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1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 15
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 15
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 16
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 16
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 17
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยี่หอกลองสะทอนภาพ
เลนสเด่ียวระบบดิจิทัลที่ใชอยูในปจจุบัน 17

7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามราคาที่ซื้อ
กลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลตัวลาสุด 18

8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถี่
ในการใชงานกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลใน 1 สัปดาห 19

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใชงาน
กลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 19

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความเชี่ยวชาญ
ในการใชงานกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 20

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตองการซื้อ
กลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 21

12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยี่หอ
กลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลที่รูจัก 22

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความรูและขอมูลที่มี
กอนที่จะซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 23

14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลที่คนหา
เพื่อการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 24

15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลที่คนหา
เพื่อการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 25
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16 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับความสําคัญของแหลงขอมูลที่คนหาเพื่อการตัดสินใจซื้อ
กลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 26

17 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจซื้อ
กลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 27

18 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาในการตัดสินใจซื้อ
กลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 29

19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 30

20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการขาย
ในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 31

21 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูมีสวนรวม
ในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 32

22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูออกคาใชจาย
ในการซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 33

23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงในการซื้อ
กลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 34

24 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวิธีการชําระเงิน
ในการซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 35

25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกระดับความรูสึกพอใจ
ในการใชงานกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลที่ซื้อมา 35

26 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการดําเนินการ
กรณีที่ไมพอใจกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลหลังการซื้อมาแลว 36
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27 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
การซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลยี่หอเดิมมาใชอีกในอนาคต 37

28 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่
ซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลจากรานเดิมอีกในอนาคต 37

29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการแนะนําผูอ่ืน
ใหซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลยี่หอที่ใชอยู 38

30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการแนะนําผูอ่ืน
ใหซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลจากรานที่เคยซื้อ 39

31 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาดานผลิตภัณฑ
ในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 39

32 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาดานราคา
ในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 40

33 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาดาน
การจัดจําหนายในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 41

34 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาดาน
การสงเสริมการขายในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล 42

35 แสดงจํานวนและรอยละของกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลที่ใชอยูปจจุบัน
ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 44

36 แสดงจํานวนและรอยละของราคากลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลตัวลาสุด
ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 46

37 แสดงจํานวนและรอยละของความถี่ในการใชงานกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว
ระบบดิจิทัลใน 1 สัปดาห ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 47

38 แสดงจํานวนและรอยละของวัตถุประสงคในการใชงานกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว
ระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 48

39 แสดงจํานวนและรอยละของความเชี่ยวชาญในการใชกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว
ระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 49

40 แสดงจํานวนและรอยละตามความตองการซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว
ระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 51
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41 แสดงจํานวนและรอยละตามยี่หอกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลที่รูจัก
ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 52

42 แสดงจํานวนและรอยละตามความรูและขอมูลที่มีกอนที่จะซื้อกลองสะทอนภาพ
เลนสเด่ียวระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 54

43 แสดงจํานวนและรอยละตามขอมูลที่คนหาเพื่อการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพ
เลนสเด่ียวระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 55

44 แสดงจํานวนและรอยละตามแหลงขอมูลที่คนหาเพื่อการตัดสินใจซื้อกลองสะทอน
ภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 57

45 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยตามความสําคัญตอแหลงขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 58

46 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ
ในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 60

47 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาในการ
ตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 61

48 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทาง
การจัดจําหนายในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล
ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 62

49 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริม
การขายในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล
ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 63

50 แสดงจํานวน และรอยละตามผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อกลองสะทอนภาพ
เลนสเด่ียวระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 64

51 แสดงจํานวน และรอยละตามผูออกคาใชจายในการซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว
ระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 66
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตาราง หนา
52 แสดงจํานวน และรอยละตามแหลงในการซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว
ระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 67

53 แสดงจํานวน และรอยละตามวิธีการชําระเงินในการซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว
ระบบดิจิทัล ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 68

54 แสดงจํานวน และรอยละตามระดับความรูสึกพอใจในการใชงานกลองสะทอน
ภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลที่ซื้อมา ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได
เฉลี่ยตอเดือน 69

55 แสดงจํานวน และรอยละตามการดําเนินการกรณีที่ไมพอใจกลองสะทอนภาพ
เลนสเด่ียวระบบดิจิทัลหลังการซื้อมาแลว ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 70

56 แสดงจํานวน และรอยละตามการซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัล
ยี่หอเดิมมาใชอีกในอนาคต ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 72

57 แสดงจํานวน และรอยละตามการซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียวระบบดิจิทัลจาก
รานเดิมมาใชอีกในอนาคต ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 73

58 แสดงจํานวน และรอยละตามการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว
ระบบดิจิทัลยี่หอที่ใชอยู ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 74

59 แสดงจํานวน และรอยละตามการแนะนําผูอ่ืนใหซื้อกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว
ระบบดิจิทัลจากรานที่เคยซื้อ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน


