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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาค้นคว้าวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณภาพการให้บริการที่มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัครัง้นี้คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อกลอ้งวงจรปิด ตราสนิค้าโอโชเทน็ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 240 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่

ด้วยกนั มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปรญิญาตร ีอาชีพเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
45,001 บาทขึน้ไป  

ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ดา้นการดแูลเอาใจใส ่ดา้นความ
น่าเชื่อถอื ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร ตามล าดบั และผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่
ในระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ 34,932 บาท/ครัง้ และมจี านวนกลอ้ง
วงจรปิดทีซ่ือ้ทัง้หมดประมาณ 6 ตวั/ครัง้ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ผูบ้รโิภคที่ม ีอายุ อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อกลอ้งวงจรปิดตรา

สนิคา้โอโชเทน็ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และดา้นจ านวนกลอ้งวงจรปิดที่
ซือ้ทัง้หมด (ตวั/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

คุณภาพการให้บรกิารดา้นการให้ความมัน่ใจ มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตรา
สนิคา้โอโชเทน็ ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า  

คุณภาพการใหบ้รกิารด้านความน่าเชื่อถอื และดา้นการใหค้วามมัน่ใจ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซื้อกลอ้งวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเทน็ ดา้นจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีซ่ื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 

 
_________________________ 
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ค าส าคญั: คุณภาพการใหบ้รกิาร พฤตกิรรมการซือ้ กลอ้งวงจรปิด 
 

Abstract 
 

The purpose of this research is to study the service quality related to consumer buying 
behavior of the Oshoten brand in the Bangkok metropolitan area. The samples in this research consisted 
of two hundred and forty people who have bought Oshoten CCTV cameras in the Bangkok metropolitan 
area. It was conducted by questionnaire as a tool to collect data.  The results of the study were analyzed 
as follows: 

The majority of the consumers in the sample group were male, aged between fifty one to sixty 
years old and were married or living together. Their level of education was a Bachelor's degree, worked 
as employees in private companies and had an average monthly income of Baht 45,001 and above.  

Most consumers have opinion levels in terms of the service quality at a very good level with 
regard to empathy, reliability, assurance and tangibility, respectively. Consumers had a good opinion 
level with regard to responsiveness. 

Most consumers had an average amount of money on buying CCTV cameras at 34,932 Baht 
per time and the average total number of CCTV cameras purchased was about six pieces per time.   
The results of the hypotheses testing were summarized as follows: 

Consumers of different ages and with different occupations and average monthly income 
influenced the differences in behavior related to buying Oshoten CCTV cameras in terms of the average 
money spent on buying CCTV cameras (Baht per time) and in terms of the average total number of 
CCTV cameras purchased (pieces per time) at a statistically significant level of 0.01.  

The service quality, in the aspects of assurance had a relationship with the behavior related to 
buying Oshoten CCTV cameras in terms of the average money spent on buying CCTV cameras (Baht 
per time) at a statistically significant level of 0.05 and had a relationship in the same direction at a low 
level. 

The service quality, in the aspects of reliability and assurance, had a relationship with 
behaviour related to buying Oshoten CCTV cameras in terms of the average total number of CCTV 
cameras purchased (pieces per time) at a statistically significant level of 0.05 and had a relationship in 
the same direction at a low level. 
 
Keywords:  Service Quality, Buying Behavior, CCTV Cameras  
 
บทน า 

กล้องวงจรปิด หรอื CCTV นัน้ ย่อมาจากค าว่า Closed Circuit Television ซึ่งได้เริม่มกีารตดิตัง้ครัง้
แรกในปี ค.ศ. 1942 ณ ประเทศเยอรมนี ในยุคสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึง่วงจรปิดเพื่อสงัเกตการณ์ความเคลื่อนไหว
ของขปีนาวุธ V2 จากนัน้ในปี ค.ศ. 1968 ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้มกีารติดตัง้กล้องวงจรปิดเพื่อสอดส่องดูแล 
ระแวดระวงัเรื่องการก่อการรา้ย และจากนัน้มาไดม้กีารพฒันาการ กลอ้งวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง 
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กล้องวงจรปิดนัน้สามารถแบ่งได้ตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค (ที่มา:  
chithangcctv.com. 2559) ดงันี้ 

ยุคที ่1 เป็นยุคที่ยังไม่มีระบบการบันทึก  ดังนัน้จึงมีคนนัง่เฝ้าจอมอนิเตอร์เพื่อสังเกตการณ์
ตลอดเวลา ตวักลอ้งกบัจอมอนิเตอรเ์ชื่อมต่อกนัโดยตรง 

ยุคที ่2  ยุคนี้มีการพฒันาระบบบนัทึกภาพขึ้นมา โดยบนัทึกในรูปแบบของเทปชนิด VHF แต่การ
เชื่อมต่อระหว่างกลอ้งวงจรปิดกบัจอมอนิเตอรย์งัเป็นแบบเดมิ 

ยุคที ่3  เป็นยุคที่สามารถพฒันาอุปกรณ์เชื่อมต่อ เพื่อให้สามารถรวมสญัญาณจากกล้องวงจรปิด              
ไดม้ากกว่า 1 ตวั และยงัพฒันาระบบการบนัทกึภาพใหม้คีุณภาพมากขึน้ 

ยุคที ่4  เป็นยุคในปัจจุบัน ที่กล้องวงจรปิดสามารถพัฒนาไปสู่การบันทึกในรูปแบบดิจิตอลได้               
โดยบนัทกึภาพลงในฮารด์ดสิก ์และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการบนัทกึ เรยีกว่า Digital Video Recorderหรอื DVR 

การพฒันาการของกล้องวงจรปิด ได้พฒันาต่อยอดมาอย่างสม ่าเสมอจากที่ไม่สามารถบนัทึกภาพ              
ในบรเิวณแสงน้อยได้ เมื่อติดตัง้ระบบแสงอนิฟาเรดหรอื IR เพิม่กส็ามารถแกปั้ญหานี้ไดห้รอืการแกปั้ญหาเรื่อง
ของการช่วยประหยดัพื้นที่เกบ็ขอ้มูลในฮารด์ดสิก์ โดยการใช้ระบบบนัทกึภาพเฉพาะมกีารเคลื่อนไหว (Motion 
Detection) หรอืระบบการซมูกลอ้งวงจรปิดเพื่อใหเ้หน็รายละเอยีดมากขึน้ 

