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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปจัจยัด้านคุณค่าตราสนิค้าและส่วนประสมทางการ ตลาดที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยีห่อ้แคนนอนของผูบ้รโิภคใน กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอลประเภท ดเีอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอน
จ านวน 120 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ค่าความถี ่              
ค่ารอ้ยละ และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติไิค-สแควร ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  21-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน 
บรษิทัเอกชน ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไปและผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มปีระสบการณ์ในการซื้อกล้องดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ปจัจยัส่วนประสมทางการ ตลาดด้านผลติภณัฑ์ที่
ส าคญัทีสุ่ดไดแ้ก่ประสทิธภิาพและความคมชดัของภาพ ปจัจยัดา้นการบรกิารที่ ส าคญัทีสุ่ดไดแ้ก่ ความรวดเรว็และ
สะดวกสบายในการเขา้รบับรกิาร ปจัจยัด้านราคาที่ส าคญัทีสุ่ดได้แก่ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ 
ของผลติภัณฑ์ ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ส าคญั ที่สุดได้แก่ ตัวแทนจ าหน่ายกล้องดจิติอลแคนนอน เช่น 
รา้นโฟโตฮ้ทั รา้นบิก๊คาเมร่า ปจัจยัดา้นสือ่โฆษณา ทีส่ าคญัทีส่ดุไดแ้ก่ สือ่อนิเตอรเ์น็ต ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการขายที่
ส าคญัที่สุด ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชัน่ลด ราคา ส่วนปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้พบว่า การรู้จกัตราสนิคา้ ทีส่ าคญัที่สุด 
ไดแ้ก่ ความคุน้เคยกบัตรา สนิคา้เมื่อเทยีบกบัยีห่อ้อื่น ความภกัดใีนตราสนิคา้ทีส่ าคญัทีสุ่ดไดแ้ก่ การใชอุ้ปกรณ์เสรมิ
และสว่น ประกอบอื่นๆ ยีห่อ้แคนนอน ดา้น พฤตกิรรมการซือ้พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซือ้กลอ้งรุ่นส าหรบัมอืสมคัรเล่น 
เช่น EOS550D EOS600D ใน ลกัษณะการซือ้กลอ้งพรอ้มเลนส ์1 ตวั มคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ใน การซือ้ระหว่าง 
60,001 – 90,000 บาท ใชว้ธิชี าระเงนิผ่านบตัรเครดติ ซือ้เพื่อความบนัเทงิและการท่องเทีย่ว และมกีารตดัสนิใจซือ้ 
ดว้ยตนเอง  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญั 0.1 พบว่า 
 1.  อายุ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอารข์องผูบ้รโิภค ในดา้นประเภท หรอืรุ่น
กล้องประเภทดเีอสแอลอาร์ที่ซื้อ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อ วธิกีารช าระเงนิ วตัถุประสงค์  ในการซื้อและ
บุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 2.  อาชพี มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิอตอลประเภทดเีอสแอลอารย์ีห่อ้แคนนอนของผูบ้รโิภค ในดา้น
ประเภทหรอืรุ่นกลอ้งประเภทดเีอสแอลอารท์ีซ่ือ้ ลกัษณะการซือ้ ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้ วธิกีารช าระเงนิ
และวตัถุประสงคใ์นการซือ้ 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 3.  ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์  ยี่ห้อแคนนอนของ 
ผูบ้รโิภค ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้ วธิกีารช าระเงนิและบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 4.  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์  ยีห่้อแคนนอนของ
ผูบ้รโิภคในดา้นประเภทหรอืรุ่นกล้องประเภทดเีอสแอลอาร์ทีซ่ือ้ลกัษณะการซือ้  ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซื้อ 
วธิกีารช าระเงนิวตัถุประสงคใ์นการซือ้และบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 5.  ประสบการณ์ในการซือ้กลอ้งถ่ายภาพมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ยีห่อ้
แคนนอนของผูบ้รโิภคในดา้นประเภทหรอืรุ่นกลอ้งประเภทดเีอสแอลอารท์ีซ่ือ้ วธิกีารช าระเงนิและบุคคลทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 6.  ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อกลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยีห่้อแคนนอนของ
ผูบ้รโิภค ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้และวธิกีารช าระเงนิ 
 7.  ปจัจยัด้านการบรกิาร มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยีห่้อแคนนอนของ
ผูบ้รโิภค ในดา้นวธิกีารช าระเงนิ วตัถุประสงคใ์นการซือ้และบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 8.  ปจัจัยด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอนของ 
ผูบ้รโิภคในดา้นประเภทหรอืรุ่นกลอ้งประเภทดเีอสแอลอารท์ีซ่ือ้ ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้และ วตัถุประสงค์
ในการซือ้ 
 9.  ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ยีห่้อ
แคนนอนของผูบ้รโิภค ในด้านประเภทหรอืรุ่นกลอ้งประเภทดเีอสแอลอารท์ี่ซือ้ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ ครัง้ในการซื้อ 
วธิกีารช าระเงนิและบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 10. ปจัจยัดา้นสื่อโฆษณา มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ยีห่อ้แคนนอนของ          
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 11.  ปจัจยัด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ของ
ผูบ้รโิภคในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้ 
 12. ปจัจัยด้านการรู้จ ักตราสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อ 
แคนนอนของผูบ้รโิภคในดา้นประเภทหรอืรุ่นกลอ้งดเีอสแอลอารแ์ละวธิกีารช าระเงนิ 
 13.  ปจัจยัด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยี่ห้อ
แคนนอนของผูบ้รโิภค ในดา้นประเภทหรอืรุ่นกลอ้งดเีอสแอลอารท์ีซ่ือ้ ลกัษณะการซื่อและวตัถุประสงคใ์นการซือ้ 
 
