป็นการปฏิบัติการท่ีสร้าง
ประโยชน์ (Profitable Operations) การตลาดเพื่อสังคมจะเป็นการด าเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม บุคคล ชุมชน หรือในสังคมโดยรวม ซ่ึงผลลพัธ์
ย่อมจะมาจากการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนในการวางแผน กลยุทธ์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ดว้ยความ
เต็มใจ (The Behavioral Change is voluntary) การตลาดเพื่ อสั งคมเป็นการวางแผนเพื่ อสร้าง 
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายดว้ยความเตม็ใจมากกวา่ท่ีจะเป็นการบงัคบัโดยใชม้าตรการ
ทางกฎหมาย เศรษฐกิจหรืออ านาจอ่ืนๆ โดยจะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมของประชากรได ้ (สุปัญญา ไชยชาญ, 2543) 
  เป็นการเลือกและสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (We select and 
influence a Target Audience) เป็นการวางแผนท่ีจะสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มประชากร
เป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีมีศกัยภาพท่ีจะโน้มน้าวใจให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยใน
การเลือกกลุ่มเป้าหมายนั้น นกัการตลาดเชิงสังคมใจใช้ขบวนการทางการตลาดเชิงพาณิชยเ์ขา้มา
ช่วยโดยการใช้วิธีแบ่งส่วนการตลาดตามลักษณะท่ีเหมือนๆ กัน การตลาดเพื่อสังคมอาจจะ
เก่ียวข้องกับการพฒันาสินค้า (Product Development) ซ่ึงสามารถท า ได้ 2 แนวทางคือ เป็นการ
พิจารณาสินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้หรือสินคา้ท่ีมีแนวโนม้จะง่ายต่อการยอมรับของสังคม แนวทางท่ีสอง เม่ือ
มีความจ าเป็นนกัการตลาดเพื่อสังคมอาจจะตอ้งแสวงหาสินคา้ใหม่ท่ีดีท่ีสุดในขณะนั้น เพื่อจะได้
ตอบสนองความต้องการได้มากกว่าสินค้าท่ีมีอยู่แล้วในสังคม เป็นการใช้ส่ิงจูงใจ (The Use of 
Incentives) การตลาดเพื่อสังคมมิใดใ้ช้เพียงการให้ข่าวสารความรู้ความเขา้ใจในคุณประโยชน์ของ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือโทษจากการไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเท่านั้ น จะต้องให้
ความส าคญัต่อขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ แลว้ ยงัให้ความส าคญักบัการใชส่ิ้งจูงใจต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ระดบัการโน้มน้าวใจร่วมดว้ย เช่น การให้ของแถม การลดราคา การมอบของรางวลั และการจดั
กิจกรรมพิเศษ (สุธรรม  รัตนโชติ, 2552) 
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  เป็นการอ านวยความสะดวกต่างๆ (Facilitation) เป็นการท าให้เกิดความง่ายท่ีสุดท่ี
จะท าให้สังคม ยอมรับพฤติกรรมนั้น เช่นหากตอ้งการจะรณรงค์ให้เยาวชนใช้ถุงยางอนามยัเพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์มากข้ึน เราก็ควรท่ีมีการตั้งจุดจ าหน่ายให้กลุ่มเป้าหมายสามารถซ้ือหาได้ง่าย 
สะดวกในราคาท่ีไม่แพงเกินไป หรือการมีเบอร์โทรศพัท์สายด่วนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโทรเขา้ไป
ปรึกษาการใช้ถุงยางอนามยัท่ีถูกตอ้งได้อย่างสะดวก และสุดท้าย มีการตรวจสอบและประเมิน
แผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Monitoring and Revision) แผนการตลาดเพื่อสังคม
ตอ้งมีการตรวจสอบและประเมินผลการท างานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งระหวา่งท าและหลงัจากด าเนินงาน
เพื่อน าขอ้มูลมาพฒันาและปรับปรุงใหดี้ข้ึน  (นธกฤติ วนัตะ๊เมล์, 2557) 
 3. การเมือง (Political) คือ การเมืองท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจซ่ึงอาจเป็น
กฏหมายหรือกฏระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ  แม้ว่าปัจจัยด้านการเมืองจะถูกก าหนดให้ เป็น
สภาพแวดลอ้มภายนอกของการ ด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งให้ความส าคญั และปรับกลยุทธ์ให้สอดคลอ้ง
กบัการเมืองและกฏหมายดว้ย เช่น การห้ามโฆษณาเก่ียวกบั สุรา เบียร์ หรือเคร่ืองด่ืมชูก าลงัท่ีท าให้
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งปรับกลยุทธ์ในการโฆษณาทนัที เน่ืองจากในช่วงเวลา 05.00 น. – 22.00 น. 
ทางรัฐบาลไดอ้อกกฏหมายหา้มโฆษณาในช่วงเวลาน่ี   
  ประสิทธิภาพทางการเมือง วิธีการหน่ึงท่ีช้ีถึงความมีประสิทธิภาพทางการเมือง
ของกลุ่มธุรกิจ คือ การศึกษาเร่ืองราวท่ีเป็นความส าเร็จของสมาคมต่างๆ ในการผลกัดนันโยบาย
ของรัฐไดต้ามท่ีตอ้งการ ความส าเร็จในการผลกัดนันโยบายแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่สะทอ้นถึง
ความมีประสิทธิภาพเพราะนโยบาย เหล่านั้นอาจจะมาจากการริเร่ิมในกระบวนการก าหนดนโยบาย
แต่บางคร้ังการริเร่ิมนโยบายท่ีประสบความส าเร็จ อาจมิได้หมายถึงความมีประสิทธิภาพอย่าง
แทจ้ริง เพราะอาจจะมีการประสานผลประโยชน์หรือท า การตกลงกนัไวก่้อนระหวา่งขา้ราชการกบั
ธุรกิจ การริเร่ิมของภาคธุรกิจก็จะเป็นเพียงการเดินตามรัฐบาล เพราะความส าเร็จในการริเร่ิม
นโยบายนั้นมาจากความเห็นพอ้งของรัฐบาลมากกว่าแรงกดดนัจากภายนอก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ศึกษาจากกรณีท่ีมีความขดัแยง้ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อจะช้ีถึงความส าเร็จของภาคธุรกิจ
ในการเปล่ียนแปลงหรือขดัขวางนโยบายท่ีริเร่ิมโดยรัฐบาลดว้ย  (สุปัญญา  ไชยชาญ, 2543) 
  การริเร่ิมนโยบายเม่ือพิจารณากรณีท่ีน่าศึกษาก็คือ ความพยายามร่วมกันของ
หอการคา้ในจงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีผลกัดนัให้มีการเปิดเสรีการคา้กบัประเทศเพื่อน
บ้านสังคมนิยม กรณีของหอการค้าในจังหวัดภาคใต้ผลักดันให้ รัฐบาลจัดการกับปัญหา
อาชญากรรม และความรุนแรงและกรณีการรณรงค์ เพื่อส่งเสริมการส่งออกเคร่ืองประดับ          
เพชรพลอยและอัญมนี การเปิดเสรีการค้าชายแดนหลายจงัหวดัในภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ        
ไดผ้ลกัดนัเร่ืองการคา้ชายแดนกบัลาวและกบัพูชามานานแลว้ แต่หลงัจากฝ่ายคอมมิวนิสต์ไดรั้บ  
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ชัยชนะในประเทศเหล่านั้ น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากท่ีเวียดนามขยายอิทธิพลเข้าไป           
ในประเทศทั้ งสองรัฐบาลท่ีกรุงเทพฯได้เข้มงวดการค้าขายตามชายแดนมีการเปิดด่านไม่มาก     
ห้ามส่งออกรายการสินคา้บางรายการอนุญาตให้มีการติดต่อเฉพาะระดบัรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้น 
หอการคา้ (เอนก เหล่าธรรมทศัน์, 2539) 
  พฒันาการดา้นการตลาดเกิดจากความจ าเป็นท่ีตอ้งมีช่องทางท่ีเช่ือมบริษทัธุรกิจ
เขา้กับลูกคา้ของตน ลูกค้าตอ้งได้รับการกระตุน้ให้เกิดการต่ืนตวัเก่ียวกบัสินคา้ของบริษทั และ
บริษทัสามารถจูงใจลูกคา้ให้เห็นถึงผลประโยชน์เชิงเทียบของสินคา้ของตนวา่ เหนือกวา่ของคู่แข่ง
อ่ืนๆ ใน ค.ศ. 1960  สมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป็นทางการว่าการตลาดคือ    
การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจท่ีก าหนดหรือช้ีน าการไหลของสินคา้และบริการจากผูผ้ลิตไปสู่
ลูกคา้หรือผูใ้ช้งาน ดงันั้นสมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นจึงมองการตลาดในแง่
ธุรกิจแต่เพียงอยา่งเดียว ในขณะท่ีบุคคลอ่ืนๆ เห็นวา่ไม่ควรจ ากดัการตลาดให้ข้ึนอยูก่บักิจกรรมทาง
ธุรกิจเท่านั้ น เช่น Kotler และ Levy เห็นว่า เคร่ืองมือด้านการตลาดตามแบบฉบับนั้ นสามารถ
น าไปใช้ในดา้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจก็ได้ เช่น ดา้นต ารวจ ศาสนา โรงเรียน การเมือง แนวโน้ม
เห็นได้ชัดท่ีสุดในสหรัฐอเมริกามีปริมาณงานของสังคมท่ีกระท าโดยองค์กรอ่ืนนอกเหนือจาก
บริษทัธุรกิจเพิ่มมากข้ึนอยา่งมาก  (เอนก เหล่าธรรมทศัน์, 2539) 
  Maarek (1995) ให้ความเห็นว่าการตลาดการเมืองเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนท่ี
เป็นผลมาจากความพยายามทั้งหมดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นการส่ือสารของเมืองของนกัการเมือง 
การตลาดการเมืองเป็นวิธีการกวา้งๆ ของการส่ือสารการเมือง เป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการประการ
หน่ึงของการส่ือสารการเมือง การตลาดการเมืองเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัยิ่งท่ีขาดไม่ได้ของการ
ส่ือสารการเมือง การส่ือสารการเมืองครอบคลุมกระบวนการดา้นการตลาดทั้งหมด ตั้งแต่การศึกษา
หรือการส ารวจตลาดในเบ้ืองตน้จนถึงการทดสอบและการบรรลุเป้าหมายส่วนการตลาดการเมือง
มกัถูกน าไปใช้ในเร่ืองใหญ่ๆ 2 เร่ืองด้วยกนัคือการรณรงค์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และการรณรงค์
เลือกตั้ง 
  Scammel (1981) ใหค้วามเห็นวา่การเมืองมีแนวโนม้ท่ีถือวา่การตลาดการเมืองเป็น
แง่มุมหน่ึงของขบวนการท่ีกวา้งกวา่ นกัส่ือสารการเมืองเห็นวา่ การตลาดการเมืองเป็นการตอบโต้
หรือขานรับพฒันาการดา้นส่ือและดา้นเทคโนโลยีส่ือสาร การเมืองสมยัใหม่เก่ียวพนักบัส่ือแบบ
แยกกนัไม่ออก แมเ้ทคนิคการตลาดจะถูกน ามาใช้ทั้งในทางการคา้และทางการเมือง แต่การตลาด
การเมืองและการตลาดกระแสหลกัก็มีขอ้แตกต่างกนัหลายประการ เช่น การตดัสินใจในการตลาด
การเมืองแตกต่างจากการตดัสินใจในการซ้ือในการตลาด กระแสหลกัอ่ืนๆ ตรงท่ีผูมี้สิทธิออกเสียง  
(เสถียร  เชยประทบั, 2554) 
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แนวคิดการบริการ 
 

 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาใหค้วามหมายไวว้า่  กิจกรรมผลประโยชน์ หรือ
ความพึงพอใจท่ีถูกเสนอขาย หรือจดัไวใ้หซ่ึ้งจะเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ 
 Kotler and Bloom (1984) ให้ความหมายไวว้่า เป็นกิจกรรมหรือผลประโยชน์ใดๆ      
ก็ตาม ท่ีคนๆหน่ึงสามารถเสนอให้อีกคนหน่ึง เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได้ ไม่ได้ท  าให้เกิดความเป็น
เจา้ของใดๆ ทั้งส้ิน การบริการน้ีอาจจะไม่เก่ียวขอ้งหรือเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ก็ได ้
 เค เจ บลอยส์ กล่าวไวว้่า การบริการนั้นเป็นกิจกรรมท่ีถูกเสนอขาย โดยให้ผลตอบแทน  
ในรูปของ ผลประโยชน์และความพึงพอใจ โดยปราศจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในตวัผลิตภณัฑ ์ 
 

 1. ความหมายของการบริการ 
  การบริการ คือ การแสดงปฏิกิริยาหรือการปฏิบติังานท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้อีกฝ่ายอ่ืน 
แมว้่าขบวนการ อาจผูกพนักบัตวัสินคา้ก็ตาม แต่การปฏิบติัก็เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ได ้ 
และไม่สามารถครอบครองได้ หรือการบริการเป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าและ
จดัหา คุณประโยชน์ใหลู้กคา้ในเวลาและ สถานท่ีเฉพาะแห่ง เป็นผลจากผูรั้บบริการ ผูแ้ทนเอาความ
เปล่ียนแปลงมาให ้(อดุลย ์จาตุรงคกุล และคณะ, 2546) 
 