ปัจจุบนั กล้องวงจรปิดเขา้มามบีทบาทส าคญัในแง่มุมต่างๆ ในชวีติประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ระแวดระวงัสอดส่องดูแลความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การดูแลระบบจราจร หรอืแมก้ระทัง่การติดตัง้เพื่อ
ตรวจสอบจุดเสีย่งต่อการรัว่ไหลของสารเคมต่ีางๆ ในโรงงานทีม่รีะบบเครื่องจกัรความซบัซอ้นสงู 

จากการส ารวจยอดขายระบบกลอ้งวงจรปิดของบรษิัท HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY ซึ่งมี
ยอดขายทัว่โลกมากที่สุดเป็นอนัดบั 1 ในปี 2559 พบว่ามยีอดขายสูงถงึ 3,522.5 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืคดิเป็น
เงนิไทยราว 123,287 ลา้นบาท (การจดัอนัดบั 2015 Top Security 50. 2559) และจากการส ารวจยอดขายระบบ
กล้องวงจรปิดในประเทศไทย ในปี 2559 จากบริษัทที่จ าหน่ายกล้องวงจรปิดชัน้น า พบว่า บริษัท วาตาช ิ              
เอน็จเินียริง่ จ ากดั ผูจ้ าหน่ายกลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้วาตาช ิมรีายไดร้วมประมาณ 293 ลา้นบาท ซึ่งมสี่วนแบ่ง
การตลาดอยู่ที ่0.54% บรษิทั เอส.จ.ีด.ีอนิเตอรเ์ทรดดิง้ จ ากดั ผูจ้ าหน่ายกลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้ฟูจโิกะ มรีายได้
รวมประมาณ 217 ลา้นบาท ซึง่มสีว่นแบ่งการตลาดอยู่ที ่0.40% บรษิทั เซน็จรูี ่มนีจ ากดั ผูจ้ าหน่ายกลอ้งวงจรปิด
ตราสนิคา้เอชไอพ ีมรีายไดร้วมประมาณ 168 ลา้นปี ซึง่มสีว่นแบ่งการตลาดอยู่ที ่0.31% แต่เน่ืองจากเวบ็ไซตก์รม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดจ้ดัใหก้ลอ้งวงจรปิดรวมอยู่ในหมวดของธุรกจิรา้นขายปลกีอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม ซึ่งอาจรวมถึงอุปกรณ์การสื่อสารประเภทอื่นๆ ด้วยเช่น โทรศพัท์มอืถือ อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูง 
วทิยุสื่อสาร เป็นต้น จึงท าให้ผู้วจิยัไม่สามารถที่จะทราบยอดขายทัง้หมดที่เกี่ยวกบัระบบกล้องวงจรปิด ดงันัน้
สดัส่วนยอดขายของบรษิทัทีเ่ป็นผูน้ าในตลาดกลอ้งวงจรปิดจงึรวมกนัไดเ้พยีง 1.25% เท่านัน้ (ทีม่า: กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้. 2560)  

จากตวัเลขดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าตลาดกลอ้งวงจรปิดในประเทศไทย ยงัสามารถเตบิโตไดอ้กีมาก และ
ในปัจจุบนักล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเทน็ มียอดขายเพียง 4.8 ล้านบาทต่อปี จงึท าให้เกดิความน่าสนใจต่อ
การศกึษาเรื่องคุณภาพการใหบ้รกิารและวเิคราะห์พฤตกิรรมการซือ้ ว่าสอดคลอ้งกบัความต้องการและตรงตาม
วตัถุประสงคใ์นการซือ้หรอืไม่ โดยเป็นการสรา้งความประทบัใจในการบรกิารใหก้บัลกูคา้ เพื่อท าใหล้กูคา้เกดิความ
พงึพอใจ เพื่อท าใหล้กูคา้อยากทีจ่ะใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง และเกดิการซือ้ในครัง้ถดัไป สิง่เหล่านี้ถอืเป็นการสรา้ง
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลูกค้าในระยะยาว และท าให้ลูกค้าเกดิความภักดีในตราสินค้าและบรกิารตลอดไป (Brand 
Loyalty) โดยผู้วจิยัเจาะจงลูกค้าในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มยีอดขายสูงสุดในปัจจุบนั (พาวเวอร ์
เพอรเ์ฟค คอมมวินิเคชัน่. 2558) 
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 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อกล้องวงจรปิดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลที่ได้นัน้มาพัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร               
ให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกบักระบวนการตดัสนิใจซื้อ เนื่องจากผลติภณัฑ์กล้องวงจรปิดแต่ละรุ่น 
เป็นสนิคา้ทีม่รีายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างกนัมาก ลกูคา้โดยทัว่ไปไม่ไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบั คุณลกัษณะ
เฉพาะของสนิคา้ จงึท าใหล้กูคา้ใชเ้วลานานในการตดัสนิใจซือ้ อกีทัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร มจี านวนอาคารและ
สิง่ปลกูสรา้งอยู่เป็นจ านวนมาก ซึง่จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมรีะบบกลอ้งวงจรปิดเพื่อเพิม่ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรพัย์สนิ ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาการพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิด และคุณภาพการให้บรกิารที่มีผลต่อ           
การตดัสนิใจซือ้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั         

1.  เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเทน็  ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2.  เพื่อศกึษาคุณภาพการให้บรกิารที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้า
โอโชเทน็ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent variables) ประกอบดว้ย 
  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และสถานภาพสมรส        
  1.2 คุณภาพการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร ความน่าเชื่อถอื การตอบสนอง
ความตอ้งการ การใหค้วามมัน่ใจ และการดแูลเอาใจใส ่

