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The finding of content analysis considers eight components; role of informant
and recommender, length of reviews are between 150-7,252 words or approximately
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clip.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
วิวฒ
ั นาการของนวัตกรรมยุคดิจิทลั ได้ เพิ่มความสะดวกสบายและทาลายข้ อจากัดด้ าน
เวลาและสถานที่ (Solomon, 2011) การมาถึงของอินเทอร์ เน็ตได้ สร้ างช่องทางใหม่สาหรับการ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้บริ โภค (Ratchford, Talukdar & Lee, 2007) อย่างง่ายและแทบไม่มี
ต้ นทุน (Park et al., 2009) ผู้บริโภคสามารถเลือกซื ้อหรื อหาข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ได้ ตลอดเวลาโดย
ไม่ต้องออกจากบ้ าน หรื ออีกนัยหนึง่ คืออินเทอร์ เน็ตได้ เปลี่ยนวิถีการเลือกซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภค
(Grewal and Michael, 2009) และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนข้ อมูล (Pan and Zhang, 2011)
อินเทอร์ เน็ตและระบบสารสนเทศอาจดูเป็ นเรื่ องยาก ต้ องอาศัยทักษะขันสู
้ งในการใช้ แต่จะไม่ใช่
อีกต่อไปในสมัยนี ้ที่เทคโนโลยีเข้ าถึงได้ ง่าย มีราคาถูกลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และเชื่อมต่อได้
ทุกที่ทกุ เวลา (DesAutels, 2011) อินเทอร์ เน็ตได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการค้ นหาข้ อมูลของผู้บริ โภค (Hoffman and Novak, 1996) เป็ น
แหล่งข้ อมูลที่ผ้ บู ริ โภคเห็นว่ามีความสาคัญเมื่อต้ องการซื ้อสินค้ าที่มีความเกี่ยวพันสูง เช่น รถยนต์
ใหม่ (Morton et al., 2001) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ซึง่ ผู้บริโภคเหล่านี ้จะค้ นหาข้ อมูลจาก
การปรึกษาบุคคลอื่นหรื อจากแหล่งข้ อมูลที่ไม่ได้ มาจากนักการตลาด อย่างไรก็ตามผู้บริโภคจะลด
ระดับความสาคัญของการค้ นหาลงเมื่อมีความเกี่ยวพันต่อสินค้ านัน้ ๆ ต่า ดังนันอิ
้ นเทอร์ เน็ตจึง
เป็ นแหล่งข้ อมูลผลิตภัณฑ์ที่สาคัญสาหรับผู้บริโภค (Ratchford et al., 2007) ต่อการตัดสินใจซื ้อ
(Hawkins et al., 2004) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้ องตัดสินใจบนเส้ นทางสายหลัก (Elaboration
Liklihood Model: ELM; central route) ภายใต้ ภาวะที่มีระดับความเกี่ยวพันสูงต่อสินค้ า ผู้บริ โภค
จะให้ ความสนใจกับการหาข้ อมูลข่าวสารมากกว่าผู้บริ โภคที่มีระดับความเกี่ยวพันต่า
(Petty,
Cacioppo & Schumann, 1983; Zaichkowsky, 1985) เนื่องจากเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เสี่ยงในการซื ้อสูง มีมลู ค่ามาก มีความถี่ต่าในการซื ้อซ ้า จึงทาให้ ผ้ บู ริโภคต้ องหาข้ อมูลข่าวสารเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซื ้ออย่างรอบคอบ
แม้ ว่าผลิตภัณฑ์ราคาสูง หรื อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอนั ยุ่งยาก หรื อผลิตภัณฑ์ที่มี
ความคงทน (consumer durables) จะไม่ใช่คุณสมบัติทงั ้ หมดของผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความ
เกี่ยวพันสูง (Chaudhuri, 2000) เพราะระดับความเกี่ยวพันจะขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยของผู้บริ โภคแต่ละ

2
คน (Zaichkowsky, 1985) แต่ก็เป็ นที่เห็นพ้ องต้ องกันของ Chaudhuri (2000) Hawkins และคณะ
(2004) และ Solomon (2011) ว่ากล้ องถ่ายภาพเป็ นสินค้ าที่มีระดับความเกี่ ยวพันสูง อีกทัง้
Riegner (2007) ยังเสนอแนะว่าสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงเป็ นหมวดสินค้ าอันดับหนึ่งที่
ผู้บ ริ โ ภคมี โ อกาสจะซื อ้ หลัง จากได้ อ่า นเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ส ร้ างโดยผู้ ใช้
อินเทอร์ เน็ต สอดคล้ องกับการวิเคราะห์ของ eMarketer (2009) ที่ระบุว่าร้ อยละ 44 ของผู้บริ โภค
สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ชาวอเมริ กันถูกชักจูงใจด้ วยการแนะนาซึ่งมากกว่าการโฆษณา และจากข่าว
การยื่นล้ มละลายของบริ ษัทระดับตานานอย่าง อีสต์แมนโกดัก ผู้ผลิตฟิ ล์มและกล้ องถ่ายภาพราย
ใหญ่ของโลกซึ่งเปิ ดมานานกว่า 130 ปี เริ่ มไปไม่รอดในยุคกล้ องดิจิทลั เฟื่ องฟู (ข่าวสด, 2555)
สะท้ อนให้ เห็นถึง สภาพตลาดว่ากล้ องระบบฟิ ล์มกาลัง จะหมดไปจากตลาดและถูกแทนที่ ด้วย
กล้ องระบบดิจิทลั อย่างสมบูรณ์ ดังนันจึ
้ งนับได้ ว่ากล้ องถ่ายภาพดีเอสแอลอาร์ (Digital Single
Lens Reflect: DSLR) ที่ใช้ ศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นสินค้ าที่ มีความเกี่ยวพันสูงและผู้บริ โภค
มักจะอ่านบทความแนะนารวมถึงหาข้ อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจซื ้อ
แบบจาลอง AIDA ของลูวิส (Elmo St. J. Lewis) สามารถอธิบายโครงสร้ างของเนื ้อหา
เกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่สร้ างโดยผู้ใช้ บนอินเทอร์ เน็ต (Online Consumer Review) คือ
เมื่อผู้บริโภคอ่านบทความเหล่านันจะเกิ
้
ดการรับรู้ (Attention) และนาไปสูค่ วามสนใจ (Interest)
(Bickart & Schindler, 2001) ซึง่ หากพัฒนาต่อไปจนเกิดเป็ นความต้ องการ (Desire) ลูวิสเชื่อว่า
3 ขันตอนแรก
้
(AID) จะช่วยให้ เกิดขันตั
้ ดสินใจซื ้อ (Actions) แนวคิดนี ้สามารถยืนยันได้ จากผล
วิจยั หลายชิ ้นที่พบว่า
เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตมี
ความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจซื ้อและยอดขายในผลิตภัณฑ์และบริการหลายประเภท เช่น สินค้ า
ดิจิทลั หนังสือ รถยนต์ บัตรชมภาพยนตร์ (Chevlier and Mayzlin, 2006; Duan et al., 2008;
Ghose and Ipeirotis, 2006; Ratchford et al., 2003, 2007; Park and Lee, 2008; Park and
Lee, 2009; Park and Kim 2008; Park, Lee & Han, 2007; Ye et al., 2009a, 2009b)
ในปี พ.ศ. 2549 นิตยสารไทม์ (TIME) ได้ ยกให้ คณ
ุ (you) เป็ นบุคคลแห่งปี “คุณ” ในที่นี ้
หมายถึงผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยระบุว่า “You control the Information Age. Welcome to your
world” (Grossman, 2006) ซึ่งหมายความว่าผู้บริ โภคเป็ นผู้ควบคุมยุคข้ อมูลข่าวสารไม่ใช่นกั การ
ตลาดอี กต่อไป ซึ่ง ในช่วงไม่กี่ปีที่ ผ่านมานี ม้ ี ผ้ ูบริ โภคมากขึน้ อย่างมี นัยส าคัญที่ “ค้ นหา” และ
“สร้ าง” ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์ เน็ต (Pan and Zhang, 2011) สอดคล้ องกับ
ผลวิจยั ของ Forrester Research ที่สารวจผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตยุคใหม่อายุน้อยกว่า 21 ปี พบว่ามี
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จานวนเกือบสามในสี่หรื อร้ อยละ 71 ที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตสร้ างข้ อมูลของตนเอง เช่น เว็บไซต์ บล็อก
และวีดีโอ (Bloomberg Businessweek, 2007) และจะมีอตั ราการเติบโตที่สูงขึ ้นแปรผันตาม
จานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตทัว่ โลกที่เพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดเกือบห้ าเท่าตัว ในช่วง พ.ศ.2543-2554
(Miniwatts Marketing Group, 2011) ด้ วยเหตุนีจ้ ะเห็นได้ ว่า ผู้บริ โภคสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารได้ มากกว่าที่เคยมีมา พวกเขาสามารถหาบทความหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับการแนะนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตนตังใจจะซื
้
้อจากข้ อมูลของผู้ที่ซื ้อไปใช้ ก่อนหน้ า พร้ อมทังเปรี
้ ยบเทียบคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ผ่านร้ านค้ าออนไลน์ ชุมชนตราสินค้ า เว็บบอร์ ด เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ระหว่างผู้ที่มี
ความสนใจร่ วมกันบน “อินเทอร์ เ น็ต ” ได้ อย่างอิสระเสรี (Schiffman and Kanuk, 2010)
สอดคล้ องกับปรากฏการณ์ความนิยมในการสืบค้ นข้ อมูลของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนจากสื่อดังเดิ
้ ม เช่น
นิตยสาร หนัง สื อพิม พ์ ห้ องสมุด ร้ านค้ า พนักงานขาย มาเป็ นเว็บไซต์ เสิร์ช เอนจิ น้ เว็บบอร์ ด
วิกิพีเดีย และเฟซบุ๊ก ดังนันวิ
้ ธีการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอันเป็ นหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริโภคได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเมื่อครัง้ ที่อินเทอร์ เน็ตยังไม่มีบทบาทสาคัญ ซึ่งการค้ นหา
ข้ อมูลก่อนการตัดสินใจซือ้ ในอินเทอร์ เน็ตได้ ถูกอธิบายด้ วยแนวคิด Zero Moment of Truth
(Lecinski, 2011) ของยักษ์ใหญ่แห่งวงการเสิร์ชเอนจิ ้นอย่างบริษัทกูเกิล
Zero Moment of Truth (ZMOT) เป็ นขันที
้ ่ 2 ใน 4 ขันตอนการตั
้
ดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
ตามแนวคิดของกูเกิลที่ใช้ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นจากพฤติกรรมของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตเมื่อต้ อง
ซื ้อสินค้ าที่มีความเกี่ยวพันสูงอันประกอบด้ วย (1) ได้ รับสิ่งเร้ าจากนักการตลาดจากสื่อต่าง ๆ ทัง้
สื่อดังเดิ
้ มและสื่อใหม่ (2) เข้ าอินเทอร์ เน็ตเพื่อค้ นหาข้ อมูล อ่านบทวิจารณ์สินค้ า สอบถามไปยัง
กลุม่ ในเครื อข่าย และดูวีดีโอที่เกี่ยวข้ อง (3) จ่ายเงินซื ้อ (4) เกิดประสบการณ์เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ (ดู
ภาพประกอบ 1.1)
การที่ผ้ บู ริโภคในปั จจุบนั เข้ าอินเทอร์ เน็ตเพื่อหาข้ อมูลจากเสิร์ชเอนจิ ้น (search engine)
อ่านบทวิจารณ์สินค้ าจากบล็อกเกอร์ (blogger) ชื่อดัง สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใน
ทวิตเตอร์ (twitter) หรื อเฟซบุ๊ก (facebook) หรื อเว็บบอร์ ด (webboard) และดูวีดีโอการทดสอบใน
ยูทปู (youtube) แทนการหาข้ อมูลจากเว็บไซต์เจ้ าของผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ่งบ่งชี ้ได้ วา่ เนื อ้ หาที่
ผู้บริโภคสร้ างขึ ้น (consumer-generated content) บนอินเทอร์ เน็ตมีความน่าเชื่อถือและได้ รับ
เลือกให้ เป็ นแหล่งข้ อมูลหลักของการสืบค้ นมากกว่าเนื ้อหาที่นกั การตลาดสร้ างขึ ้น (marketercreated content) ทังออนไลน์
้
และออฟไลน์ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั หลายชิ ้น (Bickart &
Schindler, 2001; Nielsen, 2007, 2009; Pan & Zhang, 2011; Park et al., 2009; Utz et al.,
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2012; Senecal & Nantel, 2004; Ye et al., 2011) ที่สรุปได้ วา่ ผู้บริโภคมีความไว้ วางใจผู้บริโภค
อื่นมากกว่านักการตลาด สอดคล้ องกับผลสารวจของ Neilsen (2007) ในปี พ.ศ. 2550 เรื่ องความ
น่าเชื่อถือในโฆษณา พบว่าคาแนะนาจากผู้บริโภค (recommendations from consumers) มี
ความน่าเชื่อถือมากกว่าเว็บไซต์เจ้ าของตราสินค้ า นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์แบนเนอร์
(online banner) โฆษณาบนเสิร์ชเอนจิ ้น (search engine ads) หรื อแม้ กระทัง่ อีเมลที่ผ้ บู ริโภค
บอกรับด้ วยตนเอง (email I signed up for) สองปี ถัดมา Neilsen ได้ ทาวิจยั เรื่ องเดิมอีกครัง้ และ
พบว่าความน่าเชื่อถือของคาแนะนาจากผู้บริโภคเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 78 เป็ น 90 ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อออนไลน์โดยรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27 ในขณะที่สื่อหนังสือพิมพ์ได้ รับความน่าเชื่อถือลด
น้ อยลง (Neilsen, 2009) ซึง่ อาจเป็ นเพราะอินเทอร์ เน็ตมีเนื ้อหาที่ผ้ บู ริโภคไม่สามารถพบได้ จากสื่อ
โฆษณาชนิดอื่น และเป็ นสื่อที่ผ้ บู ริโภคจะค้ นหาข้ อมูลด้ วยความสนใจของตน

แผนภาพที่ 1.1 แสดงแนวคิด ZMOT
ที่มา: Lecinski, J. (2011). Winning the Zero Moment of Truth. Google Inc, p. 17

เทคโนโลยีได้ ฝังตัวเป็ นส่วนหนึง่ ในทุกแง่มมุ ของสังคม และคนในสังคมก็ได้ ฝังตัว อยู่ในโลก
ของเทคโนโลยีทงในแง่
ั้
ของผู้สร้ างและผู้ใช้ โดยอินเทอร์ เน็ตได้ เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันและ
แยกออกจากผู้บริ โภคไม่ได้ แล้ ว (DesAutels, 2011) สอดคล้ องกับยอดผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในไทย
เติบโตจาก 2.3 ล้ านคน ในปี พ.ศ. 2543 เป็ น 18.3 ล้ านคน ในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 27.4
ของจานวนประชากรไทยทังประเทศ
้
(Miniwatts Marketing Group, 2012) คงไม่อาจปฏิเสธ
สมมติฐ านที่ ว่า การเติบ โตของอิ นเทอร์ เ น็ ตได้ เบีย ดส่วนแบ่ง การใช้ ง านมาจากสื่ อ รู ป แบบอื่ น
(Ratchford et al., 2003) โดยเข้ ามาแทนที่การค้ นหาในรูปแบบดังเดิ
้ ม (Klein and Ford, 2003)
และเป็ นข้ อมูลประกอบตัดสินใจซื ้อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Alba et al., 1997; Widing and
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Talarzyk, 1993 as cited in Park et al., 2009) จากการคาดการณ์ของสานักข่าว CNBC และ
eMarketer ระบุว่าการใช้ จ่ายในโฆษณาออนไลน์จะสามารถแซงสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ในปี พ.ศ. 2555
และทิ ้งห่างกว่าสองเท่าตัวในปี พ.ศ. 2559 (Melloy, 2012) รายได้ ของกูเกิลจากการขายโฆษณา
ในปี 2554 มีมากกว่าสามหมื่นหกพันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และเฉพาะหมวดหมู่สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
สูงถึงสองพันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (Kim, 2012)
จากแนวโน้ ม การการใช้ ง บประมาณทางการตลาดบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ พิ่ ม สูง ขึน้ และ
พฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไป จึงเป็ นความสนใจให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และอธิบาย
เนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ร้ างโดยผู้ ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การ
ตัดสินใจซือ้ อย่างไร เพื่อจะได้ ใช้ งบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ และการสื่อสารการตลาด
หลายหมื่นล้ านต่อปี ให้ เ กิดประสิทธิ ผลสูง สุด และเพื่ อให้ บริ ษัทในประเทศไทยได้ นาผลวิจัยไป
ประยุก ต์ใ ช้ ใ นการเตรี ย มข้ อ มูล สิ น ค้ า ของบริ ษัท ที่ จ ะรองรั บ การค้ น หาของผู้บริ โ ภค เพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถตอบสนองได้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคมากที่สดุ
ปั ญหานาวิจัย
1. เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตมี
ลักษณะอย่างไร
2. ผู้บริโภคมีความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ าง
โดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างไร
3. ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ต มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคหรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันสูงที่สร้ างโดย
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
2. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพัน
สูงที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตกับการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
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สมมติฐาน
ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ตแต่ละด้ านมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาในสินค้ ากลุม่ กล้ องถ่ายภาพประเภทดีเอสแอลอาร์ (Digital Single Lens Reflect;
DSLR) ที่มีจาหน่ายและมีกลุ่มผู้ใช้ ในประเทศไทย โดยคัดเลือกตราสินค้ า 2 อันดับแรกที่มีสว่ นแบ่ง
ตลาดสูงสุด ได้ แก่ แคนอน (Canon) และ นิคอน (Nikon) โดยศึกษาเนื ้อหาที่ผ้ บู ริโภคสร้ างขึ ้นบน
อินเทอร์ เน็ต ที่ปรากฏด้ วยคาค้ นหาคีย์เวิร์ด (keyword) บนเว็บไซต์เสิร์ชเอนจิ ้น (search engine)
กูเกิล (www.google.co.th)
นิยามศัพท์
เนือ้ หาเกี ่ยวกับการแนะนาผลิ ตภัณฑ์ หมายถึง เนื ้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วิจารณ์
ผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้ คาแนะนา การประเมินคุณค่า ที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
ตัวผู้บริ โภคในการตัดสินใจซื ้อสูง ในการวิจยั นี ้คือผลิตภัณฑ์กล้ องถ่ายภาพประเภทดีเอสแอล
อาร์ (Digital Single Lens Reflect; DSLR)
เนื อ้ หาที ผ่ ู้บริ โภคสร้างขึ้นโดยผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต หมายถึง เนื ้อหาที่ผ้ บู ริโภคบนอินเทอร์ เน็ตตังใจ
้
เขียนขึ ้นด้ วยตัวเอง แล้ วนาไปเผยแพร่ในกระทู้บนอินเทอร์ เน็ต ในบล็อกส่วนบุคคลหรื อเว็บไซต์
ที่ไม่ได้ เป็ นของบริษัทผู้ผลิตหรื อจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริ โภค
หมายถึง
ผู้ที่เคยหาข้ อมูลกล้ องถ่ายภาพประเภทดีเอสแอลบนอินเทอร์ เน็ตเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซื ้อทังที
้ ่มีรายได้ และไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
ความต้องการเนือ้ หาเกี ่ยวกับการแนะนาผลิ ตภัณฑ์ หมายถึง ความคิดของผู้บริ โภคที่มีตอ่ เนื ้อหา
เกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่สร้ างโดยผู้บริ โภคบนอินเทอร์ เน็ตในเชิงการระบุวา่ เป็ นเนื ้อหาที่
ตรงกับความต้ องการของเขา
ลักษณะของเนื ้อหา หมายถึง คุณลักษณะของเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่สร้ างโดย
ผู้บริโภคบนอินเทอร์ เน็ต ในการวิจยั นี ้ ได้ แก่ (1) บทบาท (2) ความยาว (3) คุณสมบัติ
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ผลิตภัณฑ์ (4) บทวิจารณ์ (5) การเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียน (6) การให้ ข้อมูลราคาขาย
(7) ภาพประกอบเนื ้อหา (8) วิดีโอประกอบเนื ้อหา
1. บทบาท หมายถึง คุณลักษณะของเนื ้อหาในด้ านการให้ ข้อมูลหรื อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึง ซึง่ มี 2 บทบาทลักษณะหน้ าที่ของเนื ้อหา ได้ แก่
1.1 บทบาทผู้ให้ ข้อมูล หมายถึง คุณลักษณะเนื ้อหาที่นาเสนอให้ รายละเอียดข้ อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1.2 บทบาทผู้แนะนา หมายถึง คุณลักษณะเนื ้อหาที่นาเสนอความคิดเห็นเชิงการ
ประเมิน ชี ้แนะการกระทา การใช้ หรื อการตัดสินใจซื ้อ
2. ความยาว หมายถึง จานวนคา และจานวนหน้ าของเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนา
ผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
3. คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ (feature) หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บง่ บอกถึงคุณสมบัติ
การใช้ งานของผลิตภัณฑ์ เช่น ความละเอียดของการบันทึกภาพ ขนาดเซ็นเซอร์ ความ
เร็วชัตเตอร์ และบ่งบอกถึงคุณสมบัติด้านรูปลักษณ์ เช่น รูปทรง วัสดุ ฯลฯ ที่นาเสนอใน
เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้ บนอินเทอร์ เน็ต
4. บทวิจารณ์ หมายถึง เนื ้อหาด้ านการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนในเชิงบวก ลบ หรื อ
เป็ นกลาง ที่ใช้ คาพูดเชิงบวกต่อสินค้ า เช่น เจ๋ง เยี่ยม ใช้ ดีมาก เชิงลบต่อสินค้ า เช่น
ห่วยแตก ยอดแย่ ไม่สมราคา
5. การเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียน หมายถึง คุณลักษณะเนื ้อหาที่กล่าวถึงหรื อ
ข้ อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ ผลิตภัณฑ์ของผู้เขียน
6. การให้ ข้อมูลราคาขาย หมายถึง คุณลักษณะเนื ้อหาที่เกี่ยวกับราคาขายของกล้ อง
ดีเอสแอลอาร์
7. ภาพประกอบเนื ้อหา หมายถึง ภาพถ่าย ที่ได้ รับการนาเสนอประกอบเนื ้อหา หรื อเป็ น
ส่วนหนึง่ ของเนื ้อหา ได้ แก่ ภาพกล้ อง ภาพที่ถ่ายจากกล้ อง ภาพอื่น ๆ เช่น ภาพแผนภูมิ
ภาพโครงร่าง
8. วิดีโอประกอบเนื ้อหา หมายถึง ภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอคลิป) ที่ได้ รับการนาเสนอ
ประกอบเนื ้อหา หรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของเนื ้อหา ได้ แก่ วีดีโอที่ถ่ายด้ วยกล้ องที่แนะนา วีดีโอ
ที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตกล้ อง วีดีโอแนะนากล้ องโดยผู้เขียนเนื ้อหา
กล้องดีเอสแอลอาร์ (Digital Single Lens Reflect; DSLR) หมายถึง กล้ องสะท้ อนภาพเลนส์เดี่ยว
ด้ วยระบบดิจิทลั มีลกั ษณะเหมือนกล้ องที่ใช้ ฟิล์มเพียงแต่ใช้ ตวั เซ็นเซอร์ ในการรับภาพแทน
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ฟิ ล์ม และบันทึกภาพในรูปแบบข้ อมูลดิจิทลั ในการวิจยั นี ้ ได้ แก่ กล้ องยี่ห้อแคนอน (Canon)
และนิคอน (Nikon)
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. เป็ นการสร้ างพื ้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเนื ้อหาที่ผ้ บู ริโภคสร้ างขึ ้นของผลิตภัณฑ์
ที่มีความเกี่ยวพันสูง ที่ปรากฏบนอินเทอร์ เน็ต และการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
2. เป็ นแนวทางในการประยุกต์ในการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์สาหรับจัดการการ
สื่อสารแบบบูรณาการณ์

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดย
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต กับการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค” ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาถึง ความสัมพันธ์ ระหว่าง
เนื อ้ หาที่ ผ้ ูบริ โภคสร้ างขึน้ ของผลิ ตภั ณฑ์ ที่มี ความเกี่ ยวพันสูง ที่ ปรากฏบนอิ นเทอร์ เน็ต กับการ
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค ผ่านการวิเคราะห์เอกสารและสารวจความคิดเห็นของผู้บริ โภค ดังนัน้ การ
วิจยั ครัง้ นี ้จึงสามารถสรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องได้ ดงั ต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

แนวคิดเกี่ยวกับเนื ้อหาที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต (User-Created Content)
แนวคิดเกี่ยวกับสินค้ าที่มีความเกี่ยวพันสูง (High Involvement Product)
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อ (Decision Making)
ข้ อมูลกล้ องดีเอสแอลอาร์ (Digital Single Lens Reflect; DSLR)

1. แนวคิดเกี่ยวกับเนือ้ หาที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต (User-Created Content)
วิวฒ
ั นาการของนวัตกรรมยุคดิจิทลั ได้ เพิ่มความสะดวกสบายและทาลายข้ อจากัดด้ านเวลา
และสถานที่ (Solomon, 2011) ผู้บริโภคสามารถเลือกซื ้อหรื อหาข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ได้ ตลอดเวลา
โดยไม่ต้องออกจากบ้ าน หรื ออีกนัยหนึง่ คืออินเทอร์ เน็ตได้ เปลี่ยนวิถีการเลือกซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภค
(Grewal and Michael, 2009) และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนข้ อมูลไปอย่างสิ ้นเชิง ในช่วงไม่กี่
ปี ที่ผา่ นมานี ้มีผ้ บู ริโภคมากขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ “ค้ นหา” และ “สร้ าง” ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์ เน็ต (Pan and Zhang, 2011)
ผู้บริโภคเป็ นทังผู
้ ้ ทดลองสินค้ าและบริ การ ด้ วยตนเองหรื อหาคาแนะนา (recommendation)
จากผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ ว ซึง่ แน่นอนว่าผู้บริ โภคไม่สามารถทดลองทุกอย่างได้ ด้วยตนเอง
ดังนันจึ
้ งมักจะพึง่ พาการรายงานจากผู้อื่น เช่น พูดคุยกับเพื่อนบ้ าน อีเมลหาเพื่อนร่วมงาน และ
อ่านเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่สร้ างโดยผู้บริ โภคบนอินเทอร์ เน็ต และผู้ที่เคยใช้ สินค้ า
หรื อบริ การมาก่อนนี ้นี่เองที่มีประสบการณ์ตรง
จึงสามารถนาเสนอข้ อมูลในสิ่งที่ลกู ค้ าผู้มงุ่ หวัง
(potential customer) อยากเห็นได้ ดีและเข้ าใจมากกว่า (effective process) ด้ วยเหตุผลนี ้จึงทา
ให้ เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต มีประสิทธิผลในการนาเสนอ
ข้ อมูลได้ ตรงกลุม่ เป้าหมายในแต่ละส่วนแบ่งการตลาด (segment) (Park and Kim, 2008)
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สอดคล้ องกับงานวิจยั หนึง่ ที่ชี ้ให้ เห็นถึงสาเหตุของการแนะนา (review) ว่า เมื่อมีสินค้ าที่
หลากหลายในตลาด และผู้บริโภคไม่มีเวลาพอที่จะสามารถทดลองด้ วยตนเองได้ ทงหมด
ั้
การ
แนะนาผลิตภัณฑ์จงึ เป็ นแนวทางในการช่วยพิจารณารายละเอียดให้ ก่อน (Ree, 2003) ดังนัน้
คาแนะนา จึงใช้ เพื่อค้ นหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้ องการส่วนบุคคล (personal needs) (Lin,
Laurn & Huang, 2005)
โดยประมาณร้ อยละ
80
ของการตัดสินใจซื ้อในหลายทศวรรษที่ผา่ นมาเกิดขึ ้นด้ วย
”คาแนะนา” (Neilsen, 2007, 2009; Richins and Root-Shaffer, 1988) ข้ อมูลจากคาแนะนา
เหล่านี ้มีประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจซื ้อ เพราะว่าได้ มอบประสบการณ์ทางอ้ อมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ (Park, Lee & Han, 2007) โดยสินค้ าที่ได้ รับคาแนะนาขายดีเป็ นสองเท่าของสินค้ าที่
ไม่ได้ รับคาแนะนา (Senecal & Nantel, 2004) ซึง่ ในแง่ของการขาดประสบการณ์ตรงแล้ ว คาพูด
ปากต่อปาก (word of mouth; WOM) ได้ เป็ นหนึง่ ในแหล่งข้ อมูลที่มีคณ
ุ ค่าที่สดุ เกี่ยวกับ ตราสินค้ า
สินค้ า และบริ การ ดังนันเพื
้ ่อที่จะใช้ ประโยชน์จากพลังของ WOM บริษัทจะต้ องพยายามเป็ นส่วน
หนึง่ ในบทสนทนาของผู้บริโภค จะต้ องเตรี ยมตัวสาหรับอนาคตที่การสนทนาแบบเผชิญหน้ า (face
to face) จะมีบทบาทลดน้ อยลง และผู้บริ โภคจะพึง่ พาแหล่งข้ อมูลทางเว็บเป็ นหลัก (web-based
information sources) ซึง่ ง่าย สะดวก และไว้ วางใจได้ เท่ากับแหล่งข้ อมูลแบบออฟไลน์ ของสื่อ
ดังเดิ
้ ม (Chen and Xie, 2008)
ตามแนวคิดของ Richins and Root-Shaffer (1988) ปั จจัยที่ทาให้ เกิด WOM มี 3 ประเภท
ดังนี ้ (1) ข่าวสินค้ า (product news) (2) คาแนะนา (advice giving) (3) ประสบการณ์ส่วนบุคคล
(personal experience) ซึง่ เกิดจากความเกี่ยวพัน 2 ระดับ คือ (1) ความเกี่ยวพันตามสถานการณ์
(situational involvement) (2) ความเกี่ยวพันถาวร (enduring involvement)
Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremier (2004) ได้ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของ
การเกิดพฤติกรรมการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Motives for Word-of-Mouth communication
behavior) ในบริ บทออนไลน์ โดยอ้ างอิงจาก 3 สานักคือ (1) Ditchter (1966) เรื่ อง productinvolvement, self-involvement, other-involvement, message-involvement (2) Engel,
Blackwell, & Miniard (1993) เรื่ อง involvement, self-enchancement, concern for others,
message intrigue, dissonance reduction (3) Sandaram, Mitra, & Webster (1998) เรื่ อง
altruism (positive WOM), product involvement, self-enchancement, helping the company,
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altruism (negative WOM), anxiety reduction, vengeance, advice seeking รวมทังสิ
้ ้นเป็ น 8
ปั จจัย ดังนี ้
1. ความช่วยเหลือจากระบบ (platform assistance) หมายถึง ผู้บริ โภคเชื่อว่าเมื่อแสดงความ
คิดเห็นจะถูกส่งต่อไปยังบริ ษัทได้ ดี อีกทังยั
้ งสะดวก ไม่เสียเงิน ได้ รับการดูแลจากบริ ษัทมากกว่า
การเขียนจดหมายหรื อโทรศัพท์ไปเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และเจ้ าของเว็บ บุคคลที่สามจะเข้ าข้ าง
ตนเองเมื่อพูดถึงบริ ษัท หากนึกภาพไม่ออกลองมองเหตุการณ์การทุบรถยนต์ฮอนด้ าออกสื่อเพื่อ
เรี ยกร้ องความสนใจจากสาธารณะชนและกดดันให้ บริษัทให้ ความสนใจ
2. ระบายความรู้สึกเชิงลบ (venting negative feeling) หมายถึง การเอาคืน ระบายอารมณ์
และชดเชยความไม่พอใจในการตัดสินใจซื ้อที่ผิดพลาด โดยการประจานแบบปากต่อปาก
3. ห่วงใยผู้อื่น (concern for other) หมายถึง ต้ องการแนะนาหรื อเตือน ในประสบการณ์ที่ดี
หรื อไม่ดีที่ตนเองได้ รับ โดยคาดหวังว่าจะมอบประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ผู้อื่นแบบที่ตนเองได้ รับหรื อ
ป้องกันผู้อื่นจากประสบการณ์เลวร้ าย
4. การแสดงตัวเชิ ง บวก (extraversion/ positive) หมายถึง การระบายความรู้ สึกดี ๆ
ประสบการณ์อนั ยอดเยี่ยม รู้สกึ ดีและฉลาดเมื่อตัดสินใจได้ ถกู ต้ อง
5. ผลประโยชน์ทางสังคม (social benefits) หมายถึง ได้ พดู เกี่ยวกับผู้คนที่มีความคิดเห็น
เหมือนกัน และอาจได้ ร้ ูจกั เพื่อนใหม่
6. ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ (economic incentives) หมายถึง การได้ ผลตอบแทนจาก
การเขียน เช่น คะแนนที่สามารถแลกเป็ นของรางวัล หรื อยศตาแหน่งบนเว็บไซต์
7. ช่วยเหลือบริ ษัท (helping the company) หมายถึง ผู้บริ โภคพึงพอใจกับบริ ษัทและ
ผลิตภัณฑ์จงึ อยากจะสนับสนุนให้ บริษัทประสบความสาเร็จ
8. มองหาคาแนะนา (advice seeking) หมายถึง คาแนะนาในการตัดสินใจซื ้อจากผู้ใช้ คนอื่น
ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ ว
การแนะนาผลิตภัณฑ์ออนไลน์หรื อบนอินเทอร์ เน็ต เป็ นรูปแบบใหม่ของการแนะนาผลิตภัณฑ์
ที่จากเดิมใช้ การสื่อสารแบบปากต่อปาก (WOM) (Chatterjee, 2001; Chen and Xie, 2003,
2008; Park, Lee & Han, 2007) รู ปแบบใหม่ที่เกิดขึ ้นเพราะอินเทอร์ เน็ตนี ้เรี ยกว่า electronic
word-of-mouth (eWOM) (Dwyer, 2007) มีความคล้ าย กับ WOM คือ (1) เป็ นตัวกระจายความ
คิดเห็นของผู้บริ โภค (2) เป็ นการสื่อสารด้ วยการพูดคุยระหว่างบุคคล (3) มีผ้ รู ับและผู้ส่งสาร (4)

