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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อน(1)เพื่อศึกษาแนวความคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับปัจจัยประชากร(2)เพื่อศึกษา
แนวความคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล(3)เพื่อศึกษาแนวความคดิและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับ
ปัจจัยส่วนสะสมทางการตลาด 4P’S กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี้คือคนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิตกิารถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่างกัน มี
การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลต่างกัน และคนในกรุงเทพมหานครที่มีอาชพีต่างกนั มีการเลอืกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล
ไม่ต่างกนั ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และช่องทาง
การจัดจ าหน่าย มีการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัล 
ความส าคัญ : การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัล,คนในกรุงเทพมหานคร 
ABSTRACT 
 The objectives of this research are (1) to study the concepts and theories about 
demographic factors, (2) to study the concepts and theories about purchasing digital cameras, (3) to 
study the concepts and theories about cumulative factors in marketing 4P’S. The sample group used 
in this research was 400 people in Bangkok. The questionnaire was used as a data collection tool. The 
statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
hypothesis was tested using a t-test statistic and One-way ANOVA statistic. If any differences were 
found, the pairs were compared. using the LSD method and using multiple regression statistics.  
 The hypothesis test results showed that People in Bangkok with different gender, age, 
marital status and average income There are different purchases for digital cameras. and people in 
Bangkok who have different occupations There is no difference in purchasing a digital camera. The 
marketing mix factor Product, price, marketing promotion and distribution channels There is a 
purchase of a digital camera. Keywords : Buying a digital camera , people in Bangkok 

mailto:6214154097@rumail.ru.ac.th


บทน า 
การถ่ายภาพจากอดีตถึงปัจจุบนัได้มีการพฒันาต่อเนื่องมาโดยล าดับการถ่ายภาพเปน็การบนัทกึความทรงจ าและ

การสื่อความหมายในสมัยโบราณ เสมือนแสดงวิธีการวาดภาพโดยดินสอหรือสีเพื่อบันทึกความทรงจ าและสื่อความหมาย 
ต่อมามนุษยไ์ด้มีการคิดค้นวิธีการสร้างภาพให้เหมือนจริงโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยคิดค้นกระบวนการสร้าง
ภาพในเร่ืองของแสงและกล้องถ่ายภาพ 400 ปีก่อนคริสต์ศักราช อริสโตเติล (Aristotle) นักวิทยาศาสตรช์าวกรีกไดบ้ันทึก
หลักการของแสงไว้ว่า ถ้าเราปลอ่ยให้ล าแสงผ่านเข้าไปทางช่องเล็กๆในห้องมืด 
  ค.ศ.1727 โยฮนั เฮนรชิ ชุลตซ ์(Johann Heinrich Schulze) นักฟิสิกส์ชเยอรมัน พบว่าเกลือเงิน ไนเตรต เมื่อ
ถูกแสงแดดจะด า  จึงไดน้ าเกลอืไนเตรตผสมกับชอล์ค และติดตัวหนังสือไว้ เมื่อถูกแสงแดดส่วนที่ปิดบังไว้ด้วยตัวหนงัสือ
จะมีสีขาว ส่วนที่ถูกแสงแดดจะเป็นสีด า 
  ค.ศ.1777  คาร์ล  วิลเลี่ยม  ชีล  (Carl William Scheele)  นักเคมีชาวสวีเดนได้ค้นพบว่า แสงสีน้ าเงินและแสง
สีม่วงท าให้เกลือเงินไนเตรตและเกลือเงินคลอไรด์เปลี่ยน เปน็สดี าได้ดีกวา่สีแดง  ท าให้รู้ว่าแสงที่จะท าให้เกิดภาพบนฟิล์ม
หรือกระดาษนัน้ต้องเป็นแสงสนี้ าเงิน หรือสีม่วงจากการค้นควา้ของนักวิทยาศาสตร์ในขั้นนี ้ท าให้ได้หลักการถ่ายภาพ 2 
หลักการ คือ การรับภาพโดยใชก้ล้องออบสคิวรา และมีการบนัทึกภาพลงบนกระดาษที่ฉาบด้วยเกลือเงินไนเตรต ต่อมาได้
มีวิวัฒนาการการค้นควา้และน าเอาวิธีการต่าง ๆ รวมเข้าด้วยกนั โดยนักวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศสในระยะต่อๆมา 
  ค.ศ.1826 โจเซฟ เนียพฟอร์ เนียพซ์ (Joseph Niciphore Niepce) ได้ประสบความส าเร็จในการพยายามท า
ภาพโพสิตฟี (positive) ที่ถาวรภาพแรกของโลก โดยใช้แผน่ดีบกุผสมตะกั่วที่ฉาบด้วยสารไวแสงบีทูเมน ซึ่งมสีีขาว 
White Bitumen และAsphalt ใส่เข้าไปในกล้องออบสคิรา  ในการถ่ายภาพทิวทัศน ์โดยใช้เวลานานถึง 8 ชั่วโมง  เมื่อน า
แผ่นดีบุกผสมบทีูเมนไปลา้งด้วยส่วนผสมของน้ ามนัจากต้นลาเวนเดอร์ (Lavender)กับ White  Petroleum ท าให้ส่วน
บริเวณที่ถูกแสงเป็น positive ส่วนสารบีทูเมนที่ไม่ถูกแสงจะถูกล้างละลายออกไป เหลือแต่ส่วนผิวของสารดบีุกผสมตะกั่ว
ซึ่งจะมีสีด า กระบวนการดังกลา่วเนียพซ์ตั้งชื่อภาพถา่ยนี้วา่ เฮลิโอกราฟ (Heliograph) “ภาพทีว่าดโดยดวงอาทิตย์” 