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิด ตราสนิคา้โอโชเทน็            
ในกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1.  ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาอาชีพ รายได้เฉลี่ย             
ต่อเดือน  และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้ อกล้องวงจรปิดตราสินค้าโอโช เท็น                            
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2.  คุณภาพการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร ความน่าเชื่อถอื การตอบสนอง
ความต้องการ การให้ความมัน่ใจ และการดูแลเอาใจใส่  มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิด            
ตราสนิคา้โอโชเทน็ ในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 204-
207) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิหรอืรายได ้การศกึษา 
และอายุงาน เหล่านี้ เป็นปัจจยัส่วนบุคคลที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภค ซึ่งผู้วจิยัได้น าแนวความคดิมาเป็น           
ตวัแปรเพื่อใชส้ าหรบัวเิคราะห์ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าจะมพีฤติกรรมการซือ้กลอ้ง
วงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ ทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม่อย่างไร 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ Parasuraman et al. (1988: 23) กล่าวว่า ปัจจยั 
ในการประเมินคุณภาพบริการประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได ้              
การตอบสนองความต้องการ การใหค้วามมัน่ใจ และการเขา้ใจการรบัรูค้วามต้องการของผูร้บับรกิาร ซึง่คุณภาพ
การบริการเป็นปัจจยัพื้นฐานที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสนิคุณภาพของการบริการ โดยผู้วจิยัได้น าแนวความคิด               
มาเป็นใช้ในการวเิคราะห์ถึงความคิดเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการให้บรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อ
กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า 6Ws 
และ 1H เป็นค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย  ผู้บริโภคซื้ออะไร ท าไม
ผูบ้รโิภคจงึซื้อ ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อ ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน และผู้บรโิภคซื้ออย่างไร 
โดยผู้วจิยัได้น าแนวคดิมาใช้ในการวเิคราะห์พฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็น  ของผู้บรโิภค              
ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถงึใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัวเิคราะหถ์งึปัจจยัต่างๆ ทัง้ลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละ
คุณภาพการบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อกลอ้งวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเทน็  ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัน ามาทดสอบความสมัพนัธเ์พยีง 2 ขอ้คอื ค่าใชจ้่ายในการซื้อต่อครัง้และจ านวนชิ้น             
ที่ซื้อต่อครัง้ เนื่องจากตราสนิค้าที่ผู้วิจยัศึกษาอยู่ มียอดขายและส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบ                 
กบัคู่แขง่ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บรโิภคที่ซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็นที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน โดยทราบจ านวนประชากรในปัจจุบนัมจี านวนทัง้หมด 
600 คน (พาวเวอร ์เพอรเ์ฟค คอมมวินิเคชัน่. 2558) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อกล้องวงจรปิด ตราสินค้าโอโชเท็น ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึค านวณตวัอย่างโดยใชส้ตูร Yamane. (1970: 580-
581) ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 จากการค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย              
ทัง้สิน้ 240 คน 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่าง ดงันี้ 
 ขั ้นตอนท่ี  1 วิ ธีการสุ่ มตัวอย่ างแบบ เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
กลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนด โดยจะเจาะจงเลอืกเกบ็ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตสวนหลวง เขตประเวศ 
เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตพระโขนง เขตละ 48 ตัวอย่าง ทัง้หมด 5 เขต เท่ากับ 240 ชุด เนื่องจากเขต
ดังกล่าวมีผู้บริโภคที่ซื้อกล้องวงจรปิดตราสินค้าโอโชเท็นอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เพื่อท าการศึกษาและ                 
แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ (พาวเวอร ์เพอรเ์ฟค คอมมวินิเคชัน่. 
2558) 
  ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยให้พนักงานขาย              
ของรา้นเป็นผูส้อบถามและแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ลูกคา้ทีซ่ือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ ตามความสะดวก
ของลกูคา้ในการตอบแบบสอบถามทีเ่ตม็ใจ และยนิดใีหข้อ้มลูจนครบ 240 ชุด  
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ผลการวิจยั 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
การวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร ์พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ

ระหว่าง 51 - 60 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
45,001 บาทขึน้ไป และ มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของพนักงานกล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็น 
พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเห็นต่อคุณภาพการให้บรกิาร ในระดบัดมีาก ได้แก่ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านความเป็นรูปธรรมของบรกิาร ตามล าดบั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32  
4.29 4.27 และ 4.22 ตามล าดบั และผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้นการตอบสนองความต้องการ  
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 

การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโซเทน็ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ย 34,932 บาท/ครัง้ และมีจ านวนกล้อง             
วงจรปิดทีซ่ือ้ทัง้หมดประมาณ 6 ตวั/ครัง้ 

 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็น               
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที ่1.1 พบว่า ผูบ้รโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้า
โอโชเทน็ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และดา้นจ านวน
กล้องวงจรปิดทีซ่ื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว  ้

สมมติฐานที่ 1.2 พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้า            
โอโชเทน็ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และ ดา้นจ านวน
กล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานที ่1.3 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุด แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจร
ปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และ
ด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว /ครัง้) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง               
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้า
โอโชเทน็ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และดา้นจ านวน
กล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่1.5 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิด
ตราสนิค้าโอโชเทน็ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และ
ดา้นจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีซ่ือ้ทัง้หมด (ตวั/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 1.6 พบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อกลอ้งวงจรปิด 
ตราสนิค้าโอโชเทน็ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และ
ด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง               
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว  ้

 

สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณภาพการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร ความน่าเชื่อถอื 
การตอบสนองความต้องการ การให้ความมัน่ใจ และการดูแลเอาใจใส่ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้กลอ้ง
วงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ ในกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.1 พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิด
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

สมมตฐิานขอ้ที ่2.2 พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารดา้นความน่าเชื่อถอื ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็น ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ย            
ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แต่คุณภาพ             
การให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสินค้าโอโชเท็น                  
ในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า  

สมมตฐิานขอ้ที ่2.3 พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการตอบสนองความต้องการ ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิด
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

