
บทที่ 2
แนวคิด  ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมการผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ การใช การประเมิน และการกําจัด

สินคาและบริการ ของผูบริโภคขั้นสุดทาย ที่ซื้อสินคาและบริการไปเพื่อตอบสนองควา มตองการ
ของตนเอง หรือเพื่อกินหรือใชภายในครัวเรือน ผูบริโภคทุกคนที่ซื้อสินคาและบริการไปเพื่อ
วัตถุประสงคเชนวาน้ีรวมกันเรียกวาตลาดผูบริโภค ผูบริโภคทั่วโลกน้ันมีความแตกตางกันใน
ลักษณะดานประชากรศาสตรอยูหลายประเด็น เชน ในเร่ืองของอายุ รายไดระดับการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม และรสนิยม เปนตน พฤติกรรมการกินการใช การซื้อ และความรูสึก
นึกคิดของผูบริโภคตอผลิตภัณฑจึงแตกตางกันออกไป ทําใหมีการซื้อการบริโภคสินคาและบริการ
หลายๆ ชนิดที่แตกตางกัน นอกจากลักษณะประชากรดังกลาวแลว ยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีกที่ทําใหมีการ
บริโภคแตกตางกัน (พัชรา ตันติประภา, 2544)

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing customer behavior) เปนการคนหา
หรือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ
และพฤติกรรมการซื้อ การใชของผูบริโภค คําตอบที่จะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดการกลยุทธ
ทางการตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Decision Process) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
คือ การตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การซื้อ และการประเมินหลัง
การซื้อ ดังน้ี (พัชรา ตันติประภา, 2544)

1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) การรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้น เมื่อผูซื้อรับรู
ถึงความแตกตางระหวางสถานะที่ปรารถนา และสถานะที่เปนจริง ทําใหเกิดความตองการในสินคา
และในบางคร้ังบุคคลมีปญหาหรือความตองการแตยังไมไดรับรูถึง ดังน้ันนักการตลาดอาจจะใช
พนักงานขาย การโฆษณา และบรรจุภัณฑเพื่อชวยกระตุนการรับรูถึงความตองการหรือปญหา
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2. การแสวงหาขอมูล (Information Search) การแสวงหาขอมูลจากสิ่งแวดลอม ซึ่ง
การคนหาน้ีสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ

1) การแสวงหาขอมูลภายใน (Internal Search) เปนการสํารวจความทรงจําอยาง
คราวๆ วามีความรูที่เกี่ยวกับเร่ืองที่จะตัดสินใจอยูในความทรงจําระยะยาวหรือไม ถาพบวามีขอมูล
เพียงพอก็จะไมมีการคนหาขอมูลภายนอก คุณภาพและความเพียงพอของขอมูลจะเปนสิ่งกําหนดวา
การคนหาจากภายในเพียงอยางเดียวจะเปนการเพียงพอหรือไม ผูที่ซื้อสินคาเปนคร้ังแรกจะไมมี
ขอมูลภายในที่เพียงพอ แมแตผูที่มีประสบการณในการซื้อก็อาจตองพึ่งการคนหาขอมูลภายนอก ถา
ระยะเวลาระหวางการซื้อแตละคร้ังหางกันมาก ทั้งน้ีอาจเกิดจากการที่ผูบริโภคลืมหรือสินคามีการ
เปลี่ยนแปลงรูปราง ราคา หรือมีตรายี่หอใหมๆ และผูบริโภคเองก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือคิด
วาการตัดสินใจมีความแตกตางจากการตัดสินใจคร้ังกอน นอกจากน้ีความพอใจจากการซื้อคร้ังกอน
อาจทําใหผูบริโภคมีการคนหาเฉพาะภายใน