12

ผู้รับสารคิดว่าเป็ นการสื่อสารที่ไม่มีผลประโยชน์ทางการค้ า (noncommercial) เกี่ยวกับตราสินค้ า
สินค้ า บริ การ และผู้ให้ บริ การ มี ความต่ าง คือ eWOM จะสื่ อสารโดยบุคคลที่ไม่เปิ ดเผยตัวตน
(anonymous) (Chevalier and Mayzlin, 2006) ผ่านสื่อออนไลน์ ในรูปแบบทางตรงสู่หลายบุคคล
(directed to multiple individuals) (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremier, 2004) และ
แบบหลายบุคคลไปยังหลายบุคคล (many-to-many) ระหว่างบุคคลแปลกหน้ าที่ไม่เคยพบกันซึ่งมี
ความเป็ นไปได้ ที่จะไม่เคยตลอดไปในอนาคต เช่น เว็บไซต์ epinions.com (Chatterjee, 2001)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (online social networks) ชุมชนตราสินค้ า (brand communities) บล็อก
(blogs) (Schiffman and Kanuk, 2010) อีกทังยั
้ งเข้ าถึงกลุ่มคนในวงกว้ างกว่าเพราะว่าทุกคนบน
โลกนี ้สามารถอ่านเนื ้อหาการแนะนาหรื อบทวิจารณ์ออนไลน์ (online consumer reviews: OCRs)
ได้ จากทุกที่ ๆ มีอินเทอร์ เน็ต (Chen and Xie, 2008) แต่ WOM ที่จะจากัดอยู่แค่ในเครื อข่ายสังคม
ท้ องถิ่น (local social network) (Brown & Reingen, 1987, cited in Park, Lee & Han, 2007)
ระหว่างบุคคลที่ค้ นุ เคยกัน (Chevalier & Mayzlin, 2006)
อนึง่ eWOM สามารถเกิดขึ ้นได้ ในหลายบริบทและช่องทางการสื่อสาร แต่ภายในงานวิจยั ชิ ้นนี ้
ผู้ วิ จัย จะกล่ า วถึ ง เฉพาะความคิ ด เห็ น จากการแนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องผู้ บริ โ ภคที่ เ กิ ด ขึ น้ บน
อินเทอร์ เน็ต ไม่รวมข้ อมูลจากนักการตลาด ในสื่อที่ผ้ บู ริโภคเป็ นผู้สร้ างเนื ้อหา ไม่รวมเว็บไซต์บคุ คล
ที่สาม เช่น ร้ านค้ าออนไลน์ หรื อ เว็บไซต์แนะนาสินค้ า
ได้ มีผลการวิจยั ที่มีข้อสรุปตรงกันว่า OCRs ที่มีคณ
ุ ภาพสูง (high quality) ปริมาณจานวน
มาก (high quantity) (Park, Lee & Han, 2007; Lin et al., 2005; Lin et al., 2011) ความยาว
(length) (Lin et al., 2005) บทวิจารณ์แง่ดี (positive reviews) (Lin et al., 2005; Lee, Shi,
Cheung, Lim and Sia, 2011; Park and Lee, 2008) มีผลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อ (purchase
intention) หรื อการตัดสินใจซื ้อ แต่อย่างไรก็ตาม Lin et al. (2005) ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า การที่บท
แนะนาผลิตภัณฑ์แบบออฟไลน์สว่ นใหญ่ขาดคาวิจารณ์เชิงลบ นันได้
้ สร้ างความเป็ นไปของบท
วิจารณ์บนโลกอินเทอร์ เน็ต ดังจะเห็นได้ จากบทวิจารณ์สินค้ ามากมายตามสื่อดังเดิ
้ มที่มีแต่เขียน
ชม ต่างกับบนอินเทอร์ เน็ตที่มีการนาเสนอข้ อมูลสองด้ านทังเชิ
้ งบวกและเชิงลบปะปนกันไป
ดังเช่นที่ eWOM เป็ นการแนะนาระหว่างบุคคลแปลกหน้ า ดังนัน้ OCRs จึงขาดปั จจัยด้ าน
ความน่าเชื่อถือ (credibility) ของผู้แนะนาไปโดยปริยาย แต่ก็สามารถทดแทนด้ วยปั จจัยด้ านอื่น ๆ
ซึง่ สามารถใช้ เป็ นสูตรสาเร็จแทนได้ เช่น จานวนของบทความแนะนาผลิตภัณฑ์ มักถูกโยงให้
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สอดคล้ องกับความนิยม (popularity) ของสินค้ าและความสาเร็จในตลาด (market performance)
(Chevalier & Mayzlin, 2006)
OCRs มีองค์ประกอบ หลัก ๆ คือ ประสบการณ์ การประเมินผล และความคิดเห็น โดยมี
ข้ อมูลจากผู้ใช้ เป็ นศูนย์กลาง (user-oriented information) ทาหน้ าที่ 2 บทบาท (1) ผู้ให้ ข้อมูล
(informant role) (2) ผู้แนะนา (recommender role) ที่สะท้ อนทังด้
้ านบวกและด้ านลบของความ
นิยมในสินค้ า (Park and Lee & Han, 2007) OCRs ที่ทาหน้ าที่ทงสองบทบาทนี
ั้
้สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคด้ านการค้ นหาแหล่งข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพและมีความน่าเชื่อถือ
ได้ อีกทังยั
้ งมีผลสนับสนุนจากงานวิจยั ที่ผา่ นมาของ WOM ที่ทงหมดพบว่
ั้
ายิ่งมีการแนะนามากยิ่ง
มีผลดีตอ่ ความน่าเชื่อถือและความนิยมในสินค้ าซึง่ นาไปสูค่ วามตังใจซื
้ ้อ
แต่ในทางกลับกัน
eWOM
สาหรับกลุม่ ผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันสูงซึง่ ต้ องอาศัยการประมวลผลทางความคิด
(cognitive) มากเกินไปนันมี
้ ผลตรงกันข้ ามกัน คือ จะทาให้ เกิดความสับสนหากได้ รับข้ อมูลมาก
เกินไปและนาไปสู่ความตังใจซื
้ ้อที่ลดลง แต่หากเป็ นผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันต่า ปริมาณของ
OCRs จะส่งผลให้ ความตังใจซื
้ ้อสูงขึ ้นเช่นเดียวกับ WOM (Park & Lee, 2008) เพราะผู้บริโภคที่มี
ความเกี่ยวพันต่าจะคานึงถึงแต่ความนิยมของสินค้ าในบทบาทผู้แนะนา (recommender role) ไม่
เหมือนกันผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันสูง จะคานึงถึงทังสองบทบาทของ
้
OCRs ถึงกระนัน้ เมื่อได้
อ่าน OCRs ที่มีคณ
ุ ภาพต่าที่ขาดคุณสมบัตหิ รื อทาได้ ไม่ดีพอในฐานะผู้ให้ ข้อมูล (informant role)
OCRs นันก็
้ ยงั ส่งผลกระทบต่อความตังใจซื
้ ้อของผู้บริโภคในฐานะผู้แนะนา (recommender role)
อยูด่ ีเนื่องจากบทบาทผู้แนะนาสามารถสะท้ อนความนิยมของสินค้ าในตลาด (Park and Lee &
Han, 2007)
ลักษณะเนือ้ หา
จากการวิจยั ของ Li และ Zhan (2011) ได้ กาหนดลักษณะเนื ้อหาของ OCRs ที่อยู่
นอกเหนือจากคุณสมบัตขิ องสินค้ า (product feature) เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการวิจยั ซึง่ สามารถแบ่ง
ได้ 2 ประการหลัก ๆ คือ (1) คุณภาพของข้ อคิดเห็น (argument quality) (2) ความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้ อมูล (source credibility)
1. คุณภาพของข้ อคิดเห็น (argument quality)
1.1 ความเข้ าใจง่าย (ease of comprehension) คือ ความยาวโดยเฉลี่ยของย่อหน้ าและ
ประโยค รวมถึงรูปแบบที่ใช้ เขียน
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1.2 การมีหลักฐานรองรับ (evidence presence) คือ การนาแนะนาผลิตภัณฑ์ด้วยการสื่อสาร
ผ่านตัวอักษรมักขาดความไว้ วางใจดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องมีหลักฐานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ยกตัวอย่าง มี หลักฐาน เช่น สินค้ าชิ ้นนี ้มีขนาดเท่ากับหนังสือเพียงเล่มหนึง่ แต่สามารถบันทึกไฟล์
ได้ เท่ากับหนังสือ 200 เล่ม ดังนันฉั
้ นจึงแนะนาให้ คณ
ุ ใช้ และ ไม่มีหลักฐาน เช่น ฉันให้ คะแนนห้ า
ดาวเพราะฉันเกลียดพวกที่ให้ คะแนนดาวเดียว
1.3 ทัศนคติโต้ แย้ ง (opposing viewpoints) คือ เนื ้อหาในการแนะนาผลิตภัณฑ์จะต้ องเป็ น
สารที่พดู ทังสองด้
้
าน (two-sided message) แต่งานเขียนที่จะชักจูงบุคคลอื่นได้ จะต้ องมีจดุ ยืนที่
ชัดเจนในการนาเสนอ เช่น เนื ้อหาสนับสนุน (positive content) เนื ้อหาไม่สนับสนุน (negative
content) หรื อเนื ้อหาสมดุล (balanced content)
1.4 ความครอบคลุม (comprehensiveness) คือ ความยาวของเนื ้อหาทังหมด
้
และจานวน
ของคุณสมบัตทิ ี่นามาอภิปราย
2. ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูล (source credibility)
2.1 การใช้ สินค้ า (product usage) คือ ผู้ที่เคยใช้ สินค้ าหรื อเป็ นผู้ครองครองสินค้ านันอยู
้ น่ ะ
จะมีความน่าเชื่อถือในการแนะนาสินค้ ามากกว่าผู้ที่ไม่เคยใช้ จริง
2.2 การใช้ ภาษา (language intensity) คือ การใช้ อารมณ์ในภาษาเขียน แบบเห็นด้ วยอย่าง
มาก หรื อไม่เห็นด้ วยอย่างมาก เช่นคาว่า ยอดเยี่ยมหรื อห่วย พึงพอใจหรื อขยะแขยง เป็ นต้ น
จากแนวคิดและงานวิจยั ข้ างต้ น ผู้วิจยั นามาใช้ เป็ นกรอบการวิเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับการ
แนะนาผลิตภัณฑ์ที่สร้ างโดยผู้บริโภคบนอินเทอร์ เน็ต โดยจะวิเคราะห์เนื ้อหาในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. บทบาท เป็ นคุณลักษณะของเนื ้อหาในด้ านการให้ ข้อมูลหรื อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่กล่าวถึง ซึง่ มี 2 บทบาทลักษณะหน้ าที่ของเนื ้อหา ได้ แก่
1.1 บทบาทผู้ให้ ข้อมูล เป็ นคุณลักษณะเนื ้อหาที่นาเสนอให้ รายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์
1.2 บทบาทผู้แนะนา เป็ นคุณลักษณะเนื ้อหาที่นาเสนอความคิดเห็นเชิงการประเมิน ชี ้แนะการ
กระทา การใช้ หรื อการตัดสินใจซื ้อ
2. ความยาว เป็ นจานวนคาและจานวนหน้ าของเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่สร้ างขึ ้น
โดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
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3. คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ (feature) เป็ นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บง่ บอกถึงคุณสมบัตกิ ารใช้ งาน
ของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปทรง ความละเอียดของการบันทึกภาพ ขนาดเซ็นเซอร์ ความเร็ วชัตเตอร์
และบ่งบอกถึงคุณสมบัติด้านรูปลักษณ์ เช่น รูปทรง วัสดุ ฯลฯ ที่นาเสนอในเนื ้อหาเกี่ยวกับ
การแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้ บนอินเทอร์ เน็ต
4. บทวิจารณ์ เป็ นเนื ้อหาด้ านการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนในเชิงบวก ลบ หรื อเป็ นกลาง ที่
ใช้ คาพูดเชิงบวกต่อสินค้ า เช่น เจ๋ง เยี่ยม ใช้ ดีมาก เชิงลบต่อสินค้ า เช่น ห่วยแตก ยอดแย่ ไม่
สมราคา
5. การเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เป็ นคุณลักษณะเนื ้อหาที่กล่าวถึงหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การใช้ ผลิตภัณฑ์ของผู้เขียน
6. การให้ ข้อมูลราคาขาย เป็ นข้ อมูลราคาขายของกล้ อง DSLR ที่นาเสนอในเนื ้อหาบทความ
แนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
7. ภาพประกอบเนื ้อหา เป็ นภาพถ่าย ที่ได้ รับการนาเสนอประกอบเนื ้อหา หรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของ
เนื ้อหา ได้ แก่ ภาพกล้ อง ภาพที่ถ่ายจากกล้ อง ภาพอื่น ๆ เช่น ภาพแผนภูมิ ภาพโครงร่าง
8. วีดีโอประกอบเนื ้อหา เป็ นภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอคลิป) ที่ได้ รับการนาเสนอประกอบเนื ้อหา
หรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของเนื ้อหา ได้ แก่ วีดีโอที่ถ่ายด้ วยกล้ องที่แนะนา วีดีโอที่ผลิตโดย
บริษัทผู้ผลิตกล้ อง วีดีโอแนะนากล้ องโดยผู้เขียนเนื ้อหา
จากการทบทวนเอกสารในส่วนนี ้ ผู้วิจยั พบว่าการแนะนาผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์ เน็ตแบบ
ปากต่อปาก จะเป็ นอีกหนึ่งวิธีการสื่อสารที่นกั การตลาดและนักการสื่อสาร หากสามารถทาความ
เข้ าใจในลักษณะเนื ้อหาและธรรมชาติของผลิตภัณฑ์รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคในการค้ นหา
ข้ อมูลและการตัดสินใจซื ้ออย่างถ่องแท้ ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงนามาตังสมมติ
้
ฐานการวิจยั คือ ความ
ต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ การแนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ กล้ องดี เ อสแอลอาร์ ที่ ส ร้ างโดยผู้ ใช้
อินเทอร์ เน็ตแต่ ละด้ านมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซือ้ เพื่อวิเคราะห์และอธิบายลักษณะ
เนื ้อหาด้ านต่าง ๆ ที่ผ้ บู ริโภคต้ องการ รวมถึงการนาไปประยุกต์ใช้ ในการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ
การค้ นหาข้ อมูลและการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค ดังที่จะกล่าวถึงในแนวคิดต่อ ๆ ไป
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2. แนวคิดเกี่ยวกับสินค้ าที่มีความเกี่ยวพันสูง (High Involvement Product)
ความเกี่ยวพันของผู้บริโภค (consumer involvement) มีความหลากหลายทางแนวคิดและมิติ
ของการวัดผล บางแนวคิดใช้ การวัดระดับความเกี่ยวพันจากปั จจัยทางความคิด (cognitive
factor) เช่น ความสาคัญของสินค้ าต่อผู้ซื ้อและการรับรู้ความเสี่ยง ในขณะที่อีกแนวคิดใช้ การวัดใน
มุมมองของพฤติกรรม (behavioral aspect) เช่น เหตุผลที่ทาการค้ นหา และการประเมินข้ อมูล
ข่าวสารของสินค้ า ดังนันจึ
้ งยังไม่มีคาจากัดความที่ชดั เจน (no single clear definition) สาหรับ
“ความเกี่ยวพัน” (Schiffman and Kanuk, 2010) อย่างไรก็ดี การหาและการได้ มาซึง่ ข้ อมูล
(information search) ตามแนวคิดก่อนหน้ านี ้มี “ระดับความเกี่ยวพัน” เป็ นตัวแปรสาคัญที่ทาให้
เกิดพฤติกรรมการค้ นหาข้ อมูลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล (Assael, 2004)
ความเกี่ยวพัน หมายถึง ระดับของการแสดงตัวตน (level of identification) และความ
เกี่ยวข้ องส่วนบุคคล (personal relevance) ต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค (Robertson,
Zielinski, and Ward, 1984) ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ สิ่งของ (object) เหตุการณ์ (event) หรื อ
กิจกรรม (activity) (Krugman, 1965) และเป็ นภาวะที่ผ้ บู ริโภครับรู้ว่าสิ่งเร้ ามีความเกี่ยวข้ องกับ
ตนเอง โดยประเมินจากความต้ องการ (needs) ค่านิยม (values) และความสนใจ (interests)
(Zaichkowsky, 1985) ความเกี่ยวพันยังเป็ นสิ่งสะท้ อนแรงจูงใจที่ผ้ บู ริโภคมีตอ่ สินค้ าและบริ การ
(Engel, Blackwell & Miniard, 1995) และทาให้ เกิดการประมวลข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ อง
(Solomon, 2011)
ความ “รู้สกึ ” เกี่ยวพัน (involvement) เป็ นความรู้สกึ ทางจิตวิทยาของผู้บริโภคที่ร้ ูสึกเกี่ยวพัน
สูงหรื อต่า (Hoyer & Maclnnis, 2010) ซึง่ หากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันสูง (high
involvement product) ผู้บริโภคจะใช้ เวลาและความพยายามในการหาข้ อมูลและประมวลผล
ก่อนที่จะตัดสินใจซื ้อ เพราะเป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภครู้สกึ ว่ามีความสาคัญกับตน ในเชิงการรับรู้ความ
เสี่ยง (perceived risk) แต่หากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันต่า ผู้บริโภคจะให้ ความสาคัญน้ อย
กว่า มีความเกี่ยวข้ องกับตนเองน้ อย มีการรับรู้ถึงความเสี่ยงที่ต่า จึงทุม่ เทและใช้ ความพยายาม
น้ อยกว่าเวลามีความเกี่ยวพันสูง (Schiffman & Kanuk, 2010) ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริ โภคที่มีความ
เกี่ยวพันกับกล้ องถ่ายภาพจะถูกกระตุ้นให้ เลือกยี่ห้อ และใช้ เวลาทาความเข้ าใจกับรายละเอียด
ข้ อมูลของสินค้ า รวมถึงความพยายามในการเลือกสรรมากกว่าผู้อื่น เช่น ผู้บริโภคที่มีความ
เกี่ยวพันกับกล้ องถ่ายภาพ จะเข้ าร้ านขายกล้ องหลายร้ านเพื่อเปรี ยบเทียบรายละเอียด คุณสมบัติ
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ราคา และอาจค้ นหาข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ตก่อนการตัดสินใจซื ้อ (Peter and Olson, 2010) อีกกรณี
หนึง่ เช่น รถยนต์และยาสระผมอาจมีสิทธิ์ที่จะเป็ นการซื ้อที่เกี่ยวพันสูงกับผู้บริ โภคก็เป็ นได้ รถยนต์
มีความเสี่ยงทางด้ านการเงิน (financial risk) ยาสระผมมีความเสี่ยงทางด้ านสังคม (social risk)
(Schiffman and Kanuk, 2010)
“Object” หรื อวัตถุที่ Krugman (1965) กล่าวถึง เป็ นความหมายโดยทัว่ ไปของ สินค้ า ตรา
สินค้ า โฆษณา สถานการณ์ซื ้อ (Solomon, 2011) ร้ านค้ าปลีก และประสบการณ์ (Hoyer &
Maclnnis, 2010)
การตอบสนองความเกี่ยวพัน (response involvement) หมายถึง ผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพัน
ในบางการตัดสินใจและพฤติกรรม
เนื่องจากผู้บริโภคคนหนึง่ สามารถเกี่ยวพันได้ กบั หลายสิ่ง
ผู้บริโภคบางคนอาจรู้สึกเกี่ยวพันอย่างสูงในกระบวนการตัดสินใจเลือกระหว่างตราสินค้ า ดังนันจึ
้ ง
สาคัญที่ต้องระบุความเกี่ยวพันของ “object” ให้ ชดั เจน ในกรณีหนึง่ ผู้บริ โภคมีความเกี่ยวพันสูง
กับตราสินค้ าเพราะพวกเขาติดยี่ห้อนี ้และไม่มีความคิดที่จะเลือกยี่ห้ออื่น ตังแต่
้ ได้ ตดั สินใจได้ วา่
ตราสินค้ าที่เลือกนันดี
้ ที่สดุ ในทานองเดียวกันผู้บริ โภคอาจรู้สกึ เกี่ยวพันอย่างสูงกับโฆษณาเพราะมี
ความน่าสนใจและตลก แต่จะไม่มีความเกี่ยวพันกับตราสินค้ าที่โฆษณาเพราะมี ยี่ห้อในดวงใจอยู่
แล้ ว
ความเกี่ยวพัน ตามแนวคิดของ Zaichkowsky (1985) อาจเป็ นได้ ทงั ้ โฆษณา ผลิตภัณฑ์
การตัดสินใจซื ้อ ซึง่ ส่งผลแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภท ดังนี ้ (1) ความเกี่ยวพันกับโฆษณา
(advertising involvement) จะชักนาทาให้ บคุ คลแสดงออกถึงความคิดเห็นในโฆษณามากกว่าเดิม
(2) ความเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์ (product involvement) เมื่อมีความเกี่ยวพันกับตัวสินค้ าจะ
นาไปสูก่ ารรับรู้คณ
ุ สมบัตทิ ี่แตกต่างของสินค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น และเมื่อรับรู้ความสาคัญของสินค้ านัน้ ๆ
จะทาให้ มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ามากขึ ้น (3) ความเกี่ยวพันกับการซื ้อ (purchase involvement)
จะนาไปสูก่ ารค้ นหาข้ อมูลที่ละเอียดรอบคอบและใช้ เวลามากขึ ้นเพื่อเลือกในสิ่งที่ใช่
ความเกี่ยวพัน ตามแนวคิดของ Solomon (2011) สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี ้
1. ความรู้สึกเกี่ยวพันต่อผลิตภัณฑ์ (product involvement) หมายถึง ระดับความสนใจของ
ผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ หากผู้บริโภคมีความรู้สึกเกี่ยวพันต่อผลิตภัณฑ์หนึง่ ๆ ในระดับสูง
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ย่อมมีแรงจูงใจที่จะทุม่ เทเวลา พลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อแสวงหาข้ อมูลและครอบครอง
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ
2. ความรู้สึกเกี่ยวพันต่อเนื ้อหาของสาร (message response involvement) หมายถึง ความ
สนใจของผู้บริ โภคที่จะประมวลข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์
โดยปกติแล้ ว
โทรทัศน์เป็ นสื่อที่สร้ างความเกี่ยวพันได้ น้อย
เนื่องจากผู้บริโภคมีเป็ นเพียงผู้รับสื่อโดยมีอานาจ
ควบคุมข้ อมูลข่าวสารได้ เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ผ่านการกดรี โมทสลับช่องไปมา (zipping) ซึง่ ต่างกับ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้ างความรู้สกึ เกี่ยวพันได้ มากกว่า เนื่องจากผู้บริโภคสามารถประมวลข้ อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้ มากกว่า โดยสามารถหยุดอ่านและคิดไตร่ตรองในเนื ้อหาสาระ หรื อย้ อนกลับมาอ่านได้
ตลอดเวลา
3. ความรู้สกึ เกี่ยวพันด้ านสถานการณ์ (purchase situation involvement) หมายถึง ความ
แตกต่างด้ านแรงจูงใจ ของผู้บริโภคในการซื ้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน แต่อยูใ่ นสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากผู้บริโภคต้ องการซื ้อของขวัญที่สร้ างความประทับใจให้ แก่ญาติสนิทที่
กาลังจะแต่งงาน ผู้บริ โภคจะพยายามเลือกเฟ้นตราสินค้ าที่มีภาพลักษณ์ดี แต่หากเป็ นการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เดียวกันนี ้ให้ แก่ตนเองผู้บริโภคอาจจะไม่พิถีพิถนั ในการเลือกตราสินค้ ามากนัก
ความเกี่ยวพัน ตามแนวคิดของ Assael (2004) สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี ้
1. ความเกี่ยวพันตามสถานการณ์ (situational involvement) เกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคต้ อง
ตัดสินใจซื ้อในสถานการณ์พิเศษ เช่น บุคคลหนึง่ อาจจะไม่ได้ เป็ นผู้สนใจเรื่ องเครื่ องแต่งกายมาก
นัก แต่เมื่ออยู่ต้องซื ้อเสื ้อสูทสาหรับใส่ไปสัมภาษณ์งาน บุคคลดังกล่าวจึงเป็ นผู้ที่มีความเกี่ยวพัน
สูงกับเสื ้อผ้ าทันทีในช่วงเวลาหนึ่ง แม้ แต่สินค้ าที่มีความเกี่ยวพันสูงหลายครัง้ ถูกตัดสินใจภายใต้
สถานการณ์ที่เกี่ยวพัน
ในกรณีนี ้เว็บไซต์จะเป็ นแหล่งข้ อมูลที่ดีและรวดเร็วสาหรับค้ นหา
เปรี ยบเทียบ และประเมินตัวเลือก ระหว่างคุณสมบัติ ราคา และตราสินค้ า
2. ความเกี่ยวพันถาวร (enduring involvement) เช่น บุคคลหนึง่ เป็ นผู้คลัง่ ไคล้ แฟชัน่ เมื่อต้ อง
ไปสัมภาษณ์งาน บุคคลดังกล่าวอาจจะซื ้อสูทใหม่เหมือนกันแต่ความสนใจของเขาเป็ นแบบถาวร
กล่าวคือเมื่อไม่ได้ อยูใ่ นสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจซื ้อ เขาก็ยงั คงมีความสนใจด้ านแฟชัน่ อย่าง
ต่อเนื่อง (ongoing interest) และจะติดตามข้ อมูลข่าวสารหาความรู้เพิ่มเติมเรื่ อย ๆ (ongoing
search) ในกรณีนี ้เว็บไซต์จะเป็ นแหล่งเชื่อมโยงผู้ที่มีความสนใจเหมือนกันเข้ าหากัน ดังนันนั
้ กการ
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ตลาดอาจเข้ าไปสนับสนุนเว็บบอร์ ดหรื อเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความเกี่ยวพันถาวรของผู้บริโภคที่กาลัง
สนใจ
ความรู้สกึ เกี่ยวพัน (felt involvement) ตามแนวคิดของ Hoyer และ Maclnnis (2010)
สามารถเป็ นทัง้ (1) ความเกี่ยวพันถาวร (enduring involvement) (2) ความเกี่ยวพันตาม
สถานการณ์ (situational involvement) (3) ความเกี่ยวพันทางความคิด (cognitive involvement)
(4) ความเกี่ยวพันทางความรู้สกึ (affective involvement)
1. ความเกี่ยวพันถาวร เกิดขึ ้นเมื่อเราแสดงความสนใจในข้ อเสนอหรื อกิจกรรมเป็ นช่วงเวลา
ยาวนาน ยกตัวอย่าง ผู้ชื่นชอบรถยนต์จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับรถ เช่น ไปงานแสดง
รถยนต์ อ่านนิตยสารรถยนต์ ไปหาตัวแทนจาหน่าย
2. ความเกี่ยวพันตามสถานการณ์ หรื อความเกี่ ยวพันชั่วคราว (temporary involvement)
เกิดขึ ้นเมื่อเราแสดงความสนใจในข้ อเสนอหรื อกิจกรรมเพียงชัว่ คราวหรื อตามสถานการณ์กาหนด
ยกตัวอย่าง ผู้บริโภคที่ไม่มีความเกี่ยวพันถาวรกับรถยนต์อาจเกี่ยวพันกับรถเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่
ต้ องซื ้อรถใหม่ หลังจากซื ้อแล้ วความเกี่ยวพันจึงลดลงอย่างรวดเร็ว
3. ความเกี่ยวพันทางความคิด (cognitive involvement) หมายถึง ผู้บริ โภคมีความสนใจใน
การขบคิดและประมวลผลข้ อมูลในความประสงค์ ยกตัวอย่าง ผู้ชื่นชอบกีฬาที่สนใจที่จะเรี ยนรู้ทุก
อย่างเกี่ยวกับนักกีฬาคนโปรด แสดงให้ เห็นว่าเป็ นผู้ที่มีความเกี่ยวพันทางความคิด
4. ความเกี่ยวพันทางความรู้สึก (affective involvement) หมายถึง ผู้บริ โภคมีความตังใจ
้
(willing) ในการขยายอารมณ์ (expand emotional energy) เพิ่มความรู้สึกเกี่ยวกับข้ อเสนอหรื อ
กิจ กรรม ยกตัวอย่าง ผู้บริ โภคที่ ฟั ง เพลงแล้ วมี อารมณ์ รุนแรงขึน้ แสดงให้ เห็นว่าเป็ นผู้มี ความ
เกี่ยวพันทางความรู้สกึ
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อระดับความเกี่ยวพัน
ตามแนวคิดของ Robertson และ Zielinski และ Ward (1984) ระบุวา่ ระดับความเกี่ยวพัน
ของผู้บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื ้อนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการโดยมีปัจจัยที่สาคัญหลัก
ๆ อยู่ 5 ประการ ดังนี ้
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1.
ราคา (cost) หมายถึง ระดับความเกี่ยวพันจะขึ ้นอยูก่ บั ระดับราคาสินค้ า และ
ประเภทของสินค้ า ซึง่ ถ้ าเป็ นสินค้ าในครัวเรื อน เฃ่น รถ และเฟอร์ นิเจอร์ จดั ว่าเป็ นสินค้ าที่มีความ
เกี่ยวพันมากกว่าสินค้ าประเภทอาหาร
อย่างไรก็ตาม Chaudhuri (2000) ให้ ข้อคิดเห็นว่า ราคา ไม่ได้ มีผลต่อระดับความเกี่ยวพัน
เสมอไป ซึง่ สอดคล้ องกับ Zaichkowsky (1985) ที่ระบุวา่ ระดับความเกี่ยวพันนันขึ
้ ้นอยูก่ บั
ผู้บริโภคแต่ละคน กล่าวคือ ผู้บริโภคท่านหนึง่ อาจเห็นว่ากล้ องถ่ายภาพราคาหนึง่ หมื่นบาทไม่แพง
จึงไม่ได้ มีความเกี่ยวพันสูงต่อกล้ องเพราะไม่ร้ ูสกึ เสี่ยงที่จะต้ องจ่ายเงินจานวนนี ้ กลับกัน ผู้บริโภคที่
มีรายได้ น้อยอาจคิดว่าราคาหนึง่ หมื่นบาทของกล้ องนันเป็
้ นสิ่งที่แพง จึงมีความรู้สกึ เกี่ยวพันสูง แต่
อย่างไรก็ตาม ก็เป็ นที่เห็นพ้ องต้ องกันของ Chaudhuri (2000) และ Solomon (2011) และ
Hawkins และคณะ (2004) ว่ากล้ องถ่ายภาพเป็ นสินค้ าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง
2.
ความสนใจ (interest) หมายถึง ความสนใจจะเชื่อมโยงกับระดับความเกี่ยวพันของ
ผู้บริโภค เช่น สนใจสุขภาพทางช่องปาก ยาสีฟันอาจจะมีความเกี่ยวพันสูง
3.
การรับรู้ถึงความเสี่ยง (perceived risk) หมายถึง ความเกี่ยวพันจะเพิ่มขึ ้นเมื่อ
ผู้บริโภครับรู้ถึงความเสี่ยงของการตัดสินใจซื ้อ ซึง่ ระดับของการรับรู้ถึงความเสี่ยงนัน้ ผลมาจากการ
ซื ้อและการประมวลผลลัพธ์ที่ได้ ดังนันแม้
้ จะเป็ นสินค้ าบางอย่างที่ไม่แพงแต่ผ้ บู ริโภครับรู้ถึงความ
เสี่ยงนัน้ ก็อาจพิจารณาได้ ว่าผู้บริโภคคิดว่าเป็ นสินค้ าที่มีความเกี่ยวพันสูง ตัวอย่างเช่น การเลือก
ซื ้อไวน์สาหรับงานเลี ้ยงแม้ จะมีราคาไม่สงู นักแต่ก็สามารถสะท้ อนรสนิยมของผู้เลือกซื ้อได้ ดังนันจึ
้ ง
ถือเป็ นความเสี่ยงประการหนึง่ สาหรับผู้บริโภคหากเลือกซื ้อไวน์ผิดพลาด
การรับรู้ถึงความเสี่ยง Solomon (2011) เสนอว่ามีความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ที่รับรู้ได้ ดงั นี ้
(1) monetary risk ความเสี่ยงทางด้ านการเงินที่รับรู้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับราคาของสินค้ าต่อรายได้
ของผู้บริโภค เช่น ผู้ที่ได้ รับเงินเดือนหนึง่ แสนบาท กับหนึ่งหมื่นบาท หากจะซื ้อกล้ องถ่ายภาพราคา
สองหมื่นบาท ย่อมมีการรับรู้ถึงความเสี่ยงในการซื ้อสินค้ าประเภทความเกี่ยวพันสูงไม่เท่ากัน (2)
functional risk เป็ นการรับรู้ถึงสมรรถภาพของสินค้ าอาจไม่เป็ นไปดังคาดหวัง เช่น กล้ องถ่ายภาพ
อาจะไม่มีประสิทธิภาพดัง่ ที่ผ้ บู ริโภคต้ องการหรื อคาดหวัง (3) physical risk เป็ นรับรู้ถึงความเสี่ยง
ที่เกิดขึ ้นจากการบริ โภคสินค้ านัน้ ๆ เช่น ยาอาจก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงจากการใช้ (4) social risk
ความเสี่ยงทางด้ านสังคมเนื่องจากอาจเกิดความกังวลใจว่าตนจะไม่ได้ รับการชื่นชมหรื อยอมรับ
จากคนรอบข้ างจากการซื ้อหรื อใช้ สินค้ านัน้ ๆ เช่น สินค้ าประเภทเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ รถยนต์ (5)
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psychological risk เป็ นความเสี่ยงจากการรับรู้ทางด้ านจิตใจ ความเสี่ยงจากความเกี่ยวเนื่องกับ
สถานะทางสังคม การให้ ความเคารพตนเอง ความดึงดูดใจ เช่น ผู้บริโภคอาจรู้สกึ มีผลกระทบต่อ
จิตใจเมื่อซื ้อมาแล้ วพบภายหลังว่าสินค้ าที่ตนซื ้อมานันมี
้ ราคาแพงกว่าที่อื่น
4.
สถานการณ์ (situation) การเลือกซื ้อสินค้ าเมื่ออยูก่ บั ครอบครัวหรื อมีบคุ คลภายนอก
เข้ ามาเกี่ยวข้ องก็จะมีระดับความเกี่ยวพันที่ไม่เท่ากัน
5.
ทรรศนะสังคม (social visibility) ท้ ายที่สดุ แล้ วระดับความเกี่ยวพันก็จะเพิ่มขึ ้นจาก
การรับรู้ทางด้ านสังคมกับสินค้ าที่ผ้ บู ริโภคนันใช้
้
ตัวอย่างเช่นสินค้ าประเภทกางเกงยีนส์ของวัยรุ่น
ในมุมของพวกเขาสินค้ าประเภทนี ้จัดว่าเป็ นสินค้ าที่มีความเกี่ยวพันสูง เนื่องจากสินค้ าดังกล่าว
สามารถสะท้ อนภาพลักษณ์ทางสังคมของคนกลุม่ นี ้ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปมักจะเป็ นสินค้ าประเภทที่ใช้
แสดงฐานะทางสังคม เช่น เสื ้อผ้ า รถยนต์
ระดับความเกี่ยวพัน
ระดับความเกี่ยวพัน หมายถึง ระดับของการตระหนักรู้ ระดับความสนใจ ของการตัดสินใจซื ้อ
ที่ผ้ บู ริโภคมีตอ่ ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถจาแนกได้ สองลักษณะใหญ่ ๆ ได้ แก่ (1) ระดับความ
เกี่ยวพันสูง (2) ระดับความเกี่ยวพันต่า ซึง่ ลักษณะการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคจะแตกต่างกัน
ออกไปตามระดับความเกี่ยวพัน อย่างไรก็ดีความเกี่ยวพันของผู้บริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ที่สงู หรื อต่า
อาจไม่สามารถใช้ ราคาเป็ นข้ อบ่งชี ้ถึงระดับความเกี่ยวพันได้ เสมอไป เนื่องจากมีประเด็นทางด้ าน
จิตวิทยาเข้ ามาเกี่ยวข้ องดังจะเห็นได้ จากที่แต่ละคนมีความคิดและให้ ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์แต่
ละประเภทไม่เท่ากัน (Zaichkowsky, 1985) ซึง่ Robertson และคณะ (1984) ได้ เปรี ยบเทียบข้ อ
แตกต่างของผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันสูงและต่าทังหมด
้
8 มิติ ไว้ ดงั นี ้
1. มิตดิ ้ านการหาข้ อมูล (Information Seeking)
ผู้บริโภคที่มีระดับความเกี่ยวพันสูงจะมีพฤติกรรมการหาข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
เกี่ยวกับตราสินค้ ามากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับความเกี่ยวพันต่า ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริ โภคจะเข้ าไป
ร้ านค้ าก่อนตัดสินใจซื ้อเพียงแค่ครัง้ เดียวถึงร้ อยละ 80 สาหรับผู้ซื ้อผ้ าเช็ดตัว ร้ อยละ 50 สาหรับผู้
ซื ้อโทรทัศน์ ร้ อยละ 22 สาหรับผู้ซื ้อเครื่ องเรื อน
2. มิตดิ ้ านการโต้ ตอบเชิงความคิด (Cognitive Response)
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ผู้บริโภคที่มีระดับความเกี่ยวพันสูงจะกรั่นกรองข้ อมูลทางความคิดมากกว่าผู้บริ โภคที่มีความ
เกี่ยวพันต่อผลิตภัณฑ์ต่า โดยมากมักพบในกรณีของการเปิ ดรับโฆษณา ซึง่ ผู้บริ โภคที่มีความ
เกี่ยวพันต่าจะมีความเห็นโต้ แย้ งต่อเนื ้อหาของสารน้ อยกว่า
3. มิตดิ ้ านกระบวนการประมวลผลข้ อมูล (Information Processing)
การประมวลผลข้ อมูลเป็ นอีกมิตหิ นึง่ ที่แสดงข้ อแตกต่างระหว่างผู้บริโภคที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง
กับผู้บริ โภคที่มีระดับคับเกี่ยวพันต่าได้ อย่างชัดเจน
โดยผู้ที่มีความเกี่ยวพันสูงจะต้ องผ่าน
กระบวนการถึง 6 ขันตอนตั
้
งแต่
้ ขนั ้ ตระหนักรู้ (awareness) หาความรู้ (knowledge) สนใจ
(interest) ประเมิน (evaluation) ทดลอง (trial) ซื ้อหรื อซื ้อซ ้า (adoption) แต่หากเป็ นกรณีของ
ผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันต่าจะประมวลผลข้ อมูลผ่านเพียงแค่ 3 ขันตอนคื
้
อขัน้ ตระหนักรู้
(awareness) ทดลองหรื อประเมิน (trial/evaluation) ซื ้อหรื อซื ้อซ ้า (adoption)
แผนภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการเลือกรับข้ อมูล (adoption process) ในภาวะที่มีความ
เกี่ยวพันสูงและต่า
High Involvement

Low Involvement

Adoption

Adoption

Trial

Trial/Evaluation

Evaluation
Interest
Knowledge
Awareness

Awareness

ที่มา: Robertson, S. T., Zielinski, J., Ward, S. (1984).
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4.มิติด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change)
ผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันต่าจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ ง่ายและบ่อยแต่ก็ไม่ยงั่ ยืน
ระดับความเกี่ยวพันสูงทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงได้ ยากและไม่บอ่ ย
5. มิตดิ ้ านปริมาณข้ อมูล (Repetition)

หากมี

ปริมาณการเปิ ดรับข้ อมูลไม่มีผลต่อผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันต่อผลิตภัณฑ์สงู แต่จะส่งผลต่อ
การชักจูงใจในผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันต่ามากกว่า
6. มิตดิ ้ านความชื่นชอบในตราสินค้ า (Brand Preference)
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าเป็ นสิ่งทีเกิดขึ ้นเป็ นปกติในกลุม่ ผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันสูงต่อผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตามผู้บริ โภคที่มีความเกี่ยวพันต่าอาจซื ้อผลิตภัณฑ์เป็ นประจาก็จริงแต่จะไม่เกิดความ
ภักดีอย่างแท้ จริง
7. มิติด้านความไม่สอดคล้ องทางความคิด (Cognitive Dissonance)
เป็ นภาวะที่ผ้ บู ริ โภคเกิดความไม่สอดคล้ องทางความคิดอันเนื่องมาจากความไม่สบายใจหลัง
ซื ้ออะไรบางอย่างและกลัวว่าตนอาจตัดสินใจผิดพลาด เพราะอาจมีสินค้ าที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ดียวกันแต่
ราคาถูกกว่าและได้ รับความนิยมมากกว่าวางขาย
8. มิตดิ ้ านอิทธิพลของบุคคล (Personal Influence)
อิทธิพลของบุคคลในที่นี ้มักเป็ นบุคคลรอบข้ างและเกิดกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ อวดสังคม (social
display) เมื่อสิ่งที่ต้องซื ้อมีความสาคัญและมีความเกี่ยวพันทางจิตวิทยา (ego-involving)
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันสูงทางด้ านสังคมและสะท้ อนรสนิยมของผู้สวมใส่อย่างเสื ้อผ้ า
ผู้บริโภคอาจใช้ ผ้ บู ริโภคคนอื่นในแวดวงสังคมเดียวกันเพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลอ้ างอิงในการตัดสินใจ
การประมวลผลโดยละเอียด (Elaboration Likelihood Theory)
แนวคิดและทฤษฎีที่มีอิทธิพลและสามารถเพิ่มพูนความเข้ าใจเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์
คือ โมเดลการประมวลผลโดยละเอียด (Elaboration Likelihood Model: ELM) (Lin, Lee &
Horng, 2011) ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยจัดขอบข่ายทัว่ ไป (general framework) สาหรับการ
จัดเรี ยง (organizing) แบ่งประเภท (categorizing) และเข้ าใจ (understanding) ในกระบวนการ
พื ้นฐานของการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ (persuasive communication) (Petty และ Cacioppo,
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1986) ให้ เข้ าใจในลาดับของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึง่ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมในที่สดุ (Petty,
Heesacker & Hughes, 1997)
เมื่อผู้บริโภครับสารก็จะเริ่มการประมวลผลสารที่ได้ รับ ซึ่งขึ ้นอยูก่ บั ความเกี่ ยวข้ องส่วนบุคคล
(personal relevance) กับข้ อมูล (information) ว่ามีความเกี่ยวพันมากน้ อยแค่ไหน หากมีความ
เกี่ยวพันสูง (high involvement) จะใช้ เส้ นทางสายหลัก (central route) เพื่อประมวลข้ อมูลที่ได้ รับ
แต่หากมีความเกี่ยวพันต่า (low involvement) จะใช้ เส้ นทางสายรอง (peripheral route) เพื่อ
ประมวลข้ อมูลแทน (Solomon, 2011)
ระดับของ “elaboration” ขึ ้นอยู่กบั แรงจูงใจ (motivation) ในการประมวลผลข้ อมูลของ
ผู้บริโภค หากผู้บริ โภคมีความเกี่ยวพันมาก พวกเขาจะมีแนวโน้ มที่จะถูกชักจูงใจให้ ประมวลผลโดย
ละเอียด (elaborate) เช่น หากผู้บริ โภคมีความเกี่ยวพันสูง จะประเมินทางเลือกด้ วยคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือของสารในโฆษณา แต่หากผู้บริ โภคมีความเกี่ยวพันต่า พวกเขาจะถูกนาไปสูก่ าร
ประมวลที่ไม่ประณีตละเอียดอ่อน (nonelaborate) เช่น การประเมินทางเลือกด้ วย ตัวผู้นาเสนอ
หรื อสีที่ใช้ ในโฆษณา (Assael, 2004)
แผนภาพที่ 2.2 แสดง Elaboration Likelihood Model (ELM) of persuasion
HighInvolvement
Processing

Cognitive
Responses

Belief and
Attitude
Change

Behavior
Change

Behavior
Change

Attitude

Central Route
COMMUNICATION
Attention and
Comprehension

(source, message,
channel)

Peripheral Route
LowInvolvement
Processing

Belief
Change

Change
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ที่มา: Solomon, M. R. (2011).
แรงจูงใจ (motivation) ในการประมวลข้ อความ (message) เกี่ยวข้ องอย่างมากกับความ
ต้ องการของผู้บริโภค (consumer needs) ยิ่งผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้ องกับข้ อความมากเท่าไร ยิ่ง
ทาให้ บคุ คลเหล่านันมี
้ ความคิดที่จะเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยกับข้ อความมากขึ ้นเท่านัน้ ซึง่ โดยปกติ
หากเป็ นข้ อความที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับตนเองเลยผู้บริโภคจะเพิกเฉยหรื อไม่มีความคิดเห็นใด ๆ
เช่น โฆษณายาแก้ ปวด เมื่อผู้บริ โภคที่มีความเกี่ยวพันสูงเห็นโฆษณาจะมีความคิดขึ ้นมาในหัวว่า
ยาชนิดนี ้อาจแก้ อาการปวดของเขาได้ แต่หากเป็ นผู้บริ โภคที่ไม่ได้ มีอาการปวดใด ๆ และไม่ต้องใช้
ยาหรื อมีความเกี่ยวพันต่านัน้ ก็จะไม่มีแม้ กระทัง่ ความคิดใด ๆ ผุดขึ ้นมา ผู้บริโภคที่ไม่จาเป็ นต้ อง
ใช้ ยาแก้ ปวดคนดังกล่าวจึงเป็ นเพียงผู้รับสารแบบตังรั้ บ (passive) กล่าวคือเปิ ดรับสื่อจริงแต่ข้อมูล
ที่ได้ ไม่มีแรงจูงใจพอให้ ต้องนามาประมวลผลต่อ (Assael, 2004)
อย่างไรก็ตามผู้ศกึ ษาทฤษฎีนี ้สามารถคาดการณ์ได้ วา่ เมื่อไหร่และอย่างไร จึงจะถูกชักจูง
หรื อ จะไม่ถกู ชักจูง โดยข้ อความ (message) ที่อยูใ่ นสาร ทฤษฎีการประมวลผลโดยละเอียด
(elaboration likelihood theory) จึงสามารถใช้ อธิบายการประเมิน (evaluate) ข้ อมูลที่ผ้ บู ริโภครับ
ซึง่ บางครัง้ ก็ต้องประเมินแบบละเอียดโดยคิดเชิงวิจารณญาณ (critical thinking) แต่บางครัง้ หาก
ไม่ต้องละเอียดถี่ถ้วนมากนักก็สามารถใช้ วิธีการคิดที่ง่ายขึ ้น (simpler less critical manner)
(Littlejohn & Foss, 2008)
ในงานวิจยั ที่ทดสอบกับผู้ที่เปิ ดรับโฆษณาถัว่ เหลืองชนิดหนึง่
ในปั จจัยแวดล้ อมที่มีความ
เกี่ยวพันสูงและความเกี่ยวพันต่า
ทดลองโดยการตรวจนับจานวนความคิดเห็นหลังจากได้ ชม
โฆษณาถัว่ เหลืองซึง่ แยกได้ 2 ประเภทคือ ความคิดเห็นด้ านลบในแหล่งข้ อมูล (source comment
derogations) และความคิดเห็นโต้ แย้ งในเนื ้อหา (message comment counterarguments)
พบว่าเมื่อผู้ชมโฆษณามีระดับความเกี่ยวพันสูงจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของ
เนื ้อหามากกว่าแหล่งที่มาของข้ อมูล กลับกันหากผู้ชมมีระดับความเกี่ยวพันต่าจะแสดงความเห็น
ในแหล่งข้ อมูลมากกว่าเนื ้อหา (Petty et al., 1983)
หากกล่าวโดยสรุป ELM คือแนวทาง 2 สายในการประมวลผลข้ อมูลใด ๆ ก็ตามที่ผ้ บู ริโภครับรู้
จากการได้ ยิน การเห็น หรื อการอ่าน สายที่หนึง่ คือ เส้ นทางสายหลัก (central route) ใช้ ในการ
ตัดสินใจด้ วยเหตุและผล ต้ องใช้ ความคิด ข้ อมูล และเวลาจานวนมากในการไตร่ตรอง สายที่สอง
คือ เส้ นทางสายรอง (peripheral route) ใช้ ความคิดไตร่ตรองน้ อยกว่าเน้ นการใช้ อารมณ์ความรู้สึก
ในการประมวลผลข้ อมูล ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้บริโภคเห็นโฆษณากล้ องถ่ายภาพชิ ้นหนึง่ ผู้ที่
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ประมวลผลด้ วยเส้ นทางสายหลักในการประกอบการตัดสินใจ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ประสิทธิภาพ และราคา แต่หากเป็ นผู้บริโภคที่ประมวลผลด้ วยเส้ นทางสายรองในการประกอบการ
ตัดสินใจ จะพิจารณาจากองค์ประกอบด้ านอารมณ์ความรู้สกึ เช่น พรี เซนเตอร์ และตราสิ นค้ า เป็ น
ต้ น
งานวิจยั ของ Blasio และ Milani (2008) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความแตกต่างของการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้ า (face-to-face communication) กับการสื่อสารโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่อกลาง
(computer-mediated communication) ในเรื่ องการตัดสินใจ พบว่า การแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น
โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่อกลางที่ใช้ การประมวลผลแบบใช้ ความคิด (cognitive processes)
เป็ นการลดประสิทธิผลของสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจ กลุ่มตัวอย่างที่สนทนาด้ วยการแชท (chat) ผ่าน
เครื่ องคอมพิว เตอร์ สามารถถูก ทาให้ เ ปลี่ ยนความคิดเห็นได้ น้ อยกว่าสภาวะการสื่ อสารแบ บ
เผชิญ หน้ า ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นผ่านอินเทอร์ เน็ตสามารถทาให้ เกิ ด
เส้ นทางสายหลัก (central route) ง่ายกว่าการสื่อสารแบบเผชิญหน้ า
ความเกี่ยวพันของสินค้ ากับการประมวลผลของผู้บริ โภค
Vaughn (1980, 1986) และ Peter & Olsen (2010) ได้ อธิบายแนวคิด Foote, Cone &
Belding (FCB) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
FCB เป็ นตารางเพื่อใช้ อธิบายระดับความเกี่ยวพันต่อสินค้ ากับการประมวลผลของผู้บริโภค
เป็ นโมเดลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้บริโภคและสินค้ า
(consumer-product
relationship) โดยใช้ มิตทิ งสองด้
ั้
าน คือ มิตดิ ้ านระดับความเกี่ยวพันซึง่ แบ่งเป็ น ความเกี่ยวพันสูง
(high involvement) กับความเกี่ยวพันต่า (low involvement) และมิตดิ ้ านการประมวลผลแบ่งเป็ น
การประมวลผลโดยใช้ ความคิด (think) กับความรู้สกึ (feel) โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
1.
Informative (thinker) กลุ่มสินค้ าที่ผ้ บู ริโภคมีความเกี่ยวพันสูงและประมวลผลโดย
ใช้ ความคิด (high involvement/ thinking) สินค้ าในกลุม่ นี ้ เช่น กล้ องภ่ายภาพ รถยนต์
เฟอร์ นิเจอร์ บ้ าน ฯลฯ โดยมีการประมวลโดยการใช้ learn-feel-do (economic)
2.
Affective (feeler) กลุม่ สินค้ าที่ผ้ บู ริโภคมีความเกี่ยวพันสูงและประมวลผลโดยใช้
ความรู้สกึ (high involvement/ feeling) สินค้ าในกลุม่ นี ้ เช่น เครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง สินค้ า
แฟชัน่ น ้าหอม วอลเปเปอร์ ตดิ ผนัง ฯลฯ มีระบบการประมวลผลแบบ feel- learn-do
(psychological)
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3.
Habitual (doer) กลุม่ สินค้ าที่ผ้ บู ริโภคมีความเกี่ยวพันต่าและประมวลผลโดยใช้
ความคิด (low involvement/ thinking) สินค้ าในกลุม่ นี ้ เช่น ไม้ หนีบผ้ า ยาฆ่าแมลง อาหารและ
เครื่ องใช้ ภายในบ้ าน ฯลฯ โดยมีการประมวลโดยการใช้ do-learn-feel (responsive)
4.
Satisfaction (Reactor) กลุ่มสินค้ าที่ผ้ บู ริโภคมีความเกี่ ยวพันต่าและประมวลผลโดย
ใช้ ความรู้สึก (low involvement/ feeling) สินค้ าในกลุม่ นี ้ เช่น บัตรอวยพร ไอศกรี มแท่ง บุหรี่
เครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ลูกอม ฯลฯ โดยมีการประมวลโดยการใช้ do-feel-learn (social)
สุดท้ ายนี ้ ELM สามารถทาให้ เกิดการประมวลผลข้ อมูลแบบเดียวกันในหนทางที่แตกต่างกัน
ขึ ้นอยู่กับระดับความเกี่ยวพันของผู้บริ โภค ซึ่งผู้ที่มีความเกี่ยวพันสูงจะเป็ นผู้ที่ใช้ ความคิดในการ
พิจารณาไตร่ ตรองตัวเลือกและหาข้ อมูลมากกว่าผู้ที่มีความเกี่ยวพันต่า การทาการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายด้ วยวิธีที่ก่อให้ เกิดการสร้ างเนื ้อหาโดยผู้ใช้ อาจเป็ นหนทางที่ได้ ผลดีมีประสิทธิภาพ
และประหยัดงบประมาณมากกว่าการสื่ อสารในรู ปแบบอื่ น ดัง นัน้ การประยุกต์ใช้ แนวคิด และ
ทฤษฎี เกี่ ยวกับความเกี่ ยวพันสูงและการประมวลผลโดยละเอียดในงานวิจัยชิน้ นี ้ จึงเพื่อศึกษา
ลักษณะของเนื ้อหาที่ผ้ บู ริโภคใช้ ประกอบ “การตัดสินใจซื ้อ” ดังที่จะกล่าวในแนวคิดถัดไป
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ (Decision Making)
3.1 ความหมายของการตัดสินใจซือ้
การตัดสินใจ (decision) หมายถึง การที่มีทางเลือกมากกว่าหนึ่ง และต้ องตัดสินใจ
ในทางใดทางหนึ่ง เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ า กิจกรรม (Schiffman and Kanuk,
2010) หากกล่าวถึงความหมายของการตัดสินใจของผู้บริ โภค (consumer decision) จะเห็น
ภาพของบุคคลหนึ่งกาลังประเมิน (evaluating) คุณลักษณะ (attribute) ของผลิตภัณฑ์ ตรา
สินค้ า หรื อบริ การ อย่างตังใจและเลื
้
อกตัวเลือกที่สามารถแก้ ไขการตระหนักถึงความต้ องการ
(need recognition) ในราคาที่ถูกที่สดุ ได้ ถึงแม้ ว่าการตัดสินใจทัว่ ไปจะอิงตามการประเมิน
คุณลักษณะและราคาของสินค้ าหรื อบริ การ แต่บางครัง้ ผู้บริ โภคก็ ตดั สินใจซือ้ เพี ยงเพราะ
เหตุผลทางอารมณ์อย่างสินค้ าหรื อบริ การนัน้ ทาให้ ร้ ูสึกดี (Hawkins and Mothersbaugh,
2010)
3.2 กระบวนการและขัน้ ตอนตัดสินใจซือ้
การบริโภคประกอบด้ วยขันตอนที
้
่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั 3 ขันตอน
้
ตามแนวคิด
ของ Schiffman และ Kanuk (2010) ได้ แก่ ขัน้ ปั จจัยนาเข้ า (input) ขัน้ กระบวนการ
(process) และขันผลลั
้
พธ์ (output) (ดูแผนภาพที่ 1.1)
1. ขัน้ ปั จจัยนาเข้ า (input) คือ ปั จจัยภายนอก (external influence) 2 ประการที่ถกู
ใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูล (source of information) เกี่ยวกับ ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิพลร่วมกันต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค ได้ แก่
1.) ปั จจัยนาเข้ าด้ านการตลาด (marketing input) หมายถึง ส่วนผสมทาง
การตลาด (marketing mix: 4Ps) ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ (product) การส่งเสริม
การขาย (promotion) ราคา (price) และช่องทางการจัดจาหน่าย (place/ channels
of distribution) เป็ นความพยายามทางการตลาดของบริษัทเพื่อเข้ าถึง แนะนา โน้ ม
น้ าว ให้ ผ้ บู ริโภคซื ้อและใช้ สินค้ า
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แผนภาพที่ 2.3 แสดงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค

ที่มา: Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2010).
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2.) ปั จจัยนาเข้ าด้ านสังคมและวัฒนธรรม (sociocultural input) คือ ปั จจัยที่
แวดล้ อมผู้บริโภคและมีอิทธิพลต่อการหลอมรวมพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคล ได้ แก่
ครอบครัว (family) แหล่งอ้ างอิงไม่เป็ นทางการ (informal sources) แหล่งอ้ างอิงไม่
แสวงหากาไร (other noncommercial sources) ระดับชันทางสั
้
งคม (social class)
และวัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย (subculture and culture) เช่น คาแนะนาจาก
เพื่อน บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ ผู้เคยใช้ ผลิตภัณฑ์ในเว็บบอร์ ดเฉพาะทางบน
อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
2. ขัน้ กระบวนการ (process) คือ ขันที
้ ่แสดงถึงกระบวนการตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริโภค โดยปั จจัยด้ านจิตวิทยาซึง่ เป็ นปั จจัยภายใน (internal influence) ได้ แก่ แรงจูงใจ
(motivation) การรับรู้ (perception) การเรี ยนรู้ (learning) บุคลิกลักษณะ (personality)
ทัศนคติ (attitudes) จะมีอิทธิพลต่อการตระหนักถึงความต้ องการ (need recognition) การ
ค้ นหาข้ อมูลก่อนการซื ้อ (prepurchase search) และการประเมินทางเลือกก่อนการซื ้อ
(evaluation of alternatives) ของผู้บริ โภค นอกจากนันประสบการณ์
้
ที่ได้ รับจากการประเมิน
หลังการบริ โภค ก็จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้ านจิตวิทยาทัง้ 5 รูปแบบของผู้บริโภค
อีกด้ วย
3. ขัน้ ผลลัพธ์ (output) คือ ขันสุ
้ ดท้ ายของกระบวนการซึง่ เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
หลังจากตัดสินใจ ประกอบด้ วย
(1) พฤติกรรมการซื ้อ (purchase behavior) ได้ แก่ การทดลองซื ้อ (trial purchases)
ซึง่ มักจะเกิดขึ ้นในสถานการณ์ที่ผ้ บู ริโภคยังไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์จงึ ทดลองซื ้อในปริ มาณ
น้ อยก่อน หรื อช่วงแนะนาผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทนาสินค้ ามาลดราคาเพื่อให้ ผ้ บู ริโภคได้ ทดลอง
หากพึงพอใจมากกว่าสินค้ าตัวเก่าก็จะเกิด การซื ้อซ้ า (repeat purchases) หรื ออาจกล่าว
ได้ กว่าใกล้ เคียงกับแนวคิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ า อย่างไรก็ตามการทดลองซื ้อไม่สามารถ
เป็ นไปได้ ในทุกประเภทผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์คงทน (durable goods)
เช่น ตู้เย็น เครื่ องซักผ้ า และเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอื่น ๆ ผู้บริโภคมักเริ่มจากการประเมินผล
(evaluation) ข้ ามการทดลองใช้ ไปสู่ คามัน่ ทีจ่ ะใช้ระยะยาว (long-term commitment
purchases) ผ่านการซื ้อผลิตภัณฑ์
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(2) การประเมินหลังการซื ้อ (postpurchase evaluation) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น
จากการบริโภค โดยมากมักเกิดในช่วงการทดลองซื ้อ (trial purchases) ผู้บริโภคมัก
ประเมินสมรรถนะของสิ่งที่ซื ้อ อาจจะเป็ นความพึงพอใจ เฉย ๆ หรื อไม่พงึ พอใจในตัว
สินค้ าก็ได้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจะถูกจดจาไว้ เป็ นประสบการณ์ในการบริโภค และส่งผล
ต่อปั จจัยด้ านจิตวิทยาของผู้บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื ้อต่อไป
จากแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2010) ข้ างต้ น ในส่วนของขันกระบวนการ
้
(process) สามารถใช้ แนวคิดของ Solomon (2011) เรื่ องกระบวนการตัดสินใจซื ้อ มาช่วยในการ
ขยายความเข้ าใจได้ ดียิ่งขึ ้น
แผนภาพที่ 2.4 แสดงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริ โภค
การตระหนักถึงปั ญหา
การค้ นหาข้ อมูล
การประเมินทางเลือก
การซื ้อ
ผลลัพธ์
ที่มา: Solomon, M. R. (2011).
ขัน้ ที่ 1 การตระหนักถึงปั ญหา (problem recognition)
ผู้บริโภคจะตระหนักถึง “ปั ญหา” เมื่อพบว่าสิ่งที่ตนเองมีอยูไ่ ม่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการได้ และการที่จะตอบสนองความต้ องการนันจ
้ าเป็ นต้ องแก้ ไขปั ญหา ยกตัวอย่าง 2
สถานการณ์เกี่ยวกับกล้ องถ่ายภาพ (1) ผู้บริโภคคนหนึง่ จาเป็ นต้ องซื ้อกล้ องเพราะต้ องใช้ ในการ
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เรี ยนถ่ายภาพ ปั ญหาในสถานการณ์นี ้เรี ยกว่าการตระหนักถึงความต้ องการ (need recognition)
(2) ผู้บริโภคอีกคนมีกล้ องถ่ายภาพอยู่แล้ วซึง่ สามารถใช้ ได้ ตามปกติแต่ต้องการซื ้อกล้ องใหม่เพื่อ
คุณภาพของการถ่ายที่ดีขึ ้น ปั ญหาในสถานการณ์นี ้เรี ยกการตระหนักถึงโอกาส (opportunity
recognition) กล่าวโดยสรุปของข้ อแตกต่างระหว่าง 2 สถานการณ์ตวั อย่างนี ้คือ หนึง่ เพื่อความ
จาเป็ น หนึง่ เพื่อคุณภาพของสินค้ าที่ดีขึ ้น
ขัน้ ที่ 2 การค้ นหาข้ อมูล (information search)
เป็ นกระบวนการในการสารวจข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจหลังจากผู้บริโภคตระหนักถึงปั ญหา เช่น ข้ อมูลทางเลือก ตราสินค้ า สถานที่
จาหน่าย โดยการค้ นหาข้ อมูลนี ้อาจจะเริ่มจากการค้ นหาข้ อมูลจากภายใน (internal search) ไปสู่
การค้ นหาข้ อมูลภายนอก (external search) (Solomon, 2011)
เมื่อผู้บริโภคทาการค้ นหาข้ อมูลจากภายใน (internal search) ความทรงจา (memory) เพื่อ
ตรวจสอบว่ามีข้อมูลเพียงพอแล้ วหรื อยังสาหรับการตัดสินใจ หากไม่เพียงพอก็จะทาการค้ นหา
ข้ อมูลจากภายนอก (external search) (Engel, Blackwell & Miniard, 1995)
การค้ นหาข้ อมูลยังเป็ นขันตอนหนึ
้
ง่ ในขันตอนที
้
่สาคัญในการหาเหตุผล
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ และนาไปสู่การซื ้อในที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคกาลังตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเกี่ยวพันสูง (Solomon, 2011)
ผู้บริโภคจะต้ องเก็บข้ อมูลข่าวสารหรื อทาการค้ นหาก่อนที่จะประมวลผล ข้ อมูลต่าง ๆ
สามารถเก็บได้ จากสภาพแวดล้ อมของผู้บริโภค ได้ แก่ โฆษณา พนักงานขาย คาพูดปากต่อปาก
แหล่งข้ อมูลที่เป็ นกลาง (เช่น หนังสือ Consumer Reports) และข้ อมูลจากการค้ นหาออนไลน์ ซึง่
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไม่ตดั สินใจซื ้อครัง้ ใหญ่จนกว่าจะได้ ค้นหาข้ อมูลของสินค้ าหรื อบริการบนเว็บ
(web) เสียก่อน เว็บหรื อเว็บไซต์ยงั ได้ รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากมายในปั จจุบนั ว่าเป็ น
แหล่งข้ อมูลที่นา่ ไว้ วางใจ (trustworthy) และเชื่อถือได้ (reliable) มากกว่าแหล่งข้ อมูลจากสื่อ
ดังเดิ
้ ม (Assael, 2004)
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ประเภทของการค้ นหาข้ อมูล
ตามแนวคิดของ Assael (2004) จาแนกประเภทของการค้ นหาข้ อมูลภายนอก ได้ 4 ประเภท
ดังนี ้
1.) การหาข้ อมูลต่อเนื่องแบบทางตรง (directed ongoing search)
มีลกั ษณะความเกี่ยวพันแบบถาวร (enduring involvement) เช่น ผู้ที่อยูใ่ นวงการถ่ายภาพ
อาจบอกรับนิตยสารเกี่ยวกับกล้ องถ่ายภาพและติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์เฉพาะทาง ผู้บริโภค
คนดังกล่าวจะตระหนักถึงทางเลือกที่หลากหลายกว่า การหาข้ อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะนี ้เป็ น
การหาข้ อมูลแบบ "ทางตรง" (directed) เพราะมีขอบเขตและหมวดหมูส่ ินค้ าที่ชดั เจนในการจากัด
วงค้ นหา
2.) การหาข้ อมูลการซื ้อเฉพาะแบบทางตรง (directed purchase-specific search)
มีลกั ษณะความเกี่ยวพันแบบตามสถานการณ์ (situational involvement) มีความรู้
เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการค้ นหาอยูบ่ ้ างแล้ วและจะเก็บข้ อมูลเพิ่มระหว่างการตัดสินใจซื ้อ
3.) การหาข้ อมูลการซื ้อเฉพาะแบบทางอ้ อม (nondirected purchase-specific search)
ลักษณะความเกี่ยวพันแบบตามสถานการณ์ (situational involvement) มีความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งที่ต้องการค้ นหาเพียงเล็กน้ อย เกิดขึ ้นกับผู้บริโภคที่ต้องการหาข้ อมูลทัว่ ไป เช่น ผู้บริโภคต้ องการ
ข้ อมูลประเภทของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับตน
เป็ นการหาข้ อมูลขันพื
้ น้ ฐานสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ความเกี่ยวพันสูง เพื่อรู้ถึงความต้ องการในคุณสมบัติ ราคา และตราสินค้ า
4.) การหาข้ อมูลแบบเฉื่อย (passive acquisition of information)
ลักษณะความเกี่ยวพันในระดับต่า (low involvement) ผู้บริโภคจะใช้ เวลาเพียงเล็กน้ อยใน
การหาข้ อมูล เช่น อ่านข้ อมูลโภชนาการข้ างกล่องธัญพืช
ปั จจัยของการค้ นหาข้ อมูล
ตามแนวคิดของ Assael (2004) จาแนกประเภทของปั จจัยของการค้ นหาข้ อมูล ได้ 9
ประเภทดังนี ้
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1.) ความเกี่ยวพันต่อผู้บริโภคสูง (high consumer involvement)
ผู้บริโภคที่มีระดับความเกี่ยวพันสูงจะรับข้ อมูลในปริมาณที่มากกว่า และจะมากยิ่งกว่าหาก
ภาพลักษณ์ของตน (self-images) ผูกติดกับภาพลักษณ์ของสินค้ า หรื อผลิตภัณฑ์นนมี
ั ้ ความ
ดึงดูดทางอารมณ์ (emotional appeal) หรื อมีความสนใจต่อเนื่อง (ongoing interest)
2.) การรับรู้ความเสี่ยงสูง (high perceived risk)
ยิ่งมีความเสี่ยงในการซื ้อสูงเท่าไหร่ ปริมาณในการหาข้ อมูลยิ่งมากขึ ้น ผู้บริโภคจึงค้ นหา
ข้ อมูลกับสื่อที่เป็ นกลาง เช่น นิตยสาร Consumer Reports และสื่อบุคคล เช่น เพื่อน เพื่อใช้ การ
ค้ นหาเป็ นเครื่ องมือในการลดความเสี่ยง
3.) ความไม่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ (product uncertainty)
ยิ่งมีความไม่แน่นอนในตัวเลือกตราสินค้ ามาก ตัดสินใจไม่ได้ วา่ ยี่ห้อไหนดีที่สดุ ยิ่งเพิ่ม
ปริมาณในการหาข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
4.) ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีน้อย (little product knowledge and
experience)
ในการศึกษาการซื ้อเครื่ องโทรทัศน์และเครื่ องคอมพิวเตอร์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีความรู้
เกี่ยวกับสินค้ าน้ อยจะทาการค้ นหาข้ อมูลมากกว่า และผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มา
ก่อนจะลดปริมาณการค้ นหาข้ อมูลลง อย่างไรก็ตามหากมีประสบการณ์เชิงลบอาจเพิ่มปริมาณ
การค้ นหาได้
5.) จุดมุง่ หมายชัดเจน (clear goal)
การหาข้ อมูลจะมีมากเมื่อผู้บริโภคมีจดุ มุง่ หมายที่ชดั เจน เกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการ
6.) มีเวลา (less time pressure)
ความกดดันภายใต้ เวลาที่จากัด จะลดปริมาณการหาข้ อมูลลง และหากมีเวลามากขึ ้น
ปริมาณการหาข้ อมูลก็จะเพิ่มขึ ้น แต่จะเป็ นเช่นนี ้เฉพาะกับระดับความเกี่ยวพันสูงมากกว่าความ
เกี่ยวพันต่า
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7.) ราคาสูง (high price)
ราคาที่สงู ขึ ้นจะทาให้ เกิดการค้ นหาข้ อมูลที่มากขึ ้น ซึง่ ถูกค้ นพบว่าเป็ นจริงในสินค้ าประเภท
เครื่ องแต่งกายสตรี เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และรถยนต์ ที่เป็ นเช่นนันเพราะ
้
ราคาที่สงู ขึ ้น หมายถึง ความ
คุ้มค่าที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบข้ อมูลสูงขึ ้นตาม ดังนันผู
้ ้ บริโภคจึงสละความพยายามให้ กบั การ
ค้ นหาข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง
8.) ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง (more product differences)
หากผลิตภัณฑ์แต่ละตราสินค้ ามีความแตกต่างกัน หรื อมีตราสินค้ าที่สามารถทดแทนกันได้
เป็ นจานวนมาก ผู้บริโภคจะทาการค้ นหาและเข้ าร้ านค้ ามากขึ ้น
9.) ต้ นทุนประสิทธิผลของการค้ นหา (cost-effectiveness of information search)
อีกปั จจัยของการค้ นหาข้ อมูล คือ ต้ นทุน มีทงหมด
ั้
2 ชนิด ได้ แก่ (1) ต้ นทุนตัวเงิน
(monetary cost) ยกตัวอย่างเช่น ความบ่อยในการค้ นหามีความเกี่ยวพันกับต้ นทุนตัวเงินที่ต้องใช้
ในการเดินทางไปยังร้ านค้ า (2) ไม่ใช่ต้นทุนตัวเงิน (nonmonetary cost) คือ ต้ นทุนที่เกี่ยวกับเวลา
ที่เสียไปสาหรับ การเดินทาง การเลือกซื ้อ การอ่านโฆษณา การขอความเห็นจากเพื่อน ฯลฯ ทัง้
สองสิ่งมีความเกี่ยวข้ องกับการค้ นหาข้ อมูล ต้ นทุนอีกชนิดหนึง่ คือ ด้ านจิตวิทยา ในกรณีของผู้ที่ไม่
ชอบการดูและซื ้อสินค้ า
ประเภทของแหล่งข้ อมูล
ผู้บริโภคสามารถใช้ ประโยชน์จากแหล่งข้ อมูล ดังที่ Assael (2004) แบ่งกลุม่ เป็ น 2 มิติ
(ตารางที่ 3.3) (1) มิตดิ ้ านแหล่งข้ อมูลบุคคล (personal) และไม่ใช่บคุ คล (nonpersonal) (2) มิติ
ด้ านแหล่งข้ อมูลที่ถกู ควบคุมทางการตลาด (marketer-controlled) และไม่ถกู ควบคุมทาง
การตลาด (non-marketer-controlled)
กระบวนการตัดสินใจ (decision process) ส่งผลกระทบต่อการใช้ แหล่งข้ อมูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง แหล่งข้ อมูลที่ถกู ควบคุมทางการตลาด (marketer-controlled) นันดู
้ เหมือนว่าจะมี
ความสาคัญในขันแรก
้
ๆ ของการตัดสินใจซื ้อ เมื่อผู้บริ โภคหาข้ อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก
แต่เมื่อไปถึงขันตอนท้
้
าย ๆ ของการตัดสินใจซื ้อ ผู้บริ โภคจะเชื่อถือแหล่งข้ อมูลที่ไม่ถกู ควบคุมทาง
การตลาด (non-marketer-controlled) มากกว่า โดยเปิ ดรับข้ อมูลความคิดเห็นของเพื่อนและ
ประสบการณ์สว่ นบุคคล
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ในขันตอนการหาข้
้
อมูลของการซื ้อครัง้ หนึง่ ผู้บริ โภคอาจใช้ ข้อมูลจากทัง้ 2 มิติ 4 ประเภท
แหล่งข้ อมูลก็เป็ นได้ ยกตัวอย่างเช่น การซื ้อกล้ องถ่ายภาพ บุคคลหนึง่ อาจไปที่ตวั แทนจาหน่ายพบ
พนักงานขาย สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัตแิ ละราคา จากนันไปค้
้ นหาข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ตและ
ได้ รับอีเมลจากร้ านค้ าปลีกออนไลน์ ซึง่ ที่กล่าวมาเป็ นแหล่งข้ อมูลบุคคลที่ถกู ควบคุมทางการตลาด
(personal marketer-controlled) ไม่เพียงเท่านันบุ
้ คคลนี ้ยังเห็นโฆษณาในนิตยสาร และโฆษณา
แบนเนอร์ บนเว็บ ซึง่ คือ แหล่งข้ อมูลไม่ใช่บคุ คลที่ถกู ควบคุมทางการตลาด (nonpersonal
marketer-controlled) นอกจากนันยั
้ งคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ และเข้ าห้ องแช
ทบนอินเทอร์ เน็ต ซึง่ คือ แหล่งข้ อมูลบุคคลที่ไม่ถกู ควบคุมทางการตลาด (personal nonmarketer-controlled) แหล่งสุดท้ ายบุคคลนี ้ใช้ แหล่งข้ อมูลที่เป็ นกลางอย่างนิตยสาร Consumer
Reports ซึง่ คือ แหล่งข้ อมูลที่ไม่ใช่บคุ คลที่ไม่ถกู ควบคุมทางการตลาด (nonpersonal, nonmarketer-controlled)
ตารางที่ 3.3 แสดงประเภทของแหล่งข้ อมูลของผู้บริโภค
บุคคล
ถูกควบคุมทาง
การตลาด

ไม่ ถกู ควบคุม
ทางการตลาด

ไม่ ใช่ บุคคล

 พนักงานขาย
 การขายสินค้ าและบริ การทาง
โทรศัพท์
 งานแสดงสินค้ า
 อีเมล







 คาพูดปากต่อปาก
 คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
 ประสบการณ์จากการบริ โภค

 การเผยแพร่ (publicity)
 แหล่งข้ อมูลทีเ่ ป็ นกลาง
 สือ่ กลางด้ านข่าวสาร
(Infomediaries)
 โปรแกรมอัตโนมัติ (BOTS)

 ห้ องสนทนา (chatroom)

ที่มา : Assael, H. (2004).

สือ่ โฆษณา
สือ่ ในร้ าน
การส่งเสริ มการขาย
บรรจุภณ
ั ฑ์
โฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
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อย่างไรก็ตาม Hawkins and Mothersbaugh (2010) กลับมองประเภทของแหล่งข้ อมูลด้ วย
มิติของ ข้ อมูลภายใน (internal information) และข้ อมูลภายนอก (external information) (ดู
แผนภาพที่ 3.4) ซึ่งสามารถจาแนกได้ 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี ้ (1) ความทรงจาของการค้ นหาในอดีต
(Memory of past searches) (2) ประสบการณ์ส่วนตัว (personal experiences) (3) การเรี ยนรู้
แบบเกี่ยวพันต่า (low-involvement learning) (4) แหล่งบุคคล (personal sources) เช่น เพื่อน
ครอบครัว และบุคคลอื่น (5) แหล่งอิสระ เช่น นิตยสาร กลุ่มผู้บริ โภค หน่วยงานของรัฐ (6)
แหล่งข้ อมูลการตลาด (marketing sources) (7) แหล่งประสบการณ์ (experiential sources) เช่น
การทดลองใช้ สินค้ า
แผนภาพที่ 2.5 แหล่งข้ อมูลสาหรับการตัดสินใจซื ้อ
แหล่งข้ อมูล

ข้ อมูลภายนอก

ข้ อมูลภายใน

ได้ มาแบบ
กระตือรือร้ น

ความทรงจาของ
การค้ นหาในอดีต

ประสบการณ์
ส่วนตัว

ได้ มาแบบ
กระตือรือร้ น

ได้ มาแบบเฉย ๆ

การเรียนรู้แบบ
เกี่ยวพันต่า

แหล่งบุคคล

ที่มา: Hawkins, D. L. & Mothersbaugh, D. L. (2010).

แหล่งอิสระ

แหล่งข้ อมูล
การตลาด

แหล่ง
ประสบการณ์
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ขัน้ ที่ 3 การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives)
ในขันตอนนี
้
้ผู้บริโภคจะประเมินทางเลือก
ที่ได้ หลังจากทาการค้ นหาข้ อมูล เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในขันที
้ ่ 1 โดยจะทาการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะ คุณสมบัติ ราคา ฯลฯ ของสินค้ า
เพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจซื ้อในขันถั
้ ดไป
ขัน้ ที่ 4 การซือ้ (product choice)
ขันตอนนี
้
้เป็ นการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริการที่ต้องการ เพื่อเลือกวิธีการแก้ ไขปั ญหา โดย
พิจารณาถึงสถานที่และวิธีการซื ้อด้ วย
ขัน้ ที่ 5 ผลลัพธ์ (outcomes)
เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของกระบวนการตัดสินใจตามแนวคิดนี ้ ซึง่ เกิดขึ ้นภายหลังจากที่ผ้ บู ริโภค
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริการ โดยในขันตอนนี
้
้ผู้บริโภคจะประเมินผลลัพธ์หลังการบริ โภค ซึง่ อาจ
เกิดความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจก็ได้ และจะนาไปสูพ่ ฤติกรรมอื่นต่อไป เช่น การซื ้อซ ้า ความภักดี
ต่อตราสินค้ า การแนะนาให้ ผ้ อู ื่นใช้
3.3 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
การตัดสินใจของผู้บริ โภคถูกชักจูงและเกิดขึ ้นด้ วยปั จจัยหลายอย่าง Engel, Blackwell &
Miniard (1995) แบ่งประเภทเป็ น 3 หมวดหมู่ดงั นี ้ (1) ความแตกต่างระหว่าง (Individual
differences) (2) อิทธิพลของสิ่งแวดล้ อม (environmental influences) (3) กระบวนการทาง
จิตวิทยา (psychological processes)
1. ความแตกต่างส่วนบุคคล (Individual differences)
ก. ทรัพยากรผู้บริโภค (consumer resources)
ทุกคนจะต้ องนาทรัพยากรสามสิ่งเข้ ามาประกอบการตัดสินใจทุกครัง้ นัน่ คือ เวลา (time)
เงิน (money) การเปิ ดรับข้ อมูลและความสามารถในการประมวลผล (information
reception and processing capabilities)
ข. ความรู้ (knowledge)
ความรู้ คือ ข้ อมูลข่าวสารที่ถกู บันในความทรงจาซึง่ บันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับการหามาได้
(availability) และลักษณะพิเศษ (characteristics) ของสินค้ าและบริการ เช่น ซื ้อที่
ไหน ซื ้อเมื่อไหร่ ใช้ อย่างไร เป็ นต้ น การให้ ความรู้เป็ นจุดมุง่ หมายหลักอย่างหนึง่ ของ
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การโฆษณา เพราะเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริโภคต้ องใช้ ประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้ ภาวะ การตัดสินใจที่มีกระบวนการซับซ้ อน (extended problem solving)
ค. ทัศนคติ (attitudes)
พฤติกรรมผู้บริโภคจะถูกกาหนดด้ วยอิทธิพลของทัศนคติที่ผ้ บู ริ โภคมีตอ่ สินค้ าและตรา
สินค้ า ทัศนคตินนเป็
ั ้ นการประเมินองค์ประกอบโดยภาพรวม ซึง่ ผันแปรไปในเชิงบวก
ถึงเชิงลบ และเมื่อเกิดขึ ้นแล้ วก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลง แต่ถึงกระนันการเปลี
้
่ยนแปลง
ทัศนคติก็เป็ นจุดประสงค์ขนพื
ั ้ ้นฐานของการโฆษณา
ง. แรงจูงใจ (motivation)
นักจิตวิทยาและนักการตลาดมีผลการวิจยั มากมายรองรับว่าแรงจูงใจมีผลกระทบต่อ
กระบวนการตัดสินใจ อย่างเห็นได้ ชดั
จ. บุคลิกลักษณะ ค่านิยมและรูปแบบการดาเนินชีวิต (Personality, values, lifestyle)
คุณลักษณะ ค่านิยมและรูปแบบการดาเนินชีวิต ของแต่ละบุคคลส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมการซื ้อ เป็ นความต่างทางลักษณะจิตวิทยา
(psychographic) ที่ทาให้ เกิด ลักษณะพิเศษ (trait) ค่านิยม (value) ความเชื่อ
(belief) แบบแผนของพฤติกรรม (behavior pattern) ที่จาแนกส่วนแบ่งตลาด
(market segment)
2. อิ ทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม (environmental influences)
ก. วัฒนธรรม (culture)
วัฒนธรรมถูกใช้ ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดยอ้ างอิงถึง ค่านิยม (value) ความคิด
(idea) วัตถุ (artifact) และสัญลักษณ์ที่สาคัญอย่างอื่นที่ชว่ ยบุคคลสื่อสาร
(communicate) ตีความ (interpret) และประเมิน ผล (evaluate) ในฐานะของ
สมาชิกในสังคม
ข. ระดับชันทางสั
้
งคม (social class)
ระดับชันทางสั
้
งคม คือการแบ่งแยกบุคคลที่มีความเหมือนกันกันทาง ค่านิยม (value)
ความสนใจ (interest) พฤติกรรม (behavior) ซึง่ แบ่งแยกโดยสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม (socioeconomic) ระดับชันทางสั
้
งคมมักจะก่อให้ เกิดความแตกต่างทาง
พฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การแต่งกายที่ชื่นชอบ รูปแบบของรถที่ขบั เหล้ าที่เสิร์ฟ เป็ น
ต้ น

40

ค. อิทธิพลของบุคคล (personal influence)
ในฐานะของผู้บริโภค พฤติกรรมของพวกเรามักได้ รับอิทธิพลมาจากบุคคลที่ใกล้ ชิด เรามัก
ได้ รับแรงกดดันให้ ทาตามปทัสถาน (norm) และสิ่งที่บคุ คลอื่นคาดหวัง โดยให้
ความสาคัญกับข้ อเสนอแนะต่อการเลือกซื ้อสินค้ า อิทธิพลเหล่านี ้สามารถทาให้
ผู้บริโภคสังเกตุวา่ บุคคลอื่นปฏิบตั อิ ย่างไรเพื่อจะได้ เป็ นเหมือนกับคนอื่นในกลุม่
อ้ างอิง (reference group) และเมื่อเราค้ นหาคาแนะนาจากบุคคลอื่น บุคคลนันจะท
้ า
หน้ าที่เป็ นผู้มีอานาจ (influential) หรื อผู้นาทางความคิด (opinion leader)
ง. ครอบครัว (family)
ครอบครัว เป็ นหน่วยแรกในสังคมที่มีความใกล้ ชิดต่อตัวบุคคลมากที่สดุ เป็ นผู้อบรม เลี ้ยง
ดู สัง่ สอน กาหนดค่านิยมและทัศนคติ ดังนันครอบครั
้
วจึงส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เป็ นอย่างมาก
จ. สถานการณ์ (situation)
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง แต่ในบางครัง้ การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ก็ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวและคาดการณ์ไม่ได้ เช่น การลอยแพ
พนักงาน
3. กระบวนการทางจิ ตวิ ทยา (psychological processes)
ก. การประมวลข้ อมูลข่าวสาร (information on processing)
การสื่อสารเป็ นส่วนสาคัญที่สดุ ของกิจกรรมทางการตลาด ดังนันการที
้
่
ผู้บริโภค รับ (receive) ประมวลผล (process) เปลี่ยนแปลง (transform) ลด (reduce)
จัดเก็บ (store) และกู้คืน (recover) ข้ อมูลข่าวสารทังหลายจึ
้
งปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมผู้บริโภค
ข. การเรี ยนรู้ (learning)
การเรี ยนรู้ เป็ นประสบการณ์สาคัญที่นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงของความรู้และ
พฤติกรรม แม้ วา่ ทฤษฎีการเรี ยนรู้จะเป็ นที่ประจักษ์ ในปี 1930 แต่ก็ยงั ใช้ ได้ ดีจนถึง
ปั จจุบนั
ค. การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม (attitude and behavior change)
การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติและพฤติกรรมเป็ นกระบวนการสาคัญทาง
จิตวิทยาขันพื
้ ้นฐานในการกาหนดการตัดสินใจ
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จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื ้อในส่วนของปั จจัยนาเข้ าซึ่งเป็ นปั จจัย
จากภายนอก พบว่า แหล่ง อ้ างอิ ง ที่ ไ ม่แ สวงหากาไรเป็ นที่ ตัว แปรที่ ส อดคล้ อ งกับสถานการณ์
ปั จจุบนั ที่บทบาทของการโฆษณาถูกลดความสาคัญลงเรื่ อย ๆ ประกอบกับการเข้ ามาของสื่อใหม่
อย่างอินเทอร์ เน็ตที่ทาให้ รูปแบบการสื่ อสารหลากหลายรู ปแบบมีเวทีในการแสดงออกและถูก
นามาใช้ ม ากขึน้ การสื่ อสารไม่จ าเป็ นต้ อ งยึดติดกับรู ปแบบและช่องทางเดิม ๆ อี ก ต่อไป เช่น
การตลาดแบบหาแนวร่ วม (crowdsourcing) การตลาดแบบไวรัส (viral marketing) หรื อ
การตลาดบอกต่อ แบบปากต่อปาก (word of mouth marketing) ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงสนใจใน
แหล่งอ้ างอิงที่ไม่แสวงหากาไร ซึ่งเป็ นจุดเด่นอย่างหนึ่งของการสื่อสารบนอินเทอร์ เน็ต เนื่องจาก
เป็ นวงการที่มีการเติบโตและเริ่มได้ รับความนิยมสูงแต่ยงั รู้เกี่ยวกับมันน้ อยมาก
3.4 รู ปแบบการตัดสินใจซือ้
Assael (2004); Engel, Blackwell และ Miniard (1995); Hawkins และ Motherbaugh
(2010); Peter และ Olsen (2010); Schiffman และ Kanuk (2010); และ Solomon (2011) ได้
แบ่งรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภค ในภาพรวมกว้ าง ๆ ซึง่ มีเรี ยกชื่อเรี ยกที่แตกต่างกัน ได้ แก่
การตัดสินใจ (decision making) การแก้ ปัญหา (problem solving) พฤติกรรมการตอบสนอง
(response behavior) พฤติกรรมการเลือก (choice behavior) และพฤติกรรมการซื ้อ
(purchasing behavior) ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการเข้ าใจที่ตรงกัน ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ คาว่า การตัดสินใจ
(decision making) เพื่อให้ สอดคล้ องกับหัวข้ อวิทยานิพนธ์ โดยรูปแบบการตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริโภคสามารถจัดกลุม่ ได้ 3 รูปแบบหลัก ดังนี ้
1. การตัดสินใจแบบเคยชิน (routine/habitual/nominal) หมายถึง รูปแบบการตัดสินใจซื ้อที่
ผู้บริโภคมีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้ ามาก่อน โดยไม่จาเป็ นต้ องเป็ นตราสินค้ าใดเฉพาะเจาะจง
เพียงแค่อยูใ่ นหมวดหมูเ่ ดียวกันก็ถือว่าเคยมีประสบการณ์มาแล้ ว โดยมากมักเป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริโภค
ใช้ ในชีวิตประจาวัน มีระดับความเกี่ยวพันต่า (low involvement) เพราะมีความเสี่ยงต่าในการซื ้อ
ซ ้าหรื อตัดสินใจผิดพลาด อีกประการหนึง่ คือ เป็ นรูปแบบการตัดสินใจซื ้อที่เกิดขึ ้นเป็ นประจา จึงไม่
จาเป็ นต้ องหาข้ อมูลหรื อตัดสินใจอย่างละเอียดใหม่อีกครัง้ เพราะฉะนันผู
้ ้ บริโภคสามารถตัดสิ นใจ
ได้ ด้วยความเคยชิน
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แผนภาพที่ 2.6 โมเดลแสดงการตัดสินใจแบบเคยชิน
Need
arousal