ค ำส ำคญั: ตราสนิคา้ พฤตกิรรม กลอ้งดจิติอล ผูบ้รโิภค 

 
Abstract 

 
 This research was aimed to study factors of brand value and marketing mixes influencing 
purchasing behaviors of digital single lens reflex camera among customer in Bangkok Metropolis. The 
samples used were 120 consumers who have purchased and used the products. Questionnaires were used 
as a tool for data collection. The statistics used in data analysis were frequency, percentage and hypothesis 
tested by Chi-square. 
 The research revealed that the majority of respondents aged between 21-30 years, worked as 
private company employees, held bachelor's degree, earned average monthly income higher than 40,001 
Baht and have had experience in the digital single lens reflex camera. The most important marketing mix in 
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product factor was efficiency and clarity of the picture and service factor was rapid and convenient service. In 
price factor was appropriateness of the price compared to the product quality. In distribution channel factor 
most respondents bought the products from Canon camera dealer. In advertising, media factor was internet 
advertising. The most important sales promotions were discounts. Brand value in term of brand awareness 
the most important thing was familiarity with the brand compared the other brands. In brand loyalty factor was 
uses of canon accessories and other components. In term of consumer’s purchasing behavior it was shown 
that most consumers purchased cameras for amateurs. The average money spending per purchasing was 
between 60,001 – 90,000 Baht, and paid by credit card, purpose of purchasing the product was for 
entertainment and traveling and made purchasing decision by themselves. 
 The results of hypothesis analysis at significance level at 0.1 were shown as followed: 
 1.  Age factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex camera in terms of 
digital single lens reflex type purchases and influential person for purchasing decision. 
 2.  Occupation factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex camera in 
terms of digital single lens reflex type purchases, purchasing type, average money spending per purchasing, 
payments and purpose purchasing purpose. 
  3.  Education factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex camera in terms 
of average money spending per purchasing, payments and influential person for purchasing decision. 
 4.  Average monthly income factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex 
camera in terms of digital single lens reflex type purchases, purchasing type, average money spending per 
purchasing, payments and influential person for purchasing decision. 
 5.  Purchasing experience factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex 
camera in terms of digital single lens reflex type purchases, payments and influential person for purchasing 
decision. 
 6.  Product factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex camera in terms 
of average money spending per purchasing and payments. 
 7.  Service factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex camera in terms of 
payments and influential person for purchasing decision. 
 8.  Price factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex camera in terms of 
digital single lens reflex type purchases, average money spending per purchasing and purchasing purpose. 
 9.  Distribution channel factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex 
camera in terms of digital single lens reflex type purchases, average money spending per purchasing, 
payments and influential person for purchasing decision. 
 10. Advertising factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex camera in 
terms of influential person for purchasing decision. 
 11. Promotion factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex camera in terms 
of average money spending per purchasing. 
 12. Brand Awareness factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex camera 
in terms of digital single lens reflex type purchases and payments. 
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 13. Brand Loyalty factor has affected purchasing behaviors on digital single lens reflex camera in 
terms of digital single lens reflex type purchases, purchasing type and purchasing purpose. 
 
Keywords: Trademark, Behavior, Digital camera, Consumer 

 
บทน ำ 
                                                                                   
                                                                                              
                                      บ                                                             
                                                                               บ             
                                                                                    และความคดิ
สรา้งสรรคด์้านงานศลิป์ตลอดจนมุมกลอ้งที่ลงตวัประสานกบัการตัง้ค่าทีส่อดคลอ้งกนัของแสงและเงาอย่างลงตวัของ           
ผูถ่้ายภาพ นอกจากนัน้งานอกีประเภททีต่้องการเป็นมอือาชพีของภาพถ่ายเพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะชน คอื งานดา้น
สือ่สารมวลชน เช่น ช่างภาพ นกัขา่ว นกัโฆษณา เป็นตน้  ซึง่                                                        
                                                                                                              
