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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ในการซ้ือ
กล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ อินทิเกรช่ัน เทคโนโลยี จํากัด เพ่ือเปรียบเทียบกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าท่ีใช้บริการกับบริษัทฯ จํานวน 233 ท่าน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ แบบสอบถามท่ีมีความตรงตามเน้ือหา (IOC) ระหว่าง 0.60-
1.00 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทําการทดสอบสมมติฐานการศึกษา โดยใช้t-test, F-test และเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธี LSD 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-35 ปีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีรายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย 15,000-25,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัด สินใจของลูกค้า ในการซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ อินทิ-
เกรช่ันเทคโนโลยี จํากัด ของกลุ่มตัว อย่าง ในภาพรวมและรายด้าน มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านกระบวนการให้บริการ และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการ ศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจในการซ้ือกล้องโทร ทัศน์วงจรปิดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
เพศ อายุ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ: การตัดสินใจ การซ้ือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

Abstract 
 Theobjectivesofthisstudyweretofactoraffectingthedecisionofthecustomer 
buyingcctvofNaratintegrationtechnologycompanylimited. Tocomparesamplefrom 
customer used service with company of 233 customers have been selected to 
besample. Inthisresearchwhichcomesfromarandomsimpleusingcollectand 
analyzedataquestionnairewithcontentvalidity(IOC)between0.60-1.00.Todetermine 
thevalueforthefrequencypercentage, meanand standard deviation,t-test,F-test,and 
multiple comparisons using LSD method are used for hypothesis testing. 