สมมตฐิานขอ้ที ่2.4 พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการใหค้วามมัน่ใจ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็น ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ย              
ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และด้านจ านวนกลอ้งวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05   
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.5 พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการดแูลเอาใจใส ่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็น ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ย            
ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และด้านจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีซ่ื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้)  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็น               
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ผู้ บ ริ โภค ท่ี มี เพศ  แตก ต่างกัน  มีพฤติก รรมการซื้ อกล้องวงจรปิ ดตราสินค้า โอโช เท็น                             
ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท /ครัง้) และด้านจ านวนกล้อง    
วงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ทัง้เพศชายและเพศหญิงต่างก็ต้องการและให้ความส าคัญกับ               
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เรื่องปลอดภยัส าหรบัตวัเองและทรพัยส์นิดว้ยกนัทัง้นัน้ จงึท าใหม้พีฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดทีไ่ม่แตกต่างกนั 
ประกอบกบัสนิค้าประเภทกล้องวงจรปิดมีลกัษณะการจ าหน่ายแบบเป็นชุดเซ็ต เช่น ชุดกล้อง 4 ตัว ชุดกล้อง              
8 ตวั ชุดกลอ้ง 16 ตวั เป็นตน้ ท าใหผู้บ้รโิภคทัง้ชายและหญงิ ทีม่คีวามต้องการซือ้กลอ้งวงจรปิดชุดเซต็ประเภท
เดยีวกนั มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดไม่แตกต่างกนั และโดยส่วนมากการจะพิจารณาซื้อสนิค้าประเภท
กล้องวงจรปิดนัน้ ผู้บริโภคจะขอค าปรึกษาจากพนักงานขาย ซึ่งจ านวนกล้องวงจรปิดที่ต้องใช้ในการติดตัง้                 
จะขึน้อยู่กบัขนาดของพืน้ที ่หรอืลกัษณะของอาคารหรอืทีพ่กัอาศยั เช่น บา้นขนาดพืน้ที ่50 ตารางวา ควรจะตดิ
กล้องวงจรปิด 4 ตัว เพื่อให้ได้ภาพทัง้ 4 ทิศรอบตัวบ้าน ร้านมินิมาร์ทหรือร้านสะดวกซื้อที่มีขนาดพื้นที ่                
200-250 ตารางเมตร ควรตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 8 ตวั เพื่อใหไ้ดภ้าพครอบคลุมทุกช่องทางเดนิภายในรา้น บรเิวณ
แคชเชียร์ และในห้องสต็อคหลังร้าน อพาร์ทเม้นท์ 8 ชัน้ ควรจะติดตัง้กล้องวงจรปิด 16 ตัว เพื่อให้ได้ภาพ                   
ที่ครอบคลุมทุกชัน้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ท าให้ผู้บรโิภคทัง้ชายและหญิง มีพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิด             
ด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมดต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ สุภาภรณ์ พลนิกร    
(2548: 86) กล่าวว่า ชายและหญงิในปัจจุบนัส่วนใหญ่มคีวามสามารถพึง่พาตนเองไดใ้นระดบัใกลเ้คยีงกนั และท า
ให้มีการบรโิภคสนิค้าหรอืการบรกิารที่คล้ายคลงึกนัด้วย และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศสัตราวุธ เพ็ชรอนิทร ์
(2552) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อกล้องถ่ายภาพแบบ Lomograph ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า เพศไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อกลอ้งถ่ายภาพแบบ Lomograph ด้านยี่ห้อ 
และรุ่นของกลอ้ง Lomograph ทีซ่ือ้ ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ในอนาคต และ
ด้านยี่ห้อและรุ่นของกล้องถ่ายภาพแบบ Lomograph ที่จะซื้อในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ญาติมา พราหมณ์ชู (2555) ศึกษาเรื่อง การรบัรู้การสื่อสารการตลาดและปัจจยั 
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ฟูจิสึของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คฟูจสิขึองผู้บรโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ในดา้นจ านวนเงนิโดยประมาณทีใ่ชใ้นการซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คต่อครัง้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

 

ผู้ บ ริ โภค ท่ี มี อายุ  แตกต่ างกัน  มีพฤติก รรมการซื้ อกล้องวงจรปิดตราสินค้ าโอโช เท็น                               
ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท /ครัง้) และด้านจ านวนกล้อง    
วงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน   
ทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 61 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ในกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท/ครัง้)  และด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด   
(ตัว/ครัง้) มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุมากขึ้น มักจะให้ความส าคัญกับความปลอดภัย ของชีวิตและ
ทรพัยส์นิ และมคีวามระมดัระวงัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อย ประกอบกบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุมาก มกัจะมทีรพัยส์นิ
ประเภทอสงัหารมิทรพัย์มากกว่า ทัง้ขนาดของพื้นที่ และจ านวนสิง่ปลูกสร้าง จงึส่งผลท าให้ผู้บรโิภคที่มีอายุ
มากกว่า 61 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) 
และด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้ ) มากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด                
ของพืน้ทีท่ีจ่ะตดิตัง้ และเพื่อใหไ้ดภ้าพทีค่รอบคลุมพืน้ทีท่ีต่้องการทัง้หมด  ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 204-207) กล่าวว่า บุคคลที่มีอายุแตกต่างกนัจะมีความต้องการในสนิค้าและบริการ              
ทีแ่ตกต่างกนั กลุ่มผูส้งูอายุจะสนใจสนิคา้เกีย่วกบัสุขภาพและความปลอดภยั เป็นต้น และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ศสัตราวุธ เพช็รอนิทร ์(2552) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการซือ้กลอ้งถ่ายภาพแบบ Lomograph ของผูบ้รโิภค
กลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า อายุ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องถ่ายภาพแบบ 
Lomograph ดา้นระดบัราคาทีซ่ือ้ และดา้นยีห่อ้ รุ่นทีซ่ือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั
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งานวจิยัของ พิชญาภรณ์ ถาภักดี (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัด้านคุณค่าตราสนิค้าและส่วนประสมการตลาดที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอาร์ ยีห่อ้แคนนอน ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยั พบว่า อายุที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อกลอ้งดจิติอลประเภทดเีอสแอลอารย์ีห่้อแคนนอน
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                     
ทีร่ะดบั 0.01  

 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็
ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท /ครัง้) และด้านจ านวนกล้อง     
วงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว /ครัง้) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจาก ผู้บริโภคที่ต้องการติดตัง้กล้องวงจรปิด มกัจะค านึงถึงความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรพัย์สนิเป็นส าคญั จึงท าให้ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทัง้ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้อง               
วงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้)  แต่ปัจจยัที่มผีลคือ
ขนาดพืน้ทีแ่ละสิง่ปลูกสรา้ง ซึง่การจะตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสุด จ าเป็นจะตอ้งตดิใหค้รอบคลุม
ทัง้พื้นที่ที่ต้องการสอดส่องดูแล จึงท าให้ถึงแม้ว่าผู้บรโิภคจะมีระดบัการศึกษาที่ต่างกนั ก็มีพฤติกรรมการซื้อ            
กล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็นในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 
(บาท/ครัง้) และด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ศัสตราวุธ เพ็ชรอินทร์ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อกล้องถ่ายภาพแบบ Lomograph ของผู้บริโภค             
กลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้อง
ถ่ายภาพแบบ Lomograph ด้านยี่ห้อและรุ่นที่ซื้อ ด้านระดับราคาที่ซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อในอนาคต                     
ดา้นยีห่อ้ และรุ่นทีจ่ะซือ้ในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ญาตมิา 
พราหมณ์ชู (2555) ศึกษาเรื่อง การรบัรู้การสื่อสารการตลาดและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คฟูจิสึ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คฟูจิสึ  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  
ไม่แตกต่างกนั ในด้านความถี่ในการซื้อคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊คต่อเครื่องและด้านการบอกต่อ /ซื้อซ ้า คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คฟูจสิ ึอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