2) การแสวงหาขอมูลภายนอก (External Search) เปนการเก็บขอมูลจาก
สิ่งแวดลอม เกิดขึ้นเมื่อการคนหาภายในไมเพียงพอ ผูบริโภคจึงตัดสินใจหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
ภายนอก การคนหาจากภายนอกที่เกิดจากการที่จะซื้อสินคาในอนาคต เรียกวา การคนหากอนการ
ซื้อ แตถาเปนการคนหาที่เปนปกติไมวาจะมีการซื้อหรือไม เรียกวา การคนหาอยางตอเน่ือง เชน
นายนิยมสนใจคอมพิวเตอร จึงรับวารสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่ออานขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
อยูเสมอ

การคนหาขอมูลกอนการซื้อ เกิดจากแรงจูงใจที่จะเลือกทางเลือกในการบริโภคที่
ดีกวา ในขณะที่การคนหาอยางตอเน่ือง เปนการพัฒนาความรูเพื่อใชในการตัดสินใจในอนาคตหรือ
อาจเกิดขึ้นเพราะมีความสุขที่จะไดทํากิจกรรมดังกลาว นอกจากน้ีผูที่ทําการคนหาอยางตอเน่ืองจะมี
ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจอยูในความทรงจํามาก ดังน้ันจึงทําใหการคนหากอนการซื้อของเขามี
ปริมาณลดลง

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ในการประเมินผลิตภัณฑที่อยู
ในกลุมทางเลือกพิจารณา ผูบริโภคจะต้ังเกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ โดยเกณฑเหลาน้ี
จะประกอบดวยลักษณะที่ผูบริโภคตองการ(หรือไมตองการ) ผูบริโภคจะทําการใหระดับ
ความสําคัญตอเกณฑแตละขอ โดยที่ลักษณะบางอยางอาจมีความสําคัญมากกวาลักษณะอ่ืนๆ ซึ่ง
ผูบริโภคอาจใชเกณฑดังกลาวในการจัดลําดับตรายี่หอตางในกลุมทางเลือกที่พิจารณา อยางไรก็ตาม
ในบางคร้ังการใชเกณฑดังกลาว ก็อาจทําใหผูบริโภคไมสามารถตัดสินใจเลือกตรายี่หอที่ จะซื้อได
ซึ่งถาเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ผูบริโภคก็ตองแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม ถาการประเมินทางเลือกนําไปสูการ
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ไดตรายี่หอที่ผูบริโภคเต็มใจที่จะซื้อ ผูบริโภคก็จะเขาสูขั้นตอนถัดไปในกระบวนการตัดสินใจอัน
ไดแกการซื้อ

4. การซื้อ (Purchase) ในขั้นตอนผูบริโภคจะเลือกผลิตภัณฑหรือตรายี่หอที่จะซื้อ
การเลือกจะขึ้นอยูกับผลการพิจารณาที่ไดในขั้นตอนการประเมินและปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวยการที่
ผลิตภัณฑที่จําหนายอาจมีอิทธิพลตอตรายี่หอที่ซื้อ เชน ยี่หอที่ไดรับการจัดอันดับสูงสุดในขั้นการ
ประเมินไมมีจําหนาย ผูบริโภคก็อาจเลือกตรายี่หอที่อยูในอันดับถัดมา นอกจากน้ีผูบริโภคจะมีการ
เลือกผูขายดวย การตัดสินใจเลือกผูขายอาจมีผลกระทบตอการเลือกผลิตภัณฑในขั้นสุดทาย

นอกจากน้ี ในขั้นน้ี ยังมีการกําหนดถึงเงื่อนไขการขาย ราคา การจัดสงสัญญา การ
ซอมแซม การติดต้ัง และการใหสินเชื่อ และทายที่สุด จะมีการซื้อเกิดขึ้นจริงในขั้นน้ี เวนแตในกรณี
ที่ผูบริโภคยกเลิกกระบวนการตัดสินใจซื้อกอนที่จะถึงจุดน้ี