Intention
to buy

Purchase

feedback

Postpurchase
evaluation

Reinforcement

Extinction

Revert to complex
decision making

ที่มา : Assael, H. (2004).
2. การตัดสินใจแบบจากัด (limited) หมายถึง รูปแบบการตัดสินใจซื ้อที่จากัดความพยายาม
ในแต่ละขันตอนของกระบวนการตั
้
ดสินใจ โดยใช้ ความพยายามเพียงเล็กน้ อยถึงปานกลางเท่านัน้
มีการหาข้ อมูลโดยใช้ เวลาที่ไม่มาก ประเมินตัวเลือกเพียงไม่กี่ทาง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ รูปแบบการตัดสินใจอย่างจากัด มักเกิดขึ ้นกับเมื่อผู้บริ โภคกาลังจะซื ้อสินค้ ารุ่นใหม่เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว เช่น กล้ องถ่ายภาพ ที่มีความคมชัดสูงขึ ้น ประมวลผลได้ เร็วขึ ้น มีความ
คงทนมากกว่าเดิม
3. การตัดสินใจซื ้อแบบสลับซับซ้ อน (extended/extensive/complex) หรื อ การตัดสินใจที่มี
กระบวนการซับซ้ อน หรื อ การตัดสินใจซื ้อแบบสลับซับซ้ อน หรื อ การซื ้อที่ต้องแก้ ไขปั ญหาอย่าง
มาก หรื อ การแก้ ปัญหาอย่างกว้ างขวาง หรื อ การแก้ ปัญหาอย่างเต็มรูปแบบ ตามแต่ที่นกั วิชาการ
ต่างสานักจะเรี ยกกันนัน้ มีความหมายว่า เป็ นการขยายขอบเขตของการค้ นหาข้ อมูลทังจาก
้
การ
ค้ นหาภายใน (internal search) และการค้ นหาภายนอก (external search) ตามด้ วยการ
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ประเมินผลของตัวเลือกหลาย ๆ ทางทังก่
้ อนและหลังการซื ้อ อีกทัง้ การตัดสินใจรูปแบบนี ้จะ
ตอบสนองต่อการซื ้อที่มีความเกี่ยวพันสูง (high involvement)
แผนภาพที่ 2.7 กระบวนการตัดสินใจซื ้อของแต่ละรูปแบบการตัดสินใจ
High-involvement
purchase

Low-involvement
purchase

Nominal decision making

Limited decision making

Extended decision making

Problem recognition
Selective

Problem recognition
Generic

Problem recognition
Generic

Information search
Limited internal

Information search
Internal
Limited external

Information search
Internal
External

Alternative evaluation
Few attributes
Simple decision rules
Few alternatives

Alternative evaluation
Many attributes
Complex decision rules
Many alternatives

Purchase

Purchase

Purchase

Postpurchase
No dissonance
Very limited
evaluation

Postpurchase
No dissonance
Limited evaluation

Postpurchase
Dissonance
Complex evaluation

ที่มา : Hawkins, D. L. & Mothersbaugh, D. L. (2010).
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ทังนี
้ ้ Assael (2004) ได้ จดั กลุม่ รูปแบบการตัดสินที่แตกต่างออกไป โดยให้ ความหมายของ
การตัดสินใจซื ้อแบบเคยชิน (nominal) จาแนกเป็ นนิสยั การซื ้อ (habit) ได้ 2 ประเภท ส่วนรูปแบบ
อื่นยังคงเดิมไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (ดูแผนภาพที่ 3.7)
1. นิสยั ภักดีตอ่ ตราสินค้ า (brand loyalty) เป็ นรูปแบบนิสยั ที่เกิดจากการซื ้อซ ้า ๆ ของ
ผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวพันสูง (high involvement) มีกระบวนการตัดสินใจแบบผู้ที่มีความภักดี
ลาดับขันของการเกิ
้
ดผล (hierarchy of effects) เริ่มจาก ความเชื่อ (beliefs) การประเมินผล
(evaluation) พฤติกรรม (behavior) แต่เมื่อทาซ ้ากระบวนการนี ้บ่อยเข้ าจะข้ ามขันตอนสร้
้
างความ
เชื่อและการประเมินผลไป ถึงแม้ วา่ จะเป็ นสินค้ าที่มีความเกี่ยวพันสูงก็จะเกิดพฤติกรรมการบริ โภค
ได้ ทนั ที มีรูปแบบการเรี ยนรู้จากเงื่อนไขสิ่งเร้ า (instrumental conditioning) กล่าวคือ หากเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ผ้ บู ริ โภคมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ าอยูแ่ ล้ วเมื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้บริ โภคก็จะเชื่อและ
ประเมินผลว่าสินค้ าชนิดนันดี
้ โดยไม่ต้องหาข้ อมูลในการยืนยันความเชื่อของตนเองใหม่
2. นิสยั เฉื่อยชา (inertia) เป็ นรูปแบบนิสยั ที่เกิดจากการซื ้อซ ้า ๆ ของผู้บริโภคที่มีความ
เกี่ยวพันต่อผลิตภัณฑ์ในระดับต่า (low involvement) มีรูปแบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
(classical conditioning) ลาดับขันของการเกิ
้
ดผล (hierarchy of effects) เริ่มจาก ความเชื่อ
(beliefs) พฤติกรรม (behavior) การประเมินผล (evaluation) แต่เมื่อซื ้อบ่อย ๆ จะข้ ามขันตอน
้
สุดท้ ายคือการประเมินผลไป ซึง่ ในบางครัง้ อาจก่อให้ เกิดความภักดีแบบจอมปลอม (spurious
loyalty)
3. การตัดสินใจซื ้อแบบจากัด (limited decision making) เป็ นรูปแบบการตัดสินใจซื ้อที่
มักมีความจากัดด้ านเวลาประเมินผล ผู้บริโภคจึงประเมินผลของตัวเลือกระหว่างหรื อหลังจากการ
บริโภคสินค้ า ซึง่ แน่นอนว่าต้ องเป็ นสินค้ าที่มีระดับความเกี่ยวพันต่า (low involvement) ราคาไม่
แพง ซื ้อใหม่ได้ บอ่ ยครัง้ เป็ นการเรี ยนรู้แบบซึมซับข้ อมูล (passive learning) ลาดับขันของการ
้
เกิดผล (hierarchy of effects) เริ่มจาก ความเชื่อ (beliefs) พฤติกรรม (behavior) การประเมินผล
(evaluation)
4. การตัดสินใจซื ้อแบบสลับซับซ้ อน (complex decision making) เป็ นรูปแบบการ
ตัดสินใจซื ้อแบบดังเดิ
้ ม ผู้บริโภคจะ “คิดก่อนทา” โดยจะเรี ยนรู้จากการคิดอย่างมีเหตุผล
(cognitive learning) ซึง่ จะพัฒนาทัศนคติตอ่ ตราสินค้ าและประเมินทางเลือกที่มี เกิดขึ ้นเมื่อ
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ผู้บริโภคมีระดับความรู้สึกเกี่ยวพันสูง (high involvement) ลาดับขันของการเกิ
้
ดผล (hierarchy of
effects) เริ่มจาก ความเชื่อ (beliefs) การประเมินผล (evaluation) พฤติกรรม (behavior)
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แผนภาพที่ 2.8 แผนภาพแสดงประเภทของพฤติกรรมผู้บริโภค
HIGH INVOLVEMENT

DECISION
MAKING

HABIT

Decision process
Complex decision making
Hierarchy of effects
Beliefs
Evaluation
Behavior
Theory
Cognitive learning
Decision process
Brand loyalty
Hierarchy of effects
(Beliefs)
(Evaluation)
Behavior
Theory
Instrumental conditioning

LOW INVOLVEMENT
Decision process
Limited decision making
Hierarchy of effects
Beliefs
Behavior
Evaluation
Theory
Passive learning
Decision process
Inertia
Hierarchy of effects
Beliefs
Behavior
(Evaluation)
Theory
Classical conditioning

ที่มา : Assael, H. (2004).
Sproles และ Kendall (1986) ได้ เสนอรูปแบบการตัดสินใจ 8 รูปแบบ
1. แบบเน้ นคุณภาพ (perfectionism/ high-quality consciousness) คือ การตัดสินใจ
ของผู้บริโภคที่คานึงถึงคุณภาพของสินค้ าเป็ นหลัก ต้ องการซื ้อสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูงที่สดุ นิยมความ
สมบูรณ์แบบ (perfectionism) โดยจะตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าอย่างละเอียดรอบคอบมากกว่า
ผู้บริโภคที่ตดั สินใจด้ วยรูปแบบอื่น
2. แบบเน้ นตราสินค้ า (brand consciousness) คือ การตัดสินใจของผู้บริ โภคที่คานึงถึง
ตราสินค้ าเป็ นหลัก โดยผู้บริโภคจะตัดสินใจจากชื่อเสียงของตราสินค้ า และราคาของผลิตภัณฑ์
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เพราะผู้บริโภคกลุม่ นี ้มีความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงเป็ นสิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้ า
นอกจากนี ้ยังนิยมเลือกสินค้ าที่มียอดขายติดอันดับและมีการโฆษณา
3. แบบทันสมัย (novelty-fashion consciousness) คือ การตัดสินใจที่อิงกับกระแส
ความนิยม ซึง่ ผู้บริ โภคประเภทนี ้จะคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้ ตนเองมีความ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
4. แบบเน้ นความเพลิดเพลินและความสุข (recreation/hedonistic consciousness)
คือ การตัดสินใจที่เน้ นการซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อความเพลิดเพลินและความสุข เนื่องจากผู้บริโภคกลุม่ นี ้
จะมีความสุขเมื่อได้ ใช้ จา่ ย และมองว่าการซื ้อเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ ตนเองมีความสุขเพลินเพลินและ
สนุกสนาน โดยผู้บริ โภคจะมีความสุขกับการได้ เดินเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ด้ วยตนเองเป็ นอย่าง
มาก
5. แบบตามใจตนเอง (impulse/careless consciousness) คือ การตัดสินใจของ
ผู้บริโภคที่มกั กระทาอย่างรวดเร็ว โดยปราศจากการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบและละเอี ยดถี่ถ้วน
เนื่องจากเป็ นการซื ้อที่ไม่ได้ วางแผนมาก่อน (unplanned purchase) ซึง่ ในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละครัง้ ผู้บริ โภคกลุม่ นี ้จะไม่คอ่ ยสนใจว่าตนเองจะจ่ายเงินไปจานวนเท่าใด แต่จะมา
เสียใจในภายหลังว่าการตัดสินซื ้อแบบไม่ได้ วางแผนมาก่อนทาให้ เสียเงินจานวนมากซึง่ ไม่ควรจะ
เกิดขึ ้น
6. แบบเน้ นราคา (price consciousness) คือ การตัดสินใจของผู้บริ โภคที่ให้
ความสาคัญและคานึงถึงราคาของสินค้ า และมักจะเลือกซื ้อสินค้ าที่มีราคาถูกหรื อเป็ นสินค้ าที่ลด
ราคา โดยผู้บริ โภคกลุม่ นี ้มีเป้าหมายที่จะซื ้อสินค้ าที่มีความคุ้มค่ากับเงินที่ จา่ ย (value for money)
7. แบบสับสน (confusion by overchoice) คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคที่มกั จะสับสน
กับตราสินค้ า ผลิตภัณฑ์ หรื อร้ านค้ าที่มีให้ เลือกมากเกินไป ผู้บริ โภคกลุม่ นี ้มักไม่คอ่ ยมีความมัน่ ใจ
ในตนเองและตัดสินใจเลือกสินค้ าได้ ยาก ซึง่ มีสาเหตุมาจากการที่ผ้ ูบริ โภคได้ รับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
มากไป
8. แบบซื ้อตามความเคยชินหรื อความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (habit/brand loyalty) คือ การ
ตัดสินใจของผู้บริ โภคที่มกั ซื ้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดิมทุกครัง้ จนเป็ นนิสยั
หรื อเจาะจงซื ้อเฉพาะตรา
สินค้ าที่ตนเองชื่นชอบเท่านัน้
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Shim (1996) ได้ นารูปแบบการตัดสินใจของ Sproles & Kendall (1986) มาจัดเรี ยงใหม่
และแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
1. แบบเน้ นประโยชน์ใช้ สอย (utilitarian decision-making) ประกอบด้ วยรูปแบบการ
ตัดสินใจ 2 รูปแบบ คือ แบบเน้ นคุณภาพ (perfectionism/ high-quality consciousness) และ
แบบเน้ นราคา (price consciousness)
2. แบบเน้ นสังคม (social/conspicuous decision-making) ประกอบด้ วยรูปแบบการ
ตัดสินใจ 4 รูปแบบ คือ แบบเน้ นตราสินค้ า (brand consciousness) แบบทันสมัย (noveltyfashion consciousness) แบบเน้ นความเพลิดเพลินและความสุข (hedonistic/recreation
consciousness) และแบบซื ้อตามความเคยชินหรื อภักดีตอ่ ตราสินค้ า (habit/brand loyalty)
3. แบบไม่ปรารถนา (undesirable decision-making) ประกอบด้ วยรูปแบบการ
ตัดสินใจ 2 รูปแบบ คือ แบบตามใจตนเอง (impulse/careless consciousness) และแบบสับสน
(confusion by overchoice)
Wesley et al. (2006) ได้ ให้ ข้อคิดเห็นว่าในหลาย ๆ สถานการณ์ ผู้บริโภคไม่จาเป็ นต้ อง
ปฏิบตั ิตามรูปแบบของการตัดสินใจซื ้อ เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ผู้บริ โภคสามารถใช้ 2-3
รูปแบบในการตัดสินใจ และมีน้อยมากที่ใช้ ทงหมด
ั้
8-10 รูปแบบหรื อใช้ เพียงรูปแบบเดียวในการ
ตัดสินใจ
3.5 อินเทอร์ เน็ตกับการตัดสินใจซือ้
Schiffman และ Kanuk (2010) กล่าวว่า ผู้บริ โภคใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อเป็ นตัวช่วยในการ
ตัดสินใจซื ้อได้ อย่างมัน่ ใจ เนื่องจากผู้บริโภคมีขีดจากัดในการประมวลข้ อมูล (limited informationprocessing) ดังนันอิ
้ นเทอร์ เน็ตจึงดูเหมือนจะเข้ ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อภายใต้ (1) ปั จจัย
ส่วนบุคคล (individual factors) เช่น ความรู้ (knowledge) ลักษณะพิเศษส่วนบุคคล (personally
traits) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (demographic) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (2) ปั จจัยทางบริ บท
(contextual factors) ได้ แก่ (ก) งานที่ซบั ซ้ อน (task complexity) หมายถึง จานวนข้ อมูลและ
จานวนทางเลือก (alternative) ที่มี (ข) การลาดับข้ อมูล (information organization) เช่น การ
นาเสนอ (presentation) รูปแบบ (format) และเนื ้อหา (content) (ค) เวลาจากัด (time constraint)
เช่น มีเวลาน้ อยในการตัดสินใจ ข้ อแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้ อมในบริ บทออนไลน์และแบบ
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ดัง้ เดิม คื อ ในแบบออนไลน์ จ ะมี ตัว เลื อ กและมี ข้ อ มูล ข่าวสารมากกว่า เข้ า ถึง ง่ าย อี ก ทัง้ ยัง มี
ค่าใช้ จา่ ยในการค้ นหาที่ต่า หากเปรี ยบเทียบการเปิ ดเว็บกับการเดินทางไปร้ านค้ าเพื่อที่จะได้ ข้อมูล
แบบเดียวกัน
อินเทอร์ เ น็ตเข้ ามามี บทบาทในการขยายขอบเขตทางความรู้ ซึ่ง เป็ นผลมาจากการที่
ผู้บริ โภคสามารถ “ค้ นหา” ข้ อมูลข่าวสาร (information search) ได้ อย่างง่ายดาย เช่น การเข้ าถึง
ตัว เลื อ กที่ ม ากขึน้ และแทบไม่มี ค่า ใช้ จ่ า ยในการค้ น หา รวมถึ ง ความง่ า ยในการค้ น อี ก ทัง้ ยัง
ประหยัดเวลาอีกด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับคากล่าวของ Hawkins และ Mothersbaugh (2010) ที่ระบุ
ว่า อินเทอร์ เน็ตให้ อานาจการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน ตัวเลขการใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ตในระดับโลกก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียที่มีผ้ ใู ช้ ถึง 530
ล้ านคน นับว่าเป็ นทวีปที่มีจานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตสูงสุดในโลก ซึ่งยังสามารถเติบโตได้ อีกมากจาก
จ านวนประชากรทัง้ หมดประมาณ 3800 ล้ า นคน ส าหรั บ ประเทศไทยตามข้ อ มูล ของศูน ย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาตินนั ้ มีประชากรทางอินเทอร์ เน็ตในปี พ.ศ. 2552
มีจานวนถึง 18.3 ล้ านคน (NECTEC, 2009) และคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมีอตั ราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทังตั
้ วเลขของบัญชีผ้ ใู ช้ เฟสบุ๊กในประเทศไทยในต้ นปี พ.ศ. 2555 ยังมี
จานวนถึง 13.27 ล้ านบัญชี (Socialbakers, 2012)
ข้ อมูลตามตารางดังต่อไปนี ้ยิ่งเป็ นสิ่งชี ้วัดถึงความสาคัญของอินเทอร์ เน็ตต่อการหาข้ อมูล
และการตัดสินใจซื ้อในกลุ่มวัยรุ่ น ที่ไม่ได้ เกิดขึน้ ที่จุดซื ้อจุดขายเหมือนในอดีต แต่เกิดขึ ้นที่กล่อง
สี่เหลี่ยมหน้ าจอคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 2.1 แสดงกิจกรรมทางอินเทอร์ เน็ตของผู้ใหญ่ในอเมริ กา จากการติดตามผลสารวจตังแต่
้
เดือนมีนาคมปี 2543 ถึง พฤษภาคม 2554
ใช้ เสิร์ชเอนจิ ้นเพื่อหาข้ อมูลข่าวสาร
ส่งและอ่านอีเมล
หาข้ อมูลสินค้ าหรื อบริ การที่คิดจะซื ้อ
ซื ้อสินค้ า
ใช้ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
หาข้ อมูลบนเว็บไซต์ Wikipedia
แสดงความคิดเห็นหรื อแนะนาผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อหรื อบริ การที่ได้ รับ

92%
92
78
71
61
53
32
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ที่มา: Pew Internet & American Life Project Tracking surveys (2011)
Hawkins และ Motherbaugh (2010) ค้ น คว้ า จากเอกสารหลายชิ น้ พร้ อมระบุว่ า
อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ถูก ให้ ค วามส าคัญ เป็ นอัน ดับ แรก ของแหล่ง ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดัง นัน้
อินเทอร์ เน็ตจึงมีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการหาข้ อมูลและการตัดสินใจ ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี ้
(1) แหล่งข้ อมูลออนไลน์ได้ รับการคาดหวัง (online information is expected) ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
ส่วนใหญ่คาดหวังที่จะเจอข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าหรื อตราสินค้ าที่ตนเองสนใจบนเว็บไซต์ของบริ ษั ท
(2) แหล่งข้ อมูลออนไลน์เพิ่มยอดขายในโลกแห่งความเป็ นจริ ง (online information boosts
offline sales) เกือบครึ่งของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตจะซื ้อสินค้ าที่ร้าน ถ้ าหากเว็บไซต์ของบริ ษัทมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับสินค้ า (3) แหล่งข้ อมูลออนไลน์มีประโยชน์มาก (online sources are viewed as
valuable) เว็บไซต์บริ ษัทและเว็บไซต์บคุ คลที่สามมีคณ
ุ ค่าเทียบเท่าหรื อเหนือกว่าสื่อดังเดิ
้ มอย่าง
โทรทัศ น์ แ ละโฆษณาในสิ่ ง พิ ม พ์ ในฐานะของแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี คุณ ภาพและมี ป ระโยชน์ (4)
แหล่งข้ อมูลออนไลน์ลดบทบาทของพนักงานขาย (online sources reduce salesperson’s role)
ผลการศึกษาพบว่าร้ อยละ 51 ของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตใน 11 หมวดหมู่สินค้ าและบริ การ ต้ องการ
ความช่วยเหลือจากพนักงานขายน้ อยลงเทียบจากในอดีต
ประกอบกับข้ อมูลจาก Pew Internet & American Life Project ที่ระบุว่าผู้ใหญ่อเมริ กนั ที่
ใช้ อินเทอร์ เน็ตร้ อยละ 78 หาข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การบนนัน้ และมีจานวนถึงร้ อยละ 32 ที่
แสดงความคิดเห็นหรื อแนะนาผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อไป (Jansen & Fellow, 2010) และจะพึ่งพาการหา
ข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจท้ องถิ่น (local business) ด้ วยอินเทอร์ เน็ตถึงร้ อยละ 47 โดยแบ่งเป็ น เสิร์ช
เอนจิ ้น ร้ อยละ 36 เว็ บไซต์เฉพาะทาง ร้ อยละ 16 และสื่อสังคม (social media) ร้ อยละ 1ซึ่ง
ผู้บ ริ โ ภคที่ พึ่ง พาสื่ อดัง้ เดิม อย่างโทรทัศน์ และวิ ทยุมี จ านวนเพี ยงร้ อยละ 8 และ 3 ตามล าดับ
(Purcell, Rainie, Rosenstiel & Mitchell, 2011)
ดังที่กล่าวมาทังหมดเกี
้
่ยวกับการตัดสินใจซื ้อข้ างต้ น
เป็ นเพียงการตัดสินใจซื ้อในเชิง
ความคิด (cognitive decision-making) และใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ (attributes) ของสินค้ า
ในการตัดสินใจ
แต่ก็มีความเป็ นไปได้ ที่ผ้ บู ริโภคอาจจะตัดสินใจด้ วยความรู้สึกและอารมณ์
(affective decision-making) (Hoyer and Maclnnis, 2010)
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4. ข้ อมูลกล้ องดีเอสแอลอาร์ (Digital Single Lens Reflect; DSLR)
เคลียร์ จันทร์ ศภุ ฤกษ์ (2555) ได้ ให้ ความหมายของกล้ องชนิดนี ้ไว้ ว่า กล้ องดีเอสแอลอาร์
เป็ นกล้ องสะท้ อนภาพเลนส์เดี่ยวด้ วยระบบดิจิทลั มีลกั ษณะเหมือนกล้ องที่ใช้ ฟิล์ม เพียงแต่ใช้
เซ็นเซอร์ ในการรับภาพแทนฟิ ล์ม กล้ องดีเอสแอลอาร์ มักนาตัวกล้ องที่ใช้ ฟิล์มแบบ 35 มิลลิเมตร
หรื อที่เรี ยกว่ากล้ องเอสแอลอาร์ (SLR) มาดัดแปลงให้ เป็ นกล้ องดิจิทลั โดยเปลี่ยนฝาหลัง และ
แทนที่ฟิล์มด้ วยเซ็นเซอร์ รับภาพ ซึง่ มีสว่ นประกอบดังนี ้
- เซ็นเซอร์ รับภาพ หรื อเรี ยกว่า Image Sensor ใช้ ในการรับสัญญาณภาพ แล้ วแปลง
เป็ นสัญญาณดิจิทลั
- ปุ่ มกดชัตเตอร์ (shutter) ใช้ ในการสัง่ ให้ ชตั เตอร์ ทางานเพื่อชักภาพ
- แฟลช (flash) ใช้ ในการเพิ่มแสงให้ ภาพ หรื อ ทาให้ เกิดแสงสะท้ อน เป็ นประกายในตา
- ฮอทชูวส์ (hot shoe) ในกรณีที่แฟลตในตัวเครื่ องไม่เพียงพอสามารถต่อเพิ่มแฟลช
ภายนอกเครื่ องได้ ได้
- ไฟแสดงสถานะการตังเวลาถ่
้
ายภาพ เป็ นไฟกระพริบตามเวลาการตังถ่
้ ายภาพ
- เลนส์ถ่ายภาพ มีหลายชนิด ตามการใช้ งาน และยี่ห้อของกล้ อง
- ปุ่ มเปิ ดปิ ด ใช้ สาหรับเปิ ดปิ ดกล้ อง
- เซลล์วดั แสงแฟลต เป็ นอุปกรณ์ทาจาก CCD ใช้ วดั แสงจากวัตถุเพื่อชดเชยแฟลต และ
ตังค่
้ า Guide Number
- ช่องมองภาพ (view finder) ใช้ สาหรับมองภาพ ซึง่ ภาพจะถูกสะท้ อนผ่านกระจก
สะท้ อน ที่อยู่ด้านหน้ าเซ็นเซอร์ รับภาพ
- ยูเอสบีซอกเกต (USB Socket) เป็ นช่องสาหรับเสียบสายยูเอสบีเพื่อย้ ายข้ อมูลจาก
กล้ องไปยังคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่นๆ
- ช่องเสียบหม้ อแปลง
เป็ นช่องนาเข้ าไฟจากหม้ อแปลงเข้ ากล้ องเพื่อบรรจุในระบบ
พลังงานสารอง
- หน้ าจอ ใช้ สาหรับแสดงภาพ และการตังค่
้ า โดยกล้ องบางรุ่น จะมีหน้ าจอแยกกัน เพื่อ
แสดงรายละเอียด ที่แตกต่างกัน
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- ช่องต่อขาตัง้ เป็ นช่องสาหรับต่อกับขาตังกล้
้ อง หรื ออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่นที่จบั
แนวตัง้ (external grip)
- ช่องใส่แผ่นความจา (memory card) สาหรับใส่แผ่นความจาเพื่อบันทึกแสงที่ฉาบลง
บนเซนเซอร์ ของภาพ มาเป็ นเอกสารระบบดิจิทลั (digital file)
- ปุ่ มควบคุมคาสัง่ (D-pad) โดยส่วนใหญ่เป็ นปุ่ มสี่ทิศทาง หรื อวงล้ อในกล้ องรุ่นสูง ใช้
สาหรับเลื่อนปรับค่าต่างๆ
- วงล้ อปรับค่า เป็ นวงล้ อด้ านบนของกล้ อง ใช้ สาหรับปรับค่าโดยเฉพาะ เช่น รูรับแสง
ค่าชดเชยแสง เลื่อนจุดโฟกัส
- รังถ่าน ใช้ สาหรับใส่แบตเตอรี่ ของกล้ อง
- แบตเตอรี่ เป็ นแหล่งพลังงานของกล้ อง โดยส่วนใหญ่จะเป็ น Lithium ion polymer
battery มีบางรุ่นสามารถใส่ถ่านขนาด AA ได้
- ช่องต่อออกสัญญาณวิดีโอ
เป็ นสายสัญญาณขนาดเล็กใช้ ตอ่ กับโทรทัศน์ผ่าน
ช่องสัญญาณ AV สีเหลือง หมายถึงภาพ สีขาวและแดง หมายถึง เสียง แต่กล้ องบาง
รุ่นในปั จจุบนั อาจแทนที่ด้วยช่องเฮชดีเอ็มไอ (HDMI port)
รูปแบบการทางานในการหาคาตอบเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อที่แปรเปลี่ยนไปตามตัวแปรด้ าน
เนื ้อหา ผู้วิจยั ได้ นาเอาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจากการทบทวนเอกสาร มาประมวล
และออกแบบระเบียบวิธีวิจยั เพื่อตอบปั ญหานาวิจยั แต่ละข้ อดังที่ปรากฏในบทที่ 3
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทบาท
ความยาว

ผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพ

ผู้ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ

เนื ้อหาเกี่ยวกับ
การแนะนา
ผลิตภัณฑ์กล้ อง
ดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ต

คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
บทวิจารณ์
การเสนอประสบการณ์
ตรงของผู้เขียน
การให้ ข้อมูลราคาขาย
ภาพประกอบเนื ้อหา
วีดีโอประกอบเนื ้อหา

