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บทคัดยอ 

การศึกษา ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกลองดิจิตอล : กรณีศึกษานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานประชากรศาสตร 

ปจจัยอื่นๆ และปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกลองดิจิตอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  และศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัย  โดยทําการศึกษากับกลุม นักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จํานวน 370 คนที่เคยซื้อกลองดิจิตอลโดยใชแบบสอบถามใน

การเก็บของมูล ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศ หญิง มีอายุ 21-23 ป กําลังศึกษาอยู ช้ันปที่ 3 คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยที่มีรายไดของครอบครัวตอเดือนอยูที่ 30,001-40,000 บาท และรายได

ของนักศึกษาตอเดือนอยูที่  3,001-5,000 บาท วัตถุประสงคในการซื้อกลองคือ เพ่ือถายภาพ โดยซื้อยี่หอ Sony 

ประเภทกลองคอมแพค ซึ่งมีความละเอียดของกลองอยูที่ 5 – 10 ลานPixels อยูที่ราคา 10,001- 15,000 บาท จะ

ชําระเงินเปนเงินสด นักศึกษาจะซื้อกลองที่รานขายกลองใกลที่อยูอาศัย และไดรับขอมูลในการตัดสินใจซื้อจาก

ทางอินเตอรเน็ต สวนดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด นักศึกษาใหความสําคัญสูงสุดในดานผลิตภัณฑ 

รองลงมาคือดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และสุดทายดานราคา 

การศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกลอง จะพบวา  (1)เพศ มีความสัมพันธ

ตอการตัดสินใจซื้อกลองดิจิตอล 5 ดานไดแก ประเภทของกลอง  ความละเอียดของกลอง  ราคาของกลอง ลักษณะ

การชําระเงิน และแหลงขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ (2) อายุ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อกลองดิจิตอล  

2 ดานไดแก ราคาของกลอง  และระยะเวลาในการซื้อกลอง  (3) ช้ันป มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อกลอง

ดิจิตอล 5 ดาน ไดแก ราคาของกลอง  ลักษณะการชําระ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ระยะเวลาในการซื้อ

กลอง และแหลงขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ (4) คณะที่ศึกษา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อกลองดิจิตอล 

6 ดาน ไดแก  ประเภทของกลอง  ความละเอียดของกลอ ง ราคาของกลอง  ลักษณะการชําระเงิน  ระยะเวลาในการ

ซื้อกลอง และแหลงขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ  (5)รายไดครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

ซื้อกลองดิจิตอล  7 ดาน ไดแก ประเภทของกลอง  ความละเอียดของกลอง  ราคาของกลอง  ลักษณะการชําระเงิน 

บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ระยะเวลาในการซื้อกลอง  และแหลงขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ  (7) 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน มีความสัมพันธ ตอการตัดสินใจซื้อกลองดิจิตอล  7 ดาน ไดแก  วัตถุประสงคในการ

ซื้อ ประเภทของกลอง ความละเอียดของกลอง ราคาของกลอง บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ระยะเวลาใน

การซื้อกลอง 

คณะวิทยาการจัดการ         มหาวิทยาลัยศิลปากร             ปการศึกษา 2552  
ลายมือช่ือนักศึกษา......................................................................  
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา. ........................................................................ 
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การศึกษาฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของอาจารยเลิศลักษณ เจริญสมบัติ ท่ีกรุณาให

คําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตาง ๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนจนกระท่ัง

การศึกษานี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ขอ กราบ

ขอบพระคุณคุณพอคุณแม  และครอบครัวท่ีคอยหวงใยและใหกําลังใจจนทําใหงานศึกษาช้ินนี้

สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถาม ทุกทานท่ีใหการชวยเหลือตอบแบบสอบถาม รวมท้ัง

เพื่อน ๆ ท่ีคอยใหกําลังใจการทําการศึกษาในคร้ังนี้ 

สุดทายขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีเปนแหลงให

เรียนรูชีวิตและสังคมซ่ึงองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งท่ีทําใหงานศึกษาช้ินนี้สําเร็จลงอยางสมบูรณ

 ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวางานศึกษาฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจไดไม

มากก็นอย หากงาน ศึกษานี้จะมีขอดีอยูบางผู ศึกษาขอยกความดีนั้นใหแกบรรดาบุคคลขางตน และ

หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูศึกษายินดีนอมรับ และขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปจจุบันการพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว และมี

การปรับตัวตามกระแสท่ีเปล่ียนแปลง และความตองการของผูใช เพื่อใหเกิดการไดเปรียบในเชิงกล

ยุทธทางดานการแขงขันและเพื่อใหกลุมผูบริโภค  บริษัทตาง  ๆ รวมท้ังภาครัฐ  และเอกชนได

ประโยชนจากการขยายตัวของเทคโนโลยี  เพื่อตอบสนองความตองการทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เนื่องจากในยุคปจจุบันโลกไดท่ีมีการแขงขันในดานของขอมูลและขาวสารกันอยาง

มากมาย ทําใหเทคโนโลยีดิจิตอล  ไดรับการยอมรับและถูกพัฒนามากท่ีสุดดานหนึ่ง  และสามารถ

นํานวัตกรรมใหม  ๆ ไปใชสรางสรรคเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อท่ีกลุมผูบริโภค  จะไดใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกทาง  และตรงกับความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด  อีกท้ังยัง

สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในองคกร  หรือในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

และเกิดประโยชนสูงสุด พรอมท้ังยังคุมคาใชจายในการลงทุน ดวยคุณภาพมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีจะ

เขามาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพ  และอํานวยความสะดวกในการทํางาน  ทําใหผูบริโภคได

เลือกใชตามความจําเปนตอการใชงานโดยคํานึงถึงคุณภาพ  ความเหมาะสม และความคุมคาในการ

ลงทุนมากท่ีสุด  และจากความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิตอล  จึงทําใหเกิดวิวัฒนาการของกลอง

ถายรูปท่ีใชในการบันทึกภาพ ( จุฑารัตน สถานสถิต 2548 : 50)  กลองถายรูปถือไดวามีบทบาทมาก

ในชีวิตของมนุษยทุกคน  เนื่องจากกลองถายรูปชวยในการเก็บบันทึกภาพเหตุการณตางๆไว  เพื่อ

จดจําหรือเก็บเปนหลักฐาน รวมท้ังการถายรูปเพื่อติดตองานเอกสารทางราชการ  รูปภาพขาวสารใน

หนังสือพิมพ ลวนเปนประโยชนจากกลองถายรูปท้ังส้ินในอดีตกลองถายรูปมีราคาสูงจึงไมเปนท่ี

นิยมใชกันมากนัก  แตในปจจุบันกลองถายรูปมีใชกันอยางแพรหลาย  อันเนื่องมาจากการคิดคน

พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยมากข้ึน  ประกอบกับราคาของกลองถายรูปท่ีลดลงเนื่องจากมีการ

แขงขันของผูผลิตเพิ่มมากข้ึน  สงผลใหกลองถายรูปมีวิวัฒนาการเปล่ียนไปจากเดิม  ท้ังในดาน

รูปแบบและประโยชนในการใชสอย  โดยกลองถายรูปจะถูกออกแบบใหมีลักษณะพิเศษมากข้ึน  

เชน ขนาดท่ีเล็กลง น้ําหนักเบาพกพาสะดวก มีคุณสมบัติในการใชงานเพิ่มข้ึนและมีอุปกรณเสริม  



2 

 
หลายชนิด รวมถึงการกาวลํ้าของเทคโนโลยีของกลองถายรูปจากกลองถายรูปแบบใชฟลม  (Film 

Camera) มาเปนกลองดิจิตอล (Digital Camera) การเพิ่มความสะดวกสบายในการใชงานใหมากข้ึน 

กลองดิจิตอลไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบันและมีแนวโนมของการเจริญเติบโตท่ี

เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  จากท่ีมีมูลคาตอปไมกี่ลานปบาท  ตอนนี้พุงพรวดทะลุ 100 ลานบาท ซ้ึงไดมี

การประมาณการยอดขายในปถัดไปท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆอีกดวย (กลองถายภาพดิจิทัล สินคาไฮหรือซู

เมอรโปรดักต, หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ปท่ี 20 ฉบับท่ี 2877 31 กรกฏาคม – 3 สิงหาคม 2540 

: 30) มีสาเหตุมาจากกลองดิจิตอลไมตองใชฟลม  สามารถถายภาพไดจํานวนมากตามความความจุ

ของหนวยความจํา อีกท้ังยังสามารถดูภาพถายไดทันทีทุกท่ีทุกเวลา  นอกจากนี้ยังสามารถลบภาพท่ี

ไมตองการออกจากกลองและถายใหมไดทันที  จึงชวยประหยัดเงินไดดีกวาการใชฟลมถายรูป  ซ่ึง

นับวาเปนนวัตกรรมแหงเทคโนโลยีทางดานการถายภาพ  เพื่อสรางสรรคผลงานตามความตองการ

ของผูบริโภคไดหลากหลายรูปแบบ  ตลอดจนการสรางและสงภาพผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต  

การนําไปใชในงานธุรกิจ  เชน ถายรูปสินคาและผลิตภัณฑตาง  ๆ โดยการเช่ือมตอกลองระบบ

ดิจิตอล เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อถายโอนขอมูลดิจิตอลไดอยางรวดเร็ว เหมาะกับการใชงานใน

ยุคดิจิตอล สําหรับนักธุรกิจ นักเดินทาง และทองเท่ียว ตลอดจนผูบริโภคท่ีตองการความทันสมัย

เพื่อบันทึกภาพเหตุการณท่ีนาประทับใจ  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง  นอกจากนั้นยังสามารถใช

บันทึกภาพเคล่ือนไหวไดในชวงเวลาส้ันๆ  ท่ีสําคัญ (สมาคมถายภาพในพระบรมราชินูปถัมถ  : 

2552) 

ดังนั้นการดําเนินการศึกษาในคร้ังนี้ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา “การศึกษาความสัมพันธของ

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกลองดิจิตอล : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ” วาประกอบดวยปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานใดบาง  ในการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลโดยพิจารณาจากปจจัยในดานตาง  ๆ อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมทางการตลาด  รวมท้ังปจจัยดานประชากรศาสตร 

เชน เพศ อายุ คณะท่ีกําลังศึกษา รายไดครอบครัวตอเดือน รายไดตอเดือน เปนตน  ตลอดจน

นวัตกรรมใหมๆ  ของกลองดิจิตอล  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปเสมอ  จึงเปนเหตุผลท่ีสําคัญท่ีผู ศึกษา

สนใจท่ีจะทําการศึกษาเพื่อจะชวยใหทราบถึงความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง การตลาดท่ีมี

ตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลของผูบริโภค  

�������������������������������

������������������������������� ���������� 

�������������������� 

�������������������������������
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�������������������������������

������������������� 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาขอมูลทางดานประชากรศาสตร ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. เพื่อศึกษา ปจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลตอ การใชกลองดิจิตอล ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง ดิจิตอล

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

1. การศึกษาในคร้ังนี้  จะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผ ลตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลซ่ึงมีอยู  4 

ปจจัยหลักคือ  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ , ปจจัยดานราคา, ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายและ

ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด 

2. ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 4,859 คน (กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552) 

3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาและคร้ังนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 370 คน 

4. ระยะเวลาเก็บขอมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  

 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกลองดิจิตอล 

2. ทราบถึงพฤติกรรมการใชกลองดิจิตอล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

เพชรบุรี 

3. ทราบถึงความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี 
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4. เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการจําหนายกลองดิจิตอล  โดยสามารถนําขอมูล

ทางการตลาด และรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคไปใชในการปรับปรุงและกําหนดแผนกล

ยุทธทางการตลาดในดานการเสริมสรางความสามารถทางการแขงขันในอนาคตและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

5. เพื่อเปนประโยชนสําหรับท่ีผูสนใจจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกลองถายภาพ  และเปน

แนวทางในการศึกษาคนควาขอมูลทางการตลาดของการดําเนินธุรกิจ ในการจําหนายกลองถายภาพ

เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย 

 

5. กรอบแนวคดิในการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล: กรณีศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ไดกําหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษา ดังนี้  

 

                    ตวัแปรอสิระ                                                                       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ช้ันปที่กําลังศึกษา 

- คณะที่กําลังศึกษา 

- รายไดครอบครัวตอเดือน 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กล้องดจิิตอล 

- ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

- ปจจัยดานราคา 

- ปจจัยดานชองทางการจัด 

จําหนาย 

- ปจจัยดานการสงเสริม 

   การตลาด 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิตอล 
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6. นิยามคาํศัพท์ 

กล้องดิจิตอล   หมายถึง อุปกรณท่ีใชในการเก็บบันทึกภาพ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

และสามารถจัดเก็บภาพลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรได 

 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการซ้ือ หมายถึง ส่ิงเราท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ประกอบดวย ปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด  

 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์   หมายถึง ความละเอียดและสวนประกอบ ความสามารถในการ 

Zoom ปริมาณหนวยความจํา ซอฟตแวรท่ีใชงายมีฟงกชันเยอะ ตราสินคามีช่ือเสียง รูปลักษณ

สวยงาม ทันสมัย มีการประกันสินคา ศูนยซอมนาเช่ือถือ ขนาดเล็กและบาง และแข็งแรงคงทน เปน

ตน 

 ปัจจัยด้านราคา หมายถึง ราคากลอง ราคาอุปกรณเสริม ความคุมคาของสินคา 

เม่ือเทียบกับราคา การรับบัตรเครดิต และสามารถซ้ือดวยเงินผอนในอัตราดอกเบ้ียต่ํา 

 ปจจัยดานสถานท่ี   หมายถึง รานคาท่ีขายไปมาสะดวก การตกแตงรานสวยงาม จัดราน

สะอาด สะดุดตา หารานซ้ือไดงาย มีท่ีจอดรถ มีศูนยซอมมากและมีปายสถานท่ีขายชัดเจน 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย หมายถึง การโฆษณา พนักงานท่ีสามารถแนะนําได และ

มีการจัดบูทสาธิตการใชงาน  

 การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการประมวลความรูสึกนึกคิดจากขอมูลท่ีมีอยู เพื่อเลือก

ซ้ือกลองดิจิตอล 

 ผู้บริโภค  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีมี

ประสบการณในการซ้ือกลองดิจิตอล 
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บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อ

เปนพื้นฐานในการศึกษา โดยจะนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้ 

1. ความรูเกี่ยวกับกลองดิจิตอล 

2. ทฤษฎีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

5. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. ความรู้เกีย่วกบักล้องดิจิตอล 

 ความหมายของกล้องดิจิตอล (Digital camera) 

กลองถายภาพดิจิตอล หมายถึง กลองถายภาพท่ีไมไดใชฟลมแตใชอุปกรณรับแสงเปน

เซนเซอรท่ีเรียกวา CCD (Charge Coupled Device) หรือ CMOS (Complimentary Metal-oxide 

Semiconductor) แทนฟลม CCD หรือ CMOS จะเปล่ียนแสงใหเปนสัญญาณไฟฟา สัญญาณไฟฟา

จะถูกเปล่ียนเปนภาพดิจิตอลและจัดเก็บลงในหนวยความจํา ตัวกลองดิจิตอลมีจอ LCD ทําให

สามารถดูภาพขณะถายและภาพท่ีอยูในการดหนวยความจําได ภาพดิจิตอลสามารถนําไปใชงาน

ตางๆ ตอไปไดไมวาจะเปนการพิมพภาพ สง E-mail ดูภาพทางโทรทัศนหรือคอมพิวเตอร ฉายภาพ

ออกทาง LCD projector ใชในส่ือส่ิงพิมพนําไปใชในเกมส ฯลฯ (ศุกฤกษ นฤเบศถไกรสีห  2548 :  

66) 
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ประเภทของกล้องดิจิตอล 

สามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ 

1.  กลอง Compact หรือ กลองถายภาพดิจิตอลสําหรับบุคคลท่ัวไป   เปนกลองแบบท่ี

เราพบเห็นกันมากท่ีสุด   รูปทรงของกลองชนิดนี้มีความหลากหลาย ท้ังแบบท่ีเหมือนกับกลอง

ถายรูปแบบคอมแพคท่ีใชฟลม กลองขนาดกระเปาเส้ือ   ท่ีแบนและบาง การใชงานเพียงยกกลอง

ข้ึนมาเพื่อเล็งแลวถาย   กลองถายภาพดิจิตอลประเภทนี้มักมีขนาดเล็ก ราคาไมแพง มีระบบการ

ทํางานอัตโนมัติและตายตัว 

2.  กลอง Prosumer หรือ กลองดิจิตอล    สําหรับชางภาพสมัครเลนลักษณะตัวกลอง

ยังคงมีลักษณะของกลองกลองถายภาพประเภท Compact  แตมีระบบการทํางานบางอยางท่ีสามารถ

เลือกปรับได  และท่ีสําคัญคือมีความละเอียดสูงข้ึน  คืออยูในระดับมากกวา  1,000,000 พิกเซล ซ่ึง

สามารถแสดงเปนภาพถายขนาด 8 x 10 นิ้วได   พอเพียงตอการนําภาพถายไปใชในงานตาง ๆ 

3. กลอง D-SLR หรือกลองถายภาพ  สําหรับมืออาชีพ   กลองดิจิตอลชนิดนี้เปนกลอง

ในระดับมือสมัครเลนท่ีจริงจังหรือกึ่งอาชีพ   ถึงระดับของมืออาชีพ   ผูท่ีจะใชควรมีความรูในการ

ถายภาพดีพอสมควร จุดสําคัญของกลองชนิดนี้ก็คือ  สามารถเปล่ียนเลนส ได  ทําใหใชงานได

หลากหลาย และใชการมองภาพผานเลนจริง   คือในขณะท่ีเล็งภาพโดยใชชองมองภาพนั้น   สายตา

ของเราจะมองผานเลนสอกไปโดยตรง   ท้ังนี้โดยอาศัยการหักเหของแสงแบบเดียวกับท่ีใชในกลอง

ถายภาพแบบ SLRท่ีใชฟลมนั่นเอง   รูปรางของกลองชนิดนี้คอนขางใหญ   เนื่องจากเซ็นเซอรรับ

ภาพขนาดใหญกวากลองแบบ พกพา  และยังตองรองรับน้ําหนับเลนสรวมท้ังฟงช่ันการทํางานท่ี

ซับซอนอีกดวย แตก็จะใหภาพ                    ท่ีมีคุณภาพดีกวากลองชนิดพกพา  (สุริยาโฟโตดิจิตอล

ม.ป.ป.) 
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2. ทฤษฎเีกีย่วข้องกบัการตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  (Schiffman and Kanuk 1994 : 659) หมายถึง 

ข้ันตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือกข้ึนไป  พฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนท่ี

เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ ท้ังดานจิตใจ (ความรูสกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ  การ

ซ้ือเปนกิจกรรมดานจิตใจ  และกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาหนึ่ง  กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิด

การซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน   

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ  (Buying decision process) เปนลําดับข้ันตอนในการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ  5 ข้ันตอน คือ การรับรูถึงความตองการ  

การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  ซ่ึงแสดง

ใหเห็นวากระบวนการซ้ือเร่ิมตนกอนการซ้ือจริง ๆ และมีผลกระทบหลังการซ้ือ 

1.การรับรูถึงความตองการ  (need recognition) หรือการรับรูปญหา  (problem 

recognition)หมายถึงการท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจาก

ส่ิงกระตุน เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ  ความเจ็บปวด ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความ

ตองการของรางกาย (physiological needs) และความตองการท่ีเปนความปรารถนา  อันเปนความ

ตองการดานจิตวิทยา (psychological needs) ส่ิงเหลานี้เกิดข้ึนเม่ือถึงระดับหนึ่งจะกลายเปนส่ิง

กระตุน บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีท่ีจะจัดการกับส่ิงกระตุนจากประสบการณในอดีต  ทําใหเขารูวาจะ

ตอบสนองส่ิงกระตุนอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี1 แสดงข้ันตอนในการรับรู (Perception process) 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ , พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : วิสิทธ์ิวัฒนา, 2541), 

125-126. 

การเปดรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective exposure) 

การตั้งใจรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective attention) 

ความเขาใจในขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective comprehension) 

การเก็บรักษาขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective retention) 
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2.  การคนหาขอมูล (Information search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ  และส่ิงท่ี

สามารถสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค  ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความพอใจทันที

ตองการท่ีเกิดข้ึนไมสามารถสนองความตองการไดทันที  ความตองการจะถูกจดจําไว  เพื่อหาทาง

สนองความตองการในภายหลัง เม่ือความตองการถูกกระตุนไดสะสมไวมาก  จะทําใหการปฏิบัติใน

ภาวะอยางหนึ่งคือ ความตั้งใจใหไดรับการสนองความตองการ  โดยพยายามคนหาขอมูลเพื่อหาทาง

สนองความตองการท่ีถูกกระตุน  ดังนั้น นักการตลาดจึงตองใหความสนใจเกี่ยวกับแหลงขอมูลท่ี

ผูบริโภคจะเขาไปแสวงหา ซ่ึงประกอบดวย 5 แหลงหลักคือ 

2.1 แหลงบุคคล (personal sources) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน 

คนรูจัก  ฯลฯ 

2.2 แหลงการคา (commercial sources) ไดแก ส่ือการโฆษณา พนักงานขาย 

ตัวแทนการคาการบรรจุภัณฑ การจัดแสดงสินคา 

2.3 แหลงชุมชน (public sources) ไดแก ส่ือมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค  

ฯลฯ 

2.4 แหลงประสบการณ (experiential sources) 

2.5 แหลงทดลอง (experimental sources) ไดแก หนวยงานท่ีสํารวจคุณภาพ 

ผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใช

ผลิตภัณฑ ฯลฯ อิทธิพลของแหลงขอมูลจะแตกตางตามชนิดของผลิตภัณฑ และลักษณะสวนบุคคล

ของผูบริโภคโดยท่ัวไปผูบริโภคจะรับขอมูลตาง  ๆ จากแหลงการคา ซ่ึงนักการตลาดควบคุมการให

ขอมูลได  แตละแบบจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคแตกตางกัน  การพิจารณา

ความสําคัญของแหลงขอมูลโดยสัมภาษณ  ผูบริโภควาผูบริโภครูจักผลิตภัณฑไดอยางไร  และ

แหลงขอมูลอะไรท่ีมีอิทธิพลมากตอผูบริโภค 

3. การประเมินผลทางเลือก  (evaluation of alternative) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลมาแลว

จากข้ันท่ีสอง ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง  ๆ นักการตลาดจําเปนตองรู

ถึงวิธีการตางๆท่ีผูบริโภคใชในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไมใชส่ิงท่ีงายและ

ไมใชกระบวนการเดียวท่ีใชกับผูบริโภคทุกคนและไมใชเปนของผูซ้ือคนใดคนหนึ่งในทุก

สถานการณการซ้ือ กระบวนการประเมินผลทางเลือกของผูบริโภค มีดังนี้ 

3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ (product attributes) กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ

วามีคุณสมบัติอะไรบาง  ผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุมหนึ่ง  คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑในความรูสึกของผูซ้ือสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดจะแตกตางกัน 
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3.2 ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกัน  

นักการตลาดตองพยายามคนหา และจัดลําดับสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ 

3.3 ผูบริโภคมีการพัฒนาความเช่ือถือเกี่ยวกับตราสินคาเนื่องจากความเช่ือถือของ

ผูบริโภคข้ึนอยูกับประสบการณของผูบริโภคและความเช่ือถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑจะ

เปล่ียนแปลงไดเสมอ 

3.4 ผูบริโภคมีทัศนะคติในการเลือกตราสินคา  โดยผานกระบวนการประเมินผล

เร่ิมตนดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีเขาสนใจ  และเปรียบเทียบคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑตราตางๆ 

4. การตัดสินใจซ้ือ (purchase decision) จากการประเมินผลทางเลือกในข้ันท่ี  3 จะชวย

ใหบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆท่ีเปนทางเลือกโดยท่ัว  ๆ ไป ผูบริโภคจะ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีเขาชอบมากท่ีสุด  การตัดสินใจซ้ือจึงเกิดข้ึน  หลังจากประเมินทางเลือก

Evaluation of alternative) แลวเกิดความตั้งใจซ้ือ  (purchase intention) และเกิดการตัดสินใจซ้ือ  

(purchase decision)ในท่ีสุด แตกอนตัดสินใจซ้ือผูบริโภคจะคํานึงถึงปจจัย 3 ประการคือ 

4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน  (attitudes of others) ทัศนคติของบุคคลท่ีเกี่ยวของ  จะมี

ผลท้ังดานบวก และดานลบ ตอการตัดสินใจซ้ือ 

4.2 ปจจัยสถานการณท่ีคาดคะเนไว  (anticipated situational factors) ผูบริโภคจะ

คาดคะเนปจจัยตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน รายไดท่ีคาดคะเนของครอบครัว  การคาดคะเนตนทุนของ

ผลิตภัณฑ และการคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ 

4.3 ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนไว  (unanticipated situational factors) 

ขณะท่ีผูบริโภคกําลังตัดสินใจซ้ือนั้น  ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนจะเขามาเกี่ยวของซ่ึงมี

ผลกระทบตอความตั้งใจซ้ือ  เชน ผูบริโภคไมชอบลักษณะของพนักงานขาย  หรือผูบริโภคเกิด

อารมณเสียหรือวิตกกังวลจากรายได  นักการตลาดเช่ือวาปจจัยท่ีไมคาดคะเนจะมีอิทธิพลอยางมาก

ตอการตัดสินใจซ้ือ  การตัดสินใจของแตละบุคคลจะตองมีการปรับปรุง  หรือเปล่ียนแปลงได  

นักการตลาดตองใชความพยายามเพื่อทําความเขาใจตอพฤติกรรมการซ้ือเพื่อลดภาวะความเส่ียง 

5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  (post purchase feeling) หลังจากซ้ือและทดลองใช

ผลิตภัณฑไปแลว  ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพึงพอใจผลิตภัณฑ  การ

คาดคะเนของผูบริโภคเกิดจากแหลงขาวสาร  พนักงานขายและแหลงติดตอส่ือสารอ่ืน  ๆ ถาบริษัท

โฆษณาสินคาเกินความจําเปน  ผูบริโภคจะตั้งความหวังไวสูงและเม่ือไมเปนความจริงจะเกิดความ

ไมพอใจ  จํานวนความไมพอใจจะข้ึนกับขนาดของความแตกตางระหวางการคาดหวัง  และการ

ปฏิบัติจริงของผลิตภัณฑ 
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3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

เบเรลสัน และสไตเนอร (Berelson ; & Steiner. n.d.1998, อางถึงใน ชิบ จิตนิยม 2534 : 

27) ไดแสดงความเห็นวา คนเรามีแนวโนมท่ีจะดูและฟงการส่ือสารท่ีสอดคลองกับกรอบอางอิงทาง

ความคิดของเขา  ซ่ึงกรอบอางอิงแนวความคิดนี้  หมายรวมถึง  บทบาททางเพศ  การศึกษา ความ

สนใจ และความเกี่ยวของกับส่ิงตางๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเปนคุณสมบัติท่ีมีความสําคัญ

ของบุคคลโดยกรอบอางอิงทางความคิดเหลานี้  ทําใหเกิดความแตกตางกันในเร่ืองของความรู  

ความคิด ความเช่ือทัศนคติ  ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการส่ือสารของคนตัวแปรทางดานลักษณะ

ประชากรศาสตรท่ีสําคัญท่ีนิยมนํามาศึกษาความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชส่ือ  มีดังตอไปนี้ 

1. เพศ (Sex) จากการวิจัยทางจิตวิทยาหลายเร่ือง แสดงใหเห็นวา ผูหญิงกับผูชายมีความ

แตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด คานิยม และทัศนคติ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนด

บทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไวตางกัน  จึงสงผลใหพฤติกรรมการส่ือสารของหญิงและชาย

ตางกันดวย งานวิจัยทางนิเทศนศาสตรยังช้ีใหเห็นวา  ผูหญิงมักจะถูกโนมนาวใจไดงายกวาผูชาย  

และมักเผยแพรทัศนคติท่ีไดรับการจูงใจนั้นใหผูอ่ืนตอไปอีกดวย  นอกจากนี้ เพศหญิงมีแนวโนม

และความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย  ในขณะท่ีเพศชายไมไดมีความตองการท่ี

จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตมีความตองการท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีให

เกิดข้ึนจากการรับขาวสารนั้นดวย 

2. อายุ  (Age) โดยท่ัวไปบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการ

ติดตอส่ือสารตางจากบุคคลท่ีมีอายุนอย  และบุคคลท่ีมีอายุนอยจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการ

ติดตอส่ือสารเปล่ียนไปเม่ือตนเองมีอายุมากข้ึน  ในประเด็นนี้  ปริมาณและแบบแผนการใชส่ือจะ

สัมพันธกับชวงชีวิตท่ีเปล่ียนไป เนื่องจากในแตละชวงชีวิต คนเราจะเปล่ียนสถานท่ีท่ีใชเวลาอยูเปน

สวนใหญ เชน เด็กเล็กตองอยูในบาน  วัยรุนอยูกับกลุมเพื่อน  หรือในโรงเรียน ผูใหญอยูนอกบาน

หรือท่ีทํางาน เปนตน แบบแผนการใชเวลาเปล่ียนไป  เชนเด็กเล็กจะเลนและวางเปนหลัก  ในขณะท่ี

ผูใหญจะทํางานและมีเวลาวางเปนสวนนอย  นอกจากนี้ ลักษณะของกิจกรรมท่ีทําและกลุมบุคคลท่ี

แวดลอมก็จะเปล่ียนไป  การเปล่ียนแปลงในวัฏจักรชีวิต  (Life cycle) ดังกลาวจึงมีผลตอปริมาณการ

ใชส่ือ เชน  

2.1 เด็กเล็กจะใชส่ือในบานเปนสวนใหญ และใชเพื่อความบันเทิง 
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2.2 วัยรุนจะใชส่ือนอกบานและ ใชส่ือพรอมกลุม และใชส่ือเพื่อความบันเทิง 

2.3 ผูใหญจะใชส่ือท้ังในและนอกบาน  แตจะมีเปาหมายการใชส่ือเพื่อประโยชน

ในการใชงานมากกวา 

2.4 คนชราจะหันมาใชส่ือในบานเปนสวนใหญอีกคร้ังหนึ่ง  แตจะใชเพื่อฆาเวลา

หรือเปนเพื่อนเปนหลัก 

3. การศึกษา  (Education) นักวิชาการส่ือสารพบวา  การศึกษาเปนตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธคอนขางสูงกับตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการรับสารและใชส่ือ  การศึกษาของผูรับสารทําให

ผูรับสารมีพฤติกรรมการส่ือสารตางกันไป  โดยคนท่ีมีการศึกษาสูงจะเปนผูรับสารท่ีดี  เนื่องจากมี

ความรูกวางขวางในหลายๆเร่ือง  และสามารถเขาใจสารไดดี  จึงสงผลใหคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง

จะเลือกใชส่ือมากประเภทกวาคนท่ีมีการศึกษาต่ํา 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  (Social and Economic Status) โดยดูจากรายได อาชีพ

เช้ือชาติ ภูมิหลังของครอบครัว  เปนตน เชนคนท่ีมีฐานะดี อาศัยอยูในเมือง อาจมีโอกาสเลือกส่ือได

หลากหลายประเภทกวาและบอยคร้ังกวา โดยเฉพาะส่ือท่ีตองเสียคาใชจายในการใช 

โดยสรุป แนวคิดดานประชากรศาสตรเปนแนวคิดท่ีพยายามช้ีใหเห็นประเด็นของความ

แตกตางในดานคุณสมบัติทางประชากรระหวางบุคคล  ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล

แตกตางกันไปดวย ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงนําตัวแปรทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ   อายุ 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา คณะท่ีศึกษา รายไดตอเดือนของครอบครัว และรายไดตอเดือน  มาใชใน

การศึกษาความแตกตางทางประชากรศาสตรของบุคคลดังกลาวกับการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ของนักศึกษาดวย 

 

4. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ปริญ ลักษิตานนท (2544 : 54) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การกระทําของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ  ท้ังนี้หมายรวมถึง

กระบวนการตัดสินใจซ่ึงเกิดข้ึนกอน และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา 

ในการศึกษาและทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค  ผูศึกษาตองใชโมเดลท่ีเรียกวา  

โมเดล 6W’s 1 H เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับผูบริโภค  ซ่ึงประกอบไปดวย  (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป  

2547) 
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1. ใครคือตลาดเปาหมาย  (Who constitutes the market?)  : ลูกคากลุมเปาหมาย  

(Occupants) 

2. ลูกคาเปาหมายซ้ืออะไร  (What does the market buy?)  : ส่ิงท่ีลูกคาซ้ือ 

(Objects) 

3. ทําไมลูกคาถึงซ้ือสินคา /บริการนั้น? (Why does the market buy?) :  

วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) 

4. ใครมีสวนรวมในการซ้ือ? (Who participates in the buy?) : ผูท่ีเกี่ยวของกับ

การตัดสินใจซ้ือ (Organization) 

5. ผูบริโภคซ้ืออยางไร  (How does the market buy?) : กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

(Operations) 

6. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the market buy?) : โอกาสในการซ้ือ 

(Occasions) 

7. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?) : สถานท่ีจําหนายสินคา/

บริการ (Outlets) 

โมเดลนี้จะทําใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคได  เพื่อใหธุรกิจสามารถหา

สินคาหรือบริการท่ีดีและสอดคลองกับพฤติกรรมนั้นๆของผูบริโภค 

รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค  เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑโดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุนท่ีทําใหเกิดความตองการส่ิงกระตุนผานเขามาใน

ความรูสึกของผูซ้ือ  ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา  และผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได

ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซ้ือแลวจะมีการตอบสนองของผู

ซ้ือหรือการตัดสินใจของผูซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2547) 

รูปแบบจําลองของพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบไปดวย 

1) ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเอง  ท้ังภายในและภายนอก  แต

นักการตลาดจะสนใจท่ีจะจัดการและกระตุนความตองการภายนอก  เพื่อใหผูบริโภคเกิดความ

ตองการผลิตภัณฑซ่ึงถือวาส่ิงกระตุนเปนมูลเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา  ส่ิงกระตุนภายนอก

ประกอบดวย 2 สวนคือ 

(1) ส่ิงกระตุนทางการตลาด  (Marketing Stimulus) เปนส่ิงท่ีนักการตลาด

สามารถควบคุมและจัดการใหเกิดข้ึนได  เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด  

(Marketing Mix) ประกอบดวย 

- ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) 
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- ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) 

- ส่ิงกระตุนดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย (Distribution or       

Place) 

- ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

(2) ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภค

ท่ีอยูภายนอกซ่ึงเปนส่ิงท่ีควบคุมไมได 

 - ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) 

 - ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) 

 - ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) 

 - ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) 

2) กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) เปนความรูสึกนึก

คิดของผูซ้ือท่ีผูผลิตหรือผูขาย  ไมสามารถทราบได  จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ

รวมถึงกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคดวย 

(1) ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพล

มาจากปจจัยตางๆ คือ ดานวัฒนธรรม ดานสังคม สวนบุคคล ดานจิตวิทยา 

 (2) กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย

ข้ันตอนตางๆคือ การรับรู ความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจซ้ือ 

และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

3) การตอบสนองของผูซ้ือ (buyer’s response) หรือการตัดสินใจซ้ือของ  

ผูบริโภคหรือผูซ้ือ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

(1) การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) 

(2) การเลือกตราสินคา (Brand Choice) 

(3) การเลือกผูขาย (Dealer Choice) 

(4) การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 

(5) การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase amount) 

 4)  กระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ประกอบไปดวยข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

(1) การรับรูปญหา (Problem of Need Recognition) ผูบริโภคจะรับรูถึง

ปญหาและความจําเปนท่ีตองใชสินคาหรือบริการ  ท่ีไดรับการกระตุนท้ังจากภายในและภายนอก  

จนเกิดความตองการท่ีจะหาส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มาชวยแกปญหานั้น 



15 

 

(2) การแสวงหาขอมูล  (Search for Information) ผูบริโภคจะทําการหา

ขอมูลเกี่ยวกับสินคาจากแหลงขอมูลภายในท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาในประกอบดวย  แหลง

บุคคล แหลงการคาแหลงชุมชน  แหลงผูใช แตในบางคร้ังตองหาเพิ่มเติมจากแหลงภายนอกดวย  

เพื่อชวยในการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ 

(3) การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) คือ การท่ีผูบริโภคจะนํา

ขอมูลท่ีไดมาพิจารณา และประเมินผลทางเลือกเพื่อหาสินคาหรือบริการท่ีดีท่ีสุด สําหรับผูบริโภค 

(4) การตัดสินใจและกระทําการซ้ือ  (Purchase or Choice) หมายถึง การ

ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง พรอมกับดําเนินการเพื่อใหไดทางเลือกนั้นมา 

(5) ความรูสึกหลังซ้ือ (Post Purchase Feeling or Outcomes of Choice) 

หมายถึงความรูสึกภายนอกหลังจากท่ีผูบริโภคไดทดลองใชสินคาหรือบริการท่ีเลือกซ้ือแลว  แบง

ออกเปนความรูสึกพอใจและไมพอใจ  ในสินคาและบริการนั้น  ความพอใจเกิดข้ึนเม่ือผลลัพธจาก

การใชตรงกับผูบริโภคคาดหวังไว และถาหากผูบริโภคผิดหวังกับการใชผลิตภัณฑหรือบริการนั้นก็

จะรูสึกไมพอใจ  

 

 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ , พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : วิสิทธ์ิวัฒนา, 2541), 

125-126. 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539 : 3) ไดใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภค (consumer behavior)

หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการคนหา  (searching) การซ้ือ (purchase)       การใช (using)             

การประเมินผล (evaluating) และการใชจาย  (disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ  โดยคาดวาจะ

ตอบสนองความตองการของเขา  หรืออาจหมายถึงกระบวนการตัดสินใจ  และลักษณะกิจกรรมของ

การคนหา

ขอมูล 

(Informati

on Search) 

การประเมิน

ทางเลือก 

(Evalution of 

Alternatives) 

การ

ตัดสินใจ

ซื้อ 

(Purchase 

Decision) 

 

การรับรู

ปญหา 

(Problem 

recognition) 

พฤติกรรม

ภายหลังการ

ซื้อ (Post 

purchase 

Behavior) 
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แตละบุคคลเม่ือทําการประเมินผล  (evaluating) การจัดหา (acquiring) การใช (using) และการใช

จาย (disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการตัดสินใจ 

สามารถแบงปจจัยออกเปน 2 ดาน (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 2547) คือ 

1) ปจจัยภายนอก ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  คือ ปจจัยทางวัฒนธรรม  และปจจัย

ทางสังคม 

(1) ปจจัยดานวัฒนธรรม  (Culture Factors) เปนส่ิงท่ีทําใหผูบริโภคแสดง

พฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกมา  และเกิดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  สามารถแบงออกเปน  3 สวน 

คือ 

- วัฒนธรรม (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลท่ีไดรับการถายทอด

กันมาจากครอบครัวและสภาพแวดลอมในสังคม และสงผลใหพฤติกรรมมีความคลายคลึงกัน 

- วัฒนธรรมกลุมยอย (Sub-culture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมท่ีมี 

ลักษณะเฉพาะแตกตางกันซ่ึงมีอยูในสังคมขนาดใหญ 

- ช้ันของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกในสังคมออกเปน

ระดับช้ันท่ีแตกตางกัน โดยสมาชิกในแตละช้ันสังคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิกในช้ันสังคมท่ี

แตกตางกันจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน รายได การศึกษา อาชีพ เปนตน 

(2) ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวันแล ะ

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  ซ่ึงจะประกอบไปดวยกลุมอางอิง  ครอบครัว บทบาท และสถานะ

ของผูซ้ือ 

2) ปจจัยภายใน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค คือ 

(1) ปจจัยสวนบุคคล  (Personal Factor) การตัดสินใจของผูบริโภคซ่ึงไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลดานตางๆ  ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต  

บุคลิกภาพเปนตน 

(2) ปจจัยทางจิตวิทยา  (Psychological Factor) การเลือกซ้ือของบุคคลท่ีไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา  ซ่ึงประกอบ 4 ปจจัย นั่นคือ ส่ิงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเช่ือ

และ     ทัศนคติ 
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5. แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

เม่ือนึกถึงการทําตลาดโดยท่ัวไป เราจะนึกถึงกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับการวางกลยุทธ สวน

ประสมการตลาดท่ีประกอบไปดวย องคประกอบท้ังส่ี ไดแก สินคา (product) ราคา (price) การจัด

จําหนาย (place) และการสงเสริมการตลาด (promotion) หรือท่ีเรียกกันวา 4P’s หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย

เคร่ืองมือตอไปนี้  

   1.  ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ

ของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได (ผลิตภัณฑ

ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล) โดยผลิตภัณฑจะตองมี

อรรถประโยชน ( utility) มีคุณคา ( value) ในสายตาของลูกคา และในการกําหนดกลยุทธดวย

ผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

    1.1 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ( product variety) ไดแก จํานวนชนิดของ

สินคาท่ีมีไวบริการลูกคา 

    1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ (design) มีการออกแบบสินคาและบริการใหมอยาง

สมํ่าเสมอเพื่อจูงใจลูกคา 

    1.3 รูปลักษณของผลิตภัณฑ (feature) ตองสวยงาม เหมาะสมกับยุคสมัย 

    1.4 คุณภาพของผลิตภัณฑ (quality) มีมาตรฐานท่ียอมรับได เชน ISO 9002 

    1.5 ตราผลิตภัณฑ ( brand name) เพื่อใหลูกคาจดจําไดงายในการซ้ือหรือใช

บริการคร้ังตอไปหรือบอกตอ 

    1.6 การบรรจุหีบหอ (packaging) เพื่อปองกันความเสียหายและเพิ่มมูลคาใหกับ

สินคา 

    1.7 ขนาด (size) ไมใหญหรือเล็กเกิน ไปควรเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 

    1.8 การรับคืน (returns) มีการรับคืนสินคาท่ีไมไดมาตรฐานเพื่อสรางความ

เช่ือม่ันใหลูกคาหรืออาจจะใหลูกคาทดลองใชกอนหากไมพอใจ 

    1.9 การรับประกัน (warranties) เพื่อสรางความม่ันใจใหกับลูกคา 
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    1.10 การใหบริการ ( services) บริการท่ีดีและการมีจุดบริการท่ีมากพอสามารถ

เพิ่มยอดขายได 

โดยผูบริหารสินคาบริการจะตองตัดสินใจเลือกบริการหลัก (core service) และ

องคประกอบเสริม (supplementary service) ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง

ถูกตอง และแขงขันไดดีกับบริการของคูแขง 

   2.  ราคา (price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปของเงิน ซ่ึงผูบริโภคจะทําการ

เปรียบเทียบระหวางมูลคา (value) ผลิตภัณฑกับราคา (price) ถามูลคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซ้ือ 

ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

    2.1 ราคาของผลิตภัณฑในรายการ (list price) เหมาะสมกับคุณภาพสินคา 

    2.2 สวนลดอ่ืนๆ (discounts) เชน ลดราคาการซ้ือสินคานั้นๆ ช้ินท่ีสอง 

     2.3 สวนยอมให (allowances) เชน ใหอะไหลสํารอง 

    2.4 ระยะเวลาการชําระเงิน (payment period) แบงจายเปนงวดๆ หรือผอนชําระ 

      2.5 ระยะเวลาการใหสินเช่ือ (credit terms) เชน ชําระเงินภายใน 2 เดือน 

ในสวนของ ราคา และคาใชจายท่ีลูกคาตองจาย องคประกอบนี้นอกเหนือจากในเร่ืองของ

ราคาตามปกติท่ี ผูบริหารจะตองตัดสินใจ เหมือนกับราคาของสินคาแบบเดิมแลว ผูบริหารยังจะตอง

คํานึงถึงคาใชจายท่ีไมใชตัวเงิน เวลาท่ีลูกคาตองเสียไปในการมาใชบริการ ตลอดจนความรูสึก

ทางดานรางกายและจิตใจท่ีอาจออกมาในแงลบ ไมพอใจตอการบริการท่ีไดรับ เนื่องจากบริการไม

เปนไปตามท่ีคาดหมายไว 

   3.  การจัดจําหนาย (place) หมายถึง รูปแบบกิจกรรมท่ีสามารถนําผลิตภัณฑออกสู

ตลาดเปาหมาย ประกอบดวย 

     3.1  ชองทางการจัดจําหนาย (channels) เชน จํานวนรานคาท่ีจําหนาย 

    3.2  ความครอบคลุม (coverage) มีจุดท่ีจะจําหนายกระจายตัวครอบคลุม ท่ัวท้ัง

พื้นท่ี 

    3.3  การเลือกคนกลาง ( assortments)  ใชคนกลางท่ีมีความสามารถกระจาย

สินคาไดดีและกวางขวางเพียงพอ 
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    3.4  ทําเลท่ีตั้ง ( locations) ตั้งจําหนายอยูในแหลงท่ีเห็นไดงาย ชัดเจน สะดวก 

ใกลลูกคา  

    3.5  การขนสง (transport) กระทําไดอยางคลองตัว ตนทุนต่ํา ใชเวลานอยในการ

ขนสง 

ในสวนของ Place Cyberspace and Time การตัดสินใจเกี่ยวกับการสงมอบบริการตอง

คํานึงถึงปจจัยทางดานสถานท่ีท่ีใหบริการ และเวลาในสินคาบริการบางประเภท สามารถสงมอบ

บริการไดผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีเรียกวาทางอีเมลล หรือทางเวปไซต ก็ได ลูกคาจะคํานึงถึง

ความรวดเร็ว และความสะดวก ในการรับบริการเปนปจจัยท่ีสําคัญ ซ่ึงเปนตัวท่ีผูบริหารตองคอย

ตัดสินใจ เพื่อแขงกันเสนอบริการท่ีสะดวก รวดเร็วใหกับลูกคาใหไดดีท่ีสุด 

   4.  การสงเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางผูซ้ือและ 

ผูขาย เพื่อรูถึงทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย 

(personal selling) และการติดตอส่ือสารโดยการใชส่ือ ( non-personal selling) เคร่ืองมือท่ีใชในการ

ติดตอส่ือสารมีหลายแบบ โดยตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับปจจัยท่ีนํามาใชกับลูกคา ผลิตภัณฑคู

แขงขัน เพื่อบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน เคร่ืองมือสงเสริมท่ีสําคัญมีดังนี้ 

    4.1 การสงเสริมการขาย (sales promotion) มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

    4.2 การโฆษณา (advertising) ใชส่ือท่ีเหมาะสมและตรงตามกลุมเปาหมาย 

         4.3 การใชพนักงานขาย (sales Force)  

          4.4 การประชาสัมพันธ (public Relations) 

    4.5 การตลาดทางตรง (direct Marketing) 

เนื่องจากไมมีสินคาชนิดใดท่ีจะประสบความสําเร็จได ถาไมมีโปรแกรมการส่ือสาร

การตลาดท่ีดี ซ่ึงเขามามีบทบาทในการใหขอมูลท่ีจําเปนกับลูกคา ชักชวนใหเห็นประโยชนท่ีจะไดรับ 

ตลอดจนกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซ้ือบริการเร็วข้ึน แตโดยหลักใหญแลว การส่ือสารการตลาดของ

สินคาบริการมักจะเนนท่ีการสอนลูกคาเกี่ยวกับบริการนั้น วามีประโยชนอยางไรบาง เม่ือไรถึงควรจะ

ใช จะหาไดท่ีไหน และจะตองทําอยางไรบางในการมารับบริการนั้นๆ  (สมวงศ พงศสถาพร 2546 : 

84) 
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6.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 กนกพร จันทร (2549) วิจัยเร่ือง “พฤติกรรมในการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลของผูบริโภค   

ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม         ผานทางอินเทอรเน็ตท่ีเปนผูใช

กลองดิจิตอลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน             และวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อยูในชวงอายุ 31-35 ป มีสถานภาพโสด 

อาชีพพนักงานบริษัท/หางราน การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 

บาท วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลมาใชเพื่อเก็บภาพประทับใจหรือใชในการเดินทาง

ทองเท่ียว ใชยี่หอ  Cannon มากท่ีสุด ราคามากกวา 30,000 บาท ความละเอียดสูงสุดมากกวา 6 ลาน

พิกเซล ใชการดหนวยความจําแบบ Compact Flash ท่ีมีความจุ 512 MB   เลือกซ้ือจากรานขายกลอง 

โดยหาขอมูลในการตัดสินใจจากอินเทอรเน็ต ชําระดวยบัตรเครดิตและเงินสดใกลเคียงกันคือ รอย

ละ 50.5 และ 49.5 ตามลําดับ สวนใหญชําระงวดเดียว และรายการสงเสริมการขายท่ีพอใจคือการ

ลดราคา และผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับผลิตภัณฑมากกวาราคา ชองทางการจัดจําหนาย 

และการสงเสริมการตลาด 

 ในดานความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรไดแก เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได กับความพอใจในลักษณะของผลิตภัณฑทุกดานไม

แตกตางกัน สําหรับลักษณะทางประชากรดานอ่ืน ๆ ไดแก เพศ พบวา เพศหญิง และเพศชายมีความ

แตกตางกันเฉพาะในดานความละเอียดของภาพ ความสามารถในการถายวิดีโอ การใชงานงาย 

ขนาดและน้ําหนัก ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับความพอใจในดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดพบวา ผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากร

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดท่ีแตกตางกันมีความพอใจ

ในทุกดานไมแตกตางกันยกเวนดานการสงเสริมการตลาดคนท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีความพอใจใน

การจัดแสดงสินคาแตกตางกัน 

 

 พรประดิษฐ เชษฐโชติศักดิ์ (2548) วิจัย เร่ือง “การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือกลองถายภาพดิจิตอล ในจังหวัดนครราชสีมา ” กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคท่ี

ซ้ือกลองถายภาพดิจิตอลจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา 
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 กลุมตัวอยางเลือกซ้ือกลองถายภาพดิจิตอลท่ีมีความละเอียดภาพระหวาง  3,000,001 – 

4,000,000 Pixels มีระบบหนวยความจํา Smart Media ปริมาณหนวยความจํา 128 MB สาเหตุท่ีทํา

ใหผูบริโภค เหลานี้ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลคือ  ตองการใชงานเองเหตุผลสําคัญในการเลือกคือ  

ตราสินคาของกลองถายภาพดิจิตอลท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  ระยะเวลาท่ีผูบริโภคใชพิจารณา

กอนตัดสินใจซ้ือกลองถายภาพดิจิตอลคือ ใชระยะเวลา  1 เดือน   ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน

ราคา ปจจัยดานสถานท่ี และปจจัยดานการสงเสริมตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

กลองถายภาพดิจิตอลของผูบริโภค  ในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน  

ปจจัยภายนอกดานเทคโนโลยีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือกลองถายภาพดิจิตอลของ

ผูบริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมาก  สวนทางปจจัยภายนอกดานสังคมและ

วัฒนธรรมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือกลองถายภาพดิจิตอลโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง 

 

 นฤภัทร เดชแมรธัญ (2545) วิจัย เร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร” โดยการใชแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด จากผูบริโภคท่ีซ้ือกลองถายภาพ

ดิจิตอลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีทุกเพศ ทุกอายุ ทุก

อาชีพ ทุกรายได และตั้งแตระดับมัธยมศึกษาเปนตอนตนข้ึนไป 

 สวนปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลในจังหวัดกรุงเทพมหานครท้ังดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี และดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญกับปจจัยท้ัง 4 ดานเทากันหมดคือมีความสําคัญในระดับมาก 
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บทที ่ 3 

วธีิดําเนินการศึกษา 
 

  

  

 

 

 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษา ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ซ่ึงมีรายละเอียด

เกี่ยวกับระเบียบวิธีดําเนินการศึกษาดังนี้ 
 

1. รูปแบบวธีิการศึกษา 
 

การศึกษานี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ประเภทของการศึกษา

เชิงสํารวจ (Survey Research)  
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

2.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จํานวน 4,859 คน (กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552) 

 

 

2.2 กลุมตัวอยาง  คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

จํานวน 370 คน 

 

2.3 ขนาดกลุมตัวอยาง 

 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการคํานวณจากสูตร ของ Taro Yamane (Yamane, 

1973: 1088) ดังนี ้

2Ne1

N
n

+
=  

  

เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N = ขนาดของกลุมประชากร 

e = คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได  
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ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี ้ผูศึกษากําหนดคาคลาดเคล่ือนของการประมาณคาไวท่ี        รอยละ 

5 หรือ 0.05 

แทนคาในสูตร  2)4,859(0.051

4,859
n

+
=   

 

 ~        370 คน 

 

2.4 วิธีการสุมตัวอยาง  

 การศึกษานี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบผสมผสานดวยการเลือกกลุมตัวอยางท่ีไมเปน

ตามโอกาสทางสถิติ (Non- Probability Sampling) และการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยางจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ดังนี้  

- เปนผูท่ีมีประสบการณในการซ้ือกลองดิจิตอล 

- ไมจํากัด เพศ อายุ และคณะ 

- ยินดีตอบแบบสอบถามการวิจัย  

 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยคําถาม

ปลายปด (Close-Ended Question) และคําถามปลายเปด (Open-Ended Question) แบงออกเปน 3 

สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามวัดขอมูลทางดานประชากรศาสตรของนักศึกษา ไดแก เพศ  

อายุ ช้ันปท่ีกําลังศึกา คณะท่ีกําลังศึกษา รายไดครอบครัวตอเดือน และรายไดเฉล่ียตอเดือน  เปน

คําถามปลายเปดแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 6 ขอ  

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามวัด ปจจัยดานอ่ืนๆท่ีมีผลตอ การซ้ือกลองดิจิตอลของ

นักศึกษา ไดแก ยี่หอท่ีซ้ือ สาเหตุท่ีซ้ือ ความละเอียดของภาพ  ราคาท่ีเลือกซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือ ระยะเวลาท่ีซ้ือกลองสถานท่ีซ้ือกลองดิจิตอล  ส่ือท่ีทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับกลอง

ดิจิตอล เปนคําถามปลายเปดแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 12 ขอ 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามวัดระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม

การตลาด โดยลักษณะคําถามจะเปนลักษณะมาตรวัดแบบลิเคิต  (Likert Scale) มีตัวเลือก 5 อันดับ 
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คือ ใหความสําคัญมากท่ีสุด  ใหความสําคัญมาก ความสําคัญปานกลาง ความสําคัญนอย และให

ความสําคัญนอยท่ีสุด จํานวน 27 ขอ  

 

  คะแนนคาเฉล่ียท่ีไดนํามาแปลความหมายไดดังนี้ 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.50 – 2.49 หมายถึง นอย 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา

แบบสอบถามไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาของเร่ืองท่ีตองการศึกษา ( Content Validity) 

เพื่อแกไขขอคําถามและปรับปรุงเนื้อหาของแบบสอบถามใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน เปนการ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความถูกตอง ความครอบคลุมของเนื้อหา และความเหมาะสมของ

ภาษาท่ีใช 
 

 2 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) มาตรวัด โดยการนําแบบสอบถามไปทดลอง

ใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา คือนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาสัมประสิทธ์ิ  

Alpha ของ  Cronbach และทําการปรับปรุงขอคําถาม กอนนําไปเก็บขอมูลจริง สําหรับคา

สัมประสิทธ์ิ Alpha ของ Cronbach จะตองมีคามากกวา 0.60 จึงจะสามารถนําแบบสอบถามฉบับนี้

ไปใชเก็บขอมูลจริงได  ซ่ึงในคร้ังนี้ไดคาสัมประสิทธ์ิ Alpha ของ Cronbach เทากับ 0.893 ซ่ึงถือวา

อยูเกณฑระดับสูง  เพราะฉะนั้นแบบสอบถามนี้สามารถนําไปเปนเคร่ืองมือในการศึกษาในงาน

ศึกษาช้ินนี้ได 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 

        1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมตามสะดวก  

(Convenience Random) โดยใชแบบสอบถามจํานวน  370 ชุด กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยระยะเวลาในการสํารวจ  คือ เดือนธันวาคม พ.ศ.  2552 แลวนํา

ขอมูลท่ีไดไปตรวจความถูกตอง และนําไปวิเคราะหสรุปผลการศึกษาตอไป  

        2. ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ  

สารสนเทศ   อิเล็กทรอนิคส บทความ และ ผลการศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