ผู้บ ริโภค ท่ี มีอาชีพ  แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื้ อกล้องวงจรปิดตราสินค้าโอโช เท็น                         
ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท /ครัง้) และด้านจ านวนกล้อง 
วงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน  
ทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ/คา้ขาย/พ่อบา้น/แม่บา้น มพีฤตกิรรมการซือ้กลอ้ง
วงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) 
และด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้) มากที่สุด เนื่องจาก อาชีพค้าขาย หรือประกอบธุรกิจ              
สว่นตวันัน้ มกัจะมสีิง่ทีค่ลา้ยกนัคอื มสีนิคา้ทีต่อ้งเกบ็ไวเ้พื่อจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ซึง่จะแตกต่างกบัอาชพีอื่นๆ 
เช่น พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่การท างานมักจะเป็นลักษณะใช้ความรู้
ความสามารถเขา้ไปปฏบิตังิานตามองคก์รต่างๆ ท าใหไ้ม่มสีนิคา้ทีต่อ้งเฝ้าระวงัเป็นจ านวนมาก ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอสิระ/ค้าขาย/พ่อบ้าน/แม่บ้าน จึงมกัมพีฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้า              
โอโชเทน็ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และดา้นจ านวน
กล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้) มากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ (2546: 204-207) กล่าวว่า อาชพี (Occupation) อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ต้องการสนิค้าและบรกิารที่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศสัตราวุธ เพช็รอนิทร ์(2552) ศกึษาเรื่อง
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พฤติกรรมการซื้อกล้องถ่ายภาพแบบ Lomograph ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องถ่ายภาพแบบ Lomograph ด้านยี่ห้อ และรุ่นที่ซื้อ                  
ดา้นระดบัราคาทีซ่ือ้ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ในอนาคต และด้านยี่หอ้ และรุ่นทีจ่ะซือ้ในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ พิชญาภรณ์ ถาภักดี (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านคุณค่า                
ตราสินค้าและส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์                   
ยีห่อ้แคนนอน ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า อาชพีมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งดจิติอล
ประเภทดเีอสแอลอารย์ีห่อ้แคนนอน ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   
 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และดา้นจ านวนกลอ้งวงจร
ปิดทีซ่ือ้ทัง้หมด (ตวั/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ 
โดยผู้บ ริโภคที่มี รายได้  45,001 บาทขึ้น ไป  มีพฤติกรรมการซื้ อกล้อ งวงจรปิดตราสินค้าโอโช เท็น                             
ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท/ครัง้)  และด้านจ านวนกล้อง 
วงจรปิดทีซ่ือ้ทัง้หมด (ตวั/ครัง้) มากทีส่ดุ เน่ืองจากระดบัรายไดเ้ป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคสนิคา้
หรอืบรกิารของผู้บรโิภค โดยมกัจะมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนั คือ ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง              
กจ็ะมกี าลงัซือ้ที่มากขึน้ ท าใหม้โีอกาสที่จะมทีรพัยส์นิ และครอบครองอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่ดนิ อาคาร และ 
สิง่ปลูกสร้างมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย จึงท าให้ผู้บรโิภคที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001             
บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดทัง้ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) 
และด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้) มากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้สามารถสอดส่องดูแล
ทรพัย์สนิที่มีได้อย่างทัว่ถึง ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 204-207) กล่าวว่า 
รายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกจิของบุคคลจะกระทบต่อสนิค้าและบรกิารที่เขาตดัสนิใจซื้อ  โอกาสเหล่านี้
ประกอบด้วย รายได้ อ านาจการซื้อและทศันคติเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศสัตราวุธ 
เพช็รอนิทร ์(2552) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้กลอ้งถ่ายภาพแบบ Lomograph ของผูบ้รโิภคกลุ่ม Generation 
Y ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า รายไดต่้อเดอืนมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งถ่ายภาพแบบ Lomograph 
ด้านระดบัราคาที่ซื้อ และด้านบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พิชญาภรณ์ ถาภกัดี (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัด้านคุณค่าตราสนิค้าและส่วนประสม
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ยี่ห้อแคนนอนของผู้บริโภค                   
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย  พบว่า รายได้เฉลี่ย ต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิ จิตอล                   
ประเภทดเีอสแอลอารย์ีห่อ้แคนนอน ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ญาติมา พราหมณ์ชู (2555) ศึกษาเรื่อง  
การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดและปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ี่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค 
ฟูจสิขึองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คฟูจสิขึองผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในด้านจ านวนเงนิโดยประมาณที่ใช ้            
ในการซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็น               
ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท /ครัง้) และด้านจ านวนกล้อง 
วงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั ไม่ไดเ้ป็นสิง่ทีช่ ีว้ดัถงึจ านวนอสงัหารมิทรพัยท์ีผู่บ้รโิภค
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มไีวใ้นครอบครอง ค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิด และจ านวนของกลอ้งวงจรปิดทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ จะขึน้อยู่
กับขนาดของอาคาร จ านวนชัน้ที่ต้องการจะติดตัง้ และขนาดของพื้นที่ที่มีไว้ในครอบครอง ยิ่งสิ่งปลูกสร้าง                     
มขีนาดใหญ่โต กย็ิง่ตอ้งใชจ้ านวนกลอ้งวงจรปิดทีม่ากขึน้ และมคี่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดทีส่งูตาม เพื่อให้
ครอบคลุมพืน้ทีท่ีต่อ้งการสอดสอ่งดแูล ท าใหถ้งึแมว้่าผูบ้รโิภคจะมสีถานภาพสมรสทีต่่างกนั กม็พีฤตกิรรมการซือ้
กล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็นในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 
(บาท/ครัง้) และด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั   ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ญาตมิา พราหมณ์ช ู(2555) ศกึษาเรื่อง การรบัรูก้ารสือ่สารการตลาดและปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊คฟูจสิขึองผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า สถานภาพ
สมรสทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คฟูจสิขึองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กนั ในด้านจ านวนความถี่ในการซื้อคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คต่อครัง้และการบอกต่อ /ซื้อซ ้าคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊คฟูจสิ ึ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการให้บรกิาร ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร ความน่าเชื่อถือ 
การตอบสนองความต้องการ การให้ความมัน่ใจ และการดูแลเอาใจใส่ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้กลอ้ง
วงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ ในกรุงเทพมหานคร 

