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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อ
กล้องติดรถยนต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้บรโิภคที่เคยเลอืกซื้อ
กล้องติดรถยนต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล             
คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมัน่ของส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมเท่ากบั 0.931 และ กระบวนการ
ตดัสนิใจซื้อกล้องตดิรถยนต์ โดยรวมเท่ากบั 0.908 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ การวิเคราะห์            
การถดถอยสหสมัพนัธ ์
 ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 35 – 44 ปี สถานภาพสมรส                 
มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท 
 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะ               
ทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร อยู่ในระดบัดมีาก
และดา้นราคาอยู่ในระดบัด ี
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บรโิภคที่เคยเลอืกซื้อกล้องตดิรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์
แตกต่างกนั 
 ส่วนประสมทางการตลาดซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑร์าคา การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
กระบวนการให้บริการมีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
ดา้นการรบัรูป้ญัหา การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และความรูส้กึหลงัการซือ้ 
 
ค าส าคญั: กลอ้งตดิรถยนต ์กระบวนการตดัสนิใจซือ้ สว่นประสมทางการตลาด  
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Abstract 
 

 The purpose of this research is to study the marketing mix influencing the customer buying 
decision process of car camera recording devices in the Bangkok metropolitan area. The samples in this 
study included four hundred customers who had bought a car camera recording devices in the Bangkok 
metropolitan area. The data were gathered by a questionnaire with a reliability of 0.931 in terms of the 
marketing mix and 0.908 in terms of the buying decision process. It was analyzed with statistical techniques 
including frequency, percentage, mean, standard deviation, an independent t-test and a One Way Analysis 
of Variance and Multiple Regression Analysis. 
 The results of the research were as follows: the most of respondents were male, aged between 
thirty-five to forty-four years old, married, graduated with a Bachelor’s degree, and employed as a company 
officer with a monthly income of between 25,001 to35,000 baht per month. 
 The marketing mix affected the customer buying decision process of car camera recording 
devices in the Bangkok metropolitan area. It was found that the overall levels of customer buying decision 
process of car camera recording devices in the Bangkok metropolitan area were at the highest level. When 
considering each aspect, it was found that the aspects of product, promotion, physical evidence and the 
factors of presentation, place, process, people were at the highest level and price was at the high level. 
 The hypothesis testing found the following results: customers who had bought a car camera 
recording devices in the Bangkok metropolitan area which differed a terms of gender, age, marital status 
education, occupation, and a monthly income were affected by buying decision process of car camera 
recording devices in the Bangkok metropolitan area. 
 The marketing mix including product, price, physical evidence presentation, and process were 
affected through the buying decision process of car camera recording devices in the Bangkok metropolitan 
area in the aspects of problem and need recognition, information searches the evaluation of alternatives, 
purchase decisions and post-purchase behavior. 
 
Keyword: Car Camera Recording Devices, Buying Decision Process, The Marketing Mix 
 
บทน า 
 การใส่ใจเรื่องความปลอดภยัในการใชร้ถยนต์บนทอ้งถนนจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั เนื่องจากเป็นผลดทีี่  ท าให ้             
ผู้ที่ข ับรถยนต์เองและคนอื่นที่ร่วมใช้ถนนในการจราจร แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะตระหนักและใส่ใจ                   
ในเรื่องความปลอดภยัแต่กไ็ม่ไดห้มายความว่าอุบตัเิหตุนัน้จะหมดไป และควรจะมอีุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมอือะไร
ทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐาน ในการอธบิายเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ขณะการใชร้ถยนต์บนทอ้งถนน เพราะเมื่อเกดิอุบตัเิหตุ
ทุกคนต่างจะไม่ยอมรบัว่าต้นเหตุของอุบตัิเหตุทีเ่กดิขึ้นนัน้เกดิขึน้จากตนเป็นผูก้ระท า ทุกวนันี้กล้องตดิรถยนต์             
ถอืว่าเป็นอุปกรณ์ทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการบนัทกึภาพเหตุการณ์และเล่าเรื่องราวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในรูปภาพวดีโีอ  
ทัง้ภาพและเสยีง ซึง่เป็นสิง่ส าคญัทีช่่วยใหเ้ป็นหลกัฐานส าหรบัตวัเจา้ของรถ และช่วยเป็นหลกัฐานส าหรบัเพื่อน
ร่วมทางคันอื่นๆ ที่เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ได้ติดกล้องติดรถยนต์ ในกรณีที่รถยนต์ของเราอยู่ในเหตุการณ์นัน้ๆ               
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ด้วย รวมถึงกรณีที่ทางบริษัทต้องการตรวจสอบพฤติกรรมในการใช้รถยนต์บนท้องถนนของพนักงานขับรถ               
เพื่อน ามาเป็นแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงวนิยัในการใชร้ถยนตข์องพนกังาน (อาคม รวมสวุรรณ. 2560) 