ค.ศ.1837 หลุยส์ จาคเคอร์ แมนเด ดาแกร ์ (Louis Jacque Mande Daguerre) จิตรกรชาวฝรั่งเศส ติดต่อร่วม
สัญญาค้นควา้กับเนียพซ์ เมื่อหลังจากเนียพซ์ถึงแก่กรรมเขาไดป้ระสบความส าเร็จในการค้นพบกระบวนการสร้าง
ภาพ และตั้งชื่อกระบวนการใหม่ว่า ดาแกร์โอไทป์ (Daguerreotype)เป็นการท าให้เกิดภาพในด้วยกล้องปฏิกิริยาของแสง 
โดยใช้สารที่มีความไวแสงในการบันทึกภาพผลงานของดาแกร์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เป็นทีน่ิยมแพร่หลายไปทัว่
โลก จนกระทั่งมีกระบวนการกระดาษเกิดข้ึน จึงหันไปนิยมใช้กระดาษเพื่อบันทึกภาพแทน 
  ค.ศ.1840  วิลเลี่ยม เฮนรี่ ฟอกซ ์ทัลบอท (William Henry Fox Talbot) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้คิดค้น
การใช้กระดาษไวแสงถ่ายภาพได้ส าเร็จ  ทัลบอทถ่ายท าภาพเนกาตีฟบนกระดาษอาบเงิน “ไอโอไดด์” กระดาษนี้ก่อนจะ
น าไปถ่ายต้องอาบด้วยสารละลายเกลือไนเตรตและกรดแกลลิก เม่ือสร้างภาพแล้วจะท าให้ภาพอยู่ตัวโดยใช้โปตัสเซียมโบร
ไมด์และไฮโป เมื่อได้เนกาตีฟแล้ว จากนัน้ท าให้เป็นโพสติีฟ ด้วยการอัดลงบนกระดาษที่อาบดว้ยเกลือเงินคลอไรด์ จะได้
ภาพเนกาตีฟทีส่มบูรณ์ กระบวนการนี้มัลบอท เรียกว่า “แคโลไทป์” (Calotype)  

ปี 1976 Canon ไดป้ระดิษฐ์กลอ้งถ่ายภาพ 35 มม. SLR ตัวแรกของโลกที่มีไมโครโปรเซสเซอร์รุ่น AE-1 ส าหรับ
การประมวลผลและควบคุมการท างาน ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของกลอ้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบในวนันี้ อีกห้าปี
ต่อมา Pentax ก็ผลิตกล้องรุ่น ME-F ที่ใช้เลนส์ออโต้โฟกัสในกล้อง SLR เป็นตัวแรกของโลก 
  ปี 1981 Sony เปิดตัวกล้องถ่ายภาพที่ถอดเปลี่ยนเลนสไ์ด้  ถ่ายภาพแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ม่ต้องใช้ฟิล์ม แต่ยัง
ไม่ใช่กล้องดิจิทลั เป็นเพียงกล้องโทรทัศน์หรือกล้องภาพนิ่งวิดีโอ  จัดเก็บภาพด้วยแผ่นฟล็อปปีด้ิสก์ขนาด 2 นิ้ว ใช้ชื่อว่า 
Sony Mavica (Megnetic Video Camera)  
  ปี 1986 หรืออีกสองปีต่อมา Canon ก็ผลิตกล้องภาพนิง่วิดีโอออกจ าหน่ายให้กับนักถ่ายภาพมอือาชีพเป็นคร้ัง
แรก ในรุ่น RC-701 โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ทีช่่างภาพข่าวเปน็หลัก ช่วยให้การท างานรวดเร็วขึ้น โดยชื่อรุ่น RC มาจากค า



ว่า Realtime Camera หรือกล้องที่ได้ภาพทนัที  
  ปี 1997 เป็นปีที่มีกล้องดิจิทลัจากผู้ผลิตนับสิบยี่ห้อ ทั้งจาก Nikon, Canon, Minolta, Olympus, Kodak, 
Fujifilm, Casio, Epson, Konica, Kyocera, Panasonic, Ricoh, Samsung, Sanyo, Sony, Sharp, Toshiba, Vivitar 
และอื่นๆอีกมากมาย กล้องส่วนใหญ่ให้ขนาดภาพ 640 x 480 พิก-เซล  มีเพียงบางรุ่นที่เกิน 1 ล้านพิกเซล 
  ปี 1998 ในปนีี้กล้องดิจิทลัถูกผลิตขึ้นมากอีกกว่าหนึ่งเท่าตัว ส่วนใหญ่มีความละเอียด 1.2-1.5 ล้านพิกเซล โดยมี
กล้องที่โดดเด่นคือดิจิทัลSLR ของโกดักรุ่น DCS 520 ใช้บอดี้ Canon ES1N  ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จัดเก็บภาพ
ด้วยฮาร์ดดสิก์PCMCIA Type III 340 MB 
  ปี 1999 ตลาดกล้องดิจิทัลเตบิโตขึ้นมาก ในแต่ละเดือนมีกล้องรุ่นใหม่ๆ หลายสิบรุ่นส่วนใหญม่ีความละเอียดที่ 2 
ล้านพิกเซล เพียงพอกับการน าไปอัดขยายภาพขนาด 4 x 6 นิ้ว ให้คุณภาพดีพอสมควร แม้ว่าจะยังห่างไกลกับการใช้
ฟิล์ม  แต่ก็พอ 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทลั จ าแนกตามประชากรของคนในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทลัของคนใน

กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาเร่ือง การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร 

โดยได้มีการก าหนดขอบเขตการวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้ 
1.ขอบเขตประชากร ในการศึกษาวิจัยการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ได้

ท าการเลือกกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความหลากหลายในหลายๆดา้น เช่น ความคิด ความรู้สึก 
ทัศนคติ และการใชช้ีวิตเปน็ตัน ซึ่งจากความแตกต่างกันในหลายๆด้าน จงึท าให้มีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร ในการศึกษาวิจัยการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร ได้ด า
หนดตัวแปรส าหรับการศึกษาวจิัย ซึ่งประกอบไปด้วย 