การประมวลผลข้อมูล 

  ในการประมวลผลขอมูล ผู ศึกษาไดดําเนินการดังนี ้

          1.  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

          2.  ใหคะแนนและลงรหัส (Coding) ขอมูลจากแบบสอบถามทุกขอ 

          3.  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) เปนการบรรยายขอมูลโดยวิธีการแจงแจงความถ่ี  

  1. ใชสถิติรอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายคุณลักษณะทางประชากรศาสตร

ของกลุมตัวอยาง  

  2. ใชสถิติ คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อ

วิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเร่ือง “การศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” โดยใช

แบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือ               ในการศึกษา แลวนํามาประมวลผลดวยโปรแกรม  SPSS โดย

ผูศึกษาไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการศึกษา โดยแบงการนําเสนออกเปน 4 ตอน 

ตามลําดับ ดังนี้  

ตอนที ่1 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักศึกษา  โดยใชคาความถ่ี  และรอยละ 

ประกอบดวย เพศ อายุ ช้ันปท่ีกําลังศึกษา  คณะท่ีกําลังศึกษา  รายไดของครอบครัวตอเดือน  และ

รายไดตอเดือนของนักศึกษา  

ตอนที ่2 ข้อมูลปัจจัยอืน่ๆทีมี่ผลต่อ การเลอืกซ้ือกล้องดิจิตอล         โดยใชคาความถ่ี        

และรอยละ ประกอบดัวย วัตถุประสงคในการซ้ือ  ยี่หอท่ีซ้ือ  ประเภทของกลอง ความละเอียดของ

ภาพ  ราคาของกลอง  การชําระเงิน บุคคลท่ีมีผลตอการซ้ือ  ระยะเวลาท่ีซ้ือ  สถานท่ีซ้ือ  เหตุผลการ

ตัดสินใจซ้ือ  และแหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับในการตัดสินใจซ้ือ 

ตอนที ่3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่ อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิตอล  

โดยใชคาเฉล่ีย ( x )      และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)        ประกอบดวย        ปจจัยดายผลิตภัณฑ  

ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานสถานท่ี  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ตอนที่4 ข้อมูลความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการซ้ือกล้อง

ดิจิตอล จําแนกตามเพศ อายุ ช้ันป คณะ รายไดของครอบครัว และรายไดของนักศึกษา ในรูปตาราง

ตารางแสดงความสัมพันธแจกแจงขอมูล (Cross-Tabulation Table) 
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ตอนที ่1 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักศึกษา 

ตารางที ่1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ                  

 

จากตารางท่ี 1 พบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.1 และเปนเพศ

ชาย  คิดเปนรอยละ 38.9 

 

ตารางที ่2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

  

จากตารางท่ี 2 พบวานักศึกษาสวนใหญมีอายุระหวาง 21-23 ป คิดเปนรอยละ 71.6 และ

มีอายุระหวาง 18 – 20 ป คิดเปนรอยละ 28.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

 ชาย 144 38.9 

 หญิง 226 61.1 

 รวม 370 100.0 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

 18 – 20 ป 105 28.4 

 21 – 23 ป 265 71.6 

 รวม 370 100.0 
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ตารางที ่3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

 

จากตารางท่ี 3 พบวานักศึกษาสวนใหญกําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 3 คิดเปนรอยละ 57.3  

รองลงมา ช้ันปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 22.4  ช้ันปท่ี 2  คิดเปนรอยละ 14.6  และช้ันปท่ี 1  คิดเปนรอยละ 

5.7 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะท่ีศึกษา 

 

จากตางท่ี 4 พบวานักศึกษาสวนใหญศึกษาอยูในคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร  คิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมาคือคณะ วิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 35.7  และ             

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คิดเปนรอยละ 16.2 

 

 

 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

 ช้ันปท่ี 1 21 5.7 

 ช้ันปท่ี 2 54 14.6 

 ช้ันปท่ี 3 212 57.3 

 ช้ันปท่ี 4 83 22.4 

 รวม 370 100.0 

คณะท่ีศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

 คณะวิทยาการจัดการ 132 35.7 

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 60 16.2 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 178 48.1 

 รวม 370 100.0 
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ตารางที5่ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดของครอบครัวตอเดือน  

 

 จากตารางท่ี 5 พบวานักศึกษาสวนใหญมีรายไดของครอบครัวตอเดือนระหวาง 30,001 

– 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.0 รองลงมาคือ รายไดระหวาง 20,000 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 

22.7 รองลงมาอีกคือ รายไดระหวาง  40,001 – 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.5 รายไดระหวาง  

50,001 – 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.8 และรายไดมากกวา 60,001 บาท คิดเปนรอยละ 11.9 

ตามลําดับ 

 

ตารางที6่ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

 

  

 

รายไดของครอบครัวตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

 20,000 – 30,000 บาท 84 22.7 

 30,001 – 40,000 บาท 100 27.0 

 40,001 – 50,000 บาท 76 20.5 

 50,001 – 60,000 บาท 66 17.8 

 มากกวา 60,001 บาท 44 11.9 

 รวม 370 100.0 

รายไดตอเดือนของนักศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

 ต่ํากวา 3,000 บาท 44 11.9 

 3,001 – 5,000 บาท 116 31.4 

 5,001 – 7,000 บาท 93 25.1 

 7,001 – 9,000 บาท 66 17.8 

 มากกวา 9,001 บาท 51 13.8 

 รวม 370 100.0 
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จากตารางท่ี 6 พบวานักศึกษาสวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง  3,001 – 5,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 31.4 รองลงมาคือ รายไดระหวาง  5,001 – 7,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.1 รองลงมา

อีกคือ รายไดระหวาง 7,001 – 9,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.8 รายไดมากกวา 9,001 บาท คิดเปน

รอยละ 13.8 และรายไดต่ํากวา 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.9 

 

ตอนที ่2 ข้อมูลปัจจัยอืน่ๆทีมี่ผลต่อการเลอืกซ้ือกล้องดิจิตอล 

ตารางที ่7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงคในการซ้ือกลอง 

วัตถุประสงค จํานวน (คน) รอยละ 

            เพื่อใชงาน 135 36.5 

            เพื่อถายภาพ 235 63.5 

รวม 370 100.0 

 

จากตารางท่ี 7 พบวาวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลของนักศึกษาสวนใหญคือ 

เพื่อถายภาพ คิดเปนรอยละ 63.5 และเพื่อใชงาน คิดเปนรอยละ 36.5  
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ตารางที ่8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามยี่หอของกลองท่ีเลือกซ้ือ 

ยี่หอ จํานวน (คน) รอยละ 

            Sony 124 33.5 

            Kodak 24 6.5 

            Fujifilm 8 2.2 

            Cannon 119 32.2 

            Olympus 10 2.7 

            Nikon 28 7.6 

            Samsung 38 10.3 

            Brica 2 .5 

            Panasonic 13 3.5 

            Minolta 4 1.1 

รวม 370 100.0 

 

จากตารางท่ี 8 พบวายี่หอของกลองท่ีนักศึกษาสวนใหญเลือกซ้ือคือ ยี่หอ Sony คิดเปน

รอยละ 33.5 รองลงมาคือ ยี่หอ Cannon คิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาอีกคือ ยี่หอ  คิดเปนรอยละ 

10.3 และยี่หอ Nikon คิดเปนรอยละ 7.6 

 

ตารางที ่9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของกลอง 

ประเภทของกลอง จํานวน (คน) รอยละ 

            กลองคอมแพ็ค 216 58.4 

            กลอง D-SLR Camera 148 40.0 

            อ่ืนๆ 6 1.6 

รวม 370 100.0 
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จากตารางท่ี 9 พบวาประเภทกลองดิจิตอลท่ีนักศึกษาสวนใหญเลือกใช คือ ประเภท

กลองคอมแพค  คิดเปนรอยละ  58.4 รองลงมาคือ ประเภทกลอง D-SLR Camera คิดเปนรอยละ 

40.0 และกลองประเภทอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 1.6 

 

ตารางที ่10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความละเอียดของกลอง 

ความละเอียด จํานวน (คน) รอยละ 

            ต่ํากวา 5 ลาน Pixels 54 14.6 

            5- 10 ลาน Pixels 213 57.6 

            มากกวา 10 ลาน Pixels 103 27.8 

รวม 370 100.0 

 

 จากตารางท่ี 10 พบวานักศึกษาสวนใหญเลือกใชกลองดิจิตอลท่ีมีความละเอียดอยู

ระหวาง 5- 10 ลาน Pixels คิดเปนรอยละ 57.6 รองลงมาคือ ความละเอียด มากกวา 10 ลาน Pixels 

คิดเปนรอยละ 27.8 และความละเอียดต่ํากวา 5 ลาน Pixels คิดเปนรอยละ 14.6 

 

ตารางที ่11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามราคาของกลอง 

ราคา จํานวน (คน) รอยละ 

            ต่ํากวา 5,000 บาท 19 5.1 

            5,001- 10,000 บาท 88 23.8 

            10,001- 15,000 บาท 134 36.2 

            15,001- 20,000 บาท 60 16.2 

            มากกวา 20,000 บาท 69 18.6 

รวม 370 100.0 

 

จากตารางท่ี 11 พบวาราคาของกลองดิจิตอลท่ีนักศึกษาสวนใหญเลือกซ้ืออยูระหวาง 

10,001- 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.2 รองลงมาคือ ราคาระหวาง 5,001- 10,000 บาท คิดเปนรอย
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ละ 23.8 รองลงมาอีกคือ ราคามากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.6 ราคาระหวาง 15,001- 

20,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.2 และราคาต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.1 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลอง 

ลักษณะการชําระเงิน จํานวน (คน) รอยละ 

            เงินสด 290 78.4 

            บัตรเครดิต 47 12.7 

            ผอนชําระ 28 7.6 

            อ่ืนๆ 5 1.4 

รวม 370 100.0 

 

จากตารางท่ี 12 พบวาลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองของนักศึกษาสวนใหญเปน

การชําระดวยเงินสด  คิดเปนรอยละ 78.4 รองลงมาคือ ชําระดวยบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 12.7 

รองลงมาอีกคือ ชําระดวยวิธีการผอนชําระ คิดเปนรอยละ 7.6 และชําระดวยวิธีอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 

1.4 

 

ตารางที ่13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 

     กลอง 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ จํานวน (คน) รอยละ 

            ตนเอง 166 44.9 

            พอ/แม 111 30.0 

            เพื่อน 58 15.7 

            แฟน/คนรัก 31 8.4 

            อ่ืนๆ 4 1.1 

รวม 370 100.0 
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จากตารางท่ี 13 พบวาบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองของนักศึกษาสวน

ใหญ คือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 44.9 รองลงมาคือ พอ/แม คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมาอีกคือ เพื่อน 

คิดเปนรอยละ 15.7 แฟน/คนรัก คิดเปนรอยละ 8.4 และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 1.1 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่14 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาท่ีซ้ือกลองมาแลว 

ระยะเวลา จํานวน (คน) รอยละ 

            ต่ํากวา 1 ป 77 20.8 

            1 ป 137 37.0 

            มากกวา 1 ป 156 42.2 

รวม 370 100.0 

 

จากตารางท่ี 14 พบวาสวนใหญนักศึกษาจะซ้ือกลองมามากกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 42.2 

รองลงมาคือ 1 ป คิดเปนรอยละ 37.0 และต่ํากวา 1 ป คิดเปนรอยละ 20.8 

 

ตารางที ่15 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือกลอง 

สถานท่ี จํานวน (คน) รอยละ 

            รานคาปลีกสมัยใหม (Lotus ,Big C) 17 4.6 

            รานขายกลอง 116 31.4 

            หางพันธุทิพย 34 9.2 

            ศูนยรวม IT 105 28.4 

            หางสรรพสินคา 98 26.5 

รวม 370 100.0 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวาสถานท่ีท่ีนักศึกษาสวนใหญเลือกซ้ือกลองดิจิตอล คือ รานขาย

กลองคิดเปนรอยละ 31.4 รองลงมาคือ ศูนยรวม IT คิดเปนรอยละ 28.4 รองลงมาอีกคือ 
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หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 26.5 หางพันธุทิพย คิดเปนรอยละ 9.2 และรานคาปลีกสมัยใหม  

(Lotus , Big C) คิดเปนรอยละ 4.6 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลของการเลือกสถานท่ีซ้ือ 

เหตุผล จํานวน (คน) รอยละ 

            ใกลท่ีอยูอาศัย 102 27.6 

            คําแนะนําของคนรูจัก 96 25.9 

            ราคาถูกกวาท่ีอ่ืน 69 18.6 

            บริการหลังการขาย 55 14.9 

            บริการของพนักงาน 44 11.9 

            อ่ืนๆ 4 1.1 

รวม 370 100.0 

 

จากตารางท่ี 16 พบวาเหตุผลสวนใหญท่ีนักศึกษาเลือกสถานท่ีซ้ือกลอง คือ  ใกลท่ีอยู

อาศัย คิดเปนรอยละ 27.6 รองลงมาคือ คําแนะนําของคนรูจัก คิดเปนรอยละ 25.6 รองลงมาอีกคือ 

ราคาถูกกวาท่ีอ่ืน คิดเปนรอยละ 18.6 และบริการหลังการขาย คิดเปนรอยละ 14.9 

 

ตารางที ่17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือกลอง 

                   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ จํานวน (คน) รอยละ 

            ซ้ือตามเพื่อน 29 7.8 

            ตองการใช 260 70.3 

            ตองการทันสมัยนิยม 25 6.8 

            ทองเท่ียวอยูเปนประจํา 99 26.8 

            ชอบถายรูป 194 52.4 

            อ่ืนๆ 4 1.1 
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จากตารางท่ี 17 พบวาเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือกลองของนักศึกษาสวนใหญคือ 

ตองการใช คิดเปนรอยละ 70.3 รองลงมาคือ ชอบถายรูป คิดเปนรอยละ 52.4 รองลงมาอีกคือ 

ทองเท่ียวอยูเปนประจํา คิดเปนรอยละ 26.8 และซ้ือตามเพื่อน คิดเปนรอยละ 7.8 

 

ตารางที ่18 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีไดรับมาใน 

     การตัดสินใจซ้ือ 

แหลงขอมูลขาวสาร จํานวน (คน) รอยละ 

            แผนพับ/ใบปลิว 32 8.6 

            อินเทอรเน็ต 141 38.1 

            เพื่อน/คนรูจัก 77 20.8 

            พนักงานขาย 14 3.8 

            รานถายรูป 6 1.6 

            โทรทัศน 78 21.1 

            หนังสือพิมพ 18 4.9 

            วิทยุ 4 1.1 

รวม 370 100.0 

 

จากตารางท่ี 18 พบวาแหลงขอมูลท่ีไดรับมาในการตัดสินใจซ้ือกลองของนักศึกษาสวน

ใหญคือ อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมาคือ โทรทัศน คิดเปนรอยละ 21.1 รองลงมาอีก

คือ เพื่อน/คนรูจัก คิดเปนรอยละ 20.8 และแผนพับ/ใบปลิว คิดเปนรอยละ 8.6 
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ตอนที ่3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องดิจิตอล 

ตารางที ่19 คาเฉล่ีย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุมตัวอยางท่ีใหความสําคัญตอ                                                                        

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลดานผลิตภัณฑ 

 

จากตารางท่ี 19 พบวา โดยภาพรวม นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ดานผลิตภัณฑ ในระดับมาก ( x  = 

4.16) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการซ้ือสูงท่ีสุด คือ ขอ  1. ความ

ละเอียดและสวนประกอบ ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.45 รองลงมาคือ ขอ 9. ศูนยซอมนาเช่ือถือ  ใน

ระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.29) สวนขอท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการซ้ือต่ําท่ีสุด คือ ขอ 4. ขนาดเล็ก

และบาง ในระดับมาก ( x  = 3.90) 

 

 

 

ดานผลิตภัณฑ x  S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

            1. ความละเอียดและสวนประกอบ 4.45 0.57 มากท่ีสุด 

            2. ความสามารถในการ Zoom 4.21 0.65 มากท่ีสุด 

            3. ปริมาณหนวยความจํา 4.14 0.66 มาก 

            4. ขนาดเล็กและบาง 3.90 0.80 มาก 

            5. ซอฟตแวรท่ีใชงายมีฟงกชันเยอะ 4.00 0.71 มาก 

            6. ตราสินคามีช่ือเสียง 4.23 0.70 มากท่ีสุด 

            7. รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย 4.09 0.74 มาก 

            8. อุปกรณเสริม 3.96 0.72 มาก 

            9. ศูนยซอมนาเชื่อถือ 4.29 0.71 มากท่ีสุด 

            10. แข็งแรงคงทน 4.35 0.71 มากท่ีสุด 

รวม 4.16 0.44 มาก 
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ตารางที ่20 คาเฉล่ีย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุมตัวอยางท่ีใหความสําคัญตอ                                                                        

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลดานราคา 

 

จากตารางท่ี 20 พบวา โดยภาพรวม นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ดานราคา ในระดับมาก ( x  = 3.70) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการซ้ือสูงท่ีสุด คือ ขอ  1. ราคากลอง

เหมาะสมกับคุณภาพ  ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.23) รองลงมาคือ ขอ 2. ราคาอุปกรณเสริมถูกกวา

ยี่หออ่ืน ในระดับมาก ( x  = 3.80) สวนขอท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการซ้ือต่ําท่ีสุด คือ             

ขอ 4. สามารถซ้ือดวยเงินผอนในอัตราดอกเบ้ียต่ํา ในระดับปานกลาง ( x  = 3.31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานราคา x  S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

            1. ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ 4.23 0.58 มากท่ีสุด 

            2. ราคาอุปกรณเสริมถูกกวายี่หออ่ืน 3.80 0.72 มาก 

            3. การรับบัตรเครดิต 3.45 0.94 มาก 

            4. สามารถซ้ือดวยเงินผอนในอัตราดอกเบ้ียต่ํา 3.31 1.06 ปานกลาง 

รวม 3.70 0.65 มาก 
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ตารางที ่21 คาเฉล่ีย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุมตัวอยางท่ีใหความสําคัญตอ                                                                        

                   ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

จากตารางท่ี 21 พบวา โดยภาพรวม นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ดานชองทางการจัดจําหนาย ในระดับ

มาก  ( x  = 3.77) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการซ้ือสูงท่ีสุด คือ 

ขอ 5. มีศูนยซอมมาก ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.22) รองลงมาคือ ขอ 4. หารานซ้ือไดงาย ในระดับ

มาก  ( x  = 3.95) สวนขอท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการซ้ือต่ําท่ีสุด คือ ขอ 7. มีท่ีจอดรถ ใน

ระดับปานกลาง ( x  = 3.40) 

 

 

 

 

 

 

 

ดานชองทางการจัดจําหนาย x  S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

            1. รานคาท่ีขายไปมาสะดวก 3.92 0.86 มาก 

            2. การตกแตงรานสวยงาม 3.59 0.86 มาก 

            3.จัดรานสะอาด สะดุดตา 3.69 0.79 มาก 

            4. หารานซ้ือไดงาย 3.95 0.74 มาก 

            5. มีศูนยซอมมาก 4.22 0.66 มากท่ีสุด 

            6. ปายสถานท่ีขายชัดเจน 3.65 0.82 มาก 

            7. มีท่ีจอดรถ 3.40 0.97 ปานกลาง 

รวม 3.77 0.58 มาก 
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ตารางที ่22 คาเฉล่ีย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุมตัวอยางท่ีใหความสําคัญตอ                                                                        

                  ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลดานการสงเสริมการตลาด 

 

จากตารางท่ี 22 พบวา โดยภาพรวม นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ดานการสงเสริมการตลาด ในระดับ

มาก     ( x  = 3.96) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการซ้ือสูงท่ีสุด 

คือ ขอ 5. มีการรับประกันจากศูนย  ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.27) รองลงมาคือ ขอ 2. พนักงานท่ี

สามารถแนะนําได ในระดับมาก ( x  = 4.17) สวนขอท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการซ้ือต่ําท่ีสุด 

คือ ขอ 6. มีสินคาพรีเม่ียม(ของแถม) ในระดับมาก ( x  = 3.72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการสงเสริมการตลาด x  S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

            1. การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ 4.04 0.79 มาก 

            2. พนักงานท่ีสามารถแนะนําได 4.17 0.63 มาก 

            3. การจัดบูธสาธิตการใชงาน 3.74 0.76 มาก 

            4. มีการลดราคาชวงเทศกาล 3.80 0.85 มาก 

            5. มีการรับประกันจากศูนย 4.27 0.66 มากท่ีสุด 

            6. มีสินคาพรีเม่ียม(ของแถม) 3.72 0.80 มาก 

รวม 3.96 0.53 มาก 
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ตอนที4่ ข้อมูลความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการซ้ือกล้องดิจิตอล   

ตารางที ่23 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงคในการซ้ือท่ีมีผลตอการ   

      ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลและตามเพศ 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 
เพศ 

ชาย  หญิง  รวม 

            เพื่อใชงาน 47 32.6 88 38.9 135 36.5 

            เพื่อถายภาพ 97 67.4 138 61.1 235 63.5 

รวม 144 100.0 226 100.0 370 100.0 
2χ =  1.506   d.f =  1 Sig. =  0.220 

จากตารางท่ี 23 เม่ือพิจารณาดานวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลตามเพศ พบวา 

นักศึกษาสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือเพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ 63.0 โดยท้ัง

นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงสวนใหญ มีวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล เพื่อถายภาพ  คิด

เปนจํานวนรอยละ 67.4  และ 61.1 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. 

=  0.220 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับ วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่ 24 จํานวนและรอยละของ กลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอ   

การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามเพศ 

ประเภทกลอง 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

            กลองคอมแพค 56 38.9 160 70.8 216 58.4 

            กลอง D-SLR camera 88 61.1 60 26.5 148 40.0 

            อ่ืนๆ - - 6 2.7 6 1.6 

รวม 144 100.0 226 100.0 370 100.0 
2χ =  45.430   d.f =  2 Sig. =  0.00 
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จากตารางท่ี 24 เม่ือพิจารณาดานประเภทของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ตามเพศ พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท  กลองคอมแพค คิดเปนจํานวนรอยละ 

58.4 โดยนักศึกษาชาย สวนใหญซ้ือกลอง SLR camera คิดเปนจํานวนรอยละ 61.1 สวนนักศึกษา

หญิงสวนใหญซ้ือกลองประเภท    กลองคอมแพค คิดเปนจํานวนรอยละ 70.8 และเม่ือพิจารณา

คาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา เพศ มีความสัมพันธกับ 

ประเภทของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่25 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความละเอียดของภาพท่ีมีผลตอ การ 

                   ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามเพศ 

ความละเอียดของภาพ 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

            ต่ํากวา 5 ลาน Pixels 24 16.7 30 13.3 54 14.6 

            5 – 10 ลาน Pixels 51 35.4 162 71.7 213 57.6 

            มากกวา 10 ลาน Pixels 69 47.9 34 15.0 103 27.8 

รวม 144 100.0 226 100.0 370 100.0 
2χ =  54.930   d.f =  2 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 25 เม่ือพิจารณาดานความละเอียดของภาพของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือตามเพศ พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอล ความละเอียดของภาพ  5 – 10 ลาน 

Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ 57.6 โดยท่ีนักศึกษาชายสวนใหญซ้ือ กลองดิจิตอลความละเอียด     

มากกวา 10 ลาน Pixels คิดเปนจํานวนรอยละ 47.9 สวนนักศึกษาหญิงสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ี

ความละเอียด     5 – 10 ลาน Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ 71.7 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -

สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา เพศ มีความสัมพันธกับ ความละเอียด

ของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่26 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามราคาของกลองท่ีมีผลตอ  

  การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามเพศ 

ราคากลอง 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

            ต่ํากวา 5,000 บาท 2 1.4 17 7.5 19 5.1 

            5,001 – 10,000 บาท 24 16.7 64 28.3 88 23.8 

            10,001 – 15,000 บาท 43 29.9 91 40.3 134 36.2 

            15,001 – 20,000 บาท 24 16.7 36 15.9 60 16.2 

            มากกวา 20,001 บาท 51 35.4 18 8.0 69 18.6 

รวม 144 100.0 226 100.0 370 100.0 
2χ =  49.667   d.f =  4 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 26 เม่ือพิจารณาดานราคาของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตาม

เพศ พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา 10,001 – 15,000 บาท  คิดเปนจํานวนรอยละ  

36.2โดยท่ีนักศึกษาชายสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา มากกวา 20,001 บาท  คิดเปนจํานวนรอยละ 

35.4 สวนนักศึกษาหญิงสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนจํานวนรอย

ละ 40.3 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา 

เพศ มีความสัมพันธกับ ราคาของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่27 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการชําระเงินท่ีมีผลตอ  

  การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามเพศ 

การชําระเงิน 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

            เงินสด 96 66.7 194 85.8 290 78.4 

            บัตรเครดิต 28 19.4 19 8.4 47 12.7 

            ผอนชําระ 18 12.5 10 4.4 28 7.6 

            อ่ืนๆ 2 1.4 3 1.3 5 1.4 

รวม 144 100.0 226 100.0 370 100.0 
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2χ =  20.143   d.f =  3 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 27 เม่ือพิจารณาดานลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือตามเพศ พบวา นักศึกษาสวนใหญชําระเงินดวยเงินสด คิดเปนจํานวนรอยละ  78.4 

โดยท้ังนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอลดวยเงินสด  

คิดเปนจํานวนรอยละ 66.7 และ 85.8 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา 

Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา เพศ มีความสัมพันธกับ ลักษณะการชําระเงินในการซ้ือ

กลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่28 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  

   กลองดิจิตอล และตามเพศ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินในการซ้ือ 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

            ตนเอง 66 45.8 100 44.2 166 44.9 

            พอ/แม 44 30.6 67 29.6 111 30.0 

            เพื่อน 20 13.9 38 16.8 58 15.7 

            แฟน/คนรัก 12 8.3 19 8.4 31 8.4 

          อ่ืนๆ 2 1.4 2 0.9 4 1.1 

รวม 144 100.0 226 100.0 370 100.0 
2χ =  .761   d.f =  4 Sig. =  0.944 

 จากตารางท่ี 28 เม่ือพิจารณาดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล

ตามเพศ พบวา บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของนักศึกษาสวนใหญคือ ตนเอง คิดเปน

จํานวนรอยละ 44.9 โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของท้ังนักศึกษาชายและ

นักศึกษาหญิงคือ ตนเอง คิ ดเปนจํานวนรอยละ 44.8 และ 44.2 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติ

ไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.944 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับ บุคคลท่ี

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่29 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ     

  กลองดิจิตอล และตามเพศ 

ระยะเวลา 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

            ต่ํากวา 1 ป 25 17.4 52 23.0 77 20.8 

            1 ป 55 38.2 82 36.3 137 37.0 

            มากกวา 1 ป  64 44.4 92 40.7 156 42.2 

รวม 144 100.0 226 100.0 370 100.0 
2χ =  1.726   d.f =  2 Sig. =  0.422 

จากตารางท่ี 29 เม่ือพิจารณาปจจัยดานระยะเวลาในการซ้ือกลองดิจิตอล ตามเพศ พบวา  

นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองมามากกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 42.2 โดยท้ังนักศึกษาชายและนักศึกษา

หญิงซ้ือกลองมามากกวา 1 ป  คิดเปนจํานวนรอยละ 44.4 และ 40.7 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณา

คาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.422 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับ 

ระยะเวลาในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่30 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                   กลองดิจิตอล และตามเพศ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผล 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

            ซ้ือตามเพื่อน 18 12.5 11 4.9 29 7.8 

            ตองการใช 108 75.0 152 67.3 260 70.3 

            ตองการทันสมัยนิยม 15 10.4 10 4.4 25 6.8 

            ทองเท่ียวอยูเปนประจํา 37 25.7 62 27.4 99 26.8 

          ชอบถายรูป 59 41.0 135 59.7 194 52.4 

           อ่ืนๆ  - -  4 1.8 4 1.1 
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จากตารางท่ี 30 เม่ือพิจารณาดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามเพศ 

พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลเพราะตองการใช คิดเปนรอยละ 70.3 โดยท้ังนักศึกษา

ชายและนักศึกษาหญิงซ้ือกลองดิจิตอลเพราะตองการใช คิดเปนจํานวนรอยละ 75.0 และ 67.3 

ตามลําดับ  

 

ตารางที ่31 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                   กลองดิจิตอล และตามเพศ 