ตลาดกล้องติดรถยนต์มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องตามจ านวนรถยนต์ที่เพิม่ขึน้ จงึท าให้มกีาร
แข่งขนัในตลาดกล้องติดรถยนต์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ในยุคโลกาภิวัฒน์ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ถูกพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆล้วนแต่มีการพฒันาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิม่           
มากขึน้เรื่อยๆ ในส่วนของเทคโนโลยกีล้องตดิรถยนต์กเ็ช่นกนั ได้ถูกพฒันามาโดยตลอดทัง้รูปทรงที่ดูกะทดัรดั 
การตดิตัง้ทีส่ะดวกและง่ายส าหรบัผูใ้ชง้าน เมนูและคู่มอืการใชง้านทีส่ามารถเขา้ใจง่าย การตดิตัง้การใชง้านต่างๆ
ไม่ยุ่งยาก รองรบัพื้นที่ความจุที่สูงขึ้นเพื่อที่จะสามารถบนัทกึได้นานขึ้น ความคมชดัที่สามารถมองได้ชดัเจน                
ทัง้ในตอนกลางวนัและกลางคนื ฟงัค์ชัน่การใช้งานที่หลากหลาย ตลอดจนสามารถใช้งานร่วมกบัอุปกรณ์อื่นๆ            
ได ้สามารถโอนถ่ายขอ้มูลในรูปแบบภาพนิ่ง ภาพและเสยีงโอนผ่านไปยงัมอืถอืเพื่อใชง้านดูไฟลต่์างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
กล้องติดรถยนต์เองก็ถูกพฒันาควบคู่ไปกบัเทคโนโลยีอื่นๆในโลกยุคปจัจุบนัน้ี เช่นเดียวกบัเทคโนโลยีอื่นๆ 
รอบตวัเรา ซึ่งแต่ละแบรนด์กพ็ยายามสร้างจุดเด่นเพื่อให้มสี่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิม่ขึน้ ทัง้ขนาดและราคา              
ให้ลูกค้าได้เลือกตามเหมาะสม ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกนัออกไปตามวตัถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า เช่น                
เน้นเรื่องราคาถูก เรื่องศูนย์บรกิารทีน่่าเชื่อถอื สนิค้าดมีคีุณภาพสูง มชี่องทางการจดัจ าหน่ายทีด่ ีสะดวกสบาย             
ในการเลือกซื้อ มีการให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อตลอดจนการติดตัง้ มีการส่งเริมการขายการจดับูธกิจกรรม               
เพื่อโปรโมทสนิค้า มรีาคาโปรโมชัน่การลดแลกแจกแถมต่างๆ ขัน้ตอนการซื้อสนิคา้ทีส่ะดวกรวดเรว็ ซึ่งจุดเด่น
ต่างๆ ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้ จะมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคทีใ่ชร้ถยนต์ส่วนบุคคล
หรือไม่มากน้อยเพียงใดนัน้ทัง้หมดก็ขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ส่วนบุ คคลด้วย                
ว่าเป็นอย่างไร (ประชาชาตธิุรกจิ. 2560: ออนไลน์) 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น จงึท าใหก้ลอ้งตดิรถยนต์มคีวามจ าเป็นทัง้เพื่อบนัทกึเหตุการณ์บนทอ้งถนน
เมื่อเกดิอุบตัเิหตุและเมื่อตดิตัง้กลอ้งรถยนต์แลว้สามารถน าไปลดหย่อนประกนัภยัรถยนตไ์ดอ้กีดว้ย ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึมคีวามสนใจศกึษา สว่นประสมทางการตลาดซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิ
การตลาด พนักงานผู้ให้บริการ การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บรกิารที่มผีล               
ต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาสว่นประสมทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคลซึง่ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน   

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย               
การสง่เสรมิการตลาด พนกังานผูใ้หบ้รกิาร การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้รกิาร 
ทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซื้อ

กล้องติดรถยนต์ ได้แก่ ด้านการรับรู้ปญัหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
ความรูส้กึหลงัการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 
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2. ส่วนประสมทางการตลาดซึง่ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด พนักงานผู้ให้บริการ การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ กระบวนการให้บริการ มีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องตดิรถยนต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรบัรู้ปญัหา การแสวงหา
ขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และความรูส้กึหลงัการซือ้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของกลอ้งตดิ
รถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎแีละแนวความคดิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดมาประยุกต์ใช้
ในงานวิจยั ในการก าหนดกรอบแนวคิด การก าหนดขอบเขตวิจยั การสร้างแบบสอบถามและใช้เป็นเหตุผล
สนบัสนุนการพสิจูน์สมมตฐิานในการวจิยัครัง้นี้ ดงันี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ผู้วิจ ัยได้น าแนวคิดของ Belch and Belch (2005              
อา้งถงึในอจัฉรา นพวญิญูวงศ์, 2550) ไดท้ าการศกึษาดา้นลกัษณะส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อ 
ซึ่งได้แก่ อายุ (Age) เพศ (Sex) สถานภาพการสมรส (Status) การศึกษา (Education) อาชีพ (Occupation) 
รายได้ (Income) ซึ่งปจัจัยเหล่าน้ีมีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ทราบถึง ปจัจัยที่มีผลต่อการซื้อกล้องติดรถยนต์             
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะสามารถช่วยให้เข้าถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่มีลกัษณะ             
ของประชากรทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนัไดด้ขีึน้ และเป็นประโยชน์น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 
ทีเ่หมาะสม 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ผู้วจิยัได้น าแนวคดิของ ฟิลลปิ คอตเลอร์ 
(Kotler : 1997) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้ซึง่บรษิทั
น ามาใช้รวมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมี               
เพยีงแค่ 4 ตวัแปรเท่านัน้ (4Ps) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานทีห่รอืช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ต่อมามกีารคดิตวัแปรเพิม่เตมิขึน้มา อกี 3 ตวัแปร ได้แก่ พนักงาน             
ผูใ้หบ้รกิาร (People) การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการใหบ้รกิาร 
(Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้าน              
การบรกิาร ดงันัน้จงึรวมเรยีกไดว้่าเป็นสว่นประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีมสีว่นส าคญัทีจ่ะชว่ยให้
ทราบถึง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการซื้อกล้องตดิรถยนต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน ามาใชเ้ป็นแนวทาง           
ในการออกแบบสอบถามเพื่อความสอดคลอ้งกบัธุรกจิ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ ผู้วจิยัได้น าแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และ คณะ, (2541:145) กล่าวไวว้่า กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 5 ขัน้ตอน ดงัทีแ่สดงในภาพประกอบที ่ 
5 ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Stage of the buying decision process) ประกอบไปด้วย                   
การตระหนักถงึปญัหา การเสาะแสวงหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
ซึง่จะมคีวามสมัพนัธก์บัความนึกคดิ (Thought) ความรูส้กึ (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการด ารงชวีติของ
มนุษย์แต่ละคนซึ่งไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน ทัง้นี้ เพราะแต่ละคนมีทัศนคติ (Attitude) สิ่งจูงใจ (Motive) 
ประสบการณ์ การรบัรูห้รอืสิง่กระตุน้ (Stimuli) ทัง้ภายในและภายนอกต่างกนั ปจัจยัดงักล่าวจะมผีลต่อความรูส้กึ
นึกคดิทีน่ าไปสูก่ระบวนการตดัสนิใจซือ้และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 