2.1 ตัวแปรอิสระ ที่ได้ก าหนดขึน้เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก ่
2.1.1 ปัจจัยด้านประชากร ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ย 

           2.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นการสง่เสริมทาง
การตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

2.2 ตัวแปรตาม ได้ก าหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนีไ้ด้แก่  
2.2.1 การเลือกซื้ออกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยดา้นการรับรูค้วา

ต้องการ/ปัญหา การค้นหาข้อมลู การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
3. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนนิการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 

2564 
นิยามค าศัพท์ค าเฉพาะ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ไปในทศิทางเดียวกันหรือให้เกิดความหมายที่ตรงตามทีผู่้วิจัยต้องการสื่อความหมายจึงได้
ท าการนิยามความหมายของค าต่างๆ ไว้ดังนี้ 



1.ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นประชากร คือลักษณะด้านประชากรที่มสี่วนประกอบได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ย ซึ่งผู้วิจยัไดน้ ามาใช้ในการศึกษาการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัลของคนในกรงุเทพมหานคร 
           2. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ทุกสิ่งที่นักการตลาดน ามาเสนอกับตลาด เพื่อเรียกร้องความสนใจ เพื่อการได้กรรมสิทธิ์ 
หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 
           3.ด้านราคา หมายถึง จ านวนเงินทีบุ่คคลต้องจา่ยเพื่อตอบแทนกับการได้รักรรมสิทธิ์ สิทธิ ความสะดวกสบาย
และความพอใจในผลิตภัณฑน์ั้นให้กับเจ้าของเดิม หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสนิค้าและ
บริการในรูปเงินตรา 
           4.การส่งเสริมการตลาด เป็นส่วนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งของกิจการที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ ราคาและ
การจ าหน่ายที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาด กับผู้มุ่งหวัง ทั้งในตลาด การโฆษณาเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ การ
โฆษณาที่มุง่ให้ข่าวสารไปยังกลุม่ผู้ใช้สินคา้อุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม 
           5. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง “กระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย สิทธิในตัว
ผลิตภัณฑ์ (และอาจรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์) จากผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค จ านวนระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.ท าให้เข้าใจถึงคุณภาพของสินค้า และตราของสนิค้าและความเชื่อมั่นของสินค้าในการเลือกซื้อกล้องดิจิทัลของ
คนในกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อเป็นข้อเสนอแนะข้อมูลของกล้องถ่ายภาพดิจิทลัให้กับผูซ้ื้อในการตัดสินใจในการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพ
ดิจิทัลของคนในกรุงเทพ 

3.เพื่อให้เป็นตัวเลือกของรูปแบบสินคา้ ในการเลือกซื้อกล้องดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร 
4.เพื่อน าผลการศึกษาเปน็แนวทางพฒันาปัจจัยทางด้านการตลาดที่ใช้ในการเลือกซื้อกล้องดิจิทัลของคนใน

กรุงเทพมหานคร 
บทวรรณกรรม 
ด้านการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพ 
ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือก ซื้อสินค้าและบริการ กระบวนการตัดสินใจซื้อ  

1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึง
ปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่ง
เกิดจาก(1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรูส้ึกหิวข้าว กระหายน้ า เปน็ตน้ (2) สิ่งกระตุ้นภายนอก 
(External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสม ทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จงึรู้สึกหิว, 
เห็นโฆษณาสนิค้าในโทรทัศน์ กจิกรรม ส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยาก
ได้ เป็นตน้ 
  2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ล าดับ
ขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค แบ่งเปน็ (1) แหล่ง
บุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จักที่มีประสบการณ์ในการใช้สนิค้าหรือบริการ
นั้นๆ (2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตาม สื่อต่างๆ พนักงานขาย รา้นค้า 
บรรจุภัณฑ์ (3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด ของสนิค้าหรือบริการจาก
สื่อมวลชน หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์
ส่วนตัวของ ผูบ้ริโภคที่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑน์ั้นๆมาก่อน  



3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลจากข้ันตอนที่ 2 แล้ว ในขั้นต่อไปผู้บริโภค
ก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนัน้ ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการ
ประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รปูแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น  

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้น
ของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในดา้นตา่งๆ ดังนี้ (1) ตรายี่ห้อที่ซื้อ (Brand Decision) (2) ร้านคา้ที่ซื้อ 
(Vendor Decision) (3) ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision) (4) เวลาที่ซื้อ (Timing Decision) (5) วิธีการในการช าระ
เงิน (Payment-method Decision)  

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อหลังจากทีลู่กค้าไดท้ าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแลว้นัน้ นักการตลาด
จะต้องท าการ ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการทีล่กูค้าท า การเปรียบเทียบสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับจริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกว่าทีไ่ด้คาดหวังเอาไว้ 
ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือ บริการนั้นโดยลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ า หรือบอกต่อ 
เป็นต้น  
ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บรโิภค (Buyer’s Decision Process) ผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจบรโิภค โดยม5ี ขั้นตอน ดังนี ้

1. การรับรู้ความต้องการ/ปัญหา เริ่มจากการรับรู้ว่าตนเองต้องการอะไร ซึ่งอาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายในและ
ภายนอกความต้องการทางกาย รวมถึงความต้องการทางดา้นจติใจซึ่งจะมีความแ ตกตา่งไปในแต่ละบุคคลท าให้ผู้บริโภค
ค้นหาสินคา้และบริการเพื่อมาตอบสนองความต้องการ  

2. การค้นหาข้อมูล เร่ิมจากการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพื่อน าไป ประเมินผลอาจเปน็เร่ืองผลติภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด ที่มาของแหล่งข้อมูล อาทิ โทรทัศน์ วทิยุ สิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ต 
ห้างสรรพสินคา้ หรือจากผู้ที่เคยใช้ หรือทดลองใช้เอง  