คณุภาพการให้บริการด้านความเป็นรปูธรรมของบริการ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
กล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็น ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 
(บาท/ครัง้) และ ด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้ ) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง               
ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เนื่องจาก ผู้บรโิภคที่ซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสินคา้โอโชเทน็มกัไดร้บัการแนะน า
บอกต่อจากผู้บริโภคเดิม จึงท าให้ผู้บริโภคที่ก าลงัจะตัดสินใจซื้อมองข้ามเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกายของ
พนกังาน หรอืความทนัสมยัของอุปกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการบรกิาร เพราะผูบ้รโิภคไวว้างใจในชื่อเสยีงทีไ่ดร้บั
การแนะน าบอกต่อกนัมา และค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดมกัมาจากขนาดพื้นที่หรือขนาดสิ่งปลูกสร้าง                
ที่ผู้บริโภคต้องการจะสอดส่องดูแล จึงเป็นผลท าให้คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ                
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และ ดา้นจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีซ่ือ้ทัง้หมด (ตวั/ครัง้) ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สราภรณ์ คลังเจริญกุล (2556) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการและการรับรู้ความเสี่ยงที่มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมในการซือ้รถยนต์มอืสองของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าคุณภาพ
การใหบ้รกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการซือ้รถยนตม์อืสองดา้นราคารถยนต ์
ประเภทรถยนต ์ยีห่อ้รถยนต ์สรีถยนต ์และวธิกีารช าระเงนิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

คณุภาพการให้บริการด้านความน่าเช่ือถือ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตรา
สนิค้าโอโชเทน็ ในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีซ่ื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.133 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัคุณภาพ              
การใหบ้รกิารดา้นความน่าเชื่อถอืมากขึน้ กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ 
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีซ่ือ้ทัง้หมด (ตวั/ครัง้) เพิม่ขึน้ ในระดบัต ่า เน่ืองจากการทีพ่นกังาน
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิค้าได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบข้อสงสยัลูกค้าได้ ท าให้ลูกค้าไว้วางใจ และพนักงาน                 
มปีระสบการณ์ในการขาย สิง่เหล่านี้มผีลท าใหล้กูคา้เชื่อมัน่ในค าแนะน าของพนกังาน เช่น ลกูคา้อาจจะไม่มคีวามรู้
ในด้านการติดตัง้กล้องวงจรปิด จึงอาจจะประเมินว่า ติดตัง้เพียง 8 ตัว ก็อาจจะเพียงพอกับความต้องการ                  
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แต่เมื่อได้พูดคุยกับพนักงาน และได้รับค าแนะน าที่สมเหตุสมผล ลูกค้าอาจเปลี่ยนใจ เพิ่มหรือลดจ านวน                  
กลอ้งวงจรปิด ตามค าแนะน าของพนกังาน ซึง่แนวโน้มสว่นใหญ่ มกัจะเป็นการเพิม่จ านวนกลอ้ง เพื่อใหไ้ดมุ้มภาพ
ทีค่รอบคลุมพืน้ที่หรอืสิง่ปลูกสรา้งของลูกคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1985: 47) กล่าว
ว่า ความน่าเชื่อถอืหรอืไวว้างใจได ้(Reliability) ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสามารถในการปฏบิตังิาน ท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิ
ความรู้สกึไว้วางใจได้ว่าการให้บริการมีความถูกต้องเที่ยงตรง และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman, 
Zeithami & Berry. (1990: 25) กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือของบรกิาร คอืผู้รบับรกิารมคีวามเชื่อมัน่ว่าการบรกิาร              
ที่ได้รบัมีความถูกต้องแม่นย าเหมาะสม มคีวามสม ่าเสมอทุกครัง้ที่มารบับรกิาร  และสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
คนัธรส พจน์สถติย ์(2557) ศกึษาเรื่อง คุณภาพการบรกิารประโยชน์ทีแ่สวงหา และพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติ
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า คุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอืของตวัแทนประกนั
ชวีติ มคีวามสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อประกนัชีวติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนกรมธรรม์
ประกนัชวีติ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

แต่คณุภาพการให้บริการด้านความน่าเช่ือถือ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิด
ตราสนิคา้โอโชเทน็ ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจาก โดยส่วนมากแล้วผู้บริโภค                  
มีพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิด ส่ วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบัจ านวนกล้อง                   
ที่ต้องการซื้อ ตามความต้องการ ความจ าเป็น ขนาดพื้นที่ที่ต้องการติด และงบประมาณที่ผู้บรโิภคก าหนดไว ้
รวมทัง้โปรโมชัน่ที่ทางบรษิัทเป็นผู้ก าหนด เช่นโปรโมชัน่การจ าหน่ายเป็นชุดเช็ต จึงส่งผลท าให้ คุณภาพการ
ให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ ไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิด                 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สราภรณ์ คลงัเจรญิกุล (2556) ศกึษาเรื่อง คุณภาพการบรกิารและการรบัรู้ความ
เสีย่งทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการซือ้รถยนต์มอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั  พบว่า 
คุณภาพการให้บรกิารด้านความเชื่อถือได้ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการซื้อรถยนต์มือสองด้านราคา
รถยนต์ ประเภทรถยนต์ ยีห่อ้รถยนต์ และวธิกีารช าระเงนิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ คนัธรส พจน์สถติย์ (2557) ศกึษาเรื่อง คุณภาพการบรกิารประโยชน์ที่แสวงหา และพฤตกิรรม
การซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอืของ
ตัวแทนประกันชีวิต ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร              
ดา้นจ านวนเบีย้ประกนัชวีติรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