4. ข้อมูลเก่ียวกบักล้องติดรถยนต ์ปจัจุบนัน้ีปฏเิสธไม่ไดว้่ากลอ้งตดิรถยนตก์ลายเป็นอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น
ส าหรับการใช้ถนนในทุกวันนี้  จะเห็นได้ว่ากล้องติดรถยนต์เหล่านี้สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์หลักฐาน              
การกระท าผิดบนท้องถนนได้อย่างชดัเจน ช่วยปกป้องผู้เสยีหายที่แท้จริงได้เป็นอย่างดีด้วยคุณสมบตัิต่างๆ                
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ที่มากมายและประโยชน์ที่ได้รบัจากการติดกล้องติดรถยนต์ ที่ได้ทัง้ผู้ที่ติดกล้องติดรถยนต์และเพื่อนร่วมถนน 
อตัราการผู้ใช้กล้องติดรถยนต์จะเพิ่มจ านวนขึน้เรื่อยๆ และเป็นอุปกรณ์จ าเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ที่รถยนต์                 
ทุกคนัจ าเป็นตอ้งมใีนอนาคต 
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้น างานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งของผูว้จิยัท่านอื่นๆ 
ดงันี้ ธนตัถ ์สขุประเสรฐิ (2559), มณัฑรพ สรุยิะปฐมธนกร (2559), พรสดุา ปานเกษม (2557), บุญญรตัน์ กุศลสง่ 
(2554), และ นพดล มนัตาวิจกัษณ์ (2553) ที่มีการศึกษาที่เหมือนกันในด้านส่วนประสมทางการตลาด และ 
กระบวนการตดัสนิใจ มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามในงานวจิยัเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีล
ต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคที่เคยเลอืกซือ้กลอ้งตดิรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึใชสู้ตรค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร 
โดยค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5 ใชส้ตูรของ W.G. Cochran จากการค านวณจะไดข้นาดของ
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 384 คน และเพิม่จ านวน 16 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 400 คน 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดวธิกีารสุ่มตวัอย่าง โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage 

sampling) ดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้วยวธิจีบัฉลาก (Lottery Method) โดยการจบัฉลากเลอืกเขตจ านวน 5 เขต จากทัง้หมด 50 
เขตโดยไม่ใส่คนื รอ้ยละ 10 ของกลุ่มประชากร (บุญชม ศรสีอาด, 2556: 38) เขตทีถู่กจบัฉลากเพื่อใช้ในการวจิยั
ครัง้นี้ ไดแ้ก่ เขตประเวศ เขตดนิแดง เขตปทุมวนั เขตคนันายาว และเขตภาษเีจรญิ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างในเขต              
ทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ตอนที ่1 ทัง้หมด 5 เขต เขตละ 80 ตวัอย่าง ทัง้หมด 5 เขต รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเกบ็ตวัอย่างในเขตทีเ่ลอืก
ไวใ้นขัน้ตอนที ่2 โดยเลอืกเพยีงหน้ารา้นตวัแทนจ าหน่ายกลอ้งตดิรถยนตซ์ึง่เป็นสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนิน
ชวีติของกลุ่มตวัอย่าง 

1. เขตประเวศ เกบ็ขอ้มลูที ่ศนูยก์ารคา้ซคีอน ศรนีครนิทร ์
2. เขตดนิแดง เกบ็ขอ้มลูที ่ศนูยก์ารคา้ฟอรจ์นูทาวเวอร ์
3. เขตปทุมวนั เกบ็ขอ้มลูที ่ศนูยก์ารคา้พนัทพิยป์ระตูน ้า 
4. เขตคนันายาว เกบ็ขอ้มลูที ่ศนูยก์ารคา้แฟชัน่ไอแลนด ์
5. เขตภาษเีจรญิ เกบ็ขอ้มลูที ่ศนูยก์ารคา้ซคีอน บางแค 
ขัน้ตอนท่ี4 วิธีก ารสุ่ มตัวอย่ างตามสะดวก (Accidental Sampling)  ผู้บ ริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครทีก่ าหนดไว้ในขัน้ตอนที ่3 จากการเกบ็ขอ้มูลจากบูธกจิกรรมที่ทางบรษิัทจดัขึน้ตามเขตพืน้ที่               
ทีก่ าหนดในขัน้ตอนที ่3 เพื่อกรอกขอ้มลูดว้ยตวัเองใหค้รบถว้นตามแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้เลือกใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อศึกษาถงึ ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องตดิรถยนต์ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มคี่าความเชื่อมัน่ของส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมเท่ากบั 0.931 และ 
กระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์โดยรวมเท่ากบั 0.908 
 
ผลการวิจยั 

1. ข้อมูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถาม ทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่ในช่วงอายุ 35 – 44 ปี มสีถานภาพ

สมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย ต่อ เดือน                            
25,001 – 35,000 บาท 

2. ความคิดเห็นเรื่องส่วนประสมทางการตลาดของกล้องติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร 

 ผลการวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาดของกลอ้งตดิรถยนต์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยรวมมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.23 แยกเป็นรายดา้น พบว่า 

 ด้านผลิตภณัฑ์ กล้องติดรถยนต์อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 โดยพจิารณาจาก 
การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก รูปแบบกล้องติดรถยนต์ดูสวยงามทนัสมยั คุณภาพของวสัดุที่ใช้เหมาะสมและคงทน
สนิคา้เป็นทีรู่จ้กัและมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบั และคุณสมบตักิารใชง้านต่างๆ ทีจ่ าเป็นทีค่รบครนั 