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                    ดเีอสแอล อาร ์(DSLR: 
Digital Single Lens Ref e                                                                      
                     (Image Sensor) ทีม่กีารบนัทกึภาพดว้ยระบบดจิติอลและเป็นกลอ้งทีส่ามารถมองภาพจากช่อง
มองภาพผ่านเลนส ์ซึง่เป็นเลนสเ์ดีย่วและใช้การบนัทกึภาพระบบดจิติอลมาใชแ้ทนฟิล์มและบนัทกึภาพลงในตวัเกบ็
ขอ้มลู นอกจากนัน้กลอ้งประเภทนี้ยงัสามารถมองเหน็ภาพทีเ่หน็เป็นภาพเดยีวกนักบัเลนสท์ าใหภ้าพทีจ่ะถ่ายตรงกบั
ภาพทีเ่หน็                                               
  จ                                                                                    
                                                                                                    ดี
เอสแอลอาร์                                                                                   
                                                                        ยงั                          
                                                                                                 
                                      ก                       
 
วตัถปุระสงคข์องงำนวิจยั 
  .                                                                                     
                                          
   .                                                                               
                                                                                                             
                    อ                           
  3.                                                                                       
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กรอบแนวคิดในกำรวิจยั  
             (Independence Variables                 
 1.                                    
  1.1         
  1.2        
   .                
  1.4  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 2.                           
  2.1                
  2.2           
  2.3                            
  2.4                         
 3.                  
  3.1                     
   3.2                        
 2.            (Dependent Variable)                                         ดเีอสแอลอาร์ ยีห่อ้ 
แคนนอน                             
 

สมมติฐำนกำรวิจยั  
 1.                                                                                           
                                        ดเีอสแอลอาร ์                                         
 2.                                                                                            
                                                                                                                  
                             
 3.                                                                                     
                      ดเีอสแอลอาร ์                                          
 
ทบทวนวรรณกรรม 
                                                 
 วารุณี ตันติวงศ์วาณิช (2552: 106) [1] กล่าวว่า ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ                
บางกจิกรรมใชอ้ายุและการแบ่งสว่นตลาดตามวฏัจกัรชวีติในการจดัหาผลติภณัฑ ์หรอืเพื่อเลอืกวธิกีารทางการ ตลาดที่
แตกต่างกันมาใช้กับกลุ่มที่แตกต่างกัน ทัง้ในเรื่องของอายุและวัฏจักรชีวิต ตัวอย่างเช่น เด็กวัยรุ่นล้วน เป็น
กลุ่มเป้าหมายของ แมค็โดนัลด ์จงึจ าเป็นต้องมกีารก าหนดการโฆษณาและการสื่อสารทีแ่ตกต่างออกไป หากเป็นการ
โฆษณากบักลุ่มวยัรุ่นจะเน้นในรปูแบบของดนตร ีจงัหวะและการเตน้ร าโดยทีล่กัษณะของฉากแต่ละฉากจะเป็นไปอย่าง
รวดเรว็ แต่ถา้เป็นโฆษณาส าหรบักลุ่มสงูวยัจะตอ้งเน้นความอ่อนโยนและซาบซึง้ เช่นเดยีว กบักจิการพรอ็คเตอรแ์อนด ์
แกมเบิล้ (P&G) ซึง่มกีลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจน ในผลติภณัฑอ์อย ออฟ อเูลย ์โปร ไวเทลิ ซรียี ์ซึง่เป็นกลุ่มผลติภณัฑข์อง 
ออย ออฟ อูเลย์ เหมาะกบัสุภาพสตรีวยั 50 ปี ขึน้ไป ดงันัน้การออกแบบโฆษณาจะเน้นเฉพาะในเรื่องของความ
ตอ้งการความชุ่มชืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ส าหรบัผวิทีเ่ริม่มรีิว้รอย 
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 พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2539: 312-315) [2] ไดใ้หค้วามหมายของ ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม หมายถงึ 
อาชพี รายได ้เชือ้ชาต ิตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล โดยมี
รายงานหลายเรื่องได้พิสูจน์แล้วว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจนัน้ มีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคน              
โดยลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
                                              
                 น์ (2546: 182) [3]                                                         
  ar eting  i        4Ps ไดแ้ก่      ภณัฑ ์ (Product)       Price  ช่                น่าย  P ace                         
  รส่               Promotion   ล้                         4Ps  ม่                ถงึส่               
                     ooms      itner                                                           Ps    ไดแ้ก่  
         Peop e     สรา้ง                           Physica  Evidence & Presentation      
         ให ้       Process       เป็นส ่                        7Ps  
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
                          
                                                                        ดีเอสแอลอาร์         
                                           
 
                                
 เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีใ่ช้และซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยีห่อ้แคนนอนทีแ่น่นอน
ผู้วจิยัจงึท าการก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) และเน่ืองจากเรื่องทีศ่กึษาเป็นสนิคา้ทีม่ผีู ้ใชเ้ฉพาะกลุ่มผูว้จิยัจงึขอปรบัลดระดบั
ความเชื่อมัน่เป็น 90% (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 245) [4] ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ปรบัลดไดเ้ท่ากบั 67 
ตวัอย่าง ผู้วิจยัขอเพิ่มเป็น 120 ตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลอืกตวัอย่างจากวธิีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling                                                                                            
                                                  (Quota Sampling) เพื่อแบ่งเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
ศูนย์บรกิารทัง้แคนนอนทัง้ 5 สาขา โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จดัเตรยีมไว้ในการเกบ็ขอ้มูลตามกลุ่มต่างๆ จนครบ
จ านวนทีก่ าหนด  
 
ผลกำรวิจยั  
 1.  อายุ มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อกลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ของผูบ้รโิภคในดา้นประเภทหรอืรุ่น
กล้องประเภทดเีอสแอลอาร์ที่ซื้อ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อ วธิกีารช าระเงนิ วตัถุประสงค์  ในการซื้อและ
บุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 2.  อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจอตอลประเภทดีเอสแอลอาร์  ยี่ห้อแคนนอนของผู้บริโภค                
ในด้านประเภทหรอืรุ่นกล้องประเภทดเีอสแอลอาร์ทีซ่ื้อลกัษณะการซื้อ ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซือ้ วธิกีาร
ช าระเงนิและวตัถุประสงคใ์นการซือ้ 
 3.  ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์  ยี่ห้อแคนนอนของ 
ผูบ้รโิภคในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้ วธิกีารช าระเงนิและบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
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 4.  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์  ยีห่้อแคนนอนของ
ผูบ้รโิภคในดา้นประเภทหรอืรุ่นกล้องประเภทดเีอสแอลอาร์ทีซ่ือ้ลกัษณะการซือ้  ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซื้อ 
วธิกีารช าระเงนิวตัถุประสงคใ์นการซือ้และบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 5.  ประสบการณ์ในการซือ้กลอ้งถ่ายภาพมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ยีห่อ้
แคนนอนของผูบ้รโิภคในดา้นประเภทหรอืรุ่นกลอ้งประเภทดเีอสแอลอารท์ีซ่ือ้ วธิกีารช าระเงนิและบุคคลทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 6.  ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อกลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยีห่้อแคนนอนของ
ผูบ้รโิภค ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้และวธิกีารช าระเงนิ 
 7.  ปจัจยัด้านการบรกิาร มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยีห่้อแคนนอนของ
ผูบ้รโิภค ในดา้นวธิกีารช าระเงนิ วตัถุประสงคใ์นการซือ้และบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 8.  ปจัจัยด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอนของ 
ผูบ้รโิภคในดา้นประเภทหรอืรุ่นกลอ้งประเภทดเีอสแอลอารท์ีซ่ือ้ ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้และวตัถุประสงค์
ในการซือ้ 
 9.  ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ยีห่้อ
แคนนอนของผู้บรโิภค ในด้านประเภทหรอืรุ่นกล้องประเภทดเีอสแอลอาร์ทีซ่ื้อ ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อ 
วธิกีารช าระเงนิและบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 10. ปจัจยัด้านสื่อโฆษณา มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอน              
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
 11.  ปจัจยัด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ของ
ผูบ้รโิภคในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้ 
 12. ปจัจัยด้านการรู้จ ักตราสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อ 
แคนนอนของผูบ้รโิภคในดา้นประเภทหรอืรุ่นกลอ้งดเีอสแอลอารแ์ละวธิกีารช าระเงนิ 
 13.  ปจัจยัด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยี่ห้อ
แคนนอนของผูบ้รโิภคในดา้นประเภทหรอืรุ่นกลอ้งดเีอสแอลอารท์ีซ่ือ้ ลกัษณะการซือ้และวตัถุประสงคใ์นการซือ้ 
 
สรปุผลและอภิปรำยผล  
 จากผลกการวจิยั เรื่องปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้และสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็มาอภปิรายไดด้งันี้ 
 1.  การอภิปรายผลด้านลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและ
ประสบการณ์ในการซือ้กลอ้งถ่ายภาพทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  
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                                                                                       กล้องทีไ่ดร้บัความ
นิยมสงูสดุ คอื กลอ้งชนิดดเีอสแอลอาร ์ยีห่อ้      โดย เลอืกซือ้ทีร่าคาประมาณ 15,001-25,000บาท โดยมอีายุการ
ใชง้านมามากกว่า 3 เดอืนถงึ 6 เดอืน และมสีภาพความสมบรูณ์ ประมาณ91%-95% เป็นรุ่นทีอ่อกจ าหน่ายมาแลว้
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ1 ปี และนิยมศกึษาขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต เพื่อน ามาประกอบการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ  
 2.                                                                           
                                                                                              
                                                                                          
                                                     
                                                                            
                                                                                                    
                                               วราภรณ์ จอ้ยจนิดา (2552) ศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีล
ต่อการตัดสินในเลือกซื้อกล้องดิจิตอลตราแคนนอนของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคญัต่อดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยให ้ความส าคญัในเรื่องชื่อเสยีง ของตรายีห่อ้เป็นอนัดบัแรก  
                                                                           