The study found sample mostly are male, aged between 25-35 years, has 
level bachelordegree,theaveragemonthlyincomebetween15,000-25,000baht,career 
employees 
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ofprivatecompanies.FactoraffectingthedecisionofthecustomerbuyingcctvofNaratintegra
tion technology company limited.The sample both overall and section high level the 
results of hypothesis testing found. Considering each side found that the sides with 
the highest mean that is service process. And the sample has level education 
different opinionof factoraffectingthedecisionofcustomer buyingcctv overall not 
different and samplehas sex,aged, average 
monthlyincomeandcareerdifferentopinionoffactoraffectingthedecisionofcustomer 
buyingcctv overall at statistical significance level 0.05. 
Keywords: Decision, Buying, CCTV 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา พบว่าจํานวนประชากรของไทย มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ประชากรไทย,2558, น.1)ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วนี้ ก่อให้เกิดการต่อสู้ แข่งขันเพ่ือรักษาสถานภาพทางสังคม 
เป็นสาเหตุสําคัญประการหน่ึงท่ีทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นส่งผลถึงการสูญเสียอย่าง
มหาศาล ความวุ่นวายทางการเมือง อีกท้ังเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ การรอบ
วางระเบิดตามสถานท่ีต่างๆท้ังหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สะสม กระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนัก
ถึงการรักษาความปลอดภัยมากข้ึน ปัญหาดังกล่าวน้ีได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐบาล 
เอกชนและกลุ่มประชาชนท่ัวไปมากข้ึน จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องหาทางป้องกันและหาวิธีท่ีทําให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่ิงแรกที่หลายฝ่ายดําเนินการ คือการติดต้ังและใช้งาน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือท่ีเรียกกันย่อๆ ว่า ซีซีทีวี (CCTV ย่อมาจาก Close Circuit Television) 
การนําระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาบันทึกภาพ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานทางคดีหรือช่วยในการสืบหา
พยานหลักฐาน เ ม่ือมีเหตุร้ายหรือเหตุการณ์ ต่างๆ  เ กิด ข้ึน  ลดโอกาสในการก่อเหตุร้าย  
ถือว่าเป็นการป้องปรามเหตุไว้ได้เบ้ืองต้น ตลอดจนมีประโยชน์ในการช้ีตัวผู้กระทําผิด หรือทําให้ทราบ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดความม่ันใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับการนําอุปกรณ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด มาใช้ร่วมกับการทํางานของเจ้าหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ธุรกิจด้าน
การรักษาความปลอดภัยโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจึงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากข้ึนและคาดว่า
จะเ พ่ิม ข้ึนเ ร่ือยๆ  (กิต ติ ชัยสมิทธิ วุท ธิกุล ,2557,  น .1 )ประธานกรรม  การบริ ษัท  Smart 
ComputerInternational (ประเทศไทย) จํากัด เปิดเผยว่าตลาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะมีอัตรา
การเจริญเติบโตท่ีสูงข้ึน สอดคล้องกับบทความของสํานักพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ (2557, น.1)ซ่ึงมี
ความเห็นว่า การแข่งขันในธุรกิจกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะสูงข้ึน เนื่องจากมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
หลายตราสินค้าท่ีมีจําหน่ายในปัจจุบันทําให้เกิดทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 
เช่นเดียวกับข้อมูลของบริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตต้ิง จํากัด (2558, น.1) ตลาดธุรกิจ
ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดนั้นค่อนข้างเติบโต