 ด้านราคา กล้องติดรถยนต์อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 โดยพจิารณาจากคุณสมบตัิ 
การใช้งานสอดคล้องกบัราคา และรูปแบบสวยงามเหมาะสมกบัราคาอยู่ในระดบัดมีาก และพจิารณาจากราคา              
มคีวามคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัคุณภาพและสนิคา้มใีหเ้ลอืกมากมายหลายราคาซึง่อยู่ในระดบัด ี

 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย กล้องติดรถยนต์อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 โดย
พจิารณาจากท าเลที่ตัง้ ร้านค้าที่จ าหน่ายเขา้ถึงได้ง่าย และสะดวกมเีวบ็ไซต์ให้ลูกค้าเลอืกชมและศึกษาข้อมูล
สินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ และร้านค้าที่จ าหน่ายมีหลายช่องทาง เช่น ร้านค้าออนไลน์และ
พจิารณาจากมตีวัแทนจ าหน่ายกลอ้งตดิรถยนตท์ีค่รอบคลุมทุกพืน้ที่ซึง่อยู่ในระดบัด ี

 ด้านส่งเสริมการตลาด กลอ้งตดิรถยนตอ์ยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 โดยพจิารณา
จากมกีารจดับูธเพื่อโปรโมทสนิค้าตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น ศูนย์การค้า และงานแสดงสนิค้าต่างๆ 
ส่วนลดราคาพเิศษและมขีองแถมต่างๆ เช่น ซื้อกล้องติดรถยนต์ 1 ตวั แถมเมมโมรี่และพจิารณาจากมกีจิกรรม
ต่างๆ บน Facebook ใหล้กูคา้ไดร้่วมกจิกรรมซึง่อยู่ในระดบัด ี

 ด้านพนักงานให้บริการ กล้องติดรถยนต์อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 โดย
พจิารณาจากพนกังานสามารถตัง้ค่าการใชง้านและตดิตัง้ใหก้บัลกูคา้ไดพ้นกังานขายอธบิายการใชส้นิคา้ไดช้ดัเจน
เขา้ใจง่าย พนักงานขายพูดจาไพเราะ และมคีวามเต็มใจในการบรกิารและพจิารณาจากพนักงานขายแต่งกาย
สะอาดสภุาพเรยีบรอ้ยน่าเชื่อถอื ซึง่อยู่ในระดบัด ี

 ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ กล้องติดรถยนต์อยู่ในระดบัดมีาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 โดยพจิารณาจากมภีาพและวดีโีออธบิายการใชง้านและการตดิตัง้สนิคา้และรูปภาพรถยนต์
ของลูกค้าที่เคยใช้กล้องติดรถยนต์รายละเอียดสนิค้ารุ่นที่ลูกค้าเลือกใช้งานเพื่อสร้างความมัน่ใจและพจิารณา            
จากรา้นมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและมหีอ้งหรอืสถานทีเ่พื่อรบัรองลกูคา้ทีม่าตดิต่อซึง่อยู่ในระดบัด ี
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 ด้านกระบวนการให้บริการ กล้องติดรถยนต์อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 โดย
พจิารณาจากมกีารบรกิารทัง้การขายและการตดิตัง้ทีถู่กต้องแม่นย า มฝี่ายบรกิารหลงัการขายทีใ่หบ้รกิารอย่าง
รวดเร็วและมีระบบ การเก็บข้อมูลประวตัิการซื้อสนิค้าและบริการ และพิจารณาจากร้านมีความเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยและมหีอ้งหรอืสถานทีเ่พื่อรบัรองลกูคา้ทีม่าตดิต่อซึง่อยู่ในระดบัด ี

3. การวิเคราะหก์ระบวนการตดัสินใจซ้ือกล้องติดรถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร
ซ่ึงประกอบด้วย การรบัรูปั้ญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรูสึ้ก
หลงัการซ้ือ 

การรบัรูปั้ญหา ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นการรบัรูป้ญัหาโดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 โดยพจิารณาจาก ต้องการกล้องติดรถยนต์เพื่อใช้เป็นหลกัฐานกรณีที่มกีารเกิดอุบตัิเหตุ            
เพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดการโจรกรรมทรัพย์สินขณะจอดรถยนต์ เพื่อใช้ความอุ่นใจในการใช้รถยนต์                  
บนทอ้งถนน และเพื่อใชล้ดหย่อนเบีย้ประกนัภยัรถยนต ์ 

การแสวงหาข้อมูล  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านการแสวงหาข้อมูล โดยรวม                       
อยู่ในระดบัสูง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 โดยพจิารณาจาก โทรสอบถามขอ้มูลเบื้องต้นกบัทางบรษิัทโดยตรง 
ศกึษาขอ้มูลผ่านโบร์ชวัร์สนิค้า ศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดของสนิค้าเบือ้งต้นผ่านทางเวบ็ไซด์ สอบถามขอ้มูลจาก 
คนรูจ้กั  

การประเมินทางเลือก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านการประเมินทางเลือกโดยรวม               
อยู่ในระดบัสูง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 โดยพจิารณาจาก พจิารณาจากชื่อเสยีงของสนิค้าเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ พิจารณาจากเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเป็นเกณฑ์ในการตัดสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ 
พิจารณาจากความสวยงามเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ และการขายพร้อมบริการติดตัง้              
เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต ์ 

การตดัสินใจซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นการตดัสนิใจซือ้โดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 โดยพจิารณาจาก การตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์ตามพฤตกิรรมการใชง้านของผูบ้รโิภค              
ทีใ่ชร้ถยนต ์การตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตต์ามค าแนะน า การโฆษณาและค าบรรยายขา้งกล่อง การตดัสนิใจซือ้
กลอ้งตดิรถยนต์โดยมสีมาชกิในครอบครวัร่วมการตดัสนิใจซือ้ และการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต ์โดยใชข้อ้มลู
จากมกีารรวีวิสนิคา้จากผูใ้ชง้านสนิคา้จรงิ  