แหลงขอมูล 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

            แผนพับ/ใบปลิว 12 8.3 20 8.8 32 8.6 

            อินเตอรเน็ต 80 55.6 61 27.0 141 38.1 

            เพื่อน/คนรูจัก 17 11.8 60 26.5 77 20.8 

            พนักงานขาย 4 2.8 10 4.4 14 3.8 

          รานถายรูป 4 2.8 2 0.9 6 1.6 

          โทรทัศน 20 13.9 58 25.7 78 21.1 

           หนังสือพิมพ 3 2.1 15 6.6 18 4.9 

           วิทยุ 4 2.8 - - 4 1.1 

รวม 144 100.0 226 100.0 370 100.0 
2χ =  46.432   d.f =  7 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 31  เม่ือพิจารณาดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ตามเพศ พบวา  นักศึกษาสวนใหญมีแหลงขอมูลในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต 

คิดเปนรอยละ 38.1 โดยท้ังนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีแหลงขอมูลในการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต  คิดเปนจํานวนรอยละ 55.6 และ 27.0 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติ

ไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา เพศ มีความสัมพันธกับ 

แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่32 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

      กลองดิจิตอลและตามเพศ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ความละเอียดและสวนประกอบ 4.46 4.44 4.45 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ความสามารถในการZoom 4.22 4.21 4.21 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ปริมาณหนวยความจํา 4.14 4.15 4.14 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ขนาดเล็กและบาง 3.90 3.90 3.90 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ซอฟตแวรท่ีใชงาย มีฟงกชันเยอะ 4.06 3.96 4.00 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ตราสินคามีช่ือเสียง 4.28 4.19 4.23 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย 4.23 4.00 4.09 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

อุปกรณเสริม 4.07 3.89 3.96 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ศูนยซอมนาเช่ือถือ 4.34 4.26 4.29 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

แข็งแรงคงทน 4.40 4.31 4.35 

  (มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 32 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ใน

การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ความละเอียดและสวนประกอบ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา ท้ังนักศึกษาเพศชายและหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑใน

ดาน ความละเอียดและสวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และ 4.44 ตามลําดับ 
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ตารางที ่33 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

     กลองดิจิตอลและตามเพศ 

ปจจัยดานราคา 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.42 4.11 4.23 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ราคาอุปกรณเสริมถูกกวายี่หออ่ืน 4.08 3.62 3.80 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

การรับบัตรเครดิต 3.79 3.23 3.45 

  (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สามารถซ้ือดวยเงิรผอนในอัตรา 3.64 3.11 3.31 

ดอกเบ้ียต่ํา (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 33 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ในการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 เม่ือ

จําแนกตามเพศ พบวา ท้ังนักศึกษาเพศชายและหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาในดาน ราคา

กลองเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 และ 4.11 ตามลําดับ 
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ตารางที ่34 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอ 

                   การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลและตามเพศ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

รานคาท่ีขายไปมาสะดวก 4.21 3.73 3.92 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

การตกแตงรานสวยงาม 3.85 3.43 3.59 

  (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

จัดรานสะอาด สะดุดตา 4.07 3.46 3.69 

  (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

หารานซ้ือไดงาย 4.21 3.78 3.95 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

มีศูนยซอมมาก 4.37 4.13 4.22 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ปายสถานท่ีขายชัดเจน 3.76 3.58 3.65 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

มีท่ีจอดรถ 3.45 3.37 3.40 

  (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 34 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ มีศูนยซอมมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา ท้ังนักศึกษาเพศชายและหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนายในดานมีศูนยซอมมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 และ 4.13 ตามลําดับ 
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ตารางที ่35  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ 

                   การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลและตามเพศ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

การโฆษณาผานส่ือตางๆ 4.19 3.95 4.04 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานท่ีสามารถแนะนําได 4.24 4.13 4.17 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

การจัดบูทสาถิตการใชงาน 3.87 3.65 3.74 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

มีการลดราคาชวงเทศกาล 3.92 3.37 3.80 

  (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

มีการรับประกันจากศูนย 4.22 4.30 4.27 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

มีสินคาพรีเม่ียม(ของแถม) 3.88 3.62 3.72 

  (มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 35 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ มีการรับประกันจากศูนย  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.27 เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา ท้ังนักศึกษาเพศชายและหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาดในดานมีการรับประกันจากศูนย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 และ 4.30 ตามลําดับ 
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ตารางที ่36 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                  กลองดิจิตอล และตามอายุ 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 
อาย ุ

18 – 20 ป 21 – 23 ป รวม 

            เพื่อใชงาน 32 30.5 103 38.9 135 36.5 

            เพื่อถายภาพ 73 69.5 162 61.1 235 63.5 

รวม 105 100.0 265 100.0 370 100.0 
2χ =  2.285   d.f =  1 Sig. =  0.131 

จากตารางท่ี 36 เม่ือพิจารณาดานวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลตามอายุ พบวา 

นักศึกษาสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือเพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ 63.5 โดยท้ัง

นักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 18-20 ป และนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 21-23 ป สวนใหญ มีวัตถุประสงค

ในการซ้ือกลองดิจิตอล เพื่อถายภาพ  คิดเปนจํานวนรอยละ 69.5  และ 61.1 ตามลําดับ และเม่ือ

พิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.131 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา อายุ ไมมี

ความสัมพันธกับ วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่37 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอ    

     การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามอายุ 

ประเภทกลอง 
อาย ุ

18 – 20 ป 21 – 23 ป รวม 

            กลองคอมแพค 57 54.3 159 60.0 216 58.4 

            กลอง D-SLR camera 48 45.7 100 37.7 148 40.0 

            อ่ืนๆ - - 6 2.3 6 1.6 

รวม 105 100.0 265 100.0 370 100.0 
2χ =  3.995   d.f =  2 Sig. =  0.136 

จากตารางท่ี 37 เม่ือพิจารณาดานประเภทของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ตามอายุ พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท  กลองคอมแพค คิดเปนจํานวนรอยละ 

58.4 โดยนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 18-20 ป สวนใหญซ้ือ กลอง SLR camera คิดเปนจํานวนรอยละ 
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45.7 สวนนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 21-23 ป สวนใหญซ้ือกลองประเภท    กลองคอมแพค คิดเปน

จํานวนรอยละ 60.0 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.136 ซ่ึงมากกวา 0.05 

แสดงวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับ ประเภทของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่38 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความละเอียดของภาพท่ีมีผลตอ     

     การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามอายุ 

ความละเอียดของภาพ 
อาย ุ

18 – 20 ป 21 – 23 ป รวม 

            ต่ํากวา 5 ลาน Pixels 14 13.3 40 15.1 54 14.6 

            5 – 10 ลาน Pixels 69 65.7 144 54.3 213 57.6 

            มากกวา 10 ลาน Pixels 22 21.0 81 30.6 103 27.8 

รวม 105 100.0 265 100.0 370 100.0 
2χ =  4.347   d.f =  2 Sig. =  0.114 

จากตารางท่ี 38 เม่ือพิจารณาดานความละเอียดของภาพของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือตามอายุ พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอล ความละเอียดของภาพ  5 – 10 ลาน 

Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ 57.6 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 18.20 ป สวนใหญซ้ือ กลอง

ดิจิตอลความละเอียด   5 – 10 ลาน Pixels คิดเปนจํานวนรอยละ 65.7 สวนนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 

21-23 ป สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีความละเอียด     5 – 10 ลาน Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ 54.3 

และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.114 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา อายุ ไมมี

ความสัมพันธกับ ความละเอียดของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่39 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามราคาของกลองท่ีมีผลตอ      

     การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามอาย ุ

ราคากลอง 
อาย ุ

18 – 20 ป 21 – 23 ป รวม 

            ต่ํากวา 5,000 บาท 6 5.7 13 4.9 19 5.1 

            5,001 – 10,000 บาท 36 34.3 52 19.6 88 23.8 

            10,001 – 15,000 บาท 25 23.8 109 41.1 134 36.2 

            15,001 – 20,000 บาท 22 21.0 38 14.3 60 16.2 

            มากกวา 20,001 บาท 16 15.2 53 20.0 69 18.6 

รวม 105 100.0 265 100.0 370 100.0 
2χ =  16.081   d.f =  4 Sig. =  0.003 

จากตารางท่ี 39 เม่ือพิจารณาดานราคาของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตาม

อายุ พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา 10,001 – 15,000 บาท  คิดเปนจํานวนรอยละ  

36.2โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีระหวา 18-20 ป สวนใหญซ้ือ กลองดิจิตอลราคา 5,001 – 10,000 บาทท  คิด

เปนจํานวนรอยละ 34.3 สวนนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 21-23 ป สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา  

10,001 – 15,000 บาท คิดเปนจํานวนรอยละ 41.1 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา 

Sig. =  0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา อายุ มีความสัมพันธกับ ราคาของกลองดิจิตอล ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่40 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการชําระเงินท่ีมีผลตอ       

     การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามอายุ 

การชําระเงิน 
อาย ุ

18 – 20 ป 21 – 23 ป รวม 

            เงินสด 91 86.7 199 75.1 290 78.4 

            บัตรเครดิต 8 7.6 39 14.7 47 12.7 

            ผอนชําระ 6 5.7 22 8.3 28 7.6 

            อ่ืนๆ - - 5 1.9 5 1.4 

รวม 105 100.0 265 100.0 370 100.0 
2χ =  6.914   d.f =  3 Sig. =  0.075 

จากตารางท่ี 40 เม่ือพิจารณาดานลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือตามอายุ พบวา นักศึกษาสวนใหญชําระเงินดวยเงินสด คิดเปนจํานวนรอยละ  78.4 

โดยท้ังนักศึกษาท่ีมีระหวาง 18-20 ป และนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 21-23 ป มีลักษณะการชําระเงิน

ในการซ้ือกลองดิจิตอลดวยเงินสด  คิดเปนจํานวนรอยละ 86.7 และ 75.1 ตามลําดับ และเม่ือ

พิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.075 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา อายุ ไมมี

ความสัมพันธกับ ลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่41 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  

 กลองดิจิตอล และตามอายุ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใน 

อาย ุ

18 – 20 ป 21 – 23 ป รวม 

            ตนเอง 49 46.7 117 44.2 166 44.9 

            พอ/แม 32 30.5 79 29.8 111 30.0 

            เพื่อน 18 17.1 40 15.1 58 15.7 

            แฟน/คนรัก 4 3.8 27 10.2 31 8.4 

             อ่ืนๆ 2 1.9 2 0.8 4 1.1 

รวม 105 100.0 265 100.0 370 100.0 
2χ =  4.891   d.f =  4 Sig. =  0.299 

จากตารางท่ี 41 เม่ือพิจารณาดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตาม

อายุ พบวา บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของนักศึกษาสวนใหญคือ ตนเอง คิดเปนจํานวน

รอยละ 44.9 โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 

18-20 ป และนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 21-23 ป  คือ ตนเอง คิ ดเปนจํานวนรอยละ 46.7 และ 44.2 

ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.299 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา 

อายุ ไมมีความสัมพันธกับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

 

ตารางที ่42 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาท่ีซ้ือกลองดิจิตอบท่ีมีผลตอ 

     การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามอายุ 

ระยะเวลา 
อาย ุ

18 – 20 ป 21 – 23 ป รวม 

            ต่ํากวา 1 ป 38 36.2 39 14.7 77 20.8 

            1 ป 39 37.1 98 37.0 137 37.0 

            มากกวา 1 ป  28 26.7 128 48.3 156 42.2 

รวม 105 100.0 265 100.0 370 100.0 
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2χ =  25.012   d.f =  2 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 42 เม่ือพิจารณาดานระยะเวลาท่ีซ้ือกลองดิจิตอล ตามอายุ พบวา นักศึกษา

สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลา มากกวา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ  42.2 โดยท่ีนักศึกษา

ท่ีมีอายุ 18 – 20 ป สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ 37.1 และ

นักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 21-23 ป ซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป คิดเปนจํานวนรอย

ละ 48.3  และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา 

อายุ มีความสัมพันธกับ ระยะเวลาท่ีซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่43 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                  กลองดิจิตอล และตามอายุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผล 
อาย ุ

18 – 20 ป 21 – 23 ป รวม 

            ซ้ือตามเพื่อน 10 9.5 19 7.2 29 7.8 

            ตองการใช 70 66.7 190 71.7 260 70.3 

            ตองการทันสมัยนิยม 2 1.9 23 8.7 25 6.8 

            ทองเท่ียวอยูเปนประจํา 20 19.0 79 29.8 99 26.8 

             ชอบถายรูป 53 50.5 141 53.2 194 52.4 

             อ่ืนๆ  -  - 4 1.5 4 1.1 

 

จากตารางท่ี 43 เม่ือพิจารณาดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามอายุ 

พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลดวยเหตุผลเพราะวา ตองการใช คิดเปนจํานวนรอยละ  

70.3 โดยท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุ 18 – 20 ป และอายุ 21-23 ป สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลเพระวาตองการ

ใช คิดเปนจํานวนรอยละ 66.7 และ 71.7 ตามลําดับ   
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ตารางที ่44 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                  กลองดิจิตอล และตามอายุ 

แหลงขอมูล 
อายุ 

18 – 20 ป 21 – 23 ป รวม 

            แผนพับ/ใบปลิว 16 15.2 16 6.0 32 8.6 

            อินเตอรเน็ต 30 28.6 111 41.9 141 38.1 

            เพื่อน/คนรูจัก 30 28.6 47 17.7 77 20.8 

            พนักงานขาย 6 5.7 8 3.0 14 3.8 

           รานถายรูป 2 1.9 4 1.5 6 1.6 

           โทรทัศน 18 17.1 60 22.6 78 21.1 

            หนังสือพิมพ 3 2.9 15 5.7 18 4.9 

            วิทยุ - - 4 1.5 4 1.1 

รวม 

105 100.0 265 100.0 370 100.0

 
2χ =  20.497   d.f =  7 Sig. =  0.005 

จากตารางท่ี 44 เม่ือพิจารณาดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ตามอายุ พบวา นักศึกษาสวนใหญทราบขาวเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจาก อินเตอรเน็ต  คิดเปนรอยละ 

38.1  โดยท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุ 18 – 20 ป สวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจาก

อินเตอรเน็ตกับเพื่อน /คนรูจัก คิดเปนจํานวนรอยละ 28.6 สวนนักศึกษาท่ีมีอายุ 21-23 ป ทราบ

ขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 41.9 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -

สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.005 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับ แหลงขอมูล

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่45 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

     กลองดิจิตอลและตามอายุ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
เพศ 

รวม 
18 - 20 ป 21 - 23 ป 

ความละเอียดและสวนประกอบ 4.46 4.44 4.45 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ความสามารถในการ Zoom 4.11 4.25 4.21 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ปริมาณหนวยความจํา 4.13 4.15 4.14 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ขนาดเล็กและบาง 3.76 3.96 3.90 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ซอฟตแวรท่ีใชงาย มีฟงกชันเยอะ 3.88 4.05 4.00 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ตราสินคามีช่ือเสียง 4.17 4.25 4.23 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย 3.93 4.15 4.09 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

อุปกรณเสริม 3.80 4.02 3.96 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ศูนยซอมนาเช่ือถือ 4.32 4.28 4.29 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

แข็งแรงคงทน 4.34 4.35 4.35 

  (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 45 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ใน

การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ความละเอียดและสวนประกอบ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 

เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุ 18 – 20 ป และอายุ 21 – 23 ป ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑสูงสุดคือ ความละเอียดและสวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และ 4.44 

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่46 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

     กลองดิจิตอลและตามอายุ 

ปจจัยดานราคา 
เพศ 

รวม 
18 - 20 ป 21 - 23 ป 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.15 4.26 4.23 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ราคาอุปกรณเสริมถูกกวายี่หออ่ืน 3.87 3.77 3.80 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

การรับบัตรเครดิต 3.36 3.48 3.45 

  (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สามารถซ้ือดวยเงินผอนในอัตรา 3.31 3.31 3.31 

ดอกเบ้ียต่ํา (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 46 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ในการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 เม่ือ

จําแนกตามอายุ พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุ 18 – 20 ป และอายุ 21 – 23 ป ใหความสําคัญกับปจจัย

ดานราคาสูงสุดคือ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 และ 4.26 ตามลําดับ 
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ตารางที ่47 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอ 

                   การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลและตามอายุ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
เพศ 

รวม 
18 - 20 ป 21 - 23 ป 

รานคาท่ีขายไปมาสะดวก 3.98 3.89 3.92 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

การตกแตงรานสวยงาม 3.52 3.62 3.59 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

จัดรานสะอาด สะดุดตา 3.58 3.74 3.69 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

หารานซ้ือไดงาย 4.02 3.92 3.95 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

มีศูนยซอมมาก 4.22 4.22 4.22 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

ปายสถานท่ีขายชัดเจน 3.74 3.61 3.65 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

มีท่ีจอดรถ 3.39 3.41 3.40 

  (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 47 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางใน

การจัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือมีศูนยซอมมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 

เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุ 18 – 20 ป และอายุ 21 – 23 ป ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานชองทางในการจัดจําหนายสูงสุดคือ มีศูนยซอมมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 และ 4.22

ตามลําดับ 
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ตารางที ่48 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ 

                   การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลและตามอาย ุ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
เพศ 

รวม 
18 - 20 ป 21 - 23 ป 

การโฆษณาผานส่ือตางๆ 3.91 4.09 4.04 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานท่ีสามารถแนะนําได 4.15 4.18 4.17 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

การจัดบูทสาถิตการใชงาน 3.85 3.70 3.74 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

มีการลดราคาชวงเทศกาล 3.84 3.78 3.80 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

มีการรับประกันจากศูนย 4.26 4.27 4.27 

  (มาก) (มาก) (มาก) 

มีสินคาพรีเม่ียม(ของแถม) 3.37 3.72 3.72 

  (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 48 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ มีการรับประกันจากศูนย  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.27 เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุ 18 – 20 ป และอายุ 21 – 23 ป ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสูงสุดคือ มีการรับประกันจากศูนย  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 และ 

4.27 ตามลําดับ 
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ตารางที ่49 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงคในการซ้ือท่ีมีผลตอ 

     การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลและตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

วัตถุประสงค

ใน 

การซื้อกลอง 

ช้ันปที่กําลังศึกษา 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 รวม 

จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน (%) 

เพ่ือใชงาน 8 38.1 18 33.3 76 35.8 33 39.8 135 36.5 

เพ่ือถายภาพ 13 61.9 36 66.7 136 64.2 50 60.2 235 63.5 

รวม 21 100.0 54 100.0 212 100.0 83 100.0 370 100.0 

2χ =  .676   d.f =  3 Sig. =  0.879 

จากตารางท่ี 49 เม่ือพิจารณาดานวัตถุประสงคในการซ้ือกลอง ดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลัง

ศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายภาพ คิดเปนรอยละ 63.5  

โดยท้ังนักศึกษาช้ันปท่ี 1 – 4 ซ้ือกลองดิจิตอลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายภาพ คิดเปนรอยละ 61.9, 

66.7, 64.2 และ 60.2 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.879 ซ่ึง

มากกวา 0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ วัตถุประสงคในการซ้ือกลอง

ดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่50 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทกลองท่ีมีผลตอ 

     การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลและตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ประเภทกลอง 

ช้ันปที่กําลังศึกษา 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 รวม 

จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน (%) 

กลองคอมแพค 11 52.4 34 63.0 105 49.5 66 79.5 216 58.4 

กลอง SLR 

camera 

10 47.6 20 37.0 103 48.6 15 18.1 148 40.0 

อื่นๆ - - - - 4 1.9 2 2.4 6 1.6 

รวม 21 100.0 54 100.0 212 100.0 83 100.0 370 100.0 

2χ =  25.454   d.f =  6 Sig. =  0.000 
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จากตารางท่ี 50 เม่ือพิจารณาดานประเภทกลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท กลองคอมแพค  

คิดเปนรอยละ 58.4  โดยท้ังนักศึกษาช้ันปท่ี 1 – 4 ซ้ือกลองดิจิตอลประเภทกลองคอมแพค คิดเปน

รอยละ 52.4, 63.0, 49.5 และ 79.5 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. 

=  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ ประเภทกลองดิจิตอล  

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่51 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความละเอียดของภาพท่ีมีผลตอ 

      การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลและตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ความละเอียด

ของภาพ 

ช้ันปที่กําลังศึกษา 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 รวม 

จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน (%) 

ตํ่ากวา 5 ลาน 

Pixels 

4 19.0 12 22.2 18 8.5 20 24.1 54 14.6 

5 – 10 ลาน 

Pixels 

15 71.4 32 59.3 110 51.9 56 67.5 213 57.6 

มากกวา 10 ลาน 

Pixels 

2 9.5 10 18.5 84 39.6 7 8.4 103 27.8 

รวม 21 100.

0 

54 100.

0 

212 100.0 83 100.0 370 100.0 

2χ =  42.332   d.f =  6 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 51 เม่ือพิจารณาดาน ความละเอียดของภาพ กลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอล ความ

ละเอียดของภาพ 5 – 10 ลาน Pixels  คิดเปนรอยละ 57.6 โดยท้ังนักศึกษาช้ันปท่ี 1 – 4 ซ้ือกลอง

ดิจิตอลท่ีความละเอียดของภาพ 5 – 10 ลาน Pixels คิดเปนรอยละ 71.4, 59.3, 51.9 และ 67.5 

ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ ความละเอียดของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ ท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่52 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามราคากลองท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

                  ซ้ือกลองดิจิตอลและตามชั้นปท่ีกําลังศึกษา 

ราคากลอง 

ช้ันปที่กําลังศึกษา 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 รวม 

จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน (%) 

ตํ่ากวา 5,000 

บาท 

- - - - 14 6.6 5 6.0 19 5.1 

5,001 – 10,000 

บาท 

5 23.8 17 31.5 52 24.5 14 16.9 88 23.8 

10,001 – 

15,000 บาท 

8 38.1 15 27.8 66 31.1 45 54.2 134 36.2 

15,001 – 

20,000 บาท 

4 19.0 10 18.5 34 16.0 12 14.5 60 16.2 

มากกวา 20,001 

บาท 

4 19.0 12 22.2 46 21.7 7 8.4 69 18.6 

รวม 21 100.0 54 100.0 212 100.0 83 100.0 370 100.0 

2χ =  24.470   d.f =  12 Sig. =  0.018 

จากตารางท่ี 52 เม่ือพิจารณาดาน ราคากลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา 10,001 – 15,000 

บาท คิดเปนรอยละ 36.2 โดยท่ีนักศึกษาช้ันปท่ี 1,3  และปท่ี4 ซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา 10,001 – 

15,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.1, 31.1 และ 54.2 ตามลําดับ สวนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 ซ้ือกลองดิจิตอล

ท่ีราคา  5,001 – 10,000 บาท คิดเปนจํานวนรอยละ 31.5 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร 

พบวา มีคา Sig. =  0.018 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ราคา

กลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่53 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการชําระเงินท่ีมีผลตอการ 

                  ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลและตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ลักษณะการ

ชําระเงิน 

ช้ันปที่กําลังศึกษา 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 รวม 

จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน (%) 

เงินสด 21 100.0 44 81.5 156 73.6 69 83.1 290 78.4 

บัตรเครดิต - - 6 11.1 38 17.9 3 3.6 47 12.7 

ผอนชําระ - - 2 3.7 18 8.5 8 9.6 28 7.6 

อื่นๆ - - 2 3.7 - - 3 3.6 5 1.4 

รวม 21 100.0 54 100.0 212 100.0 83 100.0 370 100.0 

2χ =  26.772   d.f =  9 Sig. =  0.002 

จากตารางท่ี 53 เม่ือพิจารณาดานลักษณะการชําระเงิน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยชําระเปนเงินสด คิด

เปนรอยละ 78.4 โดยท้ังนักศึกษาช้ันปท่ี 1 -4  ซ้ือกลองดิจิตอลโดยชําระเงินเปนเงินสด  คิดเปนรอย

ละ 100.0, 81.5, 73.6 และ 83.1 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  

0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ลักษณะการชําระเงินในการ

ซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่54 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

                  ซ้ือกลองดิจิตอลและตามชั้นปท่ีกําลังศึกษา 

บุคคลที่มี

อิทธิพล 

ตอการตัดสินใจ

ซื้อ 

ช้ันปที่กําลังศึกษา 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 รวม 

จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน (%) 

ตนเอง 5 23.8 20 37.0 111 52.4 30 36.1 166 44.9 

พอ/แม 8 38.1 20 37.0 60 28.3 23 27.7 111 30.0 

เพ่ือน 8 38.1 10 18.5 21 9.9 19 22.9 58 15.7 

แฟน/คนรัก - - 4 7.4 16 7.5 11 13.3 31 8.4 

อื่นๆ - - - - 4 1.9 - - 4 1.1 

รวม 21 100.0 54 100.0 212 100.0 83 100.0 370 100.0 

2χ =  30.173  d.f =  12 Sig. =  0.003 

จากตารางท่ี 54 เม่ือพิจารณาดาน บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ คือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 44.9 โดยท่ีนักศึกษาช้ันปท่ี 1,2 และ 4  สวนใหญตนเองมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล  คิดเปนรอยละ  37.0, 28.3 และ 27.7 ตามลําดับ สวน

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 สวนใหญพอ/แม เปนผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล คิดเปนรอย

ละ 38.1 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่55 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาในการซ้ือท่ีมีผลตอ 

     การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลและตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ระยะเวลา 

ช้ันปที่กําลังศึกษา 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 รวม 

จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน (%) 

ตํ่ากวา 1 ป 10 47.6 16 29.6 40 18.9 11 13.3 77 20.8 

1 ป 7 33.3 30 55.6 74 34.9 26 31.3 137 37.0 

มากกวา 1 ป 4 19.0 8 14.8 98 46.2 46 55.4 156 42.2 

รวม 21 100.0 54 100.0 212 100.0 83 100.0 370 100.0 

2χ =  34.535   d.f =  6 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 55 เม่ือพิจารณาดานระยะเวลาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตาม

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลา มากกวา 1 ป  คิดเปน

รอยละ 42.2 โดยท่ีนักศึกษาช้ันปท่ี 1สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลาต่ํากวา  1 ป คิดเปน

รอยละ 47.6สวนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 ซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลา  1 ป คิดเปนรอยละ55.6  และ

นักศึกษาช้ันปท่ี 3 และปท่ี 4 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 

55.4 และ 42.2 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอย

กวา 0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ระยะเวลาในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่56 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                   กลองดิจิตอลและตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผล 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 รวม 

จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน (%) 

ซ้ือตามเพื่อน 4 19.0 6 11.1 12 5.7 7 8.4 29 7.8 

ตองการใช 18 85.7 30 55.6 145 68.4 67 80.7 260 70.3 

ตองการ

ทันสมัยนิยม 

 - -  2 3.7 18 8.5 5 6.0 25 6.8 

ทองเท่ียวอยู

เปนประจํา 

 - -  14 25.9 59 27.8 26 31.3 99 26.8 

ชอบถายรูป 5 23.8 30 55.6 111 52.4 48 57.8 194 52.4 

อ่ืนๆ  - -   - -  4 1.9 -   - 4 1.1 

 

จากตารางท่ี 56 เม่ือพิจารณาดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ัน

ปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลดวยเหตุผลเพราะวา ตองการใช คิดเปน

จํานวนรอยละ 70.3 โดยท้ังนักศึกษาช้ันปท่ี 1 – 4 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลเพระวาตองการใช คิด

เปนจํานวนรอยละ 85.7, 55.6, 68.4 และ 80.7 ตามลําดับ   
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ตารางที ่57 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

                   ซ้ือกลองดิจิตอลและตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

แหลงขอมูล 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 รวม 

จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน(%) จํานวน (%) 

แผนพับ/ใบปลิว 2 2 26 2 32 

9.5 3.7 12.3 2.4 8.6 

อินเตอรเน็ต 4 18 93 26 141 

19.0 33.3 43.9 31.3 38.1 

เพื่อน/คนรูจัก 8 18 35 16 77 

38.1 33.3 16.5 19.3 20.8 

พนักงานขาย - 2 12 - 14 

- 3.7 5.7 - 3.8 

รานถายรูป - 2 4 - 6 

- 3.7 1.9 - 1.6 

โทรทัศน 4 12 27 35 78 

19.0 22.2 12.7 42.2 21.1 

หนังสือพิมพ 3 - 11 4 18 

14.3 - 5.2 4.8 4.9 

วิทยุ - - 4 - 4 

- - 1.9 - 1.1 

รวม 21 54 212 83 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  65.923   d.f =  21  Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 57 เม่ือพิจารณาดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญทราบขาวเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต คิด