 2. แนวคิดเร่ืองคุณค่าในบริบทของการบริการ 
  2.1 พัฒนาการโดยสังเขปของแนวคิดเร่ือง “คุณค่า” (Value) คุณค่า เป็นเร่ืองท่ี
สนใจในหมู่นกัวิชาการหลายๆ สาขามานานแลว้ จนถึงเม่ือ 20-30 ปีท่ีผ่านมา มีการศึกษาถึงเร่ือง
ดงักล่าวแต่ก็ไม่มีขอ้สรุปกนัเสียที ในสาขาวิชาการตลาดนั้น ค าว่าคุณค่าน ามาใชใ้นรูป แบบต่างๆ 
จนเกินความจ าเป็นสร้างความสับสนในวิชาการ เช่น ค าวา่ อรรถประโยชน์ คุณค่าของลูกคา้ คุณค่า
ของผูบ้ริโภค คุณค่าในการจบัจ่ายใชส้อย การศึกษาในเร่ืองของคุณค่าอาจจะกระท าไดห้ลายมุมมอง 
ด้วยกันแล้วแต่ใครจะด าเนินการแบบไหน จากมุมมองท่ีว่าคุณค่าได้รับอิทธิพลจากปัจจยัเพียง  
ปัจจยัเดียว หรือจากมุมมองท่ีวา่คุณค่าเป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนจึงท าให้ไดรั้บอิทธิพลจากหลายๆ ปัจจยั
ประกอบกันบางคร้ังคุณค่าเกิดจากตวัของลูกคา้เองเป็นส่วนใหญ่ หรือได้รับอิทธิพลจากปัจจยั
ภายนอกมาเหมือนกนั บางเร่ืองก็สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน หรืออาจมีการแฝงเร้นอยูภ่ายใน
ตวัลูกคา้ ท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน  (ระมิด  ฝ่ายรีย,์ 2530) 
   นักวิชาการด้านการตลาดบริการได้ท าการศึกษา พบว่า แนวคิดเร่ือง คุณค่า 
(Value) เร่ิมมีมาตั้งแต่ สมยัอาริสโตเติล (Aristotle) ในยุคแรกๆ เป็นการอธิบายโดยเช่ือมโยงกับ
หลกัปรัชญาในเร่ืองคุณงามความดี ศีลธรรม แต่ต่อมาเร่ืองแนวคิด คุณค่าไดถู้กมาตีความหมายใหม่
โดย อดมั สมิท (Adam Smith) ซ่ึงเป็นบิดา แห่งวิชาเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ กล่าวไวว้่า คุณค่าใน
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มุมมองของคุณประโยชน์ท่ีมีต่อการสร้าง ความมัง่คัง่ของชาติ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัเกณฑ ์
ท่ีเรียกวา่ การแบ่งงานกนัท า ซ่ึงถูกควบคุมดว้ยมือท่ีมองไม่เห็น โดยเขาไดอ้ธิบายต่อไปว่า คุณค่า 
ในท่ีน้ีเกิดจาก กิจกรรมการผลิตสินค้าท่ีจบัต้องได้ส่วนเกิน เพื่อการส่งออก แนวคิดเร่ืองคุณค่า 
ได้รับการยอมรับกนัต่อมาอีกเป็นระยะเวลายาวนานในฐานะเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั ซ่ึงได้รับ
การถ่ายทอดมาสู่การตลาดการบริการในยคุต่อๆ มาจนถึงปัจจุบนัน้ี  (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543) 
  2.2 คุณค่าจากการเปลี่ยนแปลง (Value-in Exchange) แนวคิดเร่ืองคุณค่าใน
สาขาวชิาการตลาดไดรั้บอิทธิพลเป็นอยา่งมากจากมุมมองของสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั 
ท่ีให้ความส าคญักบักิจกรรมการผลิต สินคา้ท่ีสามารถจบัต้องได้ (Tangible Goods) ในการสร้าง
คุณค่า ท าใหกิ้จกรรมการให้บริการจึงถือเป็นเพียงแค่ (Value Creation) ตอ้งผลิตสินคา้ เป็นสินคา้ท่ี
ต้องจับต้องได้ (Tangible Goods) เพราะเป็นกิจกรรมท่ี เกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
โรงงานผลิตรถยนต์ มีกิจกรรมการจดัหาวตัถุดิบท่ีจ าเป็นต่างๆ เช่น แผ่นเหล็ก ยาง หนัง กระจก 
พลาสติกมาท าการแปรรูปเป็นช้ินส่วนต่างๆ ภายในรถยนต์จนกลายมาเป็นรถยนต์หน่ึงคนัเพื่อ
น าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการ สังเกตุได้ว่าคุณค่าเกิดข้ึนจากโรงงานเพราะผูผ้ลิตมี
อุปกรณ์การแปรรูปต่างๆ ให้เป็นรถยนตข้ึ์นมาจากท่ีไม่มีคุณค่ามาให้มีคุณค่า โดยทัว่ไปคุณค่าน้ีจะ
ถูกถ่ายทอดต่อไปยงัลูกคา้ผา่นกลไกการท างานของการแลกเปล่ียน (Exchange) โดยลูกคา้จะน าเงิน
ท่ีครบตามจ านวนไดต้กลงกนัไวม้าแลกเปล่ียนกบัผู ้ขายตามท่ีตกลงกนัไวล่้วงหนา้ เห็นไดว้า่ผูผ้ลิต
เป็นสร้างคุณค่าท่ีแทจ้ริงให้เกิดข้ึน ส่วนลูกคา้ก็มีฐานะเป็นผูรั้บคุณค่านั้นมาใช้ และในท่ีสุดก็จะ
ท าลายคุณค่านั้นดว้ยตนเอง โดยการน าสินคา้ไปใชง้านจนเกิดการเส่ือม สภาพจากการใชง้านเตม็ท่ี
จนไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก ดงันั้น คุณค่าจึงอยูท่ี่การแลกเปล่ียนนั้นเอง จะไดท้  าให้ลูกคา้ได้
กลายเป็นเจา้ของสินคา้น าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้ (พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา, 2554) 
  2.3 คุณค่าจากการใช้ประโยชน์ (Value-in -Use) Vargo and Lusch (2004) ไดท้  าการ
ทา้ทายแนวความคิดเร่ือง คุณค่าของการแลกเปล่ียน เขาใดใ้ห้ความเห็นโตแ้ยง้ว่า คุณค่าไม่ไดอ้ยู่ท่ีการ
แลกเปล่ียน โดยมีท่ีมาจากการผลิตตวัสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดใ้นโรงงาน ต่อมานกัการตลาดก็เลยเรียนแนวคิด
น้ีวา่ ตรรกสินคา้เป็นหลกั (Goods-Dominant Logic หรือ G-D Logic)  แต่คุณค่าควรจะอยู่ในการผลิตได้
นั้นไปใชง้านจริงมากกวา่ ซ่ึง Vargo and Lusch เรียกวา่ คุณค่าจากการใชป้ระโยชน์ ดูไดจ้ากขั้นตอนการ
เอาวตัถุดิบมาประกอบเป็นรถยนต์ เสร็จแลว้ก็มีผูซ้ื้อเอามาใชง้าน ท าการแลกเปล่ียนกนัเป็นท่ีเรียบร้อย 
แต่บางคนเองท่ีซ้ือรถยนต์มาใช้ ขบัรถยนต์ไม่เป็น ไม่มีใบอนุญาตส าหรับการขบัข่ี การท่ีได้แต่เพียง
รถยนตค์นันั้นไป โดยไม่มีความรู้ ความสามารถในการขบัรถท่ีจะน าไปใชจ้ริงก็ถือวา่มนัไม่มีประโยชน์
ในการใช้งาน หรือความรู้ความสามารถและทักษะ (Knowledge and Skills) ของผู ้บริโภคในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ท่ีตอ้งน าไปใช้งาน เป็น เง่ือนไขท่ีจ าเป็นในการท่ีลูกคา้จะได้รับคุณค่าจากการ    
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ได้ใช้สินค้านั้ นๆ ถ้าลูกค้าปราศจากความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณค่าก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้เลย     
(สมิต  สัชฌุก, 2545) 
   คุณค่าจึงอยูท่ี่การน าสินคา้ไปใชป้ระโยชน์ ไม่ไดอ้ยูท่ี่การแลกเปล่ียน แนวคิด
เร่ือง คุณค่าจากการใช้ ประโยชน์ (Value in Use) ถือว่าเป็นการพฒันาคร้ังส าคญัขององค์ความรู้
ดา้นการตลาด แนวคิดดงักล่าวเป็น หวัใจส าคญัของแนวความคิดใหม่ทางดา้นการตลาดท่ีนิยมเรียน
กนัในปัจจุบนัวา่ ตรรกบริการเป็นหลกั 
  2.4 ตรรกบริการเป็นหลกั (Service-Dominant Logic หรือ S-D Logic) Vargo and 
Lusch (2004, 2006, 2008) ไดเ้สนอแนวคิดอยูบ่นพื้นฐานของสมมุติฐาน 10 ประการ คือ  
   2.4.1 การบริการเป็นปัจจัยพื้ นฐานของการแลกเปล่ียน คือ การบริการ 
หมายถึงการประยุคต ์ใชค้วามรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืนนั้น เป็นพื้นฐานของ
การแลกเปล่ียนทั้งหมด การบริการจะถูกน าไปแลกเปล่ียนกบัการบริการดว้ยกนัเอง 
   2.4.2 การแลกเปล่ียนทางอ้อม ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนกว่า เข้าปิดบังพื้นฐานท่ี
แท้จริงของการแลกเปล่ียน  เน่ืองจากการบริการท าโดยการผสมผสานกนัแบบซับซ้อนระหว่าง
สินคา้ เงิน บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เราจึงมองไม่เห็นการบริการในฐานะท่ีเป็นพื้นฐานของการ
แลกเปล่ียนไดอ้ยา่งชดัเจนเสมอไป 
   2.4.3 สินค้าเป็นเพียงแค่กลไกของการจดัจ าหน่ายหรือส่งคุณค่าการให้บริการ
เท่านั้น ลูกคา้ไดรั้บคุณค่าของสินคา้จากการใชป้ระโยชน์ หรือหมายถึงการใหบ้ริการจากสินคา้ท่ีไดใ้ชน้ั้น 
   2.4.4 ทรัพยากรท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ความรู้และทกัษะ เป็นปัจจยัพื้นฐาน 
ท่ีจะสร้างความได ้เปรียบในการแข่งขนั  
   2.4.5 ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเป็นระบบเศรษฐกิจแห่งการบริการ พบวา่ การ
บริการในปัจจุบนั มีการเพิ่มความช านาญเฉพาะดา้น มีการแบ่งงานไปใหส่้วนอ่ืนท ามากข้ึน 
   2.4.6 ลูกค้ามีบทบาทเป็นผูร่้วมสร้างคุณค่าเสมอ การร่วมสร้างคุณค่าต้อง
อาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.4.7 กิจการไม่สามารถน าเสนอคุณค่าให้กบัลูกค้าได้ ท าได้แค่เพียงน าเสนอ
ต าแหน่งของคุณค่าเท่านั้น เราไม่สามารถน าเสนอคุณค่าให้กบัลูกคา้ไดเ้พียงฝ่ายเดียวแต่เราใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูส่ร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึนได ้หลงัจากท่ีต าแหน่งของคุณค่าท่ีเสนอไปไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้แลว้ 
   2.4.8 แนวคิดการบริการเป็นศูนยก์ลาง เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้เป็นหลกั 
และเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะว่าเราก าหนดความหมายการบริการว่าเป็น
ผลประโยชน์ท่ีลูกคา้เป็นผูก้  าหนด และร่วมกนัสร้างให้เกิดการบริการข้ึน จึงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้ท่ี
ลูกคา้เป็นหลกั เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์กนั 
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   2.4.9 ผูมี้บทบาท (Actor) ทางสังคมและเศรษฐกิจต่างก็ท าหน้าท่ีเป็นผูส้ร้าง
ทรัพยากรเป็นการแสดงให้เห็นบริบทการสร้างคุณค่านั้นคือ เครือข่ายของเครือข่ายหรือผูร้วบรวม
ทรัพยากร 
   2.4.10 คุณค่าจะถูกก าหนดข้ึนโดยผูท่ี้ได้รับประโยชน์จากคุณค่านั้นเสมอ 
แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ของผูไ้ดรั้บประโยชน์จากคุณค่านั้น คุณค่าท่ีผูไ้ดรั้บประโชน์แต่ละ
รายไดรั้บจะมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างกนัไปตามบริบทและประสบการณ์ของผูท่ี้
ไดรั้บประโยชน์จากคุณค่านั้น (ธีรกิติ  นวรัตน์ ณ อยทุยา, 2557) 
   หัวใจส าคัญของแนวคิดน้ี คือ การบ ริการ เป็นปัจจัยพื้ นฐานของการ
แลกเปล่ียนระบบเศรษฐกิจ ทั้งหมดจึงเป็นระบบเศรษฐกิจแห่งการให้บริการ โดยมีบริการท่ีเป็น
ศูนยก์ลางท่ีสินคา้เป็นเพียงกลไกการส่งมอบคุณค่าส าหรับการบริการนั้นๆ ลูกคา้เป็นผูร้วมสร้าง
คุณค่าเสมอ ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได้ท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตั เช่น ความรู้และทกัษะต่างๆ ก็เป็น
ปัจจัยพื้นฐานท่ีจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง และผูท่ี้มีบทบาททางสังคม 
เศรษฐกิจทั้งหมดต่างก็ท าหนา้ท่ีท่ีเป็นผูส้ร้างทรัพยากร (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา,  2557) 
  2.5 กระบวนการซ้ือบริการ เม่ือลูกค้าตกลงท่ีจะซ้ือบริการเพื่อท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการมกัจะมีขบวนขั้นตอนของกระบวนการซ้ือ มีการแยกออกเป็นสามส่วนดว้ยกนั คือ 
ขั้นตอนก่อนการซ้ือบริการ (The Prepurchase Stage)  ขั้นตอนท่ีมีการพบหนา้เพื่อเจรจาต่อรองพบ
หนา้กนัเสนอบริการ (Services Encounter Stage) และสุดทา้ยจะ เป็นขั้นตอนหลงัการซ้ือขายไปแลว้ 
(The Postpurchase Stage)  (อดุลย ์ จาตุรงคกุล, 2546) 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 7  กระบวนการซ้ือขาย 
ท่ีมา : อดุลย ์ จาตุรงคกุล;  ดลยา  จาตุรงคกุล; พิมพ์เดือน  จาตุรงคกุล. (2546). การตลาดบริการ. 
(กรุงเทพฯ  : เพียร์สัน  เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า,2546), 76 
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   2.5.1 ขั้นตอนก่อนการซ้ือ การจะตัดสินใจซ้ือ หรือใช้บริการในขั้นตอน  
ก่อนการซ้ือ ความตอ้งการของลูกคา้และความคาดหมายมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะมีอิทธิพล
ต่อทางเลือกต่างๆ ท่ีลูกคา้ท าการพิจารณา ถ้าการซ้ือนั้นเป็นการซ้ือประจ าเป็นปรกติในการซ้ือ 
ค่อนขา้งมีความเส่ียงน้อยในบริการ ลูกคา้อาจเปล่ียนใจเลือกใช้บริการรายอ่ืนๆ ไดง่้ายและรวดเร็ว 
แต่ถา้มีการลงทุนมากหรือซ้ือเป็นคร้ังแรก ลูกคา้อาจตอ้งแสวงหาขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจซ้ือ
อยากมาก ล าดบัต่อไปก็จะเป็นระบุผูท่ี้คาดวา่จะเป็นผูข้ายให้เรา แลว้ท า เปรียบเทียบคุณประโยชน์ 
ความเส่ียงแต่ละทางเลือกก่อนจะมีการตัดสินใจในล าดับสุดท้าย การรับรู้ถึงความเส่ียงลูกค้า
สามารถประเมินก่อนการซ้ือได ้หรือประเมินไม่ได ้โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้บริการเป็นคร้ังแรก 
มกัพบกบัความไม่แน่นอนเป็นอยา่งมาก การรับรู้ความเส่ียงท าใหลู้กคา้สะทอ้นถึงความเส่ียงในทาง
ลบได ้ยิ่งผลท่ีไดรั้บกลายเป็นไปในทางลบ ถา้ลูกคา้มีความรู้สึกรับรู้ไดถึ้งความเส่ียงก็จะท าการหา
ข้อมูล เพื่อลด ความเส่ียงก่อนการตัดสินใจซ้ือบริการ เช่นหาข้อมูล จากครอบครัว จากเพื่อน    
เพื่อนร่วมงาน เช่ือถือบริษทั ท่ีมีช่ือเสียง ดูเร่ืองการรับประกนั เยี่ยมชมสินคา้หรือการให้บริการ
อาจจะถึงขั้นทดลองใชบ้ริการ และสอบถามพนกังานท่ีมีความรู้เก่ียวกบับริการของคู่แข่ง ตรวจสอบ
ลกัษณะของวตัถุ ดูขอ้มูลในเวป็  
    กลยุทธ์อย่างหน่ึงท่ีช่วยลดความรู้สึกถึงความเส่ียงให้กับลูกค้าได้เป็น 
อย่างดี คือ ให้ขอ้มูลสินค้าและบริการท่ีดีเก่ียวกบัลกัษณะต่างๆ ของบริการ อธิบายประเภทสินคา้ท่ี     
ท  าให้รู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บบริการ ขั้นตอนท่ีมีการพบหน้ากนัเพื่อขายบริการ หลงัจากตดัสินใจซ้ือ
บริการบางอย่างลูกคา้จะเกิดความคุน้เคยกบัผูท่ี้เขาเลือกเอาไว ้ขั้นตอนน้ีจะเร่ิมดว้ยการท าเร่ืองสมคัร  
สั่งจอง หรือขอใบสั่งซ้ือ การติดต่ออาจเป็นไปในรูปแบบของการแลกเปล่ียนส่วนบุคคลระหว่างลูกคา้
กบัพนกังานให้บริการ หรือการโตต้อบกบั เคร่ืองจกัร คอมพิวเตอร์ การบริการท่ีติดต่อกนัในระดบัสูง 
เช่น โรงแรม อาจมีผูเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งจ านวนมาก ท าให้เราตอ้งเผชิญกบัองค์ประกอบมากมายท่ีมีการส่ง
มอบบริการ แสดงใหเ้ห็นคุณภาพของบริการไดด้ว้ย ดงัน้ี  (อดุลย ์ จาตุรงคกุล, 2546) 
    1. บริการส าหรับการสนับสนุน (Support Services)  ประกอบด้วย
วสัดุต่างๆ เคร่ืองมือ กระบวนการ ท่ีท าให้พนักงานท่ีท างานอยู่ด้านหน้าท างานได้อย่างถูกต้อง
แม่นย  า องค์ประกอบน้ีส าคญัมาก เพราะพนกังานจ านวนมากท่ีติดต่อกบัลูกคา้ไม่สามารถท างาน  
ไดดี้  ถา้ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากพนกังาน ภายในดว้ยกนัเองก่อน  
    2. บุคคลากรด้านบริการ (Serviec Personnel) เป็นปัจจยัส าคัญท่ีสุด
เลย ในการเผชิญหน้ากับลูกค้าเพื่อติดต่อซ้ือขายกัน โดยพนักงานมีการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
โดยตรงแบบเผชิญหน้า พนักงานจะตอ้งผสมผสานทกัษะการเรียนรู้กบับุคคลิกภาพท่ีเหมาะสม   
เขา้ดว้ยกนั 
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    3. ส่ิ งแวดล้อมของบ ริการ (Serviec Environments) รวมถึง ส่ิ ง ท่ี
สามารถจบัตอ้งไดท้ั้งหมดท่ีลูกคา้มองเห็นอาคารส านกังานภายในภายนอก สภาพการตกแต่งร้าน         
ความสะอาด กล่ิน เสียง ท่าทางและพฤติกรรมของลูกคา้ท่านอ่ืนๆ ท่ีเขา้มารับบริการทุกส่ิงจะเป็น
ส่ิงปรุงแต่งความคาดหมาย การรับรู้ในคุณภาพของบริการของลูกคา้ท่ีจะไดรั้บ 
    4. ลูกคา้รายอ่ืนๆ (Other Customers) เม่ือลูกคา้ได้ใช้บริการท่ีมีความ
เก่ียวข้องกัน กระตุ้นความคิดมกัจะพบว่าตนเองตอ้งมีความใกล้ชิดกับผูบ้ริโภครายอ่ืน เช่น ใช้
บริการเคร่ืองบินตอ้งนั้งใกลค้นอ่ืน ดูหนงัตอ้งนัง่ใกลค้นอ่ืน ซ่ึงในบางคร้ังเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีลูกคา้
ท่านอ่ืนมีพฤติกรรมไม่ดีจนท าให้เกิดความเสียหายในการบริการได ้บริษทัควรมีแผนฉุกเฉินเพื่อ
แกปั้ญหาต่างๆ ท่ีไม่คาดคิดเอาไวด้ว้ย (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543) 
   2.5.2 ขั้นตอนภายหลงัการซ้ือ ในช่วงน้ีลูกคา้ยงัคงด าเนินกระบวนการท่ีได้ 
ท ามาตั้งแต่แรกท่ีพบหน้ากนั จนถึงการประเมินคุณภาพของบริการท่ีไดรั้บความพอใจ ไม่พอใจ 
จากการไดรั้บในบริการท่ีตดัสินใจไป ผลของขบวนการน้ีจะมีผลต่อการตดัสินใจในอนาคต เช่น  
เราควรจะแนะน าบุคคลใกลชิ้ดอยา่งไร เราควรจะซ่ือสัตยต่์อสินคา้และบริการน้ีอีกหรือไม่ ลูกคา้  
จะท าการประเมินคุณภาพและบริการ โดยเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไวแ้ต่แรกกบัส่ิงท่ีเขารับรู้ 
ถ้าเขาได้รับในส่ิงท่ีคาดหวงัเต็มท่ีก็เช่ือได้เลยว่ามีความพึงพอใจ ได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ        
ถ้าความสัมพนัธ์ของราคา คุณภาพเป็นท่ียอมรับเป็นไปในเชิงบวกจะกลายเป็นลูกค้าท่ีมีความ
ซ่ือสัตยไ์ด้ในอนาคต แต่ถ้าประสบการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัในบริการท่ีได้รับ ลูกคา้ก็อาจ
ร้องเรียนวา่บริการมีคุณภาพต ่า หรืออาจน่ิงเฉยแบบไม่พอใจ หรืออาจเปล่ียนไปใช้บริการท่ีอ่ืนใน
อนาคต (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2534) 
  2.6 บริการมีลักษณะเป็นระบบ (Service as a System) ธุรกิจบริการมีระบบปฎิบติั
การการผลิตคลา้ยกบัธุรกิจท่ีผลิตสินคา้  โดยการผลิตบริการก็ตอ้งมีการน าเขา้ปัจจยัผา่นเขา้ไปใน
กระบวนการผลิตเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์บริการออกมา การผลิตบริการจะเสร็จส้ินได้ ก็ต่อเม่ือได้
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นการเรียบร้อย แสดงใหเ้ห็นดงัรูป  
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แผนภูมิท่ี 8  ระบบปฏิบติัการ การผลิตบริการ 
ท่ีมา : Philip Kotler, (2547). การจดัการการตลาด. (กรุงเทพฯ : บริษทั เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั, 
2547), 584 
 