ความรู้สึกหลงัการซ้ือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความรู้สึกหลังการซื้อโดยรวม               
อยู่ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 โดยพจิารณาจาก ความรูส้กึมัน่ใจในการใชก้ลอ้งตดิรถยนต์ขณะขบัรถ
บนถนน ความรู้สึกอยากแนะน าบุคคลอื่นให้ใช้กล้องติดรถยนต์ ความพึงพอใจในคุณภาพความคมชดัของ                
กลอ้งตดิรถยนต ์และความพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายของกลอ้งตดิรถยนต ์ 
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั มกีระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์ ไดแ้ก่ การรบัรูป้ญัหา การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้และ
ความรูส้กึหลงัการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

  สมมติฐานข้อท่ี 1.1  ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มกีระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตแ์ตกต่างกนั 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้อง               
ติดรถยนต์ ด้านการรับรู้ปญัหาและการประเมินทางเลือกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05                      
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศชายสงูกว่าเพศหญงิ 
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้อง                
ตดิรถยนต ์ดา้นการแสวงหาขอ้มลูและการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้อง                  
ติดรถยนต์ ด้านความรู้สกึหลงัการซื้อแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน               
ทีต่ัง้ไว ้โดยเพศหญงิสงูกว่าเพศชาย 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน                  
มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตแ์ตกต่างกนั 

การวเิคราะหค์วามแตกต่างของกระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า  

ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีระบวนการตดัสนิใจซือ้
กลอ้งตดิรถยนต ์ดา้นการรบัรูป้ญัหา การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และความรูส้กึหลงัการซือ้แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยสถานภาพสมรสสงูกว่าสถานภาพโสด 

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้
กลอ้งตดิรถยนต ์ดา้นการแสวงหาขอ้มลูไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนั มีกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตแ์ตกต่างกนั  

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้อง                  
ติดรถยนต์ ด้านการรับรู้ปญัหา ประเมินทางเลือก และความรู้สึกหลังการซื้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญั                   
ทางสถิติที ่0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ โดยที่กลุ่มผู้บรโิภคทีม่อีายุ 18 – 24 ปี อายุ 25 – 34 ปี และ
อายุ 35 – 44 ปี มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ ด้านการรับรู้ปญัหา ด้านการประเมินทางเลือก                 
ดา้นความรูส้กึหลงัการซือ้น้อยกว่าผูท้ีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้อง               
ตดิรถยนต ์ดา้นการแสวงหาขอ้มลู และการตดัสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน                 
มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตแ์ตกต่างกนั 

ผลจากการวเิคราะหพ์บว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  
มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต ์ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และความรูส้กึหลงัการซือ้ไม่แตกต่างกนั  

ผลจากการวิเคราะห์ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน               
มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ ด้านการรับรู้ปญัหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก                  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยที่กลุ่มผู้บริโภคที่มี                  
ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ ด้านการรับรู้ปญัหาน้อยกว่าผู้ที่มีระดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดับต ่ากว่าปรญิญาตร ีมกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์ 
ด้านการแสวงหาข้อมูลมากกว่าผู้ที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กลุ่มผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี                 
มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ ด้านการประเมินทางเลือกน้อยกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า             
ปรญิญาตร ี
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สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีอาชพีแตกต่างกนั มกีระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตแ์ตกต่างกนั 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน                
มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต ์ดา้นการแสวงหาขอ้มลูไม่แตกต่างกนั  

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้อง                
ตดิรถยนต์ การรบัรูป้ญัหา การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และความรูส้กึหลงัการซือ้แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนิสติ/นกัศกึษา พนกังาน
บรษิัทเอกชน มกีระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องตดิรถยนต์ ด้านการรบัรู้ปญัหาน้อยกว่าผู้ทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิ
ส่วนตัวโดยที่พนักงานรฐัวิสาหกิจ/ข้าราชการมีกระบวนการตัดสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ ด้านการรบัรู้ปญัหา            
น้อยกว่าผูท้ีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนและอาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั 

สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั               
มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตแ์ตกต่างกนั 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                
แตกต่างกนั มีกระบวนการตัดสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์  ด้านการรบัรู้ปญัหา การแสวงหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และความรูส้กึหลงัการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยที่กลุ่มผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท รายได้เฉลี่ย             
ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และ 25,001 – 35,000 บาท มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์                   
ด้านแสวงหาข้อมูลน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป และกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย                  
ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์ ดา้นแสวงหาขอ้มูลน้อยกว่า             
ผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ก ลุ่ มผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ร า ย ได้ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ เ ดือนต ่ า ก ว่ า ห รือ เ ท่ า กับ  15,000 บาท  แ ล ะ                          
25,001 – 35,000 บาท มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต ์ดา้นการรบัรูป้ญัหาน้อยกว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 – 25,000 บาท มกีระบวนการตดัสนิใจ
ซื้อกล้องติดรถยนต์ ด้านการรับรู้ปญัหาน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท และกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต ์ดา้นการรบัรู้
ปญัหาน้อยกว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

  กลุ่มผู้บรโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
15,001 – 25,000 บาท และ 25,001 – 35,000 บาท  มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต ์ดา้นการประเมนิ
ทางเลอืกน้อยกว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

กลุ่มผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีกระบวนการตดัสนิใจซื้อ
กล้องติดรถยนต์ ด้านการตดัสนิใจซื้อน้อยกว่าผู้ทีม่ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท กลุ่มผู้บรโิภค               
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์ ดา้นการตดัสนิใจซือ้
มากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท และกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                    
25,001 – 35,000 บาท มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์ ดา้นการตดัสนิใจซือ้มากกว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