อย่างต่อเน่ืองขึ้นทุกปี ด้วยปัจจัยของผู้ใช้งานท่ีต้องการความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจําวัน ทั้งใน
มุมของทรัพย์สินหรือดูแลคนรักในครอบครัว อีกท้ังในเรื่องของราคาสินค้าท่ีลดลงจากอดีต ทําให้
ตัดสินใจติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ง่ายขึ้น  
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 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาเป็นผู้หน่ึงที่ปฏิบัติงานในบริษัท นรัตน์ อินทิเกรช่ัน 
เทคโนโลยีจํากัด สนใจศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ของบริษัท นรัตน์ อินทิเกรช่ันเทคโนโลยีจํากัดเพ่ือนําผลท่ีได้รับจากการศึกษาในครั้งน้ีไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และกําหนดทิศทางการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ในการซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของ
บริษัท นรัตน์ อินทิเกรช่ัน เทคโนโลยี จํากัด 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ในการซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ของบริษัท นรัตน์ อินทิเกรช่ัน เทคโนโลยี จํากัด จากปัจจัยส่วนบุคคล และส่วนประสมทางการตลาด 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ในการซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ 
อินทิเกร ช่ัน เทคโนโลยี จํากัดท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือนโดยเฉล่ียอาชีพ และส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน 1)ด้านสินค้า 2) ด้านราคา 
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านพนักงาน 6)ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และ 7) ด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์อินทิเกรช่ัน เทคโนโลยี 
จํากัด จํานวน 560 คน (บริษัท นรัตน์ อินทิเกรช่ัน เทคโนโลยี จํากัด, 2557, น.1)  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ บริษัท นรัตน์ อินทิเกรช่ัน 
เทคโนโลยีจํากัด จํานวน 233 คน โดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการคํานวณของ
Yamaneท่ีระดับความเช่ือม่ัน95% และใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย(พรรณี  ลีกิจวัฒนะ,2553, น.144-161) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู้ศึกษาดําเนินการ

สร้างแบบสอบถามจากการศึกษา จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดย
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ียและอาชีพลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัทนรัตน์อินทิเกรชั่นเทคโนโลยีจํากัด 7 ด้าน ประกอบด้วย 
1)ด้านสินค้า 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้าน
พนักงาน 6)ด้านสภาพแวดล้อมทางกาย ภาพ และ 7) ด้านกระบวนการให้บริการลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
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 ตอนท่ี 3เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบ
สอบ ถามแบบปลายเปิด (Open End) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive 

Statistics) วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 2 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive 

Statistics)วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ̅และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดังน้ี (พรรณี ลีกิจวัฒนะ,2553, น.361-362)  
 คะแนนเฉลี่ย ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ 

4.50 – 5.00หมายถึง  มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง  มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง  มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง  มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  3. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 3 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 4. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบt-testF-testและเปรียบเทียบความแตกต่างเป็น