   2.6.1 ระบบปฏิบติัการการผลิตบริการ (Service Operation System) จากรูป
เป็นการให้บริการของธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงในขณะน้ีลูกคา้ A ไดเ้ขา้ไปเพื่อขอเปิดบญัชีออมทรัพย ์       
(บริการ X) กบัทางธนาคาร ซ่ึงลูกคา้ท่ี เขา้ไปขอรับบริการน้ีจะให้ลูกคา้ท่านอ่ืนๆ ท่ีรอรับบริการ
จากธนาคารดว้ยเช่นกนั ลูกคา้ยงัพบเห็นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ดว้ยไม่วา่จะเป็นการตกแต่ง
ภายใน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในธนาคาร เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้ งลูกค้าได้มีการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กบัพนกังานของธนาคารดว้ย ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ท่ีเดิน เขา้มาในธนาคาร
สามารถมองเห็นได้ (Front stage) นอกจากน้ีก็ยงัมีอีกหลายกิจกรรมท่ีลูกค้าเองอาจมองไม่เห็น     
ซ่ึงเป็นเทคนิคพื้นฐานในการให้บริการกบัลูกคา้ โดยถูกซ้อนอยู่ในส่วนหลงั (back stage) ซ่ึงท า
หนา้ท่ีสนบัสนุนการท าหนา้ท่ีให้กบัส่วนหนา้ เราสามารถแบ่ง ระบบปฏิบติัการการผลิตบริการได้
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีมองเห็นสัมผสัไดเ้ราเรียกวา่ส่วนหนา้ กบัส่วนท่ีมองไม่เห็นไม่สามารถเขา้ไป
สัมผสัได้เราเรียกว่าส่วนหลัง ซ่ึงทั้ งสองส่วนมีความส าคญัในการสร้างบริการข้ึนมาให้ลูกค้า
ประทบัใจไดด้งัน้ี (วไิล  ฤกษนุ์ย้, 2539) 
    1. ส่วนหน้า (Front Stage)  ระบบปฏิบติัการการผลิตบริการเป็นส่วน
ท่ีลูกคา้มองเห็น สัมผสัได ้เราแบ่งส่วนหน้าออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ เก่ียวกบัส่ิงอ านวยความ
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สะดวก การตกแต่งภายใน ภายนอก ของสถานท่ีให้บริการ อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ
ใหบ้ริการ ส่วนท่ีสองเก่ียวกบัพนกังานท่ีตอ้ง ติดต่อกบัลูกคา้ 
    2. ส่วนหลัง (Back Stage) ระบบปฏิบัติการผลิตบริการเป็นส่วนท่ี
ลูกคา้มองไม่เห็น และไม่สนใจจะถามด้วย เช่น ลูกคา้เขา้มารับประทานอาหารในร้าน ลูกคา้ไม่
สนใจว่าในครัวจะเป็นอย่างไร สภาพเป็นแบบไหน ลูกคา้สนใจแต่บรรยากาศภายในร้านเท่านั้น 
การบริการของพนกังาน รสชาติอาหาร  
     ถึงแมว้่าลูกคา้จะประเมินแค่คุณภาพการให้บริการในส่วนหน้าท่ี
สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าโดยตรง แต่ถ้าระบบปฏิบัติการการผลิตส่วนหลังท่ีคอยให้การ
สนบัสนุนบริการส่วนหนา้ท างานไม่ดีส่วนหนา้ก็คงจะท างานไม่มีประสิทธิภาพดว้ยเหมือนกนั เช่น 
ร้านขาย สุก้ีมีบรรยากาศดี พนกังานแต่งกายดีสุภาพ มีความสะอาด จานชามสวยงาม สะอาดเอ่ียม 
แต่ถา้ของหลงัร้านหมดเช่น เป็ด หมู เพราะคาดการณ์จ านวนลูกคา้พอกิน ก็อาจท าให้ลูกคา้ไม่พอใจ
ในบริการดว้ยเหมือนกนั ดงันั้นสัดส่วนของการท างานส่วนหนา้ลูกคา้ มองเห็นสัมผสัไดใ้นระบบ
ปฎิบติัการการผลิตบริการมีมากน้อยต่างกนัตามระดบัของการเขา้มามีส่วนร่วมของลูกคา้ในการ
ผลิตบริการ ดงัน้ี (วไิล  ฤกษนุ์ย้, 2539) 
    3. บริการท่ีลูกคา้มีส่วนร่วมมาก (High Contact Services) มีสัดส่วน
ของระบบการปฏิบติัการส่วนหน้ามากเพระาการบริการระดบัน้ีลูกคา้ตอ้งเขา้มาใช้บริการภายใน
สถานท่ีใหบ้ริการดว้ย 
    4. บริการท่ีลูกค้ามีส่วนร่วมปานกลาง (Medium Contact Sevices)  
เป็นการมองเห็นได้ หรือส่วนหน้าส าหรับบริการระดับน้ีจะน้อยกว่าแบบส่วนร่วมมาก เพราะ
บริการระดบัน้ีลูกคา้จะเขา้มามีส่วนร่วม ในกระบวนการผลิตบริการและการให้บริการน้อยกว่า
นัน่เอง 
    5. บริการท่ีลูกค้ามีส่วนร่วมน้อย (Low Contact Services) บริการ
ระดบัน้ีลูกคา้จะมีส่วนร่วมการผลิตบริการนอ้ยมาก ส่งผลให้การบริการผลิตบริการเกือบเป็นส่วน
หลงัทั้งหมด โดยส่วนหนา้จะจ ากดัอยู ่แค่การติดต่อทางจดหมาย เคร่ืองมือส่ือสาร เช่น โทรสาร เมล ์
โทรศพัท ์ (สมิต  สัชฌุกร, 2545) 
   2.6.2 ระบบการให้บริการ (Service Delivery System) เราจะมองการผลิต
บริการเป็นเสมือนการผลิตสินคา้ ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการและผลผลิต แต่ใน
มุมมองของระบบการให้บริการจะมุ่งเน้น 3 ประเด็น คือ การให้บริการแก่ลูกค้าเกิดข้ึนท่ีไหน 
(Where) การให้บริการแก่ลูกคา้เกิดข้ึนเม่ือใด (When) และการให้บริการแก่ลูกคา้เกิดข้ึนอย่างไร 
(How) ดงันั้นระบบการให้บริการ หมายถึง ระบบปฏิบติัการการผลิตบริการส่วนหน้าหรือส่วนท่ี
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ลูกคา้มองเห็น สัมผสัได้ รวมถึงตวัลูกคา้และลูกค้าคนอ่ืนท่ีเข้ามาใช้บริการพร้อมๆ กนั ในอดีต       
ผู ้ให้บ ริการกับผู ้รับบ ริการจะมีการปฏิสัมพัน ธ์กันอย่างใกล้ชิดแต่ เดียวน้ีลดน้อยลงไป                  
เพื่อประโยชน์  2 ประการด้วยกัน คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสิทธิภาพของ
ระบบปฏิบติัการ การผลิตบริการ เช่นลดตน้ทุน ลดเวลาการให้บริการลูกคา้ และเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ลูกคา้ ลูกคา้ไม่ตอ้งเดินทางมารับบริการยงัสถานท่ีให้บริการ ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองขายตัว๋
อตัโนมติั ของ BTS หรือร้านเคเอฟซี ร้านแมคโดนลัด์ ลูกคา้ตอ้งบริการตวัเองแทนการใชพ้นกังาน
ขายบริการยกให ้ (จิตตินนัท ์ นนัทไพบูลย,์  2555) 
   การเปล่ียนแปลงแบบน้ีก็มีขอ้เสียเหมือนกนั เช่น บางคร้ังลูกคา้อาจรู้สึกยุง่ยาก 
เคยชินกับการให้บริการด้วยพนักงานอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้ นเราต้องให้ข้อมูลกับลูกค้าด้วยก่อน         
การเปล่ียนแปลงการให้บริการหรืออาจตอ้งศึกษาทศันคติของลูกคา้ดว้ยวา่การเปล่ียนแปลงจะเป็น
อยา่งไรลูกคา้มีความคิดเห็นวา่อยา่งไรสุดทา้ยหากท าการเปล่ียนแปลงก็ตอ้งท าการตลาดอธิบายถึง
บริการท่ีได้รับว่าดีอย่างไรเช่นท าด้วยตวัเองอาจมีส่วนลดให้20%หรือใช้เวลาเร็วข้ึนบ่อยคร้ังท่ี    
การให้บริการจากการมีส่วนร่วมมากเป็นการมีส่วนร่วมน้อยลงท าให้ลูกคา้ไม่พึงพอใจ ผูใ้ห้บริการ
จึงตอ้งมีหลายๆ ทางเลือกส ารองไวใ้หลู้กคา้ดว้ย (วรีะวตัน์  กิจเลิศไพโรจน์, 2547) 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 จารุณี  สุจประเสริฐ (2550) ศึกษาการเปรียบเทียบแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ  
ซ้ือกล้อง ถ่ายภาพระบบดิจิตอลยี่ห้อ Sony และ Canon ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร     
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้หรือเคยใชก้ลอ้งถ่ายภาพระบบดิจิตอลยี่ห้อ Sony 
และ Canon ทั้งเพศชายและหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ  
เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ และมาตรส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน     
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบที การทดสอบความ แตกต่างรายคู่ โดยวิธี LSD 
และค่าสถิติ Chi-Square, Cramer’s V ผลการศึกษาวิจยัสรุปได้ดงัน้ี 1. ลักษณะประชากรศาสตร์     
มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งถ่ายภาพระบบดิจิตอล กลุ่มท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุระหวา่ง 21 – 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั 
เอกชน รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และสถานภาพสมรสเป็นโสด ผลการศึกษาพบว่า
ผูห้ญิงจะใช้ ปัจจยัในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์มากว่าเพศชายท าให้ทราบกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของธุรกิจกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 2. เม่ือพิจารณาดา้นทศันคติส่วนประสมการตลาดของ
กล้องยี่ห้อ Canon เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัดี ในด้านผลิตภณัฑ์ควบ รองลงมา คือ คุณภาพ 
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ดา้นประโยชน์หลกั และด้านศกัยภาพเก่ียวกบัสินคา้ เน่ืองจากเป็นกล้องท่ีมีความสามารถและมี
ประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพได้ตาม
ตอ้งการ และผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคมีทศันคติส่วนประสมการตลาดของกล้อง Canon อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ในด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ด้านรูปลกัษณ์ 
ของผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากราคาค่อนขา้งสูงและรูปลกัษณ์ของกลอ้ง
แต่ละยี่ห้อก็ไม่แตกต่าง โดยผู ้บริโภคหาซ้ือได้ตามร้านท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายทั่วไป ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีทศันคติทางส่วนประสมการตลาดของกลอ้งยี่ห้อ Sony โดยรวมอยูใ่น ระดบัดี เม่ือ
พิจารณาทศันคติส่วนประสมการตลาดของกลอ้งยี่ห้อ Sony เป็นรายดา้นพบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์
ควบคุม ดา้นคุณภาพ ดา้นประโยชน์ ดา้นศกัยภาพเก่ียวกบัสินคา้อยูใ่นระดบัท่ีดีเพราะเป็นยี่ห้อท่ีมี
ช่ือเสียง เป็นผู ้น าทางดา้นเทคโนโลยีเก่ียวกบักลอ้งถ่ายรูป ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดโดย รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อกลอ้งดิจิตอลโดยรวมอยู่
ในระดับดี ด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดี 3. แนวโน้มการติดสินใจซ้ือกล้องถ่ายภาพของ โซน่ี อยูใ่นระดบั
ปานกลาง วตัถุประสงคเ์พื่อบนัทึกความทรงจ าและใชใ้นการท างานอยูใ่นระดบัมาก เพื่อการศึกษา
อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสถานท่ีและ shop ของตวัเองอยูใ่นระดบัมาก ดา้นบุคคลท่ีมีส่วนรวมใน
การซ้ืออยู่ในระดบัมาก เช่น ซ้ือด้วยตวัเอง เพื่อนและญาติพี่น้องอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนของ 
แคนนอน พบวา่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการบนัทึกความทรงจ า เพื่อการท างาน การศึกษา ดา้นสถานท่ี 
Shop อยู่ในระดบัปานกลาง และด้านบุคคลท่ีมีส่วนรวม ก็อยู่ในระดบัปานกลาง 4. ทศันคติการ
ส่งเสริมการตลาดและด้านคุณภาพ มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้ง
ถ่ายภาพของ Sony และ Canon ของผูบ้ริโภคใน เขต กทม. ด้านราคาท่ีซ้ือมีนัยส าคัญทางสถิติ         
มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 เกษรา  โพธ์ินิล (2550) ศึกษาการเปรียบเทียบแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
คอมพิ ว เตอ ร์  แบบพกพ าระหว่ างยี่ ห้ อ  Sony และ  ยี่ ห้ อ  Toshiba ของผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือจะซ้ือคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา ระหว่างยี่ห้อ Sony และ Toshiba ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบจ านวน 400 คน 
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที และวิเคราะห์ ค่าเอฟ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน และสถิติวิเคราะห์ Paired t-test ผลจากการศึกษาพบวา่ กลุ่ม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นผูช้าย 
อายุ 25-34 ปี จบปริญญาตรี ท างานเอกชน รายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท  กลุ่มผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามมีทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดยี่ห้อ Sony และ Toshiba ด้าน
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ผลิตภณัฑโ์ดยรวม การส่งเสริมการตลาดดา้นคุณภาพอยูใ่นระดบัดี แต่ส่วนของการจดัจ าหน่ายของ 
Toshiba อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นราคาของ Sony อยูใ่นระดบัปานกลาง แนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจ ซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของยี่ห้อ Sony เพื่อการบนัเทิง และ Toshiba เพื่อประกอบการ
ท างาน แต่นิยมซ้ือ ในห้างสรรพสินคา้ชั้นน า และซ้ือดว้ยตนเอง ราคาท่ีซ้ือถา้เป็นของ Sony ราคา
ประมาณ 15,000 บาท ไม่เกิน 80,000 บาท แต่ถา้เป็นของ Toshiba ราคาต ่าสุด 15,000 บาท ไม่เกิน 
70,000 บาท แต่ผูบ้ริโภคมีโครงการจะซ้ือในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีไม่แน่นอน 
 สมใจ  เสนาชู (2549) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศประหยดัพลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ ผู ้บ ริโภคท่ี เคยซ้ือและเคยใช้ เค ร่ืองป รับอากาศประหยัดพลังงานใน เขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ค่าสถิติ คือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน          
ค่าทีเทสท ์และ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาวิจยั สรุปไดด้งัน้ี  ผูบ้ริโภค  
ท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในเร่ืองสถานท่ี ยี่ห้อ ฤดูกาลและแหล่งผลิตไม่
แตกต่างกนั ยกเวน้เร่ืองบุคคลผูมี้อิทธิพลจะแตกต่างกนั เร่ืองของอายท่ีุแตกต่างกนั มีพฤติกรรม การ
ตดัสินใจซ้ือในเร่ืองบุคคลท่ีมีอิทธิพล สถานท่ีท่ีซ้ือ ยี่ห้อ ฤดู และแหล่งผลิตไม่แตกต่างกนั ในส่วน
ของ สถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในเร่ืองบุคคลท่ีมีอิทธิพล ยี่ห้อ ฤดู และ
แหล่งผลิตไม่แตกต่างกนัยกเวน้สถานท่ีจะไปซ้ือ ดา้นการศึกษา อาชีพพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือใน
เร่ืองบุคคลท่ีมีอิทธิพล ฤดู และแหล่งผลิตไม่แตกต่างกนั ยกเวน้เร่ืองสถานท่ีจะไปซ้ือและยี่ห้อ      
จะแตกต่างกนั เร่ืองของรายไดท่ี้แตกต่าง กนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในเร่ืองบุคคลท่ีมีอิทธิพล 
สถานท่ีซ้ือ ยีห่้อ แหล่งผลิตท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้เร่ืองฤดูไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั
มีปัจจยัทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดั จ  าหน่าย ส่งเสริมการตลาดท่ีมีความส าคญั
ในการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั อายุของผูบ้ริโภคในดา้นปัจจยั การตลาด ดา้นราคา ดา้นส่งเสริม
การตลาดมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการจดัจ าหน่ายจะแตกต่างกนั 
ดา้นสถานภาพมีปัจจยัทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั จ  าหน่าย มีความส าคญั
ต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีไม่แตกต่าง แต่ถ้าเป็นการส่งเสริมการตลาดจะแตกต่าง ในระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีปัจจยัทางการตลาดในดา้นสินคา้ ช่องทางการจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่าง
กนั ยกเวน้ดา้นราคามีความแตกต่าง  ในดา้นอาชีพมีปัจจยัทางการตลาดในดา้นสินคา้ การส่งเสริม 
การตลาด ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั รายไดข้องผูบ้ริโภคต่อปัจจยั
ทางการ ตลาดด้านราคา การส่งเสริมการตลาดมีความส าคัญไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ด้านสินค้า      
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีความแตกต่างกนั 
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 บวรวทิย ์ กิจเจริญวงศ ์(2548) ศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือ เคร่ืองเล่นดีวดีีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภค
ท่ีซ้ือเคร่ืองเล่นดีวีดีของผูบ้ริโภคมาไม่เกิน 1 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน เคร่ืองมือ 
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ทดสอบ
สมมติฐานดว้ยการทดสอบไคแสควร์ ผลการศึกษาวิจยัสรุปไดว้่า  ผูบ้ริโภคส่วนมากเป็นเพศชาย 
อายุไม่เกิน 25 ปี รายได้อยู่ท่ีประมาณ 10,001-20,000 บาท การศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี เป็น
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดั สินใจซ้ือเคร่ืองเล่นดีวีดีประเภทเล่นแผน่เดียว
และสามารถต่อล าโพงไดเ้พื่อร้องคาราโอเกะ ตราสินคา้ท่ีตดัสิน ใจซ้ือคือ Soken และส่วนมากใช้
โฆษณาเป็นแหล่งของข้อมูลตัดสินใจซ้ือ ส่ือท่ีเห็นมากสุดคือทางทีวี แหล่งหาซ้ือได้ง่ายคือ
ห้างสรรพสินคา้ตามแผนกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นการซ้ือดว้ยเงินสด และส่วนใหญ่เป็นการซ้ือในตรา
ยี่ห้อเดิมในอนาคต แต่ถ้าหากไม่ ซ้ือตรายี่ห้อเดิมก็จะเป็นยี่ห้อ Sony ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ให้
ความส าคญั กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เคร่ืองเล่นดีวีดีในระดบัมากในดา้นคุณภาพสินคา้ ช่ือเสียงตรา
สินคา้ การรับประกนั วตัถุดิบ ความปลอดภยัของสินคา้ 
 ณัฐธิดา  เหมือนแกว้ (2552) ศึกษาปัจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการติดตั้ง 
ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ของผูป้ระกอบการอาคารชุดท่ีพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมาหนคร  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผูป้ระกอบการอาคารชุดท่ีพกัอาศยัทีก าลงัจะก่อสร้างแลว้เสร็จ
ภายในส้ินปี 2552 จ านวน 98 แห่ง  ใชแ้บบสอบถามท่ีมีความเช่ือมัน่หรือเท่ียง (Reliability) เท่ากบั 
0.8981 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประกอบดว้ย สถิติเชิงปริมาณ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาวจิยัสรุปไดว้า่  มีวตัถุประสงค์
หลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเพื่อความปลอดภยัร้อยละ 67.30 มีเหตุผลหลกัคือพิจารณาคุณภาพของ
สินคา้และท าการเปรียบเทียบราคาโดยเจา้ของเป็นผูต้ดัสินใจเองขอ้มูลท่ีไดม้ากท่ีสุดคือพนกังาน
ขาย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความตอ้งการเลือกใช้บริการดา้นผลิตภณัฑ์และราคา 
พบวา่ ความตอ้งการในเร่ืองของความรวดเร็วในการใหบ้ริการหลงัการขาย มีระดบัความตอ้งการอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด และสนใจบริษทัท่ีมีสินคา้และบริการอย่างครบวงจร ความตอ้งการดา้นราคา 
พบวา่ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมากราคาสินคา้และบริการตอ้งมีความเหมาะสม ช่องทางการจดั
จ าหน่าย พบว่าผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในเร่ืองรูปแบบการน าเสนอสินคา้และเง่ือนไขของ
บริษทัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด การส่งเสริมการขายพบว่าผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในเร่ืองการ
รับประกนัสินคา้และติดตั้งในระดบัสูง รองลงมาก็จะเป็นระยะเวลาในการช าระเงิน  ความตอ้งการ
เลือกใช้บริการด้านบุคคลหรือพนักงาน พบว่าผู ้ประกอบการให้ความส าคัญช่างติดตั้ งท่ี มี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญช านาญในการติดตั้งอยา่งมืออาชีพมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความรู้
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ความสามารถท่ีให้ความรู้ตอบขอ้สงสัยได้ความตอ้งการด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพพบว่า ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในเร่ืองของเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ต้องได้คุณภาพ 
รองลงมาก็คือการเก็บความลบัของลูกคา้ สุดทา้ยเป็นกระบวนการให้บริการ พบวา่ผูป้ระกอบการ
ใหค้วามส าคญักบัขั้นตอนการติดตั้ง ตอ้งมีความละเอียดปราณีต เก็บงานเรียบร้อย รองลงมาเป็นการ
ใชง้านท่ีไม่ยุง่ยากมากไม่ซบัซอ้น 
 ธีรศกัด์ิ  ดวงสวสัด์ิ  (2551)  ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออุปกรณ์ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษามีราคาห้องพักตั้ งแต่ 1,600 บาทข้ึนไป จ านวน 88 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ผลการศึกษาวิจยัสรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 60.2 อายุ 29-39 การศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 70.5  มีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ
และเป็นรูปแบบของบริษทั มีทุนจดทะเบียนมากว่า 5-20 ล้านบาท ระยะเวลาในการด าเนินงาน      
5-15 ปี  มีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.01 ทุกปัจจยั
ย่อยมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก และปัจจัยท่ีให้ความส าคัญอันดับแรก คือ ความแข็งแรง 
รองลงมาเป็นคุณภาพสินคา้ท่ีจดัจ าหน่าย  ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมาก 
และท่ีให้ความส าคญัคือมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือราคาจ าหน่ายอุปกรณ์กลอ้ง ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญัพนกังานขาย
มีความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดี รองลงมาเป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของพนกังานขาย 
 รัชดาภรณ์  ปัญญาชยั  (2548)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่ีพกัอาศัยให้เช่ารายเดือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่     
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการท่ีพักอาศยัให้เช่ารายเดือนท่ีมีอ านาจในการ
ตดัสินใจซ้ือในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีข้ึนทะเบียนกบักลุ่มงานส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม ส านกังาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 128 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล
เป็นแบบสอบถาม และน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย    
เลขคณิต ผลการศึกษาวจิยัสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีติดตั้งกลอ้งวงจรปิดจ านวน 53 ราย และท่ีคิดวา่
จะติดตั้ง 26 ราย พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเป็นอนัดบัแรกคือเร่ืองผลิตภณัฑ์ รองลงมา
ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายตามล าดบั ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความสะดวกของการ
บริการหลงัการขาย อายุการใชง้าน และการใชง้านง่าย  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออยูน่อ้ยคือเร่ืองประเทศท่ีผลิต ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือระบบกลอ้งวงจรปิด
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ท่ีมีค่าอยู่ในระดบัมาก 3 อนัดับแรกคือ อตัราค่าบ ารุงรักษา ค่าซ่อมแซม ราคากล้องวงจรปิดทั้ ง
ระบบ และอตัราค่าอะไหล่  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบั
แรกคือ มีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมได้ มีพนักงานให้
ค  าปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ มีพนกังานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทางโทรศพัทต์ลอด  24 ชม.  
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 3  อนัดบัแรก คือการบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมถึงท่ี ติดต่อตวัแทนจ าหน่ายและให้บริการไดง่้าย และร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายและใหบ้ริการ
มีช่ือเสียงน่าเชือถือ  ปัญหาท่ีพบไดแ้ก่ การใชง้านยาก ไม่มีบริการหลงัการขาย ราคากลอ้งวงจรปิดท่ี
สูง อะไหล่แพง ไม่มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถึงท่ี ติดต่อตวัแทนจ าหน่ายไม่ได ้ไม่มีพนกังาน
ขายท่ีมีความรู้ความสามารถในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิด 
 พสุธชั  วสิิฐพงศพ์นัธ์ (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพิษณุโลก : การสร้างการได้เปรียบการแข่งขนั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ กลุ่มประชากรท่ีสนใจกล้องวงจรปิด จ านวน 400 คน จากกลุ่มธุรกิจทั้งหน่วยงาน
ราชการและเอกชนประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อกบัร้านจ าหน่ายกลอ้งวงจรปิด สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่  ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาวิจยัสรุปไดว้า่ปัจจยั
ในการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดเป็นปัจจยัอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่อนัอบัแรกคือ 
ปัจจยัทางจิตวิทยา รองลงมาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สุดทา้ย
เป็นปัจจยัดา้นวฒันธรรม กลยุทธ์การแข่งขนักลอ้งวงจรปิดอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่ ขอ้ท่ีเป็นปัจจยัมากอนัดบัแรก คือ บริษทัมีความสามารถในการท างานเป็นทีมมากกวา่บริษทั
อ่ืน รองลงมาทางบริษทัมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับ
บริษัทอ่ืน ล าดับท่ีสามคือ ทางบริษัทมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเพิ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืน การทดสอบสมมติฐานจะเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคคล ดา้นจิตวทิยา 
ด้านวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจและด้านปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ทุกดา้นและปัจจยัการตดัสินใจ
ซ้ือกลอ้งวงจรปิดส่วนใหญ่สามารถสร้างเป็นกลยทุธ์การแข่งขนัทางธุรกิจไดทุ้กปัจจยั 
 ศกัด์ิดา  เกิดการ (2555)  ศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกล้อง 
วงจรปิดของโรงงานอุตสาหกรม ในจงัหวดัปทุมธานี  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา คือ โรงงาน 
อุตสาหกรรมภายในจงัหวดัปทุมธานีจ านวน 350 โรงงาน โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมเป็น 
แบบสอบถาม ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ 
ทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาวจิยัสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นองคก์ร โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ คือ 
อุตสาหกรรม การเกษตร จกัรกล และไฟฟ้า พื้นท่ีของโรงงานมีขนาด 1-3 ไร่ และอุตสาหกรรม 
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มีขนาดเล็กพนักงานไม่เกิน 50 คน เงินทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท พฤติกรรมการซ้ือกล้องวงจรปิด 
ส่วนใหญ่เคยใชร้ะบบกลอ้งวงจปิด 2-3 ปี เลือกซ้ือจากฐานการผลิตไตห้วนั ซ้ือเพราะตอ้งการความ 
ปลอดภยั ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือเป็นผูจ้ดัการโรงงานกลอ้งท่ีตอ้งการใช้เป็นแบบอินฟาเรด   
ดูกลางคืนได้ กันน ้ า ดูข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การซ้ือกล้องวงจรปิดเม่ือเกิดเหตุภายในโรงงาน 
จ านวนท่ีซ้ือต่อคร้ัง 1-4 กล้อง เง่ือนไขท่ีซ้ือเร่ืองคุณภาพดี การให้สินเช่ือ ระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัทางการตลาดท่ีผูซ้ื้อใชใ้นการซ้ือกลอ้งวงจรปิดในโรงงาน ดา้นผลิตภณัฑ์ ระดบัความส าคญั 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ด้านราคา ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย ช่องทางการจดั
จ าหน่ายระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมการตลาดระดบัความส าคญั   
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และด้านการใช้อุปกรณ์อ่ืน ในการน าเสนอสินค้าระดับความส าคัญ         
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นองค์กรกบัพฤติกรรมการซ้ือกลอ้งวงจร
ปิด ประเภทของกิจการกับพฤติกรรมการซ้ือกล้องวงจรปิดในข้อวตัถุประสงค์ในการใช้งาน 
เง่ือนไขในการซ้ือและเง่ือนไขในการช าระเงิน มีความสัมพนัธ์กนั พื้นท่ีกบัพฤติกรรมการซ้ือกลอ้ง
วงจรปิด ในขอ้ระยะเวลาการใช้งานฐานการผลิตท่ีเลือกซ้ือ วตัถุประสงค์ในการใชง้าน ผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจซ้ือ ช่องทางการซ้ือ เง่ือนไขในการซ้ือและเง่ือนไขในการช าระเงินมีความสัมพนัธ์กนั 
 ชนิญญา  ตั้งศุภกิจ (2552) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟ ฟ้าจากต่างประเทศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรท่ีอาย ุ20 ปีข้ึนไปท่ีเคย
ซ้ือสินคา้เคร่ืองไฟฟ้า จากต่างประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ t-test ANOVA และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวิธี LSD ผลการศึกษาวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อาย ุ35-45 ปี วุฒิปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพส่วนตวั รายไดป้ระมาณ 50,000 บาท ต่อเดือน พบวา่พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ในช่วง 1 ปี เป็นจ านวน 1-3 ช้ิน ช้ินท่ีซ้ือล่าสุดคือทีวีจากต่าง ประเทศญ่ีปุ่น ราคาประมาณ 30,000 
บาท ทราบข่าวจากอินเตอร์เน็ต ซ้ือเพราะความน่าเช่ือถือในยี่ห้อ ดูจากคุณภาพของสินคา้ ประกอบ
กบัมีความรู้ความเขา้ใจในการใชแ้ละการดูแลรักษาระดบัปานกลาง และมีการซ้ือสินคา้ตามบริษทั 
ห้างร้านเพราะสะดวกในการซ้ือ ช าระผ่านบตัรเครดิต และมีการส่งเสริมการขายโดยการลดราคา 
เปรียบเทียบกบัสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
จากต่างประเทศกบัสถานภาพส่วนบุคคลพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับข้อมูลของ 
สินคา้และการดูแลรักษา ส่วนทางดา้นอายุ การศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์
กับยี่ห้อ ราคา ค่าบ ารุงรักษาและเทคโนโลยีของสินค้า และผลการวิจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ ง 4 ด้านพบว่า ในภาพรวม ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัของปัจจยัอยู่ในระดับมาก เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัมาก มีเพียงแค่เร่ืองสัดส่วนอะไหล่ ราคาขาย
ต่ออนาคต การให้ความรู้ในสินค้า อตัราดอกเบ้ียการ ผ่อนช าระ ระยะเวลาการผ่อนอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความ ส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจ
ซ้ือสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าภาพ รวมและรายด้าน         
ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกนั แต่ท่ีแตกต่างกนัมี 4 เร่ืองคืออายุ  วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าการศึกษาความต้องการซ้ือกล้องวงจรปิดของ
ประชาชน กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพฯ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพการศึกษาขอ้มูล   
แบบปฐมภูมิ (Primary Data)ใชก้ารส ารวจโดยออกแบบสอบถาม และใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และบทความจากหนงัสือการส ารวจในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยมีขั้นตอนและวธีิการวจิยัดงัน้ี 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชาชนผูอ้าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร          
มีจ  านวน5,692,284 คน (ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพฯ ปี 2557) 
 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sampling Size) ในการคดัเลือกหากลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณวิธีของ ยามาเน (ทาโร ยามาเน 1973 : p. 
887, อา้งถึงใน ศิริกลัยา  พิจิตรธรรม 2551 : 19) จากสูตร 
 
 

     n   =   
2Ne1

N


  

   

 เม่ือ  n  แทนขนาดตวัอยา่ง 
   N  แทนขนาดประชากร 
   e  แทนความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
 

 แทนค่าได ้  n   =   
205.0(284,692,51

284,692,5


   

     n   =   399.97 
 

 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีจ  านวน 400 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการท่ีไดศึ้กษา แนวคิด 
ทฤษฏี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 การเลือกตอบเป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ การศึกษา ความตอ้งการสินคา้เบ้ืองตน้ เป็นตน้ 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด จ านวนท่ีจะติด เวลาในการซ้ือ ชนิด
ท่ีจะเลือก คุณสมบติัท่ีตอ้งการและสถานท่ีติดตั้ง 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 8 ปัจจยั
หลกั คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ปัจจยัดา้นความพร้อมของสถานท่ี และปัจจยัดา้น
กระบวนการ  แบบสอบถามในส่วนน้ีจะใชก้ารวดัแบบ Rating Scale  มาตราวดัท่ีใชเ้ลือกค าตอบมี 
5 ระดบัความส าคญัคือ 
 คะแนน 5  หมายถึง ส าคญัมากท่ีสุด 
 คะแนน 4  หมายถึง   ส าคญัมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง  ส าคญัปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง  ส าคญันอ้ย 
 คะแนน 1 หมายถึง  ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 

กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ 
 ขั้นท่ี 1  สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  
 ขั้นท่ี 2  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบ  
ท าการปรับปรุง และแกไ้ขให้ถูกตอ้ง มีกระบวนการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพ โดยการสร้าง
ค าถามตามกรอบประเด็นท่ีได ้ก าหนด และตรวจสอบคุณภาพทางด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยใชผู้ช้  านาญการ จ านวน 3 ท่าน 
 ขั้นท่ี 3  น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วท าการ ตรวจสอบความสอดคล้อง 
(Consistency) และท าการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใช้วิธีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ตลอด
รวมถึงการตรวจ สอบความเหมาะสมของภาษาผลการค านวณค่า IC พบวา่มีค่าเท่ากบั 1 โดยไม่มีขอ้ค าถาม
ใดท่ีมีค่า IC ต ่ากวา่ 0.50  จากนั้นจึงไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขความชดัเจนของ ภาษาตามขอ้เสนอแนะของ
ผูช้  านาญการทั้ง 3 ท่าน และน าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (Try-out) กบัประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีตอ้งการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด ท่ีไม่ใช่กลุ่ม ตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน 
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 ขั้นท่ี 4  น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์คุณภาพด้านความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดย ใช้วิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ได้ค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ทั้งฉบบัเท่ากับ 1 แสดงว่าแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนน้ีเป็นแบบ 
สอบถามท่ีมีคุณภาพทั้งความเท่ียงตรงตามเน้ือหา และมีความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีใช้ไดดี้ เน่ืองจาก     
มีค่าของความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป  
 ขั้นท่ี 5  น าแบบสอบถามท่ีไดม้าหาจุดบกพร่อง และปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
 ขั้นท่ี 6  น าแบบสอบถามท่ีไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด 
 ขั้นท่ี 7  รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีได้ ท าการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์      
แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล อภิปรายผลการวจิยั และสรุปผล 
 

ระยะเวลำในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 ถึง กรกฏาคม 2559 
โดยมีระยะเวลา ในการด าเนินงานดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4 แสดงระยะเวลาด าเนินงาน 
รายการ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
ศึกษาความเป็นมา
และความส าคญั 

         

ศึกษาทฤษฎีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

         

เก็บและรวบรวม
ขอ้มูล 

         

วเิคราห์ขอ้มูล          
สรุปผลการวจิยั          
น าเสนอผลงานวจิยั          
ท ารายงานวจิยัฉบบั
สมบูรณ์ 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกล้องวงจรปิดของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
 ข้อมูลปฐมภูมิ 
 ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถาม
ให้กบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อท่ีจะให้กลุ่มตวัอย่างสามารถท่ีจะตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเปิดเผย แนวค าถาม จะเก่ียวกบัเหตุผล และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
กลอ้งวงจรปิดของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร 
 ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ผูศึ้กษาได้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ 
และบทความ ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อทบทวนศึกษาวิจยัในประเด็นน้ี การทบทวนท าให้ทฤษฏี กรอบ
แนวคิด และเคา้โครงใน การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม อีกคร้ังหน่ึง แลว้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. น าหมายเลขแบบสอบถามท่ีคัดเลือกทั้ งหมดลงหมายเลขประจ าฉบับ โดย
เรียงล าดบัจาก 001 – 400  

2. จดัท าคู่มือลงรหสั (Code Book) 
 3. น าขอ้มูลทั้งหมดมาลงรหสัเพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วจิยัในทาง สังคมศาสตร์ ช่วยในการประมวลผลขอ้มูลโดยระเบียบ วธีิ สถิติ เช่น  
  4.1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ สถิติท่ีใช้ ได้แก่         
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
  4.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลพื้นฐาน สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การแจก
แจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
  4.3 การวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการติดสินใจเลือกซ้ือกล้องวงจรปิด สถิติท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  4.4 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่  Chi-Square ใช้ทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั และเปรียบเทียบระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตวัหน่ึงกบัตวัแปรอ่ืนๆ 



 73 

ในแต่ละตวั ซ่ึงในท่ีน้ี คือ การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดกบั
ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยนยัส าคญัท่ีใชใ้นการทดสอบเท่ากบัระดบั 0.05 
 5. แปลความหมายของขอ้มูลตามประเด็นค าถามเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวม 
โดยการหา  ค่าเฉล่ียของระดบัคะแนน แบ่งเป็น 5 ช่วง ตามล าดับความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัต่างๆ  
ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายความวา่ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายความวา่ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายความวา่  มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 6. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ด้าน
งบประมาณการเลือก ซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
 7. สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอค าแนะน า และการจดัท าเป็นรูปเล่มเพื่อรายงาน
ผลการศึกษา ต่อไป 
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บทที ่4 
 

ผลการวจัิย 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกล้องวงจรปิดของประชาชน   
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ์        
กลอ้งวงจรปิดของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
กล้องวงจรปิดกับ  เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา อาชีพ  รายได้เฉล่ียต่อเดือนและปัจจัยส่วนประสม                 
ทางการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างของการวิจยั จ  านวน 
400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความสัมพนัธ์ใช้สถิติ ค่า Chi – Square          
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีสัญลกัษณ์ยอ่ดงัต่อไปน้ี 
 n  แทน  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน  ค่าเฉล่ีย 
 S.D.  แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 X2 แทน  ค่าสถิติทดสอบความสัมพนัธ์แบบ Chi – Square   
 Sig.  แทน  ค่าความน่าจะเป็น (probability) ส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
 *  แทน  ผลทดสอบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 Ho  แทน  สมมติฐานหลกั 
 H1 แทน  สมมติฐานรอง 
 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยั
คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายโดยเรียงล าดบั เป็น 4 ส่วน
ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
 ส่วนท่ี 3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
 ส่วนท่ี 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 5  จ  านวนและร้อยละดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 259 64.80 
 หญิง 141 35.30 
อาย ุ 25 – 35 ปี 51 12.80 
 36 – 46 ปี 154 38.50 
 47 – 57 ปี 132 33.00 
 58 – 68 ปี 41 10.30 
 69 ปีข้ึนไป 22 5.50 
ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 18 4.50 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 47 11.80 
ปวส./อนุปริญญา 92 23.00 
ปริญญาตรี 198 49.50 
สูงกวา่ปริญญาตรี 45 11.30 

อาชีพ พนกังานขา้ราชการ 45 11.30 
 พนกังานรัฐวสิาหกิจ 92 23.00 
 พนกังานเอกชน 181 45.30 
 แม่บา้น/พอ่บา้น 47 11.80 
 ธุรกิจส่วนตวั 18 4.50 
 อ่ืนๆ 17 4.30 
รายไดต่้อเดือน ต ่ากวา่ 15,000 บาท 60 15.00 

15,001 – 25,000 บาท 109 27.30 
25,001 – 35,000 บาท 101 25.30 
35,001 – 45,000 บาท 66 16.50 
45,001 - 55,000 บาท 41 10.30 
55,001 บาทข้ึนไป 23 5.80 
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 ตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการตดัสินใจ    
ซ้ือกลอ้งวงจรปิดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยแบ่งเป็น
เพศชาย จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 และเป็นเพศหญิง จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.30 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 46 ปี จ  านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 
รองลงมามีอายุ 47 – 57 ปี จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และต ่าท่ีสุดคืออายุ 69 ปีข้ึนไป 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 198 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมาคือระดบั ปวส./อนุปริญญา จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 
และต ่าท่ีสุดคือ ระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 
รองลงมา คือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และต ่าท่ีสุดคือประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ (พนกังานรับเหมา, พนกังานรายวนั, พนกังานอิสระ) มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.30 โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 25,000 บาท  มีจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 
รองลงมา คือ 25,001 – 35,000 บาทต่อเดือน มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 และต ่าท่ีสุด    
มีรายได ้55,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 
 

 ส่วนที ่2  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกล้องวงจรปิด 
 

ตารางท่ี 6  จ  านวนและร้อยละดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด จ านวน ร้อยละ 

ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ี
ตอ้งการ 

แบบอะนาล็อก 186 46.50 
แบบดิจิตอล 214 53.50 

ความตอ้งการซ้ือกลอ้ง
วงจรปิด 

ซ้ือสินคา้อยา่งเดียว 164 41.00 
ซ้ือสินคา้และติดตั้งให้ดว้ย 236 59.00 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ี
ตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 

4 ตวั 150 37.50 
8 ตวั 157 39.30 
16 ตวั 32 8.00 
มากกวา่ 16 ตวั 26 6.50 
อ่ืนๆ 35 8.80 

แบบสถานท่ีติดตั้ง บา้นเด่ียว 86 21.50 
ส านกังาน 78 19.50 
ร้านคา้/ร้านขายของ 40 10.00 
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ตารางท่ี 6  จ  านวนและร้อยละดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด (ต่อ) 
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด จ านวน ร้อยละ 

 

ทาวน์เฮา้ส์ 55 13.80 
โรงงานอุตสาหกรรม 34 8.50 
โกดงัสินคา้ 65 16.30 
อาคารบิวด้ิง/หมู่บา้น 10 2.50 
สถานท่ีราชการ 30 7.50 
อ่ืนๆ 2 0.50 

คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน
ของระบบกลอ้งวงจรปิด 

การใชดู้ในท่ีมืด 174 43.50 
การดูออนไลน์มือถือ 132 33.00 
การจบัป้ายทะเบียนรถ 62 15.50 
การบนัทึกได ้30 วนั 32 8.00 

ระยะเวลาในความตอ้งการ
ติดตั้ง 

เร็วท่ีสุด 1-7 วนั 276 69.00 
มากกวา่ 7 วนัแต่นอ้ยกวา่ 30 วนั 107 26.80 
ไม่เกิน 90 วนั 10 2.50 
ไม่เกิน 180 วนั 7 1.80 

งบประมาณในการติดตั้ง 15,000 – 30,000 บาท 197 49.30 
30,001 – 45,000 บาท 64 16.00 
45,001 – 60,000 บาท 85 21.30 
60,001 –75,000 บาท 25 6.30 
75,001 บาทข้ึนไป 29 7.30 

ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใช้
ประกอบกนั 

ตูเ้ก็บเคร่ืองบนัทึก 50 9.10 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต 292 53.50 
คอมพิวเตอร์ 95 17.40 
โทรศพัท ์ 108 20.00 

 

 ตารางท่ี 6  แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ต้องการกล้องวงจรปิดชนิดแบบดิจิตอล มีจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 
รองลงมา คือ แบบอะนาล็อก มีจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัมี
ความตอ้งการซ้ือสินคา้และติดตั้งให้ดว้ย มีจ  านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมา คือ ซ้ือสินคา้
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อยา่งเดียว มีจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 โดยจ านวนกลอ้งวงจรปิดของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ
ถ้าหากจะใช้จริง คือจ านวนกล้อง 8 ตวั มีจ  านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 รองลงมา คือจ านวน
กลอ้ง 4 ตวั มีจ  านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และต ่าท่ีสุดคือจ านวนกลอ้งมากกวา่ 16 ตวั มีจ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดส่วนใหญ่จะติดตั้ง 
คือ บ้านเด่ียว มีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 รองลงมา คือ ส านักงาน มีจ านวน 78 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 19.50 และต ่าท่ีสุดคือ อ่ืนๆ (ท่ีพกัคนงานชัว่คราว, ส านักงานเคล่ือนท่ี) มีจ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.50 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีติดตั้งกลอ้งวงจรปิดตอ้งการคุณสมบติัของการใช้งานของระบบ
กลอ้งวงจรปิด คือ ความสามารถในการใชดู้ในท่ีมืดมีจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมา คือ 
ความสามารถในการดูออนไลน์มือถือ มีจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และต ่ าท่ี สุด คือ 
ความสามารถในการบนัทึกได ้30 วนั  มีจ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่ง
ตอ้งการระยะเวลาในการติดตั้ง เร็วท่ีสุด 1-7 วนั  มีจ  านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 รองลงมา คือ 
ติดตั้งมากกว่า 7 วนัแต่น้อยกว่า 30 วนั มีจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ  26.80 และต ่าท่ีสุดคือ ติดตั้ง   
ไม่เกิน 180 วนั มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณในการติดตั้ ง 15,000 – 
30,000 บาท  มีจ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมา คือ 45,001 – 60,000 บาท มีจ านวน 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.30 และต ่าท่ีสุด คือ ใชง้บประมาณในการติดตั้ง 60,001 –75,000 บาท มีจ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.30 โดยผลิตภัณฑ์ท่ีคาดว่าจะใช้ประกอบกันคือ อุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต          
มีจ  านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมา คือ โทรศพัท์ มีจ  านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
และต ่าท่ีสุด คือ ตูเ้ก็บเคร่ืองบนัทึก มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 
 

 ส่วนที ่3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

ตารางท่ี 7  ร้อยละของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดเป็นรายดา้น 

ประเดน็ x  SD ความหมาย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.12 0.43 มาก 
ดา้นราคา 4.17 0.56 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.08 0.55 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.11 0.60 มาก 
ดา้นคุณภาพบริการ 4.01 0.64 มาก 
ดา้นพนกังาน 3.97 0.64 มาก 
ดา้นส่ิงต่างๆ ในส านกังาน 4.06 0.63 มาก 
ดา้นกระบวนการ 4.03 0.58 มาก 

รวม 4.07  มาก 
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 ตารางท่ี 7  แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 4.17) 
รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์( x = 4.12) และต ่าท่ีสุด คือ ดา้นพนกังาน ( x = 3.97) ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 8  ร้อยละของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
ประเด็น x  SD ความหมาย 

ความคมชดัของภาพ  4.33 0.66 มาก 
ระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูล  4.21 0.65 มาก 

ขนาดเล็กสวยงาม 4.15 0.64 มาก 
รูปทรงของตวักลอ้งท่ีหลากหลาย 4.07 0.66 มาก 
ความสะดวกสบายในการบริหารจดัการ 4.44 0.58 มาก 
การตรวจจบัพฤติกรรมบุคคลทัว่ไป 4.08 0.67 มาก 
เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) 4.01 0.66 มาก 
จอมอนิเตอร์ (TV) 3.97 0.71 มาก 
การรับประกนัสินคา้ท่ียาวนาน 3.95 0.70 มาก 
ความสามารถในการใชดู้ภาพผา่นทางมือถือได ้ 4.01 0.64 มาก 

รวม 4.12  มาก 
 

 ตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม       
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความสะดวกสบายในการ
บริหารจดัการและมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x = 4.44) รองลงมาคือ ความคมชดัของภาพ ( x = 4.33)  และ
ต ่าท่ีสุด คือ การรับประกนัสินคา้ท่ียาวนาน ( x = 3.95) ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 9  ร้อยละของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
ประเด็น x  SD ความหมาย 

คุณภาพเหมาะสมกบัราคา  4.19 0.66 มาก 

ความหลากหลายของรูปแบบการช าระเงิน  4.26 0.64 มาก 
ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายราคาใหเ้ลือกซ้ือ  4.07 0.68 มาก 

รวม 4.17  มาก 
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 ตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความหลากหลายของรูปแบบการ 
ช าระเงินโดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 4.26) รองลงมา คือ คุณภาพเหมาะสมกบัราคา  ( x = 4.19) 
และต ่าท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายราคาใหเ้ลือกซ้ือ ( x = 4.07) ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 10  ร้อยละของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ประเด็น x  SD ความหมาย 

ร้านอยูใ่กลบ้า้น/ท่ีท างาน  4.00 0.67 มาก 

ความน่าเชือถือของสถานท่ีจดัจ าหน่ายและติดตั้ง  4.05 0.64 มาก 
สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลากหลาย  4.18 0.65 มาก 

รวม 4.08  มาก 
 

 ตารางท่ี 10 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ สถานท่ีจดั
จ าหน่ายมีผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลายโดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 4.18) รองลงมา คือ ความ
น่าเชือถือของสถานท่ีจดัจ าหน่ายและติดตั้ง  ( x = 4.05) และต ่าท่ีสุด คือ ร้านอยูใ่กลบ้า้น/ท่ีท างาน 
( x = 4.00) ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 11 ร้อยละของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ประเด็น x  SD ความหมาย 

การใหข้อ้มูลและค าแนะน าของพนกังานขาย  4.17 0.72 มาก 
การมีของแถมอุปกรณ์เสริมเพิ่มประสิทธิภาพการ ใชง้าน 4.14 0.68 มาก 
การใหส่้วนลดราคาสินคา้  4.03 0.71 มาก 

รวม 4.11  มาก 
 

 ตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การให้ขอ้มูลและ
ค าแนะน าของพนักงานขายโดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 4.17) รองลงมา คือ การมีของแถม
อุปกรณ์เสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ( x = 4.14) และต ่าท่ีสุด คือ การให้ส่วนลดราคาสินคา้ 
( x = 4.03) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12 ร้อยละของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพบริการ 
ประเด็น x  SD ความหมาย 

การบริการซ่อมบ ารุงรักษาผลิตภณัฑ ์ 4.09 0.77 มาก 
การบริการออนไลน์ดูภาพผา่นมือถือ  3.98 0.67 มาก 
การใหค้  าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง รับประกนั  3.97 0.74 มาก 

รวม 4.01  มาก 
 

 ตารางท่ี 12 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นคุณภาพบริการโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริการซ่อมบ ารุงรักษา
ผลิตภณัฑ์โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 4.09) รองลงมาคือ การบริการออนไลน์ดูภาพผ่านมือถือ ( x = 
3.98) และต ่าท่ีสุด คือ การใหค้  าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง รับประกนั (x = 3.97) ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 13 ร้อยละของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังาน 
ประเด็น x  SD ความหมาย 

พนกังานสุภาพ เรียบร้อย สะอาด มีอธัยาศยัดี  3.94 0.72 มาก 
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของพนกังาน  3.96 0.71 มาก 
ความเรียบร้อยของงานท่ีติดตั้งพร้อมใชง้าน  4.01 0.76 มาก 

รวม 3.97  มาก 
 

 ตารางท่ี 13 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังานโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก (x = 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความเรียบร้อยของงานท่ีติดตั้งพร้อมใช้งาน
โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x = 4.01) รองลงมา คือ ความรวดเร็วในการให้บริการของพนกังาน ( x = 3.96) 
และต ่าท่ีสุด คือ พนกังานสุภาพ เรียบร้อย สะอาด มีอธัยาศยัดี (x = 3.94) ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 14 ร้อยละของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่ิงต่างๆ ในส านกังาน 
 

ประเด็น x  SD ความหมาย 
ความสะอาดของบริษทัท่ีให้บริการ  4.01 0.75 มาก 
ความพร้อมเคร่ืองมือของพนกังานติดตั้ง  4.14 0.69 มาก 
ลกัษณะของการจดัหนา้ร้านมีความสะดวกสบาย มี
สินคา้ตวัอยา่งใหดู้  

4.04 0.80 มาก 

รวม 4.06  มาก 
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 ตารางท่ี 14 แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่ิงต่างๆ ในส านกังาน
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความพร้อมเคร่ืองมือ
ของพนักงานติดตั้งโดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 4.14) รองลงมา คือ ลกัษณะของการจดัหน้าร้าน     
มีความสะดวกสบาย มีสินคา้ตวัอย่างให้ดู ( x = 4.04) และต ่าท่ีสุด คือ ความสะอาดของบริษัท       
ท่ีใหบ้ริการ ( x = 4.01) ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 15 ร้อยละของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ 
ประเด็น x  SD ความหมาย 

การมีขั้นตอนการประสานงานแต่ละฝ่ายรวดเร็ว  3.96 0.67 มาก 
การมีการบริการอยา่งครบวงจร  3.99 0.68 มาก 
การมีความรวดเร็วในการให้บริการ  4.14 0.68 มาก 

รวม 4.03  มาก 
 

 ตารางท่ี 15 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการโดยรวม
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x = 4.14) รองลงมา คือ การมีการบริการอย่างครบวงจร ( x = 
3.99) และต ่าท่ีสุด คือ การมีขั้นตอนการประสานงานแต่ละฝ่ายรวดเร็ว ( x = 3.96) ตามล าดบั 
 

 ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางท่ี 16  ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 
                  กลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 

Chi – Square  (X2) df. Sig. 
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ .52 1 .47 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้งใหด้ว้ย 1.22 1 .26 
จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 4.99 4 .28 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 7.50 8 .48 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด .81 3 .84 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 7.67 3 .05 
งบประมาณในการติดตั้ง 3.31 4 .50 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั 1.35 1 .24 
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 ตารางท่ี 16 แสดงให้เห็นว่า เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชนิดกลอ้ง
วงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั .52 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .47 (α > 0.05)  
 เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอย่างเดียวหรือติดตั้งให้
ดว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั 1.22 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .26 (α > 0.05) 
 เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือจ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หาก
จะใชจ้ริง โดยมีค่า X2เท่ากบั 4.99 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .28 (α > 0.05) 
 เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ีติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมี
ค่า X2เท่ากบั 7.50และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .48 (α > 0.05) 
เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 
โดยมีค่า X2 เท่ากบั .81 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .84 (α > 0.05) 
 เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือด้วยระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิดโดยมีค่า X2 เท่ากบั 7.67 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (α > 0.05) 
 เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืองบประมาณในการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
โดยมีค่า X2 เท่ากบั 3.31 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .50 (α > 0.05) 
 เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีคาดว่าจะใช้ประกอบกนั
ของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 1.35 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .24 (α > 0.05) 
 

ตารางท่ี 17  ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 
                    กลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ

Chi – Square  (X2) df. Sig. 
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ 4.44 4 .34 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้งใหด้ว้ย 6.24 4 .18 
จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 9.27 16 .90 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 21.03 32 .93 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 15.72 12 .20 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 10.66 12 .55 
งบประมาณในการติดตั้ง 22.18 16 .13 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั 1.44 4 .83 
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 ตารางท่ี 17 แสดงให้เห็นว่า อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือชนิดกลอ้ง
วงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั 4.44 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .34 (α > 0.05)  
 อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้งให้ดว้ย 
โดยมีค่า X2 เท่ากบั 6.24 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .18 (α > 0.05) 
 อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือจ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หาก
จะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 9.22 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .90 (α > 0.05) 
 อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ีติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า 
X2 เท่ากบั 21.03 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .93 (α > 0.05) 
 อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้ง
วงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 15.72 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .20 (α > 0.05) 
 อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือด้วยระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 10.66 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .55 (α > 0.05) 
อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืองบประมาณในการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2

เท่ากบั 22.18 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .13 (α > 0.05) 
 อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีคาดว่าจะใช้ประกอบกนั
ของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 1.44 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .83 (α > 0.05) 
 

ตารางท่ี 18  ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการตดัสินใจ 
                  ซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 

Chi – Square  (X2) df. Sig. 
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ 10.08 4 .03* 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง 
ใหด้ว้ย 

3.83 4 .42 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 13.48 16 .63 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 37.72 32 .22 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 21.00 12 .05* 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 12.24 12 .42 
งบประมาณในการติดตั้ง 29.59 16 .02* 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั .78 4 .94 
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 ตารางท่ี 18 แสดงให้เห็นวา่ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือชนิด
กลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั 10.08 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .03 (α > 0.05)  
 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั 3.83 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .42 (α > 0.05) 
 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งต่อผลความตอ้งการซ้ือจ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้
หากจะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 13.48 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .63 (α > 0.05) 
 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ีติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
โดยมีค่า X2 เท่ากบั 37.72 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .22 (α > 0.05) 
 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งานของ
ระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 21.00 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (α > 0.05) 
 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือดว้ยระยะเวลาในความตอ้งการ
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 12.24 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .42 (α > 0.05) 
 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืองบประมาณในการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 29.59 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .02 (α > 0.05) 
 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบ
กนัของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั .78 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .94 (α > 0.05) 
 

ตารางท่ี 19  ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประเภทบุคลากรกบัพฤติกรรมการ 
 ตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประเภทบุคลากร 
Chi – Square  (X2) df. Sig. 

ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ 10.19 5 .07 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง 
ใหด้ว้ย 

4.60 5 .46 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 17.18 20 .64 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 41.97 40 .38 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 23.03 15 .08 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 15.52 15 .41 
งบประมาณในการติดตั้ง 41.08 20 .00* 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั 1.73 5 .88 
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 ตารางท่ี 19 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือชนิด
กลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั 10.19 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .07 (α > 0.05)  
 บุคลากรท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั 4.60 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .46 (α > 0.05) 
 บุคลากรท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือจ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้
หากจะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 17.18 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .64 (α > 0.05) 
 บุคลากรท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ีติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
โดยมีค่า X2 เท่ากบั 41.97 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .38 (α > 0.05) 
 บุคลากรท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งานของ
ระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า  เท่ากบั 23.03 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .08 (α > 0.05) 
 บุคลากรท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือด้วยระยะเวลาในความตอ้งการ
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า  เท่ากบั 15.52 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .41 (α > 0.05) 
 บุคลากรท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ืองบประมาณในการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 41.08 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .00 (α > 0.05) 
 บุคลากรท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบ
กนัของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 1.73 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .88 (α > 0.05) 
 

ตารางท่ี 20 ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัรายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรม 
                  การตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัรายไดต่้อเดือน 
Chi – Square  (X2) df. Sig. 

ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ 2.66 5 .75 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย 

7.07 5 .21 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 12.65 20 .89 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 93.75 40 .00* 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 8.24 15 .91 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 18.25 15 .25 
งบประมาณในการติดตั้ง 29.42 20 .08 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั 12.82 5 .02* 
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 ตารางท่ี 20 แสดงให้เห็นว่า รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั 2.66 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .75 (α > 0.05)  
 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือ
ติดตั้งใหด้ว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั 7.07 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .21 (α > 0.05) 
 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือจ านวนกล้องวงจรปิดท่ี
ตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 12.65 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .89 (α > 0.05) 
 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ีติดตั้งกล้อง
วงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 93.757 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .00 (α > 0.05) 
 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน
ของระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 8.243 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .91 (α > 0.05) 
 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือด้วยระยะเวลาในความ
ตอ้งการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 18.25 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .25 (α > 0.05) 
 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลความตอ้งการซ้ืองบประมาณในการติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 29.42 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .08 (α > 0.05) 
 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีคาดว่าจะใช้
ประกอบกนัของกล้องวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 12.82 และมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี .02 (α > 
0.05) 
 

ตารางท่ี 21 ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัทางการตลาด 

Chi – Square  (X2) df. Sig. 
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ .19 1 .66 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย 

.00 1 .97 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 3.04 4 .55 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 7.57 8 .47 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 2.11 3 .54 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง .88 3 .83 
งบประมาณในการติดตั้ง 7.65 4 .10 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั .01 1 .90 
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 ตารางท่ี 21 แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั .19 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .66 (α > 0.05)  
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียว
หรือติดตั้งใหด้ว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั .00 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .97 (α > 0.05) 
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือจ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ี
ตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 3.04 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .55 (α > 0.05) 
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ีติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 7.57 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .47 (α > 0.05) 
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้
งานของระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 2.11 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .54 (α > 0.05) 
ปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือดว้ยระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั .88 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .83 (α > 0.05) 
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืองบประมาณในการติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 7.65 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .10 (α > 0.05) 
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีคาดวา่จะใช้
ประกอบกนัของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั .01 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .90 (α > 0.05) 
 

ตารางท่ี 22 ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ 
                 ซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 

Chi – Square  (X2) df. Sig. 
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ 1.34 2 .51 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย 

4.10 2 .12 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 7.80 8 .45 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 15.36 16 .49 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 4.99 6 .54 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 2.96 6 .81 
งบประมาณในการติดตั้ง 8.99 8 .34 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั 1.00 2 .60 
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 ตารางท่ี 22 แสดงให้เห็นวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือ
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั 1.34 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .51 (α > 0.05)  
 ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือ
ติดตั้งใหด้ว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั 4.10 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .12 (α > 0.05) 
 ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือจ านวนกล้องวงจรปิดท่ี
ตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 7.80 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .45 (α > 0.05) 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ีติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 15.36 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .49 (α > 0.05) 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน
ของระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 4.99 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .54 (α > 0.05) 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือด้วยระยะเวลาในความ
ตอ้งการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 2.96 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .81 (α > 0.05) 
 ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ืองบประมาณในการติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 8.99 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .34 (α > 0.05) 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีคาดว่าจะใช้
ประกอบกนัของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 1.00 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .60 (α > 0.05)  
 

ตารางท่ี 23 ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัทางการตลาดดา้นราคากบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 
                  กลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัทางการตลาดดา้นราคา 

Chi – Square  (X2) df. Sig. 
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ 4.50 2 .10 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย 

.84 2 .65 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 13.67 8 .09 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 17.41 16 .35 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 4.31 6 .63 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 6.36 6 .38 
งบประมาณในการติดตั้ง 6.03 8 .64 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั .92 2 .63 
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 ตารางท่ี 23 แสดงให้เห็นว่า ดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชนิด
กลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั 4.50 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .10 (α > 0.05)  
 ดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั .84 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .65 (α > 0.05) 
 ดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือจ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ  
ถา้หากจะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 13.67 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .09 (α > 0.05) 
 ดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ีติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
โดยมีค่า X2 เท่ากบั 17.41 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .35 (α > 0.05) 
 ดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งานของ
ระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 4.31 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .63 (α > 0.05) 
 ดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือด้วยระยะเวลาในความตอ้งการ
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 6.36 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .38 (α > 0.05) 
 ดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืองบประมาณในการติดตั้งของกลอ้ง
วงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 6.03 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .64 (α > 0.05) 
 ดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีคาดวา่จะใชป้ระกอบ
กนัของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั .92 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .63 (α > 0.05) 
 

ตารางท่ี 24  ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัพฤติกรรม 
                  การตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
Chi – Square  (X2) df. Sig. 

ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ 3.90 3 .27 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง 
ใหด้ว้ย 

5.16 3 .16 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 17.80 12 .12 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 21.65 24 .60 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 8.60 9 .47 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 16.89 9 .05* 
งบประมาณในการติดตั้ง 11.10 12 .52 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดว่าจะใชป้ระกอบกนั .64 3 .88 
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 ตารางท่ี 24 แสดงให้เห็นวา่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั 3.90 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .27 
(α > 0.05)  
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิด
อยา่งเดียวหรือติดตั้งใหด้ว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั 5.16 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .16 (α > 0.05) 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือจ านวนกลอ้ง
วงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 17.80 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .12 (α > 
0.05) 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ี
ติดตั้ง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 21.65 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .60 (α > 0.05) 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใช้งานของระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 8.60 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .47 
(α > 0.05) 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือดว้ยระยะเวลา
ในความตอ้งการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 16.89 และมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี .05   
(α > 0.05) 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืองบประมาณใน
การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 11.10 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .52 (α > 0.05) 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ ์       
ท่ีคาดว่าจะใช้ประกอบกนัของกล้องวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั .64 และมีค่านัยส าคญัทางสถิติ     
ท่ี .88 (α > 0.05) 
 

ตารางท่ี 25 ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัพฤติกรรม 
                  การตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
Chi – Square  (X2) df. Sig. 

ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ .37 3 .94 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย 

.88 3 .82 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 5.61 12 .93 
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ตารางท่ี 25  ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัพฤติกรรม 
                   การตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด (ต่อ) 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
Chi – Square  (X2) df. Sig. 

แบบสถานท่ีติดตั้ง 17.07 24 .84 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 5.38 9 .80 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 18.74 9 .02* 
งบประมาณในการติดตั้ง 10.63 12 .56 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั .09 3 .99 
 

 ตารางท่ี 25 แสดงให้เห็นว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั .37 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .94 
(α > 0.05)  
 ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกล้องวงจรปิด
อยา่งเดียวหรือติดตั้งใหด้ว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั .88 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .82 (α > 0.05) 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือจ านวนกลอ้งวงจร
ปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 5.61 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .93 (α > 0.05) 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ี
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 17.07 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .84 (α > 0.05) 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือคุณสมบัติท่ี
ตอ้งการใช้งานของระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 5.38 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .80 
(α > 0.05) 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือดว้ยระยะเวลาใน
ความต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากับ 18.74 และมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี .02       
(α > 0.05) 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืองบประมาณใน
การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 10.63 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .56 (α > 0.05) 
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 ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีคาด
ว่าจะใช้ประกอบกนัของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั .09 และมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี .99   
(α > 0.05) 
 

ตารางท่ี 26  ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัทางการตลาดดา้นคุณภาพบริการกบัพฤติกรรมการ 
 ตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัทางการตลาดดา้นคุณภาพบริการ 

Chi – Square  (X2) df. Sig. 
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ .26 2 .87 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย 

4.15 2 .12 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 6.98 8 .53 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 17.09 16 .37 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 3.34 6 .76 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 2.89 6 .82 
งบประมาณในการติดตั้ง 6.57 8 .58 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั 1.70 2 .42 
 

 ตารางท่ี 26 แสดงให้เห็นว่า ดา้นคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั .26 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .87  (α > 0.05)  
 ดา้นคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียว
หรือติดตั้งใหด้ว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั 4.15 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .12 (α > 0.05) 
 ดา้นคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือจ านวนกลอ้งวงจรปิด   
ท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 6.98 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .53 (α > 0.05) 
 ดา้นคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ีติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 17.09 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .37 (α > 0.05) 
 ดา้นคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้
งานของระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 3.34 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .76 (α > 0.05) 
 ดา้นคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือดว้ยระยะเวลาในความ
ตอ้งการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 2.89 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .82 (α > 0.05) 
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 ดา้นคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืองบประมาณในการติดตั้ง 
โดยมีค่า X2 เท่ากบั 6.57 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .53 (α > 0.05) 
 ด้านคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีคาดว่าจะใช้
ประกอบกนัของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 1.70 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .42  (α > 0.05) 
 

ตารางท่ี 27 ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัทางการตลาดดา้นพนกังานกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ 
                  ซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัทางการตลาดดา้นพนกังาน 

Chi – Square  (X2) df. Sig. 
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ 2.60 2 .27 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย 

.78 2 .67 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 5.04 8 .75 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 23.03 16 .11 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 6.26 6 .39 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 4.47 6 .61 
งบประมาณในการติดตั้ง 14.17 8 .07 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั 3.79 2 .15 
 

 ตารางท่ี 27 แสดงให้เห็นว่า ด้านพนักงานท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั 2.60 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .27 (α > 0.05)  
 ดา้นพนกังานท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือ
ติดตั้งใหด้ว้ย โดยมีค่า X2เท่ากบั .78 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .67 (α > 0.05) 
 ด้านพนักงานท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือจ านวนกล้องวงจรปิดท่ี
ตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 5.04 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .75 (α > 0.05) 
 ดา้นพนกังานท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ีติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 23.03 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .11 (α > 0.05) 
 ดา้นพนักงานท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน
ของระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 6.26 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .39 (α > 0.05) 
 ด้านพนักงานท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือด้วยระยะเวลาในความ
ตอ้งการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 4.47 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .61 (α > 0.05) 
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 ดา้นพนกังานท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืองบประมาณในการติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 14.17 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .07 (α > 0.05) 
 ด้านพนักงานท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีคาดว่าจะใช้
ประกอบกนัของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า  เท่ากบั 3.79 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .15 (α > 0.05) 
 

ตารางท่ี 28 ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัทางการตลาดดา้นส่ิงต่างๆ ในส านกังานกบัพฤติกรรม 
                 การตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัทางการตลาดดา้นส่ิงต่างๆ  

ในส านกังาน 
Chi – Square  (X2) df. Sig. 

ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ 1.49 3 .68 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย 

.50 3 .91 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 12.99 12 .37 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 21.05 24 .63 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 12.00 9 .21 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 15.62 9 .07 
งบประมาณในการติดตั้ง 13.63 12 .32 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั 1.44 3 .69 
 

 ตารางท่ี 28 แสดงให้เห็นว่า ด้านส่ิงต่างๆ ในส านกังานท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ โดยมีค่า X2 เท่ากบั 1.49 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .68 
(α > 0.05)  
 ดา้นส่ิงต่างๆ ในส านักงานท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกล้องวงจรปิด
อยา่งเดียวหรือติดตั้งใหด้ว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั .50 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .91 (α > 0.05) 
 ด้านส่ิงต่างๆ ในส านักงานท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือจ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีต้องการถ้าหากจะใช้จริง โดยมีค่า X2 เท่ากับ 12.99 และมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี .37      
(α > 0.05) 
 ด้านส่ิงต่างๆ ในส านักงานท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือแบบสถานท่ี
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 21.05 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .63 (α > 0.05) 
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 ด้านส่ิงต่างๆ ในส านักงานท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 12.00 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .21 
(α > 0.05) 
 ดา้นส่ิงต่างๆ ในส านกังานท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือดว้ยระยะเวลาใน
ความตอ้งการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 15.62 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .07 (α > 
0.05) 
 ดา้นส่ิงต่างๆ ในส านักงานท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืองบประมาณใน
การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 13.63 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .32 (α > 0.05) 
 ดา้นส่ิงต่างๆ ในส านกังานท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีคาด
วา่จะใช้ประกอบกนัของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 1.44 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .69 
(α > 0.05) 
 

ตารางท่ี 29 ทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัทางการตลาดดา้นกระบวนการกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ 
                 ซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 
ปัจจยัทางการตลาดดา้นกระบวนการ 

Chi – Square  (X2) df. Sig. 
ชนิดกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการ .62 3 .89 
ความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียวหรือติดตั้ง
ใหด้ว้ย 

3.67 3 .29 

จ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง 14.35 12 .27 
แบบสถานท่ีติดตั้ง 18.96 24 .75 
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 12.17 9 .20 
ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้ง 11.44 9 .24 
งบประมาณในการติดตั้ง 20.81 12 .05 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะใชป้ระกอบกนั .68 3 .87 
 

 ตารางท่ี 29 แสดงให้เห็นว่า ด้านกระบวนการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือชนิดกล้องวงจรปิดท่ีต้องการ โดยมีค่า X2 เท่ากับ .62 และมีค่านัยส าคญัทางสถิติท่ี .89 (α > 
0.05)  
 ดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือกลอ้งวงจรปิดอย่างเดียว
หรือติดตั้งใหด้ว้ย โดยมีค่า X2 เท่ากบั 3.67 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .29 (α > 0.05) 
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 ดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือจ านวนกล้องวงจรปิดท่ี
ตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง โดยมีค่า X2 เท่ากบั 14.35 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .27 (α > 0.05) 
 ดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือแบบสถานท่ีติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 18.96 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .75 (α > 0.05) 
 ดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน
ของระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 12.17 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .20 (α > 0.05) 
 ดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือด้วยระยะเวลาในความ
ตอ้งการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า  เท่ากบั 11.44 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .24 (α > 0.05) 
 ดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ืองบประมาณในการติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า X2 เท่ากบั 20.81 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (α > 0.05) 
 ดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีคาดว่าจะใช้
ประกอบกนัของกลอ้งวงจรปิด โดยมีค่า  เท่ากบั .68 และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี .87 (α > 0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกล้องวงจรปิดของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ กลอ้งวงจรปิด ของประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 2.  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดกบั เพศ อาย ุ
วฒิุการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3.  ศึกษาระดับความส าคัญของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกล้องวงจรปิดของ
ประชาชน ในกรุงเทพฯ จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ ์  
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ          
ความพร้อมของสถานท่ี และดา้นคุณภาพบริการ  
 ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey Research) รวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนผูอ้าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 ตวัอย่าง ทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิดของครอนบคั (Cronbach 
Alpha Formula) จ  านวน 30 ตัวอย่าง ผลทดสอบความน่าเช่ือถือเค ร่ืองมือว่ามีความเช่ือถือ             
ในระดบัสูงมีค่าการทดสอบท่ี 0.960 วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อ
อธิบายผลการศึกษา ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)   ทดสอบความสัมพนัธ์ใชส้ถิติ ค่า Chi - Square  ท่ีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ สรุป
ผลงานวจิยัไดด้งัน้ี 
 

สรุปผลการวจัิย 
 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่ง เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงตามจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร มีอายรุะหวา่ง 
36 – 46 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.50 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 45.30 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 
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บาท กลุ่มตวัอย่างต้องการกล้องวงจรปิดชนิดแบบดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 53.50 และยงัมีความ
ตอ้งการซ้ือสินคา้และติดตั้งให้ดว้ย คิดเป็นร้อยละ 59.00 โดยจ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอ้งการหากจะใช้จริง คือจ านวนกล้อง 8 ตวั คิดเป็นร้อยละ 39.30 กลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิดส่วนใหญ่จะเป็นบา้นเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 21.50 และตอ้งการคุณสมบติัของการใช้
งานของระบบกล้องวงจรปิด คือ ความสามารถในการใช้ดูในท่ีมืด คิดเป็นร้อยละ 43.50 กลุ่ม
ตวัอยา่งตอ้งการระยะเวลาในการติดตั้งเร็วท่ีสุด 1-7 วนั คิดเป็นร้อยละ 69.00 โดยใชง้บประมาณใน
การติดตั้ง คือ  15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.30 ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีคาดว่าจะใชป้ระกอบกนั 
คือ อุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 53.50 
 ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x = 4.07) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.12)  ดา้นราคามีค่าเฉล่ีย ( x = 4.17)  ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.08) ด้านการส่งเสริมการขายมีค่าเฉล่ีย ( x = 4.11) ด้านคุณภาพการ
บริการมีค่าเฉล่ีย ( x = 4.01)  ดา้นพนกังาน มีค่าเฉล่ีย ( x = 3.97) ดา้นส่ิงต่างๆ ในส านกังานมีค่าเฉล่ีย 
( x = 4.06)  และดา้นขบวนการ มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.03) ซ่ึงในทุกดา้นมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดท่ี้แตกต่างกนักบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดของกลุ่มตวัอยา่งไม่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดในทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด
ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ปัจจยัทางการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดในทางสถิติ 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกล้องวงจรปิด ในทางสถิติอย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.05  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัสารนิพนธ์ของ จารุณี  สุขประเสริฐ, 2550 ในงานวิจยัเร่ืองการ
เปรียบเทียบแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกล่องถ่ายภาพระบบดิจิตอลยี่ห้อ Sony และ Canon 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน      
มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งถ่ายภาพระบบดิจิตอล ยีห่้อ Sony ดา้นราคาท่ีจะซ้ือ 
(บาท/ตวั) ต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั    
มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งถ่ายภาพระบบดิจิตอล ยีห่้อ Sony ดา้นราคาท่ีจะซ้ือ 
(บาท/ตวั) ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพและสถานภาพท่ีแตกต่าง
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กนั มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งถ่ายภาพระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Canon ด้านราคา   
ท่ีซ้ือ (บาท/ตัว) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุและระดับ
การศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งถ่ายภาพระบบดิจิตอล ยีห่้อ Canon 
ดา้นราคาท่ีจะซ้ือ (บาท/ตวั) ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซ้ื อผลิตภัณฑ์ กล้องวงจรปิ ดของประชาชน  ใน เขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตอ้งการกลอ้งวงจรปิดชนิดแบบดิจิตอล มีความตอ้งการซ้ือสินคา้และติดตั้ง
ให้ดว้ย โดยจ านวนกลอ้งวงจรปิดท่ีตอ้งการถา้หากจะใชจ้ริง คือ จ านวนกลอ้ง 8 ตวั สถานท่ีติดตั้ง  คือ 
บา้นเด่ียว มีคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งานของระบบกลอ้งวงจรปิด คือ ความสามารถในการใชดู้ในท่ีมืด
ได ้ระยะเวลาในความตอ้งการติดตั้งเร็วท่ีสุด 1-7 วนั แลว้ใชง้บประมาณในการติดตั้ง 15,000 – 30,000 
บาท ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดวา่จะใชป้ระกอบกนั คือ อุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต  มีความสอดคลอ้งกบั
วิทยานิพนธ์ของ ศกัด์ิดา  เกิดการ (2554) ในงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีสัมพนัธ์กับพฤติกรรม    
การซ้ือกลอ้งวงจรปิดของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจยัดา้นองค์กร โรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ คือ อุตสาหกรรมการเกษตร จกัรกล และไฟฟ้า พื้นท่ีของโรงงานมีขนาด 1-3 
ไร่ และอุตสาหกรรมมีขนาดเล็กคนงานไม่เกิน 50 คน เงินทุนไม่ เกิน 50 ล้านบาท  พฤติกรรม           
การซ้ือกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่เคยใช้ระบบกล้องวงจรปิด 2-3 ปี เลือกซ้ือจากฐานการผลิตไตห้วนั 
วตัถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อความปลอดภยั ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ คือ ผูจ้ดัการโรงงาน  
กล้องท่ีตอ้งการแบบอินฟาเรด กนัน ้ า เลือกซ้ือกล้องวงจรปิดจากทางอินเตอร์เน็ต ซ้ือกล้องวงจรปิด
เม่ือเกิดเหตุภายในโรงงาน จ านวนท่ีซ้ือต่อคร้ัง 1-4 กลอ้ง เง่ือนไขในการซ้ือสินคา้คุณภาพดี เง่ือนไข
ในการช าระเงินสินเช่ือ ระดบัความส าคญัของปัจจยัการตลาดท่ีผูซ้ื้อใช้ในการซ้ือกล้องวงจรปิดของ
โรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัปทุมธานี ดา้นผลิตภณัฑ์ ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นราคา ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ระดบัความส าคญั
อยู่ในระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ด้านการใช้
อุปกรณ์อ่ืนๆ ในการน าเสนอสินคา้ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
 การส่งเสริมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกล้องวงจรปิดของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 มีความสอดคลอ้งกบั
การคน้ควา้แบบอิสระของ รัชดาภรณ์  ปัญญาชัย, 2548 ในงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของท่ีพกัอาศยัให้เช่ารายเดือนใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของท่ีพกัอาศยัให้เช่ารายเดือน ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดบั
แรก ได้แก่ มีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถให้ค  าปรึกษาในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์  
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วงจรปิด และมีพนักงานให้ความช่วยเหลือทางโทรศพัท์ตลอด 24 ชัว่โมง ปัจจยัด้านช่องทางการ  
จดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิดของท่ีพกัอาศัยให้เช่า      
รายเดือน ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถึงท่ี ติดต่อ
ตวัแทนจ าหน่ายและใหบ้ริการไดง่้าย และร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายและใหบ้ริการมีช่ือเสียง น่าเช่ือถือ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี้ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาของน าเสนอขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี  
 1.  ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
ผลิตภณัฑ์กล้องวงจรปิด จึงควรมีการเผยแพร่ขอ้มูลของกล้องวงจรปิดให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่ม
ความรู้ ความเขา้ใจของประชาชนใหม้ากข้ึน 
 2.  ในการท าวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามนอกจากมีความสนใจ
ตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์กลอ้งวงจรปิดแลว้ ยงัสนใจเร่ืองสัญญาณกนัขโมยแบบไร้สายมากพอสมควร 
จึงควรมีการท าวจิยัเร่ืองสัญญาณกนัขโมยภายในบา้น คร้ังต่อไป 
 3.  ในการท าวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่เป็น     
บา้นเด่ียวท่ีไม่ไดอ้ยู่ในโครงการหมู่บา้นจดัสรร จึงตอ้งการความปลอดภยัเป็นอยา่งสูง เพราะไม่มี
เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัเหมือนโครงการหมู่บา้น จึงควรมีการให้เหตุผลและขอ้มูลกบัผูท่ี้อยู่
อาศยัในโครงการหมู่บา้นใหญ่ๆ วา่กลอ้งวงจรปิดนอกจากช่วยเร่ืองความปลอดภยัแลว้ ยงัสามารถ
ใช้เพื่อดูความเคล่ือนไหวของผูท่ี้อาศยัอยู่ในครอบครัว เช่น ดูผูสู้งอายุท่ีอยู่บา้นคนเดียว ดูเด็กเล็ก   
ท่ีปล่อยใหอ้ยูก่บัพี่เล้ียง 
               