  กลุ่มผู้บรโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
15,001 – 25,000 บาท และ 25,001 – 35,000 บาท มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์ ด้านความรูส้กึ 
หลงัการซือ้น้อยกว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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สมมติฐานข้อท่ี 2  สว่นประสมทางการตลาดซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การสง่เสรมิการตลาด พนกังานผูใ้หบ้รกิาร การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้รกิาร 
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการรับรู้ปญัหา                
การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้  และความรูส้กึหลงัการซือ้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 2.1  ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ ราคาช่องทาง
การจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาดพนกังานผูใ้หบ้รกิารการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพกระบวนการ
ให้บรกิาร มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรบัรู้
ปญัหาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้อง              
ติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ปญัหา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ถ้า              
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ จะท าให้กระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้ง
ตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหาเพิม่ขึน้ 

สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา                   
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด พนักงานผูใ้หบ้รกิาร การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการใหบ้รกิาร มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการแสวงหาขอ้มูล พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาขอ้มลู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
ถ้าส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บรกิารเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ จะท าให้กระบวนการตดัสนิใจซือ้
กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาขอ้มลูเพิม่ขึน้ 

สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา                     
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด พนักงานผู้ใหบ้รกิารการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการใหบ้รกิาร มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการประเมนิทางเลอืกพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑม์ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้ง
ติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05                
ถา้สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑเ์ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ จะท าใหก้ระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมนิทางเลอืกเพิม่ขึน้ 

สมมติฐานข้อท่ี 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา                      

ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด พนักงานผูใ้หบ้รกิาร การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

และกระบวนการใหบ้รกิาร มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านการตัดสนิใจซื้อพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมผีลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ถ้าส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จะท าให้กระบวนการตัดสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร              

ดา้นการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ 

สมมติฐานข้อท่ี 2.5 ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา                      
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด พนักงานผูใ้หบ้รกิาร การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการใหบ้รกิาร มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความรู้สกึหลงัการซื้อพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้อง                 
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ติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สกึหลงัการซื้อ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05                
ถ้าส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ จะท าให้กระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์               
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความรูส้กึหลงัการซือ้เพิม่ขึน้ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บรโิภค              
ในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีน่ ามาอภปิรายผล ดงันี้ 

เพศ ของผู้บรโิภคทีแ่ตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องตดิรถยนต์ ด้านการรบัรูป้ญัหา
การประเมนิทางเลอืก และความรูส้กึหลงัการซือ้แตกต่างกนั เนื่องจากเพศทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามสนใจในสนิค้า
เกี่ยวกบัเทคโนโลย ีการเรยีนรู้การใชง้านสนิค้า รวมถึงการใชร้ถยนต์บนทอ้งถนนแตกต่างกนั ดงันัน้  ในแง่ของ
ความสนใจในกลอ้งตดิรถยนตแ์ละการรบัรูป้ญัหาของการทีจ่ะตดิกลอ้งตดิรถยนต ์จงึแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ธนัตถ์ สุขประเสรฐิ (2559) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กลอ้งตดิรถยนต์
ของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า เพศของผูใ้ชร้ถใชถ้นนส่งผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้กลอ้งตดิรถยนต ์

สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ ด้านการรบัรู้ปญัหา 
การประเมนิทางเลอืกและความรู้สกึหลงัการซือ้แตกต่างกนั เนื่องจากสถานภาพโสดและสมรสนัน้มขี ัน้ตอนหรอื
กระบวนการต่างๆที่ใช้ในกระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ที่แตกต่างกนัออกไป เพราะด้วยปจัจยัหรอื
บุคคลรอบข้างที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญญรัตน์ กุศลส่ง (2554) ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อฟิลม์กรองแสงตดิรถยนต์: กรณีศกึษา 
เขตรงัสติ จงัหวดัปทุมธานี ผลการวจิยัพบว่า สถานภาพของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในเขตกรุงเทพท าใหร้ะดบัความส าคญั
ของกระบวนการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 

อายุของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์ 

ด้านการรบัรู้ปญัหา การประเมินทางเลือก การตัดสนิใจซื้อ และความรู้สกึหลงัการซื้อ แตกต่างกนั เนื่องจาก                 

ด้วยอายุที่แตกต่างกนัจะท าใหม้ขี ัน้ตอนหรอืกระบวนการต่างๆทีใ่ชใ้นกระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องตดิรถยนต์                

ที่แตกต่างกันออกไป เพราะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลตามประสบกา รณ์ของแต่ละช่วงอายุ                     

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญญรตัน์ กุศลส่ง (2554) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด              

ทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ : กรณีศกึษา เขตรงัสติ จงัหวดัปทุมธานี  ผลการวจิยัพบว่า อายุ

ของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในเขตกรุงเทพท าใหร้ะดบัความส าคญัของกระบวนการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 

ระดบัการศกึษาของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสนิใจซื้อ

กล้องติดรถยนต์ ด้านการรบัรูป้ญัหา การแสวงหาขอ้มูล และการประเมนิทางเลอืก แตกต่างกนั เนื่องจากระดบั

การศึกษาที่แตกต่างกนั จะมีข ัน้ตอนหรือกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์                 

ที่แตกต่างกนัออกไป เพราะด้วยความรู้ที่เกดิขึน้กบัแต่ละบุคคลที่เกดิการเรยีนรู้ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกนั                

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัตถ์ สุขประเสรฐิ (2559) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้

กลอ้งตดิรถยนต์ของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลผลการวจิยัพบว่า ระดบัการศกึษาของผู้ใช้รถ             

ใช้ถนนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อกล้องตดิรถยนต์ของผู้ใชร้ถใชถ้นนในเขต

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
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อาชีพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้อง                  