การตัดสินใจซื ้อ
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ ที่สร้ างโดยผู้บริ โภคบนอินเทอร์ เน็ต
กับการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค” นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ขันตอนดั
้
งนี ้ 1.) การวิเคราะห์
เนื ้อหา 2.) การวิจยั เชิงสารวจ
1. การวิเคราะห์ เนือ้ หา (content analysis)
1.1 เอกสารที่ใช้ วิเคราะห์
ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาจากเอกสารบนเว็บไซต์ โดยศึกษาเฉพาะกระทู้ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหา
การแนะนาผลิ ตภัณฑ์ ที่ผ้ ูบริ โภคสร้ างขึน้ เองของกล้ องดีเอสแอลอาร์ (Digital Single Lens
Reflect; DSLR) เลือกตราสินค้ าจาก 2 ผู้ผลิตกล้ องถ่ายภาพชันสู
้ งรายใหญ่ที่สุดในโลก คือ แค
นอน (Canon) นิคอน (Nikon) (Yasu and Amano, 2011) ซึ่งตราสินค้ าแคนอนในประเทศไทย
ครองส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้ อยละ 72 (ผู้จดั การ 360° รายสัปดาห์, 2554) สาหรับนิคอน มี
ส่วนแบ่งร้ อยละ 38 (ประชาชาติธุรกิจ, 2554) และจะทาการเลือกเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการแนะนา
ผลิตภัณฑ์ที่ผ้ บู ริโภคสร้ างขึ ้นเอง ที่ปรากฏด้ วยคีย์เวิร์ด (keyword) ตามรูปแบบคาค้ นคือ “รี วิว (ชื่อ
รุ่น)” บนเว็บไซต์เสิร์ชเอนจิ ้น (search engine) กูเกิล (www.google.co.th)
สาเหตุที่ผ้ วู ิจยั เลือกใช้ วิธีการเข้ าถึงข้ อมูลด้ วยเสิร์ชเอนจิ ้นอย่างกูเกิลเพราะว่าผู้บริ โภคใช้
ช่องทางนี ้เข้ าถึงข้ อมูลกว่าร้ อยละ 80 และเป็ นอัตราส่วนมากกว่า 8 เท่า เปรี ยบเทียบระหว่างเสิร์ช
เอนจิ ้นกับการเข้ าถึงข้ อมูลด้ วยเว็บไซต์โดยตรง ไม่เพียงเท่านันเว็
้ บไซต์กูเกิลยังเป็ นตัวเลือกอันดับ
หนึ่งของผู้บริ โภคในการหาข้ อมูล (Uçak, 2007) ผู้วิจยั จะวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะที่ ปรากฏบนหน้ า
แรกของการค้ นหาเท่านัน้ เนื่องจากผู้บริ โภคมากกว่า 3 ใน 4 มักดูผลการค้ นหาเพียงหน้ าเดียว
(Jansen and Spink, 2006; Jensen, 2011) สาหรับข้ อมูลพฤติกรรมของผู้บริ โภคชาวไทยใน
งานวิจัยที่ผ่านมานัน้ คนไทยใช้ กูเกิลเป็ นเว็บไซต์หลักสาหรับค้ นหาข้ อมูล ร้ อยละ 99.27 (สานัก
บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ, กุมพาพันธ์ 2555) ใกล้ เคียงกับอีกงานวิจยั ที่ร้อยละ 98.41
โดยมีผ้ ทู ี่ดผู ลการค้ นหาเฉพาะหน้ าแรกร้ อยละ 93.81 (Saiwasan, 2010)
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1.2 จานวนเอกสารที่วิเคราะห์
วิเคราะห์จากทังหมด
้
2 ตราสินค้ าที่กล่าวข้ างต้ น ได้ แก่แคนอนรุ่น 1100D, 600D, 60D,
7D, 5D, และ 1DX นิคอนรุ่น D5100, D7000, D300s, D700 และ D3X ซึ่งจากการทดลองหา
ข้ อมูลในวันที่ 23 มกราคม 2555 ด้ วยคีย์เวิร์ดตามรู ปแบบคาค้ นที่กาหนด ในหน้ าแรกของผลการ
ค้ นหา มีเนื อ้ หาที่ เกี่ ยวข้ องจานวนรายการละ 2-6 กระทู้ จาก 21 เว็บไซต์ ดังนั
้ น้ จึง มี เอกสารที่
วิเคราะห์ครัง้ นี ้จานวน 42 ชิ ้น
1.3 หน่ วยวิเคราะห์ (unit of analysis)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ หน่วยในการวิจยั เพื่อให้ การวิเคราะห์เนื ้อหาสามารถอธิบาย
ได้ ในเชิงปริมาณ คือ แก่นเนื ้อหา (theme) โดยพิจารณาเนื ้อหาของบทความว่ามีลกั ษณะตรงตาม
นิยามที่กาหนดไว้ อย่างไร
1.4 วิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์เนื ้อหา ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive
analysis) เพื่อจะแสดงให้ เห็นลักษณะของเนื ้อหา ใช้ ตารางแจกแจงความถี่ และการคานวณหาค่า
ร้ อยละ
2. การวิจัยเชิงสารวจ (survey research)
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ กลุ่มผู้บริ โภคที่เคยค้ นหาและอ่านเนื ้อหาเกี่ยวกับการ
แนะนา ผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ (Digital Single Lens Reflect; DSLR) ที่สร้ างโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ต
เมื่อพิจารณาจากยอดขายกล้ องดีเอสแอลอาร์ ในประเทศไทยที่ 90,000 เครื่ องในปี 2554
(สมเกียรติ บุญศิริ, 2554) ซึ่งสามารถนาหน่วยดังกล่าวมาประมาณจานวนประชากรที่มีโอกาสซื ้อ
กล้ องและกาหนดขนาดตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางสาเร็ จของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,
2553) ที่ระบุวา่ หากจานวนประชากรมี 90,000 ขนาดตัวอย่างจะมี 398 คน ความน่าเชื่อถือได้ ของ
การเลือกตัวอย่างเท่ากับร้ อยละ 95 หรื อให้ เกิดความผิดพลาดได้ ร้ อยละ 5 ดังนันโดยมี
้
ผ้ วู ิจยั จึง
กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างขันต
้ ่าไว้ จานวน 400 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้สมัครใจในการตอบแบบสอบถามเอง โดยผู้วิจยั ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดย
สุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยเก็บ 2 วิธีดงั นี ้
1. เดินทางไปเก็บข้ อมูลตามสถานที่ที่คาดว่าจะพบกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ชมรมถ่ายภาพ แผนก
โสตและทัศนูปกรณ์ ชันเรี
้ ยนวิชาถ่ายภาพ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาแฟชาวหนอนชัน้ 5
ณ ศูนย์การค้ า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ งานบางกอก อินเตอร์ เนชัน่ แนล มอเตอร์ โชว์ ครัง้ ที่ 33 งานนิ
คอนเดย์ 2012 ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน
2. ใช้ แบบสอบถามออนไลน์ (online questionnaire) โดยขอความร่วมมือจากกลุม่ ตัวอย่าง
ในการตอบแบบสอบถาม
ด้ วยการตังกระทู
้
้ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ
เชื่อมโยง (link) ไปยังเว็บไซต์ที่แบบสอบถามอยู่ ในเว็บไซต์ชมุ ชนช่างภาพที่อยูใ่ นขอบเขตการวิจยั
เช่น www.pantip.com/cafe/camera, www.pixpros.net,
www.taklong.com
และ
www.thaidphoto.com ประกอบกับกลุม่ เฟซบุ๊ก (facebook group) กลุม่ ตากล้ องไทยที่รักการ
วาดภาพด้ วยแสง จานวนสมาชิก 326 คน กลุม่ องค์กรถ่ายภาพสากลแห่งประเทศไทย จานวน
สมาชิก 1,883 คน กลุม่ Thaiphoto.de – The thai photograph community จานวนสมาชิก
370 คน กลุม่ มือใหม่หดั ใช้ กล้ อง จานวนสมาชิก 438 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แบบสอบถามจากวิธีแบบเผชิญหน้ า จานวน 199 ชุด จากวิธีออนไลน์
จานวน 201 ชุด
2.3 การวัดตัวแปร
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ กาหนดวิธีการวัดค่าตัวแปร ดังนี ้
1. ลักษณะเนื ้อหา วัด 5 ระดับ
ชอบที่สดุ
ชอบ
เฉย ๆ
ไม่ชอบ
ไม่ชอบเลย

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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นาค่าเฉลี่ยมาจัดช่วง 5 ช่วง เพื่อตีความชอบ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
หมายถึงระดับ มากที่สดุ
3.41-4.20
หมายถึงระดับ มาก
2.61-3.40
หมายถึงระดับ ปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึงระดับ น้ อย
1.00-1.80
หมายถึงระดับ น้ อยที่สดุ
2. การตัดสินใจซื ้อ วัดเป็ นค่าระดับ 5 ระดับ โดยใช้ มาตรวัดดังนี ้
1
2
ไม่ซื ้อแน่นอน

3

4

5
ซื ้อแน่นอน

นาค่าเฉลี่ยมาจัดช่วง 5 ช่วง เพื่อตีความระดับความตังใจซื
้ ้อ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
ซื ้อแน่นอน
3.41-4.20
ซื ้อ
2.61-3.40
อาจจะซื ้อ
1.81-2.60
ไม่ซื ้อ
1.00-1.80
ไม่ซื ้อแน่นอน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
นาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั มาหาค่าอานาจจาแนกเป็ น 5 ช่วงเพื่อตีความ
ระดับความสัมพันธ์ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 0.80 ขึ ้นไป สูงหรื อสูงมาก
0.60-0.79
ค่อนข้ างสูง
0.40-0.59
ปานกลาง
0.20-0.39
ค่อนข้ างต่า
ต่ากว่า 0.20 ต่า
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2.4 เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพ
2.4.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire)
ในขันตอนการออกแบบนั
้
นได้
้ มีการวิเคราะห์เนื ้อหา เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบสอบถามที่
ใช้ ในการวิจยั ให้ มีความครบถ้ วนและครอบคลุมประเด็นในการวิจยั ทังหมด
้
ส่ วนที่ 1 สอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 สอบถามข้ อมูลความการค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ส่ วนที่ 3 สอบถามข้ อมูลความชอบลักษณะเนื ้อหา
ส่ วนที่ 4 การตัดสินใจซื ้อ
2.4.2 การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือ
แบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจยั ครัง้ นี ้
เป็ นการรวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์เนื ้อหาที่ ปรากฏด้ วยคีย์เวิร์ดบนเว็บไซต์เสิร์ชเอนจิ ้น
จากนัน้ จึง นาผลการวิเ คราะห์ที่ไ ด้ มาใช้ ในการออกแบบสอบถาม เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับ
เนื อ้ หาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี แ้ ละสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ น า
แบบสอบถามนี ้ไปทดสอบหาคาค่าความเที่ยงตรง (validity) และค่าความน่าเชื่อถือ (reliability)
ดังนี ้
2.4.2.1 ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง (validity) โดยนาแบบสอบถามให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ คือ
อาจารย์ที่ ปรึ กษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา ตาแหน่งประธานหลักสูตร
ปริญญาโท และรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจยั คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้ านการตรวจสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหงา ชัย
สุ ว ร ร ณ ต า แ ห น่ ง หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และผู้เชี่ยวชาญในด้ านการถ่ายภาพ นายพรหมมินทร์ ชราเขต
ตาแหน่ง ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ านผลิต ภัณฑ์ กล้ องดิจิ ต อลและกล้ องดี เอสแอลอาร์ (Product
Specialist) บริ ษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) จากัด ไปพิจารณาตรวจสอบค่า
ความเที่ยงตรงด้ านเนื ้อหา ความชัดเจนของคาถาม การใช้ ภาษา และความครอบคลุม
ของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุ งแก้ ไขให้ มีความเหมาะสมและครอบคลุมทุกประเด็นที่
ต้ องการวิจยั
2.4.2.2 ทดสอบความเชื่อถือได้ (reliability) ขอบแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วด้ วย
การนาไปทดสอบใช้ (pre-test) กับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ งที่ได้
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กาหนดไว้ จ านวน 30 คน เพื่ อ ตรวจสอบว่า คาถามในแต่ล ะส่วนมี ค วามชัด เจนและ
สามารถสื่ อ ความหมายได้ ถูก ต้ อ งตามที่ ผ้ ูวิ จัย ต้ อ งการ รวมทัง้ ความยากง่ า ยของ
แบบสอบถามให้ มี ค วามเหมาะสมกับ ผู้ต อบแบบสอบถาม จากนัน้ น ามาหาความ
น่าเชื่อถือต่อไป
การคานวณหาความน่าเชื่อถือ (reliability) ของแบบสอบถาม ในลักษณะของมาตราส่วน
ประเมินค่า (rating scale) โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา (coefficient alpha) จากสูตรของ
Cronbach’s Alpha ดังนี ้
α

เมื่อ

α

k
Vi
Vt

=
=
=
=

=

k
k -1

1 - ∑ Vi
Vt

ค่าความเชื่อถือได้
จานวนข้ อ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้ อ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้ อ

กาหนดค่าความเชื่อถือได้ ที่ค่า α ไม่น้อยกว่า 0.80 ซึ่งแบบสอบถามในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้
ค่าความเชื่อมัน่ 0.88 จึงเชื่อว่าแบบสอบถามมีคณ
ุ ภาพ
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (descriptive analysis) ใช้ คา่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้ อมูลตามลักษณะทางประชากร ซึง่ ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อุปกรณ์ที่ใช้ ในการถ่ายภาพ รวมทังพฤติ
้ กรรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตและการหาข้ อมูลเกี่ยวกับเนื ้อหาการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ (Digital
Single Lens Reflect; DSLR) ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อประกอบการตัดสินใจซื ้อ ซึง่ ผู้วิจยั
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (frequency distribution) นาเสนอข้ อมูลด้ วยตารางแบบ
ร้ อยละ (percentage) และค่าเฉลี่ย (mean)
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2. การวิเคราะห์ โดยใช้ สถิตอิ นุมาน (inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐาน ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ าง
ขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตแต่ละด้ านมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
การวิเคราะห์ ใช้ การทดสอบค่า ความสัม พันธ์ ระหว่างความคิดเห็นของกลุ่ม ตัวอย่าง ต่อ
เนื ้อหาการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ (Digital Single Lens Reflect; DSLR) ที่สร้ างขึ ้น
โดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต เพื่ออธิบายว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์ กับ การตัดสินใจซือ้ ของกลุ่ม
ตัวอย่างหรื อไม่ โดยใช้ การทดสอบการหาค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson’s
product-moment correlation coefficient)
4. การรายงานข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาและมีการประยุกต์
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจากแบบสารวจเพื่อสนับสนุนข้ อสรุป ดังนัน้ การนาเสนอข้ อมูลจึงมี ทงั ้
รูปแบบการวิเคราะห์เชิงบรรยาย ควบคูก่ บั การนาเสนอข้ อมูลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดังต่อไปนี ้
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดย
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
บทที่ 5 ผลการสารวจผู้บริโภค
บทที่ 6 สรุป อภิปรายและเสนอแนะ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ เนือ้ หา
การวิเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ต สามารถสรุปผลการวิเคราะห์เอกสารได้ ดงั นี ้
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับเนือ้ หาที่ใช้ ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์เนื ้อหาครัง้ นี ้ประกอบด้ วยเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอ
สแอลอาร์ ของตราสินค้ าแคนอนและนิคอน จากเว็บไซต์และผู้แนะนาต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.1 และ 4.2
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนจาแนกตามตราสินค้ าและรุ่น
ตราสินค้ า
1. แคนอน

รุ่น
1100D
600D
60D
7D
5D
1DX
รวม

2. นิคอน

6
D3100
D5100
D7000
D300s
D700
D3X

รวม
รวมทัง้ หมด

6
12

จานวนเอกสาร
3
4
4
4
2
2
19
2
6
4
3
2
2
19
38
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จากตารางที่ 4.1 จาแนกตามตราสินค้ าและรุ่นรวมทังหมด
้
38 ชิ ้น และเป็ นที่นา่ สังเกตว่า
รุ่นที่วางจาหน่ายในรอบปี 2554 ได้ แก่ แคนอน 600D และ นิคอน 5100D ค้ นพบเอกสารเป็ น
จานวนชิ ้นมากกว่ารุ่น อื่น ๆ ที่วางจาหน่ายก่อนหน้ านัน้ ซึ่งอาจหมายถึงแนวโน้ มด้ านความนิยมที่
เพิ่มสูงขึ ้นของการเขียนและอ่านบทความแนะนาผลิตภัณฑ์ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและชื่อผู้แนะนาผลิตภัณฑ์จาแนกตามชื่อเว็บไซต์
ชื่อเว็บไซต์

จานวน

pixpros

8

techxcite

5

journey-trip-review
2how
ipatt
thaidphoto

4
2
2
2

fotorelax
ilovetogo
ischool
khonkhanlink
nikonkrab.multiply
pantip
pixthai

1
1
1
1
1
1
1

ชื่อผู้แนะนาผลิตภัณฑ์
(จานวนชิ ้น)
RBJ (3)
Tantandad (1)
Pigusso (1)
Skyhigh (1)
Playbig (1)
ปาน (1)
nattawut (4)
Zaddman (1)
ไม่ระบุ (4)
พี่หาว (2)
พัชร (2)
D1 (1)
Philanderer (1)
AES (1)
special9 (1)
ไม่ระบุ (1)
เด็กชายฮานามิ (1)
Thanatham (1)
ตอสระอือ (1)
megumi11 (1)
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและชื่อผู้แนะนาผลิตภัณฑ์จาแนกตามชื่อเว็บไซต์ (ต่อ)
ชื่อเว็บไซต์

จานวน

pixview
rawitat.multiply
shutterphoto
siamphone
taklong
thaiseo
upyim
wannapong

1
1
1
1
1
1
1
1
38

รวม

ชื่อผู้แนะนาผลิตภัณฑ์
(จานวนชิ ้น)
วาทิต ชูสิน (1)
rawitat (1)
ไม่ระบุ (1)
ภาคภูมิ แตรตุลาการ (1)
x-file (1)
bigbossbear (1)
ไม่ระบุ (1)
CSAW (1)
38

จากการวิเคราะห์เนื ้อหาในเอกสารทังสิ
้ ้น 38 ชิ ้น พบว่าเป็ นเนื ้อหาจาก 21 เว็บไซต์ เป็ น
เอกสารที่มีผ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตแนะนาไม่ซ ้านามแฝงกัน 28 ชิ ้น โดยเว็บไซต์ที่มีความถี่ในการแนะนา
ผลิตภัณฑ์สงู สุดคือ pixpros ความถี่ 8 ชิ ้น และรองลงมาคือ techxcite ความถี่ 5 ชิ ้น
2. ลักษณะของเนือ้ หา
คุณลักษณะของเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ต ในการวิจยั นี ้ ได้ แก่ (1) บทบาท (2) ความยาว (3) คุณสมบัติ (4) บทวิจารณ์ (5) การ
เสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียน (6) การให้ ข้อมูลราคาขาย (7) ภาพและวิดีโอประกอบเนื ้อหา
2.1 บทบาท
คุณลักษณะของเนื ้อหาในด้ านการให้ ข้อมูลหรื อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กล้ องดีเอ
สแอลอาร์ ที่กล่าวถึง ซึง่ มี 2 บทบาทลักษณะหน้ าที่ของเนื ้อหา (ดูตารางที่ 4.3)

63
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน (ร้ อยละ) ของบทบาทของเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดี
เอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
บทบาท

จานวน

ร้ อยละ

1. ผู้ให้ ข้อมูล

24

63.16

2. ผู้แนะนา

14

36.84

38

100.0

รวม

จากการวิเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนากล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ตพบว่า ผู้แนะนา ทาหน้ าที่ 2 บทบาท ได้ แก่ บทบาทผู้ให้ ข้อมูล (ร้ อยละ 63.16) และ
บทบาทผู้แนะนา (ร้ อยละ 36.84) ซึง่ ในบทความหนึง่ อาจมีได้ ทงสองบทบาทแต่
ั้
ผ้ วู ิจยั จะเป็ นผู้
เลือกให้ บทความนันอยู
้ ใ่ นกลุม่ บทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ง
บทบาทผู้ให้ ข้อมูล เป็ นคุณลักษณะเนื ้อหาที่ให้ รายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น
“ตัวกล้องประมาณ 18 ล้านพิกเซอร์ , RAW 14 bit, ช่องมองภาพ 96%,
จอ LCD 3 นิ้ ว, live view มี Face detect, ถ่ายหนังยังไม่ auto focus เมื ่อ
เปลีย่ น Subject‛ (fotorelax; AES)
‚- 14.2MP DX CMOS sensor (เหมื อนกับ D3100 ??)
- จอ LCD แบบหมุมพับได้ (ตามมาแข่งกับ Canon 600D ... อีกไม่นานก็จะมี
คนถามๆกันแล้วสิ นะ ว่า D5100 กับ 600D ซื ้ออะไรดี เพราะสองรุ่นนีน้ ่าจะชน
กันได้กาลังเหมาะๆ)
- ถ่าย Video 1080p‛ (journey-trip-review; ไม่ระบุ)
“เริ่ มเลยแล้วกัน จับกล้องครั้งแรกต้องบอกว่า เล็กเท่า D90 หนักกว่า
เล็กน้อย ( 90 กรัม ) เพราะ Body ทาด้วย Magnesium alloy เมื ่อใส่กบั เลนส์
600mm แล้วเกิ ดอาการ หัวคะมา คงต้องซื ้อ Grip MB-D11 ใส่ หรื อใส่ flash ไว้
ทีต่ วั กล้องเพือ่ balance น้าหนักเมื ่ออยู่บนขาตัง้ ‛ (pixpros; skyhigh)
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‚D300S อัพเกรดจากเดิ มหลายจุด เพิ่มความสามารถในการถ่ายวิ ดีโอ
HD 720p ถ่ายภาพต่อเนือ่ งได้เร็ วขึ้นที ่ 7 เฟรมต่อวิ นาที รองรับสล็อตการ์ ด CF
และ SD นอกจากนีย้ งั มี โหมดใหม่ทีเ่ รี ยกว่า Quiet drive mode‛ (pixview;
วาทิต ชูสิน)
‚AE + AF + AWB + ALO + Auto Picture Style = A+ อภิ มหาออโต้
กู้พิภพ‛ (techxcite; nuttawut)
บทบาทผู้แนะนา เป็ นคุณลักษณะเนื ้อหาที่นาเสนอความคิดเห็นเชิงการประเมิน ชี ้แนะ
การกระทา การใช้ หรื อการตัดสินใจซื ้อ จากการวิเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนากล้ องดีเอ
สแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้บริโภคบนอินเทอร์ เน็ต ตัวอย่างเช่น
‚EOS 1100D ถือว่าเป็ นกล้องทีเ่ หมาะสมเป็ นอย่างมากเพราะการถ่าย
คลิ ปก็ไม่ได้หนักเครื ่องคอมพ์ในการทา Post Production มากครับ‛ (ipatt; พัชร)
“Highly recommend ครับ ......... Eagle Hunter คอนเฟริ ม ดี ทรี ฮนั
เดรดด เอสส อี ส เวรี ่ กู๊ด” (pixpros; ปาน)
‚แต่เชื ่อเถอะครับ ... ใครใช้เป็ นงานประจาล่ะก็ .. ไฟล์ขนาดนี ้ ถูกยังกะ
ได้ฟรี ครับ สาหรับใครทีเ่ มี ยงมอง phase one , leaf , mamiya หรื อ H3 สักตัว
... อยากให้ลอง สัมผัส 35 มม ตัวโหดๆพิกดั 24 ล้านดูบ้างครับ ... ผมเองคิ ดว่า
... ถ้าเอาอคติ เรื ่อง จตุรัส ออกแล้วล่ะก็ ... Digital Back คงต้อง .. ระวังหลัง
มากขึ้นแล้วล่ะครับ‛ (pixpros; RBJ)
‚งานนี ม้ ื อสมัครเล่นที จ่ ะก้าวไปสู่ระดับมื ออาชี พเก็บเงิ นไว้ได้เลย‛
(pixview; วาทิต ชูสิน)
“ใครกาลังจะซื ้อกล้องตัวอื ่น ดูตวั นี ซ้ ะก่อน สเปกอย่างเทพ ราคาโคตรถูก
, ใครมองหา DSLR ไว้ถ่าย Video นี ่ เหมาะเลยครับ ตัวนีต้ อบโจทย์ได้ดีทีเดี ยว”
(thaiseo; bigbossbear)
‚นอกจากนี ้ ยังกล่าวได้ ง่ายๆว่า ถ้ าท่านไม่สนใจ Full Frame และ
ต้ องการความสามารถของกล้ องในระดับตัว TOP สุดของ Canon ก็ซื ้อ 7D ไปเลย
เพราะระบบ 7D กับ 1Ds เรี ยกได้ วา่ ไม่หนีกนั เท่าไหร่เลย” (Wannapong;
CSAW)
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2.2 ความยาว
คุณลักษณะของเนื ้อหาในด้ านความยาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ประกอบด้ วย จานวนคา (ดูตารางที่ 4.4) จานวนหน้ า (ดูตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.4 แสดงความยาวเป็ นจานวนคาของเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ อง
ดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตต่อบทความ
ความยาว
ระดับน้ อยที่สดุ 1-1,500 คา
ระดับน้ อย
1,501-3,000 คา
ระดับปานกลาง 3,001-4,500 คา
ระดับมาก
4,501-6,000 คา
ระดับมากที่สดุ 6,501-7,252 คา
รวม

จานวน
19
17
1
0
1
38

ร้ อยละ
50.0
44.74
2.63
0
2.63
100.0

จากการวิเคราะห์เอกสารทังหมดและนั
้
บความยาวของเอกสารด้ วยโปรแกรมพบว่า ความ
ยาวเฉลี่ยของเอกสารคือ 1,515 คา ค่ามัธยฐาน 1296 คา ความยาวสูงสุด 7,252 คา และความ
ยาวต่าสุด 150 คา ครึ่งหนึง่ ของเอกสารทังหมดมี
้
ความยาวในระดับน้ อยที่สดุ (1-1,500 คา) และ
อีกเกือบครึ่งมีความยาวในระดับน้ อย (1,501-3,000 คา)
ตารางที่ 4.5 แสดงความยาวเป็ นจานวนหน้ าของเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ อง
ดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตต่อบทความ
ความยาว
ระดับน้ อยที่สดุ 1-12 หน้ า
ระดับน้ อย
13-24 หน้ า
ระดับปานกลาง 25-36 หน้ า
ระดับมาก
37-48 หน้ า
ระดับมากที่สดุ 49-59 หน้ า
รวม

จานวน
15
11
6
2
4
38

ร้ อยละ
39.47
28.95
15.79
5.26
10.53
100
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จากการวิเคราะห์เอกสารทังหมดและนั
้
บความยาวของเอกสารเป็ นจานวนหน้ าที่ปรากฏ
บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ (page view) ความยาวเฉลี่ยคือ 20 หน้ า ค่ามัธยฐาน 17.5 หน้ า ความ
ยาวสูงสุด 59 หน้ า ความยาวต่าสุด 1 หน้ า ความยาวอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ จานวน 15 เอกสาร คิด
เป็ นร้ อยละ 39 รองลงมาคือระดับน้ อย จานวน 11 เอกสาร คิดเป็ นร้ อยละ 29 และระดับปานกลาง
จานวน 6 เอกสาร คิดเป็ นร้ อยละ 16
2.3 คุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บง่ บอกถึงคุณสมบัติด้านการใช้ งานและรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ กับการนาเสนอราคาในเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ าง
โดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต (ดูตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 แสดงการนาเสนอคุณสมบัตใิ นเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดี
เอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
คุณสมบัติ

จานวน

ร้ อยละ

ด้ านการใช้ งาน

36

80.0

ด้ านรูปลักษณ์

9

20.0

45

100.0

รวม

จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่าเนื ้อหาการแนะนากล้ องดีเอสแอลอาร์ โดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
อาจจะมีการนาเสนอคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ทงด้
ั ้ านการใช้ งานและด้ านรูปลักษณ์ ทัง้ 2 อย่าง
คุณสมบัตดิ ้ านการใช้ งาน ได้ รับการนาเสนอใน 36 จาก 38 บทความที่ได้ ตรวจสอบ คิด
เป็ นร้ อยละ 80 ของสัดส่วนคุณสมบัติด้านการใช้ งานจานวนคุณสมบัตทิ งหมด
ั้
และคิดเป็ นร้ อยละ
95 ของจานวนบทความทังหมด
้
ตัวอย่างเช่น
“เซ็นเซอร์ 18 MP CMOS ,มี ISO 100 ถึง 6,400 และขยายเป็ น 12,800 ได้ ,
ใช้ได้กบั SD / SDHC / SDXC , ระบบประมวลผลยังเป็ น DIGIC 4, มี การใช้งานกับ
แฟลชรุ่นใหม่ทีจ่ ะออกพร้อมกันได้ดี และจอ LCD ทีพ่ บั ได้” (ipatt; พัชร)
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“ระบบโฟกัสใช้ระบบออโต้โฟกัส 9 จุดแบบ Cross-type (ทุกจุด) เช่นเดียวกันกับ
กล้องรุ่นพีอ่ ย่าง EOS 50D (จุดออโต้โฟกัสจุดกลาง รองรับการใช้งานร่ วมกับ f/2.8) ส่วน
อายุการใช้งานชัตเตอร์ ของกล้องแคนนอน EOS 60D ตามการทดสอบของแคนนอน
สามารถใช้งานได้สูงถึง 100,000 ครั้ง” (siamphone; ภาคภูมิ แตรตุลาการ)
คุณสมบัตดิ ้ านรูปลักษณ์ ได้ รับการนาเสนอใน 9 จาก 38 บทความที่ได้ ตรวจสอบ คิดเป็ น
ร้ อยละ 20 ตัวอย่างเช่น
‚ผิ วสัมผัสดี งานเรี ยบร้อย ปุ่ มควบคุมออกแบบมาเป็ นอย่างดี คาทีเ่ หมาะสมที ่
สมควรจะใช้อธิ บายคือ ‘ความประณี ตในการผลิ ตดีมาก’ ‛ (2how; พี่หาว)
“รู ปลักษณ์ ของเจ้า 7D นีผ่ มอยากบอกว่ามันหนัก + แน่น กว่าซี รีย์เลข 2 หลัก
อย่าง 40/50D ขึ้นมาอีกระดับครับ” (pantip; ตอสระอือ)
“หน้าตารู ปร่ าง ไอ้เจ้านี ่ ... หล่อเอาเรื ่ องเลยล่ะครับบอดี ้ .. หุ่นดี น่าฟั ด, หล่อ
และ นิ สยั ดี ” “วัสดุในการผลิ ต ดูดีขึ้น และ แน่นขึ้น อย่างมี นยั สาคัญครับ บอกได้เลยว่า
ถ้าใหญ่กว่านี ้อีกนิ ดดดหรื อ นิ คอนทากริ๊ ปมาให้ล่ะก็ แม่เอ้ยยย ขายกันตลาดแตก, วัสดุดี
กว่าเดิ มมาก และการประกอบทาได้ดีมาก “ (pixpros; RBJ)

2.4 บทวิจารณ์
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เนื ้อหาด้ านการแสดงความคิดเห็นของผู้แนะนา เขียนในเชิงบวก เป็ น
กลาง และเชิงลบ ผู้วิจยั ใช้ หลักการพิจารณาถึงแก่นเนื ้อหา (theme) ในการตัดสินภาพรวมของบท
วิจารณ์ที่แนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ โดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต (ดูตารางที่ 4.7)
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ตารางที่ 4.7 แสดงประเภทของบทวิจารณ์ในเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนากล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ าง
โดยผู้บริโภคบนอินเทอร์ เน็ต
บทวิจารณ์

จานวน

ร้ อยละ

เชิงบวก

38

100.0

เป็ นกลาง

0

0

เชิงลบ

0

0

รวม
38
100.0
จากการวิเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้
บนอินเทอร์ เน็ต พบว่ าเนือ้ หาบทวิจารณ์ ทงั ้ หมด (ร้ อยละ 100) เป็ นเชิงบวก อย่ างไรก็ตาม
ใช่ ว่าในบทวิจารณ์ หนึ่งจะไม่ มีข้อความติตงิ หรือมีเนือ้ หาไปในเชิงลบเลย แต่ มีนา้ หนัก
เพียงเล็กน้ อยเท่ านัน้ เมื่อเทียบกับข้ อความในเชิงบวกของทัง้ บทความ (two-sided) ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
บทวิจารณ์เชิงบวกที่มีเนื ้อหาเชิงลบเพียงเล็กน้ อย
“ตัวกล้อง EOS 1100D นัน้ มี วสั ดุทีเ่ รี ยบแข็งและเบา ความรู้สึกจะดูราคาถูกกว่ารุ่นที ่สูง
กว่าอยู่บา้ ง แต่ก็มี Hand Grip มื อจับที ท่ าได้ดีทาให้รู้สึกจับถื อได้ดีกว่ารุ่นเดิ ม มี ปมุ่ ที ่อยู่ใน
ตาแหน่งที ่ดี หากถื อด้วยมื อขวามื อเดียวก็สามารถใช้งานได้ มี comment นิ ดเดียวคือปุ่ ม ISO
ไม่ได้อยู่ด้านบนทาให้ถ้าต้องการเปลี ย่ นอย่างรวดเร็ วในขณะที ม่ องในช่องมองภาพไปด้วย จะไม่
สะดวก‛ (ipatt; พัชร)
“ติ นิดนึงครับว่าไฟคอนเฟิ ร์ มโฟกัสของ 7D สว่างมากเกิ น ตอนใช้งานกลางวันเวิ ร์คมาก
ครับ สุดยอดเห็นชัดดี แต่พอใช้งานกลางคืนนีส่ ว่างเว่อร์ +เสล่อมาก แตะปุ่ มชัตเตอร์ ปบมั
ุ๊ นสว่าง
วาบทัง้ สกรี นเลย (ยิ่ งหาโฟกัสได้เร็ วๆด้วย .. พรึ่ บ!) บางทีสว่างจนผมมองไม่เห็นน่ะครับว่าจุดไหน
ทางานมันสว่างไปหมด (ต้องมาย้าอีกรอบ .. กา ) ถ้ามี ระบบ AI สว่างตามค่าแสงทีว่ ดั ได้แบบจอ
LCD จะเยีย่ มมากครับ” (pantip; ตอสระอือ)
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“ยังไง Canon ก็ยงั ต้องกัก๊ ความสามารถบางอย่างเอาไว้เพือ่ ไม่ให้เก่งไปกว่า 60D เพือ่ น
ร่ วมค่าย แต่ก็ยงั คงคุณสมบัติความคุม้ ค่า คุม้ ราคาตามสไตล์กล้องในระดับเริ่ มต้นไว้เป็ นอย่างดี ”
(techxcite; nattawut)
2.5 การเสนอประสบการณ์ ตรง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ค้ นพบการนาเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่กล่าวถึงหรื อมีข้อมูล
เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ ผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ (ดูตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 แสดงการนาเสนอประสบการณ์ตรงในเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดี
เอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
ประสบการณ์ตรง

จานวน

ร้ อยละ

นาเสนอ

26

68.42

ไม่ได้ นาเสนอ

12

31.58

38

100

รวม

จากการวิเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ต พบว่ามีการนาเสนอประสบการณ์ตรงว่าเป็ นผู้แนะนาที่มีประสบการณ์การใช้ งานมา
ก่อน 26 จาก 38 บทความ หรื อราวสามในสี่สว่ น คิดเป็ นร้ อยละ 72
2.6 การให้ ข้อมูลราคาขาย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ค้ นพบการนาเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่กล่าวถึงหรื อมีข้อมูล
เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ ผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ (ดูตารางที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 แสดงการให้ ข้อมูลราคาขายในเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอล
อาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
การให้ ข้อมูลราคาขาย

จานวน

ร้ อยละ

ให้ ข้อมูลราคา

15

39.47

ไม่ให้ ข้อมูลราคา

23

60.53

38

100.0

รวม

ลักษณะหนึง่ ของเนื ้อหาที่ค้นพบจากการสารวจคือการให้ ข้อมูลราคาขายของกล้ องดีเอ
สแอลอาร์ ราคา ถูกนาเสนอใน 15 จาก 38 บทความที่ได้ ตรวจสอบ คิดเป็ นร้ อยละ 39.47
ตัวอย่างเช่น
“ราคาของ Canon EOS7D [ราคาอาจมี การเปลีย่ นแปลง]
- ราคา Canon EOS 7D (Body) : 52,xxx บาท
- ราคา Canon EOS 7D + EFs 15-85 mm IS USM (Kit-Series) : 72,xxx บาท”
(techxcite; Zaddman)
“กับราคาเปิ ดตัวที ่ 19900 บาท ในราคาทีข่ ยับจากคอมแพคขึ้นมาอี กเล็กน้อย”
(techxcite; nattawut)
2.7 ภาพประกอบเนือ้ หา
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ค้ นพบการนาเสนอด้ วยภาพ ที่ผ้ เู ขียนใช้ นาเสนอเป็ นองค์ประกอบเนื ้อหา
หรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของเนื ้อหา ได้ แก่ ภาพสินค้ า ภาพถ่าย และภาพอื่น ๆ (ดูตารางที่ 4.10)
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ตารางที่ 4.10 แสดงการนาเสนอรูปภาพในเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนากล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ าง
โดยผู้บริโภคบนอินเทอร์ เน็ต
ลักษณะภาพ

จานวน

ร้ อยละ

ภาพสินค้ า

287

34.87

ภาพถ่าย

471

57.23

ภาพอื่น

65

7.90

823

100.0

รวม

จากการวิเคราะห์เนื ้อหาด้ านการนาเสนอรูปภาพในเอกสารเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์
กล้ องดีเอสแอลอาร์ โดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต สามารถแบ่งประเภทรูปภาพ ได้ 3 ประเภท ดังนี ้ (1) ภาพ
สินค้ า หมายถึง รูปภาพที่แสดงถึงลักษณะภายนอกของกล้ องดีเอสแอลอาร์ รายการตัวเลือกบน
กล้ อง (camera menu) บรรจุภณ
ั ฑ์ (2) ภาพถ่าย หมายถึง รูปภาพที่มาจากผลงานของกล้ องดีเอ
สแอลอาร์ รุ่นที่ได้ รับการแนะนา (3) ภาพอื่น หมายถึง รูปภาพนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ น เช่น
แผนภูมิ
ในเอกสาร 38 ชิ ้น พบว่ามี ภาพสินค้ า 287 รูป (ร้ อยละ 34.87) ภาพถ่าย 471 รูป (ร้ อยละ
57.23) ภาพอื่น 65 รูป (ร้ อยละ 7.9) ในอัตราส่วนโดยประมาณของ ภาพสินค้ า:ภาพถ่าย:ภาพอื่น
เท่ากับ 4:6:1
ภาพสินค้ า
สูงสุด 59 ต่าสุด 1 มัธยฐาน 5.5
ภาพถ่าย
สูงสุด 39 ต่าสุด 3 มัธยฐาน 18.5
ภาพอื่น
สูงสุด 21 ต่าสุด 1 มัธยฐาน 2
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ภาพที่ 4.1 : แสดงภาพประกอบด้ านรูปลักษณ์ภายนอกของกล้ องดีเอสแอลอาร์

ภาพที่ 4.2 : แสดงภาพประกอบ ประเภทภาพรายการตัวเลือกของกล้ องดีเอสแอลอาร์

73

ภาพที่ 4.3 : แสดงภาพประกอบ ประเภทภาพกล้ องดีเอสแอลอาร์ และบรรจุภณ
ั ฑ์
จากภาพที่ 4.1-4.3 แสดงตัวอย่างภาพสินค้ า แสดงถึงรูปลักษณ์ภายนอกของกล้ องดีเอ
สแอลอาร์ รายการตัวเลือกบนกล้ อง (camera menu) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มาพร้ อมกล้ องดีเอสแอลอาร์
ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์

ภาพที่ 4.4 : แสดงภาพประกอบ ประเภทภาพถ่ายบุคคล (portrait)
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ภาพที่ 4.5 : แสดงภาพประกอบ ประเภทภาพถ่ายทิวทัศน์ (landscape)

ภาพที่ 4.6 : แสดงภาพประกอบ ประเภทภาพถ่ายนก
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ภาพที่ 4.7 : แสดงภาพประกอบ ประเภทภาพถ่ายชัตเตอร์ สปี ดสูง (fast shutter speed)

ภาพที่ 4.8 : แสดงภาพประกอบ ปรเภทภาพถ่ายการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติความไวแสง
(ISO)
จากภาพที่ 4.4-4.8 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายที่ถกู ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นนัน้ ๆ ที่ผ้ เู ขียนแนะนา
เช่น ภาพบุคคล (portrait) ภาพวิวทิวทัศน์ (landscape) ภาพนก และภาพการทดสอบคุณสมบัติ
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ภาพที่ 4.9 : แสดงภาพประกอบอื่น ๆ ประเภทแผนภาพ

ภาพที่ 4.10 : แสดงภาพประกอบอื่น ๆ ประเภทภาพโครงร่าง

ภาพที่ 4.11 : แสดงภาพประกอบอื่น ๆ ประเภทภาพบรรยากาศงานเปิ ดตัวสินค้ า
จากภาพที่ 4.9-4.11 แสดงตัวอย่างภาพประกอบบทความแนะนา เช่น แผนภูมิภาพแสดง
ข้ อมูล ภาพโครงร่าง ภาพอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับภาพสินค้ าและตัวอย่างภาพถ่าย
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2.8 วิดีโอประกอบเนือ้ หา
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ค้ นพบการนาเสนอด้ วยภาพเคลื่อนไหว(วิดีโอ) ที่ผ้ เู ขียนใช้ นาเสนอเป็ น
องค์ประกอบเนื ้อหา หรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของเนื ้อหา ได้ แก่ วิดีโอที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่แนะนา วิดีโอที่
ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตกล้ องและวิดีโอแนะนากล้ องโดยผู้เขียนเนื ้อหาแนะนาผลิตภัณฑ์ (ดูตารางที่
4.11)
ตารางที่ 4.11 แสดงการนาเสนอวิดีโอในเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
ประเภทวิดีโอ

จานวน

ร้ อยละ

วิดีโอที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่แนะนา

19

52.78

วิดีโอที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตกล้ อง

4

11.11

วิดีโอแนะนากล้ องโดยผู้เขียนเนื ้อหาแนะนาผลิตภัณฑ์

13

36.11

36

100.0

รวม

จากการวิเคราะห์เนื ้อหาพบว่ามีการใช้ วิดีโอเป็ นส่วนประกอบการแนะนากล้ องดีเอสแอล
อาร์ โดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตทังหมด
้
18 จาก 38 บทความ คิดเป็ นร้ อยละ 47.37 ค่าเฉลี่ย 2 สูงสุด 4
ต่าสุด 1 มัธยฐาน 2
ในเนื ้อหาของวิดีโอที่ปรากฏในแต่ละเอกสารสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะเนื ้อหาได้ 3
ประเภท คือ (ก) วิดีโอตัวอย่างจากการใช้ งานคุณสมบัติบนั ทึกภาพวิดีโอที่ถ่ายด้ วยกล้ องดีเอสแอล
อาร์ รุ่นที่รีวิว ค้ นพบจานวน 19 วิดีโอ หรื อร้ อยละ 53 (ข) วิดีโอส่งเสริมการตลาดที่ผลิตโดย
บริษัทผู้ผลิตกล้ อง ค้ นพบจานวน 4 วิดีโอ หรื อร้ อยละ 11 (ค) วิดีโอแนะนากล้ องโดยผู้เขียนเนื ้อหา
แนะนาผลิตภัณฑ์ ค้ นพบจานวน 13 วิดีโอ หรื อร้ อยละ 36
ในส่วนถัดไปเป็ นผลการสารวจผู้บริโภค และส่วนสุดท้ ายของงานวิจยั เป็ นการสรุปและ
อภิปรายผลการวิจยั ซึง่ ผู้วิจยั จะนาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ที่ได้ ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2
มาประกอบการอภิปราย
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บทที่ 5
ผลการสารวจผู้บริโภค
การวิจยั เนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ต กับการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ 5 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการค้ นหาข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลเกี่ยวกับเนื ้อหาแนะนาผลิตภัณฑ์
กล้ องดีเอสแอลอาร์
ส่ วนที่ 3 ความต้ องการลักษณะเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ส่ วนที่ 4 การตัดสินใจซื ้อกล้ อง
ส่ วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ประกอบด้ วยลักษณะทางประชากรด้ าน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

288

72

หญิง

112

28

400

100

รวม

จากตารางที่ 5.1 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง จานวน 288 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 72 ในขณะที่เป็ นเพศหญิงเพียง 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28
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ตารางที่ 5.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามช่วงอายุ
อายุ
น้ อยกว่า 18 ปี
18-21ปี
22-25 ปี
26-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

จานวน
6
25
123
93
134
15
3
1

ร้ อยละ
1.5
6.3
30.8
23.3
33.5
3.8
0.8
0.3

400

100.0

จากตารางที่ 5.2 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สดุ จานวน 134 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 33.5 รองลงมาคืออายุ 22-25 ปี จานวน 123 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.8 และอายุ 26-30
ปี จานวน 93 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.3
ตารางที่ 5.3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
14
26
260
100

ร้ อยละ
3.5
6.5
65.0
25.0

400

100.0

จากตารางที่ 5.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สดุ จานวน 260
คน คิดเป็ นร้ อยละ 65 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี มีจานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25 และ
ปวช. หรื อ ปวส. จานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.5
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ตารางที่ 5.4 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริษัท
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
อาชีพอิสระ
ค้ าขาย
ช่างภาพ
อื่น ๆ
รวม

จานวน
160
83
66
37
30
24

ร้ อยละ
40.0
20.75
16.5
9.25
7.5
6

400

100

จากตารางที่ 5.4 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีอาชีพพนักงานบริ ษัทมากที่สดุ จานวน 160 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 40 รองลงมาคือ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา จานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.75 และ
อาชีพอิสระ จานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.5
ตารางที่ 5.5 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
รายได้ ตอ่ เดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,001 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-40,000 บาท
40,001-60,000 บาท
60,001-80,000 บาท
มากกว่า 80,000 บาท
รวม

จานวน
10
39
107
129
79
25
11
400

ร้ อยละ
2.5
9.8
26.8
32.3
19.8
6.3
2.8
100
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จากตารางที่ 5.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ ตอ่ เดือน 20,001-40,000 บาท มากที่สดุ
จานวน 129 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.3 รองลงมาคือ 10,000-20,000 บาท จานวน 107 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.8 และ 40,001-60,000 บาท จานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.3
ตารางที่ 5.6 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามรายได้ จากการถ่ายภาพ
รายได้ จากการถ่ายภาพ

จานวน

ร้ อยละ

มี

189

47.3

ไม่มี

211

52.8

400

100

รวม

จากตารางที่ 5.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพมากกว่าผู้มีรายได้
จากการถ่ายภาพ จานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.8 ในขณะที่เป็ นผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
จานวน 189 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.3
ตารางที่ 5.7 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอุปกรณ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่ใช้
รุ่นกล้ อง
ระดับเริ่มต้ น
(new-entry level)
ระดับกลาง
(mid-range level)
ระดับกึ่งมืออาชีพ
(semi-pro level)
ระดับมืออาชีพ
(professional level)
อื่น ๆ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

36

8.5

196

46.2

132

31.1

15

3.5

45

10.6

424

100
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จากตารางที่ 5.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้ อุปกรณ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ระดับกลาง มากที่สุด
จานวน 196 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.2 รองลงมาคือระดับกึ่งมืออาชีพ จานวน 132 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 31.1 และระดับเริ่มต้ น จานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.5
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการค้ นหาข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลเกี่ยวกับเนื ้อหาแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ อง
ดีเอสแอลอาร์
ตารางที่ 5.8 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามช่องทางการหาข้ อมูลเกี่ยวกับ
กล้ องดีเอสแอลอาร์
ช่องทาง
อินเทอร์ เน็ต
เพื่อน
นิตยสาร
คนในครอบครัว
โทรทัศน์
ใบปลิว
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
อื่น ๆ เช่น พนักงานขาย
ร้ านค้ า ตัวแทนจาหน่าย
รวม

จานวน

ร้ อยละ

374
212
144
28
34
18
13
13
13

44.2
25.1
17
3.3
4
1.8
1.5
1.5
1.5

846

100

*หมายเหตุ ตอบได้ มากกว่า 1 คาถาม และคานวณค่าร้ อยละจากกลุม่ ตัวอย่าง 846 คน

จากตารางที่ 5.8 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางในการค้ นหาข้ อมูล
เกี่ยวกับกล้ องดีเอสแอลอาร์ มากที่สดุ จานวน 374 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.2 รองลงมาจะหาข้ อมูล
จาก เพื่อน จานวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.1 และนิตยสาร จานวน 144 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17
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ตารางที่ 5.9 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเสิร์ชเอนจิ ้นที่ใช้ หาข้ อมูล
เกี่ยวกับกล้ องดีเอสแอลอาร์
เสิร์ชเอนจิ ้น
กูเกิล (Google)
ยาฮู (Yahoo)
บิง (Bing)
เอ็มเอสเอ็น (MSN)
รวม

จานวน
399
15
11
4

ร้ อยละ
93
3.5
2.6
0.9

429

100

*หมายเหตุ ตอบได้ มากกว่า 1 คาถาม และคานวณค่าร้ อยละจากกลุม่ ตัวอย่าง 429 คน

จากตารางที่ 5.9 พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างเกื อบทัง้ หมด คือ 399 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93 ใช้
เว็บไซต์เสิร์ชเอนจิ ้นของกูเกิล ในการค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับกล้ องดีเอสแอลอาร์ บนอินเทอร์ เน็ต
ตารางที่ 5.10 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้
มากที่สดุ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟสบุ๊ค (Facebook)
ทวิตเตอร์ (Twitter)
สไกป์ (Skype)
พินเทอเรส (Pinterest)
อินสตาแกรม (Instagram)
รวม

จานวน
374
16
3
1
1

ร้ อยละ
94.7
4.1
0.8
0.3
0.3

395

100

จากตารางที่ 5.10 พบว่าใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คมากที่สดุ เป็ นจานวน 374 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 94.7 รองลงมาคือทวิตเตอร์ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.1 และเป็ นที่นา่ สังเกตุ
ว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและแบ่งปั นภาพซึง่ ตรงกับความสนใจของกลุม่
ประชากรการวิจยั อย่างอินสตาแกรมมีผ้ ใู ช้ พียงจานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.3 เท่านัน้
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ตารางที่ 5.11 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเว็บไซต์ที่ใช้ อ่านเนื ้อหา
เกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
เว็บไซต์
www.pantip.com/camera
www.thaidphoto.com
www.taklong.com
www.pixpros.net
www.techxcite.com
www.camerartmagazine.com
www.klongdigital.com
www.pixview.com
www.pixthai.com
www.fotorelax.com
เว็บไซต์ตา่ งประเทศ
www.ilovetogo.com
www.2how.com
ไม่เจาะจงเว็บไซต์
www.multiply.com
รวม

จานวน
275
173
144
143
41
41
33
32
25
24
13
12
10
4
1

ร้ อยละ
28.3
17.8
14.8
14.7
4.2
4.2
3.4
3.3
2.6
2.5
1.3
1.2
1
0.4
0.1

971

100

*หมายเหตุ ตอบได้ มากกว่า 1 คาถาม และคานวณค่าร้ อยละจากกลุม่ ตัวอย่าง 971 คน

จากตารางที่ 5.11 พบว่าเว็บไซต์ www.pantip.com/camera เป็ นเว็บที่กลุม่ ตัวอย่างใช้
อ่านเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ มากที่สดุ เป็ นจานวน 275 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 28.3 รองลงมาคือ www.thaidphoto.com จานวน 173 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.8
www.taklong.com จานวน 144 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.8 และ www.pixpros.net จานวน 143 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 14.7
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ตารางที่ 5.12 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามคุณสมบัตขิ องผู้เขียนเนื ้อหา
เกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่กลุม่ ตัวอย่างชอบ
คุณสมบัตผิ ้ เู ขียน
ผู้เขียนมีความชานาญในการถ่ายภาพ
ผู้เขียนถ่ายภาพประกอบได้ สวยงาม
ผู้เขียนมีลีลาการเขียนที่อา่ นสนุก
ผู้เขียนมีชื่อเสียงด้ านถ่ายภาพ
ผู้เขียนมีผลงานเขียนเนื ้อหารี วิวหลายเรื่ อง
อื่น ๆ
รวม

จานวน
148
111
48
35
34
16
392

ร้ อยละ
37
27
12
8.8
8.5
4
98

จากตารางที่ 5.12 พบว่าคุณสมบัติของผู้เขียนเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ อง
ดีเอสแอลอาร์ ที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุดคือ ผู้เขียนมีความชานาญในการถ่ายภาพ มีจานวน
148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37 รองลงมาคือ ผู้เขียนถ่ายภาพประกอบได้ สวยงาม จานวน 111 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 27 และผู้เขียนมีลีลาการเขียนที่ถกู ใจ คิดเป็ นร้ อยละ 12
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ส่ วนที่ 3. ความต้ องการลักษณะเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ตารางที่ 5.13 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้ องการ
ลักษณะเนื ้อหาด้ านบทบาทของกลุม่ ตัวอย่าง

ลักษณะเนื ้อหา

1. ด้ านบทบาท
1.1 ผู้ให้ ข้อมูล
1.2 ผู้ให้ คาแนะนา

มาก
ที่สดุ
215
(53.8)
99
(24.8)

ความถี่
(ร้ อยละ)
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สดุ
153 31
(38.3) (7.8)
171 112
(42.8) (28)

0
(0)
12
(3)

4.16
4.45

0
(0)
6 3.86
(1.5)

S.D.

ระดับ
ความชอบ

0.59
0.66

มาก
มากที่สดุ

0.87

มาก

จากตารางที่ 5.13 พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งมี ค วามต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ งดี เ อสแอลอาร์ ใ นด้ า นบทบาทโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี่ ย 4.16 เมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้ องการบทบาทการให้ ข้อมูลกล้ องในระดับ
มากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.45 และบทบาทการให้ คาแนะนาในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86
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ตารางที่ 5.14 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้ องการ
ลักษณะเนื ้อหาด้ านความยาวของกลุม่ ตัวอย่าง
ความถี่
(ร้ อยละ)
ลักษณะเนื ้อหา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
4 3.63
2. ด้ านความยาว ของ 74 134 166 21
เนื ้อหารวมภาพประกอบ (18.5) (33.5) (41.5) (5.3) (1)
ไม่เกิน 10 หน้ า

S.D.

ระดับ
ความชอบ

0.88

มาก

จากตารางที่ 5.14 พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งมี ค วามต้ อ งการเนื อ้ หาด้ า นความยาวรวม
ภาพประกอบไม่เกิน 10 หน้ า อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.63
ตารางที่ 5.15 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้ องการ
ลักษณะเนื ้อหาด้ านคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ของกลุม่ ตัวอย่าง

ลักษณะเนื ้อหา

3. ด้ านคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์
3.1 คุณสมบัตดิ ้ าน
การใช้ งาน
3.2 คุณสมบัตดิ ้ าน
รูปลักษณ์

มาก
ที่สดุ

172
(43)
86
(21.5)

ความถี่
(ร้ อยละ)
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สดุ

S.D.

ระดับ
ความชอบ

4.00

0.65

มาก

163 63
1
1 4.26
(40.8) (15.8) (0.3) (0.3)
151 135 26
2 3.73
(37.8) (33.8) (6.5) (0.5)

0.74

มากที่สดุ

0.89

มาก

จากตารางที่ 5.15 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนา
ผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ในด้ านคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลี่ย 4
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความต้ องการคุณสมบัติด้านการใช้ งานในระดับ
มากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.26 และคุณสมบัตดิ ้ านรูปลักษณ์ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73
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ตารางที่ 5.16 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้ องการ
ลักษณะเนื ้อหาด้ านบทวิจารณ์ของกลุม่ ตัวอย่าง

ลักษณะเนื ้อหา

4. ด้ านบทวิจารณ์
แสดงความคิดเห็นของ
ผู้เขียนใน
เชิงบวก เชิงลบ และเป็ น
กลาง

มาก
ที่สดุ
104
(26)

ความถี่
(ร้ อยละ)
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สดุ
152 130 11
3 3.86
(38) (32.5) (2.8) (0.8)

S.D.

ระดับ
ความชอบ

0.86

มาก

จากตารางที่ 5.16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้ องการเนื ้อหาด้ านบทวิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็นของผู้เขียนในเชิงบวก เชิงลบ และเป็ นกลาง อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86
ตารางที่ 5.17 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้ องการ
ลักษณะเนื ้อหาการเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ของกลุม่ ตัวอย่าง
ความถี่
(ร้ อยละ)
ลักษณะเนื ้อหา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
145 176 60
17
2 4.11
5. ด้ านการเสนอ
ประสบการณ์ ตรงของ (36.3) (44) (15) (4.3) (0.5)
ผู้เขียน

S.D.

ระดับ
ความชอบ

0.85

มาก

จากตารางที่ 5.17 พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งมี ค วามชอบลัก ษณะเนื อ้ หาด้ า นการเสนอ
ประสบการณ์ตรงของผู้เขียน อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11
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ตารางที่ 5.18 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้ องการ
ลักษณะเนื ้อหาด้ านการให้ ข้อมูลราคาขายของกลุม่ ตัวอย่าง

ลักษณะเนื ้อหา

6. ด้ านการให้ ข้อมูล
ราคาขาย

มาก
ที่สดุ
134
(33.5)

ความถี่
(ร้ อยละ)
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สดุ
154 100 11
1 4.02
(38.5) (25) (2.8) (0.3)

S.D.

ระดับ
ความชอบ

0.85

มาก

จากตารางที่ 5.18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชอบลักษณะเนื ้อหาด้ านการให้ ข้อมูลราคา
ขาย อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02
ตารางที่ 5.19 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้ องการ
ลักษณะเนื ้อหาด้ านภาพประกอบเนื ้อหาของกลุม่ ตัวอย่าง

ลักษณะเนื ้อหา

มาก
ที่สดุ

ความถี่
(ร้ อยละ)
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สดุ

7. ด้ านภาพประกอบ
3.89
เนือ้ หา
7.1 ภาพที่ถ่ายด้ วย 195 137 60
6
2 4.29
กล้ องรุ่นที่แนะนา
(48.8) (34.3) (15) (1.5) (0.5)
7.2 ภาพกล้ อง
132 168 76
22
2 4.01
ประกอบเนื ้อหา
(33) (42) (19) (5.5) (0.5)
41 123 185 37 14 3.35
7.3 ภาพอื่น ๆ
ประกอบเนื ้อหา เช่น (10.3) (30.8) (46.3) (9.3) (3.5)
ภาพแผนภูมิ ภาพโครง
ร่าง

S.D.

ระดับ
ความชอบ

0.63

มาก

0.81

มากที่สดุ

0.89

มาก

0.91 ปานกลาง
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จากตารางที่ 5.19 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนา
ผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ในด้ านภาพประกอบเนื ้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ย 3.89
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความต้ องการภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่แนะนา
ในระดับมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.29 ภาพกล้ องประกอบเนื ้อหาในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 และภาพ
อื่น ๆ ประกอบเนื ้อหา เช่น ภาพแผนภูมิ ภาพโครงร่างในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35
ตารางที่ 5.20 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้ องการ
ลักษณะเนื ้อหาด้ านวิดีโอประกอบเนื ้อหาของกลุม่ ตัวอย่าง

ลักษณะเนื ้อหา

มาก
ที่สดุ

8. ด้ านวิดีโอประกอบ
เนือ้ หา
8.1 วิดีโอที่ถ่ายด้ วย 85
กล้ องรุ่นที่แนะนา
(21.3)
68
8.2 วิดีโอแนะนา
กล้ องโดยผู้เขียนเนื ้อหา (17)
แนะนาผลิตภัณฑ์
8.3 วิดีโอที่ผลิตโดย 46
บริษัทผู้ผลิตกล้ อง
(11.5)

ความถี่
(ร้ อยละ)
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สดุ
3.43
136 136
(34) (34)
119 148
(29.8) (37)

31 12 3.62
(7.8) (3)
44 21 3.42
(11) (5.3)

112 161 59 22 3.25
(28) (40.3) (14.8) (5.5)

S.D.

ระดับ
ความชอบ

0.87

มาก

1

มาก

1.06

มาก

1

ปานกลาง

จากตารางที่ 5.20 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนา
ผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ในด้ านวิดีโอประกอบเนื ้อหาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
มีคา่ เฉลี่ย
3.43 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความต้ องการวิดีโอที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่
แนะนาในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.62 วิดีโอแนะนากล้ องโดยผู้เขียนเนื ้อหาแนะนาผลิตภัณฑ์ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.42 และวิดีโอที่ผลิตโดยบริ ษัทผู้ผลิตกล้ องในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.25
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ตารางที่ 5.21 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้ องการลักษณะเนื ้อหาด้ าน
ต่าง ๆ ของกลุม่ ตัวอย่าง

4.16
3.63

ระดับ
ความชอบ
0.59
มาก
0.88
มาก

4.00
3.86

0.65
0.86

มาก
มาก

4.11
4.02
3.89
3.43

0.85
0.85
0.63
0.87

มาก
มาก
มาก
มาก

ลักษณะเนื ้อหา

S.D.

1. ด้ านบทบาท
2. ด้ านความยาว ของเนื ้อหารวมภาพประกอบ
ไม่เกิน 10 หน้ า
3. ด้ านคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
4. ด้ านบทวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นของผู้เขียนใน
เชิงบวก เชิงลบ และเป็ นกลาง
5. ด้ านการเสนอประสบการณ์ ตรงของผู้เขียน
6. ด้ านการให้ ข้อมูลราคาขาย
7. ด้ านภาพประกอบเนือ้ หา
8. ด้ านวิดีโอประกอบเนือ้ หา

จากตารางที่ 5.21 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้ องการเนื ้อหาในระดับ “มาก” ทุกด้ าน
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลการตัดสินใจซื ้อกล้ อง
ตารางที่ 5.22 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตัดสินใจซื ้อ
ของกลุม่ ตัวอย่าง

ลักษณะ
การตัดสินใจ

ความถี่
(ร้ อยละ)
(ซื ้อ/ อาจจะ

(ซื ้อ/
แนะนา) แนะนา)

แน่นอน
ตัดสินใจซื ้อกล้ องที่
แนะนา
แนะนาผู้อื่นให้ ซื ้อ
กล้ องที่แนะนา

32
(8)
39
(9.8)

ไม่

ไม่ (ซื ้อ/

S.D.