 ข้อจ ากดัของงานวจัิย 
 1.  งานวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาวิจยัเฉพาะกลุ่มประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมถึงปัญหาท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด ดงันั้นการวิจยัในคร้ัง
ต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษากลุ่มตวัอย่างมากกว่า 1 จงัหวดั เพื่อจะไดท้ราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงของผูซ้ื้อ 
โดยสภาพปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางดา้นการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจร
ปิดของประชาชนในแต่ละจงัหวดั อาจมีความแตกต่างกนั และจะสามารถเพิ่มความแม่นย  าของ
ปัญหาท่ีแทจ้ริงในการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
 2.  งานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาวิจยัเชิงปริมาณเท่านั้นจึงท าให้ได้ขอ้มูลในระดบัหน่ึง 
ซ่ึงอาจไม่คลอบคลุมในบางประเด็น ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษาโดยใช้วิธีวิจยั   
เชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์ร่วมดว้ย เพื่อเพิ่มรายละเอียดในดา้นต่างๆ  
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ประวตัิความเป็นมาของกล้องวงจรปิด 
1. ความหมายของกล้องวงจรปิด 

  กลอ้งวงจรปิด (CCTV) ย่อมาจาก Closed Circuit Television หรือจะตรงกบัค าว่า 
ระบบโทรทศัน์วงจรปิด  ส่วนค าวา่ กลอ้งวงจรปิด อาจใกลเ้คียงกบัค าวา่ Surveillance Camera หรือ 
Security Camera กลอ้งรักษาความปลอดภยั เป็นระบบส าหรับใชเ้พื่อการรักษาความปลอดภยั หรือ
ใชเ้พื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการรักษาความปลอดภยั 
ระบบกลอ้งวงจรปิดไดติ้ดตั้งใชง้านคร้ังแรกโดย บริษทั ซีเมนส์ เอจี ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าระดบัโลก
ท่ีสร้างสรรความเป็นเลิศในดา้นนวตักรรม ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบขบัเคล่ือน และดิจิตอลไล
เซชั่น โดยได้ท าการทดสอบเพื่อสังเกตุการณ์ ในการเปิดตวัอย่างเป็นทางการของขีปนาวุธ V(2) 
Vergeltungswaffe 2 เป็นจรวดเช้ือเพลิงเหลวไวใ้ช้เป็นขีปนาวุธต่อสู้ขีปนาวุธท่ีมีพิสัยท าการ         
ในระยะไกล เป็นคร้ังแรกของโลกและเป็นท่ีรู้จกัคร้ังแรกในฐานะของส่ิงประดิษฐ์ของมนุษยท่ี์จะ
เขา้สู่บริเวณพื้นท่ีรอบนอกอวกาศท่ีถูกพฒันาข้ึนในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ในประเทศเยอรมนี 
โดยส่วนของงานกลอ้งวงจรปิดไดมี้วิศวกรชาวเยอรมนัช่ือ Walter Bruch เป็นผูรั้บผดิชอบออกแบบ
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ต่อมาก็เลยเร่ิมมีการใช้งานกนัอย่างแพร่หลายกลายเป็นส่ิงจ าเป็นในธนาคาร 
สถานท่ีราชการ ท่ีสาธารณะ หรือแมแ้ต่บริษทั หา้งร้าน และบา้นเรือน (นพ  มหิษานนท,์  2557) 
 

 2. ประเภทของกล้องวงจรปิด 
  กลอ้งวงจรปิดมีอยูด่ว้ยกนั 2 ประเภทดว้ยกนัคือ 
  2.1 กล้องวงจรปิดแบบไอพี  (Internet Protocal Camer) การเดินสายเพื่ อส่ ง
สัญญาณภาพ ใชส้าย UTP หรือท่ีรู้จกักนัคือสาย LAN สัญญาณท่ีส่งออกมาจะเป็นสัญญาณดิจิตอล
ท าให้ท างานบนระบบเครือข่ายไดท้นัที เพราะเป็นเหมือนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย
ตวัหน่ึง ขอ้ดีของกลอ้งวงจรปิดระบบไอพีมนั จะสามารถขยายระบบไดง่้ายและรวดเร็ว ดูภาพจาก
ต่างพื้นท่ีไดจ้ากจุดเดียวกนั กลอ้งวงจรปิดระบบไอพีใน ปัจจุบนัมีระบบไร้สายเหมาะกบัพื้นท่ีท่ีมี
การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไวแ้ลว้ หรือไม่สะดวกในการเดินสายสัญญาณ ความคมชดัของกล้อง 
ไอพีจะมีการระบุความคมชดัเป็น Pixel เช่น 1.3 Megapixel, 2 Megapixel หรือ 12 Megapixel ความ
ละเอียดในระดบัลา้นข้ึนไปน้ี เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้กลอ้งวงจรปิดระบบไอพี ดีกว่าภาพท่ีไดช้ัด
กว่าระบบอะนาล็อกมาก โดยทัว่ไปแลว้ภาพท่ีเป็นดิจิตอลจะระบุเป็นความกวา้ง เช่น ความกวา้ง 
(Width) X ความสูง (Height) ของภาพ เช่น 640 X 480 Pixel, 352 X 288 Pixel, 704 X 576 Pixel 
ความคมชัดของภาพท่ีเป็นระบบไอพีได้มีการพฒันามาตามล าดบัเพื่อประโยชน์ในการใช้งานท่ี
แตกต่างกนั และไดมี้การก าหนดมาตรฐานเพื่อเรียกช่ือขนาดของภาพท่ีได ้ โดยเฉพาะขนาดหรือ
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ความละเอียดท่ีเป็นท่ี นิยมและคุน้เคยกนัดี เช่น ขนาด CIP, VGA, 4CIF, HD, Full HD, กรณีท่ีเป็น 
Full HD  (อภิรัตน์  บางศิริ, 2554) 
   จะเห็นได้ว่าเม่ือน าตวั เลข 1920 X 1080 จะได ้2,073,600 Pixel  จึงเป็นท่ีมา
ของการระบุความคมชดัของกลอ้งท่ีให้ความคมชดัใน ระดบั 2 ลา้นพิกเซล (2 MP) นั้นเอง หรือถา้
เป็นระดบั HD เม่ือน าตวัเลขมาคูณกนั 1280 X 720 จะได ้921,600 Pixel โดยประมาณ 1 ลา้นพิกเซล 
ถือวา่เป็นกลอ้งท่ีมีความคมชดัอยูใ่นระดบั Megapixel เหมือนกนั นอกจากความคมชดัของภาพแลว้
มาตรฐาน High Definition ยงัถูกก าหนดด้วยเทคนิคท่ีใช้ในการแสดงผลภาพและ Aspect Ratio 
16:9 ด้วยว่าเป็นแบบใด เทคนิกการแสดงผลภาพก็จะมีดว้ยกนัสองแบบ คือ Interlaced Scan และ 
Progressive Scan ในการระบุความคมชดัหรือความละเอียดของกลอ้งอาจจะพบตวั อกัษร I หรือ p 
ระบุต่อทา้ยความละเอียดในแนวตั้ง Height เช่น 720p, 1080i, 1080p เป็นตน้ ทั้งน้ีตวัอกัษรท่ี เขียน
ก ากบัไวด้า้นหลงัหมายถึง เทคนิคในการแสดงผลภาพวา่เป็นแบบ Interlaced Scan หรือ Progressive 
Scan เม่ือเปรียบเทียบกบักลอ้งวงจรปิดระบบอะนาล็อกหรือ 4CIF IP Camera ซ่ึงเรียกกวา่ Standard 
Definition (SD) กล้องแบบ HD จะให้ความคมชัดในระบบไอพี จะให้ความละเอียดท่ีสูงกว่า        
ถือเป็นขอ้ได ้เปรียบของกลอ้งระบบไอพีท าให้แนวโนม้ตลาดทัว่โลกเปล่ียนมาใชร้ะบบรักษาความ
ปลอดภยัดว้ยไอพีกนัมากยิง่ข้ึน (นพ  มหิษานนท,์ 2557) 
  2.2 กลอ้งวงจรปิดแบบอะนาล็อก (Analog Camera) การเดินสายเพื่อส่งสัญญาณ
ภาพใชส้าย Coaxial เป็นระบบการใชง้านท่ีมีมานานแลว้ ดว้ยตน้ทุนราคาท่ีไม่สูงมากนกั การท างาน
ของระบบสายสัญญาณมี ลักษณะเป็นรูปเคล่ือนข้ึนลง ข้ึนลงเป็นเส้นโค้งโดยมีระยะทางและ
ช่วงเวลาเข้ามาเป็นตัวก าหนดคุณภาพในการเคล่ือนท่ีของสัญญาณอะนาล็อก อีกทั้ งสัญญาณ
อนาล็อกยงัถูกรบกวนไดง่้ายจากสภาพแวดลอ้ยภายนอก และโดยคุณสมบติัของสัญญาณอะนาล็อก
ในการส่งสัญญาณจริงท่ีใชง้านออกไปโดยไม่ผ่านการบีบอดั หรือเขา้รหัสของขอ้มูล ซ่ึงหากโดน
รบกวนอาจท าให้สัญญาณท่ีได้ส่งไปถึงปลายทางเกิดการส่งสัญญาณท่ีผิดผลาดได้ แต่การใช้
สายสัญญาณแบบ Coaxial มีขอ้ดีตรงท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีมีราคาถูก อุปกรณ์ส่วนใหญ่มีราคาท่ีถูก    
มีความคงทนแขง็แรงปัญหาจุกจิกนอ้ยและมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานกวา่ (อภิรัตน์  บางศิริ, 2554) 
  2.3 ส่วนประกอบของกลอ้งวงจรปิด ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
   1. กลอ้ง 
   2. เคร่ืองบนัทึกภาพ (Video Recorder) 
   3. จอแสดงผล (Display Monitor) 
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   1.   กล้องวงจรปิด (CCTV CAMERA) 

 

 

 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 9  ส่วนประกอบกลอ้งวงจรปิด 
ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558).  
 

    Image Sensor 
    Image Sensor คือ อุปกรณ์ท่ีท างานร่วมกันกับเคร่ืองมือมากมายหลาย
ชนิดด้วย กันโดยจะท าหน้าท่ีในการประสานงานควบคุมการท างานต่างๆของเมนบอร์ด
เปรียบเสมือนเป็นผู ้จดัการส่วนตัวของ CPU ในระบบคอมพิวเตอร์และเป็นหัวใจส าคัญของ
เมนบอร์ดเลยที เดียวด้วยการน าข้อมูลหลักไปยัง CPU Image Sensor ในกล้องวงจรปิดจึง
เปรียบเสมือนเป็นฉากรับภาพท่ีท าหน้าท่ี เปล่ียนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าโดยแบ่ง
ออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆคือ CCD ใชไ้ดดี้แมมี้ปริมาณแสงนอ้ยให้ความคมชดัของภาพท่ีดีและ CMOS 
ใช้ได้ดีในกรณีท่ีมีแสงมากจะได้ภาพท่ีคมชัด ทั้งสองชนิดมีหน้าท่ีรับแสงเขา้มาจากนั้นก็ท าการ
เปล่ียนค่าให้เป็นสัญญาณดิจิตอลการท างานของระบบ CMOS จะมีประสิทธิภาพดีกว่าในหน้าท่ี
ของการรับภาพและประมวลผลเพื่อแปลงสัญญาณอะนาล็อก เน่ืองจากเม่ือรับแสงแล้วสามารถ
แปลงค่าสัญญาณเป็นดิจิตอลได้เลยต่างจากระบบ CCD รับแสงแล้วตอ้งส่งต่อไปยงัเคร่ืองแปลง
สัญญาณอีกทีก่อน (นพ  มหิษนนท,์ 2557) 
    Image Sensor มีผลกบัขนาดของตวักลอ้งวงจรปิด ชนิดของกลอ้งวงจรปิด 
และการใช้งานจึงท าให้ผูผ้ลิตกลอ้งในทอ้งตลาดท ากล้องวงจรปิดออกมาหลายรูปแบบ ท่ีมีความ
แตกต่างกนัออกไปด้วยจุดประสงค์ของการใช้งานท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้ Image Sensor มีความ    
ส าคญัต่อการเลือกซ้ือกลอ้งขนาดยิ่งใหญ่จะให้คุณภาพของภาพท่ีดีกว่า ขนาดใหญ่กว่าสามารถดู
ภาพในท่ีมีแสงน้อยได้ดีกว่ากลอ้งท่ีมีขนาด Image Sensor เล็กกว่า และการท่ีใช้ขนาดของ Image 
Sensor การใชง้านติดตั้งภายนอกอาคารก็จะดีกวา่ เลยท าให ้Image Sensor มีความเก่ียวขอ้งกบัความ
ละเอียดของภาพท่ีจะได ้(Image Resolution) ความหนาแน่นของจุด (Pixels Density) ความละเอียด
ของเลนส์ จะใช้กบักล้อง (Lens Resolution) ความยาวโฟกสัของเลนส์ (Focal Length) องศาของ
ภาพท่ีไดจ้ากตวักลอ้ง (Angle of View) ขนาดของภาพ (Field of View)  (ปฐมพงศ ์ วาระนุช, 2558) 
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แผนภมิูท่ี 10  ขนาดของภาพ 
ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558).  
 

    Resolution 
    Resolution คือ ความละเอียดของกลอ้งวงจรปิด ในการแสดงผลของภาพ
โดยจะก าหนดเป็นเมกะพิเซล ยิ่งมีค่ามากก็จะยิ่งมีความละเอียดสูง โดยก าหนดจากจ านวนเม็ดสี 
(Pixel) ต่อหน่ึงหน่วยความยาวของภาพ จ านวน Pixel ท่ีใช้บนจอภาพจะแสดงจ านวน Pixel เป็น
แนวนอนและก็จะเป็นแนวตั้ง ซ่ึงความคมชัดของ ภาพท่ีได้ข้ึนอยู่กบัความละเอียดของจอภาพ    
ดว้ย ความละเอียดระดบั SD (Standard Definition) 
 

ตารางท่ี 30  ความละเอียดของภาพ 
 Resolution (H x V) Total Pixels Aspect Ratio 
VGA 640 x 480 307,200 4 : 3 
4CIF (50Hz) 704 x 576 337,920 11 : 9 
D1 (PAL) 720 x 576 414,720 5 : 4 
PAL 768 x 576 442,368 4 : 3 
SVGA 800 x 600 480,000 4 : 3 
DVGA 960 x 640 614,400 3 : 2 

 

ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558).  
 

    ความแตกต่างของเร่ืองของความละเอียดข้ึนอยู่กบัเหตุผลทางการตลาด
ของผูผ้ลิตกล้องวงจรปิด  VGA (Video Graphics Array), DVGA (Double Video Graphics Array), 
SVGA (Super Video Graphic Array), PAL (Phase Alternating Line)  ความละเอียดระดับสูง HD 
(Hige Definition) ตอ้งมีขนาดตั้งแต่ ขนาด 1 ลา้นจุดข้ึนไป (Mega Pixels : MP) 
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ตารางท่ี 31 ความแตกต่างของขนาดภาพ 
ความละเอียดของภาพ Resolution (H x V) Total Aspect Ratio 
HD 720p 1280 x 720 921,600 16 : 9 
1 MP 1280 x 800 1,024,000 16 : 10 
1.2 MP 1280 x 960 1,208,800 4 : 3 
1.3 MP 1280 x 1024 1,310,720 5 : 4 
2 MP 1600 x 1200 1,920,000 4 : 3 
HDTV 1080p 1920 x 1080 2,073,600 16 : 9 
3 MP 2048 x 1536 3,145,720 4 : 3 
5 MP 2592 x 1944 5,038,848 4 : 3 
8 MP (4K) 3840 x 2160 8,294,400 16 : 9 
12 MP 4000 x 3000 12,000,000 4 : 3 
33 MP (8K) 7680 x 4320 33,177,600 16 : 9 
 

ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558).  
   1 MP, 1.2 MP, 1.3 MP ทั้ง 3 รูปแบบ มีจุดในแนวนอน (Horizontal Pixels) = 
1280 Pixels ส่วนสัญญาลกัษณ์  I : interactive เป็นการแสดงภาพโดยยิงล าแสง มีการแบ่งเส้นเป็น 
เลขค่ีและเลขคู่ เม่ือเส้นเลขค่ีถูกสแกนจนครบแล้ว เส้นคู่จึงค่อยถูกสแกนมีการยิงล าแสงดว้ยกนั  
สองรอบต่อ 1 ภาพท่ีจบัได้ P : Progressive Scan เป็นการแสดงภาพโดยการยิงล าแสงให้เป็นเส้น
จากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา มีการยิงล าแสงรอบเดียวต่อ 1 ภาพท่ีได้ 720p AHD (Analog High 
Definition), 720p HD (High Definition), 1080p FHD (Full High Definition), 4K UHD (Ultra 
High Definition), 8K FUHD (Full Ultra High Definition) เปรียบเทียบขนาดของภาพตามจ านวน
จุดหรือความละเอียดของภาพและอตัราส่วนภาพ (Aspect Ratio) เป็นอตัราส่วนของภาพเป็นข้อ
แตกต่างท่ีมีความส าคญัในการเปล่ียนแปลงจากระบบโทรทศัน์ มาตรฐานระบบ SDTV มาเป็น
ระบบโทรทศัน์ มาตรฐานระบบ HDTV เพราะการเปล่ียนแปลงจากอตัราส่วนจะท าใหภ้าพมีรูปทรง 
สัดส่วนท่ีผิดจากความเป็นจริงจะตอ้งผ่านกระบวนการยืดหรือบีบภาพ เพื่อให้ภาพท่ีไดส้ามารถ
แสดงไดเ้ตม็จอ (ปฐมพงศ ์ วาระนุช, 2558) 
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แผนภูมิท่ี 11  อตัราส่วนของภาพท่ีได ้
ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558). CCTV ชดัแน่. (กรุงเทพฯ : บริษทั ปฐมสิทธ์ิ จ  ากดั, 2558), 26 
 

   หน่วยของการวดัความชัดของภาพ 
   ความละเอียดของภาพเกิดจากจุด (Pixels) จ  านวนของจุดในพื้นท่ีเท่ากนั ความ
หนาแน่น ของจุด (Pixels Density) ท่ีมากกวา่ให้ภาพท่ีมีความชดัมากข้ึน การวดัความหนาแน่นของ
จุดก าหนดตาม มาตราวดั เช่น 
 

ตารางท่ี 32  หน่วยของการวดัความคมชดัของภาพ  
Pixels per Meter จ านวนจุดต่อเมตร PPM P/M 
Pixels per foot จ านวนจุดต่อฟุต PPF P/F 
Pixels per inch จ านวนจุดต่อน้ิว PPI P/I 
Pixels per Centimeter จ านวนจุดต่อเซนติเมตร PPCM P/CM 

 

ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558). CCTV ชดัแน่. (กรุงเทพฯ : บริษทั ปฐมสิทธ์ิ จ  ากดั, 2558), 14 
 

   ในส่วนของกลอ้งวงจรปิดจะใช้หน่วยเป็น Pixels per Meter หรือ PPM ทั้งหมด 
จ านวนจุด (Pixels Density) ในพื้นท่ีเท่ากนั เช่น 1 เมตร ถ้าจ  านวนจุดท่ีมากกว่าย่อมได้ภาพท่ีชัดกว่า 
เพราะจ านวนจุดท่ีมากกวา่ท าให้ขนาดของจุดเล็กลง ขนาดของจุดท่ีเล็กลงท าให้ภาพท่ีไดมี้ความละเอียด
มากกวา่ ความละเอียดท่ีมากกวา่ท าให้เราสามารถขยายภาพไดใ้หญ่กวา่และไม่แตกดว้ย 
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   เลนส์ของกล้องวงจรปิด 
   เลนส์เป็นอุปกรณ์ส าคญัท่ีท าให้ภาพคมชัด มีให้เลือกหลายแบบ คุณสมบติั
และคุณภาพมีความแตกต่างกนั ราคาตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงหลกัแสนบาท การเลือกใช้เลนส์ให้ตรง
กบัวตัถุประสงค์จึงมีความส าคญัจะช่วยให้ได้ภาพตรงตามความตอ้งการและคุม้ค่าต่อการลงทุน 
การเลือกใช้กล้องวงจรปิดท่ีมีความละเอียด ระดบัปกติ (Standard Definition) ตอ้งใช้กบัเลนส์ท่ีมี
ความละเอียดในระดบัเดียวกนั เรียกวา่ Standard Lens ส่วนกลอ้งวงจรปิดท่ีมีความละเอียดสูง ก็ตอ้ง
ใช้กบัเลนส์ท่ีมีความละเอียดระดบั HD เหมือนๆ กนั เช่น เลือกใช้กล้องในระดบัความละเอียดท่ี 
2MP เราก็ตอ้งใชก้บัเลนส์ท่ีมีความละเอียด 2MP ใหเ้หมือนกนัดว้ย (นพ  มหิษานนท,์ 2557) 
   ประเภทของเลนส์ ตามมุมแนวนอน (Horizontal Angle of View : H.AoV) 

