
ภาคผนวก
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แบบสอบถาม

เรื่อง “กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบ
ดิจิทัล”

แบบสอบถามนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหและเสนอใน
ภาพรวม และใชเพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาเชิงวิชาการเทานั้น

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน และ/หรือเติมขอความในชองวาง

1) เพศ
1. ชาย 2. หญิง

2) อายุ
1. ไมเกิน 20 ป 2. 21 – 25 ป
3. 26 – 30 ป 4. 31 – 35 ป
5. 36 – 40 ป 6. 40 ป ขึ้นไป

3) อาชีพปจจุบัน
1. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2. เจาของกิจการสวนตัว
3. พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน 4. นักเรียน/นักศึกษา
5. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………………...........

4) ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
1. มัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเทา 2. อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเทา
3. ปริญญาตรี 4. สูงกวาปริญญาตรี
5. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..........................................

5) รายไดเฉล่ียตอเดือน
1. ไมเกิน 10,000 บาท 2. 10,001 – 20,000 บาท
3. 20,001 – 30,000 บาท 4. 30,001 – 40,000 บาท
5. 40,001 – 50,000 บาท 6. สูงกวา 50,000 บาทขึ้นไป
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6) ปจจุบันกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลที่ทานใชอยูย่ีหออะไร
1. Canon 2. Nikon
3. Sony 4. Fuji
5. Panasonic 6. Pentax
7. Samsung 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................

7) ทานซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลตัวลาสุดในราคาเทาไหร
1. ต่ํากวา 15,000 บาท 2. 15,001 – 20,000 บาท
3. 20,001 – 25,000 บาท 4. 25,001 – 30,000 บาท
5. 30,001 – 35,000 บาท 6. 35,001 – 40,000 บาท
7. 40,001 –45,000 บาท 8. 45,001 – 50,000 บาท
9. มากกวา 50,000 บาท

8) ทานใชงานกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลบอยแคไหนใน 1 สัปดาห
1. 6 – 7 ครั้ง 2. 4 – 5 ครั้ง
3. 2 – 3 ครั้ง 4. สัปดาหละครั้ง
5. นอยกวาสัปดาหละครั้ง

9) ทานใชงานกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลในดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. เปนงานอดิเรก 2. ประกอบการศึกษา
3. ประกอบการทํางาน 4. เปนอาชีพ
5. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.........................................................................................................

10) ทานคิดวาทานมีความเช่ียวชาญในการใชกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลระดับใด
1. ระดับมากที่สุด 2. ระดับมาก
3. ระดับปานกลาง 4. ระดับนอย
5. ระดับนอยที่สุด
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สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล

ขั้นตอนการรับรูปญหา
11) สาเหตุที่ทําใหทานมีความตองการซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

1. ซ้ือเพราะมีความชอบสวนตัว/งานอดิเรก
2. ซ้ือเพ่ือใชในการประกอบการทํางาน
3. ซ้ือเพ่ือใชในการประกอบการเรียน
4. ซ้ือเพ่ือใชในการประกอบอาชีพ
5. ซ้ือเพราะเหตุผลทางดานสังคม, เพ่ือใหดูนาสนใจในสายตาผูอื่น
6. ซ้ือเพ่ือนําไปใชเปนอุปกรณเสริมในหองเรียน
7. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.........................................................................................................

ขั้นการคนหาขอมูล
12) กอนที่ทานจะซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล ทานรูจักกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล

ย่ีหออะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. Canon 2. Nikon
3. Sony 4. Fuji
5. Panasonic 6. Pentax
7. Samsung 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................

13) ทานคิดวากอนที่จะซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล ทานมีความรูและขอมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจ
ซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลที่ตองการไดในระดับใด

1. ระดับมากที่สุด 2. ระดับมาก
3. ระดับปานกลาง 4. ระดับนอย
5. ระดับนอยที่สุด

14) ในการแสวงหาขอมูลเพ่ือการตัดสินใจซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล โดยปกติแลวทานจะ
คนหาขอมูลในเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