                                                                                                       
   4                                                                                             
                        ลกูคา้ทีเ่ขา้มารบับรกิารทีศ่นูยบ์รกิาร บรษิทั แคนนอน มารเ์กต็ติง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดัมคีวาม
พงึพอใจต่อการบรกิารดา้นพนกังานและดา้นคุณภาพในการใหบ้รกิารในระดบัมากทีส่ดุ   
                                                                                                 
                                                                               วราภรณ์ จอ้ยจนิดา (2552) 
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินในเลือกซื้อกล้องดิจิตอลตราแคนนอนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อดา้นราคาอยู่ในระดบัมากโดยใหค้วามส าคญัในเรื่องราคาเหมาะสม
กบัคุณค่าทีไ่ดร้บัเป็นอนัดบัแรก อกีทัง้ปญัหาทีผู่บ้รโิภคพบมากทีส่ดุ คอืราคาของกลอ้งดจิติอลตราแคนนอนมรีาคาแพง 
                                                                                       
                                                                                                       
(2552) ศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กลอ้งดจิติอลตราแคนนอนของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร       ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากทีส่ดุโดยใหค้วามส าคญัในเรื่องหา
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ซือ้ไดง้่ายและสะดวกและรา้นคา้ ตวัแทนจ าหน่ายมคีรอบคลุมทุกพืน้ทีส่ามารถใหบ้รกิารไดเ้พยีงพอในระดบัทีใ่กลเ้คยีง
กนัแสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคมกีารใชบ้รกิาร เนื่องจากความสะดวกแต่ไม่สามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงในเรื่องของสถานที่ตัง้
ได ้ 
                                                                           
                                                                                                    
                                                                                      
                                                                                         
                                                                                              
                              บ                                                       
                                             (2552) ศกึษา สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิในเลอืก
ซือ้กลอ้งดจิติอลตราแคนนอน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร       ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด โดยใหค้วามส าคญัในเรื่องการโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ เช่น วทิยุ หนงัสอืพมิพเ์ป็นอนัดบัแรก  
                                                                                         
                                                                                                  (2552) 
พบว่า การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารหรอืกจิกรรมของทางบรษิัทใหผู้้บรโิภคไดร้บัทราบการโปรโมชัน่ต่างๆ เช่น             
ลด แลก แจก แถม และการแนะน า สาธติจากพนกังานขายตามล าดบั 
  3.                                                                             
                                                                                               
                                                    
                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                                            4   
                              rand  wareness                                                       
                                                                                            
                                                                                                          
                                                             ก                                     
                                                                                        
                                                                                             
                                                                                         
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                                         
                    4                                         rand  oya ty                        
                                                                                                   
                                                                   4                                     ค
                                                                                                     
                                                                          
                                                          4                         
                                               a er                                       
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            4                 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่องปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้และส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ยีห่อ้แคนนอนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะซึง่สามารถ
น ามาสรุปไดด้งัต่อไปนี้  
 1.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 21- 30 ปี ประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มกีาร ศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไปและมปีระสบการณ์ในการซือ้กลอ้ง ดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์
ดงันัน้ ในการวางแผนการตลาด สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีเ่ป็นลูกคา้เดมิและน าขอ้มูล
ดงักล่าวมาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มากขึน้ เช่น การขยายกลุ่มเป้าหมายเป็น
นกัเรยีนนกัศกึษาทีอ่ายุน้อยกว่า 21 ปี เป็นต้น ซึง่การก าหนดกลยุทธด์งักล่าว สามารถเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดให้
มากขึน้และเพิม่ฐาน ลกูคา้เดมิใหม้คีวามแขง็แรงขึน้ดว้ย 
 2.  พฤตกิรรมการซือ้กล้องดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยีห่้อแคนนอน ในดา้นประเภทหรอืรุ่นกล้องทีซ่ื้อ 
พบว่าผูบ้รโิภคถามสว่นใหญ่จะเลอืกซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอารร์ุ่นส าหรบัมอืสมคัรเล่น รองลงมาจะเป็นรุ่น
ส ากรบัช่างภาพเฉพาะทาง โดยค านึงถงึประสทิธภิาพและความคมชดัของภาพและความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบ
กบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์ดงันัน้ทางผูป้ระกอบการ ควรเน้นความมปีระสทิธภิาพและรปูแบบการใชง้านของผลติภณัฑ์
ใหม้คีวามหลายหลายมากขึน้และ มกีารเพิม่รุ่นของผลติภณัฑใ์หม้หีลายรุ่นหลายราคามากขึน้เพื่อเพิม่ทางเลอืกและ
โอกาสในการตัดสิน ใจซื้อ นอกจากนัน้ค                                                         
                                                                                                             
