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บทคัดยอ 
 
การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชขอมูลจากกระดานสนทนา

ออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และ
อุปกรณ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีใชบริการกระดานสนทนาออนไลน เว็บไซตไทยดีโฟโต
ดอทคอม จํานวน 200 ตัวอยาง ท่ีสุมมาดวยวิธีการตามสะดวก ผานทางเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 
และนําขอมูลมาประมวลผลโดยใชสถิติคาความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาได
ดังนี้ 

ผลศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 86.0  มีอายุ
ระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 61.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 61.0     ประกอบ
อาชีพรับจางท่ัวไป / พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 46.5 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนสูงกวา 30,000 บาท คิด
เปนรอยละ 32.5 มีการใชงานอินเทอรเน็ตทุกวัน ในชวงเวลา20.01-24.00 น.  ใชเวลาโดยเฉล่ียมากกวา 
180 นาทีตอวัน และใชงานกระดานสนทนาออนไลนเปนระยะเวลาต่ํากวา 90 นาทีตอวัน และผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดใชงานกลองดิจิตอลเอสแอลอาร 



 จ 

ดานการรับรูถึงความตองการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับรูถึงความตองการ
เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณท่ีสนใจกอนเขามาในกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซต
ไทยดีโฟโตดอทคอม คือ ทราบแลววาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ ประเภทไหน ตรา
ยี่หอใด รุนใด และตองการคนขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนฯเพิ่มเติม 

ดานการคนหาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทําการคนหาขอมูลใน
กระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมโดยการ เขาไปอานหัวขอกระทูในกลุมสนทนา
หลักเกี่ยวกับกลองและการถายภาพแลวคลิกเขาไปอานหรือรวมสนทนากระทูท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ี
สนใจ โดยคนกระทูไปเร่ือยๆ จนกวาจะตัดสินใจได และใชเวลาคนหาจนกวาจะไดขอมูลมากเพียงพอ 

ดานการประเมินผลทางเลือก พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับคุณสมบัติ
ตางๆ ของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณท่ีตองการซ้ือโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดย
ประเด็นยอยของรายละเอียดท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก ความคมชัดและสีสันของภาพท่ีถาย
ได คุณสมบัติสวนใหญที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญนั้น จะสามารถพบไดจากกระดานสนทนา
ออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมในระดับท่ีเทากันดวย สวนการใหความสําคัญกับผูท่ีตอบปญหา
ในกระดานสนทนาออนไลนนั้นผูตอบแบบสอบถามใหความเชื่อถือมากกับขอมูลจากผู ท่ี มี
ประสบการณในการใชอุปกรณนั้น ขอมูลจากผูท่ีประกอบอาชีพชางภาพ และขอมูลจากผูท่ีให
คําแนะนําอยางละเอียดมีเหตุผล 

ดานการตัดสินใจซ้ือ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล
เอสแอลอาร และอุปกรณมากกวา 2 สัปดาห โดยใหเหตุผลท่ียังไมสามารถตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล
เอสแอลอาร และอุปกรณไดทันที (ภายใน 1 วัน) คือ ตองการคิดใหรอบครอบอีกคร้ัง และมีการใช
ขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลอง
ดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ อยูในระดับมาก 

ดานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูสึกพอใจตอกลอง
ดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ อยูในระดับมาก และมีความรูสึกตอขอมูลท่ีไดรับจากกระดาน
สนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม ในระดับพอใจมากเชนกัน  
 



 ฉ 

Independent Study Title The Internet Forum Data (www.thaidphoto.com) Towards 
Consumer Purchasing Decision of Digital SLR Cameras 
and Accessories 

 
Author    Mr. Piyachai  Eiamsirirak 
 
Degree    Master of Business Administration 
 
Independent Study Advisory Committee 
    Assoc. Prof. Dr. Nittaya  Jariangprasert  Chairperson 
    Lact. Damrongsack  Naparat   Member 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to study the internet forum data 
(www.thaidphoto.com) towards consumer purchasing decision of Digital SLR cameras and 
accessories. The data were collected by distributing questionnaires to 200 www.thaidphoto.com ’s 
users as convenience sampling group. The data were then analyzed by descriptive statistics such as 
frequency, percentage and mean.. 

The study found that most of the respondents were male (86.0%), aged between 20-30 
years old (61.5%). Of this number, 61.0% had undergraduate education, 46.5% were employees, and 
32.5% had a salary more than 30,000 baht. Their internet using behavior was on a daily basis during 
20.01-24.00 hours. The Internet log-on period was more than 180 minutes/day in averaged. The log-
on period at the Internet forum was less than 90 minutes/day in averaged. In additional, all of the 
respondents had Digital SLR cameras. 

In terms of need recognition, it was found that most of the respondents knew about the 
Digital SLR cameras and accessories before logging on to www.thaidphoto.com. They were 
interested in certain products, or certain brands, or certain models, and logged on to the website to 
find more information. 
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In terms of searching information, it was found that most of the respondents clicked 
on the main forum (cameras and photography) and then chose the topics that they were interested in 
and followed the discussion until they reached a decision. They spent time online until they found 
enough information. 

In terms of evaluating alternatives, it was found that the respondents rated high 
concern towards qualities of the Digital SLR cameras. The sub-factor of qualities which received the 
highest level was the sharpness and color of the taken photo. Besides, the qualities of the Digital SLR 
cameras that most of the respondents rated high concern were found in the forum of 
www.thaidphoto.com. The respondents also trust information from people who had experiences 
using the products, information from photographers, and information from people who gave 
reasonable information. 

In terms of purchasing decision, it was found that the respondents took more than 2 
weeks to make their decisions. They gave the reasons that they wanted to think carefully. They used 
information from online forum of www.thaidphoto.com to make their decision at high level. 

In terms of post-purchasing feeling, it was found that the respondents rated a high 
level of satisfaction towards Digital SLR Cameras and accessories. Beside, they rated a high level of 
satisfaction towards the information from online forum of www.thaidphoto.com. 
 

 