ติดรถยนต์ ด้านการรบัรู้ปญัหา การประเมินทางเลือก และการตัดสนิใจซื้อ แตกต่างกนั เนื่องจากด้วยอาชีพ         

ของแต่ละคนที ่แตกต่างกนั จะมขี ัน้ตอนหรอืกระบวนการต่างๆที่ใชใ้นกระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องตดิรถยนต์                      

ทีแ่ตกต่างกนัออกไป เพราะสิง่แวดลอ้มรอบขา้งของแต่ละคนทีข่ ึน้อยู่กบัสถานทีแ่ละบุคคลรอบขา้งในการท างาน  

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัตถ์ สุขประเสรฐิ (2559) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้

กล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า อาชพีของผู้ใช้รถใชถ้นน               

ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กลอ้งตดิรถยนตข์องผูใ้ชร้ถใชถ้นนในเขตกรุงเทพฯ 

และปรมิณฑล 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้

กล้องติดรถยนต์ ด้านการรบัรู้ปญัหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และความรู้สกึ            

หลงัการซือ้แตกต่างกนั เนื่องจากรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัท าใหม้ขี ัน้ตอนหรอืกระบวนการต่างๆ ทีใ่ชใ้น

กระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ที่แตกต่างกนัออกไป เพราะก าลงัในการซื้อสนิค้าที่ต่างกนัท าให ้ผู้ทีม่ ี              

รายรายที่แตกต่างกนัมองหาสนิค้าที่มีลกัษณะไม่หมือนกัน แตกต่างกนัออกไปตามก าลงัที่สามารถซื้อหาได้             

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัตถ์ สุขประเสรฐิ (2559) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้

กลอ้งตดิรถยนตข์องผูใ้ชร้ถใชถ้นนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูใ้ช้

รถใชถ้นนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กลอ้งตดิรถยนต์ของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในเขต

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

ส่วนประสมทางการตลาดซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด พนักงานผู้ให้บรกิาร การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้รกิาร มผีลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรบัรู้ปญัหา ซึ่งหมายถงึ                 
ถ้าส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จะท าให้กระบวนการตัดสินใจ         
ซือ้กลอ้งตดิรถยนต์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูป้ญัหาเพิม่ขึน้ เนื่องจากการทีม่ฝี่ายบรกิาร
หลงัการขายทีใ่หบ้รกิารอย่างรวดเรว็ มรีะบบการเกบ็ขอ้มลูประวตักิารซือ้สนิคา้และบรกิาร มกีารบรกิารทัง้การขาย
และการติดตัง้ทีถู่กต้องแม่นย า ให้เกยีรตลิูกคา้ทีม่าใชบ้รกิาร รวมถึงใหค้วามรู้ตลอดจนขอ้ดแีละขอ้เสยีของการ
ตดิตัง้กลอ้งตดิรถยนต ์จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามตระหนกัในปญัหาของการใชร้ถใชถ้นนเพิม่ขึน้และสนใจในอุปกรณ์
ที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ รวมถึงกล้องติดรถยนต์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มัณฑรพ                   
สุรยิะปฐมธนกร (2559) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการเลอืกซือ้ฟิลม์กรองแสงตดิรถยนต์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจ                 
ในการเลอืกซือ้ฟิลม์กรองแสงตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 

ส่วนประสมทางการตลาดซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด พนักงานผู้ให้บรกิาร การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้รกิาร มผีลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ซึง่หมายถงึ 
ถ้าส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บรกิารเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ จะท าให้กระบวนการตดัสนิใจซือ้
กลอ้งตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาขอ้มลู เพิม่ขึน้ เน่ืองจาก การทีม่ฝีา่ยบรกิาร
หลงัการขายทีใ่หบ้รกิารอย่างรวดเรว็ มรีะบบการเกบ็ขอ้มลูประวตักิารซือ้สนิคา้และบรกิาร มกีารบรกิารทัง้การขาย
และการติดตัง้ทีถู่กต้องแม่นย า ให้เกยีรตลิูกคา้ทีม่าใชบ้รกิาร รวมถึงใหค้วามรู้ตลอดจนขอ้ดแีละขอ้เสยีของการ
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ติดตัง้กล้องติดรถยนต์ ให้เกดิขึน้มูลความรู้ข ัน้พืน้ฐานเกีย่วกบักลอ้งตดิรถยนต์และง่ายต่อการหาขอ้มูลเพิม่เตมิ     
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณัฑรพ สุรยิะปฐมธนกร (2559) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ  
ในการเลอืกซือ้ฟิลม์กรองแสงตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า กระบวนการ
ใหบ้รกิารมผีลต่อความพงึพอใจในการเลอืกซือ้ฟิลม์กรองแสงตดิรถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 

ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม

การตลาด พนักงานผู้ให้บรกิาร การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้รกิาร มผีลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก                    

ซึ่งหมายถึง ถ้าส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จะท าให้กระบวนการตัดสนิใจ                

ซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมนิทางเลอืกเพิม่ขึน้ เนื่องจากมีรูปแบบ

กล้องติดรถยนต์ดูสวยงามทันสมัย คุณภาพของวัสดุที่ใช้เหมาะสมและคงทน คุณสมบัติการใช้งานต่างๆ                     

ที่ครบครนั การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก สนิค้าเป็นที่รู้จกัและมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบั จะท าให้การประเมนิทางเลอืก

กลอ้งตดิรถยนตไ์ดห้ลากหลายมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญญรตัน์ กุศลสง่ (2554) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง 

ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ : กรณีศึกษา เขตรงัสิต      

จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความส าคญัในปจัจยัทางด้านส่วนประสม             

ทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์

ส่วนประสมทางการตลาดซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด พนักงานผู้ให้บรกิาร การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้รกิาร มผีลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซื้อกล้องตดิรถยนต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตดัสนิใจซื้อ ซึ่งหมายถงึ   
ถ้าส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จะท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้น 
เนื่องจาก มหี้องหรอืสถานทีเ่พื่อรบัรองลูกค้าที่มาตดิต่อ มภีาพและวดีโีออธบิายการใช้งานและการติดตัง้สนิคา้ 
รูปภาพรถยนต์ของลูกค้าที่เคยใชก้ล้องติดรถยนต์รายละเอยีดสนิคา้รุ่นทีลู่กค้าเลอืกใชง้านเพื่อสร้างความมัน่ใจ 
ร้านมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย จะท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้กล้องตดิรถยนต์ ง่ายขึน้และตดัสนิใจได้เรว็ขึน้นัน่เอง  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ พนัธุ์ทิพย์ ดีประเสริฐด ารง (2559) ได้ศึกษาวิจยัเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้าน LOFT ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า                 
ปจัจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลกระบวน                
การตดัสนิใจซือ้ 

ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม

การตลาด พนักงานผู้ให้บรกิาร การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้รกิาร มผีลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกหลังการซื้อ                  

ซึง่หมายถงึ ถา้สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคาเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ จะท าให้กระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิ

รถยนต์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความรูส้กึหลงัการซือ้ เพิม่ขึน้ เนื่องจาก ราคามคีวามคุม้ค่าเมื่อ

เทยีบกบัคุณภาพ รูปแบบสวยงามเหมาะสมกบัราคา คุณสมบตัิการใช้งานสอดคล้องกบัราคา สนิค้ามใีห้เลือก

มากมายหลายราคา กล่าวคือเมื่อราคาเพิ่มขึ้นความคาดหวังของผู้บริโภคที่จะได้รับหลังการซื้อก็สูงขึ้น                     

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญญรตัน์ กุศลสง่ (2554) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ี
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ผลต่อการเลอืกซื้อฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ : กรณีศกึษา เขตรงัสติ จงัหวดัปทุมธานี  ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยั

ทางดา้นสว่นประสมการตลาดดา้นราคา มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้งติดรถยนต์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัสามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันางานวิจยั
เพิม่เตมิ โดยผูว้จิยัขอสรุปขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. ควรใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจ 
ด้านการรับรู้ปญัหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลังการซื้อ                     
ซึง่ประกอบดว้ย รูปแบบกลอ้งตดิรถยนต์ดูสวยงามทนัสมยั คุณภาพของวสัดุทีใ่ชเ้หมาะสมและคงทน คุณสมบตัิ
การใชง้านต่างๆทีค่รบครนั การใชง้านง่ายไม่ยุ่งยากสนิคา้ เป็นทีรู่จ้กัและมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบั เพื่อจะน ามาใช้ 
ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความสนใจกล้อง                   
ตดิรถยนตด์า้นผลติภณัฑ ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 

2. ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจ              
ด้านการรับรู้ปญัหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลังการซื้อ                         
ซึง่ประกอบดว้ย ราคามคีวามคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัคุณภาพรูปแบบสวยงามเหมาะสมกบัราคาคุณสมบตัิการใช้งาน
สอดคล้องกบัราคา สนิค้ามใีหเ้ลอืกมากมายหลายราคาเพื่อจะน ามาใชใ้นการปรบักลยุทธท์างการตลาดเพิม่เตมิ             
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจกลอ้งตดิรถยนต์ ดา้นราคา ไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ควรใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
ทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจ ดา้นการรบัรูป้ญัหา การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และ
ความรู้สกึหลงัการซื้อ ซึ่งประกอบด้วย มีห้องหรือสถานที่เพื่อรบัรองลูกค้าที่มาติดต่อ มีภาพและวดีโีออธบิาย              
การใช้งานและการติดตัง้สนิค้า รูปภาพรถยนต์ของลูกค้าที่เคยใช้กล้องติดรถยนต์ รายละเอยีดสนิค้ารุ่นที่ลูกคา้
เลอืกใชง้านเพื่อสรา้งความมัน่ใจ รา้นมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเพื่อจะน ามาใชใ้นการปรบักลยุทธท์างการตลาด
เพิม่เติมให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภคที่มคีวามสนใจกล้องติดรถยนต์  ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการที่มีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจ ดา้นการรบัรูป้ญัหา การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และความรูส้กึ
หลงัการซื้อ ซึ่งประกอบด้วย มีฝ่ายบริการหลงัการขายที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว มีระบบการเก็บข้อมูลประวตัิ               
การซื้อสนิค้าและบรกิาร มกีารบรกิารทัง้การขายและการติดตัง้ที่ถูกต้องแม่นย า ให้เกยีรติลูกค้าที่มาใช้บริการ             
เพื่อจะน ามาใชใ้นการปรบักลยุทธท์างการตลาดเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจ
กลอ้งตดิรถยนต ์ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารไดอ้ย่างเหมาะสม 

5. ควรใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ และอาชพี มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้กลอ้ง
ตดิรถยนต์ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ซึง่ประกอบดว้ย ตดัสนิใจซือ้กลอ้งตดิรถยนต์โดยมสีมาชกิในครอบครวัร่วมการ
ตดัสนิใจซื้อตดัสนิใจซื้อกล้องตดิรถยนต์ ตามค าแนะน า การโฆษณา และค าบรรยายขา้งกล่องตดัสนิใจซือ้กลอ้ง 
ติดรถยนต์ โดยใช้ขอ้มูลจากมกีารรวีวิสนิค้าจากผู้ใชง้านสนิค้าจรงิตดัสนิใจซื้อกล้องติดรถยนต์ ตามพฤติกรรม               
การใชง้านของคนใชร้ถยนตเ์พื่อจะน ามาใชใ้นการปรบักลยุทธท์างการตลาดเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจกลอ้งตดิรถยนตไ์ด ้ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัลกัษณะสว่นบุคคลดา้นอายุและอาชพี 
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