รายคู่โดยวิธี LSD 

สรุปผลการวิจัย 
สรุปปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่ตัดสินใจซ้ือ

กล้องโทร ทัศน์วงจรปิดของบริษัทนรัตน์อินทิเกรช่ันเทคโนโลยีจํากัด ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุ 25-35 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 15,000-25,000 
บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ในการซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท 
นรัตน์ อินทิเกรช่ัน เทคโนโลยี จํากัด พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในภาพรวมมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมา
คือ ด้านราคาด้านพนักงานด้านสินค้าและด้านช่องทางการจัดจําหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ปัจจัยที่มผีลตอ่การตัดสินใจ 
ซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

n = 233 ระดับการมีผล
ต่อการตัดสินใจ S.D. 

1.  ด้านสินค้า  4.27 0.57 มาก 
2.  ด้านราคา 4.43 0.46 มาก 
3.  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4.27 0.49 มาก 
4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.21 0.53 มาก 
5.ด้านพนักงาน 4.39 0.68 มาก 
6.ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4.13 0.53 มาก 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.53 0.41 มากท่ีสุด

รวม 4.32 0.38 มาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ด้านสินค้าพบว่า ลูกค้าท่ีซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ อินทิเกรช่ันเทคโนโลยี 

จํากัด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในภาพรวมและรายข้อมีผลต่อการตัดสินใจอยู่
ในระดับมากท้ังน้ี อาจเป็นเพราะ สินค้ามีคู่มือและวิธีการใช้ท่ีเข้าใจง่ายรองลงมาคือสินค้ามีความ
แข็งแรงทนทาน มีสินค้าต่างๆ เก่ียวกับระบบการรักษาความปลอดภัยให้เลือกอย่างครบถ้วน และ
สินค้าท่ีมีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ มีสินค้าหลายตราสินค้า หลาย
แบบ หลายขนาดสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000, pp.394-397) กล่าวถึงสินค้า หมายถึงสิ่ง
ใดก็ตามท่ีเสนอให้แก่ตลาด เพ่ือเกิดความพอใจและความต้อง การโดยผู้บริโภคสามารถสัมผัสรับรู้ได้
ในด้านคุณภาพรูปลักษณ์ รูปแบบ การบรรจุหีบห่อ และตราสินค้า และแนวคิดของ วิทวัส  รุ่งเรืองผล 
(2553, น.48) กล่าวถึงสินค้า สินค้าเลือกซ้ือ (Shopping Goods) คือสินค้าท่ีผู้ บริโภคต้องใช้ความ
พยายามในการตัดสินใจซ้ือ กล่าวคือ ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซ้ือผลิต ภัณฑ์นั้นๆ 
ท้ังในด้านตราย่ีห้อ แบบ ราคา และคุณสมบัติของสินค้า ระหว่างรุ่นและตรายี่ห้อต่างๆ เพ่ีอเปรียบ 
เทียบสินค้าเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรศักด์ิ  ดวงสวัสด์ิ (2551, น.ง-จ) ได้ทําการศึกษา เร่ือง 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของธุรกิจ
โรงแรม ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยู่ในระดับมากและปัจจัยท่ีให้ความสําคัญในดับ
แรกคือความแข็ง แรงคงทนของสินค้างานวิจัยของ ศักด์ิดา เกิดการ (2555, น.105-107)ได้กล่าวว่า
“ปัจจัย การตลาดท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือกล้องวงจรปิดของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ปทุมธานี” พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยู่ในระดับมากและปัจจัยที่ให้
ความสําคัญในดับแรกคือความแข็งแรงคงทนของสินค้ารองลงมาเป็นคุณภาพของสินค้า และงานวิจัย
ของLassar, Mittal, และ Sharma(1995, p.11)ได้ศึกษาผลของการรับรู้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
และบริการ ว่าเป็นกระบวนดําเนินงานทั้งหมดของสินค้า การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคเก่ียวกับตรา
สินค้้า ท้ังคุณลักษณะทางกายภาพของสินค้้าท่ีไม่มีความผิดพลาด มีความคงทนถาวรและไม่่มีข้้อบก
พร่อง ผลการรับรู้ในคุณภาพน้ี เป็นเหตุผลสําคัญที่ผู้้บริโภคเลือกบริโภคสินค้้า 

