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สารบาญตาราง 

 
ตาราง           หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ   20 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ   21 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา  21 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ   22 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน  22 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับวันท่ีใชงานอินเทอรเน็ต  23 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับชวงเวลาท่ีใชงานอินเทอรเนต็ 23 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาในการใชงาน   

อินเทอรเน็ตตอวัน         24 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาในการใชงาน   

กระดานสนทนาออนไลนตอวัน       24 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอารและ

อุปกรณท่ีใชงานอยู         25 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเหตุผลท่ีซ้ือกลอง 

ดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ       26 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับโอกาสในการซ้ือ   

กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ       27 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับแหลงหรือสถานท่ีซ้ือ   

กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ       28 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับคาใชจายในการซ้ือ   

เฉพาะกลองดจิิตอลเอสแอลอาร       29 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับคาใชจายในการซ้ือ   

อุปกรณท่ีใชกบักลองดิจิตอลเอสแอลอาร      30 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับวิธีการหาขอมูล   

ประกอบการตดัสินใจซ้ือกลองดิจติอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    31 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

          ตาราง                      หนา 
17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการรับรูถึงความตองการ  

เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณกอนเขามาในกระดานสนทนาออนไลน 
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม        32 

18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับส่ิงท่ีทําในการคนหา   
ขอมูลในกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม    33 

19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับจํานวนกระทูท่ีตองการ   
สําหรับการคนหาขอมูลในกระดานสนทนาออนไลนเวบ็ไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 34 

20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาสําหรับ   
การคนหาขอมูลในกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม  34 

21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใหความสําคัญ  
กับคุณสมบัติตางๆ ของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณท่ีตองการซ้ือ  35 

22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปริมาณของขอมูล  
คุณสมบัติตางๆ ท่ีไดรับจากกระดานสนทนาออนไลนเวบ็ไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 38 

23 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใหความสําคัญ  
กับลักษณะของผูตอบปญหาในกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 41 

24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเวลาท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือ  
กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ หลังจากไดรับขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม        43 

25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสาเหตุท่ีไมสามารถตัดสินใจซื้อ  
กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ไดทันที (ภายใน 1 วัน) หลังจากไดรับขอมูลจาก
กระดานสนทนาออนไลนเวบ็ไซตไทยดีโฟโตดอทคอม     44 

26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปริมาณการใชขอมูล  
จากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม เพื่อชวยในการตัดสินใจซ้ือ 
กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ       45 
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27 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรูสึกตอ   
กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณท่ีซ้ือ  ภายหลังจากไดรับขอมูลจากกระดานสนทนา
ออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม      46 

28 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรูสึกตอ   
ขอมูลท่ีไดรับจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม   47 

29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการรับรูถึงความตองการ  
เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณกอนเขามาในกระดานสนทนาออนไลน 
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม จําแนกตามเพศ      48 

30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการรับรูถึงความตองการ  
เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณกอนเขามาในกระดานสนทนาออนไลน 
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม จําแนกตามอายุ      49 

31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการรับรูถึงความตองการ  
เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณกอนเขามาในกระดานสนทนาออนไลน 
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม จําแนกตามระดับการศึกษา    51 

32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการรับรูถึงความตองการ  
เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณกอนเขามาในกระดานสนทนาออนไลน 
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม จําแนกตามอาชีพ     53 

33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการรับรูถึงความตองการ  
เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณกอนเขามาในกระดานสนทนาออนไลน 
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม จําแนกตามรายไดเฉล่ีย     55 

34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับจํานวนกระทูท่ีตองการ   
ในการคนหาขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 
จําแนกตามเพศ         57 

35 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับจํานวนกระทูท่ีตองการ   
ในการคนหาขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 
จําแนกตามอาย ุ         58 
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36 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับจํานวนกระทูท่ีตองการ   
ในการคนหาขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 
จําแนกตามระดับการศึกษา        60 

37 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับจํานวนกระทูท่ีตองการ   
ในการคนหาขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 
จําแนกตามอาชีพ         62 

38 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับจํานวนกระทูท่ีตองการ   
ในการคนหาขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 
จําแนกตามรายไดเฉล่ีย        64 

39 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใชในการคนหา  
ขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม จําแนกตามเพศ  66 

40 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใชในการคนหา  
ขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม จําแนกตามอาย ุ 67 

41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใชในการคนหา  
ขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 
จําแนกตามระดับการศึกษา        69 

42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใชในการคนหา  
ขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม จําแนกตามอาชีพ 71 

43 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใชในการคนหา  
ขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม จําแนกตามรายไดเฉล่ีย 73 

44 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใหความสําคัญสําหรับคุณสมบัติ  
ของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ท่ีตองการซ้ือ จําแนกตามเพศ   75 

45 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใหความสําคัญสําหรับคุณสมบัติ  
ของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ท่ีตองการซ้ือ จําแนกตามอาย ุ   76 

46 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใหความสําคัญสําหรับคุณสมบัติ  
ของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ท่ีตองการซ้ือ จําแนกตามระดับการศึกษา 79 
 



 

 

ฑ 

 

สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง                                   หนา 

47 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใหความสําคัญสําหรับคุณสมบัติ  
ของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ท่ีตองการซ้ือ จําแนกตามอาชีพ  82 

48 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใหความสําคัญสําหรับคุณสมบัติ  
ของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ท่ีตองการซ้ือ จําแนกตามรายไดเฉล่ีย  85 

49 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน     
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร 
และอุปกรณ จาํแนกตามเพศ        88 

50 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน     
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร 
และอุปกรณ จาํแนกตามอาย ุ        89 

51 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน     
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร 
และอุปกรณ จาํแนกตามระดับการศึกษา      91 

52 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน     
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร 
และอุปกรณ จาํแนกตามอาชีพ       93 

53 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน     
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร 
และอุปกรณ จาํแนกตามรายไดเฉล่ีย       95 

54 แสดงการรับรูถึงความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ      
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามเพศ     99 

55 แสดงการรับรูถึงความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ      
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามอาย ุ     99 

56 แสดงการรับรูถึงความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามระดับการศึกษา    100 

57 แสดงการรับรูถึงความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามอาชีพ     100 



 

 

ฒ 

 

           สารบาญตาราง (ตอ) 
ตาราง           หนา 

58 แสดงการรับรูถึงความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน   101 

59 แสดงการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ     
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามเพศ     101 

60 แสดงการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามอาย ุ     102 

61 แสดงการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามระดับการศึกษา    102 

62 แสดงการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามอาชีพ     103 

63 แสดงการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน   103 

64 แสดงรายละเอียดประเด็นยอยของกลองดิจติอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามเพศ       104 

65 แสดงรายละเอียดประเด็นยอยของกลองดิจติอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามอาย ุ       104 

66 แสดงรายละเอียดประเด็นยอยของกลองดิจติอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามระดับการศึกษา      105 

67 แสดงรายละเอียดประเด็นยอยของกลองดิจติอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามอาชีพ       105 

68 แสดงรายละเอียดประเด็นยอยของกลองดิจติอลเอสแอลอาร และอุปกรณ    
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน     106 

69 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปริมาณขอมูลท่ีไดรับจากกระดานสนทนาออนไลน  
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม และคาเฉล่ียในการใหความสําคัญกับคุณสมบัติตาง ๆ 
ของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ      107 

70 แสดงระดับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเวบ็ไซตไทยดีโฟโตดอทคอม  
ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ จําแนกตามเพศ 109 



 

 

ณ 

 
สารบาญตาราง (ตอ) 

ตาราง           หนา 
71 แสดงระดับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเวบ็ไซตไทยดีโฟโตดอทคอม  

ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ จําแนกตามอาย ุ 110 
72 แสดงระดับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเวบ็ไซตไทยดีโฟโตดอทคอม  

ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ จําแนกตาม 
ระดับการศึกษา         110 

73 แสดงระดับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเวบ็ไซตไทยดีโฟโตดอทคอม  
ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ จําแนกตามอาชพี 111 

74 แสดงระดับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเวบ็ไซตไทยดีโฟโตดอทคอม  
ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ จําแนกตาม 
รายไดเฉล่ียตอเดือน         111 

    



 

 

ด 

สารบาญภาพ 
 

 รูป           หนา 
1 ข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ      4 
2 ข้ันตอนระหวางการประเมินผลทางเลือกกับข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ   6 
3 Hierarchy-of-Effects Model       8 
4 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา                  12 
5 เปรียบเทียบคาเฉล่ียการใหความสําคัญของคุณสมบัติตางๆ              

กับปริมาณขอมูลท่ีไดรับ                106 
 