1.  ราคา 2.  ประสิทธิภาพการถายภาพ
3.  รูปลักษณ ความสวยงาม 4.  รายละเอียดอุปกรณเสริม
5.  ความทนทาน 6.  ราคาขายตอ
7.  รูปแบบการชําระเงิน 8.  รานคาที่จําหนาย
9.  บริการหลังการขาย 10. การรับประกัน
11. ตราย่ีหอที่เปนที่นิยม 12. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ......................
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15) ทานคนควาหาขอมูลเพ่ือการตัดสินใจซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล จากแหลงใดบาง (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)

1. พนักงานขายประจําราน 2. งานนิทรรศการกลองถายภาพ
3. คําแนะนําจากผูที่เคยใช 4. อินเตอรเน็ต
5. นิตยสารทางดานกลองถายภาพ 6. โฆษณาทางโทรทัศน หรือ วิทยุ
7. ใบปลิว แผนพับ
8. การทดลองใชงานจริงจากกลองที่รานคา
9. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..........................................................................................................

16) ในการตัดสินใจเลือกซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล ทานใหความสําคัญแหลงขอมูลที่ไดรับใน
ระดับใด

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
พนักงานขายประจําราน
งานนิทรรศการกลองถายภาพ
คําแนะนําจากผูที่เคยใช
อินเตอรเน็ต
นิตยสารทางดานกลองถายภาพ
โฆษณาทางโทรทัศน และ/หรือวิทยุ
ใบปลิว แผนพับ
การทดลองใชงานจริงจากกลองที่รานคา
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ขั้นตอนประเมินทางเลือก
17) ในการตัดสินใจเลือกซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล ทานไดใหความสําคัญกับปจจัยดังตอไปนี้

ในระดับใด

1. ดานผลิตภัณฑ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1.1 ตราย่ีหอเปนที่รูจัก
1.2 รูปแบบการออกแบบ (Design)
1.3 คุณภาพของภาพถายที่ไดสูง
1.4 ความละเอียดของภาพสูง
1.5 ขนาดจอภาพใหญ
1.6 สามารถเก็บภาพไดมาก
1.7 มีฟงกช่ันการใชงานที่หลากหลาย
1.8 มีเมนูภาษาไทย
1.9 ใชงานงาย
1.10 การใชงานแบตเทอรี่ที่ยาวนาน
1.11 มีการรับประกันสินคา
2. ดานราคา มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
2.1 ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
2.2 ราคาที่เหมาะสมกับกําลังซ้ือ
2.3 รูปแบบในการชําระเงิน
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
3.1 ความสะดวกในการเดินทางไปยังรานคา
3.2 ทําเลที่ตั้งของรานคา
3.3 ที่จอดรถกวางขวาง
3.4 มีสินคาใหเลือกหลายรุนและหลายย่ีหอ
3.5 ความนาเช่ือถือและช่ือเสียงของรานคา



98

4. ดานการสงเสริมการขาย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
4.1 การโฆษณาของเจาของตราย่ีหอ
4.2 คําแนะนําจากพนักงานขาย
4.3 ของแถม
4.4 การลดราคา
4.5 สามารถผอนชําระได

ขั้นตอนการซื้อ
18) ในการซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลของทาน ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)
1. ตัวทานเอง 2. บิดา มารดา ญาติพ่ีนอง
3. คนรัก 4. เพ่ือน
5. เพ่ือนรวมงาน 6. ครู อาจารย
7. พนักงานขาย 8. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ........................

19) ในการซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลของทาน ผูใดเปนผูออกคาใชจายในการซ้ือ
1. ทานออกคาใชจายในการซ้ือเองทั้งหมด
2. ผูปกครองเปนผูออกคาใชจายในการซ้ือทั้งหมด
3. ทานและผูปกครองชวยกันออกคาใชจายในการซ้ือ
4. คนรักเปนผูออกคาใชจายในการซ้ือใหทั้งหมด
5. ทานและคนรักชวยกันออกคาใชจายในการซ้ือ
6. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................

20) ทานซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ในหางฯ เชน บิ๊กซี, โลตัส, แมคโคร, เซ็นทรัลกาดสวนแกว และแอรพอรตพลาซา เปนตน
2. รานกลองและอุปกรณถายภาพตามพ้ืนที่ตางๆ ทั่วไป เชน สยามทีวี นิยมพาณิชย เปนตน
3. รานขายสินคาและอุปกรณไอทีตางๆ
4. ส่ังซ้ือทางอินเตอรเน็ต
5. งานนิทรรศการแสดงสินคา
6. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.......................................................................................................................
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21) วิธีการชําระเงินในการซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลของทาน
1. ชําระโดยเงินสด
2. ชําระโดย Credit Card
3. เงินผอนกับทางรานคา
4. เงินผอนกับสถาบันการเงิน เชน อิออน, เฟริสทชอยส
5. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.......................................................................................................................