ด้านราคาพบว่า ลูกค้าท่ีซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ อินทิเกรช่ันเทคโนโลยี 
จํากัด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
แต่เม่ือพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีความคุ้มค่ากับสินค้าและบริการที่
ได้รับสินค้าต่างๆ ในบริษัทฯ มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา ราคาถูกกว่าเม่ือเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งอ่ืนๆ มีหลายระดับราคาให้เลือก และมีการติดป้าย และนําเสนอราคาสินค้าอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000, pp.654-659) ที่กล่าวถึงราคามีความสัมพันธ์กับส่วนประสม
ทางการตลาดด้าน ราคากับผลิตภัณฑ์ที่ว่าการต้ังราคาให้แตกต่างกันสามารถทําได้ แม้ในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑ์เหมือนหรือใกล้เคียงกัน วิธีการทําผลิตภัณฑ์ให้แตก ต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของแข่งที่
เหมือนกัน (Product Differentiation) จะเป็นการโน้มน้าวใจ และชักจูงความสนใจของผู้บริโภคให้
ยอมรับสินค้า และราคาสินค้าที่สูงกว่าคู่แข่งขันได้ นอกจากนี้ยังใช้ราคาเป็นเกณฑ์ เพ่ือสนอง ความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกันและแนวคิดของ ฐิตินันท์  วารีวนิช (2551, น.54-55) 
กล่าวว่า ราคาเป็นสิ่งที่กําหนดมูลค่าของสินค้าในรูปของเงินตราผู้บริโภคจะใช้ราคาเป็นส่วนหน่ึงใน
การประเมินคุณค่าและคุณภาพของสินค้าท่ีเขาคาดหมายว่าจะได้รับการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับ
สินค้า เป็นส่วนหน่ึงที่จูงใจให้เกิดการซ้ือสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระยุทธ  คุ้มศักดิ (2555, น.ง-จ)
ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ โดยสารท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนตํ่า
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ภายในประเทศ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการเพราะราคาถูกหาข้อมูลและจองตั๋วจากอินเตอร์เน็ต และ
ต้องการกลับมาใช้บริการซํ้า งานวิจัยของLassar, Mittal, และ Sharma(1995, p.11)ได้ศึกษาผลของ
การรับรู้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ว่าเป็นกระบวนการดําเนินงานท้ังหมดของสินค้าการ
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคเก่ียวกับตราสินค้า ท้ังคุณลักษณะทางกายภาพของสินค้าที่ไม่มีความผิดพลาด 
มีความคงทนถาวร  และไ ม่ มีข้อบกพร่องผลการ รับรู้ ในคุณภาพ น้ี  เ ป็น เหตุผลสํ าคัญ ท่ี 
ผู้้บริโภคเลือกบริโภคสินค้า จากช่ือตราสินค้าต่างๆ โดยช่ือตราสินค้าที่ถูกสร้างข้ึนนี้  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายพบว่า ลูกค้าท่ีซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ อินทิ
เกรช่ันเทคโนโลยี จํากัด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในภาพรวมและรายข้อมีผล
ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ความสมบูรณ์ของสินค้าท่ีให้บริการ/ส่งมอบ 
รองลงมาคือ มีช่อง ทางการจําหน่ายหลายช่องทาง นอกเหนือจากพนักงานขายโดยตรง เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร เป็นต้น บริษัทฯอยู่ใกล้แหล่งธุรกิจหรือแหล่งชุมชนต่างๆ การเข้าถึงและติดต่อกับบริษัทฯ ได้
สะดวก และมีช่องทางการจําหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line, 
Email เป็นต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Lovelock., Wirtzand Keh (2002, p.15)อธิบายว่า 
กระบวนการในการส่งมอบสินค้าไปสู่ผู้บริโภคเป็นการตัดสินใจเก่ียว กับสถานที่และเวลาในการส่ง
มอบ ในส่วนวิธีการและช่องทางการจัดจําหน่าย การนําส่ง อาจจะต้องใช้คนอ่ืนหรือช่องทางการ
จําหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือท้ังสองทาง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการบริการ การบริการด้าน
ข้อมูลและการส่งทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์เพ่ือให้เกิดความรวมเร็วและสะดวกแก่ผู้บริโภค และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปณิศา  ลัญชานนท์ (2548, น.197-198) กล่าวว่าช่องทางการจัดจําหน่าย 
(Distribution) เป็นวิธีการนําสินค้าออกสู่ตลาดประกอบด้วย กิจกรรมซ่ึงทําให้สินค้าหาง่ายสําหรับ
ลูกค้าเม่ือลูกค้าต้องการซ้ือ ไม่ว่าเม่ือใด และท่ีไหนก็ตาม ซ่ึงการจัดจําหน่ายมีลักษณะเป็นการจัด
จําหน่ายและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยมีสินค้าพร้อมทุกเวลาท่ีลูกค้าต้องการ รวมท้ังทําให้
ลูกค้าได้รับสินค้าท่ีถูกต้องตรงกับความต้องการ และมีโอกาสเลือกสินค้าได้หลายรูปแบบ (Form 
utility) จากช่องทางจัดจําหน่ายดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรศักด์ิ  ดวงสวัสด์ิ (2551, น.ง-จ) 
ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานครปัจจัยด้านช่องทางการจัดจํา หน่ายมีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ืออยู่ในระดับมากคือ ความสมบูรณ์ของสินค้าท่ีจัดส่ง ถูกต้องของประเภท/ชนิดสินค้าท่ีจัดส่งและ
งานวิจัยของศักด์ิดา  เกิดการ(2555, น.105-107) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตลาดที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือกล้องวงจรปิดของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานีพบว่า ช่องทางการจัดจําหน่าย 
มีระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องวงจรปิด ในภาพรวมมีระดับความสําคัญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก  

