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แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการคนควาแบบอิสระ ตามหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในหัวขอเรื่อง การใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ 
 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนสําหรับผูท่ี เคยซ้ือ กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ จาก

คําแนะนําในกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม อยางนอย 1 คร้ัง 

 
กรุณาทําเครื่องหมายในชอง  หรือชอง  หนาขอความที่ตรงกับคําตอบของทานมากท่ีสุด 
 
สวนท่ี 1. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
1.1 เพศ  

 ชาย    หญิง 
1.2 อายุ  

ตํ่ากวา 20 ป  20-30 ป  31-40 ป  41-50 ป  มากกวา 50 ป 
1.3 การศึกษา 

 ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา   ปริญญาตรี 
 สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ 
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รับจางทั่วไป/พนักงานบริษัท 
 ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ  ชางถายภาพอาชีพ 
 กําลังศึกษาอยู    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................... 
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1.5 ทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณเทาใด 
 ตํ่ากวา 10,000 บาท  10,000-15,000 บาท    15,001-20,000 บาท 
 20,001-25,000 บาท  25,001-30,000 บาท   สูงกวา 30,000 บาท 

1.6 ปกติแลวทานเขาอินเทอรเน็ตในวันใดมากที่สุด 
 ทุกวัน    เฉพาะวันหยุด   วันธรรมดายกเวนวันหยุด 

1.7 ปกติแลวทานเขาอินเทอรเน็ตในชวงเวลาใดมากท่ีสุด 
 8.01-12.00 น.   12.01-16.00 น.   16.01-20.00 น. 
 20.01-24.00 น.   24.01-8.00 น. 

1.8 ทานใชเวลาในอินเทอรเน็ต เฉลี่ยแลวนานเทาใด 
 ไมเกิน 90 นาทีตอวัน    91-120 นาทีตอวัน 
 121-180 นาทีตอวัน    มากกวา 180 นาทีตอวัน 

1.9 ทานใชเวลาในกระดานสนทนาออนไลน เฉลี่ยแลวนานเทาใด 
 ตํ่ากวา 90 นาทีตอวัน    91-120 นาทีตอวัน 
 121-180 นาทีตอวัน    มากกวา 180 นาทีตอวัน 

1.10 ทานใชกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณชนิดใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 กลองดิจิตอลเอสแอลอาร   ฟลเตอรเลนส 
 เลนส      กระเปากลอง/กระเปาเลนส 
 แฟลช      อุปกรณทําความสะอาด 
 ขาต้ังกลอง     อุปกรณหนวยความจํา 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

1.11 ทานซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณดวยเหตุผลใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 เพื่อเรียนรูการถายภาพ    เพ่ือใชในการทํางาน 
 เพื่อความสนุกสนาน/ ทองเท่ียว   เพ่ือความทันสมัย 
 เพื่อใหไดภาพที่มีคุณลักษณะพิเศษแตกตางออกไปจากกลองดิจิตอลคอมแพกต 
 ตองการตามอยางเพ่ือน    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................ 
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1.12 ทานซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณใหมๆ ในโอกาสใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 ซ้ือเม่ืออุปกรณเกาเสีย / ใชงานไมได  ซ้ือเม่ือคิดวามีความจําเปนตองใช 
 ซ้ือเม่ือไมพอใจอุปกรณเดิมที่ใชอยู  ซ้ือเม่ือมีการออกสินคาตัวใหม 
 ซ้ือเม่ือมีกิจกรรมการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ (งานเปดตัวผลิตภัณฑ/กิจกรรมพิเศษ/
โปรโมชั่น/ของแจก/ของแถม) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 
1.13 ทานมักจะซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณจากท่ีใดมากที่สุด 

 รานขายกลอง (Dealer)    รานขายสินคาไอที 
 หางสรรพสินคา    ซ้ือจากตางประเทศ 
 ซุปเปอรสโตร (เชน บ๊ิกซี, โลตัส)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ............................................. 

1.14 ทานมีคาใชจายในการซ้ือ เฉพาะกลองดิจิตอลเอสแอลอาร ประมาณครั้งละเทาใด 
 ตํ่ากวา 20,000 บาท     20,000-30,000 บาท 
 30,001-40,000 บาท     40,001-50,000 บาท 
 50,001-60,000 บาท     มากกวา 60,000 บาท 

1.15 ทานมีคาใชจายในการซ้ืออุปกรณที่ใชกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร ประมาณครั้งละเทาใด 
 ตํ่ากวา 5,000 บาท    5,000-10,000 บาท 
 15,001-20,000 บาท    20,001-30,000 บาท 
 30,001-40,000 บาท    มากกวา 40,000 บาท 

1.16 เม่ือทานมีความสนใจที่จะซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ทานมีวิธีในการหาขอมูล
ประกอบการตัดสินใจซ้ืออยางไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 หาขอมูลจากนิตยสาร, ส่ิงพิมพ, ใบปลิว  หาขอมูลจากโฆษณาทางโทรทัศน 
 หาขอมูลจากงานแสดงสินคา 
 หาขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน/อินเทอรเน็ต 
 ญาติ/ เพ่ือนแนะนํา    พนักงานรานแนะนํา 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 
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สวนท่ี 2. การใชขอมูลในกระดานสนทนาออนไลน เพื่อใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลอง
ดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ 

 
2.1 กอนที่ทานจะเขามาคนหาขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือ ในกระดานสนทนาออนไลน

เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม ทานทราบอะไรบางเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณที่
ทานสนใจ 

 ทราบเพียงแตวาตนเองมีปญหาบางประการในการถายภาพ ตองการหากลองดิจิตอลเอสแอล
อาร และอุปกรณที่ชวยแกไขปญหานั้นได 

 ทราบเพียงคราวๆ วาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ ประเภทไหน (เชน ทราบวา
ตองการซ้ือกลอง เลนส หรือแฟลช เปนตน) 

 ทราบเพียงคราวๆ วาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ ตรายี่หอใด รุนใด 
 ทราบแลววาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ ประเภทไหน ตรายี่หอใด รุนใด และ
ตองการคนขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนฯเพิ่มเติม 

2.2 ทานคนขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณในกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซต
ไทยดีโฟโตดอทคอมโดยวิธีใด 

 คนขอมูลเฉพาะเรื่องที่ตองการโดยกรอกคําท่ีเกี่ยวของในชองดานบนขวาของเว็บไซตไทย
ดีโฟโตดอทคอม แลวกดคนหา 

 อานหัวขอกระทูในกลุมสนทนาหลักเกี่ยวกับกลองและการถายภาพแลวคลิกเขาไปอานหรือ
รวมสนทนากระทูที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีสนใจ 

 อานหัวขอกระทูในกลุมสนทนาหลักเกี่ยวกับกลองและการถายภาพแลวคลิกเขาไปอานหรือ
รวมสนทนากระทูทั้งหมด 

 อานหัวขอกระทูในกลุมสนทนาของชมรมคนรักผลติภัณฑยี่หอน้ันๆ ตามที่สนใจอยู 
 ต้ังกระทูถามโดยตรงในเร่ืองของผลิตภัณฑที่กําลังตัดสินใจ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................ 

2.3 ทานคนหาขอมูลที่ทานตองการจากกระทูมากเทาไร จึงจะรูสึกวาเพียงพอ 
 ไมเกิน 10 กระทู    11-20 กระทู 
 มากกวา 20 กระทู    คนไปเรื่อยๆ จนกวาจะตัดสินใจได 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................ 
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2.4 ทานใชเวลากี่วันในการคนหาขอมูล 
 ไมเกิน 3 วัน     4-7 วัน 
 8-14 วัน     มากกวา 2 สัปดาห 
 คนหาจนกวาจะไดขอมูลมากเพียงพอ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 

2.5 ทานใหความสําคัญกับคุณสมบัติตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑฯ มากนอยเพียงไรตอการตัดสินใจซ้ือ
กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณของทาน (กรุณาตอบทุกหัวขอ) 

 
ระดับความสําคัญของขอมูล คุณสมบัติของกลองดจิิตอลเอสเอลอาร 

และอุปกรณ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ระบบการทํางานท่ีทันสมัย แมนยํา      
ความสะดวกในการใชงาน ใชงานงาย      
ความสามารถในการใชงานรวมกับ
อุปกรณที่มีอยูแลว 

     

ความคมชัด และสีสันของภาพท่ีถายได      
รูปทรงภายนอกสวยงาม      
ขนาดและน้ําหนัก      
มีการรับประกนัจากตัวแทนจําหนาย
โดยตรง 

     

ตรายี่หอมีช่ือเสียง เปนที่นยิม      
ผูผลิตมีมาตรฐานท่ีนาเชื่อถือได      
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ      
มีการลดราคา/ของแถมที่นาสนใจ      
มี Software เสริมที่ดใีนการจัดการรูปภาพ      
มีอุปกรณเสรมิใหเลือกใชไดหลากหลาย      
อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................      
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2.6 ทานคิดวาคุณสมบัติตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑฯในขอที่ 2.5 เปนขอมูลที่ไดรับจากกระดานสนทนา
ออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมมากนอยเพียงใด (กรุณาตอบทุกหัวขอ) 