คณุภาพการให้บริการด้านการตอบสนองความต้องการ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
กล้องวงจรปิดตราสนิค้าโอโชเท็น ในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 
(บาท/ครัง้) และด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง                 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากสนิคา้ประเภทกลอ้งวงจรปิด เป็นสนิคา้ทีม่รีาคาค่อนขา้งแพง ผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่จงึมกัจะมกีารวางแผน และก าหนดงบประมาณเบื้องต้น เกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการซื้อและจ านวนกล้อง
วงจรปิดทีต่้องการจะซือ้ไวล่้วงหน้าแลว้ และถงึแม้ว่าพนักงานขายจะให้บรกิารอย่างเต็มใจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าก็ตาม แต่ผู้บรโิภคก็อาจมองขา้มจุดนี้ ท าให้คุณภาพการให้บรกิารด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคทัง้ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ และดา้นจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีจ่ะซือ้ 
เช่น กล้องอีกรุ่นมีความคมชดัที่สูงกว่า ให้รายละเอียดสสีนัที่สวยงามกว่า และพนักงานขายก็ให้บรกิารดีและ
รวดเรว็ แต่ราคาอาจสงูมากกว่างบประมาณทีผู่้บรโิภคก าหนดไว ้หรอืกลอ้งรุ่นดงักล่าวไม่มกีารจดัโปรโมชัน่เลย              
กม็แีนวโน้มทีผู่บ้รโิภคจะไม่ซือ้กลอ้งรุ่นนัน้ แต่กลบัมีแนวโน้มที่จะซื้อกลอ้งวงจรปิดในงบประมาณทีต่ัง้ไวแ้ต่แรก  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราภรณ์ คลังเจริญกุล (2556) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการและการรับรู้                
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ความเสีย่งที่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤติกรรมในการซือ้รถยนต์มอืสองของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการซือ้รถยนตม์อืสอง
ดา้นราคารถยนต์ ประเภทรถยนต ์ยีห่อ้รถยนต ์สรีถยนต์ ปีรถยนต ์และวธิกีารช าระเงนิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คนัธรส พจน์สถติย ์(2557) ศกึษาเรื่อง คุณภาพการบรกิารประโยชน์
ที่แสวงหา และพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ                 
การบรกิารดา้นการตอบสนองลูกคา้ของตวัแทนประกนัชวีติ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อประกนัชวีติ
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเบีย้ประกนัชวีติรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

คณุภาพการให้บริการด้านการให้ความมัน่ใจ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิด
ตราสนิค้าโอโชเท็น ในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตวั/ครัง้) และ ด้านค่าใช้จ่าย              
ในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.156 และ 0.146 ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปร                
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการใหบ้รกิาร
ด้านการให้ความมัน่ใจมากขึ้น ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสินค้าโอโชเท็น                     
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีซ่ือ้ทัง้หมด (ตวั/ครัง้) และ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิด
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท/ครัง้) เพิ่มขึ้น ในระดบัต ่า เนื่องจาก เรามีการฝึกอบรมให้กับพนักงานขายเป็นประจ า                 
ทุกเดือน โดยสิง่ที่เราให้ความส าคญัมากที่สุดคือ ความจรงิใจในการแนะน าสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลของ
ผลติภณัฑ์ ขอ้แตกต่างของผลติภณัฑ์แต่ละรุ่น วธิกีารใช้งาน รวมไปถงึการประเมนิจุดติดตัง้กลอ้ง โดยเน้นไปที่
ประโยชน์สงูสุดที่ลูกค้าจะได้รบั ในงบประมาณหรอืราคาที่เป็นไปได้ สิง่เหล่านี้จะสรา้งความเชื่อมัน่ให้กบัลูกค้า 
และเมื่อลกูคา้ไดร้บัการแนะน าสนิคา้จากพนกังานทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้เป็นอย่างด ีกท็ าใหล้กูคา้เกดิความมัน่ใจ 
ซึง่มผีลท าใหค้่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ และจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีซ่ือ้ทัง้หมดเพิม่สงูขึน้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Parasuraman et al. (1985: 47) กล่าวว่า การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้หบ้รกิาร
มคีวามรูแ้ละมอีธัยาศยัทีด่ใีนการใหบ้รกิาร และความสามารถของผูใ้หบ้รกิารส่งผลใหผู้ร้บับรกิารเกดิความเชื่อมัน่
ในการใชบ้รกิาร และสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Parasuraman, Zeithami & Berry (1990: 25) กล่าวว่าการใหค้วาม
มัน่ใจ คอืผู้ให้บรกิารมีความเอาใจใส่ มีความรู้ความสามารถ มคีวามช านาญ ท าให้ผู้รบับรกิารเกดิความมัน่ใจ                
ในการรบับรกิาร มคีวามเชื่อถอื รูส้กึปลอดภยั ไวว้างใจได ้ไม่มคีวามเสีย่ง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คนัธรส 
พจน์สถิตย์ (2557) ศกึษาเรื่อง คุณภาพการบรกิารประโยชน์ที่แสวงหา และพฤติกรรมการซื้อประกนัชวีติของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพการบรกิารดา้นการใหค้วามมัน่ใจของตวัแทนประกนัชวีติ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนกรมธรรม์                 
ประกนัชวีติ ดา้นจ านวนเบีย้ประกนัชวีติรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

คณุภาพการให้บริการด้านการดแูลเอาใจใส่ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิด
ตราสนิค้าโอโชเทน็ ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้กลอ้งวงจรปิดโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (บาท/ครัง้) และ
ด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด (ตัว/ครัง้)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากสนิคา้ประเภทกลอ้งวงจรปิด จดัเป็นสนิคา้ประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่อีายุการใชง้าน               
ทีย่าวนาน และราคาค่อนขา้งสงู ท าให้ผู้บรโิภคมกีารหาขอ้มูลทางดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ลกัษณะการใช้งาน 
รวมทัง้โปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสนิใจซื้อ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็มกัให้ความส าคญักับ                   
สิง่เหล่านี้มากกว่าการดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน จึงส่งผลท าให้คุณภาพการให้บริการด้านการดูแลเอาใจใส ่                 
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดทัง้ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ และด้านจ านวนกล้องวงจรปิด             
ที่ซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สราภรณ์ คลงัเจรญิกุล (2556) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบรกิารและการรบัรู้
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ความเสีย่งที่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤติกรรมในการซือ้รถยนต์มอืสองของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารดา้นความเอาใจใสท่ีม่ต่ีอลูกคา้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการซือ้รถยนต์มอื
สองดา้นราคารถยนต ์ยีห่อ้รถยนต ์สรีถยนต ์ปีรถยนต ์และวธิกีารช าระเงนิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ คนัธรส พจน์สถิตย์ (2557) ศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิารประโยชน์ที่แสวงหา              
และพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการ                 
ด้านความใส่ใจของตัวแทนประกันชีวิต ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค             
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเบีย้ประกนัชวีติรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
ผู้ประกอบการสามารถน าขอ้มูลที่ได้จากศกึษาครัง้นี้มาใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัและรอง 

เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ทุกด้านอย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย จาก
การศกึษาครัง้นี้พบว่า  

กลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่พีฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ ในดา้น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องวงจรปิดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (บาท/ครัง้)  และในด้านจ านวนกล้องวงจรปิดที่ซื้อทัง้หมด               
(ตวั/ครัง้) มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 61 ปีขึน้ไป มอีาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ/คา้ขาย/พ่อบา้น/
แม่บา้น และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป  

 

2. คณุภาพการให้บริการ 
จากผลการวจิยัพบว่า ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัคุณภาพการให้บรกิารด้านการให้ความ

มัน่ใจ และดา้นความน่าเชื่อถอื ซึง่เป็นดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

คณุภาพการให้บริการด้านการให้ความมัน่ใจ 
ผูป้ระกอบการควรรกัษาคุณภาพการใหบ้รกิารทางดา้นการใหค้วามมัน่ใจให้ดอียู่เสมอ และควรสรา้ง

มาตรฐานในการจดัสง่สนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ เพื่อใหพ้นักงานส่งสนิคา้ไดอ้ย่างถูกต้องตามค าสัง่ซือ้ เช่นมกีารโทรศพัท์
ยนืยนั เกี่ยวกบัชนิดของสนิค้า จ านวน และนัดวนัเวลา ในการจดัส่งสนิค้า เพื่อให้ลู กค้าเกิดความมัน่ใจในการ
บรกิารของพนักงาน โดยจากการศึกษาครัง้นี้พบว่า ถ้าผู้บริโภคให้ความส าคญักบัคุณภาพการให้บรกิารด้าน             
การให้ความมัน่ ใจมากขึ้น ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสินค้าโอโชเท็น                      
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีซ่ือ้ทัง้หมด (ตวั/ครัง้) และดา้นจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีซ่ือ้ทัง้หมด 
(ตวั/ครัง้) เพิม่ขึน้ ในระดบัต ่า 

คณุภาพการให้บริการด้านความน่าเช่ือถือ  
ผูป้ระกอบการควรมกีารฝึกอบรมเพื่อเพิม่ความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตัิงานให้แก่พนักงานทางด้าน

ต่างๆ เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการประเมินหน้างาน การก าหนดจุดติดตัง้กล้องวงจรปิดให้กบัลูกค้า เพื่อให้
พนักงานมคีวามรู ้สามารถตอบขอ้สงสยัใหก้บัลูกคา้ ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการ
สร้างความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ผูป้ระกอบการควรสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานใหก้บัพนักงานเพื่อให้พนักงานมคีวามตัง้ใจในการเรยีนรูแ้ละ
ปฏบิตัิงานทีด่เีพิม่ขึน้ เช่นจดัให้มกีารท าขอ้สอบวดัผลพนักงานที่ไดร้บัการฝึกอบรม และมกีารมอบรางวลัให้กบั
พนักงานที่ท าคะแนนได้สูงสุด เป็นต้น โดยจากการศึกษาครัง้นี้พบว่า ถ้าผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัคุณภาพ              
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การใหบ้รกิารดา้นความน่าเชื่อถอืมากขึน้ กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้กลอ้งวงจรปิดตราสนิคา้โอโชเทน็ 
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนกลอ้งวงจรปิดทีซ่ือ้ทัง้หมด (ตวั/ครัง้) เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า  

คณุภาพการให้บริการด้านการดแูลเอาใจใส่ 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า โดยการท าตัวเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็น

ต้นแบบให้พนักงานปฏิบตัิตาม ควรมีการพูดคุยกบัลูกค้าด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และควรให้บริการลูกค้าด้วย            
ความใกลช้ดิเป็นกนัเอง เช่น มกีารโทรศพัทส์อบถามถงึความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อใหส้ามารถใหค้ าปรกึษาและ
ค าแนะน าไดต้รงกบัความต้องการของลูกค้า โดยจากการศกึษาครัง้นี้พบว่า คุณภาพการให้บรกิารด้านการดูแล 
เอาใจใสโ่ดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั ดมีาก  

คณุภาพการให้บริการด้านความเป็นรปูธรรมของบริการ  
ผูป้ระกอบการควรมกีารจดัคอรส์อบรมสง่เสรมิทางดา้นบุคลกิภาพในการบรกิารใหก้บัพนักงาน เพื่อให้

พนักงานและองค์กรมีภาพลกัษณ์ที่ดีขึ้น และควรปรบัปรุงลกัษณะการแต่งกายของพนักงานให้มีความสุภาพ
เรียบร้อยและเหมาะสมกับลักษณะงานมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรปรบัปรุงอุปกรณ์ในการท างาน                 
ให้ทันสมัยมากขึ้น เช่นคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการให้บรกิาร ควรมีการเพิ่ม ประสิทธิภาพเครื่อง                
ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างรวดเรว็ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดด้ ีโดยจากการศกึษาครัง้นี้  
พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร โดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก  

คณุภาพการให้บริการด้านการตอบสนองความต้องการ 
ผู้ประกอบการควรจดัให้มจี านวนพนักงานที่เพียงพอและเหมาะสมกบัปรมิาณงาน เพื่อให้พนักงาน

สามารถปฏบิตังิานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ ไม่เกดิความเครยีดในการท างานเนื่องจากปรมิาณงานทีม่ากเกนิไป และ
ท าให้พนักงานมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรสร้างขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน 
(Working procedure) เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบตัิ ท าให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วขึ้น และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคและท าให้ผู้บรโิภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  โดยจากการศกึษาครัง้นี้ 
พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการตอบสนองความตอ้งการโดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ี
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ได้ดว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อนัเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยัในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ดว้ย  

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่กรุณา             
เป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และให้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัครัง้นี้ 
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