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า ลูกค้าท่ีซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ อินทิ-
เกรช่ันเทคโนโลยี จํากัด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในภาพรวม มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือมีเคร่ือง
สํารองใช้ระหว่างการซ่อม หรือเปล่ียนอุปกรณ์ รองลงมาคือ บริษัทฯ มีพนักงานขายที่สามารถกระตุ้น
ความสนใจในสินค้าและติดตามออกพบลูกค้าอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดย
ใช้สื่อต่างๆ เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จัก และเข้าถึงข้อ มูลบริษัทฯ มีจัดรายการส่งเสริมการขายอยู่ตลอดเวลา 
และแจกของขวัญ/ของท่ีระลึกในวันปีใหม่ให้กับลูกค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ Etzel Walker and 
Stanton (2001, p.10) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดหมายถึงเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความ
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พึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการโดยใช้การติดต่อสื่อสาร การตลาดทาง ตรง หรือใช้สื่อโฆษณาและ
แคตตาล็อกการตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) หรือการตลาดผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตเพ่ือสื่อสารส่งเสริม
และขายผลิตภัณฑ์หรือบริการแนวคิดของ Lovelock, Wirtz, และ Keh (2002, p.14) ให้แนวคิดว่า
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)กล่าวว่าไม่มีการตลาดใดท่ีประสบความสําเร็จได้ โดยไม่มีการ
ติดต่อสื่อ สาร ซ่ึงการติดต่อสื่อสารนั้นประกอบด้วย กระบวนการอยู่ 3 กระบวนการ ได้แก่ข้อมูลการ
จัดสนองความต้อง การ การแนะนําและการเข้าถึงในเวลาพิเศษ และแนวคิดของ ฐิตินันท์วารีวนิช 
(2551, น.54-55) กล่าวว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ขาย
กับผู้ซ้ือเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรม การซ้ือโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแจ้งข่าวสารหรือชักจูงใจผู้ซ้ือ 
และการติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เช่นการโฆษณาใน
สื่อต่างๆ เช่น วิทยุ ใบปลิว หนังสือพิมพ์ และนิตยาสาร เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัย ของรัชดาภรณ์
ปัญญาชัย (2548, น.ง-จ)ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของที่พักอาศัยให้เช่ารายเดือน ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 
มีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ การให้ บริการ มีพนักงาน
ขายท่ีมีความรู้ความสามารถ ให้คําปรึกษาในการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และมีพนักงานให้
ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ตลอด 24 ช่ัวโมง และงานวิจัยของ ธีรศักด์ิ  ดวงสวัสด์ิ (2551, น.ง-จ)ได้
ทําการศึกษา เรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัด สินใจ
ซ้ืออยู่ในระดับมากและปัจจัยท่ีให้ความสําคัญอันดับแรกคือพนักงานขายมีความรู้ในสินค้าอย่างดีรอง
มา เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาของพนักงานขาย 