3. การประเมินผลทางเลือกด าเนินการประเมินผลข้อมูลเบื้องตน้ ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผล
ทางเลือกของตนเองโดยกระบวนการประเมินผลทางเลือกมีดังนี้ (1) คุณสมบัติผลติภัณฑ์เนน้ดา้นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคโดยมองภาพรวม หรือด้านใดด้านหนึ่ง (2) การให้น้ าหนักความส าคัญ ส าหรับประเมินคุณสมบัติที่
แตกต่างกัน (3) ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ (4) ทัศนคติในการเลือกตราผลิตภัณฑ์ เพือ่มาใช้ก าหนดการ
เปรียบเทียบ คุณค่า คุณสมบัติของสินค้าและบริการเพื่อน ามาพจิารณาการตัดสินใจ 

4.การตัดสินใจบริโภคการตัดสนิใจซื้อเกิดจากการผ่านกระบวนการต่างๆ ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและท าให้
เกิดการตัดสินใจซื้อและในการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภคจะพจิารณาเลือกซื้อโดยประเมินจากค่าคะแนนที่ดทีี่สุด ราคา การ
ตัดสินใจเลือกผู้ขายและการช าระค่าสนิค้าหรือบริการทั้หลักจากการเปรียบเทียบ 

5.พฤติกรรมภายหลังการบริโภค เป็นสิ่งส าคัญทีผู่้ผลิตและผูจ้ัดจ าหน่ายต้อง ค านึงถึง ระดับความพอใจของ
ผู้บริโภคภายหลังการบริโภคซึ่งพฤติกรรมหลังการบริโภคที่ต้องติดตาม และให้ความสนใจ มีรายละเอียด ดังนี้ (1) ความพึง
พอใจหลังจากการบริโภค (Post Purchase Satisfaction) เป็น ระดับความพงึพอใจของผู้บริโภคภายหลังจากทีไ่ด้บริโภค
ผลิตภัณฑ์และบริการไปแล้ว ถา้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นสามารถท าให้ผู้บริโภคพอใจได้ตามทีค่าดหวัง หรือเกินความ
คาดหวัง ก็มีโอกาสที่ ผูบ้ริโภคจะกลับมาบริโภคซ้ า หรือการบอกต่อได้ 

 
 
 
 
 



ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’S 
ขั้นตอนในการตัดสนิใจซื้อ (Buying decision process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคพบวา่ 

ผู้บริโภคผา่นกระบวนการ 4ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิง่ซึ่งสนองความจ าเปน็และความต้องการของมนุษย์ได้ คือ สิ่งทีผู่้ขายต้องมอบ
ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทัวไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็ น2ลักษณะ 
คือผลิตภัณฑ์ที่อาจเปน็สิ่งซึง่จับต้องได้และ ผลิตภัณฑท์ี่จับต้องไม่ได้ ในด้านการบริการดา้นสินเชื่อนั้นถือว่าเปน็ผลติภัณฑ์
ที่จับต้องไมไ่ด้เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของบริการ (Service product) การที่จะสร้างความมั่นใจและท าให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการนั้นธุรกิจจะต้องสร้างและน าเสนอสิ่งที่เปน็รูปธรรม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการบริการที่
ไม่สามารถจับต้องได้  

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของ (Cost) ของลูกค้า ลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณค่า (Value) ผลติภัณฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑน์ั้น ถ้าคุณคา่สูงกวาราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ 
ดังนั้น การกาหนดกลยุทธด์้านราคาต้องค านึงถึงคุณค่าซึง่เป็นสิง่ที่กาหนดมูลคา่ในการแลกเปลีย่นสินคา้หรือบริการในรูป
ของเงินตราเป็นส่วนที่เก่ียวกับวธิีการกาหนดราคานโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการก าหนดราคาต้องค านึงถึงคุ่ณคา่ที่รับรู้ 
(Perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์วาสูงกวา่ราคา
ผลิตภัณฑ์ ตน้ทนุสินคา้และคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันและปัจจัย อื่น ๆ  

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านสถานที่ให้บริการในส่วนแรกคือการเลือกท าเลที่ตั้ง (Location) ของ
ธุรกิจบริการมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการทีผู่้บริโภคต้องไปรับ บริการจากผู้ให้บริการในสถานที่ที่ผู้ให้บริการ
จัดไว้ เพราะท าเลที่ตั้ งที่เลือกเป็นตัวก าหนดกลุ่ม ผูบ้ริโภคที่จะเข้ามาให้บริการ ดังนัน้สถานทีใ่ห้บริการต้องสามาร
ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ กลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สดุ และค านึงถึงท าเลทีต่ั้งของคู่แข็งขันด้วยโดยความส าคัญของ
ท าเลที่ตั้งจะมีความส าคัญมากนอ้ยแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่ละประเภทในส่วนของ ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Channels) การก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องค านึงองคป์ระกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะของ
การบริการ ความจ าเป็ นในการใช้คนกลางในการจ าหนา่ย และลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจบริการนั้น  

4.การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการ ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหวัางผู้ขายและผู้ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรือ ชักจูงให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า โดยเครือ่งมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดบริการในการส่งเสริมทาง
การตลาดอาจท าได้ 4 แบบดว้ยกน ซึ่งเรียกว่ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion mix) หรือส่วนประสมในการ 
ติดต่อสื่อสาร (Communication mix) ประกอบไปด้วย  

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไม่ใชบุ่คคล โดยผ่านสื่อต่าง ๆ และผูอุ้ปถัมภ์รายการ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ผ่านสื่อ เช่น หนงัสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ 

4.2 การขายโดยใชพ้นักงาน (Personal selling) เป็นการติดตอ่สื่อสารทางตรงแบบ เผชิญหนา้ระหวางผู้ขายและ
ลูกค้าที่มีอ านาจซื้อ ซึ่งเป็นการขายโดยใช้พนักงานขาย     