                         
 3.  พฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอนยี่ห้อแคนนอน ในด้านลกัษณะ              
การซื้อ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อกล้องพร้อมเลนส์ 1 ตัว รองลงมาจะซื้อกล้องพร้อมเลนส์หลายตัว         
            มเีลนสร์ุ่นต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัการถ่ายภาพและการใช้งาน ประเภทต่างๆ ตามต้องการเพื่อใหลู้กค้า
สามารถเลอืกซือ้กลอ้งพรอ้มเลนสไ์ดต้รงตามความตอ้งการ และมคีวามเหมาะสมกบัสภาพหรอืลกัษณะการใชง้านของ
ผูบ้รโิภค  
 4.  พฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ยีห่อ้แคนนอน ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ใน
การซื้อ พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคี่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซือ้ กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอารต่์อครัง้อยู่
ระหว่าง60,001 – 90,000 บาท แสดงว่าผู้บริโภคมีความมัน่ใจในคุณภาพของกล้อง โดยค านึงถึงคุณภาพของ
ผลติภณัฑแ์ละความเหมาะสมของราคา เมื่อเทยีบกบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์ดงันัน้ผู้ประกอบการควรมกีารใช้ขอ้มูล
ดา้นคุณสมบตัขิองผลติ ภณัฑท์ีม่คีุณภาพและมคีุณสมบตัติรงตามความตอ้งการของลกูคา้เพื่อน ามาปรบัปรุงผลติภณัฑ์
เพื่อสรา้งความหลากหลายและรกัษาระดบัราคาของสนิคา้เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ไดอ้ย่างทัว่ถงึและทีส่ าคญัคอืพยายามรกัษาฐานลกูคา้เดมิใหด้ทีีส่ดุ  
 5.  พฤตกิรรมการซื้อกล้องดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยี่หอ้แคนนอนในวธิกีารช าระเงนิพบว่าผูบ้รโิภค
สว่นใหญ่มวีธิกีารช าระเงนิผ่านบตัรเครดติ รองลงมาคอืผ่อนช าระกบับตัรเครดติ ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรมวีธิกีารมกีาร
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ท าโปรโมชัน่หรอืสทิธเิศษในการช าระเงนิผ่านบตัรเครดติเพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดมิ โดยการให้สทิธใิห้สทิธพิเิศษหรอื
เงื่อนไขการซื้อที่พเิศษกรณีที่เป็นลูกค้าเก่า เป็นต้น นอกจากนี้ควรจะมกีารให้คะแนนสะสมการให้ส่วนลดในการซื้อ
สนิคา้และการเขา้รบับรกิารเพื่อดงึดูดความสนใจในการซือ้ผลติภณัฑแ์ละเป็นการกระตุ้นการซือ้ผลติภณัฑ์ เนื่องจาก 
เงื่อนไขการช าระเงนิและสทิธพิเิศษจากการซือ้ ท าใหเ้กดิความภกัดใีนตราสนิคา้การซือ้ซ ้าและการแนะน าหรอืบอกต่อ
ของผูบ้รโิภคสูผู่บ้รโิภคคนต่อไป   
 6.  พฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ยีห่อ้แคนนอนยีห่อ้แคนนอนในดา้นวตัถุประสงคใ์น
การซื้อ พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ซื้อกล้องดจิติอประเภทดเีอสแอลอาร์เพื่อความบนัเทงิ  และการท่องเที่ยวมากที่สุด 
ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรมกีจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่ว เช่น การจดักจิกรรมทางการตลาดทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการ
ท่องเทีย่วโดยเน้นการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์หรอืการ ผจญภยัและเน้นการถ่ายภาพประกวดทีไ่ดจ้ากสถานทีท่่องเทีย่ว 
โดยใช้กล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ซึ่งทางผู้ประกอบการจะต้องมีการสร้างพนัธมิตรกบัผู้ประกอบการตาม
สถานทีท่่องเทีย่วเพื่อ เป็นการกระตุน้การท่องเทีย่วเพื่อเจาะกลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ชก้ลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอารท์ีต่้อง 
การรปูแบบการท่องเทีย่วแบบใหม่ๆ อกีดว้ย  
 7.  พฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยีห่อ้แคนนอนในดา้นบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลือกซื้อ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสนิใจเลือกซื้อกล้องดจิิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ด้วยตนเองมากที่สุด ดงันัน้
ผู้ประกอบการควรมีช่องทางการแนะน าขอ้มูลผลิตภณัฑ์ที่สามารถเขา้ถึงผู้บรโิภคและเน้นการสื่อสารแบบสองทาง
เพื่อใหผู้บ้รโิภคมสีว่นร่วมในการเสนอแนะ และสามารถแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผลติภณัฑซ์ึง่จะเป็นการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ในแง่มุมต่างๆ โดยอาจจะสร้างเป็นบล๊อกซึ่งเป็นสื่อโฆษณาใหม่ทางอนิเตอร์เน็ตที่