 ด้านพนักงานพบว่า ลูกค้าที่ซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ อินทิ
เกรช่ันเทคโนโลยี จํากัด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในภาพรวมมีผลต่อการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ พนักงานของ
บริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับสินค้าเป็นอย่างดี สามารถตอบข้อซักถามของลูกค้าได้ถูกต้อง
ชัดเจน รองลงมาคือ พนักงานมีความสามารถแนะนํา หรือให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในการตัดสินใจ ความ
น่าเช่ือถือของผู้ประกอบการพนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเต็มใจ และ พนักงานมีบุคลิกที่ดี และมี
ความน่าเช่ือถือ ร่วมท้ังกิริยามารยาทสุภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของLovelock, Wirtz, และ 
Keh(2002, p.14)ได้กล่าวไว้ว่า บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงในการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
ผู้ให้การบริการกับผู้บริโภค การมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลจะมีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการผู้ บริโภค 
ซ่ึงคุณภาพในการบริการมักจะประสบความสําเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทีมงานเสมอ และการ
บริการจะประสบความสําเร็จได้น้ัน บริษัทต้องมีการจัดเตรียมในกระบวนการของการสรรหา การ
อบรมและการกระ ตุ้นพนักงาน สอดคล้องกับแนวคิดของฐิตินันท์วารีวนิช (2551, น.54-55) กล่าวว่า
พนักงานผู้ให้บริการ ได้จากการคัดเลือก การฝึกอบรมและแรงจูงใจ พนักงานท่ีดีจะทําให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจในการบริการมากข้ึนแตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานจึงควรมีความรู้ความสามารถ มี
ทัศนคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความน่าเช่ือถือมีความรับผิดชอบ สื่อสารกับลูกค้าได้ดี มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของสิทธิชัย  ฝรั่งทอง (2549, น.22)ได้กล่าวไว้ว่ายุคน้ีจะแพ้หรือชนะอยู่ท่ี
บุคลากร ซ่ึงในหลายอย่างไม่ได้แข่งขันเพียงตัวสินค้าอย่างเดียวแต่แข่งขันที่ตัวบุคคลด้วย หากเราได้
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บุคลากรท่ีมีคุณภาพเก่ง มีความรู้ความสามารถหรือเลือกคนที่มีบุคลิกเข้ากับสินค้าได้ก็จะได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ซ่ึงจะประกอบด้วยความรู้ของพนักงาน บุคลิก ลักษณะมนุษย์สัมพันธ์และแบบ ฟอร์ม
พนักงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัฒณพงศ์  จิปิภพ (2556, น.ก)ได้ทําการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลกข้อท่ีเป็นปัจจัยมาก
อันดับแรกคือทางบริษัทมีความสามารถในการทํางานเป็นทีมมากกว่าบริษัทอ่ืน รองลงมาทางบริษัทมี
ความ สามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับบริษัทอ่ืน 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพพบว่า ลูกค้าท่ีซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ 
อินทิเกรช่ันเทคโนโลยี จํากัด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในภาพรวมและรายข้อมี
ผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ทันสมัยให้เกิด
ความน่าเช่ือถือ รองมาคือบริษัทฯ มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในบริษัทฯ เพ่ือ
เป็นภาพลักษณ์ของบริษัทฯมีการจัดแสดงสินค้าตัวอย่าง และบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าท่ีมาติดต่อหรือ
จัดพ้ืนท่ีท่ีเป็นต้นแบบ หรือตัวอย่างผล งานให้ลูกค้าท่ีต้องการข้อมูลได้เย่ียมชมรวมถึงเครื่องแบบการ
แต่งกายของพนักงานทําให้ทราบว่าเป็นพนักงานบริษัทฯ เพ่ือให้ลูกค้ามีความเช่ือม่ัน และเกิดความ
ภาคภูมิใจท่ีได้เลือกใช้บริการ และบริษัทฯ มีการตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ อย่างสวยงาม 
สะอาด มีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณเสรีรัตน์ (2541, น.25-27) กล่าวว่าเป็นการ
พัฒนารูปแบบการให้บริการโดยการสร้างคุณภาพรวมเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้แก่สภาพแวดล้อม
ของสถานท่ีให้บริการการออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนการใช้พ้ืนท่ีและลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆท่ี
สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้และทําให้มองเห็นภาพลักษณ์ของการบริการได้ 