 
ปริมาณของขอมูลที่ไดจากกระดานสนทนาออนไลนฯ คุณสมบัติของกลองดจิิตอลเอสเอลอาร 

และอุปกรณ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ระบบการทํางานท่ีทันสมัย แมนยํา      
ความสะดวกในการใชงาน ใชงานงาย      
ความสามารถในการใชงานรวมกับ
อุปกรณที่มีอยูแลว 

     

ความคมชัด และสีสันของภาพที่ถายได      
รูปทรงภายนอกสวยงาม      
ขนาดและน้ําหนัก      
มีการรับประกนัจากตัวแทนจําหนาย
โดยตรง 

     

ตรายี่หอมีช่ือเสียง เปนที่นยิม      
ผูผลิตมีมาตรฐานท่ีนาเชื่อถือได      
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ      
มีการลดราคา/ของแถมที่นาสนใจ      
มี Software เสริมที่ดใีนการจัดการรูปภาพ      
มีอุปกรณเสรมิใหเลือกใชไดหลากหลาย      
อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................      
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2.7 ทานใหความสําคัญกับผูตอบปญหาในกระดานสนทนาฯ ท่ีมีลักษณะอยางไร (กรุณาตอบทุกหัวขอ) 
 

ระดับความสําคัญของขอมูล ลักษณะของแหลงขอมูล 
(ผูที่ตอบปญหาในกระดานสนทนาฯ) มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ผูตอบท่ีมีประสบการณในการใชอุปกรณ
นั้นๆ 

     

ผูตอบท่ีประกอบอาชีพชางภาพ      
ผูตอบท่ีเปนสมาชิกของไทยดีโฟโต
ดอทคอม 

     

ผูตอบท่ีใหคําแนะนําอยางละเอียดมีเหตุผล      
อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................      

 
2.8 เม่ือทานไดคําแนะนําหรือขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมแลว 

ทานใชเวลาอีกนานเทาใดจึงสามารถตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณได 
 ภายใน 1 วัน (ขามไปตอบขอ 2.10) 
 2-3 วัน      4-7 วัน 
 8-14 วัน      มากกวา 2 สัปดาห 

2.9 เพราเหตุใดทานจึงไมสามารถตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณไดทันที 
 ยังไมม่ันใจในขอมูลที่ไดจากกระดานสนทนาออนไลนฯ 
 มีปญหาเรื่องการเงิน 
 ตองการคิดใหรอบคอบอีกครั้ง 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................ 

2.10 ทานใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม เพื่อชวยในการ
ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณมากนอยเพียงเทาใด 

 มากท่ีสุด  มาก   ปานกลาง   นอย  นอยท่ีสุด 
2.11 หลังจากที่ทานไดซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณแลว ทานพอใจในผลิตภัณฑมากนอย

เพียงใด 
 มากท่ีสุด  มาก   ปานกลาง   นอย  นอยท่ีสุด 
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2.12 หลังจากท่ีทานไดซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณแลว ทานพอใจกับขอมูลที่ไดรับจาก
กระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมมากนอยเพียงใด 

 มากท่ีสุด  มาก   ปานกลาง   นอย  นอยท่ีสุด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 
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ตัวอยางหนาเวบ็ไซตไทยดโีฟโตดอทคอม (www.thaidphoto.com) 

 

 
สถิติแสดงจํานวนผูเขาชมปจจุบัน แลวจํานวนผูเขาชมในรอบวัน 
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แสดงกระทูในหัวขอหลัก เรื่องกลอง และการถายภาพ 

 

 
หนาหัวขอหลักของชมรมผูใชผลิตภณัฑยีห่อตาง ๆ 



ประวัติผูเขียน 
 

 
ชื่อ   นายปยไชย  เอ่ียมศิรริกัษ 
 
วัน เดอืน ป เกดิ  9  เมษายน  พ.ศ. 2524 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย    

จังหวัดชียงใหม 
 สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                            

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ประสบการณทํางาน วิศวกร ระบบ Network  บรษิัท ทีทีแอนดที จํากัด  จังหวัดลําปาง 
   กรรมการผูจัดการ  หจก. แอมเพอรแซนด ซิสเต็ม  จังหวัดเชียงใหม 

 