ก าลงัไดร้บัความนิยมในปจัจุบนั โดยอาจจะมผีูเ้ชีย่วชาญหรอืช่างภาพมอือาชพีมาเขยีนบล๊อกและใหค้วามรูแ้ลกเปลีย่น
ประสบการณ์ดา้นการถ่ายภาพผ่านช่องทางนี้เพื่อเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิความ น่าเชื่อถอืและท าใหผู้บ้รโิภคทีก่ าลงัจะซือ้
หรอืสนใจทีจ่ะซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอารม์ขีอ้มลูในการตดัสนิใจมากขึน้  
 8.  ดา้นพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ยีห่อ้แคนนอนกบัคุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กั
ตราสนิคา้แคนนอน พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามคุ้นเคยกบัตราสนิคา้เมื่อเทยีบกบัยีห่้ออื่นและส่วนใหญ่เลอืกซื้อ
กล้องดิจติอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอนรุ่นส าหรบัมืออาชีพที่เป็นกล้องที่มีความทัง้ด้านรูปร่างสสีนัและ
รปูแบบการถ่ายภาพ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึรปูแบบการด าเนินชวีติทีท่นัสมยัและชอบความแปลกใหม่ของกลอ้งถ่ายภาพที่
มใีหเ้ลอืกหลากหลาย ดงันัน้ผู ้ประกอบการจงึควรมขีอ้ความทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และจ าง่ายและมคีวามเชื่อมโยงกบักลอ้ง
ดจิติอลประเภทดเีอสแอลอารห์รอืใชพ้รเีซน็เตอรท์ีม่บีุคลกิทีโ่ดดเด่นเฉพาะตวั เช่น การใชเ้พลงประกอบโฆษณาทีเ่น้น
ค าว่า “โดนใจอย่างแรง” ซึง่บ่งถงึความคมชดัของภาพทีไ่ดว้่าสวยโดนใจ เป็นตน้  
 9.  ด้านพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์  ยี่ห้อแคนนอนกับคุณค่าตราสินค้าด้าน               
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้แคนนอน พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคีวามมัน่ใจในตราสนิคา้และ จะแนะน าบอกต่อกบับุคคลอื่น 
และส่วนใหญ่เลือกซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอน รุ่นส าหรับมืออาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ผูบ้รโิภคเหน็ว่ากล้องดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์รุ่นอื่นๆ เช่น รุ่นส าหรับช่างภาพมอือาชพีและรุ่นส าหรบัช่างภาพ
เฉพาะทางมรีาคาแพงและมรีูปแบบการใช้งานค่อนข้างสลบัซบัซ้อน ดงันัน้ ผู้ประกอบการจึงควรมกีารจดักจิกรรม
สง่เสรมิการขายเพื่อกระตุน้การซือ้ โดยมกีารจดัรปูแบบของผลติภณัฑแ์บบแพค็เกจในรุ่นส าหรบัช่างภาพมอือาชพีและ
รุ่นส าหรบัช่าง ภาพเฉพาะทาง โดยการน าอุปกรณ์เสรมิมาจดัคู่ขายพรอ้มกลอ้ง เช่น ขายกลอ้งพรอ้มแฟลซ ขายกลอ้ง
พรอ้มแบตเตอรีส่ ารอง ขายกลอ้งพรอ้มรโีมทคอนโทรลส าหรบักดชตัเตอร ์เป็นตน้ ซึง่อุปกรณ์ ดงักล่าวเป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้
กล้องรุ่นส าหรบัช่างภาพมอือาชพัและช่างภาพเฉพาะทางเพื่อความคมชดั ของภาพรายละเอยีดภาพและท าให้ยืด
ระยะเวลาในการถ่ายภาพใหน้านขึน้ ซึง่รปูแบบการสง่เสรมิการขายดงักล่าวเป็นการสรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้และท า
ใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้ นอกจากนัน้แลว้ยงัสรา้งความผกูพนัในตราสนิคา้แคนนอนอกีดว้ย   
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ข้อเสนอแนะส ำหรบังำนวิจยัในครัง้ต่อไป 
 1. เน่ืองจากการศกึษาครัง้นี้ไดมุ้่งเน้นเฉพาะสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กลอ้ง
ดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ยีห่อ้แคนนอนเท่านัน้ ผูส้นใจเพิม่เตมิน่าจะท าการศกึษา ถงึสิง่กระตุ้นอื่นๆ ทัง้สิง่กระตุ้น
ที่เกดิเองจากภายในร่างกายและสิง่กระตุ้นจากภายนอก ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมอืง และวฒันธรรม               
เป็นตน้ หรอืน าสว่นประสมทางการตลาดดา้นอื่นๆ มาท าการศกึษาเพิม่เตมิเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่จาะลกึมากยิง่ขึน้ 
 2. ผลที่ได้จากการศกึษาครัง้นี้ ซึ่งเป็นการศกึษาเฉพาะผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ผู้สนใจ
เพิม่เตมิน่าจะท าการศกึษาผูบ้รโิภคในต่างจงัหวดัและผูบ้รโิภคในเขตปรมิณฑลเพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเลอืกซือ้
กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยีห่อ้แคนนอนของผูบ้รโิภคในต่างจงัหวดัและปรมิณฑลเพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้าปรบั 
กลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ในต่างจงัหวดัและปรมิณฑล 
 3.  ดว้ยเทคโนโลยกีารถ่ายภาพทีพ่ฒันาอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดของสนิคา้
ประเภทนี้จึงต้องมีการปรับปรุงและปรบัเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องและทันสมัยอยู่ เสมอ โดยอาจจะมีการปรบัปรุง
ผลติภณัฑ ์ปรบัเปลีย่นราคา ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายและมกีารสง่เสรมิการตลาด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการ
ด าเนินชวีิตที่เปลี่ยนไป ดงันัน้ จึงเป็นแนวทางในการท าการศกึษาวจิยัในครัง้ต่อไปของปจัจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร ์ยีห่อ้แคนนอนของผูบ้รโิภคต่อไปในอนาคต   
 4.  ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาขอ้มลูในเชงิลกึ เช่น มกีารสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้รกิาร หรอื ตวัแทนจดั
จ าหน่าย เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกำศ 
         สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเรจ็เรียบร้อยไปได้ด้วยด ีเนื่ องจากความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่จาก
อาจารย์ ดร. ธนภูมิ อติเวทนิ ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสยีสละเวลาอนัมคี่าตัง้แต่เริม่ต้นท าวิจยัจนเสร็จเรยีบร้อย
สมบรูณ์ โดยใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการวจิยัและในบางครัง้ทีผู่ว้จิยัเกดิ ความทอ้แทใ้นการแกไ้ขงานวจิยัใน
หลายๆครัง้ แต่อาจารย์กม็คี าพูดที่ใหก้ าลงัใจดว้ยดเีสมอและใหแ้นว คดิทีก่ว้างไกลและเป็นประโยชน์แก่ผู้วจิยัพรอ้ม
ดว้ยความเอาใจใสเ่ป็นอย่างดเีสมอมาตัง้แต่ตน้ แมย้าม ทีอ่าจารยไ์ม่มเีวลาและตดิธุระส าคญั ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามซาบซึง้
ใจมากในความกรุณาจงึขอกราบขอบ พระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร และ อาจารยน์าฏอนงค ์นามบุดด ีทีเ่สยีสละเวลาอนัมคี่า
ในการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์และได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง 
ตลอดจนความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือและให้ความช่วยเหลือแนะน า
ขอ้บกพร่องอนัน ามาซึง่ประโยชน์ต่องานวจิยัฉบบันี้  
 ขอขอบพระคุณ คุณสุนทร กวผีาติ ผู้จดัการฝ่ายบรกิารหลงัการขาย แผนกคอนซูมมอร์อมิเมจ แอนด์อนิ
ฟอรเ์มชัน่ของบรษิทั แคนนอน มารเ์กต็ติง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ทีใ่หค้วามกรุณาในการเกบ็แบบสอบถามในศูนยบ์รกิาร
แคนนอนทัง้ 5 สาขา และท าใหไ้ดร้บัความสะดวกรวดเรว็ในการเกบ็แบบสอบ ถามในสาขาต่างๆ และส าเรจ็ไดด้ว้ยด ี
 ขอบคุณพนักงานศูนยบ์รกิารแคนนอนทัง้ 5 สาขา ที่ไดใ้ห้ความร่วมมอืและอ านวยความสะดวกในการใช้
พืน้ทีใ่นการเกบ็แบบสอบถามใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 
 ขอบคุณผู้บรโิภคและผู้สนับสนุนผลติภณัฑ์กล้องดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์  ยี่ห้อแคนนอนที่ให้ความ
ร่วมมอืและสละเวลาอนัมคี่าในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างด ีท าใหก้ารเกบ็ขอ้มลูมคีวามสะดวกรวดเรว็มากและเป็น
ประโยชน์ในการวจิยัเป็นอย่างด ี 
 ขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมรุ่น MBA การตลาดรุ่น 13 ที่ได้ให้ก าลงัใจ ห่วงใยและใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องการ
เรยีนมาตลอดและไดใ้หค้ าปรกึษารวมถงึขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการใชเ้ครื่องมอืวดัในการวจิยั และคอยใหค้ าแนะน า 
ช่วยเหลอืเกีย่วกบังานวจิยัในครัง้นี้จนส าเรจ็เป็นรปูเล่มไดอ้ย่างสมบรูณ์  
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 คุณค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ ผูศ้กึษาคน้ควา้ขอมอบเป็นเครื่อง บูชาพระคุณ
บดิา มารดา ตลอดจนบรูพาจารย ์ทีใ่หก้ารศกึษาอบรมสัง่สอนใหส้ตปิญัญาและคุณธรรม อนัเป็นเครื่องชีน้ าความส าเรจ็
ในชวีติ  
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