เปนรอยละ 38.1  โดยท้ังนักศึกษาท่ีนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สวนใหญทราบขาวเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจาก  
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เพื่อน/คนรูจัก คิดเปนรอยละ 38.1 นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สวนใหญทราบขาวจาก อินเตอรเน็ต กับเพื่อน/

คนรูจัก คิดเปนรอยละ 33.3 และ นักศึกษาช้ันปท่ี 3 และปท่ี 4 สวนใหญทราบขาวจาก อินเตอรเน็ต 

คิดเปนรอยละ 43.9 และ 31.3 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่58 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                   กลองดิจิตอล และตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ 

ช้ันปที่กําลังศึกษา 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 รวม 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

ความละเอียด

และ 

สวนประกอบ 

4.48 

(มาก) 

4.52 

(มากที่สุด) 

4.41 

(มาก) 

4.48 

(มาก) 

4.45 

(มาก) 

ความสามารถ

ในการ 

Zoom 

4.29 

(มาก) 

4.19 

(มาก) 

4.18 

(มาก) 

4.29 

(มาก) 

4.21 

(มาก) 

ปริมาณ

หนวยความจํา 

4.19 

(มาก) 

4.19 

(มาก) 

4.09 

(มาก) 

4.24 

(มาก) 

4.14 

(มาก) 

ขนาดเล็กและ

บาง 

3.62 

(มาก) 

4.13 

(มาก) 

3.77 

(มาก) 

4.16 

(มาก) 

3.90 

(มาก) 

ซอฟตแวรที่ใช

งาย 

มีฟงกชันเยอะ 

3.81 

(มาก) 

4.13 

(มาก) 

3.91 

(มาก) 

4.19 

(มาก) 

4.00 

(มาก) 

ตราสินคามี

ช่ือเสียง 

4.19 

(มาก) 

4.33 

(มาก) 

4.14 

(มาก) 

4.39 

(มาก) 

4.23 

(มาก) 

รูปลักษณ

สวยงาม 

ทันสมัย 

3.52 

(มาก) 

4.20 

(มาก) 

4.08 

(มาก) 

4.18 

(มาก) 

4.09 

(มาก) 

อุปกรณเสริม 3.62 

(มาก) 

4.02 

(มาก) 

3.93 

(มาก) 

4.08 

(มาก) 

3.96 

(มาก) 

ศูนยซอม

นาเช่ือถือ 

4.10 

(มาก) 

4.22 

(มากที่สุด) 

4.31 

(มากที่สุด) 

4.35 

(มากที่สุด) 

4.29 

(มากที่สุด) 

แข็งแรงทนทาน 4.29 

(มากที่สุด) 

4.30 

(มากที่สุด) 

4.36 

(มากที่สุด) 

4.35 

(มากที่สุด) 

4.35 

(มากที่สุด) 
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จากตารางท่ี 58 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ใน

การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ความละเอียดและสวนประกอบ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 

เม่ือจําแนกตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 ใหความสําคัญกับปจจัย

ดานผลิตภัณฑสูงสุดคือ ความละเอียดและสวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.48, 4.52, 4.41 และ 

4.48 ตามลําดับ 

ตารางที ่59 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                   กลองดิจิตอล และตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ปจจัยดานราคา 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 รวม 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

ราคากลอง

เหมาะสม 

กับคุณภาพ 

4.00 

(มาก) 

4.19 

(มาก) 

4.31 

(มาก) 

4.13 

(มาก) 

4.23 

(มาก) 

ราคาอุปกรณเสริม 

ถูกกวายี่หออ่ืน 

3.90 

(มาก) 

3.96 

(มาก) 

3.77 

(มาก) 

3.73 

(มาก) 

3.80 

(มาก) 

การรับบัตรเครดิต 3.52 

(มาก) 

3.69 

(มาก) 

3.40 

(ปานกลาง) 

3.40 

(ปานกลาง) 

3.45 

(ปานกลาง) 

สามารถซ้ือดวยเงิน

ผอน 

ในอัตราดอกเบ้ียต่ํา 

3.43 

(ปานกลาง) 

3.67 

(มาก) 

3.30 

(ปานกลาง) 

3.10 

(ปานกลาง) 

3.31 

(ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 59 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ในการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 เม่ือ

จําแนกตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ราคาสูงสุดคือ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00, 4.19, 4.31 และ 4.13 

ตามลําดับ 
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ตารางที ่60 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ 

                   ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ปจจัยดาน 

ชองทางการจัด

จําหนาย 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 รวม 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

รานคาท่ีขายไปมา

สะดวก 

4.10 

(มาก) 

4.11 

(มาก) 

3.88 

(มาก) 

3.83 

(มาก) 

3.92 

(มาก) 

การตกแตงราน

สวยงาม 

3.81 

(มาก) 

3.81 

(มาก) 

3.49 

(มาก) 

3.66 

(มาก) 

3.59 

(มาก) 

จัดรานสะอาด 

สะดุดตา 

3.81 

(มาก) 

3.78 

(มาก) 

3.64 

(มาก) 

3.75 

(มาก) 

3.69 

(มาก) 

หารานซ้ือขายได

งาย 

3.90 

(มาก) 

4.07 

(มาก) 

3.95 

(มาก) 

3.87 

(มาก) 

3.95 

(มาก) 

มีศูนยซอมมาก 4.10 

(มาก) 

4.28 

(มาก) 

4.25 

(มาก) 

4.13 

(มาก) 

4.22 

(มาก) 

ปายสถานท่ีขาย

ชัดเจน 

3.81 

(มาก) 

3.65 

(มาก) 

3.60 

(มาก) 

3.71 

(มาก) 

3.65 

(มาก) 

มีท่ีจอดรถ 3.62 

(มาก) 

3.33 

(ปานกลาง) 

3.36 

(ปานกลาง) 

3.51 

(มาก) 

3.40 

(ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 60 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ มีศูนยซอมมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 

เม่ือจําแนกตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 ใหความสําคัญกับปจจัย

ดานชองทางการจัดจําหนายสูงสุดคือ มีศูนยซอมมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10, 4.28, 4.25 และ 

4.13 ตามลําดับ 
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ตารางที ่61 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ 

                   ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ปจจัยดาน 

การสงเสริม

การตลาด 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 รวม 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

การโฆษณาผาน

ส่ือตางๆ 

3.52 

(มาก) 

4.17 

(มาก) 

4.02 

(มาก) 

4.14 

(มาก) 

4.04 

(มาก) 

พนักงานท่ีสามารถ

แนะนําได 

3.81 

(มาก) 

4.15 

(มาก) 

4.19 

(มาก) 

4.23 

(มาก) 

4.17 

(มาก) 

การจัดบูทสาธิต

การใชงาน 

3.52 

(มาก) 

3.74 

(มาก) 

3.72 

(มาก) 

3.86 

(มาก) 

3.74 

(มาก) 

มีการลดราคาชวง

เทศกาล 

3.52 

(มาก) 

3.83 

(มาก) 

3.84 

(มาก) 

3.75 

(มาก) 

3.80 

(มาก) 

มีการรับประกัน

จากศูนย 

3.90 

(มาก) 

4.28 

(มาก) 

4.34 

(มาก) 

4.17 

(มาก) 

4.27 

(มาก) 

มีสินคาพรีเม่ียม 

(ของแถม) 

3.52 

(มาก) 

3.56 

(มาก) 

3.83 

(มาก) 

3.60 

(มาก) 

3.72 

(มาก) 
 

จากตารางท่ี 61 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือมีการรับประกันจากศูนยโดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.22 เม่ือจําแนกตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 ให

ความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสูงสุดคือ มีการรับประกันจากศูนย โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.90, 4.28, 4.34 และ 4.17 ตามลําดับ 
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ตารางที ่62 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงคการซ้ือท่ีมีผลตอการ 

                  ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

วัตถุประสงคในการซ้ือกลอง 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

จํานวน

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

เพื่อใชงาน 47 20 68 135 

35.6 33.3 38.2 36.5 

เพื่อถายภาพ 85 40 110 235 

64.4 66.7 61.8 63.5 

รวม 132 60 178 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  .528   d.f =  2 Sig. =  0.768 

. จากตารางท่ี 62 เม่ือพิจารณาดานวัตถุประสงคในการซ้ือกลอง ดิจิตอล ตามคณะท่ีกําลัง

ศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายภาพ คิดเปนรอยละ 63.5  

โดยท้ังนักศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ  และเทคโนโลยีฯ  ซ้ือกลองดิจิตอลโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อถายภาพ คิดเปนรอยละ 64.4, 66.7 และ 61.8 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติ

ไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.768 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา ไมมี

ความสัมพันธกับ วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่63 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของกลองท่ีมีผลตอการ 

                  ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

ประเภทของกลอง 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

จํานวน

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

กลองคอมแพค 90 48 78 216 

68.2 80.0 43.8 58.4 

กลอง SLR camera 40 12 96 148 

30.3 20.0 53.9 40.0 

อ่ืนๆ 2 - 4 6 

1.5 - 2.2 1.6 

รวม 132 60 178 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  32.593   d.f =  4 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 63 เม่ือพิจารณาดานประเภทกลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท กลองคอมแพค  

คิดเปนรอยละ 58.4  โดยท้ังนักศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ และสัตวศาสตรฯ  สวนใหญซ้ือกลอง

ดิจิตอลประเภท กลองคอมแพค  คิดเปนรอยละ  68.2 และ 80.0 ตามลําดับ  สวนนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีฯ สวนใหญซ้ือกลอง ประเภท SLR camera คิดเปนรอยละ 53.9 และเม่ือพิจารณาคาสถิติ

ไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธ

กับ ประเภทกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่64 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความละเอียดของภาพท่ีมีผลตอการ 

                  ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

ความละเอียดของภาพ 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

จํานวน

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

ต่ํากวา 5 ลาน Pixels 34 8 12 54 

25.8 13.3 6.7 14.6 

5 – 10 ลาน Pixels 81 44 88 213 

61.4 73.3 49.4 57.6 

มากกวา 10 ลาน Pixels 17 8 78 103 

12.9 13.3 43.8 27.8 

รวม 132 60 178 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  55.300   d.f =  4 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 64 เม่ือพิจารณาดาน ความละเอียดของภาพ กลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอล ความ

ละเอียดของภาพ 5 – 10 ลาน Pixels  คิดเปนรอยละ 57.6 โดยท้ังนักศึกษาท้ังนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ สัตวศาสตรฯ  และเทคโนโลยีฯ สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีความละเอียดของภาพ 5 – 10 

ลาน Pixels คิดเปนรอยละ 61.4, 73.3 และ 49.4 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร 

พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ความ

ละเอียดของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่65 จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามราคากลองท่ีมีผลตอการ 

                  ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

ราคากลอง 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

จํานวน

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

ต่ํากวา 5,000 บาท 10 - 9 19 

7.6 - 5.1 5.1 

5,001 – 10,000 บาท 40 8 40 88 

30.3 13.3 22.5 23.8 

10,001 – 15,000 บาท 65 40 29 134 

49.2 66.7 16.3 36.2 

15,001 – 20,000 บาท 12 4 44 60 

9.1 6.7 24.7 16.2 

มากกวา 20,001 บาท 5 8 56 69 

3.8 13.3 31.5 18.6 

รวม 132 60 178 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  98.565   d.f =  8 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 65 เม่ือพิจารณาดาน ราคา กลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา 10,001 – 15,000 

บาท คิดเปนรอยละ 36.2 โดยท่ีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกับสัตวศาสตรฯ  สวนใหญซ้ือกลอง

ดิจิตอลท่ีราคา10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.2 และ 66.7 ตามลําดับ สวนนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีฯ สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคามากกวา 20,001 บาท คิดเปนจํานวนรอยละ 31.5 และ

เม่ือพิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลัง

ศึกษา มีความสัมพันธ กับ ราคากลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่66 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการชําระเงินท่ีมีผลตอการ 

                  ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

ลักษณะการชําระเงิน 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

จํานวน

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

เงินสด 120 49 121 290 

90.9 81.7 68.0 78.4 

บัตรเครดิต 2 7 38 47 

1.5 11.7 21.3 12.7 

ผอนชําระ 10 4 14 28 

7.6 6.7 7.9 7.6 

อ่ืนๆ - - 5 5 

- - 2.8 1.4 

รวม 132 60 178 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  34.193   d.f = 6 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 66 เม่ือพิจารณาดานลักษณะการชําระเงิน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล ตาม คณะท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยชําระเปนเงินสด คิด

เปนรอยละ 78.4 โดยท้ังนักศึกษาท้ังนักศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ  และเทคโนโลยีฯ 

สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยชําระเงินเปนเงินสด  คิดเปนรอยละ 90.9, 81.7 และ 68.0 ตามลําดับ 

และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา ขณะท่ี

กําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ลั กษณะการชําระเงิน ในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 
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ตารางที ่67 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง        

                   ดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

บุคคลท่ีมีผลตอการ            

ตัดสินใจ 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

จํานวน

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

ตนเอง 56 30 80 166 

42.4 50.0 44.9 44.9 

พอ/แม 44 21 46 111 

33.3 35.0 25.8 30.0 

เพื่อน 20 6 32 58 

15.2 10.0 18.0 15.7 

แฟน/คนรัก 12 3 16 31 

9.1 5.0 9.0 8.4 

อ่ืนๆ - - 4 4 

- - 2.2 1.1 

รวม 132 60 178 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  9.691   d.f =  8 Sig. =  0.287 

จากตารางท่ี 67 เม่ือพิจารณาดาน บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ตามคณะท่ีกําลังศึกษา  พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ คือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 44.9 โดยท้ังนักศึกษาท้ังนักศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ สัตว

ศาสตรฯ และเทคโนโลยีฯ  สวนใหญตนเองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล  คิดเปนรอย

ละ 33.3, 35.0 และ 25.8 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.287 

ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ การ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่68 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาท่ีมีผลตอการ 

                  ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

ระยะเวลา 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

จํานวน

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

ต่ํากวา 1 ป 14 15 48 77 

10.6 25.0 27.0 20.8 

1 ป 55 20 62 137 

41.7 33.3 34.8 37.0 

มากกวา 1 ป 63 25 68 156 

47.7 41.7 38.2 42.2 

รวม 132 60 178 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  13.207   d.f =  4 Sig. =  0.010 

จากตารางท่ี 68 เม่ือพิจารณาดานระยะเวลาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตาม

คณะท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลา มากกวา 1 ป  คิดเปน

รอยละ 42.2 โดยท้ังนักศึกษาท้ังนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ และเทคโนโลยีฯ สวน

ใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 47.7, 41.7 และ 38.2 ตามลําดับ 

และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.010 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ี

กําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ระยะเวลาในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่69 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลท่ีมีผลตอการ 

                  ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา(ตอบมากกวา 1 ขอ) 

เหตุผล 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

จํานวน

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

ซ้ือตามเพื่อน  - 11 18 29 

 - 18.3 10.1 7.8 

ตองการใช 88 44 128 260 

66.7 73.3 71.9 70.3 

ตองทันสมัย 2 11 12 25 

1.5 18.3 6.7 6.8 

ทองเท่ียวอยูประจํา 37 23 39 99 

28.0 38.3 21.9 26.8 

ชอบถายรูป 88 25 81 194 

66.7 41.7 45.5 52.4 

อ่ืนๆ  -  - 4 4 

 - -  2.2 1.1 

รวม 132 60 178 370 

162.9 190.0 158.4 165.1 

 

จากตารางท่ี 69 เม่ือพิจารณาดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตาม

คณะท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลดวยเหตุผลเพราะวา ตองการใช คิดเปน

จํานวนรอยละ 70.3 โดยท้ังนักศึกษาวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตรฯ และคณะเทคโนโลยีฯ สวน

ใหญซ้ือกลองดิจิตอลเพระวาตองการใช คิดเปนจํานวนรอยละ 66.7, 73.3, 68.4 และ 71.9 ตามลําดับ   
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ตารางที ่70 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการ 

                  ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

แหลงขอมูล 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

จํานวน

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

แผนพับ/ใบปลิว 10 - 22 32 

7.6 - 12.4 8.6 

อินเตอรเน็ต 29 25 87 141 

22.0 41.7 48.9 38.1 

เพื่อน/คนรูจัก 32 10 35 77 

24.2 16.7 19.7 20.8 

พนักงานขาย 6 - 8 14 

4.5 - 4.5 3.8 

รานถายรูป 2 - 4 6 

1.5 - 2.2 1.6 

โทรทัศน 39 21 18 78 

29.5 35.0 10.1 21.1 

หนังสือพิมพ 14 4 - 18 

10.6 6.7 - 4.9 

วิทยุ - - 4 4 

- - 2.2 1.1 

อ่ืนๆ - - - - 

- - - - 

รวม 132 60 178 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  70.790   d.f =  14  Sig. =  0.000 
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จากตารางท่ี 70 เม่ือพิจารณาดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ตามคณะท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญทราบขาวเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต คิด

เปนรอยละ 38.1  โดยท่ีนักศึกษาคณะ สัตวศาสตรฯ  และและเทคโนโลยีฯ  สวนใหญทราบขาว

เกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 41.7 และ 48.9 ตามลําดับ สวนนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ สวนใหญทราบขาวจาก โทรทัศน  คิดเปนรอยละ 29.5 และเม่ือพิจารณาคาสถิติ

ไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธ

กับ แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่71 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                  กลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

ความละเอียดและ

สวนประกอบ 

มากท่ีสุด 

4.43 4.42 4.47 4.45 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ความสามารถในการ Zoom 4.11 4.28 4.26 4.21 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ปริมาณหนวยความจํา 4.13 4.12 4.16 4.14 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ขนาดเล็กและบาง 4.05 3.97 3.78 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ซอฟตแวรท่ีใชงายมี

ฟงกชันเยอะ 

4.02 3.98 3.99 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)  

ตราสินคามีช่ือเสียง 4.33 4.28 4.13 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย 4.26 3.87 4.03 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

อุปกรณเสริม 4.05 3.88 3.92 3.96 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่71 (ตอ) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตรฯ เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

ศูนยซอมนาเช่ือถือ 4.33 4.27 4.28 4.29 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

แข็งแรงทนทาน 4.31 4.10 4.46 4.35 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 71 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ใน

การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ความละเอียดและสวนประกอบ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 

เม่ือจําแนกตามคณะท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ  

และเทคโนโลยีฯ ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑสูงสุดคือ ความละเอียดและสวนประกอบ  

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.43, 4.42 และ 4.47 ตามลําดับ 
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ตารางที ่72 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                   กลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

ปจจัยดานราคา 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตรฯ เทคโนโลยีฯ 
รวม 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

ราคากลองเหมาะสมกับ

คุณภาพ 

4.18 4.10 4.31 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ราคาอุปกรณเสริมถูก

กวายี่หออ่ืน 

3.67 3.77 3.90 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

การรับบัตรเครดิต 3.30 3.20 3.65 3.45 

( ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

สามารถซ้ือดวยเงินผอน

ในอัตราดอกเบ้ียต่ํา 

3.14 2.98 3.55 3.31 

 (ปานกลาง)  (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง)  มาก 

 

จากตารางท่ี 72 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ในการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 เม่ือ

จําแนกตามคณะท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ  และ

เทคโนโลยีฯ  ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาสูงสุดคือ  ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.18, 4.10 และ 4.31 ตามลําดับ 
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ตารางที ่73 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ 

                   ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

ปจจัยดานชองทางการ 

จัดจําหนาย 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร 

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

รานคาท่ีขายไปมาสะดวก 3.82 3.93 3.98 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

การตกแตงรานสวยงาม 3.58 3.50 3.63 3.59 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

จัดรานสะอาด สะดุดตา 3.65 3.53 3.78 3.69 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

หารานซ้ือขายไดงาย 3.91 3.77 4.04 3.95 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีศูนยซอมมาก 4.17 4.13 4.29 4.22 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ปายสถานท่ีขายชัดเจน 3.69 3.62 3.62 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีท่ีจอดรถ 3.40 3.38 3.41 3.40 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 73 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ มีศูนยซอมมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 

เม่ือจําแนกตามคณะท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ  

และเทคโนโลยีฯ  ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาสูงสุดคือ มีศูนยซอมมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.17, 4.13 และ 4.29 ตามลําดับ 
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ตารางที ่74 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ 

                   ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

ปจจัยดาน 

การสงเสริมการตลาด 

คณะท่ีกําลังศึกษา 

วิทยาการ

จัดการ 

สัตวศาสตร 

ฯ 

เทคโนโลย ี

ฯ 

รวม 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความสําคัญ 

การโฆษณาผานส่ือตางๆ 4.10 3.88 4.06 4.04 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานท่ีสามารถแนะนําได 4.17 4.07 4.20 4.17 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

การจัดบูทสาธิตการใชงาน 3.77 3.60 3.76 3.74 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีการลดราคาชวงเทศกาล 3.89 3.57 3.81 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีการรับประกันจากศูนย 4.33 4.12 4.27 4.27 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

มีสินคาพรีเม่ียม(ของแถม) 3.77 3.47 3.77 3.72 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 73 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ มีการรับประกันจากศูนย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.27 เม่ือจําแนกตามคณะท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ สัตวศาสตร

ฯ และ เทคโนโลยีฯ  ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาสูงสุดคือ มีการรับประกันจากศูนย โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.33, 4.12 และ 4.27 ตามลําดับ 
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ตารางที ่75 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงคท่ีมีผลกระทบตอ 

                   การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

วัตถุประสงค

ในการซ้ือกลอง 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

เพื่อใชงาน 24 37 26 34 14 135 

28.6 37.0 34.2 51.5 31.8 36.5 

เพื่อถายภาพ 60 63 50 32 30 235 

71.4 63.0 65.8 48.5 68.2 63.5 

รวม 84 100 76 66 44 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  9.298   d.f =  4 Sig. =  0.054 

จากตารางท่ี 75 เม่ือพิจารณาดานวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลตาม รายไดของ

ครอบครัวตอเดือน  พบวา นักศึกษาสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือเพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวน

รอยละ 63.5 โดยท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน  20,000 - 30,000 , 30,001 - 40,000, 

40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 และรายไดมากกวา 60,001 บาท  สวนใหญ มีวัตถุประสงคในการ

ซ้ือกลองดิจิตอล เพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ 71.4, 63.0, 65.8, 48.5 และ 68.2 ตามลําดับ และ

เม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.054 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา รายไดของ

ครอบครัวตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับ วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่76 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของกลองท่ีมีผลกระทบตอ 

                   การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

ประเภทของ

กลอง 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

กลอง

คอมแพค 

38 69 54 45 10 216 

45.2 69.0 71.1  68.2 22.7 58.4 

กลอง D-SLR 

camera 

42 31 22 21 32 148 

50.0 31.0 28.9 31.8 72.7 40.0 

อ่ืนๆ 4 - - - 2 6 

4.8 - - - 4.5 1.6 

รวม 84 100 76 66 44 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  47.859   d.f =  8 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 76 เม่ือพิจารณาดานประเภทของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ตาม รายไดของครอบครัวตอเดือน  พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท  กลอง

คอมแพค คิดเปนจํานวนรอยละ 58.4 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายได ของครอบครัวตอเดือน  30,001 - 

40,000 , 40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 สวนใหญซ้ือกลองประเภทคอมแพค คิดเปนรอยละ 69.0, 

71.1 และ 68.2  ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000 และมากกวา 

60,001 สวนใหญซ้ือกลอง SLR camera คิดเปนรอยละ 50.0 และ 72.7 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณา

คาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของครอบครัวตอ

เดือน มีความสัมพันธกับ ประเภทของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่77 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความละเอียดของภาพท่ีมีผลกระทบ 

                   ตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

ความละเอียด

ของภาพ 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

ต่ํากวา 5 ลาน 

Pixels 

6 28 16 2 2 54 

7.1 28.0 21.1 3.0 4.5 14.6 

5 – 10 ลาน 

Pixels 

52 50 48 45 18 213 

61.9 50.0 63.2 68.2 40.9 57.6 

มากกวา 10 

ลาน Pixels 

26 22 12 19 24 103 

31.0 22.0 15.8 28.8 54.5 27.8 

รวม 84 100 76 66 44 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ = 48.643   d.f =  8 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 77 เม่ือพิจารณาดานความละเอียดของภาพของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือตาม รายไดของครอบครัวตอเดือน  พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอล ความ

ละเอียดของภาพ  5 – 10 ลาน Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ 57.6 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายได ของ

ครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000, 30,001 - 40,000 , 40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 สวนใหญ

ซ้ือกลองดิจิตอลความละเอียดของภาพ  5 – 10 ลาน Pixels คิดเปนรอยละ 61.9, 50.0, 63.2 และ 68.2 

ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือน มากกวา 60,001 สวนใหญซ้ือกลองซ้ือกลอง

ดิจิตอลความละเอียดของภาพมากกวา 10 ลาน Pixels  คิดเปนรอยละ  54.5 ตามลําดับ  และเม่ือ

พิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของ

ครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับ ความละเอียดของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 
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ตารางที ่78 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามราคาของกลองท่ีมีผลกระทบตอการ 

                   ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

ราคากลอง 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

ต่ํากวา 5,000 

บาท 

8 4 - 5 2 19 

9.5 4.0 - 7.6 4.5 5.1 

5,001 – 10,000 

บาท 

40 28 4 10 6 88 

47.6 28.0 5.3 15.2 13.6 23.8 

10,001 – 15,000 

บาท 

16 54 40 20 4 134 

19.0 54.0 52.6 30.3 9.1 36.2 

15,001 – 20,000 

บาท 

6 6 24 16 8 60 

7.1 6.0 31.6 24.2 18.2 16.2 

มากกวา 20,001 

บาท 

14 8 8 15 24 69 

16.7 8.0 10.5 22.7 54.5 18.6 

รวม 84 100 76 66 44 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  139.073   d.f =  16   Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 78 เม่ือพิจารณาดานราคาของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตาม

รายไดของครอบครัวตอเดือนพบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา 10,001 – 15,000 บาท  

คิดเปนจํานวนรอยละ  36.2  โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายได ของครอบครัวตอเดือน  30,001 - 40,000 , 

40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 สวนใหญซ้ือกลองราคา 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 

54.0, 52.6, และ 30.3 ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000 สวน

ใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.6 และนักศึกษาท่ีมีรายได

ครอบครัวตอเดือนมากกวา 60,001 สวนใหญซ้ือกลองซ้ือกลองดิจิตอลราคามากกวา 20,001 บาท 
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คิดเปนรอยละ 54.5 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับ ราคาของกลองดิจิตอล ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่79 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการชําระเงินท่ีมีผลกระทบตอ  

                  การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

ลักษณะการ

ชําระเงิน 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

เงินสด 62 86 51 63 28 290 

73.8 86.0 67.1 95.5 63.6 78.4 

บัตรเครดิต 10 8 17 - 12 47 

11.9 8.0 22.4 - 27.3 12.7 

ผอนชําระ 12 6 8 - 2 28 

14.3 6.0 10.5 - 4.5 7.6 

อ่ืนๆ - - - 3 2 5 

- - - 4.5 4.5 1.4 

รวม 84 100 76 66 44 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  52.540 d.f =  12  Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 79 เม่ือพิจารณาดานลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือตาม รายไดของครอบครัวตอเดือน  พบวา นักศึกษาสวนใหญชําระเงินดวยเงินสด 

คิดเปนจํานวนรอยละ  78.4 โดยท้ังนักศึกษาท่ีมีรายได ของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000, 

30,001 - 40,000 , 40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 สวนใหญซ้ือกลองชําระ

เงินดวยเงินสด คิดเปนรอยละ 73.8, 86.0, 67.1, 95.5 และ 63.6 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติ
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ไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของครอบครัวตอเดือน มี

ความสัมพันธกับ ลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่80 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีมีผล 

                  กระทบตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

บุคคลท่ีมีผล

ตอการ            

ตัดสินใจ 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

ตนเอง 46 35 18 47 20 166 

54.8 35.0 23.7 71.2 45.5 44.9 

พอ/แม 20 41 30 4 16 111 

23.8 41.0 39.5 6.1 36.4 30.0 

เพื่อน 6 11 24 13 4 58 

7.1 11.0 31.6 19.7 9.1 15.7 

แฟน/คนรัก 12 13 4 2 - 31 

14.3 13.0 5.3 3.0 - 8.4 

อ่ืนๆ - - - - 4 4 

- - - - 9.1 1.1 

รวม 84 100 76 66 44 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  104.360   d.f =  16   Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 80 เม่ือพิจารณาดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตาม

รายไดของครอบครัวตอเดือนพบวา บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของนักศึกษาสวนใหญคือ 

ตนเอง คิดเปนจํานวนรอยละ 44.9 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน20,000 - 30,000, 

50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 สวนใหญเปนคนตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง คิดเปนรอยละ   
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54.8 , 71.2 และ 45.5 ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือน 30,001 - 40,000 และ 

40,001 -50,000 สวนใหญพอ/แม เปนคนตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล คิดเปนรอยละ  41.0 และ 39.5 

ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา 

รายไดของครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่81 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาท่ีมีผลกระทบตอ  

                   การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

ระยะเวลา 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

ต่ํากวา 1 ป 32 12 12 17 4 77 

38.1 12.0 15.8 25.8 9.1 20.8 

1 ป 16 62 35 8 16 137 

19.0 62.0 46.1 12.1 36.4 37.0 

มากกวา 1 ป 36 26 29 41 24 156 

42.9 26.0 38.2 62.1 54.5 42.2 

รวม 84 100 76 66 44 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  71.631 d.f =  8 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 81 เม่ือพิจารณาดานระยะเวลาท่ีซ้ือกลองดิจิตอล ตาม รายไดของครอบครัว

ตอเดือน พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลา มากกวา 1 ป คิดเปนจํานวน

รอยละ 42.2 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน20,000 - 30,000 สวนใหญซ้ือกลอง

ดิจิตอลมาเปนระยะเวลา มากกวา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ  42.9 สวนนักศึกษาท่ีมีรายได ของ

ครอบครัวตอเดือน30,001 - 40,000 และ 40,001 -50,000 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะ  
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เวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 62.0 และ 46.1 ตามลําดับ สําหรับนักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือน , 

50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะ เวลามากกวา 1 ป คิด

เปนรอยละ 62.1และ 54.5 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 

ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับ ระยะเวลาท่ีซ้ือกลอง

ดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่82 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีมีผล 

                   กระทบตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

เหตุผล 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

ซ้ือตามเพื่อน 2 13 -  10 4 29 

2.4 13.0  - 15.2 9.1 7.8 

ตองการใช 64 51 53 60 32 260 

76.2 51.0 69.7 90.9 72.7 70.3 

ตองทันสมัย 2 4 12 7  - 25 

2.4 4.0 15.8 10.6 -  6.8 

ทองเท่ียวอยู

ประจํา 

12 25 22 30 10 99 

14.3 25.0 28.9 45.5 22.7 26.8 

ชอบถายรูป 50 55 30 47 12 194 

59.5 55.0 39.5 71.2 27.3 52.4 

อ่ืนๆ 2 13  - 10 4 4 

2.4 13.0  - 15.2 9.1 1.1 

รวม 84 100 76 66 44 370 

157.1 148.0 153.9 233.3 136.4 165.1 
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จากตารางท่ี 82 เม่ือพิจารณาดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตาม

รายไดของครอบครัวตอเดือน พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลดวยเหตุผลเพราะวา 

ตองการใช คิดเปนจํานวนรอยละ  70.3 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายได ของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 

30,000, 30,001 - 40,000 และ 40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 สวนใหญซ้ือ

กลองดิจิตอลเพราะตองการใช คิดเปนรอยละ 76.2, 51.0, 69.7, 90.9 และ 72.7 ตามลําดับ 
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ตารางที ่83 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีมี 

                   ผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

แหลงขอมูล 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

แผนพับ/ใบปลิว 16 6 2 2 6 32 

19.0 6.0 2.6 3.0 13.6 8.6 

อินเตอรเน็ต 32 30 25 28 26 141 

38.1 30.0 32.9 42.4 59.1 38.1 

เพื่อน/คนรูจัก 20 26 21 10 - 77 

23.8 26.0 27.6 15.2 - 20.8 

พนักงานขาย 6 - - - 8 14 

7.1 - - - 18.2 3.8 

รานถายรูป 2 - - - 4 6 

2.4 - - - 9.1 1.6 

โทรทัศน 6 30 20 22 - 78 

7.1 30.0 26.3 33.3 - 21.1 

หนังสือพิมพ - 6 8 4 - 18 

- 6.0 10.5 6.1 - 4.9 

วิทยุ 2 2 - - - 4 

2.4 2.0% - - - 1.1% 

รวม 84 100 76 66 44 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  136.776   d.f =  28   Sig. =  0.000 
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จากตารางท่ี 82 เม่ือพิจารณาดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ตามอายุ พบวา นักศึกษาสวนใหญทราบขาวเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจาก อินเตอรเน็ต  คิดเปนรอยละ 

38.1  โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน20,000 - 30,000, 30,001 - 40,000 และ 40,001 

-50,000, 50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 สวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจาก

อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 38.1, 30.0, 32.9, 42.4 และ 59.1 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติ

ไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของครอบครัวตอเดือน มี

ความสัมพันธกับ แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



101 

 

ตารางที ่84 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                   กลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

ความละเอียด

และ

สวนประกอบ 

4.31 4.32 4.33 4.70 4.82 4.45 

มาก มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

ความสามารถ

ในการ Zoom 

4.12 4.14 4.16 4.44 4.32 4.21 

มาก มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

ปริมาณ

หนวยความจํา 

4.02 4.12 4.09 4.36 4.18 4.14 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ขนาดเล็กและ

บาง 

3.74 3.94 3.96 3.95 3.95 3.90 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ซอฟตแวรท่ี

ใชงายมี

ฟงกชันเยอะ 

3.98 3.92 3.91 4.02 4.36 4.00 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ตราสินคามี

ช่ือเสียง 

4.24 4.18 4.38 4.05 4.32 4.23 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

รูปลักษณ

สวยงาม 

ทันสมัย 

4.19 4.03 4.08 3.89 4.32 4.09 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
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ตารางที ่84 (ตอ) 

ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

อุปกรณเสริม 4.05 3.85 3.76 4.12 4.14 3.96 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ศูนยซอม

นาเช่ือถือ 

4.36 4.10 4.24 4.42 4.50 4.29 

มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

แข็งแรง

ทนทาน 

4.40 4.20 3.92 4.79 4.64 4.35 

มาก มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก 

 

จากตารางท่ี 84 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ใน

การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ความละเอียดและสวนประกอบ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 

เม่ือจําแนกตาม รายไดของครอบครัวตอเดือน  พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายได ของครอบครัวตอเดือน

20,000 - 30,000, 30,001 - 40,000 และ 40,001 -50,000 และ มากกวา 60,001 ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑสูงสุดคือ ความละเอียดและสวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.31, 4.32, 4.70 

และ4.82  ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือน 50,001 - 60,000 ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑสูงสุดคือ ตราสินคามีช่ือเสียง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 
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ตารางที ่85 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                   กลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

ปจจัยดานราคา 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

ราคากลอง

เหมาะสมกับ

คุณภาพ 

4.33 4.27 4.08 4.02 4.55 4.23 

มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

ราคา

อุปกรณเสริม

ถูกกวายี่หออื่น 

3.88 3.89 3.74 3.55 3.91 3.80 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

การรับบัตร

เครดิต 

3.64 3.47 3.34 2.95 3.95 3.45 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

สามารถซื้อ

ดวยเงินผอน

ในอัตรา

ดอกเบ้ียตํ่า 

3.74 3.42 3.16 2.52 3.73 3.31 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 85 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ในการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 เม่ือ

จําแนกตาม รายไดของครอบครัวตอเดือน  พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายได ของครอบครัวตอเดือน

20,000 - 30,000, 30,001 - 40,000 และ 40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 ให

ความสําคัญกับปจจัยดานราคาสูงสุดคือ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.33, 

4.27, 4.08, 4.02 และ4.55  ตามลําดับ  
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ตารางที ่86 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ 

                  ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

ปจจัยดาน 

ชองทางการ

จัดจําหนาย 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

รานคาที่ขาย

ไปมาสะดวก 

3.88 4.02 4.04 3.52 4.14 3.92 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

การตกแตง

รานสวยงาม 

3.36 3.64 3.86 3.42 3.73 3.59 

ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

จัดรานสะอาด 

สะดุดตา 

3.57 3.71 3.82 3.52 3.95 3.69 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

หารานซื้อขาย

ไดงาย 

4.00 3.97 3.95 3.61 4.32 3.95 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

มีศูนยซอม

มาก 

4.19 4.07 4.22 4.30 4.50 4.22 

มาก มาก มาก มาก มากที่สุด มาก 

ปายสถานที่

ขายชัดเจน 

3.76 3.84 3.79 3.32 3.23 3.65 

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

มีที่จอดรถ 3.52 3.61 3.45 3.18 2.95 3.40 

มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 86 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดาน ชองทางการ

จัดจําหนาย  ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ มีศูนยซอมมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 

เม่ือจําแนกตาม รายไดของครอบครัวตอเดือน  พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายได ของครอบครัวตอเดือน

20,000 - 30,000, 30,001 - 40,000 และ 40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 ให

ความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายสูงสุดคือ มีศูนยซอมมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.19, 4.07, 4.22, 4.30 และ4.50  ตามลําดับ  
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ตารางที ่87 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ 

                   ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของครอบครัว 

ปจจัยดาน 

การสงเสริม

การตลาด 

รายไดของครอบครัวตอเดือน 

20,000 - 

30,000 

30,001 - 

40,000 

40,001 -

50,000 

50,001 - 

60,000 

มากกวา 

60,001 

รวม 

 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคั

ญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

การโฆษณาผาน

สื่อตางๆ 

4.07 3.91 4.24 3.86 4.23 4.04 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

พนักงานที่

สามารถแนะนํา

ได 

4.19 4.01 4.18 4.24 4.36 4.17 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

การจัดบูทสาธิต 

การใชงาน 

3.86 3.69 3.68 3.56 4.00 3.74 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

มีการลดราคา 

ชวงเทศกาล 

3.95 3.79 3.72 3.58 4.00 3.80 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

มีการรับประกัน

จากศูนย 

4.33 4.21 4.09 4.29 4.55 4.27 

มาก มาก มาก มาก มากที่สุด มาก 

มีสินคาพรีเมี่ยม 

(ของแถม) 

3.86 3.80 3.82 3.44 3.55 3.72 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

จากตารางท่ี 87 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ มีการรับประกันจากศูนย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.27 เม่ือจําแนกตาม รายไดของครอบครัวตอเดือน  พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายได ของครอบครัวตอ

เดือน20,000 - 30,000, 30,001 - 40,000 และ 40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 

ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงสุดคือ มีการรับประกันจากศูนย โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.33, 4.21, 4.09, 4.29 และ4.55  ตามลําดับ  
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 ตารางที ่88 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงคท่ีมีผลกระทบตอ 

                   การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

วัตถุประสงค

ในการซ้ือ

กลอง 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ต่ํากวา 

3,000 

3,001 - 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

เพื่อใชงาน 14 44 22 33 22 135 

31.8 37.9 23.7 50.0 43.1 36.5 

เพื่อถายภาพ 30 72 71 33 29 235 

68.2 62.1 76.3 50.0 56.9 63.5 

รวม 44 116 93 66 51 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  13.299   d.f =  4 Sig. =  0.010 

จากตารางท่ี 88 เม่ือพิจารณาดาน วัตถุประสงคในการซ้ือกลอง ดิจิตอลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญมี วัตถุประสงคในการซ้ือ

กลองดิจิตอลเพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ  63.5 โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000  

บาท, รายได 3,001 - 5,000 บาท, รายได 5,001 -7,000 บาท และรายได มากกวา 9,001 บาท สวน

ใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือ กลองดิจิตอล เพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ 68.2 ,62.1, 76.3,  

และ 56.9 ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายได 7,001 - 9,000 บาท สวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือ

กลองดิจิตอลเพื่อใชงาน และเพื่อถายภาพ (สัดสวนเทากัน) คิดเปนจํานวนรอยละ 50.0 และเม่ือ

พิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.010 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดตอเดือน

ของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 
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ตารางที ่89 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของกลองท่ีมีผลกระทบตอ 

                   การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

ประเภทของ

กลอง 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ต่ํากวา 

3,000 

3,001 - 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

กลอง

คอมแพค 

24 52 73 39 28 216 

54.5 44.8 78.5 59.1 54.9 58.4 

กลอง D-SLR 

camera 

20 60 20 27 21 148 

45.5 51.7 21.5 40.9 41.2 40.0 

อ่ืนๆ - 4 - - 2 6 

- 3.4 - - 3.9 1.6 

รวม 44 116 93 66 51 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  29.957 d.f =  8 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 89 เม่ือพิจารณาดานประเภทของ กลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท กลองคอมแพค 

คิดเปนจํานวนรอยละ  58.4 โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000  บาท,  รายได 5,001 -

7,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท, และรายไดมากกวา 9,001 บาท สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอล

ประเภท กลองคอมแพค คิดเปนจํานวนรอยละ 54.5 ,78.5, 59.1, และ 54.9 ตามลําดับ สวนนักศึกษา

ท่ีมีรายได 3,001 - 5,000 บาท สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท กลอง SLR camera คิดเปนจํานวน

รอยละ 51.7 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดง

วา รายไดตอเดือนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ ประเภทของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 
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ตารางที ่90 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความละเอียดของภาพท่ีมีผลกระทบ 

                   ตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

ความละเอียด

ของภาพ 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ต่ํากวา 

3,000 

3,001- 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

ต่ํากวา 5 ลาน 

Pixels 

6 - 32 16 - 54 

13.6 - 34.4 24.2 - 14.6 

5 – 10 ลาน 

Pixels 

16 70 47 48 32 213 

36.4 60.3 50.5 72.7 62.7 57.6 

มากกวา 10 

ลาน Pixels 

22 46 14 2 19 103 

50.0 39.7 15.1 3.0 37.3 27.8 

รวม 44 116 93 66 51 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  96.147   d.f =  8 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 90 เม่ือพิจารณาดานความละเอียดของภาพของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ ซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีความ

ละเอียดของภาพ  5 – 10 ลาน Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ  57.6 โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน 

3,001 - 5,000 บาท, รายได 5,001 -7,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท, และรายไดมากกวา 9,001 

บาท สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีความละเอียดของภาพ 5 – 10 ลาน Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ 

60.3, 50.5, 72.7 และ 62.7 ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายได ต่ํากวา 3,000  บาท สวนใหญซ้ือ

กลองดิจิตอลท่ีมีความละเอียดของภาพ มากกวา 10 ลาน Pixels คิดเปนจํานวนรอยละ 50.0 และเม่ือ

พิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดตอเดือน

ของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ ความละเอียดของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 
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ตารางที ่91 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามราคาของกลองท่ีมีผลกระทบตอการ 

                   ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

ราคากลอง 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ต่ํากวา 

3,000 

3,001 - 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

ต่ํากวา 5,000 

บาท 

6 8 2 - 3 19 

13.6 6.9 2.2 - 5.9 5.1 

5,001 – 10,000 

บาท 

20 42 22 4 - 88 

45.5 36.2 23.7 6.1 - 23.8 

10,001 – 15,000 

บาท 

10 24 51 40 9 134 

22.7 20.7 54.8 60.6 17.6 36.2 

15,001 – 20,000 

บาท 

4 20 8 8 20 60 

9.1 17.2 8.6 12.1 39.2 16.2 

มากกวา 20,001 

บาท 

4 22 10 14 19 69 

9.1 19.0 10.8 21.2 37.3 18.6 

รวม 44 116 93 66 51 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  120.615  d.f =  16   Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 91 เม่ือพิจารณาดานราคาของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตาม 

รายไดตอเดือนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ ซ้ือกลองดิจิตอลราคา 10,001 – 15,000 บาท

คิดเปนจํานวนรอยละ  36.2 โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000  บาท และรายได 3,001 - 

5,000 บาท สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา 5,001 – 10,000 บาท คิดเห็นจํานวนรอยละ 45.5 และ 

36.2 นักศึกษาท่ีมีรายได 5,001 -7,000 บาท และ รายได 7,001 - 9,000 บาท สวนใหญซ้ือกลอง

ดิจิตอลราคา 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนจํานวนรอยละ 54.8 และ 60.6 สวนนักศึกษาท่ีมีรายได 

มากกวา 9,001 บาท สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา  15,001 – 20,000 บาท  คิดเปนจํานวนรอยละ 

39.2 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา 
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รายไดตอเดือนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ ราคาของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

 

ตารางที ่92 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการชําระเงินท่ีมีผลกระทบตอ  

                  การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

ลักษณะการ

ชําระเงิน 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ต่ํากวา 

3,000 

3,001- 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

เงินสด 24 92 74 58 42 290 

54.5 79.3 79.6 87.9 82. 78.4 

บัตรเครดิต 8 18 13 6 2 47 

18.2 15.5 14.0 9.1 3.9 12.7 

ผอนชําระ 12 6 6 - 4 28 

27.3 5.2 6.5 - 7.8 7.6 

อ่ืนๆ - - - 2 3 5 

- - - 3.0 5.9 1.4 

รวม 44 116 93 66 51 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  50.890   d.f =  12   Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 92 เม่ือพิจารณาดานลักษณะการชําระเงินท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตาม

รายไดตอเดือนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ ชําระเงินในการ ซ้ือกลองดิจิตอลดวยเงินสด 

คิดเปนจํานวนรอยละ  78.4  โดยท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000  บาท, รายได 3,001 - 

5,000 บาท, รายได 5,001 -7,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท, และรายไดมากกวา 9,001 บาท         

สวนใหญชําระเงินในการ ซ้ือกลองดิจิตอลดวยเงินสด  คิดเปนจํานวนรอยละ 54.5, 79.3, 79.6, 87.9 

และ 82.4 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 
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0.05 แสดงวา รายไดตอเดือนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ ลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลอง

ดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่93 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีมีผล 

                   กระทบตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

บุคคลท่ีมีผล

ตอการ            

ตัดสินใจ 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ต่ํากวา 

3,000 

3,001- 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

ตนเอง 24 56 29 24 33 166 

54.5 48.3 31.2 36.4 64.7 44.9 

พอ/แม 8 46 41 8 8 111 

18.2 39.7 44.1 12.1 15.7 30.0 

เพื่อน 6 4 10 28 10 58 

13.6 3.4 10.8 42.4 19.6 15.7 

แฟน/คนรัก 6 8 11 6 - 31 

13.6 6.9 11.8 9.1 - 8.4 

อ่ืนๆ - 2 2 - - 4 

- 1.7 2.2 - - 1.1 

รวม 44 116 93 66 51 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  86.761   d.f =  16   Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 93 เม่ือพิจารณาดานบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตาม

รายไดตอเดือนของนักศึกษา พบวา บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของนักศึกษาสวน

ใหญ คือ ตนเอง คิดเปนจํานวนรอยละ  44.9 โดยบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของ

นักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000  บาท, รายได 3,001 - 5,000 บาท และรายไดมากกวา 
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9,001 บาท สวนใหญคือ ตนเอง คิดเปนจํานวนรอยละ 54.5, 78.3 และ 64.7 ตามลําดับ บุคคลท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของนักศึกษาท่ีมีรายได 5,001 -7,000 บาท สวนใหญคือ พอ/แม  คิด

เปนจํานวนรอยละ 44.1 สวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของนักศึกษาท่ีมีรายได 

7,001 - 9,000 บาท สวนใหญคือ เพื่อน คิดเปนจํานวนรอยละ 42.4  และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -

สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ 

บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่94 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาท่ีมีผลกระทบตอ  

                  การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

ระยะเวลา 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ต่ํากวา 

3,000 

3,001- 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

ต่ํากวา 1 ป 20 26 6 21 4 77 

45.5 22.4 6.5 31.8 7.8 20.8 

1 ป 10 34 58 21 14 137 

22.7 29.3 62.4 31.8 27.5 37.0 

มากกวา 1 ป 14 56 29 24 33 156 

31.8 48.3 31.2 36.4 64.7 42.2 

รวม 44 116 93 66 51 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2χ =  63.807 d.f =  8 Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 94 เม่ือพิจารณาดานระยะเวลาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตาม

รายไดตอเดือนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมามากกวา 1 ป คิดเปน

จํานวนรอยละ 42.2 โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน  3,001 - 5,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท

และรายไดมากกวา 9,001 บาท สวนใหญซ้ือกลองมามากกวา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ 48.3, 36.4
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และ 64.7 ตามลําดับ นักศึกษาท่ีมีรายไดต่ํากวา 3,000  บาท สวนใหญซ้ือกลองมาต่ํากวา 1 ป คิดเปน

จํานวนรอยละ 45.5 สวนนักศึกษาท่ีมีรายได 5,001 -7,000  บาท สวนใหญซ้ือกลองมา 1 ป คิดเปน

จํานวนรอยละ 62.4 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 

แสดงวา รายไดตอเดือนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ ระยะเวลาในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที ่95 จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีมีผล 

                  กระทบตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา  

  (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

 

เหตุผล 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ต่ํากวา 

3,000 

3,001- 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

ซ้ือตามเพื่อน 29 -  12 5 8 4 

7.8  - 10.3 5.4 12.1 7.8 

ตองการใช 260 34 82 45 52 47 

70.3 77.3 70.7 48.4 78.8 92.2 

ตองทันสมัย 25 2 8 6 9 -  

6.8 4.5 6.9 6.5 13.6  - 

ทองเท่ียวอยู

ประจํา 

99 10 26 19 20 24 

26.8 22.7 22.4 20.4 30.3 47.1 

ชอบถายรูป 194 30 58 46 25 35 

52.4 68.2 50.0 49.5 37.9 68.6 

อ่ืนๆ 4 -  2 2 -  -  

1.1  - 1.7 2.2  -  - 
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จากตารางท่ี 95 เม่ือพิจารณาดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตาม

รายไดตอเดือนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ ซ้ือกลอง ดิจิตอลเพราะตองการใช คิดเปน

จํานวนรอยละ 92.2  โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000  บาท, รายได 3,001 - 5,000 บาท, 

รายได 5,001 -7,000 บาท, และรายไดมากกวา 9,001 บาท สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลเพราะตองการ

ใช คิดเปนจํานวนรอยละ 70.3, 77.3, 70.7 และ 78.8 ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมี รายได 7,001 - 

9,000 บาท สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลเพราะชอบถายรูป คิดเปนจํานวนรอยละ 49.5 
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ตารางที ่96 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีมี 

                   ผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

แหลงขอมูล 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ต่ํากวา 

3,000 

3,001- 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน 

(%) 

จํานวน

(%) 

แผนพับ/

ใบปลิว 

6 18 6 2 - 32 

13.6 15.5 6.5 3.0 - 8.6 

อินเตอรเน็ต 22 50 24 20 25 141 

50.0 43.1 25.8 30.3 49.0 38.1 

เพื่อน/คนรูจัก 6 24 26 17 4 77 

13.6 20.7 28.0 25.8 7. 20.8 

พนักงานขาย 2 6 4 2 - 14 

4.5 5.2 4.3 3.0 - 3.8 

รานถายรูป - 6 - - - 6 

- 5.2 - - - 1.6 

โทรทัศน 6 10 30 14 18 78 

13.6 8.6 32.3 21.2 35.3 21.1 

หนังสือพิมพ - - 3 11 4 18 

- - 3.2 16.7 7.8 4.9 

วิทยุ 2 2 - - - 4 

4.5 1.7 - - - 1.1 

อ่ืนๆ 6 18 6 2 - 32 

13.6 15.5 6.5 3.0 - 100.0 

รวม 44 116 93 66 51 370 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2χ =  103.646 d.f =  28   Sig. =  0.000 

จากตารางท่ี 96 เม่ือพิจารณาดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล

ตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญไดรับทราบขอมูลกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือจากอินเตอรเน็ต คิดเปนจํานวนรอยละ  38.1  โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํา

กวา 3,000  บาท, รายได 3,001 - 5,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท และรายไดมากกวา 9,001 

บาท สวนใหญ ไดรับทราบขอมูลกลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือจากอินเตอรเน็ต  คิดเปน

จํานวนรอยละ 50.0, 43.1, 30.3 และ 49.0ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมี รายได 5,001 -7,000 บาทสวน

ใหญไดรับทราบขอมูลกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือจากเพื่อน/คนรูจัก คิดเปนจํานวนรอย 

28.0 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา 

รายไดตอเดือนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่97 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                   กลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ตํ่ากวา 

3,000 

3,001- 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

ความละเอียด

และ

สวนประกอบ 

4.27 

มาก 

4.34 

มาก 

4.34 

มาก 

4.61 

มากท่ีสุด 

4.80 

มากท่ีสุด 

4.45 

มาก 

ความสามารถ

ในการ Zoom 

4.23 

มาก 

4.02 

มาก 

4.08 

มาก 

4.44 

มาก 

4.61 

มากท่ีสุด 

4.21 

มาก 

ปริมาณ

หนวยความจํา 

4.05 

มาก 

4.03 

มาก 

4.14 

มาก 

4.30 

มาก 

4.27 

มาก 

4.14 

มาก 

ขนาดเล็กและ

บาง 

3.64 

มาก 

3.79 

มาก 

3.97 

มาก 

4.09 

มาก 

4.02 

มาก 

3.90 

มาก 

ซอฟตแวรท่ีใช

งายมีฟงกชัน

เยอะ 

3.73 

มาก 

3.97 

มาก 

3.95 

มาก 

4.05 

มาก 

4.35 

มาก 

4.00 

มาก 

ตราสินคามี

ช่ือเสียง 

3.86 

มาก 

4.19 

มาก 

4.42 

มาก 

4.36 

มาก 

4.10 

มาก 

4.23 

มาก 

รูปลักษณ

สวยงาม 

ทันสมัย 

3.91 

มาก 

4.05 

มาก 

4.20 

มาก 

4.09 

มาก 

4.10 

มาก 

4.09 

มาก 

อุปกรณเสริม 4.05 

มาก 

3.83 

มาก 

3.88 

มาก 

4.17 

มาก 

4.06 

มาก 

3.96 

มาก 

ศูนยซอม

นาเช่ือถือ 

4.36 

มาก 

4.17 

มาก 

4.14 

มาก 

4.61 

มากท่ีสุด 

4.37 

มาก 

4.29 

มาก 

แข็งแรง

ทนทาน 

4.45 

มาก 

4.22 

มาก 

4.23 

มาก 

4.42 

มาก 

4.65 

มากท่ีสุด 

4.35 

มาก 
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จากตารางท่ี 97 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ใน

การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ความละเอียดและสวนประกอบ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 

เม่ือจําแนกตามรายไดของนักศึกษาตอเดือน พบวา นักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000  บาท 

ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ แข็งแรงทนทาน โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.45 นักศึกษาท่ีมีรายได  3,001- 5,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการ

ตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ ความละเอียดและสวนประกอบ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.34  นักศึกษาท่ีมี

รายได 5,001 -7,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ ตรา

สินคามีช่ือเสียง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 นักศึกษาท่ีมีรายได 7,001 - 9,000 บาท ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ ความละเอียดและสวนประกอบ กับ ศูนยซอม

นาเช่ือถือ (สัดสวนเทากัน)  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.61 และนักศึกษาท่ีมีรายได มากกวา 9,001 บาท 

ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ ความละเอียดและ

สวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.80 
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ตารางที ่98 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                  กลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

ปจจัยดาน

ราคา 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ตํ่ากวา 

3,000 

3,001- 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

ราคากลอง

เหมาะสมกับ

คุณภาพ 

4.32 4.36 4.16 4.17 4.08 4.23 

 มาก มาก  มาก  มาก  มาก  มาก 

ราคา

อุปกรณเสริม

ถูกกวายี่หอ

อื่น 

3.86 3.74 3.73 3.95 3.78 3.80 

 มาก มาก มาก   มาก  มาก มาก  

การรับบัตร

เครดิต 

3.59 3.60 3.42 3.35 3.16 3.45 

มาก  มาก   ปานกลาง  มาก ปานกลาง   ปานกลาง 

สามารถซื้อ

ดวยเงินผอน

ในอัตรา

ดอกเบ้ียตํ่า 

3.73 3.43 3.34 3.29 2.67 3.31 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 98 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ในการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 เม่ือ

จําแนกตามรายไดของนักศึกษาตอเดือน พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000  บาท