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็ นเครื่องมือหรือกิจกรรมทางการตลาด ที่กระท าการอย่าง
ต่อเนื่อง นอกเหนือจากการขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณาและการ ประชาสัมพนัธ์ทีช่่วยกระตุ้นความสนใจในการใช้
บริการของลูกค้า  

4.4 การประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relation) เป็ นแผนงานการน าเสนอ อย่างต่อเนื่องเพื่อชักจูง
กลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีต่อองค์กรตลอดจนสร้าง ภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจ
กับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 



ดังนั้นผู้วิขัยสรุปว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคพบว่าผู้บรโิภคผ่านกระบวนการ 4ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่
ให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภณัฑ์ที่อาจเป็ นสิ่งซึ่งจับต้องได้และ ผลติภัณฑ์ที่จบัต้องไมไ่ด้ 
2. ราคา (Price) คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของ (Cost) ของลูกค้า ลูกค้าจะเปรียบเทียบ

ระหวางคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑน์ั้น ถ้าคุณคา่สูงกวาราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกา
หนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านงึถึงคุณค่าซึ่งเป็นสิ่งที่กาหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสนิค้าหรือบริการในรูปของเงินตรา
เป็นส่วนที่เก่ียวกับวิธีการกาหนดราคานโยบายและกลยุทธ์ตา่ง ๆ ในการก าหนดราคา 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านสถานที่ให้บริการในส่วนแรกคือการเลือกท าเลที่ตั้ง (Location) ของ
ธุรกิจบริการมี ดังนั้นสถานที่ให้บริการต้องสามารครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ กลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด และค านึงถึง
ท าเลที่ตั้ งของคู่แข็งขันด้วยโดยความส าคัญของท าเลที่ตั้ งจะ มคีวามส าคัญมากน้อยแตกต่างกนัไปตามลักษณะเฉพาะของ
ธุรกิจบริการแต่ละประเภทในสว่นของ ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels) การก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่าย  

4.การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหวัางผู้ขายและผู้ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรือ ชักจูงให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า 
ด้านปัจจัยประชากร 

 เกิดจากภายในตัวบุคคลและมผีลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยตรง การศึกษาปจัจัยทางดา้นจิตวทิยาจะชวน
ให้นักการตลาดได้เข้าใจวา่ท าไมและอย่างไรผู้บริโภคแสดงพฤตกิรรมต่อสิ่งเร้าที่ได้รับ จึงนักวา่มีประโยชน์มากต่อผู้ท าการ
สื่อสารการตลาด ปัจจยัแต่ละอย่างแสดงในรูปจะได้กลา่วในรายละเอียด ดังนี ้

1.การรับรู้ คือกระบวนการทีบุ่คคลเลือกรับ จัดระเบียบ และแปลความหมายข้อมูลข่าวสารทีไ่ดร้ับ ออกมาเป็น
ภาพที่มีความหมายอยา่งใดอย่างหนึ่งโลกจากนิยามดังกลา่วนี้แสดงให้เห็นว่า การรับรู้เป็นกระบวนการของปัจเจกชน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในบุคคลแตล่ะคน เชน่ ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และความคาดหวัง รวมทัง้เกิด
จากอิทธิพลของลักษณะของสิง่กระตุ้นที่มีต่อการรับรู้ เช่น ขนาด สีสัน ความเข้ม และสภาวะแวดล้อม ที่บุคคลได้เห็นและ
ได้ยินอีกด้วย จะเป็นได้ว่าบุคคล 2 คนได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือสิ่งกระตุ้นเหมือนกันภายใต้เงื่อนไขอ่ืน ๆ อย่างเดียวกนั  
ดังนั้นผู้วิจัยได้สรุปว่า  ปัจจัยดา้นประชากร ด้านการบัรู้ คือกระบวนการที่บุคคลเลือกรับ จัดระเบียบ และแปล
ความหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั ซึ่งขึ้นอยู่กับปจัจัยภายในบุคคลแต่ละคน 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยโดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ 
ซึ่งเป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวโดยใช้
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ประชากรของการท าการศึกษาวิจัย คือคนในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัลของคนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไมส่ามารถทราบจ านวนประชากรที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกซื้อกล้องถ่ายภาพ
ดิจิทัลได้อยา่งชดัเจนซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนีผู้้วิจัยได้มีการน ากลุ่มตัวอย่างโดยได้ในการวิจัยโดยท าการ
เลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95โดยผลจาก
การเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน400 คน 
 
 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจยัได้ศึกษาค้นควา้ ทบทวน ทฤษฎีแนวคิดต่างๆ และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อใช้สร้างเป็น
กรอบแนวคิดและตัวแปรที่เก่ียวข้องในคร้ังนี้และน าไปสู่ขั้นตอนในการสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการสร้างแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามทั้งแบบ
ปลายเปิดและปลายปิด โดยแบง่ออกเป็นส่วนดังต่อไปนี้ 

ส่วนที1่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามซึ่งเปน็ค าถามลักษณะประชากรซึ่งจะประกอบไปด้วย ด้านเพศ 
ด้านอายุ ดา้นสภานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ย ซึง่จเป็นค าถามแบบปลายปดิแบบตรวจสอบรายการ ก าหนดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัลของคนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบไป
ด้วยค าถามทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย ซึง่
จะประกอบไปด้วยทั้งหมด 19ข้อ เป็นค าถามแบบประเมินระดบัความเห็น โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี ้
ก าหนดให้5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด,4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก,3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
,2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย,1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัลของคนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบไป
ด้วยค าถามทั้งหมด 5 ด้าน คือ การรับรู้ความต้องการ/ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหมด 19ข้อ เป็นค าถามแบบประเมินค่าความส าคัญ โดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี ้
ก าหนดให้5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด,4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก,3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
,2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย,1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซื้อกล้อง
ถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีข้อค าถามทั้งหมด 1 ข้อ 
ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล สามารถก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยของชั้นในแบบสอบถาม
ได้ดังนี้  

ก าหนดให้ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากที่สดุ,ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับเห็นด้วย
มาก,ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง ,ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับไม่เห็นด้วย,ค่าเฉลี่ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับไมเ่ห็นด้วยน้อยที่สุด 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บข้อมูลมาแลว้ ผู้วิจยัได้น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี ้

1. สถิติเชิงพรรณาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1.1 ใช้ค่าร้อยละและคา่ความถี่กับตวัแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยประชากร ด้านเพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ย 
1.2  ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

ได้แก่ ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด และการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัลของคนในกรุงเทพมหานคร 
2. สถิตินุมานใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดังนี้ 

2.1 เพื่อศึกษาการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนก เพศ โดยใชส้ถิติการ
ทดสอบแบบ t-test  



2.2 เพื่อศึกษาการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานครโดยจ าแนก อายุ สถานภาพ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)หากพบความ
แตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ โดยการใช้วธิีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทลัของคนใน
กรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทลัของคนในกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 1.ผลการวิเคราะห์การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทลัของคนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปน็รายดา้น พบวา่การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนใน
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ/ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้าน
การประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และดา้นพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัได้
ดังนี ้
     2.1 คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกันอายุตา่งกัน สถานภาพสมรสต่างกนั และรายไดต้่างกันมีผลต่อการ
เลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานครต่างกัน 
     2.2 คนในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตา่งกันมีผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนใน
กรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั 

3.ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี ้

    3.1ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาดและด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย มีผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร  
อภิปรายผลการวิจัย 
    ผลการวิจัยการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัลของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1.ผลการศึกษาการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัลของคนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็น
ระดับมาก 
   1.1ด้านการรับรู้ความต้องการ/ปัญหา ของคนในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผู้วิจยัมี
ความเห็นว่า การรับรู้ถึงปัญหาสิ่งที่ประชากรส่วนใหญ่นั้นรบัรู้ถึงความต้องการในสิ่งที่ไม่สามารถสนองต่อความต้องการใน
ขณะนั้นได้และเป็นสิง่ที่ท าให้ประชากรส่วนใหญ่นั้นเกิดความตอ้งการเพื่อที่จะน าไปสู่การการเลือกซื้อสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Kotler and Keller (2012)อ้างใน อิสรีย์ อนันตโ์ชคปฐมา, 2558) เป็นขั้นตอนแรกในการเลือกซื้อ ซึ่งเกิดจากปัญหา
หรือมีความจ าเป็นในสนิค้าหรือบริการขอองผู้บริโภคและนอกจากนี้ยังสามารถเกิดได้จากการถูกกระตุ้นจากภายในและถูก
กระตุ้นจากภายนอก สอดคล้องกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือวรรณกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล นางสาววภวณิี อุชชนิ (2558) มุ่งเน้นในเร่ืองส่วนลด และชื่อเสียงของตราสินค้า ซึง่กลยุทธ์ในการสร้างชื่อเสียง
ของตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค 

1.2 ด้านการค้นหาข้อมูล ของคนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัความคิดเห็นระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
การค้นหาข้อมูลขอองสิ่งที่ประชากรส่วนใหญ่นั้นมีความต้องการและท าการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและประกอบการเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller 
(2012) อ้างใน อิสรีย์ อนนัต์โลคปฐมา,2558 วิจัยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสนิใจซื้อสินค้าใน Line 



Giftshop เมื่อตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากความต้องการของผูบ้ริโภคแล้ว ผูบ้ริโภคจะท าการคน้หาข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ  

1.3 ด้านการประเมินทางเลือกของคนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็นระดบัมากทีส่ดุ ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า การประเมินทางเลือกของประชากรนั้นจะท าการเปรียบเทียบระหว่างความคุ้มค่าเหมาะสมของสินคา้ในดา้น
ต่างๆ หลังจากที่ไดท้ าการคน้หาข้อมูลของผลิตภัณฑ์นัน้ๆก่อนทีท่ าการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
นางสาวสุณิสา ตรงจิตร์(2559) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์(E-Marketplace) พบว่า ปัจจัยดา้นราคาเปน็ปัจจัยที่มี ความส าคัญมากทีสุ่ดต่อการตัดสินใจสนิค้าออนไลน์
ผ่านทางช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรออนิกส์ โดยประเด็นหลักที่ส าคัญมากที่สุดคือ ราคามีความคุ้มค่ากับคุณภาพ 
รองลงมาคือ ราคามีให้เลือกหลาย ระดับ สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสรุปปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายรูปดิจทิัลคอมแพ็ค ของ บุรฉัตร ถาวร (2559) พบวา่ กลุ่มอายุที่ตา่งกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายรปูดิจิทัล คอมแพ็คที่แตกต่างกัน  

1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อของคนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากทีสุ่ด ผู้วจิัยมีความคิดเห็น
ว่า การตัดสนิใจเลือกซื้อนั้นเป็นสิ่งที่ประชากรส่วนใหญ่นั้นได้ตดัสินใจซื้อหลังการเปรียบเทียบความคุ้มค่ามากทีสุ่ด หรือ
จากการถูกกระตุ้นจากปัจจยัอื่นๆ ให้เกิดความต้องการ ความออยากใช้  

1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อของคนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็นระดบัมากทีส่ดุ ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่าพฤติกรรมหลังการซื้อนั้นมีความตรงตามความต้องการมีคุณสมบัติเหมาะสมกับราคา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ทัศนคติและความพงึพอใจที่มีผลต่อระดับความภักดี ต่อตราสินค้าของโทรศัพท์มือถือไอโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ของ วิเศษพรรณ เลาหวนิช (2554) พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นราคามาก ในประเด็นเร่ือง ราคามีความ
เหมาะสม และคุ้มค่ากบัคุณภาพของโทรศัพท์มือถือไอโฟน  