ขั้นประเมินหลังการซื้อ
23) เม่ือทานทําการใชงานกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลที่ทานซ้ือมาแลว ทานมีความรูสึกพอใจในการ
ใชงานในระดับใด
1. มากที่สุด 2. มาก
3. ปานกลาง 4. นอย
5. นอยที่สุด

24) ในกรณีที่ทานไมพอใจกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลหลังการซ้ือมาแลว ทานจะทําอยางไรกับ
กลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลตัวนั้น
1. ใชงานตอไป 2. นําสงคืนแลวเปล่ียนตัวใหม
3. นําสงคืนเพ่ือซอมแซม 4. นําไปขายตอ
5. ทิ้งไวไมใชงาน 6. ยกใหผูอื่นหรือนําไปบริจาค
7. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.......................................................................................................................

25) ในอนาคต ทานยังจะเลือกซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลย่ีหอเดิมมาใชงานตอไปอีกหรือไม
1. ซ้ืออยางแนนอน 2. อาจจะซ้ือ
3. ไมแนใจ 4. อาจจะไมซ้ือ
5. ไมซ้ืออยางแนนอน

26) ในอนาคต ทานยังจะเลือกซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลจากรานคาเดิมหรือไม
1. ซ้ือจากรานเดิมอยางแนนอน 2. อาจจะซ้ือจากรานเดิม
3. ไมแนใจ 4. อาจจะไมซ้ือจากรานเดิม
5. ไมซ้ือจากรานเดิมอยางแนนอน

27) ทานจะแนะนําใหผูอื่นซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลย่ีหอดังกลาวหรือไม
1. แนะนําแนนอน 2. อาจจะแนะนํา
3. ไมแนใจ 4. อาจจะไมแนะนํา
5. ไมแนะนําอยางแนนอน
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28) ทานจะแนะนําใหผูอื่นซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัลจากรานดังกลาวหรือไม
1. แนะนําแนนอน 2. อาจจะแนะนํา
3. ไมแนใจ 4. อาจจะไมแนะนํา
5. ไมแนะนําอยางแนนอน

29) ปญหาใดที่ทานพบในการตัดสินใจซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ดานผลิตภัณฑ
 ไมม่ันใจการประสิทธิภาพในการทํางาน
 ไมม่ันใจวาสินคาที่ซ้ือมาจะสามารถตอบสนองการใชงานไดอยางครบถวน
 อาจไดรับสินคาที่ไมมีคุณภาพ
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ....................................................................................................................…..
 ไมพบปญหา

ดานราคา
 สินคามีราคาแพง ไมเหมาะสมกับประสิทธิภาพการทํางาน
 ไมมีรูปแบบการชําระเงินที่ตองการ เชน ไมมีระบบการผอนชําระ
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ...........................................................................................................................
 ไมพบปญหา

ดานการจัดจําหนาย
 รานคาที่จําหนายไมมีความนาเช่ือถือ
 สถานที่จําหนายอยูไกลไมสะดวกในการซ้ือ
 ไมมีดานบริการการจัดสง หรือการจัดสงมีราคาแพง
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ...........................................................................................................................
 ไมพบปญหา

ดานการสงเสริมการขาย
 ไมม่ันใจในการรับประกันและบริการหลังการขาย
 ของแถมไมมีประสิทธิภาพ หรือมีนอย
 คําแนะนําจากพนักงานขายไมนาเช่ือถือ
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ...........................................................................................................................
 ไมพบปญหา
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30) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ในการซ้ือกลองสะทอนภาพเลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-สกุล นายกมลภพ  ทิพยปาละ

วัน เดือน ปเกิด 9 เมษายน 2524

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2545

ประวัติการทํางาน ป 2546 – 2548 หอการคาจังหวัดเชียงใหม
ป 2549 – 2550 บริษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟลอรา โปร จํากัด
ป 2551 – ปจจุบัน บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด


