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บทคัดยอ

การคนควาแบบอิสระน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค
ในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล ประชากรที่ทําการศึกษา
คือผูซื้อและผูใชกลองกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล ในอําเภอเมือง เชียงใหม ที่เปน
เจาของ และซื้อกลองกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลใชมาแลวไมเกิน 2 ป ซึ่งไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม และประมวลผลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และการทดสอบคาไคสแควร

ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
ตองการซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลเพื่อใชถายภาพเปนงานอดิเรก และมีความชอบ
สวนตัว รูจักกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลยี่หอ Canon กอนที่จะซื้อมากที่สุด โดยมี
ความรูและขอมูลกอนที่จะซื้ออยูในระดับปานกลาง และคนหาขอมูลในดานประสิทธิภาพการ
ถายภาพของกลองเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งยังมีแหลงที่จะคนหาขอมูลของกลองจาก
อินเตอรเน็ตมากที่สุด และใหระดับความสําคัญของแหลงขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อกลองสะทอน
ภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลอยูในระดับมาก และมีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญคือ
การทดลองใชงานจริงจากกลองที่รานคา

ในดานของปจจัยสวนประสมการตลาดน้ัน ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญ
ของปจจัยโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกปจจัย โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยดั งน้ี  ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา     ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ดานผลิตภัณฑ คือ คุณภาพของภาพถายที่ไดจากกลอง ดานราคา คือ มี
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ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของรานคา
และปจจัยดานการสงเสริมการขาย คือ การลดราคา

อีกทั้ง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการตัดสินใจซื้อ และออกคาใชจายใน
การซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลดวยตัวเองมากที่สุด โดยมีแหลงในการซื้อที่หางฯ
เชน บิ๊กซี, โลตัส, แมคโคร, เซ็นทรัลกาดสวนแกว และแอรพอรตพลาซา และชําระเงินในการซื้อ
เปนเงินสดมากที่สุด สวนใหญมีความรูสึกพึงพอใจในการใชงานกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว
ระบบดิจิทัลที่ซื้อมา ในสวนของการพฤติกรรมภายหลังการซื้อน้ัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมแนใจวาจะกลับมาซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลยี่หอเดิม และจากรานเดิมอีกใน
อนาคต โดยอาจจะแนะนําผูอ่ืนใหซื้อกลองยี่หอที่ใชอยู และไมแนใจวาจะแนะนําผูอ่ืนใหซื้อกลอง
จากรานที่เคยซื้อ ทั้งน้ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมพบปญหาดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนส
เด่ียวระบบดิจิทัล
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Abstract

The objective of this independent study was to study the decision making process of
consumers in Chiang Mai District in buying Digital Single-Lens Reflex Camera. The study
population was consumers who has bought and used Digital Single-Lens Reflex Camera in
Chiang Mai District for less than 2 years. The exact amount of study population is unknown. The
data was collected by handing out the questionnaires and evaluated by descriptive statistics, of
which consists of frequency, percentage, mean, and Chi-Square Test Statistics.

The result of the study found that most of the responders bought the Digital Single-
Lens Reflex Camera for their hobbies in photographing as well as their personal liking. They
most knew the reputation of Canon’s Digital Single-Lens Reflex Camera before purchasing;
however they had moderate knowledge and information of the camera. The study population
searched for information in terms of the effectiveness in order to help decide to buy the camera
while internet was the best resource for searching for that information. They pay high attention to
the importance’s degree of the resource information to assist in making decision to purchase;
whereas the minor factor was the trial of the real camera at the shop.

In terms of marketing mix, the responders gave averagely high priority to the
overall marketing factors which are product, price, distribution channel, and promotion
respectively. The highest minor factor of the product was the quality of the photograph; the price
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was reasonable price; the distribution channel was reliability and reputation of the shop; and the
promotion was the discount.

Furthermore, it was found that most responders decided to buy the camera and paid
for it by themselves. The places to buy the camera were at the stores such as Big-C, Tesco Lotus,
Makro, Central Kad Suan Kaew, and Airport Plaza and most of them pay by cash. Most of the
study population were satisfied with the usability of the camera but in the future they were not
sure whether they would purchase the same brand of Digital Single-Lens Reflex Camera they
have bought and at the same shop or not. They probably suggested others to buy the camera the
brand they used but they were not certain to recommend others to buy the camera from the shop
they bought. Nevertheless most of the responders found no problem in the product, the price, the
distribution channel or the promotion in making decision purchasing the Digital Single-Lens
Reflex Camera.