1. Wide Angle Lens (มุมกวา้ง) 
    Wide Angle Lens               H. Aov    64  องศา -  84 องศา 
    Ultra Wide Angle               H.  AoV  84 องศา  –  114 องศา 
   2. Normal Lens หรือ Standard Lens H.  AoV  40 องศา  –  114 องศา 
   3. Telephoto Lens (มุมแคบ)            H.  AoV   <35 องศา 
    Medium Telephoto Lens   H.  AoV  10 องศา - 30 องศา 
    Super Telephoto Lens        H.  AoV   <10 องศา 
   4. Fisheye Lens                              H.  AoV   >180 องศา 
   5. Vari-Focal Lens คือ เลนส์ท่ีปรับความยาวโฟกสัได้ดว้ยมือของเรา หรือ
ใชม้อเตอร์ และตอ้งการใช ้เพียงมุมเดียวเท่านั้นในการมองเห็น 
   6. Zoom Lens  คือ เลนส์ท่ีปรับทางยาวโฟกสั และความชดัไดด้ว้ยมอเตอร์ 
และใชง้านร่วมกบัหวัส่าย หรือปรับมุมจบัภาพได ้โดยทุกคร้ังท่ีเปล่ียนระยะจบัภาพ ใหไ้กลออกไป 
ใกลเ้ขา้มาจะไม่ตอ้งท าการปรับโฟกสัอีกคร้ัง ซ่ึงเลนส์ซูมนั้นโดยมากแลว้จะเป็นแบบใชม้อเตอร์ 
   7. Pinhole Lens คือ เลนส์ขนาดเล็กใช้กับกล้องวงจรปิดขนาดเล็กๆ เช่น 
กลอ้งซ่อนรูเขม็ มกัใชติ้ดตั้งในพื้นท่ีท่ีตอ้งปิดบงัเพื่อไม่ใหรู้้วา่มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเอาไว ้
   8. Lens Apperture คือ รูรับแสง เลนส์ท่ีมีรูรับขนาดใหญ่ราคาจะแพงกวา่ 
   9. f-number  คือ ขนาดของรูรับแสง f-numver นอ้ย เช่น f 1.2, f 1.4 เหมาะกบัการ
ใชใ้นท่ีมีแสงนอ้ย ความลึกชดัจะเปล่ียนไปตามขนาดของรูรับแสง รูรับแสงท่ีเล็กจะใหค้วามลึกชดัมาก 
   10. Iris คือ ม่านตาหรือรูรับแสง ท าหน้าท่ีควบคุมปริมาณของแสงการปรับรู
รับแสงแบบมี 3 ชนิด  (นพ  มหิษานนท,์ 2557) 
    Fixed Iris คือ เลนส์ท่ีไม่สามารถปรับ ขนาดของช่องรับแสงได ้
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    Manual Iris คือการปรับดว้ยมือ เหมาะกบัท่ีท่ีมีแสงคงท่ี เช่น ภายในอาคาร  
    Auto Iris คือ การปรับตามความเข้มของแสงเหมาะส าหรับการติดตั้ ง
ภายนอกอาคาร  
    มีอยูด่ว้ยกนั 2 แบบคือ  DC เป็นการใช้ไฟกระแสตรงเป็นตวัควบคุมการ
เปิด-ปิด ช่องรับแสง และแบบ AC เป็นการใชส้ัญญาณภาพเป็นตวัควบคุมการเปิด-ปิดช่องรับแสง
จะมีราคาสูงกวา่ DC ในการต่อใชง้านเลนส์ ตอ้งดูท่ีกลอ้งวงจรปิดดว้ยวา่เป็นระบบไหนการเลือกใช้
เลนส์ท่ีเป็นแบบ Auto Iris จะหมดห่วงเร่ืองของ Dept of Field และความสวา่ง 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 12  ขนาดของรูรับแสง 
ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558). CCTV ชดัแน่. (กรุงเทพฯ : บริษทั ปฐมสิทธ์ิ จ  ากดั, 2558), 45 
 

   ความหนาแน่นของของจุด สัมพนัธ์กบัการรับแสง ความหนาแน่นมากท าให้
ความไวแสงลดลง มาดูตวัอยา่งตารางเปรียบเทียบขนาดของ Image Sensor ของกลอ้งวงจรปิด 
 

ตารางท่ี 33 ตารางเปรียบเทียบขนาดของ Image Sensor ของกลอ้งวงจรปิด 
Size of Image Sensor 1/4" 1/3" 1/2" 

ขนาด (H  ความกวา้ง x V ความสูง) mm.   3.2  x  2.4 4.8  x  3.6 6.4  x  4.8 
พื้นท่ี mm2 7.68 mm2 17.28 mm2 30.72 mm2 
ขนาดของ Image Sensor เล็ก กลาง ใหญ่ 
ขนาดความจุ Image Sensor 1 MP 1 MP 1 MP 
ความหนาแน่นของจุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
ขนาดของจุด เล็กมาก ปานกลาง ใหญ่กวา่ 
ความไวแสง ไม่ดี พอใช ้ ดีมาก 
ขนาดของกลอ้ง เล็ก กลาง ใหญ่ 
 

ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558).  
 

   การเปิด-ปิด ช่องรับแสงนั้นมีช่ือเรียกทางเทคนิคว่า Iris Control การเปิด-ปิด
ช่องรับแสงของกลอ้ง นั้นมีผลต่อความสว่างของภาพท่ีไดจ้ากการบนัทึกโดยตรง และจะมีผลต่อ 
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ความคมชดัของภาพ การเปิดรูรับแสงท่ีมากเกินไป ก็จะท าให้พื้นท่ีความคมชัดของภาพ Dept of 
Field ลดลง แต่หากปรับน้อยเกินไปภาพท่ีได้ ก็จะมืดเหมือนกนั ดงันั้นเราควรเลือกกล้องท่ีเป็น
เลนส์แบบ Auto Iris เพราะจะไดภ้าพท่ีมีความสวา่งของแสงสม ่าเสมอตลอดเวลา และมีภาพท่ีคมชดั
ตลอดทั้งภาพ ขนาดของเลนส์นั้นตอ้งมีสัมพนัธ์กบักลอ้ง เช่น กลอ้งท่ีมี CCT ขนาด 1/3" ก็ควรใช้
เลนส์ขนาด 1/3" หากใชผ้ดิขนาดภาพท่ีไดก้็จะผดิเพี้ยน (ปฐมพงศ ์ วาระนุช, 2558) 
 

ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบขนาดของ Image Sensor กบัเลนส์ท่ีเป็นทางยาว (Focal Length) 
Size of Image Sensor 1/2" 1/3" 1/4" 
Angle of View (AoV) กวา้ง ปานกลาง แคบ 
Field of View (FoV) มาก ปานกลาง เล็ก 
ขนาดของภาพ Size of Image เล็ก ปานกลาง ใหญ่ 

 

ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558).  
 

   ความยาวโฟกัสของเลนส์วดัจากจุดตรงก่ึงกลางจนถึงระนาบฟิล์มหรือตวั 
Sensors เม่ือเลนส์อยูใ่นต าแหน่งโฟกสั (In Focus) ท่ีระยะอนนัต ์(at infinity) โดยส่วนของภาพหรือ
เรียกโดยรวมว่า Field of View (FoV) ท่ีผ่านเลนส์เขา้มาปรากฎอยู่บนฟีล์มหรือตวั Sensors ถูกวดั
เป็นมุมการรับภาพ Aanle of View (AoV)  ซ่ึงวดัจากเลนส์ออกไปสู่ภาพ (Scene) นั้นๆ โดยมีมุมใน
การรับภาพ เป็นตามแนวเส้นทแยงมุม เราจะเห็นวา่ มุมการรับภาพโดยส่วนใหญ่ถูกก าหนดอยูบ่น
พื้นฐานของฟีล์ม ขนาด 35 มม. ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีนิยมใชก้นัมาก โดยเลนส์ขนาดความยาวโฟกสั 50 
มม. มีมุมการรับภาพอยูท่ี่ 46 องศา ถือวา่เป็นเลนส์ Normal เพราะเป็นภาพท่ีมีมิติ (Dimension) ของ
ภาพท่ีมีความใกลเ้คียงกบัสายตาคนเราซ่ึงหมายความถึงขนาดกวา้ง ยาวและความลึกของภาพท่ีมอง
ท่ีช่องภาพ และสายตา มนุษยใ์กลเ้คียงกนั (วชิยั พรเศรษฐถ์าวร, 2559) 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 13  ความยาวโฟกสัของเลนส์ 
ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558). 
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แผนภูมิท่ี 14  Angel of View and Field of View 
ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558).  
 

   2. เคร่ืองบันทกึภาพ (Video Recorder) 
    บางคร้ังการเฝ้าระวงัในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อท าให้เราทราบถึงสัญญาณ
เตือนล่วงหนา้ต่างๆ ก่อนท่ีเหตุการณ์จะเกิดข้ึน เช่น อาจส่งคนมาดูลาดเลาล่วงหนา้เพื่อวางแผนการ
ก่อการต่างๆ ท าให้เราไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้เราอาจตกเป็นเป้าสายตาของใครท่ีประสงคร้์าย
หมายเอาชีวิตหรือทรัพยสิ์นท่ีมีค่าของเราก็ได้ มนัเป็นเร่ืองยากมากท่ีเราจะตอ้งคอยมานั่งเฝ้ามอง
ภาพกลอ้งวงจรปิดตลอดเวลา หรือเราตอ้งมาคอยดูภาพยอ้นหลงัทุกวนั หรือวนัละหลายๆ คร้ัง อาจ
มีเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นการบ่งบอกถึงสัญญาณอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นไม่ชา้น้ี ท าให้ระบบการจบั
การเคล่ือนไหว ตรวจจบัส่ิงของท่ีหายไปจากท่ีวางเอาไว ้หรือตรวจสอบสีจากส่ิงของหรือบุคคลได ้
เพื่อท าเราสามารถพิจารณาและตดัสินใจได้ว่าขณะน้ีเราตกอยู่ในภาวะการใด หรือด้วยสินคา้ใน
สต็อกท่ีอยู่หายไปแบบไร้ร่องรอย ไร้กล่ินให้เราติดตามกลบัมาได้ จบัมือใครดมก็ไม่ได ้และไม่
ทราบวนัเวลาท่ีแน่นอนวา่สินคา้นั้นหายไปเม่ือไหร่ (นพ  มหิษานนท,์ 2557) 
    หากแบ่งวิวฒันาการของการท างานดว้ยเคร่ืองบนัทึกภาพของกลอ้งวงจรปิด
เราสามารถแบ่ง ออกได้เป็น 2 ยุคใหญ่ด้วยกัน คือ ยุคท่ีการบันทึกภาพด้วยวิธีการใช้ม้วนเทป               
ซ่ึงอุปกรณ์ส าคญัในการบนัทึก ซ่ึงเด่ียวน้ีหายไปจากตลาดแลว้ในการใช้มว้นเทปท าการบนัทึก เพราะ
ตอ้งมาคอยเปล่ียนม้วนวนัละหลายๆ คร้ัง ยิ่งมีจ  านวนกล้องท่ีมากเราก็ต้องมีการซ้ือม้วนเทปเก็บไว้
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ส ารองเปล่ียนมากไปดว้ย จึงไม่ค่อยสะดวกในการตอ้งคอยถอดเปล่ียนอยูบ่่อยๆ ยุคต่อมาก็เลยเปล่ียนมา
เป็นการบนัทึกลงในฮาร์ดดิสค์ เพราะการใช้งานท่ีง่ายกว่า สะดวกกว่า ไม่ตอ้งมาคอยเปล่ียนมว้นเทป  
แต่อยู่ท่ีว่าผูใ้ช้งานตอ้งการความจุเท่าไหร นานแค่ไหนก็สามารถหาซ้ือใช้ไดต้ามความตอ้งการ โดยมี
อุปกรณ์หลกัๆ ไดแ้ก่ DVR (Digital Video Recorder) ส าหรับท าการบนัทึกภาพกลอ้งวงจรปิดชนิดอะ
นาล็อกลงบนฮาร์ดดิสค์ และ NVR (Network Video Recorder) เป็นอุปกรณ์ส าหรับบนัทึกภาพกลอ้ง
วงจรปิดชนิดดิจิตอลลงบนฮาร์ดดิสค ์ซ่ึงฮาร์ดดิสค ์เป็นอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงในโลกของ
คอมพิวเตอร์ถือวา่เป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะเป็นตวัจดัเก็บขอ้มูลของเราทุกอยา่งภายใน อย่างอ่ืนพงัหรือ
เสียหายก็ยงัดีกว่าฮาร์ดดิสค์พงั การเลือกใช้นั้นตอ้งเลือกท่ีมีความคงทน มีความเร็วรอบในการเขียน 
อ่านสูง มีการส่งผ่านขอ้มูลเข้าออกท่ีรวดเร็ว มีช่องต่อเป็นแบบไหน ฮาร์ดดิสค์โดยทัว่ไป แล้วมีอยู่
ดว้ยกนั 2 ชนิด คือ SATA เป็นหัวต่อขนาดเล็ก มกัมีสีแดงและสีน ้ าเงิน ส่งขอ้มูลแบบอนุกรม ซ่ึงนิยม
เป็นอย่างมากในปัจจุบนั ส่วนแบบ IDE เป็นหัวต่อขนาด 40 Pin ส่งข้อมูลแบบขนาน ปัจจุบนัน้ีไม่มี
จ  าหน่ายอยูใ่นตลาดแลว้ (อภิรัตน์   บางศิริ, 2554) 
    External Storage เป็นอุปกรณ์ส าหรับการเก็บขอ้มูลท่ีมีเน้ือท่ีขนาดใหญ่ 
หรือเรียกง่ายๆ ก็คือฮาร์ดดิสค ์ท่ีมีเน้ือท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลมากๆ ต่อพ่วงกบัเคร่ืองบนัทึก ในเร่ือง
ของงานรักษาความปลอดภยัมีความส าคญัเป็นอนัมาก ถือวา่เป็นหัวใจส าคญัเลยทีเดียวเพื่อการเก็บ
ขอ้มูลให้ไดน้านวนัข้ึนเพราะถา้ใช้ เฉพาะเคร่ืองบนัทึกในการเก็บขอ้มูลท่ีเดียวจะมีขอ้จ ากดัพื้นท่ี 
ในการวางฮาร์ดดิสคมี์พื้นท่ีไม่เพียงพอ เช่น ใส่ไดแ้ค่ 1-4 ลูก ก็เตม็แลว้ การบนัทึกขอ้มูลก็อาจไดไ้ม่
ตามความต้องการ ในความเป็นจริงแล้วฮาร์ดดิสค์ขนาดมหึมาน้ีสร้างข้ึนจากการน าฮาร์ดดิสค์
หลายๆ ลูกมาเรียงต่อกนั (Array of Hard Disk) ซ่ึงฮาร์ดดิสคห์ลายลูกเหล่าน้ีจะเช่ือมต่อเขา้กบั Back 
Plane โดยผา่นช่องต่อของฮาร์ดดิสคท่ี์เรียกวา่ Disk Interface และจากนั้นใชข้บวนการการท า RAID 
เพื่อรวมฮาร์ดดิสค์เข้าด้วยกันเป็นก้อนเดียวกันและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่ีว่า
ฮาร์ดดิสคต์วัใดตวัหน่ึงเสียหายจะส่งผลให้ทั้ง Array เสียหายไปดว้ย External Storage ไม่สามารถ 
ท่ีจะท างานดว้ยตวัของมนัเองได ้ตอ้งผา่นเคร่ืองบนัทึกภาพกลอ้งวงจรปิด หรือผา่นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
ท่ีจะก าหนดให้ตวั External Storage ซ่ึงเรียกว่า Host และ Host จะเช่ือมต่อกนัผ่านช่องต่อท่ีเรียก  
กนัวา่ Host Interface (อภิรัตน์  บางศิริ, 2554) 
    รูปแบบองค์ประกอบของ External Storage ประกอบด้วยกนั 3 ส่วน คือ 
Back Plane  มีอยู่ด้วยกนัหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับรุ่นและยี่ห้อ แต่เราต้องเลือกให้เข้ากับชนิดของ
ฮาร์ดดิสค์ท่ีจะใช้ เช่น ฮาร์ดดิสค์ แบบ SATA เราก็ต้องเลือก SATA ส่วนต่อมาคือ Storage 
Processor เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีประมวลผลกลางของขอ้มูลเปรียบเสมือนดงัสมอง ท าหนา้ท่ีควบคุม
ทุกอยา่ง สุดทา้ยก็จะเป็น Host Interface  ทุกวนัน้ีมีอยู่ ดว้ยกนั 4 แบบใหญ่ๆ คือ SCSI, SAS, Fiber 
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Channel, Ethernet ซ่ึงในแต่ละแบบนั้นก็มีหลากหลายประเภท เวลาเลือกซ้ือจึงควรระมัดระวงั  
นอกจากเร่ืองของการส่งผ่านขอ้มูล การแจง้เตือนเม่ือมีปัญหาต่างๆ เกิดข้ึน การประหยดัพลงังาน 
เร่ืองเสียงของเคร่ืองเวลาท างานไม่ควรดงัจนเกินไปและท่ีส าคญัคือความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีอยู่
ภายในฮาร์ดดิสค์ ในกรณีท่ีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หน่ึงเสียหาย เราควรท่ีจะหาอะไหล่มาเปล่ียนแทน 
ไดโ้ดยท่ีไม่ท าให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก็บไวสู้ญหายไปดว้ยเพราะถา้ฮาร์ดดิสคเ์สียเราสามารถเปล่ียนลูก
ให้ได้เลย แต่ถ้าเป็น Back Plane และ Storage Processor เสียเราคงต้องหาเคร่ืองใหม่มาทดแทน 
หรือเปล่ียนใหม่ยกชุด แต่ใช้ฮาร์ดดิสค์ชุดเดิม และต าแหน่งเดิม ซ่ึง External Storage ท่ีดีนั้นตอ้ง
สมควรกูคื้นค่าไดใ้นส่วนของ RAID และขอ้มูลท่ีอยูภ่ายในทั้งหมด (อภิรัตน์  บางศิริ, 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 15 องคป์ระกอบของ External Storage 
ท่ีมา : อภิรัตน์  บางศิริ, (2554).  
 

    ประเภทของ External Storage แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การต่อ
ตรงระหวา่งเคร่ืองบนัทึกภาพกลอ้งวงจรปิดหรือ เซิร์ฟเวอร์ DAS (Direct Attached Storage) เขา้กบั 
External Storage เราจะเรียกว่า Host ประเภทต่อมาเป็น การต่อเช่ือมโดยผ่านระบบเครือข่าย อาทิ
เช่น SAN (Storage Area Network), NAS (Network Attached Storage) และ iSCSI (Internet Small 
Computer System Interface) ทั้ง 3 แบบจะไม่ไดเ้ช่ือมต่อกนัโดยตรงกบัเคร่ืองบนัทึกแต่จะต่อผ่าน
พวก Switch และเวลาท่ีจะใช้งานตอ้งระบุ Host ปลายทางอุปกรณ์ หากจะกล่าวให้เห็นภาพง่ายๆ    
ก็คือวา่ External Storage มีรากฐานของการสร้างฮาร์ดดิสค ์อยูบ่น RAID ประเภทต่างๆ เช่น 0-1-3-
50-6-10-50 ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัท่ีสุด ส่วนเร่ืองของประเภทของการ Interface หรือการเช่ือมต่อท่ีมี
ทั้งแบบ DAS, SAN, NAS และ iSCSI ก็จะเป็นเร่ืองของความเร็วและวิธีการ ในการเช่ือมต่อท่ีเรา
สามารถเลือกใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านและอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่(อภิรัตน์  บางศิริ, 2554) 
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    DAS (Direct Attach Storage) เป็นการต่อพ่วงกันระหว่างเคร่ืองบันทึก 
กบั External Storage เขา้โดยตรง เราจะเรียกเคร่ืองบนัทึกท่ีต่อผา่นว่า Host ซ่ึงหมายความวา่เคร่ือง
บนัทึกเป็นเจา้ของ External Storage นั้น โดยมากมกัจะใชรู้ปแบบการเช่ือมต่อแบบ SCSI และ SAS  
แต่ก็มี DAS บางยี่ห้อสามารถต่อกบัเคร่ืองบนัทึกไดห้ลายๆ เคร่ืองพร้อมกนัเราเรียกว่า Multi Host  
ซ่ึงมีประโยชน์มาก ในการเก็บขอ้มูล 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 16  DAS External Storage 
ท่ีมา : อภิรัตน์  บางศิริ, (2554). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 17  DAS External Storang Multi Host Configuration 
ท่ีมา : อภิรัตน์  บางศิริ, (2554).  
 