5. การประเมินหลังการซื้อ (Post-Purchase Evaluation) หลังการซื้อผูบริโภคจะ
เร่ิมทําการประเมินผลิตภัณฑวา ผลิตภัณฑสามารถทําหนาที่ไดตามระดับที่คาดหวังหรือไม เกณฑ
ตางๆ ที่ใช ในขั้นประเมิน ทางเลือกถูกนํามาใชอีกคร้ังในขั้นน้ี ผลที่ไดในขั้นน้ีอาจเปนไดทั้งความ
พอใจ (Satisfaction) และความไมพอใจ (Dissatisfaction) กลาวคือ ถาผลิตภัณฑทําหนาที่ไดตาม
ระดับที่คาดหวังไวก็จะเกิดความพอใจ แตถาผลิตภัณฑทําหนาที่ไดตํ่ากวาระดับที่คาดหวังก็จะเกิด
ความไมพอใจ ความพอใจหรือไมพอใจของผูบริโภค จะเปนสิ่งที่กําหนดการรองเรียน การสื่อสาร
ไปยังผูซื้อรายอ่ืนๆ และการซื้อผลิตภัณฑซ้ําในอนาคต โดยผูบริโภคที่ไดรับประสบการณที่ดีเสมอ
จากการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหน่ึงๆ ก็อาจมีการพัฒนาเกิดความซื่อสัตยในตรายี่หอ (Brand
Loyalty) แตในหลายกรณีผูบริโภคจะบอกครอบครัว เพื่อน และคนรูจักเกี่ยวกับประสบการณใน
การซื้อ และการใชผลิตภัณฑ โดยเฉพาะเมื่อประสบการณน้ันเปนไปในดานลบ และจะกอใหเกิด
การเปลี่ยนตรายี่หอ (Brand Switching) ในที่สุด

แนวคิดสวนประสมการตลาด
สวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่

ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย (ศิริวรรณ
เสรีรัตน และคณะ, 2546)

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑ อาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑเปนสวนสําคัญที่สุด
ของสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย สินคา บริการ สถานที่ องคการหรือบุคคล ผลิตภัณฑ
ตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Values) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑขาย
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ได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัย 2 อยางคือความแตกตางของผลิตภัณฑ
(Product Differentiation) และองคประกอบ ของผลิตภัณฑ (Product Component)

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของ
ผูบริโภค ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑ ถามูลคาสูงกวาราคาเขาก็จะ
ตัดสินใจซื้อ ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคา ตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาในมูลคาของ
ผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑ ตนทุนและคาใชจายที่เกี่ยวของของผลิตภัณฑตลอดจน
ภาวะแขงขัน

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบัน และกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการองคการไปยังตลาด
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยใน
การกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลังและการ
จัดจําหนายประกอบดวย 2 สวนดังน้ี

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึงเสนทางที่
ผลิตภัณฑและกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนาย
จึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม

3.2 การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัว
สินคา จึงประกอบดวยงานที่สําคัญคือ การขนสง (Transportation) การเก็บรักษา (Storage) การ
คลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management)

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูซื้อและผูขาย
เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายใชสื่อ เคร่ืองมือใน
การติดตอสื่อสารมีหลายประเภทซึ่งอาจเลือกไดดังน้ี

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองการและจายเงินโดยเปนผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการ
โฆษณาจะเกี่ยวของกับ กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและกลยุทธสื่อ

4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร
และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอน้ีจะเกี่ยวของกับ กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขายและ
การจัดการหนวยงานขายโดยพนักงานขาย

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริม
การตลาดที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการ
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ประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายใน
ชองทาง การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสู
ผูบริโภค การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง และการกระตุนพนักงาน
ขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การให
ขาวเปนการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการ
ประชาสัมพันธหมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหน่ึง เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอ
องคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง การใหขาวกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธในสวนประสม
การตลาดทั้ง 4ประการ น่ันคือ นําผลิตภัณฑที่เหมาะสม (Right Product) ออกจําหนายในชองทางที่
เหมาะสม (Right Place) โดยวิธีการสงเสริมการตลาดที่ดี (Right Promotion) และจําหนายในราคาที่
เหมาะสมและยุติธรรม (Right price)