,รายได 3,001- 5,000 บาท, รายได 5,001 -7,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท และรายไดมากกวา 

9,001 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ ราคากลองเหมาะสมกับ

คุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.32, 4.36, 4.16, 4.17 และ 4.08 ตามลําดับ 
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ตารางที ่99 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการ 

                   ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

ปจจัยดาน 

ชองทางการจัด

จําหนาย 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ตํ่ากวา 

3,000 

3,001- 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

รานคาท่ีขาย

ไปมาสะดวก 

4.05 3.98 4.06 3.88 3.43 3.92 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

การตกแตงราน

สวยงาม 

3.50 3.43 3.83 3.79 3.35 3.59 

มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก 

จัดรานสะอาด 

สะดุดตา 

3.73 3.59 3.95 3.74 3.39 3.69 

มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

หารานซื้อขาย

ไดงาย 

4.09 4.05 4.10 3.83 3.47 3.95 

มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

มีศูนยซอมมาก 4.18 4.19 4.28 4.29 4.14 4.22 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ปายสถานท่ี

ขายชัดเจน 

3.95 3.72 3.72 3.39 3.39 3.65 

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

มีท่ีจอดรถ 3.18 3.53 3.43 3.39 3.25 3.40 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 99 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ มีศูนยซอมมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 

เม่ือจําแนกตามรายไดของนักศึกษาตอเดือน พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา  3,000  

บาท,รายได 3,001- 5,000 บาท, รายได 5,001 -7,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท และรายได
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มากกวา 9,001 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด 

คือ มีศูนยซอมมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.18, 4.19, 4.28, 4.29 และ 4.14 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่100 คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการ 

                     ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล และตามรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

ปจจัยดาน 

การสงเสริม

การตลาด 

รายไดของนักศึกษาตอเดือน 

ตํ่ากวา 

3,000 

3,001- 

5,000 

5,001 -

7,000 

7,001 - 

9,000 

มากกวา 

9,001 

รวม 

 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ 

การโฆษณา

ผานสื่อตางๆ 

3.77 4.14 4.15 3.92 4.02 4.04 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

พนักงานท่ี

สามารถ

แนะนําได 

4.18 4.12 4.27 4.14 4.14 4.17 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

การจัดบูท

สาธิต 

การใชงาน 

3.77 3.72 3.92 3.56 3.65 3.74 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

มีการลดราคา 

ชวงเทศกาล 

4.00 3.90 3.98 3.59 3.35 3.80 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

มีการ

รับประกันจาก

ศูนย 

4.18 4.34 4.32 4.12 4.25 4.27 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

มีสินคาพ

รีเมี่ยม 

(ของแถม) 

3.91 3.90 3.83 3.36 3.43 3.72 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 

จากตารางท่ี 100 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุด คือ มีศูนยซอมมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 เม่ือ
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จําแนกตามรายไดของนักศึกษาตอเดือน พบวา นักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน 3,001- 5,000 บาท, 

รายได 5,001 -7,000 บาท และรายไดมากกวา 9,001 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ มีการรับประกันจากศูนย  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.34, 4.32 

และ 4.25 ตามลําดับ นักศึกษาท่ีมีรายไดต่ํากวา 3,000  บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ พนักงานท่ีสามารถแนะนําได  กับ มีการรับประกันจากศูนย  

(สัดสวนเทากัน)  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 สวนนักศึกษาท่ีมีรายได 7,001 - 9,000 บาท  ให

ความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลา ดในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ พนักงานท่ีสามารถ

แนะนําได โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “การศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผูศึกษานํามา

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะตามลําดับดังตอไปนี้ 

1. สรุปผลการศึกษา 

2. อภิปรายผล 

3. ขอเสนอแนะ 

1.สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถนํามาสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้  

1.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับ ขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรของนักศึกษา โดยใช

คาความถ่ี และ รอยละ พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงมีสวนใหญมีอายุ 21-23 ป ชันปท่ี

กําลังศึกษา สวนใหญ  คือ กําลังศึกษาอยู ช้ันปท่ี 3 สําหรับคณะท่ีศึกษา สวนใหญ ศึกษาอยู คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดยท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน สวนใหญคือ 30,001-

40,000 บาท และรายไดตอเดือน นั้นพบวานักศึกษาสวนใหญมีรายไดตอเดือน 3,001-5,000 บาท 

1.2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับ ปจจัยดานอ่ืนๆท่ีมีผลตอ การเลือกซ้ือกลองดิจิตอล  พบวา 

วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล ของนักศึกษาสวนใหญคือ เพื่อถายภาพ  โดยยี่หอท่ีนักศึกษา

สวนใหญตัดสินใจซ้ือคือ ยี่หอ Sony สําหรับประเภทกลองนั้นนักศึกษาสวนใหญตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอลประเภท  กลองคอมแพค โดยมีความละเอียดของภาพ 5- 10 ลาน Pixels สําหรับราคาของ

กลองดิจิตอลท่ีซ้ือ สวนใหญคือ 10,001- 15,000 บาท ลักษณะการชําระเงินนั้น สวนใหญชําระเงิน

ในการซ้ือกลองดิจิตอลดวยเงินสด สวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของ  
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นักศึกษาสวนใหญ คือ ตนเอง นอกจากนี้พบวานักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาแลวมากกวา 1 

ป ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ี รานขายกลอง  เนื่องจากกวา ใกลท่ีอยูอาศัย  ซ่ึงเหตุผลท่ี

นักศึกษาสวนใหญตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เพราะตองการใช สําหรับ และแหลงท่ีนักศึกษาสวน

ใหญไดรับขอมูลขาวสารท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลคือ อินเทอรเน็ต  

1.3 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต อการตัดสินใจซ้ือ

กลองดิจิตอล พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง การตลาดท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ในระดับมาก โดยดานท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการ ซ้ือสูงท่ีสุด 

คือ ดานผลิตภัณฑ  โดยใหความสําคัญสูงสุดในเร่ือง ความละเอียดและสวนประกอบ  รองลงมาคือ  

ดานการสงเสริมการตลาด โดยนักศึกษาใหความสําคัญสูงสุด ในเร่ืองของ มีการรับประกันจากศูนย 

รองลงมาอีกคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยนักศึกษาใหความสําคัญสูงสุด ในเร่ือง มีศูนยซอม

มาก  และดานราคา โดยนักศึกษาใหความสําคัญสูงสุด ในเร่ืองของ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ  

1.4 ขอมูลความสัมพันธของปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือกลองดิจิตอล 

โดยใชคาความถ่ี และรอยละ คาเฉล่ีย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบวา 

1.4.1 เม่ือจําแนกตามเพศ ไดผลดังนี้ 

              ดานวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลตามเพศ พบวา นักศึกษาสวนใหญมี

วัตถุประสงคในการซ้ือเพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ 63.0 โดยท้ังนักศึกษาชาย และนักศึกษา

หญิงสวนใหญ มีวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล เพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ 67.4  และ 

61.1 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.220 ซ่ึงมากกวา 0.05 

แสดงวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับ วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

             ดานประเภทของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามเพศ พบวา นักศึกษา

สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท  กลองคอมแพค คิดเปนจํานวนรอยละ 58.4 โดยนักศึกษาชาย 

สวนใหญซ้ือกลอง SLR camera คิดเปนจํานวนรอยละ 61.1 สวนนักศึกษาหญิงสวนใหญซ้ือกลอง

ประเภท    กลองคอมแพค คิดเปนจํานวนรอยละ 70.8 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา 

มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา เพศ มีความสัมพันธกับ ประเภทของกลองดิจิตอล ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

            ดานความละเอียดของภาพของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามเพศ 

พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลความละเอียดของภาพ 5 – 10 ลาน Pixels  คิดเปนจํานวน

รอยละ57.6 โดยท่ีนักศึกษาชายสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลความละเอียด    มากกวา 10 ลาน Pixels 

คิดเปนจํานวนรอยละ 47.9 สวนนักศึกษาหญิงสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีความละเอียด     5 – 10 
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ลาน Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ 71.7 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา เพศ มีความสัมพันธกับ ความละเอียดของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

           ดานราคาของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามเพศ พบวา นักศึกษา

สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา 10,001 – 15,000 บาท  คิดเปนจํานวนรอยละ  36.2โดยท่ีนักศึกษา

ชายสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา มากกวา 20,001 บาท  คิดเปนจํานวนรอยละ 35.4 สวนนักศึกษา

หญิงสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนจํานวนรอยละ 40.3 และเม่ือ

พิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา เพศ มี

ความสัมพันธกับ ราคาของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

           ดานลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตาม

เพศ พบวา นักศึกษาสวนใหญชําระเงินดวยเงินสด คิดเปนจํานวนรอยละ  78.4 โดยท้ังนักศึกษาชาย

และนักศึกษาหญิง มีลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอลดวยเงินสด  คิดเปนจํานวนรอยละ 

66.7 และ 85.8 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอย

กวา 0.05 แสดงวา เพศ มีความสัมพันธกับ ลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

           ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตามเพศ พบวา บุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของนักศึกษาสวนใหญคือ ตนเอง คิดเปนจํานวนรอยละ  44.9 โดยบุคคล

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของท้ังนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงคือ ตนเอง คิด

เปนจํานวนรอยละ 44.8 และ 44.2 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. 

=  0.944 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

กลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

          ดานระยะเวลาในการซ้ือกลองดิจิตอล ตามเพศ พบวา  นักศึกษาสวนใหญซ้ือ

กลองมามากกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 42.2 โดยท้ังนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงซ้ือกลองมา

มากกวา 1 ป  คิดเปนจํานวนรอยละ 44.4 และ 40.7 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร 

พบวา มีคา Sig. =  0.422 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับ ระยะเวลาในการซ้ือ

กลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามเพศ พบวา  นักศึกษาสวน

ใหญซ้ือกลองดิจิตอลเพราะตองการใช คิดเปนรอยละ 70.3 โดยท้ังนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง

ซ้ือกลองดิจิตอลเพราะตองการใช  คิดเปนจํานวนรอยละ 75.0 และ 67.3 ตามลําดับ 
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         ดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามเพศ พบวา  นักศึกษา

สวนใหญมีแหลงขอมูลในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 38.1 โดย

ท้ังนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีแหลงขอมูลในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต  

คิดเปนจํานวนรอยละ 55.6 และ 27.0 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา 

Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา เพศ มีความสัมพันธกับ แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ เม่ือจําแนกตามเพศ ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลพบวา 

ท้ังนักศึกษาเพศชายและหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในดาน ความละเอียดและ

สวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และ 4.44 ตามลําดับ 

 ปจจัยดานราคาเม่ือจําแนกตามเพศ ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลพบวา ท้ัง

นักศึกษาเพศชายและหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาในดานราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 และ 4.11 ตามลําดับ 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนก

ตามเพศ พบวา ท้ังนักศึกษาเพศชายและหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย

ในดานมีศูนยซอมมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 และ 4.13 ตามลําดับ 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตาม

เพศ พบวา ท้ังนักศึกษาเพศชายและหญิง ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในดาน

มีการรับประกันจากศูนย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 และ 4.30 ตามลําดับ 

 

1.4.2 เม่ือจําแนกตามอายุไดผลดังนี้ 

             ดานวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลตามอายุ พบวา นักศึกษาสวนใหญมี

วัตถุประสงคในการซ้ือเพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ 63.5 โดยท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 18-

20 ป และนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 21-23 ป สวนใหญ มีวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล เพื่อ

ถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ 69.5  และ 61.1 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร 

พบวา มีคา Sig. =  0.131 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับ วัตถุประสงคในการ

ซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

            ดานประเภทของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามอายุ พบวา นักศึกษา

สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท  กลองคอมแพค คิดเปนจํานวนรอยละ 58.4 โดยนักศึกษาท่ีมีอายุ

ระหวาง 18-20 ป สวนใหญซ้ือกลอง SLR camera คิดเปนจํานวนรอยละ 45.7 สวนนักศึกษาท่ีมีอายุ

ระหวาง 21-23 ป สวนใหญซ้ือกลองประเภท    กลองคอมแพค คิดเปนจํานวนรอยละ 60.0 และเม่ือ
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พิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.136 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา อายุ ไมมี

ความสัมพันธกับ ประเภทของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

          ดานความละเอียดของภาพของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามอายุ 

พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลความละเอียดของภาพ 5 – 10 ลาน Pixels  คิดเปนจํานวน

รอยละ 57.6 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 18.20 ป สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลความละเอียด  5 – 

10 ลาน Pixels คิดเปนจํานวนรอยละ 65.7 สวนนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 21-23 ป สวนใหญซ้ือ

กลองดิจิตอลท่ีความละเอียด     5 – 10 ลาน Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ 54.3 และเม่ือพิจารณา

คาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.114 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับ 

ความละเอียดของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

        ดานราคาของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามอายุ พบวา นักศึกษา

สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา10,001 – 15,000 บาท  คิดเปนจํานวนรอยละ  36.2โดยท่ีนักศึกษาท่ีมี

ระหวา 18-20 ป สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา 5,001 – 10,000 บาทท  คิดเปนจํานวนรอยละ 34.3 

สวนนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 21-23 ป สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา  10,001 – 15,000 บาท คิด

เปนจํานวนรอยละ 41.1 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.003 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 แสดงวา อายุ มีความสัมพันธกับ ราคาของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

       ดานลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตาม

อายุ พบวา นักศึกษาสวนใหญชําระเงินดวยเงินสด คิดเปนจํานวนรอยละ  78.4 โดยท้ังนักศึกษาท่ีมี

ระหวาง 18-20 ป และนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 21-23 ป มีลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลอง

ดิจิตอลดวยเงินสด  คิดเปนจํานวนรอยละ 86.7 และ 75.1 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -

สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.075 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับ ลักษณะการ

ชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

      ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตามอายุ พบวา บุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของนักศึกษาสวนใหญคือ ตนเอง คิดเปนจํานวนรอยละ  44.9 โดยบุคคล

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุระหวาง 18-20 ป และนักศึกษา

ท่ีมีอายุระหวาง 21-23 ป  คือ ตนเอง คิดเปนจํานวนรอยละ 46.7 และ 44.2 ตามลําดับ และเม่ือ

พิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.299 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา อายุ ไมมี

ความสัมพันธกับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

      ดานระยะเวลาท่ีซ้ือกลองดิจิตอล ตามอายุ พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลอง

ดิจิตอลมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ  42.2 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีอายุ 18 – 20 ป 

สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ 37.1 และนักศึกษาท่ีมีอายุ
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ระหวาง 21-23 ป ซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ 48.3  และ

เม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา อายุ มี

ความสัมพันธกับ ระยะเวลาท่ีซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

        ดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามอายุ พบวา นักศึกษาสวน

ใหญซ้ือกลองดิจิตอลดวยเหตุผลเพราะวา ตองการใช คิดเปนจํานวนรอยละ  70.3 โดยท้ังนักศึกษาท่ี

มีอายุ 18 – 20 ป และอายุ 21-23 ป สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลเพระวาตองการใช คิดเปนจํานวนรอย

ละ 66.7 และ 71.7 ตามลําดับ   

        ดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามอายุ พบวา นักศึกษา

สวนใหญทราบขาวเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 38.1  โดยท้ังนักศึกษาท่ีมี

อายุ 18 – 20 ป สวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ตกับเพื่อน/คนรูจัก คิดเปน

จํานวนรอยละ 28.6 สวนนักศึกษาท่ีมีอายุ 21-23 ป ทราบขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจาก

อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 41.9 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.005 ซ่ึง

นอยกวา 0.05 แสดงวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับ แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอล  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

       ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา 

ท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุ 18 – 20 ป และอายุ 21 – 23 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑสูงสุดคือ 

ความละเอียดและสวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และ 4.44 ตามลําดับ 

      ปจจัยดานราคา ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ท้ังนักศึกษา

ท่ีมีอายุ 18 – 20 ป และอายุ 21 – 23 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาสูงสุดคือ ราคากลอง

เหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 และ 4.26 ตามลําดับ 

       ปจจัยดานชองทางในการจัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือ

จําแนกตามอายุ พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุ 18 – 20 ป และอายุ 21 – 23 ป ใหความสําคัญกับปจจัย

ดานชองทางในการจัดจําหนายสูงสุดคือ มีศูนยซอมมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 และ 4.22

ตามลําดับ 

       ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตาม

อายุ พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีอายุ 18 – 20 ป และอายุ 21 – 23 ป ใหความสําคัญกับปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาดสูงสุดคือ มีการรับประกันจากศูนย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 และ 4.27 ตามลําดับ 

1.4.3 เม่ือจําแนกตามช้ันปท่ีกําลังศึกษาไดผลดังนี้ 

             ดานวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษา

สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายภาพ คิดเปนรอยละ 63.5  โดยท้ังนักศึกษาช้ัน
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ปท่ี 1 – 4 ซ้ือกลองดิจิตอลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายภาพ คิดเปนรอยละ 61.9, 66.7, 64.2 และ 60.2 

ตามลําดับและเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.879 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ประเภทกลองดิจิตอล  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 ดานประเภทกลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ี

กําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภทกลองคอมแพค คิดเปนรอยละ 58.4  

โดยท้ังนักศึกษาช้ันปท่ี 1 – 4 ซ้ือกลองดิจิตอลประเภทกลองคอมแพค คิดเปนรอยละ 52.4, 63.0, 

49.5 และ 79.5 ตามลําดับและเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ประเภทกลองดิจิตอล  ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

          ดานความละเอียดของภาพกลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลความละเอียดของภาพ 5 – 10 ลาน 

Pixels  คิดเปนรอยละ 57.6 โดยท้ังนักศึกษาช้ันปท่ี 1 – 4 ซ้ือกลองดิจิตอลท่ีความละเอียดของภาพ 5 

– 10 ลาน Pixels คิดเปนรอยละ 71.4, 59.3, 51.9 และ 67.5 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -

สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ 

ความละเอียดของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

         ดานราคากลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลัง

ศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.2 

โดยท่ีนักศึกษาช้ันปท่ี 1,3  และปท่ี4 ซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 

38.1, 31.1 และ 54.2 ตามลําดับ สวนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 ซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา  5,001 – 10,000 บาท 

คิดเปนจํานวนรอยละ 31.5 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.018 ซ่ึงนอย

กวา 0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ราคากลองดิจิตอล  ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

        ดานลักษณะการชําระเงิน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ี

กําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 78.4 โดย

ท้ังนักศึกษาช้ันปท่ี 1 -4  ซ้ือกลองดิจิตอลโดยชําระเงินเปนเงินสด  คิดเปนรอยละ 100.0, 81.5, 73.6 

และ 83.1 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.002 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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         ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ คือ ตนเอง คิด

เปนรอยละ 44.9 โดยท่ีนักศึกษาช้ันปท่ี 1,2 และ 4  สวนใหญตนเองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

กลองดิจิตอล คิดเปนรอยละ 37.0, 28.3 และ 27.7 ตามลําดับ สวนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สวนใหญพอ/

แม เปนผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล คิดเปนรอยละ 38.1 และเม่ือพิจารณาคาสถิติ

ไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธ

กับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

        ดานระยะเวลาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป  คิดเปนรอยละ 42.2 โดยท่ี

นักศึกษาช้ันปท่ี 1สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลาต่ํากวา  1 ป คิดเปนรอยละ 47.6สวน

นักศึกษาช้ันปท่ี 2 ซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลา  1 ป คิดเปนรอยละ55.6  และนักศึกษาช้ันปท่ี 3 

และปท่ี 4 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 55.4 และ 42.2 

ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ระยะเวลาในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

        ดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา 

นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลดวยเหตุผลเพราะวา ตองการใช คิดเปนจํานวนรอยละ  70.3 โดย

ท้ังนักศึกษาช้ันปท่ี 1 – 4 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลเพระวาตองการใช  คิดเปนจํานวนรอยละ 85.7, 

55.6, 68.4  และ 80.7 ตามลําดับ 

        ดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

พบวา นักศึกษาสวนใหญทราบขาวเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 38.1  โดย

ท้ังนักศึกษาท่ีนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สวนใหญทราบขาวเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจาก  เพื่อน/คนรูจัก คิด

เปนรอยละ 38.1 นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สวนใหญทราบขาวจาก อินเตอรเน็ต กับเพื่อน/คนรูจัก คิดเปน

รอยละ 33.3 และ นักศึกษาช้ันปท่ี 3 และปท่ี 4 สวนใหญทราบขาวจาก อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 

43.9 และ 31.3 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอย

กวา 0.05 แสดงวา ช้ันปท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

กลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

        ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตามช้ันปท่ี

กําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑสูงสุดคือ 

ความละเอียดและสวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.48, 4.52, 4.41 และ 4.48 ตามลําดับ 
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        ปจจัยดานราคา ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลสูงสุดเม่ือจําแนกตามช้ันปท่ี

กําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาสูงสุดคือ ราคา

กลองเหมาะสมกับคุณภาพโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00, 4.19, 4.31 และ 4.13 ตามลําดับ 

        ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนก

ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 ใหความสําคัญกับปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนายสูงสุดคือ มีศูนยซอมมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10, 4.28, 4.25 และ 4.13 

ตามลําดับ 

        ปจจัยดานปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือ

จําแนกตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาดสูงสุดคือ มีการรับประกันจากศูนยโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.90, 4.28, 4.34 และ 

4.17 ตามลําดับ 

1.4.4 เม่ือจําแนกตามคณะท่ีกําลังศึกษาไดผลดังนี้ 

              ดานวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล ตามคณะท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษา

สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายภาพ คิดเปนรอยละ 63.5  โดยท้ังนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ  และเทคโนโลยีฯ  ซ้ือกลองดิจิตอลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ถายภาพ คิดเปนรอยละ 64.4, 66.7 และ 61.8 ตามลําดับ  และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา 

มีคา Sig. =  0.768 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ วัตถุประสงค

ในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

             ดานประเภทกลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ี

กําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภทกลองคอมแพค คิดเปนรอยละ 58.4  

โดยท้ังนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และสัตวศาสตรฯ  สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภทกลอง

คอมแพค คิดเปนรอยละ  68.2 และ 80.0 ตามลําดับ สวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีฯ สวนใหญซ้ือ

กลอง ประเภท SLR camera คิดเปนรอยละ 53.9 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา 

Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ประเภทกลองดิจิตอล 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

            ดานความละเอียดของภาพกลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ตามช้ันปท่ีกําลังศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลความละเอียดของภาพ 5 – 10 ลาน 

Pixels  คิดเปนรอยละ 57.6 โดยท้ังนักศึกษาท้ังนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ  และ

เทคโนโลยีฯ สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีความละเอียดของภาพ 5 – 10 ลาน Pixels คิดเปนรอยละ 

61.4, 73.3 และ 49.4 ตามลําดับ  และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึง
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นอยกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ ความละเอียดของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

            ดานราคากลองดิจิตอล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามช้ันปท่ีกําลัง

ศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.2 

โดยท่ีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกับสัตวศาสตรฯ  สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคา 10,001 – 

15,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.2 และ 66.7 ตามลําดับ สวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีฯ  สวนใหญซ้ือ

กลองดิจิตอลท่ีราคามากกวา 20,001 บาท คิดเปนจํานวนรอยละ 31.5 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -

สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธ กับ 

ราคากลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

          ดานลักษณะการชําระเงิน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามคณะท่ี

กําลังศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 78.4 โดย

ท้ังนักศึกษาท้ังนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ  และเทคโนโลยีฯ  สวนใหญซ้ือกลอง

ดิจิตอลโดยชําระเงินเปนเงินสด  คิดเปนรอยละ 90.9, 81.7 และ 68.0 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณา

คาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา มี

ความสัมพันธกับ กษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

         ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลโดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ คือ ตนเอง คิด

เปนรอยละ 44.9 โดยท้ังนักศึกษาท้ังนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ  และเทคโนโลยีฯ  

สวนใหญตนเองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล  คิดเปนรอยละ  33.3, 35.0 และ 25.8 

ตามลําดับ  และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.287 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา 

คณะท่ีกําลังศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล  ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

        ดานระยะเวลาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป  คิดเปนรอยละ 42.2 โดยท้ัง

นักศึกษาท้ังนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ  และเทคโนโลยีฯ  สวนใหญซ้ือกลอง

ดิจิตอลมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 47.7, 41.7 และ 38.2 ตามลําดับ และเม่ือ

พิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.010 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา 

มีความสัมพันธกับ ระยะเวลาในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามคณะท่ีกําลังศึกษา พบวา 

นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลดวยเหตุผลเพราะวา ตองการใช คิดเปนจํานวนรอยละ  70.3 โดย
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ท้ังนักศึกษาวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตรฯ และคณะเทคโนโลยีฯ  สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลเพ

ระวาตองการใช คิดเปนจํานวนรอยละ 66.7, 73.3, 68.4 และ 71.9 ตามลําดับ  

       ดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามคณะท่ีกําลังศึกษา 

พบวา นักศึกษาสวนใหญทราบขาวเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 38.1  โดย

ท่ีนักศึกษาคณะสัตวศาสตรฯ  และและเทคโนโลยีฯ  สวนใหญทราบขาวเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจาก

อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 41.7 และ 48.9 ตามลําดับ สวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สวนใหญ

ทราบขาวจากโทรทัศน คิดเปนรอยละ 29.5 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา คณะท่ีกําลังศึกษา มีความสัมพันธกับ แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

       ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตามคณะท่ี

กําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ และเทคโนโลยีฯ ให

ความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑสูงสุดคือ  ความละเอียดและสวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.43, 4.42 และ 4.47 ตามลําดับ 

      ปจจัยดานราคา ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตามคณะท่ีกําลัง

ศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ และเทคโนโลยีฯ ให

ความสําคัญกับปจจัยดานราคาสูงสุดคือ  ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18, 

4.10 และ 4.31 ตามลําดับ 

      ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนก

ตามคณะท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ และ

เทคโนโลยีฯ ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาสูงสุดคือ มีศูนยซอมมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.17, 

4.13 และ 4.29 ตามลําดับ 

      ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตาม

คณะท่ีกําลังศึกษา พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สัตวศาสตรฯ และเทคโนโลยีฯ 

ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาสูงสุดคือ มีการรับประกันจากศูนยโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.33, 4.12 

และ 4.27 ตามลําดับ 

 

1.4.5 เม่ือจําแนกตามรายไดของครอบครัวตอเดือนไดผลดังนี ้

              ดานวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลตามรายไดของครอบครัวตอเดือน 

พบวา นักศึกษาสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือเพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ 63.5 โดยท้ัง

นักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000 , 30,001 - 40,000, 40,001 -50,000, 
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50,001 - 60,000 และรายไดมากกวา 60,001 บาท  สวนใหญ มีวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล 

เพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ 71.4, 63.0, 65.8, 48.5 และ 68.2 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณา

คาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.054 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา รายไดของครอบครัวตอ

เดือน ไมมีความสัมพันธกับ วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

             ดานประเภทของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามรายไดของ

ครอบครัวตอเดือน พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท  กลองคอมแพค คิดเปน

จํานวนรอยละ 58.4 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 30,001 - 40,000 , 40,001 -

50,000, 50,001 - 60,000 สวนใหญซ้ือกลองประเภทคอมแพค คิดเปนรอยละ 69.0, 71.1 และ 68.2  

ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000 และมากกวา 60,001 สวน

ใหญซ้ือกลอง SLR camera คิดเปนรอยละ 50.0 และ 72.7 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -

สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของครอบครัวตอเดือน มี

ความสัมพันธกับ ประเภทของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

            ดานความละเอียดของภาพของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามรายได

ของครอบครัวตอเดือน พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลความละเอียดของภาพ 5 – 10 

ลาน Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ 57.6 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 

30,000, 30,001 - 40,000 , 40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลความละเอียด

ของภาพ 5 – 10 ลาน Pixels คิดเปนรอยละ 61.9, 50.0, 63.2 และ 68.2 ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมี

รายไดครอบครัวตอเดือน มากกวา 60,001 สวนใหญซ้ือกลองซ้ือกลองดิจิตอลความละเอียดของ

ภาพมากกวา 10 ลาน Pixels  คิดเปนรอยละ  54.5 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร 

พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธ

กับ ความละเอียดของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

           ดานราคาของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามรายไดของครอบครัวตอ

เดือนพบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา 10,001 – 15,000 บาท  คิดเปนจํานวนรอยละ  

36.2  โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 30,001 - 40,000 , 40,001 -50,000, 50,001 - 

60,000 สวนใหญซ้ือกลองราคา 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 54.0, 52.6, และ 30.3 

ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอล

ราคา 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.6 และนักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือนมากกวา 

60,001 สวนใหญซ้ือกลองซ้ือกลองดิจิตอลราคามากกวา 20,001 บาทคิดเปนรอยละ  54.5 ตามลําดับ 

และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของ

ครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับ ราคาของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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         ดานลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตาม

รายไดของครอบครัวตอเดือน พบวา นักศึกษาสวนใหญชําระเงินดวยเงินสด คิดเปนจํานวนรอยละ  

78.4 โดยท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000, 30,001 - 40,000 , 40,001 -

50,000, 50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 สวนใหญซ้ือกลองชําระเงินดวยเงินสด คิดเปนรอย

ละ 73.8, 86.0, 67.1, 95.5 และ 63.6 ตามลําดับ  และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา 

Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับ ลักษณะ

การชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

      ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตามรายไดของครอบครัว

ตอเดือนพบวา บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของนักศึกษาสวนใหญคือ ตนเอง คิดเปน

จํานวนรอยละ  44.9 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000, 50,001 - 

60,000 และ มากกวา 60,001 สวนใหญเปนคนตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 54.8 , 71.2 

และ 45.5 ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือน 30,001 - 40,000 และ 40,001 -

50,000 สวนใหญพอ/แม เปนคนตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล คิดเปนรอยละ  41.0 และ 39.5 ตามลําดับ 

และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของ

ครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล  ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

        ดานระยะเวลาท่ีซ้ือกลองดิจิตอล ตามรายไดของครอบครัวตอเดือน พบวา 

นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ  42.2 โดยท่ี

นักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปน

ระยะเวลามากกวา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ  42.9 สวนนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน

30,001 - 40,000 และ 40,001 -50,000 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอย

ละ 62.0 และ 46.1 ตามลําดับ สําหรับนักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือน , 50,001 - 60,000 และ 

มากกวา 60,001 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป คิดเปนรอยละ  62.1และ 

54.5 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 

แสดงวา รายไดของครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับ ระยะเวลาท่ีซ้ือกลองดิจิตอล  ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

       ดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตามรายไดของครอบครัวตอ

เดือนพบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลดวยเหตุผลเพราะวา ตองการใช คิดเปนจํานวนรอย

ละ 70.3 โดยท่ีนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000, 30,001 - 40,000 และ 
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40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลเพราะตองการใช 

คิดเปนรอยละ 76.2, 51.0, 69.7, 90.9 และ 72.7 ตามลําดับ  

       ดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ตาม รายไดครอบครัว  

พบวา นักศึกษาสวนใหญทราบขาวเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 38.1  โดย

ท่ีนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000, 30,001 - 40,000 และ 40,001 -50,000, 

50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 สวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากอินเตอรเน็ต 

คิดเปนรอยละ 38.1, 30.0, 32.9, 42.4 และ 59.1 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร 

พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธ

กับ แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

       ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตามรายไดของ

ครอบครัวตอเดือน พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000, 30,001 - 

40,000 และ 40,001 -50,000 และ มากกวา 60,001 ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑสูงสุดคือ 

ความละเอียดและสวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.31, 4.32, 4.70 และ4.82  ตามลําดับ สวน

นักศึกษาท่ีมีรายไดครอบครัวตอเดือน 50,001 - 60,000 ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ

สูงสุดคือ ตราสินคามีช่ือเสียง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 

       ปจจัยดานราคา ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตามรายไดของ

ครอบครัวตอเดือน พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000, 30,001 - 

40,000 และ 40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ราคาสูงสุดคือ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.33, 4.27, 4.08, 4.02 และ4.55  

ตามลําดับ  

        ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนก

ตามรายไดของครอบครัวตอเดือน พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 

30,000, 30,001 - 40,000 และ 40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 ใหความสําคัญ

กับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายสูงสุดคือ มีศูนยซอมมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.19, 4.07, 

4.22, 4.30 และ4.50  ตามลําดับ  

       ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตาม

รายไดของครอบครัวตอเดือน พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 20,000 - 30,000, 

30,001 - 40,000 และ 40,001 -50,000, 50,001 - 60,000 และ มากกวา 60,001 ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สูงสุดคือ มีการรับประกันจากศูนย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.33, 4.21, 

4.09, 4.29 และ4.55  ตามลําดับ  



137 

 
1.4.6 เม่ือจําแนกตามรายไดตอเดือนไดผลดังนี้ 

 ดาน วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามรายไดตอ

เดือนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลเพื่อถายภาพ  คิด

เปนจํานวนรอยละ 63.5 โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา  3,000  บาท, รายได 3,001 - 5,000 

บาท, รายได 5,001 -7,000 บาท และรายไดมากกวา 9,001 บาท สวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือ

กลองดิจิตอลเพื่อถายภาพ คิดเปนจํานวนรอยละ 68.2 ,62.1, 76.3,  และ 56.9 ตามลําดับ สวน

นักศึกษาท่ีมีรายได 7,001 - 9,000 บาท สวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลเพื่อใชงาน 

และเพื่อถายภาพ (สัดสวนเทากัน) คิดเปนจํานวนรอยละ 50.0 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร 

พบวา มีคา Sig. =  0.010 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดตอเดือนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ 

วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

          ดานประเภทของ กลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามรายไดตอเดือนของ

นักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ ซ้ือกลองดิจิตอลประเภท กลองคอมแพค  คิดเปนจํานวนรอยละ  

58.4 โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000  บาท,  รายได 5,001 -7,000 บาท, รายได 7,001 - 

9,000 บาท, และรายได มากกวา 9,001 บาท สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท กลองคอมแพค คิด

เปนจํานวนรอยละ 54.5 ,78.5, 59.1, และ 54.9 ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายได 3,001 - 5,000 

บาท สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลประเภท กลอง SLR camera คิดเปนจํานวนรอยละ 51.7 และเม่ือ

พิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดตอเดือน

ของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ ประเภทของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

        ดานความละเอียดของภาพของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามรายได

ตอเดือนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ ซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีความละเอียดของภาพ   5 – 10 

ลาน Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ  57.6 โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน 3,001 - 5,000 บาท, รายได 

5,001 -7,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท, และรายไดมากกวา 9,001 บาท สวนใหญซ้ือกลอง

ดิจิตอลท่ีมีความละเอียดของภาพ 5 – 10 ลาน Pixels  คิดเปนจํานวนรอยละ 60.3, 50.5, 72.7 และ 

62.7 ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายได ต่ํากวา  3,000  บาท สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีความ

ละเอียดของภาพมากกวา 10 ลาน Pixels คิดเปนจํานวนรอยละ 50.0 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -

สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดตอเดือนของนักศึกษา มี

ความสัมพันธกับ ความละเอียดของกลองท่ีตัดสินใจซ้ือ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

      ดานราคาของกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามรายไดตอเดือนของ

นักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ ซ้ือกลองดิจิตอลราคา 10,001 – 15,000 บาทคิดเปนจํานวนรอย

ละ 36.2 โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา  3,000  บาท และรายได 3,001 - 5,000 บาท สวน
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ใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา 5,001 – 10,000 บาท คิดเห็นจํานวนรอยละ 45.5 และ 36.2 นักศึกษาท่ีมี

รายได 5,001 -7,000 บาท และ รายได 7,001 - 9,000 บาท สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา 10,001 – 

15,000 บาท คิดเปนจํานวนรอยละ 54.8 และ 60.6 สวนนักศึกษาท่ีมีรายได มากกวา 9,001 บาท 

สวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลราคา 15,001 – 20,000 บาท  คิดเปนจํานวนรอยละ 39.2 และเม่ือพิจารณา

คาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดตอเดือนของ

นักศึกษา มีความสัมพันธกับ ราคาของกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

       ดานลักษณะการชําระเงินท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือตามรายไดตอเดือนของ

นักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญชําระเงินในการ ซ้ือกลองดิจิตอลดวยเงินสด คิดเปนจํานวนรอย

ละ 78.4  โดยท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา  3,000  บาท, รายได 3,001 - 5,000 บาท, รายได 

5,001 -7,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท, และรายไดมากกวา 9,001 บาท สวนใหญชําระเงินใน

การซ้ือกลองดิจิตอลดวยเงินสด คิดเปนจํานวนรอยละ 54.5, 79.3, 79.6, 87.9 และ 82.4 ตามลําดับ 

และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดตอ

เดือนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ ลักษณะการชําระเงินในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

     ดานบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตามรายไดตอเดือนของ

นักศึกษา พบวา บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของนักศึกษาสวนใหญ คือ ตนเอง คิด

เปนจํานวนรอยละ  44.9 โดยบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของนักศึกษาท่ีมีรายได

ตอเดือน ต่ํากวา 3,000  บาท, รายได 3,001 - 5,000 บาท และรายไดมากกวา 9,001 บาท สวนใหญ

คือ ตนเอง คิดเปนจํานวนรอยละ 54.5, 78.3 และ 64.7 ตามลําดับ บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

กลองดิจิตอลของนักศึกษาท่ีมีรายได 5,001 -7,000 บาท สวนใหญคือ พอ/แม คิดเปนจํานวนรอยละ 

44.1 สวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลของนักศึกษาท่ีมีรายได 7,001 - 9,000 บาท 

สวนใหญคือ เพื่อน คิดเปนจํานวนรอยละ 42.4 และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา 

Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ บุคคลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

     ดานระยะเวลาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตามรายไดตอเดือนของ

นักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญซ้ือกลองดิจิตอลมามากกวา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ  42.2 โดย

นักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน 3,001 - 5,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาทและรายไดมากกวา 9,001 

บาท สวนใหญซ้ือกลองมามากกวา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ 48.3, 36.4และ 64.7 ตามลําดับ 

นักศึกษาท่ีมีรายไดต่ํากวา  3,000  บาท สวนใหญซ้ือกลองมาต่ํากวา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ 45.5 

สวนนักศึกษาท่ีมีรายได 5,001 -7,000  บาท สวนใหญซ้ือกลองมา 1 ป คิดเปนจํานวนรอยละ 62. 4 
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และเม่ือพิจารณาคาสถิติไคส -สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดตอ

เดือนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ ระยะเวลาในการซ้ือกลองดิจิตอล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

      ดานเหตุผลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตามรายไดตอเดือนของ

นักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ ซ้ือกลองดิจิตอลเพราะตองการใช คิดเปนจํานวนรอยละ  92.2  

โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 3,000  บาท, รายได 3,001 - 5,000 บาท, รายได 5,001 -7,000 

บาท, และรายได มากกวา 9,001 บาท สวนใหญ ซ้ือกลอง ดิจิตอลเพราะตองการใช คิดเปนจํานวน

รอยละ 70.3, 77.3, 70.7 และ 78.8 ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายได 7,001 - 9,000 บาท สวนใหญ

ซ้ือกลองดิจิตอลเพราะชอบถายรูป คิดเปนจํานวนรอยละ 49.5  

     ดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลตามรายไดตอเดือนของ

นักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญไดรับทราบขอมูลกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือจาก

อินเตอรเน็ต คิดเปนจํานวนรอยละ  38.1  โดยนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา  3,000  บาท, 

รายได 3,001 - 5,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท และรายไดมากกวา 9,001 บาท สวนใหญได

รับทราบขอมูลกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือจากอินเตอรเน็ต คิดเปนจํานวนรอยละ 50.0, 

43.1, 30.3 และ 49.0ตามลําดับ สวนนักศึกษาท่ีมีรายได 5,001 -7,000 บาทสวนใหญไดรับทราบ

ขอมูลกลองดิจิตอลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือจากเพื่อน/คนรูจัก คิดเปนจํานวนรอย 28.0 และเม่ือ

พิจารณาคาสถิติไคส-สแควร พบวา มีคา Sig. =  0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา รายไดตอเดือน

ของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

     ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตามรายไดของ

นักศึกษาตอเดือน พบวา นักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา  3,000  บาท ใหความสําคัญกับปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ แข็งแรงทนทาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 นักศึกษาท่ี

มีรายได  3,001- 5,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ 

ความละเอียดและสวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.34  นักศึกษาท่ีมีรายได 5,001 -7,000 บาท 

ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ ตราสินคามีช่ือเสียง โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.42 นักศึกษาท่ีมีรายได 7,001 - 9,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ ความละเอียดและสวนประกอบ กับ ศูนยซอมนาเช่ือถือ (สัดสวน

เทากัน) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.61 และนักศึกษาท่ีมีรายได มากกวา 9,001 บาท ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ ความละเอียดและสวนประกอบ โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.80 
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     ปจจัยดานราคา ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนกตามรายไดของ

นักศึกษาตอเดือน พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา  3,000  บาท,รายได 3,001- 5,000 

บาท, รายได 5,001 -7,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท และรายได มากกวา 9,001 บาท ให

ความสําคัญกับปจจัยดานราคา ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.32, 4.36, 4.16, 4.17 และ 4.08 ตามลําดับ 

     ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล เม่ือจําแนก

ตามรายไดของนักศึกษาตอเดือน พบวา ท้ังนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา  3,000  บาท,รายได 

3,001- 5,000 บาท, รายได 5,001 -7,000 บาท, รายได 7,001 - 9,000 บาท และรายไดมากกวา 9,001 

บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ มีศูนยซอม

มาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.18, 4.19, 4.28, 4.29 และ 4.14 ตามลําดับ 

    ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลม่ือจําแนกตาม

รายไดของนักศึกษาตอเดือน พบวา นักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือน 3,001- 5,000 บาท, รายได 5,001 -

7,000 บาท และรายไดมากกวา 9,001 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในการ

ตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ มีการรับประกันจากศูนย  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.34, 4.32 และ 4.25 

ตามลําดับ นักศึกษาท่ีมีรายไดต่ํากวา 3,000  บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

ในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ พนักงานท่ีสามารถแนะนําได  กับ มีการรับประกันจากศูนย  (สัดสวน

เทากัน) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 สวนนักศึกษาท่ีมีรายได 7,001 - 9,000 บาท ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ  พนักงานท่ีสามารถแนะนําได  โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.14 

 

2. อภิปรายผล 

ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนาสนใจ และนํามาอภิปราย ไดดังนี ้

1. ปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีความสัมพันธ ตอการตัดสินใจซ้ือ กลองดิจิตอล ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   ไดแก เพศ ช้ันปท่ีกําลังศึกษา คณะท่ีศึกษา 

รายไดตอเดือนของครอบครัว รายไดตอเดือนของนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ ( 1) ปจจัยดานเพศ 

ของนักศึกษา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล พบ 5  ดานไดแก ประเภทของกลอง  

ละเอียดของกลอง ดานราคาของกลอง ดานลักษณะการชําระเงิน และดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ (2) ปจจัยดานอายุ ของนักศึกษา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล พบ 2 

ดานไดแก ดานราคาของกลอง และดานระยะเวลาในการซ้ือกลอง  (3) ปจจัยดานช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ของนักศึกษา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล พบ 5 ดานไดแก ดานราคาของกลอง  
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ดานลักษณะการชําระเงิน ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ดานระยะเวลาในการซ้ือกลอง  

และดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  (4) ปจจัยดานคณะท่ีศึกษา ของนักศึกษา มี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล พบ 6 ดาน ไดแก ดานประเภทของกลอง  ดานความ

ละเอียดของกลอง ดานราคาของกลอง  ดานลักษณะการชําระ  ดานระยะเวลาในการซ้ือกลอง  และ

ดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ (5) ปจจัยดานรายไดของครอบครัวตอเดือนของนักศึกษา 

มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล พบ 7 ดาน ไดแก ดานประเภทของกลอง ดานความ

ละเอียดของกลอง  ดานราคาของกลอง  ดานลักษณะการชําระเงิน ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ ดานระยะเวลาในการซ้ือกลอง  และดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  (6) 

ปจจัยดานรายไดของนักศึกษาตอเดือน มีความสัมพันธ ตอการตัดสินใจ ซ้ือกลองดิจิตอล  พบท้ัง 7 

ดาน ไดแก ดานวัตถุประสงคในการซ้ือ ดานประเภทของกลอง  ดานความละเอียดของกลอง  ดาน

ราคาของกลอง  ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ดานระยะเวลาในการซ้ือกลอง  และ

พฤติกรรมดานแหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ   แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตาง

กันเปนส่ิงสําคัญท่ีมีผลตอผูบริโภคท่ีแตกตางกันไป ไมวาจะเปน เพศ ช้ันปท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา 

รายได ซ่ึงจะสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบริโภคในดานตางๆ ดวย ซ่ึงสอดคลองกับ

แบบจําลองผูบริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ( 2541 :130) ท่ีกลาว วา ลักษณะของผูซ้ือหรือผูบริโภค

จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ดังนี้คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล 

และปจจัยทางดานจิตวิทยา  กลาวคือ ลักษณ ะดานปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ สถานภาพ

ครอบครัว รายได  การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑท่ีนิยมใชในการแบง ลักษณะท่ีสําคัญและสถิติท่ีวัด

ไดของประชากรท่ีชวยกําหนดเปาหมาย ในขณะท่ีลักษณะทางจิตวิทยา และสังคมวัฒนธรรมชวย

อธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายเทานั้น ขอมูลดานประชากรศาสตรสามารถ

เขาถึงและมีประสิทธิภาพตอการกําหนดเปาหมายรวมท้ังงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน 

2. จากผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  นักศึกษาใหความสําคัญตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือกลองดิจิตอล โดยภาพรวม  พบวา นักศึกษาให

ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ในระดับมาก 

โดยดานท่ีนักศึกษาใหความสําคัญในการซ้ือสูงท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย 4.16 อันดับท่ี 2 คือ 

ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉล่ีย 3.96 อันดับท่ี 3 คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย คาเฉล่ีย 3.77  

และอันดับสุดทาย ดานราคา คาเฉล่ีย 3.70  ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้ใกลเคียงกันกับการศึกษาวิจัย ของ 

พรประดิษฐ เชษฐโชติศักดิ์ (2548)  ทําการศึกษาคนควาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือกลองถายภาพดิจิตอล ”   ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัย

ทางการตลาดทุกดาน ท้ังผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด อยูใน
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ระดับมาก และยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ กนกพร จันทร (2549) ทําการศึกษาคนควาวิจัย

เร่ือง “พฤติกรรมในการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” ท่ีพบวา กลุม

ตัวอยางใหความสําคัญกับผลิตภัณฑมากกวาราคา ชองทางจัดจําหนาย และการจัดแสดงสินคา 

เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญ แสดงใหเห็นวา นักศึกษาใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑเปน

สําคัญ  ดังนั้นการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีเทคโนโลยีคอนขางสูงปจจัยดานผลิตภัณฑจึงเปนปจจัย

สําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือกลองดิจิตอล 

 

3. ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาดังนี้ 

 ผูผลิตกลองดิจิตอล หรือตัวแทนจําหนายกลอง ควร ใหความสําคัญ กับปจจัย

สวนประสมการตลาด ท่ีมีแนวโนมตอการตัดสินใจ ซ้ือกลองดิจิตอลของผูบริโภค ดังนี้ 

- ดานผลิตภัณฑ  นั้น บริษัทผูผลิตควรใหความสําคัญกับเร่ือง ความ

ละเอียดและสวนประกอบ รวมท้ังศูนยซอมนาเช่ือถือ และความสามารถในการ Zoom  

- ดานราคา  บริษัทผูผลิต  ควร ใหความสําคัญ กับราคากลองเหมาะสมกับ

คุณภาพ  รวมท้ังราคาอุปกรณเสริมถูกกวายี่หออ่ืน  และตระหนักในเร่ืองราคาอุปกรณเสริมควรให

ถูกกวายี่หออ่ืน 

- ดานการจัดจําหนาย สถานท่ีจัดจําหนายท่ีนักศึกเลือกสวนใหญคือ ราน

ขายกลอง เนื่องจากวาอยูใกลท่ีอยูอาศัย ดังนั้นบริษัทหรือตัวแทนจําหนาย ควรใหมีทําเลรานท่ี หา

รานซ้ือไดงาย  แตควรเพิ่มศูนยซอมใกล ๆ กับผูบริโภคใหมากข้ึน 

- ดานการสงเสริมการตลาด บริษัทผูจัดจําหนาย ตัวแทนจําหนาย หรือราน

ขายกลอง ควรใหความสําคัญกับการมีการรับประกันจากศูนย รวมท้ังพนักงานท่ีสามารถแนะนําได  

 

4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการสัมภาษณเชิงลึก กับเจาของรานจําหนายกลองดิจิตอล เกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูบริโภครวมดวย เพื่อจะไดเปนขอมูลของผูขายและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปนผูซ้ือท่ีเปน

ประโยชนในการศึกษามากข้ึน  

 2.  ควรเพิ่มตัวแปรอ่ืน ๆ รวมดวย เชน รูปแบบการดํารงชีวิตของผูบริโภค หรือความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับกับกลองดิจิตอล เปนตนเนื่องอาจจะไดขอมูลท่ีไมมีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะอธิบาย

การตัดสินใจซ้ือซ้ือกลองดิจิตอลของผูบริโภคไดชัดเจนข้ึน 
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แบบสอบถามเร่ือง 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีม่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกล้องดจิติอล                               

: กรณศึีกษานักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

ตอนที ่1 ขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชอง ( ) หรือกรอกขอความลงในชองวางตรงกับความเปนจริง

ของทาน 

 

1. เพศ           

      1. ชาย                                     2.  หญิง         

 

2. อาย ุ

       1. 18-20 ป                             2.  21-23 ป                 3. มากกวา 23 ป       

 

3. ช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

       1. ช้ันปท่ี 1                             2.  ช้ันปท่ี 2                3. ช้ันปท่ี 3    

       4. ช้ันปท่ี 4                             5.   อ่ืนๆ..............         

                    

4. คณะท่ีกําลังศึกษา             

       1.  คณะวิทยาการจัดการ   

       2.  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร              

       3.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                        

         

 5. รายไดตอเดือนของครอบครัว          

      1.  20,000 -30,000 บาท         2. 30,001 - 40,000 บาท    3. 40,001-50,000 บาท       

4. 50,001 - 60,000 บาท       5. มากกวา 60,000 บาท 
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6. รายไดตอเดือน           

      1.   ต่ํากวา 3,000 บาท             2.  3,001 - 5,000 บาท      3.  5,001 – 7,000 บาท 

      4.   7,001 – 9,000 บาท            5.  มากกวา 9,001 บาท 

 
ส่วนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอล 

7.  วัตถุประสงคในการซ้ือกลองดิจิตอลของทานคือขอใด 

       1.  เพื่อใชงาน                   2.  เพื่อถายภาพ                3.  เพื่อเปนของขวัญ  

      4.   เพื่อใชในการประกอบอาชีพ 

      5.   อ่ืน ๆ……………………. 
 

 8. กลองดิจิตอลท่ีทานตัดสินใจซ้ือคือยี่หอใด       

       1.  Sony                    2.  Kodak            3. Fujifilm      

       4. Cannon                   5. Olympus          6. Nikon      

       7. Samsung                   8.  Brica                          9. Panasonic   

      10. Minolta     11. อ่ืน ๆ…………………….  
    

9. ประเภทของกลองดิจิตอลแบบใดท่ีทานตัดสินใจซ้ือ 

      1.   กลองคอมแพค                  2.  กลอง D-SLRcamera     3. อ่ืน ………………….

     
  

10. ทานเลือกซ้ือกลองดิจิตอลท่ีมีความละเอียดภาพเทาใด    

       1.  ต่ํากวา 5 ลาน Pixels          2.  5- 10 ลาน Pixels        3.  มากกวา 10 ลาน Pixels

  
       

11. ทานเลือกซ้ือกลองดิจิตอลท่ีราคาเทาใด    

   1.  ต่ํากวา 5,000 บาท     2.  5001- 10,000 บาท      3.  10,001- 15,000 บาท  

      4.  15,001- 20,000 บาท         5.  มากกวา 20,000 บาท 
 

12. ลักษณะการชําระเงินเงินในการซ้ือกลองดิจิตอล 

       1.  เงินสด                   2.  บัตรเครดิต                 3.  ผอนชําระ   

      4.   อ่ืน ๆ……………………. 

 

 
 



148 

 
13. บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 
       1.  ตนเอง      2.  พอ/แม           3.  เพื่อน   

      4.  แฟน/คนรัก                       5.  อ่ืนๆ……………………… 

 
 

 14. ทานซ้ือกลองดิจิตอลมานานเทาไร         

        1.  ต่ํากวา 1 ป      2.  1 ป          3.  มากกวา 1 ป   

 

15. สถานท่ีท่ีทานซ้ือกลองดิจิตอล          

        1.  รานคาปลีกสมัยใหม (Lotus ,Big C)   2.  รานขายกลอง 3.  หางพันธุทิพย  

 4.  ศูนยรวม IT                                         5. หางสรรพสินคา         6. อ่ืน ๆ………… 

 

16. เหตุผลในหารเลือกสถานท่ีซ้ือกลองดิจิตอล 

        1.  ใกลท่ีอยูอาศัย             2.  คําแนะนําของคนรูจัก 3.  ราคาถูกกวาท่ีอ่ืน  

  4.  บริการหลังการขาย               5. บริการของพนักงาน    6. อ่ืน ๆ…………………

  
 

17. เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)     

        1. ซ้ือตามเพื่อน            2. ตองการใช   3. ตองการทันสมัยนิยม     

        4. ทองเท่ียวอยูเปนประจํา           5. ชอบถายรูป                6.  อ่ืน ๆ ……………….. 

        

18. ทานไดรับขอมูลขาวสารท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลจากแหลงใดมากท่ีสุด    

        1. แผนพับ/ใบปลิว                       2. อินเทอรเน็ต    3. เพื่อน/คนรูจัก                          

       4.  พนักงานขาย                          5. รานถายรูป    6. โทรทัศน    

        7. หนังสือพิมพ              8.  วิทยุ    9.  อ่ืน ๆ ………………
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ส่วนที ่3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล 

ปจจัยตอไปนี้ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล ของทาน โปรดใสเคร่ืองหมาย / 

ในชองระดับตาง ๆ ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับอิทธิพลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย  

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

ผลติภัณฑ์      

1. ความละเอียดและสวนประกอบ      

2. ความสามารถในการ Zoom      

3. ปริมาณหนวยความจํา      

4. ขนาดเล็กและบาง      

5.ซอฟตแวรท่ีใชงายมีฟงกชันเยอะ      

6. ตราสินคามีช่ือเสียง      

7. รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย      

8. อุปกรณเสริม      

9. ศูนยซอมนาเช่ือถือ      

10. แข็งแรงคงทน      

ราคา      

1. ราคากลองเหมาะสมกับคุณภาพ      

2. ราคาอุปกรณเสริมถูกกวายี่หออ่ืน      

3. การรับบัตรเครดิต      

4. สามารถซ้ือดวยเงินผอนในอัตรา

ดอกเบ้ียต่ํา 
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ส่วนที ่3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล (ตอ) 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับอิทธิพลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย  

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

ช่องทางการจัดจําหน่าย      

1. รานคาท่ีขายไปมาสะดวก      

2. การตกแตงรานสวยงาม      

3.จัดรานสะอาด สะดุดตา      

4. หารานซ้ือไดงาย      

5.มีศูนยซอมมาก      

6. ปายสถานท่ีขายชัดเจน      

7. มีท่ีจอดรถ      

การส่งเสริมการตลาด      

1. การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ      

2. พนักงานท่ีสามารถแนะนําได      

3.การจัดบูทสาธิตการใชงาน      

4. มีการลดราคาชวงเทศกาล      

5. มีการรับประกันจากศูนย      

6. มีสินคาพรีเม่ียม(ของแถม)      

 
 
 

ขอขอบคุณคะท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวกิตติยา  บุญทองดี   

ท่ีอยู   27/2 หมู 6 ตําบลบอพลับ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

ประวัติการศึกษา 

กกกกพ.ศ. 2548  สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีบูรณะ         

กกกก จังหวัดนครปฐม 

กกกกพ.ศ. 2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  

ท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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