    SAN (Storage Area Network) เป็นการเช่ือม ต่อของ External Storage 
ผา่นทาง SAN Switch  เวลาท่ีเราจะใชง้านนั้นเราจะตอ้งระบุ Host ก่อน SAN  นั้นเหมาะกบัระบบท่ี
ตอ้งการเก็บขอ้มูลมากๆ ขนาดใหญ่ และพร้อมท่ีจะรองรับการขยายไปในอนาคตไดเ้ร่ือยๆ  เพราะ
โครงสร้างของ SAN นั้นพอมี External Storage เพิ่มเขา้มาก็เพียงแค่ต่อเขา้กบั SAN Switch จากนั้น
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ก็ท าการสร้าง RAID ระบุ Host มนัก็ พร้อมท่ีจะใช้งานไดท้นัที แตกต่างจาก DAS ท่ีตอ้งมีการมา
ระบุหมายเลข External Storage และเดินสายใหม่ และสายนั้นก็ไม่สามารถเดินไดร้ะยะทางไม่เกิน 
10 เมตรในส่วนของ SCSI และในส่วนของ SAS นั้นก็ตอ้งมา บอกเคร่ืองบนัทึกให้รู้จกักบั External 
Storage ก่อน ซ่ึงแน่นอนว่าทั้ง SCSI-SAS ตอ้งมีการปิดระบบเป็น ระยะเวลาช่วงหน่ึง ส่วน SAN 
นั้นไม่ตอ้งแต่ก็มีการใช้งาน SAN Storage ท่ีมี Host Interface แบบ Fiber Channel แต่ก็น ามาใช้ท า
เป็น DAS ก็มี โดยการตดั SAN Switch ออกไป 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 18  SAN (Storage Area Network) เป็นการเช่ือมต่อของ External Storage 
ท่ีมา : อภิรัตน์  บางศิริ, (2554).  
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    iSCSI (Internet Small Computer System Interface), NAS (Network 
Attached Storage) ถ้ามองในรูปแบบการเช่ือมต่อดูเหมือนว่า iSCSI และ NAS จะเหมือนกัน คือ   
ใช ้Ethernet Switch หรือ LAN Switch หรือเรียกง่ายๆ คือ Network Switch เป็นตวัเช่ือมต่อแต่จริงๆ
แล้วนั้นมองในการรับส่งข้อมูล iSCSI นั้นเป็น SAN แบบหน่ึง เพราะใช้รูปแบบการรับส่งแบบ 
Block โดยใช ้Protocol แบบ SCSI แต่ไดท้  าการพฒันาข้ึนมาเพื่อให้มีราคาถูกลงเพราะไม่ตอ้งผกูมดั
กบั Fiber Channel Switch เพราะสามารถใช ้Ethernet Switch แทนได ้ส่วน NAS นั้นใชรู้ปแบบการ
รับส่ง File โดยใช้ Protocol  แบบ NFS, CIFS การใช้งานก็ต่างกนั NAS ไม่เหมาะกบัการใช้งานท่ี
ตอ้งมีการเขียนขอ้มูลลงบน Storage เท่าไรนกั แต่มกัใช้เป็นท่ีเก็บไฟล์ หรือท างานในรูปแบบท่ีไม่
เน้นหนักไปกบัการเขียนขอ้มูล เพื่อให้เคร่ืองในระบบสามารถเขา้มาใช้งานได้ (อภิรัตน์ บางศิริ,  
2554) 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 19  iSCSI (Internet Small Computer System Interface) 
ท่ีมา : อภิรัตน์  บางศิริ, (2554).  
 

    ปัจจุบนัเคร่ืองบนัทึกภาพแบบ DVR และ NVR นั้นมีพื้นฐานเหมือนกนั
โดยการบนัทึกภาพท่ีได้ลงในฮาร์ดดิสค์แบบดิจิตอลและมีความสามารถในการท างานบนระบบ
เครือข่ายไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้สินคา้ท่ีเป็นระบบอุปกรณ์บนัทึกภาพผา่นระบบอนาล็อค (DVR) และ 
อุปกรณ์บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) ก็ยงัมีให้ลูกคา้ได้เลือกใช้งานตามแต่ความตอ้งการและ
งบประมาณท่ีตั้งเอาไว ้กล่าวถึงเคร่ืองบันทึกแบบ DVR เร่ิมมีความนิยมข้ึนเม่ือปี 2000 ถือเป็น
นวตักรรมใหม่ของระบบกล้องวงจรปิดในยุคนั้ นเลยเพราะว่าเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบ          
การบันทึกภาพท่ีเคยใช้แบบม้วนเทปมาเป็นการใช้ฮาร์ดดิสค์แทนท าให้มีข้อดีก็คือ สามารถ
บนัทึกภาพได้นานมากข้ึน และการเก็บขอ้มูลนั้นก็ง่ายเพราะฮาร์ดดิสค์ มีขนาดเล็กกว่ามว้นเทป   
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เลยเป็นสาเหตุให้ มีการเรียกช่ือเคร่ืองบนัทึกภาพกลอ้งวงจรปิดว่า Digital Video Recorder (DVR) 
ได้พัฒนาข้ึนมาตลอดใช้เทคโนโลยีในการบีบอัดภาพท่ีจะบันทึกเฉพาะส่วนของภาพท่ีมีการ 
เปล่ียนแปลงท าให้ได้ภาพท่ีไม่กระตุก เพราะว่าไม่ได้ตัดเฟรมของภาพออกไปจนถึงทุกวนัน้ี     
ส่วน NVR ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานบนระบบ IP การท างานก็คล้ายๆ กับเคร่ืองบนัทึกชนิด 
DVR แต่เปล่ียนแปลงความสามารถไปตามเทคโนโลยี แต่ความยืดหยุ่นในการใช้งานควบคู่กับ
อุปกรณ์ อ่ืนท่ีเป็นไอพีจะท าได้ง่ายกว่าและมีความหลากหลาย จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  
(นพ มหิษานนท,์ 2557) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

แผนภูมิท่ี 20  เคร่ืองบนัทึกภาพโทรทศัน์วงจรปิดแบบอนาล็อค ( DVR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 21  เคร่ืองบนัทึกภาพโทรทศัน์วงจรปิดแบบระบบเครือข่าย ( NVR) 
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    การท างานของระบบเคร่ืองบนัทึกภาพกล้องวงจรปิดส่วนมากเป็นการ
ท างานท่ีค่อนข้างเป็นระบบปิด คือไม่ยืดหยุ่นต่อการเพิ่มลดขนาดของระบบ ในยุคแรกๆ ท่ี
เทคโนโลยขีองการท างานบนระบบเครือข่ายยงัไม่ไดรั้บการพฒันาการจะเพิ่มหรือลดจ านวนกลอ้ง
นั้นล าบากต่อการท างานมาก เพราะการท่ีจะเพิ่มกลอ้งเราก็ตอ้งท าการเพิ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ และ
ตอ้งเพิ่มเคร่ืองบนัทึกไปพร้อมๆ กนั ส่วนจอเราก็ตอ้งเพิ่มตามจ านวนของเคร่ืองบนัทึกเป็นจอใคร
จอมนั ไม่สามารถเรียกดูภาพของกล้องวงจรปิดอ่ืนท่ีต่ออยูท่ี่อ่ืนได ้แต่ก็มีบางยี่ห้อรวมเป็นระบบ
เดียวกนัได้ โดยการต่อสายขอ้มูลต่างๆ เขา้หากนั แต่ส่วนมากก็ต่อไดม้ากสุด แค่ 4 ชุด ซ่ึงก็ยงัไม่
รองรับกบัระบบท่ีมีกลอ้งจ านวนมากๆ และตอ้งการขยายเพิ่มไดอี้กในอนาคต ยคุน้ีการท างานต่างๆ 
จะผ่านระบบเครือข่าย โดยจะน าชุดรับสัญญาณและเคร่ืองบันทึกแต่ละชุดมาต่อเข้ากับระบบ 
เครือข่ายและใช้ เซิร์ฟเวอร์มาท าเป็นระบบการจดัการจากศูนยก์ลาง Central Mangement System 
(CMS) หรืออาจเรียกอีกช่ือว่า Application Management Server (AMS) หรือ Management Server 
เม่ือน ามาเช่ือมต่อกันเป็นเครือข่าย และใช้โปรแกรมส าหรับบริหารจดัการข้อมูลก็จะท าให้เรา 
เรียกดูภาพจากกล้องวงจรปิดไหนก็ได้ โดยไม่ต้องสนใจว่าจะเช่ือมต่อเข้ากับเคร่ืองบันทึกใด   
เพราะทุกอย่างนั้นเช่ือมโยงกนับนเครือข่ายเรียบร้อยแลว้ ระบบ CMS ท่ีดีนั้นควรมีความสามารถ
พอท่ีจะรองรับกลอ้งวงจรปิดได้หลายพนักลอ้ง และควรมีระบบแผนท่ีรวมถึงคน้หาภาพต่างๆ ท่ี
สะดวกในการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัเม่ือ CMS Fail ระบบก็ควรบนัทึกภาพต่อไป 
CMS นั้ นก็มีข้อเสียคือ เป็นการท างานบนเครือข่ายจึงต้องมีการออกแบบเร่ือง ความกวา้งของ
ช่องสัญญาณใหมี้มากพอสมควร และเร่ืองของเวลา Time Synchronization ของอุปกรณ์ทุกตวัควรมี
เวลาตรงกนัดว้ย (นพ  มหิษานนท,์ 2557) 
   3. จอแสดงผล (Display Monitor) 
    ขนาดของจอและความละเอียดของภาพ เม่ือตอ้งการแสดงภาพขนาด Full 
HD 1920 x 1080 Pixels บนจอภาพท่ี Native Resolution 1368 x 768 Pixels ภาพจะท าการปรับให้
เล็กลงโดยการลดจ านวนจุด เราเรียกว่า Down Scale ท าให้เราได้ภาพแสดงออกมาแบบ HD จึง
เรียกว่า HD Ready  แต่เม่ือภาพท่ีมีความละเอียดน้อย ตอ้งการแสดงภาพให้เต็มจอระบบจะปรับ
ขนาดของจุดเพิ่มข้ึนเรียกวา่ Up Scale Native Resolution คือ จ านวน Pixels ท่ีแทจ้ริง 
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HD Ready 
1024 x 768 = 786,432  Pixels 
1280 x 720 = 921,600  Pixels 
1368 x 768 = 1,050,624 Pixels 
 
Full HD 
1920 x 1080 = 2,073,600  Pixels 
 
 
Ultra HD (4K) 
3840 x 2160 = 8,294,400  Pixels 
 
 
Full UHD (8K) 
7680 x 4320 = 33,177,600  Pixels 
 
  
 
 

แผนภูมิท่ี 22  ขนาดของจอมอนิเตอร์  
ท่ีมา : ปฐมพงศ ์ วาระนุช, (2558).  
 

   จอมอนิเตอร์ในระบบกล้องวงจรปิดในปัจจุบนันิยมใช้จอชนิด LED, LCD 
และ CRT เพื่อใช้ถ่ายทอดสัญญาณภาพในระบบอะนาล็อกและระบบดิจิตอลท่ีเป็นเน็ตเวิร์ก มาดู
หลกัการท างานกนัว่าเป็นอย่างไรบา้ง เช่น จอแบบ CRT คลา้ยกบัจอเคร่ืองรับโทรทศัน์รุ่นเก่าท่ีมี
น ้ าหนักมาก หรือเราเรียกว่าจอตู ้ซ่ึงผลิตจากหลอดสูญญากาศพิเศษท่ีภาพสามารถสร้างล าแสง
อิเล็กตรอนชนกับผิว Phosphorescent จอภาพ ของเคร่ืองบนัทึกภาพกล้องวงจรปิด หรือจอคอม
สมยัก่อนท่ีมีขนาดใหญ่ๆ ก็เป็นลกัษณะเหมือนกนัโดยจะสร้างล าแสงอิเล็กตรอน Anode และสร้าง
แม่เหล็กความถ่ีต ่า จากนั้นหลอด CRT จะให้ภาพสี โดยยิงอิเล็ก ตรอน 3 ตวั ส าหรับสีแดง สีเขียว 
และสีน ้าเงินอยา่งละตวั หลอด CRT จะท าการสร้างภาพใหเ้รา 3 ภาพ ซ้อนกนัคือ สีแดง สีเขียว และ
สีน ้ าเงิน ซ่ึงเรียกว่าแบบจ าลองสี RGB จอมอนิเตอร์แบบ CRT แมจ้ะมีน ้ าหนักมากและให้ความ
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คมชัดต ่ากว่าจอมอนิเตอร์ชนิดอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นตน้แบบของจอภาพทั้งหมดท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัน้ี  
แต่ก็มีขอ้ดีของการประหยดัตน้ทุน อีกทั้งภาพท่ีได้จากกล้องวงจรปิดก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้กราฟฟิก  
ในการตกแต่งอนัเป็นขอ้จ ากดัของจอ CRT ท่ีไม่อาจเทียบเท่า LED หรือ LCD ได ้(นพ  มหิษานนท,์ 
2557) 
    จอ LCD จอแสดงผลแบบ Digital ท่ีใช้วตัถุท่ีเป็นผลึกเหลว และก็ใช้
หลอดฟลูออเรสเซนต ์ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหลอดผอมวางเรียงกนัเป็นแนวนอนยาวลงมาเป็นตวัก าเนิด
แสงสวา่ง แทนการใชห้ลอดภาพ ในจอตู ้CRT รุ่นเก่าๆ จึงท าให้จอภาพแอลซีดี ใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ี
นอ้ยกวา่จอภาพแบบซีอาร์ทีประมาณหน่ึง ในสามและเกิดความร้อนน้อยกวา่ให้ภาพของสีออกมา
นุ่นนวลและอบอุ่นกว่าของเดิม โดยภาพท่ีปรากฏข้ึน เกิดจากแสงท่ีถูกปล่อยออกมาจากหลอดไฟ
ดา้นหลงัของจอภาพ หรือหลอด Black Light ส่องแสงผ่านชั้น กรองแสงท่ีเป็นผลึกเหลว และท า
การกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าท าให้โมเลกุลท่ีอยูใ่นของเหลวเรียงตวักนัเป็น เซลส์ 3 เซลส์คือ แสงสี
แดง แสงสีเขียวและแสงสีน ้าเงิน  ในส่วนของจุดภาพพิกเซลนั้นหมุนเป็นมุม 90 องศา เพื่อใหเ้กิดได้
ทั้งจุดสว่างและจุดมืด ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบนัไดท้  าการพฒันาออกเป็น 2 คือ Passive Matrix เป็น
เทคโนโลยีแบบเก่าท่ีให้ความคมชัด และความสว่างน้อยกว่า และ Active Matrix แสดงภาพได ้
คมชดัและสวา่งกวา่แบบแรกใชใ้นจอมอนิเตอร์หรือโนต้บุก๊  (อภิรัตน์  บางศิริ, 2554) 
    จอ  LED เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในตระกูลไดโอดแบบหน่ึง โดยมี
ส่วนประกอบสารก่ึงตวัน าเป็นฐาน ช่ึงประกอบด้วยสารชนิด P และ N เม่ือน าสารทั้งสองชนิด
ประกอบติดกันแล้วหลังจากปล่อย กระแสไฟฟ้าท่ีระดบัหน่ึงเขา้ไปยงัส่วนประกอบทั้งสองจะ
เกิดปฏิกิริยาท่ีรอยต่อท าให้เกิดแสงข้ึนมา แสงท่ีเกิดข้ึนเป็นการแลกเปล่ียนอิเล็กตรอนของสาร     
ก่ึงตวัน าภายในตวั LED โดยจะใชส่้วนของค่าไดโอด LED ต่อเขา้กบัวงจรทั้งหมด ตวั LED จะถูก 
เคลือบดว้ยวสัดุอีพอ็กซ่ีเรซ่ิน เพื่อป้องกนัช้ินส่วนภายในตวั LED วสัดุอีพอ็กซ่ีท่ีหุม้ตวัสารก่ึงตวัน า
มีลักษณะโปร่งใส มีลักษณะเหมือนเลนส์ในการก าหนดทิศทางการส่องสว่างให้เป็นล าแสง 
ขณะเดียวกนัใชป้้องกนัการกระทบกระแทกของตวั LED ช้ินส่วนทั้งหมดท่ีอยูภ่ายในจึงถูกยึดอยา่ง
ถาวร ดว้ยสาเหตุท่ี LED แตกต่างจากหลอดไฟฟ้าทัว่ๆ ไป LED จึงใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีต ่ากว่าในการ 
ให้ก าเนิดแสงสว่าง และความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งานก็ต ่ าด้วยเช่นกัน LED ยงัสามารถ
เปล่งแสงไดห้ลาก สี ข้ึนอยูก่บัการใชอ้ตัราส่วนของสารก่ึงตวัน าเม่ือท าการผลิต LED ปัจจุบนัผลิต
ไดทุ้กสี และยงัสามารถผลิต แสงชนิดพิเศษอยา่งอินฟราเรดท่ีใชง้านในกลอ้งวงจรปิดไดด้ว้ย (นพ  
มหิษานนท,์ 2557) 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล 
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แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกล้องวงจรปิดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

วตัถุประสงค์ 
1. ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดดา้น เพศ อาย ุ

วฒิุการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ศึกษาระดับความส าคัญของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือกล้องวงจรปิดของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน 

กระบวนการ และคุณภาพดา้นบริการ 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิด 

 ตอนท่ี 3 ปัจจยัทางการตลาด 

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามในคร้ังน้ีจะเก็บเป็นความลบัเพื่อใชใ้นการศึกษาเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ี     หนา้ 1 



 129 

 

 ส าหรับผูว้จิยั 
ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล  

1. เพศ 
  1 ชาย                                                  2 หญิง                                          

 

2. อาย ุ
  25 – 35 ปี       36 – 36 ปี     47 – 57 ปี     58 – 68 ปี      69 ปีข้ึนไป 

 

3. ระดบัการศึกษา 
  1 ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย      2 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
  3 ปวส./อนุปริญญา       4 ปริญญาตรี 
  5 สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4. ประเภทบุคลากร 
  1 พนกังานขา้ราชการ                             2 พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
  3 พนกังานเอกชน          4 แม่บา้น/พอ่บา้น 
  5 ธุรกิจส่วนตวั          6 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………...... 

 

5. ระดบัรายได ้(ต่อเดือน) 
  ต  ่ากวา่ 15,000 บาท       15,001 – 25,000  บาท 
  25,001 – 35,000  บาท                     35,001 – 45,000  บาท 
  45,001 -  55,000 บาท                     55,001  บาทข้ึนไป 

 

ตอนที ่2 พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือกล้องวงจรปิดแบ่งตามระดบัแรงจูงใจ  
6. ท่านตอ้งการกลอ้งวงจรปิดชนิดไหน 
  แบบอะนาลอ็ก        แบบดิจิตอล 

 

7. ท่านอยากซ้ือกลอ้งวงจรปิดอยา่งเดียว หรือติดตั้งใหด้ว้ย 
  ซ้ือสินคา้อยา่งเดียว        ซ้ือสินคา้และติดตั้งใหด้ว้ย 

 

8. ท่านตอ้งการกลอ้งวงจรปิดก่ีตวัถา้หากจะใชจ้ริง 
  4  ตวั                         8  ตวั              16  ตวั       
  มากกวา่ 16 ตวั          อ่ืน ๆ ............................... 

 

9. สถานท่ีติดตั้งของท่านเป็นแบบไหน 
  1 บา้นเด่ียว           2 ส านกังาน 
  3 ร้านคา้/ร้านขายของ          4 ทาวน์เฮา้ส์ 
  5 โรงงานอุตสาหกรรม                        6 โกดงัสินคา้ 
  7 อาคารบิวด้ิง/หมู่บา้น                         8 สถานท่ีราชการ 
  9 อ่ืน ๆ...................................... 
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 ส าหรับผูว้จิยั 

10. คุณสมบติัท่ีท่านตอ้งการใชง้านของระบบกลอ้งวงจรปิด 
  ความสามารถในการใชดู้ในท่ีมืด              
  ความสามารถในการดูออนไลน์มือถือ 
  ความสามารถในการจบัป้ายทะเบียนรถ    
  ความสามารถในการบนัทึกได ้ 30 วนั 
  อ่ืน ๆ ........................................... 

 

11. ท่านตอ้งการติดตั้งเม่ือภายใน 
  เร็วท่ีสุด 1-7 วนั        
  มากกวา่ 7 วนัแต่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
  ไม่เกิน 90 วนั                      
  ไม่เกิน 180 วนั 

12. ท่านตอ้งการใชง้บประมาณในการติดตั้ง 
  15,000 – 30,000  บาท       30,001 – 45,000  บาท 
  45,001 – 60,000 บาท                     60,001 –75,000 บาท 
  75,001 บาทข้ึนไป                    

13. ผลิตภณัฑท่ี์ท่านคาดวา่จะใชป้ระกอบกนั (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  ตูเ้ก็บเคร่ืองบนัทึก                
  อุปกรณ์ส่งสญัญาณอินเตอร์เน็ต 
  คอมพิวเตอร์                         
  โทรศพัท ์
  อ่ืน ๆ 

 

 

 

ตอนที ่3 ปัจจยัทางการตลาด  
5  = มากท่ีสุด       4 = มาก         3 = ปานกลาง         2 = นอ้ย         1 = นอ้ยท่ีสุด  
 ส าหรับผูว้จิยั 

พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือกล้องวงจรปิด 
ระดบัแรงจูงใจ  

5 4 3 2 1  
ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์       

ประโยชน์หลกั       
14. ความคมชดัของภาพ       
15. ระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูล       
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 ส าหรับผูว้จิยั 

พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือกล้องวงจรปิด 
ระดบัแรงจูงใจ  

5 4 3 2 1  
รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์       
16. ขนาดเลก็สวยงาม       
17. รูปทรงของตวักลอ้งท่ีหลากหลาย       
ผลติภัณฑ์ทีค่าดหวงั       
18. ความสะดวกสบายในการบริหารจดัการ       
19. การตรวจจบัพฤติกรรมบุคคลทัว่ไป       
ผลติภัณฑ์ควบ       
20. เคร่ืองส ารองไฟ (UPS)       
21. จอมอนิเตอร์  (TV)       
ศักยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์       
22. การรับประกนัสินคา้ท่ียาวนาน       
23. ความสามารถในการใชดู้ภาพผา่นทางมือถือได ้       

ปัจจยัด้านราคา       
24. คุณภาพเหมาะสมกบัราคา       
25. ความหลากหลายของรูปแบบการช าระเงิน       
26. ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายราคาใหเ้ลือกซ้ือ       

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย       
27. ร้านอยูใ่กลบ้า้น/ท่ีท างาน       
28. ความน่าเช่ือถือของสถานท่ีจดัจ าหน่ายและติดตั้ง       
29. สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลากหลาย       

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด       
30. การใหข้อ้มูลและค าแนะน าของพนกังานขาย       
31. การมีของแถมอุปกรณ์เสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการ     

ใชง้าน 
      

32. การใหส่้วนลดราคาสินคา้       
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 ส าหรับผูว้จิยั 

พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือกล้องวงจรปิด 
ระดบัแรงจูงใจ  

5 4 3 2 1  
ปัจจยัด้านคุณภาพบริการ       

33. การบริการซ่อมบ ารุงรักษาผลิตภณัฑ ์       
34. การบริการออนไลน์ดูภาพผา่นมือถือ       

35. การใหค้  าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง รับประกนั       
ปัจจยัด้านพนักงาน       

36. พนกังานสุภาพ เรียบร้อย สะอาด มีอธัยาศยัดี       
37. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของพนกังาน       
38. ความเรียบร้อยของงานท่ีติดตั้งพร้อมใชง้าน       

ปัจจยัด้านส่ิงต่าง ๆ ในส านักงาน       
39. ความสะอาดของบริษทัท่ีใหบ้ริการ       
40. ความพร้อมเคร่ืองมือของพนกังานติดตั้ง       
41. ลกัษณะของการจดัหนา้ร้านมีความสะดวกสบาย มี

สินคา้ตวัอยา่งใหดู้ 
      

ปัจจยัด้านกระบวนการ       
42. การมีขั้นตอนการประสานงานแตล่ะฝ่ายรวดเร็ว       
43. การมีการบริการอยา่งครบวงจร       
44. การมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ       
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ภาคผนวก ค 
เอกสารการตรวจสอบเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ง 
การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือตามแนวคิดของครอนบคั 
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Reliability 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach’s Alpha N of Items 
 

.960 31 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศนียบตัร โครงการประชุมวชิาการบณัฑิตศึกษา 
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