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
กฤตพน ไชยอินทร, 2550 ทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อกลองถายภาพดิจิตอลของผูบริโภค ในอําเภอเมืองเชียงใหม เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจากผูที่มีกลองถายภาพดิจิตอล ในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 240 ตัวอยาง โดยสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ ขอมูลที่ได นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย

ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีกลองยี่หอโซน่ี
จํานวนเพียง 1 ตัว มีความละเอียด 5 ลานพิกเซล โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อเพื่อถายภาพในการ
ทองเที่ยว และตัดสินใจซื้อดวยตนเอง สําหรับแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ คือ เพื่อน
เพื่อนรวมงาน สถานที่ซื้อคือหางสรรพสินคา (เชน เซ็นทรัล โรบินสัน) ซื้อดวยเงินสด และมี
งบประมาณในการซื้อ 10,001 – 15,000 บาท สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด ไดผลการศึกษาในแตละดาน ประกอบดวย ดานกระบวนการ ไดแก
มีการบริการหลังการขายที่ดี ดานบุคคล ไดแก พนักงานเอาใจใสดูแลใหคําแนะนําและบริการที่ดี
ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีโปรโมชั่นสวนลด ดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก มีกลอง
ตัวอยางใหทดลองใช ดานผลิตภัณฑ ไดแก การรับประกันสินคา ดานราคา ไดแก ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ดานการจัดจําหนาย ไดแก มีกลองถายภาพดิจิตอลจํานวนมากมายหลายยี่หอ และปญหาที่
พบในการซื้อกลองถายภาพดิจิตอล ไดแก การบริการหลังการขายไมดี ราคาไมเหมาะสมกับ
คุณภาพ และพนักงานไมมีความรูในตัวสินคา
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ปยไชย เอี่ยมศิริรักษ, 2550 ทําการศึกษาการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมในกระบวนการตัดสินใจซื้อกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ
โดยเก็บรวบรวมขอมูล จากผูที่ใชบริการกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม
จํานวน 200 ตัวอยาง ที่สุมมาดวยวิธีการตามสะดวกผานทางเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม และนํา
ขอมูลมาประมวลผลโดยใชสถิติคาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได
ดังน้ี

ผลศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-30 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป / พนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูง
กวา 30,000 บาท มีการใชงานอินเทอรเน็ตทุกวัน ในชวงเวลา 20.01-24.00 น. ใชเวลาโดยเฉลี่ย
มากกวา 180 นาทีตอวัน และใชงานกระดานสนทนาออนไลนเปนระยะเวลาตํ่ากวา 90 นาทีตอวัน
และผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดใชงานกลองดิจิตอลเอสแอลอาร ดานการรับรูถึงความตองการ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับรูถึงความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และ
อุปกรณที่สนใจกอนเขามาในกระดานสนทนาออนไลน ดานการคนหาขอมูล พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญทําการคนหาขอมูลในกระดานสนทนาออนไลน โดยการเขาไปอานหัวขอ
กระทูในกลุมสนทนาหลักเกี่ยวกับกลองและการถายภาพ ดานการประเมินผลทางเลือก พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับคุณสมบัติตางๆ ของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณที่
ตองการซื้อโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยประเด็นยอยของรายละเอียดที่มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุดไดแก ความคมชัดและสีสันของภาพที่ถายได คุณสมบัติสวนใหญที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญน้ัน จะสามารถพบไดจากกระดานสนทนาออนไลนในระดับที่เทากัน
สวนการใหความสําคัญกับผูที่ตอบปญหา ในกระดานสนทนาออนไลนน้ันผูตอบแบบสอบถามให
ความเชื่อถือมากกับขอมูลจากผูที่มีประสบการณในการใชอุปกรณน้ัน ดานการตัดสินใจซื้อ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใชเวลาในการตัดสินใจซื้อกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณมากกวา 2
สัปดาห เน่ืองจากตองการคิดใหรอบครอบอีกคร้ัง และมีการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน
ในกระบวนการตัดสินใจซื้อกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ อยูในระดับมาก ดานพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูสึกพอใจตอกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และ
อุปกรณ อยูในระดับมาก และมีความรูสึกตอขอมูลที่ไดรับจากกระดานสนทนาออนไลนในระดับ
พอใจมากเชนกัน
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ณัฐพล สายาจักร, 2553 ทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อกลองถายภาพดิจิตอลสะทอน
ภาพเลนสเด่ียวถอดเปลี่ยนเลนสได มือสองของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม การศึกษาเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางที่เคยซื้อและใชกลองดีเอสแอลอารมือสองที่
ศึกษาหรือทํางานอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 200 ตัวอยาง แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใช
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย
มีอายุระหวาง 26-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว มีสถานภาพโสด มีรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท/เดือน มีงานอดิเรกคือ
เดินปา ปนเขาทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติ เร่ิมสนใจการถายภาพต้ังแต 1 ปแตไมถึง 5 ป ใหระดับ
ความสําคัญตอปจจัย ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกลองถายภาพดีเอสแอลอาร มีคาเฉลี่ยในระดับ
ความสําคัญมาก โดยคุณภาพของภาพถายที่ไดรับ มีคามากที่สุดรองลงมาคือ มีระบบการทํางานที่
สมบูรณรองรับความตองการในการถายภาพได และการถายภาพไดทั้งอัตโนมัติ และควบคุมดวย
ตัวเองตามลําดับคาเฉลี่ย มีประสบการณในการใชงานกลองถายภาพดีเอสแอลอารต้ังแต 1 ปแตไม
ถึง 3 ป ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาซื้อกลองถายภาพดีเอสแอลอารมือสองจํานวน 1 ตัว ขาย/แลก
กลองถายภาพตัวเกากับรานคาที่ซื้อกลองถายภาพดีเอสแอลอารมือสอง เมื่อมีการซื้อกลองถายภาพดี
เอสแอลอารมือสองตัวใหม  ในสวนพฤติกรรมการซื้อพบวาเหตุผลสําคัญที่สุดที่ผูตอบ
แบบสอบถามเลือกซื้อกลองถายภาพดีเอสแอลอาร มือสองคือ ราคาประหยัดกวาซื้อสินคาใหม
เลือกซื้อยี่หอ CANON มากที่สุด ซื้อกลองถายภาพดีเอสแอลอารมือสองไมรวมอุปกรณเสริมใน
ราคา 10,001 - 15,000 บาท กลองถายภาพดีเอสแอลอารมือสองตัวปจจุบันมีความละเอียดของภาพที่
8.0 - 13.0 ลานพิกเซล กลองถายภาพดีเอสแอลอารมือสองตัวลาสุดซื้อผานมา 6 เดือนแตไมถึง 1 ป
ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกซื้อกลองถายภาพดีเอสแอลอารมือสองมาใชดวยตัวเอง โดยซื้อ
เมื่อเจอประกาศขาย ซื้อผานรานคา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอแหลงขอมูลที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อกลองถายภาพดีเอสแอลอารมือสองอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยมากสุดคือ
บทความบนอินเตอรเน็ต/การแสดงความคิดเห็นของผูใชบนเว็บบอรดตางๆ ผูตอบแบบสอบถามไม
แนใจวาจะเลือกซื้อกลองถายภาพดีเอสแอลอารมือสอง ในการซื้อกลองถายภาพดีเอสแอลอารคร้ัง
ตอไป ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกลองถายภาพดิจิตอลสะทอนภาพ
เลนสเด่ียว ถอดเปลี่ยนเลนสได มือสองของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวาใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา ในระดับความสําคัญมาก ตามลําดับคาเฉลี่ย ให
ความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับ
ความสําคัญปานกลาง ตามลําดับคาเฉลี่ย