ด้านกระบวนการให้บริการพบว่า ลูกค้าท่ีซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท นรัตน์ อินทิ
เกรช่ันเทคโนโลยี จํากัด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในภาพรวมมีผลต่อการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
คือ การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ ถูกต้องรวดเร็ว ให้บริการคําปรึกษาแบบ 24 ช่ัวโมงการ
ให้บริการท่ีครบวงจรของงาน เริ่มต้ังแต่การให้คําปรึกษา การแนะนํา การออกแบบ การเลือกอุปกรณ์ 
การติดต้ัง การซ่อมบํารุงรักษา การบริการหลังการขาย ตลอดจน การดูแลงานบริการหลังการ
รับประกันสินค้าที่สิ้นสุดแล้ว ลดข้ันตอนความยุ่งยากในการรับประ กันสินค้าโดยบริษัทฯจะเป็นผู้
รับประกันสินค้า ทั้งด้านอุปกรณ์และงานบริการตามระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้กับลูกค้ารองลงมา คือมี
การติดต่อแจ้งลูกค้าต้ังแต่ขั้นตอนในการรับเร่ือง จนถึงข้ันตอนแจ้งผลการดําเนินงานให้ลูกค้าทราบ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฐิตินันท์วารีวนิช (2551, น.54-55) กล่าวว่า กระบวนการให้บริการหมายถึง 
การสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยนและการให้บริการท่ี
รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีลูกค้าควรได้รับและสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยสมพล  ชาว
ประเสริฐ (2547, น.81) การจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้น้ันจะต้องอาศัยส่วนผสมทาง
การตลาดท้ังเจ็ดตัว สําหรับในมุมมองของธุรกิจบริการ การท่ีจะบริหารการตลาดให้ประสบ
ความสําเร็จได้นั้น จะต้องพิจารณาถึงส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้วย คือคุณค่าท่ี
ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) ต้นทุน (Cost of Customer) ความสะดวก (Convenience)  
การติดต่อสื่อสาร (Communication) การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ความสําเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการ (Completion) ความสบาย (Comfort) เป็นข้ันตอนในการให้บริการเพ่ือส่งมอบคุณ ภาพใน
การให้บริการกับลูกค้ารวดเร็วและประทับใจ ในการผลิตอาศัยกระบวนการตัดสินใจและการ
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ปฏิบัติงานในเรื่องกระบวนการให้บริการต้องประสานงานระหว่างงานของตลาดกับงานของการผลิต 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kakinaka (2006, abstract)ศึกษาถึงการกระบวนการให้บริการรวมถึง
การจัดการในการแข่งขันและการลงทุนโดยทํานโยบายหรือวางกลยุทธ์ธุรกิจ เริ่มจากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ดี นําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาผลิตสินค้าและบริการท่ีมีการแข่งขันกันทางด้านราคา 
คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ มีการควบคุมกระบวนการเริ่มต้น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือท่ีจะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพท่ีดี การจัดจําหน่าย และการส่งมอบรับสินค้าให้ลูกค้า ทุก
กระบวนการที่มีคุณภาพท่ีดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ในการซ้ือกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด 
ของบริษัท นรัตน์ อินทิเกรช่ัน เทคโนโลยี จํากัด ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางในการนําผล
การศึกษาไปใช้ ดังนี้ด้านสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก บริษัทฯ ควรนําเสนอสินค้าท่ี
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีคู่มือและวิธีการใช้ท่ีเข้าใจง่าย ให้ลูกค้า
ได้ตัดสินใจเลือกซ้ือใช้บริการ 
 ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะความคุ้มค่ากับสินค้าและบริการท่ี
ได้ ควรหาข้อมูลของคู่แข่งอ่ืนๆ ที่มีสินค้า บริการเดียวกัน มาพัฒนากลยุทธ์ภายในบริษัทฯ เพ่ือลด
ต้นทุน ทําให้สามารถกําหนดราคาสินค้าได้ถูกกว่า เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน  
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก บริษัทฯ ควรเพ่ิมสาขา หรือ
จุดให้บริการ ถือเป็นการเพ่ิมหรือขยายฐานลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายในการซ้ือ รวมถึงการ
ขนส่ง/ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีประจําจุดเพ่ือให้บริการลูกค้าได้ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ พนักงานขาย ถือ
ว่ามีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ ฉะน้ันการคัดเลือกบุคลากรด้านน้ี ต้องทักษะเป็นอย่างดี หรือควร
ฝึกฝนให้เกิดความชํานาญ จะทําให้เกิดความน่าเช่ือเพ่ือให้เกิดการซ้ือซํ้าจากลูกค้าและการบอกต่อ
 ด้านพนักงาน มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก พนักงาน ถือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต้อง
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ถูกต้องรวดเร็วจัด
อบรมอย่างสมํ่าเสมอ มีสวัสดิการตอบแทนพนักงานเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ ทําให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน  
 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก บริษัทฯ ต้องเป็น
ตัวอย่างและผู้นําในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ให้ถือเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จัดแสดงตัวอย่าง
ผลงานให้ลูกค้าท่ีต้องการข้อมูลได้เย่ียมชม 
 ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในด้านธุรกิจน้ี บริษัทฯ ควรเน้นการทํางานให้เป็นระบบ ถูกต้องรวดเร็วและครบวงจร ต้องไม่ทํา
ให้ลูกค้าเกิดความสับสน หรือซับซ้อนของระบบมากเกินไป  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาครั้งต่อ ไปควรทําการศึกษาโดยเจาะลึกถึงเทคโนโลยีของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แบบใหม่ ท่ีพัฒนาจนมีความสามารถในการช่วยตรวจสอบพฤติกรรม หรือวัตถุต้องสงสัยท่ีอาจนําไปสู่
การก่อเหตุ ร้ายได้ การวิเคราะห์ภาพที่บันทึกได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะช่วยทําให้ระบบรักษา
ความปลอดภัยโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (VTT Technical Research 
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Centre of Finland, 2015, p.1) ผู้นําทางด้านสินค้าและบริการด้านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบใหม่
น้ี ทําให้ลูกค้าเกิดความภาคภูมิใจ และตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษัทฯ นั้น 
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