2.ผลการวิจัยการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทลัของคนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัประชากร 
2.1คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน อายุตา่งกัน สถานภาพสมรสตา่งกันและรายได้ต่างกัน ท าให้การเลือก

ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซึ่งผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า การทีป่ระชากรมีเพศที่แตกต่างกัน 
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลตอ่การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัลของคนในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเปน็ด้านการรับรู้
ความต้องการ/ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ นั้นมีกระบวนการคิด
ที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกบั สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) วิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ผา่น
ช่องทางตลาดกลาง พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ เพศที่แตกต่างกันไมส่่งผลต่อการตัดสนิใจซือ้สินค้าออนไลน์ผา่นทาง
ช่องทางตลาดกลางพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์  

2.2คนในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตา่งกัน ท าให้การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัลของคนในกรงุเทพมหานครไม่
ต่างกัน ซึ่งผลมาจากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ ช่วงออายุที่แตกต่างกันมีผลท าให้การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพ
ของคนในกรุงเทพมหานครที่คลา้ยคลึงกัน ซึง่สอดคล้องกับ นางสาวสชุาดา ลิขิตเจริญพันธ (2559) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อกล้อง GoPro จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อกล้อง GoPro พบว่างานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีความสัมพนัธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้ที่คลา้ยคลึงกนัให้ความส าคัญกับปัจจัยตา่งๆ 

2.3คนในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ท าให้การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนใน
กรุงเทพมหานครนั้นตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ประชากรส่วนใหญ่นั้นมสีถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ท าให้การรับรู้
ข่าวสารหรือการค้นหาข้อมูล ซึ่งจะมีน้ าหนักของข้อมูลที่ต่างกนั วัชราภรณ์ ภิญโญ อ้างในปี(2560) กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 
ได้ศึกษาปจัจัยการตลาดที่มผีลต่อหาซื้อล้องดิจิทัลประเภทมิลเลอร์เลส (Mirrorless) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจยั



การตลาด (Marketing Mix: 4Ps) ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)ว่า หมายถึง ตวั
แปรทางการตลาดที่ ควบคุมไดซ้ึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  

2.4คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยตา่งกัน ท าให้การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนใน
กรุงเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่งผู้วจิัยมีความคิดเห็นว่าในการในการตัดสินใจซื้อระดับรายไดน้ั้นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลหรือครอบครัว มีความแตกต่างกันท าให้การตดัสินใจซื้อ การเลือกซื้อนั้น
จะพิจารณาจากสิง่ต่างๆที่ได้รบัมาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดหรือน าไปใช้ซื้อสินคา้ที่มีความจ าเป็นมากกว่า ซึ่ง
สอดคล้องนางสาวสุชาดา ลิขิตเจริญพันธ (2559) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล้อง GoPro จากการทบทวน
วรรณกรรมและศึกษางานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่ การตัดสินใจซื้อกล้อง GoPro พบว่างานวิจัยที่ศึกษา
เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซื้อสนิค้าที่คล้ายคลึงกันให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยต่างๆ  

3.เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดของการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทลัของคนในกรุงเทพมหานคร 
3.1ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ มผีลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า คนในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ในเรื่องตรา
สินค้าเปน็ที่ยอมรับคุณภาพของสินค้ามีมาตราฐาน สินค้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ผลิตภัณฑ์น าเสนอ ซึ่งผลที่ไดส้อดคล้องกับ 
จิรัตถ์ พันโยธา (2554) ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้กล้องถ่ายภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยจากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อกล้องถ่ายภาพ ดิจิทัล 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัด จ าหน่ายสง่ผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก  

3.2ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมห
นคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า คนในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นราคา ในเรื่องการตั้งราคาของสินคา้มี
ความเหมาะสม เมื่อเทียบความคุ้มค่าและคุณสมบัติของสินคา้ ซึ่งผลทีไ่ด้สอดคล้องกับ บุรฉัตร ถาวร (2559) การศึกษา
เร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสรุปปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัลคอมแพ็ค พบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคัญมากในด้านปจัจัยราคา  

3.3ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสริมทางการตลาด ไม่มผีลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทลั 
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ คนในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับปัจจัยการสง่เสริมทางการตลาด ในเร่ืองของการจัด
โปรโมชัน่ในการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆ ท าให้เกิดความกระตุ้นท าให้เกิดความต้องการซื้อเกิดขึ้น ซึ่ง
ผลที่ได้สอดคล้องกับศันสนีย์ ประกอบธรรม (2559) ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพดิจิทลั
ของกลุ่มวัยคนท างานคนไทยและคนในกลุ่มประเทศ CLMV ปัจจัยด้านประชากรลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย อายุ 
เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพและระดับการศึกษา องคป์ระกอบเหล่านี้เปน็เกณฑ์ที่ นิยมอย่าง
แพร่หลายในการน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด เนื่องจากช่วยให้เห็นถึงกลุ่มตลาดที่ส าคัญ  

3.4ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย มีผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของ
คนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า คนในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ในเร่ืองของการที่สามารถหาซื้อได้ง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว มีการให้ข้อมูลข่าวสารจากผลิตภัณฑน์ั้นอยู่เสมอ 
ซึ่งผลทีไ่ด้สอดคล้องพฤติกรรมการซื้อสินค้าและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวแบรนด์ เดอลีฟ ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร พัชร์หทัย จารทุวีผลนุกูล (2563) พบว่า ความน่าเชื่อถือของร้านค้า
ตัวแทน จ าหน่าย เปน็ประเดน็ที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์มี่อีทธิพลตอ่พฤติกรรมการซื้อหนังสือนวนยิายของวัยรุ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร  พบว่า 
ประเด็นเร่ืองที่ตั้งของร้านค้าตัวแทนจ าหนา่ยมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ ให้บริการ รวมถึงการจัดส่งสนิค้าใน



ต าแหน่งที่ดึงดูดความสนใจ และการมีช่องทางในการสั่งซื้อ โทรศัพท์มือถือไอโฟนที่หลากหลาย มีความส าคัญในระดับปาน
กลางต่อการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค เท่านั้น  
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยในคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยนช์และแนวทางส าหรับผู้ให้บริการการเลือก
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร ดังนี ้

ปัจจัยด้านประชากรจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากรโดยแบ่งเปน็ ด้านเพศ ด้าน
อายุ ด้านสถานภาพสมรส อาชพีและรายได้เฉลี่ย ท าให้การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานครต่างกัน 
จึงให้ความส าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร การน าเสนอและการโฆษณาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนแต่ละกลุ่มได้งา่ย และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อย่างเชน่การ โฆษณา โดยมุง่เน้นกับกลุม่เพศชาย เนื่องจากเพศชายจะสนใจหรือรับรู้ข่าวสาร
ทางดา้นกล้องถ่ายภาพดิจิทลัหรือแม้กระทั่งอายุของผู้บริโภคโดยรวมนั้น ระหว่างกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกับกลุ่มคนที่มีอายุ
มาก ท าให้การรับรู้ข่าวสารใหม่หรือค้นหาข้อมูลนั้นแตกต่างกัน จึงควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอ เพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย 

ส่วนปจัจัยประชากร ดา้นอาชีพ ท าให้การเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการ
เลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานครนัน้ไม่แตกต่างกัน เพราะความต้องการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพ
ดิจิทัลอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกอาชีพ 

ส่วนปจัจัยการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ความต้องการ/ปัญหา ดา้น
การค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.ด้านการรับรู้ความต้องการ/ปญํหา จากการวิจัยพบว่า การรับรู้ความต้องการ/ปัญหาไม่มีผลตอ่การเลือกซื้อ
กล้องถ่ายภาพดิจิทลัของคนในกรุงเทพมหานคร 

2.ด้านการค้นหาข้อมูล จากการวิจัยพบวา่ การค้นหาข้อมูล มีผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนใน
กรุงเทพมหานครดังนั้น ข้อมูลในสื่อต่างๆควรมีการประชาสัมพนัธ์ หรือลงสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงตัว
ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงไดง้่าย 

3.ด้านการประเมินทางเลือก จากการวิจัยพบว่า การประเมินทางเลือก ไม่มีผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพ
ดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร 

4.ด้านการตัดสนิใจซื้อ จากการวิจัยพบวา่ การตัดสนิใจซื้อ ไม่มผีลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนใน
กรุงเทพมหานคร 

5.ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่มีผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพ
ดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายถาพดิจิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร ประกอบ
ไปด้วย ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการเลือกซื้อ
กล้องถ่ายภาพดิจิทลัของคนในกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.ด้านผลิตภัณฑ์จากการวิจยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ดงันัน้จึงให้ความส าคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ออกจ าหนา่ย เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เชน่การท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักก่อนการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา คุณถาพสินคา้ต้องมีความเหมาะสมกับราคาขาย เพื่อให้ผู้บริโภคนัน้สามารถตัดสนิใจดีรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น การเพิ่มรูปแบบการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกตา่งจากผูผ้ลิตรายอื่นๆ  



 2.ด้านราคาจากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มผีลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจทิัล
ของคนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นในการตัง้ราคาของผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายถาพดิจิทลัของคนใน
กรุงเทพ 
 3.ด้านการส่งเสริมทางการตลาดจากการวิจัยพบว่า สว่นประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผล
ต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดจิิทัลของคนในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ดังนัน้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการขึงให้
ความส าคัญในการส่งเสริมการขาย มีการจัดโปรโมชัน่เพื่อส่งเสรมิการขาย หรือแม้กระทั่งการโฆษณาผา่นทางสื่อต่างๆ 
ผ่านวทิยุ โทรทัศน์ นิตยสาร การน าผ็ที่มชีื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาเป็นพรีเซ็นเตอร์หรือแม้กระทั่งการแจกใบปลิวเพื่อท าให้กลุ่ม
ผู้บริโภครับรู้ถึงการมีผลติภัณฑ ์
 4.ด้านช่องการจัดจ าหน่ายจากการวิจัยพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องการทางการจัดจ าหน่ายนั้นมผีล
ต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดจิิทัลของคนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการให้ความส าคัญเก่ียวกับการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น มีเว็บไซตนัธมติรหลายๆเว็บไซต์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิจภัณฑ์
นั้นๆได้อย่างงา่ยและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่นเพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลของคนใน
กรุงเทพมหานคร เช่นปัจจัยด้านการรับรู้ถึงแบรนด์ ปัจจัยดา้ยความพึงพอใจ ปัจจัยดา้นแรงจงูใจ เพื่อที่จะได้น ามา
ปรับปรุงหรือสร้างความนา่เชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีความตรงต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
หลายกลุ่มเป่าหมาย 
 2.ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึน้จึงควรเลอืกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งต่อไปแตกต่างจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาดของกลุ่ม
ประชากร จากเดิมที่เป็นเพียงกรุงเทพมหานคร อาจจะเพิ่มเป็นประชากรในระดับภาคเพื่อให้ไดร้ับรู้ข้อมูลที่มีความ
แตกต่างกัน 
 3.การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัยอาจจะน าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวธิีการอ่ืนเพิ่มข้ึนด้วย เพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่มีความหลากหลายยิง่ขึ้นหรือการเลือกวิธีในการสุ่มตัวอย่างจากเดิมเป็นการสุ่มแบบสะดวก อาจจะเปลี่ยนเป็น
การสุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น 
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