ระดับการ
ตัดสินใจ

0.74

มาก

(ซื ้อ/
(ซื ้อ/
แนะนา)
แนะนา) แนะนา) แน่นอน

163
181
(40.8) (45.3)
114
206
(28.5) (51.5)

22
(5.5)
33
(8.3)

2
(0.5)
8
(2)

3.5

3.36 0.84 ปานกลาง
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จากตารางที่ 5.22 พบว่ากลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซือ้ กล้ องที่แนะนาในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
3.5 และจะแนะนาผู้อื่นให้ ซื ้อกล้ องที่แนะนาในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.36
ตารางที่ 5.23 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตัดสินใจซื ้อภายใต้
เงื่อนไขของกลุม่ ตัวอย่าง
ความถี่
(ร้ อยละ)
ลักษณะ
ระดับการ
S.D.
การตัดสินใจ
ตัดสินใจ
ซื ้อ
ซื ้อ อาจจะ ไม่ซื ้อ ไม่ซื ้อ
แน่นอน
ซื ้อ
แน่นอน
61
165 159
14
1
3.68 0.78
มาก
ตัดสินใจซื ้อหลัง
อ่านเนื ้อหาที่แนะนา (15.3) (41.3) (39.8) (3.5) (0.3)
กล้ องยี่ห้อเดียวกับที่
ใช้ อยูแ่ ล้ ว
0
60
212
77
30 2.91 0.92 ปานกลาง
ตัดสินใจซื ้อหลัง
อ่านเนื ้อหาที่แนะนา (0)
(15) (53) (19.3) (7.5)
กล้ องยี่ห้อแตกต่าง
กับที่ใช้ อยู่
จากตารางที่ 5.23 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจภายใต้ เงื่ อนไข “อ่านรี วิวกล้ อง
ยี่ห้อเดียวกับที่ใช้ อยู่แล้ ว” ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 ในขณะที่การตัดสินใจภายใต้ เงื่อนไข “อ่าน
รี วิวกล้ องยี่ห้อแตกต่างกับที่ใช้ อยู่” พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.91
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ส่ วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ดาเนินการทดสอบสมมติฐาน โดยแยก
วิเคราะห์กลุม่ ตัวอย่างเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพ และกลุม่ ผู้ไม่มีรายได้ จาก
การถ่ายภาพโดยนาเสนอเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
5.1 การทดสอบสมมติฐานกลุม่ ผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
5.2 การทดสอบสมมติฐานกลุม่ ผู้ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
รายละเอียดการทดสอบสมมติฐาน มีดงั ต่อไปนี ้
สมมติฐาน
5.1 ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดย
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตแต่ละด้ านของกลุม่ ผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 1: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านบทบาทมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้มีรายได้ จาก
การถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.24 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านบทบาทกับ
การตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

ความต้ องการเนื ้อหา

r

Sig.

r

Sig.

ด้ านบทบาท
„ บทบาทผู้ให้ ข้อมูล
„ บทบาทผู้ให้ คาแนะนา

0.099
0.046

0.174
0.529

0.105
0.058

0.152
0.428

จากตารางที่ 5.24 พบว่า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านบทบาทไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
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สมมติฐานย่อยข้ อที่ 2: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านความยาวมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้มีรายได้ จาก
การถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.25 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านความยาวกับ
การตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านความยาว ของเนื ้อหารวมภาพประกอบ
ไม่เกิน 10 หน้ า

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

r

Sig.

r

Sig.

-0.007

0.926

-0.131

0.074

จากตารางที่ 5.25 พบว่า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านความยาวไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 3: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้
มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.26 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
กับการตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

ความต้ องการเนื ้อหา

r

Sig.

r

Sig.

ด้ านคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
„ คุณสมบัตดิ ้ านการใช้ งาน
„ คุณสมบัตดิ ้ านรูปลักษณ์

0.067
0.118

0.360
0.105

0.094
0.125

0.198
0.086

จากตารางที่ 5.26 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านคุณสมบัติด้านการใช้ งานและด้ านรูปลักษณ์ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ

95
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 4: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านบทวิจารณ์ มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้มีรายได้
จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.27 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านบทวิจารณ์กบั การ
ตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านบทวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นของผู้เขียน
ในเชิงบวก เชิงลบ หรื อเป็ นกลาง

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

r

Sig.

r

Sig.

0.078

0.286

-0.083

0.254

จากตารางที่ 5.27 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเ อสแอลอาร์ ที่สร้ างขึน้ โดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตานบทวิจ ารณ์ ทัง้ ทางบวก ลบ หรื อเป็ นกลางไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 5: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านการเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียนมีความสัมพันธ์ กับการ
ตัดสินใจซื ้อของผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.28 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านการเสนอ
ประสบการณ์ตรงของผู้เขียนกับการตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านการเสนอประสบการณ์ ตรงของผู้เขียน

ตัดสินใจซื ้อ
r

Sig.

-0.122

0.093

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
r
-0.191**

0.009

จากตารางที่ 5.28 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดี เ อสแอลอาร์ ที่ ส ร้ างขึ น้ โดยผู้ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ด้ า นการเสนอประสบการณ์ ต รงของผู้เ ขี ย น มี
ความสัมพันธ์ เชิงลบกับการแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังนี
้ ้เป็ น
ความสัมพันธ์ที่ระดับต่า
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สมมติฐานย่อยข้ อที่ 6: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านการให้ ข้อมูลราคาขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของ
ผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.29 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านการให้ ข้อมูลราคา
ขายกับการตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านการให้ ข้อมูลราคาขาย

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

r

Sig.

r

Sig.

0.110

0.131

0.123

0.091

จากตารางที่ 5.29 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดี เ อสแอลอาร์ ที่ ส ร้ างขึ น้ โดยผู้ ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ด้ า นการให้ ข้ อมู ล ราคาขายของผู้ เขี ย น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 7: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านภาพประกอบเนื ้อหามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้มี
รายได้ จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.30 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านภาพประกอบเนื ้อหา
กับการตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านภาพประกอบเนือ้ หา
„ ภาพกล้ องประกอบเนื ้อหา
„ ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่แนะนา
„ ภาพอื่น ๆ ประกอบเนื ้อหา เช่น ภาพแผนภูมิ
ภาพโครงร่าง

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

r

Sig.

r

Sig.

-0.002
-0.043
0.077
-0.031

0.982
0.561
0.291
0.674

0.081
0.072
0.019
0.085

0.266
0.322
0.792
0.247
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จากตารางที่ 5.30 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเ อสแอลอาร์ ที่ ส ร้ างขึน้ โดยผู้ใ ช้ อิ นเทอร์ เ น็ ต ด้ า นภาพประกอบเนื อ้ หาไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
การตัดสินใจซื ้อ
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 8: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านวิดีโอประกอบเนื ้อหามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้
มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.31 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านวิดีโอประกอบเนื ้อหา
กับการตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านวิดีโอประกอบเนือ้ หา
„ วิดีโอที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่แนะนา
„ วิดีโอที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตกล้ อง
„ วิดีโอแนะนากล้ องโดยผู้เขียนเนื ้อหาแนะนา
ผลิตภัณฑ์

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

r

Sig.

r

Sig.

0.078
0.099
0.053
0.052

0.285
0.177
0.467
0.479

0.000
0.009
-0.013
0.004

0.999
0.906
0.862
0.953

จากตารางที่ 5.31 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเ อสแอลอาร์ ที่ ส ร้ างขึน้ โดยผู้ใ ช้ อิ นเทอร์ เน็ ตด้ านวิ ดีโ อประกอบเนื อ้ หาไม่มี ค วามสัม พันธ์ กับ
การตัดสินใจซื ้อ
จากการทดสอบสมมติฐานที่กล่าวมาสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ ดงั นี ้
ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เ น็ต แต่ล ะด้ าน ไม่มี ความสัม พันธ์ กับการตัดสิน ใจซื อ้ ของผู้มี รายได้ จ ากการถ่ายภาพ
ยกเว้ นด้ านการเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียนมีความสัมพันธ์ เชิงลบกับการแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ทังนี
้ ้เป็ นความสัมพันธ์ที่ระดับต่า
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สมมติฐาน
5.2 ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดย
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตแต่ละด้ านของกลุ่มผู้ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ซื ้อ
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 1: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านบทบาทของผู้แนะนามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้
ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.32 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านบทบาทกับ
การตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

ความต้ องการเนื ้อหา

r

Sig.

r

Sig.

ด้ านบทบาท
„ บทบาทผู้ให้ ข้อมูล
„ บทบาทผู้ให้ คาแนะนา

0.008
0.187**

0.909
0.006

-0.030
0.132

0.669
0.056

จากตารางที่ 5.32 พบว่า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึน้ โดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านบทบาทผู้ให้ คาแนะนามีความสัมพันธ์ กับการ
ตัดสินใจซื ้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ทังนี
้ ้เป็ นความสัมพันธ์ที่ระดับต่า
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สมมติฐานย่อยข้ อที่ 2: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านความยาวมีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้ไม่มีรายได้
จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.33 แสดงค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ข องความต้ อ งการเนื อ้ หาด้ า นความยาวกั บ
การตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านความยาว ของเนื ้อหารวมภาพประกอบ
ไม่เกิน 10 หน้ า

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

r

Sig.

r

Sig.

0.144*

0.036

0.084

0.227

จากตารางที่ 5.33 พบว่า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเอสแอลอาร์ ที่ส ร้ างขึน้ โดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านความยาวมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื อ้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ทังนี
้ ้เป็ นความสัมพันธ์ที่ระดับต่า
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 3: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้
ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.34 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
กับการตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

ความต้ องการเนื ้อหา

r

Sig.

r

Sig.

ด้ านคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
„ คุณสมบัตดิ ้ านการใช้ งาน
„ คุณสมบัตดิ ้ านรูปลักษณ์

0.092
-0.071

0.184
0.307

-0.002
0.003

0.979
0.962
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จากตารางที่ 5.34 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านคุณสมบัติด้านการใช้ งานและด้ านรูปลักษณ์ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 4: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านบทวิจารณ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้ไม่มีรายได้
จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.35 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านบทวิจารณ์กบั การ
ตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านบทวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นของผู้เขียน
ในเชิงบวก เชิงลบ หรื อเป็ นกลาง

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

r

Sig.

r

Sig.

0.151*

0.028

0.181**

0.009

จากตารางที่ 5.35 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเ อสแอลอาร์ ที่ ส ร้ างขึน้ โดยผู้ใช้ อิ นเทอร์ เน็ ตด้ า นบทวิจ ารณ์ ทัง้ ทางบวก ลบ หรื อ เป็ นกลางมี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการตัดสินใจซื ้อและแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทังนี
้ ้เป็ นความสัมพันธ์ที่ระดับต่า
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 5: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านการเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียนมีความสัมพันธ์ กับการ
ตัดสินใจซื ้อของผู้ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.36 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านการเสนอ
ประสบการณ์ตรงของผู้เขียนกับการตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านการเสนอประสบการณ์ ตรงของผู้เขียน

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

r

Sig.

r

Sig.

0.087

0.206

0.042

0.547
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จากตารางที่ 5.36 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเ อสแอลอาร์ ที่ ส ร้ างขึน้ โดยผู้ใช้ อิน เทอร์ เน็ ตด้ า นการเสนอประสบการณ์ ต รงของผู้เขี ยน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 6: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านการให้ ข้อมูลราคาขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของ
ผู้ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ

ตารางที่ 5.37 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านการให้ ข้อมูลราคา
ขายกับการตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านการให้ ข้อมูลราคาขาย

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

r

Sig.

r

Sig.

0.102

0.141

0.131

0.058

จากตารางที่ 5.37 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านการให้ ข้อมูลราคาขายไม่มีความสัมพันธ์ กบั การ
ตัดสินใจซื ้อ
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สมมติฐานย่อยข้ อที่ 7: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านภาพประกอบเนื ้อหามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้
ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.38 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านภาพประกอบเนื ้อหา
กับการตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านภาพประกอบเนือ้ หา
„ ภาพกล้ องประกอบเนื ้อหา
„ ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่แนะนา
„ ภาพอื่น ๆ ประกอบเนื ้อหา เช่น ภาพแผนภูมิ
ภาพโครงร่าง

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

r

Sig.

r

Sig.

0.080
0.138*
0.001
0.033

0.245
0.046
0.989
0.629

0.125
0.107
0.065
0.096

0.071
0.121
0.346
0.166

จากตารางที่ 5.38 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านภาพกล้ องประกอบเนื ้อหามีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการตัดสินใจซื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ทังนี
้ ้เป็ นความสัมพันธ์ที่ระดับต่า

103
สมมติฐานย่อยข้ อที่ 8: ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
ที่สร้ างขึ ้นโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านวิดีโอประกอบเนื ้อหามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อของผู้
ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
ตารางที่ 5.39 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความต้ องการเนื ้อหาด้ านวิดีโอประกอบเนื ้อหา
กับการตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะการตัดสินใจ
ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านวิดีโอประกอบเนือ้ หา
„ วิดีโอที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่แนะนา
„ วิดีโอที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตกล้ อง
„ วิดีโอแนะนากล้ องโดยผู้เขียนเนื ้อหาแนะนา
ผลิตภัณฑ์

ตัดสินใจซื ้อ

แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

r

Sig.

r

Sig.

0.089
0.053
0.112
0.064

0.196
0.445
0.106
0.353

0.111
0.078
0.105
0.099

0.109
0.259
0.127
0.151

จากตารางที่ 5.39 พบว่ า ความต้ อ งการเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ ง
ดีเ อสแอลอาร์ ที่ ส ร้ างขึน้ โดยผู้ใ ช้ อิ นเทอร์ เน็ ตด้ านวิ ดีโ อประกอบเนื อ้ หาไม่มี ค วามสัม พันธ์ กับ
การตัดสินใจซื ้อ
จากการทดสอบสมมติฐานที่กล่าวมาสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ ดงั นี ้
1. ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดย
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านบทบาทผู้ให้ คาแนะนา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื ้อของผู้ไม่มี
รายได้ จากการถ่ายภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ทังนี
้ ้เป็ นความสัมพันธ์ระดับต่า
2. ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดย
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านความยาว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื ้อของผู้ไม่มีรายได้ จากการ
ถ่ายภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ทังนี
้ ้เป็ นความสัมพันธ์ระดับต่า
3. ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดย
ผู้ใช้ อินเทอร์ เ น็ต ด้ านบทวิจารณ์ ในเชิง บวก ลบ หรื อเป็ นกลาง มี ความสัม พันธ์ เชิ งบวกกับการ

104
ตัดสินใจซื ้อและแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อของผู้ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทังนี
้ ้เป็ นความสัมพันธ์ระดับต่า
4. ความต้ องการเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างขึ ้นโดย
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ านภาพกล้ องประกอบเนื ้อหามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื ้อของผู้ไม่
มีรายได้ จากการถ่ายภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ทังนี
้ ้เป็ นความสัมพันธ์ระดับต่า
สรุ ปผลการสารวจผู้บริ โภค พบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็ นเพศชายมากกว่าหญิง อยู่ในช่วง
อายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัท มีรายได้ ต่อเดือน
ประมาณ 20,001-40,000 บาท เป็ นผู้ไ ม่มี ร ายได้ จ ากการถ่ า ยภาพ ใช้ ก ล้ อ งดี เ อสแอลอาร์
ระดับกลางในการถ่ายภาพ มากที่สดุ
กลุม่ เป้าหมายดังที่กล่าวข้ างต้ นใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ต กูเกิลเสิร์ชเอนจิ ้น และเว็บไซต์มากที่สดุ
คื อ เว็ บ ไซต์ พั น ทิ ป ห้ องกล้ อง (www.pantip.com/camera)
รองลงมาคื อ ไทยดี โ ฟโต้
(www.thaidphoto.com) ตากล้ อง (www.taklong.com) และพิกซ์โปร (www.pixpros.net) ในการ
ค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับกล้ องดีเอสแอลอาร์ มากที่สดุ ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คบ่อยที่สดุ ส่วน
คุ ณ สมบัติ ข องผู้ เขี ย นที่ ส่ ง ผลต่ อ ความชอบเนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ การแนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ อง
ดีเอสแอลอาร์ มากที่สุด คือ ความชานาญในการถ่ายภาพ รองลงมาคือการถ่ายภาพประกอบที่
สวยงาม และลีลาการเขียนที่อา่ นสนุกของผู้เขียน
เมื่อสารวจถึงความต้ องการลักษณะเนื ้อหาในแต่ละด้ านเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์
กล้ องดีเอสแอลอาร์ ของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า เนื ้อหาที่มีระดับความชอบอยูใ่ นเกณฑ์ “มากที่สดุ ”
และมีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือเนื ้อหาด้ านบทบาทผู้ให้ ข้อมูล รองลงมาคือด้ านคุณสมบัติด้านการใช้ งาน
และด้ านภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่แนะนา มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือภาพอื่น ๆ ประกอบเนื ้อหา เช่น ภาพ
แผนภูมิ ภาพโครงร่าง รองลงมาคือวิดีโอที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตกล้ อง และโดยรวมของวิดีโอ
ประกอบเนื ้อหา
ลักษณะการตัดสินใจซือ้ กล้ องที่แนะนาที่มีความถี่ สูงสุดคือ อาจจะซือ้ รองลงมาคือซือ้
และซื ้อแน่นอน ลักษณะการตัดสินใจแนะนาผู้อื่นให้ ซื ้อกล้ องที่แนะนาที่มีความถี่สูงสุดคือ อาจจะ
แนะนา รองลงมาคือแนะนา และ แนะนาแน่นอน ในด้ านของลักษณะการตัดสินใจซื อ้ ภายใต้
เงื่อนไขการตัดสินใจซื ้อหลังอ่านเนื ้อหาแนะนากล้ องยี่ห้อเดียวกับที่ใช้ อยูแ่ ล้ วพบว่าอยู่ในระดับมาก

105
หมายถึง “ซื ้อ” และกล้ องยี่ห้อแตกต่างกับที่ใช้ อยู่พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง “อาจจะ
ซื ้อ”
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของความต้ องการเนือ้ หาแต่ละด้ านกับการตัดสินใจซือ้ ของ
ผู้บริโภคที่มีรายได้ จากการถ่ายภาพพบว่า ไม่มีเนื ้อหาด้ านใดเลยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ซื ้อ มีเพียงการเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของความต้ องการเนือ้ หาแต่ละด้ านกับการตัดสินใจซือ้ ของ
ผู้บริ โภคที่ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพมีข้อค้ นพบที่แตกต่างออกไปว่า เนือ้ หาด้ านบทบาทผู้ให้
คาแนะนา ด้ านความยาว ด้ านบทวิจารณ์ และด้ านภาพกล้ องประกอบเนื ้อหา มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื ้อ ส่วนเนื ้อหาด้ านที่มีความสัมพันธ์กับการแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ มีเพียงเนื ้อหาด้ านบท
วิจารณ์เท่านัน้
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บทที่ 6
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง “เนือ้ หาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ กล้ องดีเอสแอลอาร์ ท่ ีสร้ างโดย
ผู้ ใช้ อินเทอร์ เน็ต กับการตัดสินใจซือ้ ของผู้ บริ โภค” เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานวิธีคิดและ
ระเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง ประมาณและคุณ ภาพ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาและการส ารวจผู้รั บ สาร การ
วิเคราะห์เนื ้อหาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์
ที่มีความเกี่ยวพันสูงที่สร้ างโดยผู้ ใช้ อินเทอร์ เน็ต การสารวจผู้รับสารในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเนื ้อหาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันสูงที่สร้ างโดย
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตกับการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ เนือ้ หา
วิจัย ลักษณะเนื อ้ หาเกี่ ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ กล้ องดีเอสแอลอาร์ ที่สร้ างโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ต พบว่าเป็ นเนื ้อหาที่มีสาระดังตัวอย่างที่ได้ จากการวิเคราะห์เนื ้อหา ได้ แก่ เนื ้อหาด้าน
บทบาท ประกอบด้ วย บทบาทผู้ให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบทบาทผู้แนะนาที่
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจซื ้อให้ กบั ผู้อ่าน (1) เนื ้อหาด้านความยาว ที่ค้นพบเป็ นจานวนคา
และจานวนหน้ า (2) เนือ้ หาด้านคุณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ ประกอบด้ วยเนื ้อหาที่บง่ บอกคุณสมบัติด้าน
การใช้ งาน เช่น ความละเอียดในการบันทึกภาพ ขนาดเซ็นเซอร์ และความเร็ วชัตเตอร์ และที่บ่ง
บอกคุณสมบัติด้านรูปลักษณ์ เช่น รูปทรงและวัสดุ (3) เนื ้อหาด้านบทวิ จารณ์ เป็ นเนื ้อหาด้ านการ
แสดงความคิด เห็ น ของผู้เ ขี ย นในเชิ ง บวก เชิ ง ลบ หรื อเป็ นกลาง (4) เนื ้อ หาด้านการเสนอ
ประสบการณ์ ตรงของผู้เขี ยน เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ ผลิตภัณฑ์ของผู้เขียน (5)
เนื ้อหาด้านการให้ข้อมูลราคาขาย เป็ นเนื ้อหาที่เกี่ยวกับราคาขายของผลิตภัณฑ์ (6) เนื ้อหาด้าน
ภาพประกอบเนื ้อหา ประกอบด้ วย ภาพกล้ อง ภาพที่ถ่ายจากกล้ อง และภาพอื่น ๆ เช่น ภาพ
แผนภูมิ ภาพโครงร่าง (7) เนื ้อหาด้านวิ ดีโอประกอบเนื ้อหา ประกอบด้ วย วิดีโอที่ถ่ายด้ วยกล้ องที่
แนะนา วิดีโอที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตกล้ อง และวิดีโอแนะนากล้ องโดยผู้เขียนเนื ้อหา
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2. ผลการสารวจผู้บริโภค
ในการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่ากลุม่ เป้าหมายเป็ นเพศชายมากกว่าหญิง อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษัท มีรายได้ ตอ่ เดือนประมาณ 20,00140,000 บาท เป็ นผู้ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ ใช้ กล้ องดีเอสแอลอาร์ ระดับกลางในการถ่ายภาพ
มากที่สดุ
กลุม่ เป้าหมายดังที่กล่าวข้ างต้ นใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ต กูเกิลเสิร์ชเอนจิ ้น และเว็บไซต์มากที่สดุ
คื อ เว็ บ ไซต์ พั น ทิ ป ห้ องกล้ อง (www.pantip.com/camera)
รองลงมาคื อ ไทยดี โ ฟโต้
(www.thaidphoto.com) ตากล้ อง (www.taklong.com) และพิกซ์โปร (www.pixpros.net) ในการ
ค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับกล้ องดีเอสแอลอาร์ มากที่สดุ ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คบ่อยที่สดุ ส่วน
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เขี ย นที่ ส่ ง ผลต่ อ ความชอบเนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ การแนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ อง
ดีเอสแอลอาร์ ม ากที่สุดคือ ความชานาญในการถ่ายภาพ รองลงมาคือการถ่ายภาพประกอบที่
สวยงาม และลีลาการเขียนที่อา่ นสนุกของผู้เขียน
เมื่อสารวจถึงความต้ องการลักษณะเนื ้อหาในแต่ละด้ านเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์
กล้ องดีเอสแอลอาร์ ของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า เนื ้อหาที่มีระดับความชอบอยูใ่ นเกณฑ์ “มากที่สดุ ”
และมีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือเนื ้อหาด้ านบทบาทผู้ให้ ข้อมูล รองลงมาคือด้ านคุณสมบัติด้านการใช้ งาน
และด้ านภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่นามารี วิว มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือภาพอื่น ๆ ประกอบเนื ้อหา เช่น
ภาพแผนภูมิ ภาพโครงร่าง รองลงมาคือวิดีโอที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตกล้ อง และโดยรวมของวิดีโอ
ประกอบเนื ้อหา
ลักษณะการตัดสินใจซือ้ กล้ องที่ แนะนาที่มีความถี่ สูงสุดคือ อาจจะซือ้ รองลงมาคือซือ้
และซื ้อแน่นอน ลักษณะการตัดสินใจแนะนาผู้อื่นให้ ซื ้อกล้ องที่แนะนาที่มีความถี่สงู สุดคือ อาจจะ
แนะนา รองลงมาคือแนะนา และ แนะนาแน่นอน ในด้ านของลักษณะการตัดสินใจซือ้ ภายใต้
เงื่อนไขการตัดสินใจซื ้อหลังอ่านเนื ้อหาแนะนากล้ องยี่ห้อเดียวกับที่ใช้ อยูแ่ ล้ วพบว่าอยู่ในระดับมาก
หมายถึง “ซื ้อ” และกล้ องยี่ห้อแตกต่างกับที่ใช้ อยู่พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง “อาจจะ
ซื ้อ”
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ผลการตรวจสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย ความต้องการลักษณะเนื ้อหาเกี ่ยวกับการแนะนาผลิ ตภัณฑ์ กล้อง
ดี เอสแอลอาร์ ทีส่ ร้างขึ้นโดยผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตแต่ละด้านมี ความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื ้อ
ผู้วิ จัย ได้ ท ดสอบสมมติ ฐ านแยกกลุ่ม ตัว อย่า ง 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่ม ผู้มี ร ายได้ จ ากการ
ถ่ายภาพ และกลุม่ ผู้ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ ผลการตรวจสอบมีดงั นี ้
กลุม่ ผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความต้ องการเนื ้อหาใน
แต่ละด้ านไม่มีความสัมพันธ์กนั กับการตัดสินใจซื ้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้ น
การเสนอประสบการณ์ ตรงของผู้เขียนที่มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับการแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้ออย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
กลุม่ ผู้ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความต้ องการเนื ้อหา
ด้ านบาทบาทผู้ให้ คาแนะนา ด้ านความยาว ด้ านบทวิจารณ์ และด้ านภาพกล้ องประกอบเนื ้อหา มี
ความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี ้ยั งค้ นพบว่า
เนื ้อหาด้ านบทวิจารณ์ มีความสัมพันธ์กับการแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะนาเสนออภิปรายผลของวิจยั ตามประเด็นดังต่อไปนี ้
ลักษณะเนือ้ หาแนะนาผลิตภัณฑ์ กล้ องดีเอสแอลอาร์ ท่ สี ร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
จากผลการวิจยั พบว่า ลักษณะเนื ้อหาที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตมีลกั ษณะหลายประการ
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั จากต่างประเทศหลายเรื่ องด้ วยกันดังนี ้
จากผลการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาแนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ องดี เ อสแอลอาร์ ที่ ส ร้ างโดยผู้ ใช้
อินเทอร์ เน็ต พบว่า ลักษณะเนื ้อหา ประกอบด้ วยการนาเสนอบทบาทในฐานะผู้ให้ ข้อมูลและผู้ให้
คาแนะนา การบอกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ การเสนอด้ านบทวิจารณ์ การเสนอประสบการณ์ตรง
ของผู้เ ขี ย น การเสนอภาพและวิ ดี โ อประกอบบทความ ซึ่ ง ลัก ษณะเนื อ้ หาดัง กล่ า วมี ค วาม
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Li and Zhan (2011) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับเนื ้อหาในงานเขียนที่ก่อให้ เกิด
คาพูดปากต่อปาก และได้ เสนอตัวแปรของเนื ้อหาแนะนาผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ ว่า
ประกอบด้ วยตัวแปรด้ านเนื ้อหา ได้ แก่ เนื ้อหาด้ านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ด้ านบทวิจารณ์ ด้ านการ
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นาเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ด้ านภาพและวิดีโอประกอบเนื ้อหา นอกจากนี ้งานวิจยั ของ
Park และคณะ (2007) ที่ศกึ ษาเนื ้อหาแนะนาผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์ เน็ตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ได้ เสนอลักษณะเนื ้อหาด้ านบทบาทว่าจะประกอบด้ วย บทบาทผู้ให้ ข้อมูล และบทบาทผู้แนะนา
นอกจากนันยั
้ งมีงานวิจยั ของ Schmallegger และคณะ ศึกษาเรื่ องการใช้ ภาพถ่ายบนเว็บไซต์
เนื ้อหาแนะนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเกิดคาพูดปากต่อปากและการตัดสินใจซื ้อ
ลักษณะเนื ้อหาที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นลักษณะเนื ้อหาที่เป็ นข้ อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ซึ่งจากแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2010) ที่ อธิ บายว่าลักษณะดัง กล่าวเป็ นปั จจัย
ภายนอกของแหล่ ง อ้ า งอิ ง ไม่ เ ป็ นทางการและไม่ แ สวงหาก าไร ในกลุ่ ม วัฒ นธรรมย่ อ ยบน
อินเทอร์ เน็ต ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลดิบของขันปั
้ จจัยนาเข้ า (input) ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริ โภคที่
จะถูกส่งไปยัง ขัน้ กระบวนการ (process) และจะประมวลผลมาเป็ นผลลัพธ์ (output) ว่าจะ
ตัดสินใจซื ้อหรื อไม่อย่างไรในท้ ายที่สดุ
การแสวงหาข้ อมูลผลิตภัณฑ์
จากผลการวิจัยที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข้ อมูลผลิตภัณฑ์กล้ องดีเอสแอลอาร์
จากเว็บไซต์ม ากกว่า 1 เว็บ ซึ่งสามารถอธิ บายได้ ด้วยทฤษฎี สินค้ าที่ มีความเกี่ ยวพันสูง (high
involvement product) โดย “ระดับความเกี่ยวพัน” เป็ นตัวแปรสาคัญที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมการ
ค้ นหาข้ อมูลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล (Assael, 2004) โดยประเมินจากความต้ องการ
ค่านิยม และความสนใจ (Zaichkowsky, 1985) ซึ่ง หากเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มี ความเกี่ ยวพันสูง
ผู้บริโภคจะทุม่ เทใช้ เวลาและความพยายามค้ นหาข้ อมูลและประมวลทางเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ก่อนที่ จ ะตัดสิ นใจซือ้ มากกว่าสิ นค้ าที่ มีความเกี่ ยวพันต่า เพราะมีความเสี่ ยงทางด้ านการเงิ น
มากกว่า (Schiffman and Kanuk, 2010; Solomon, 2011) กล้ องถ่ายภาพก็เป็ นสินค้ าที่มีความ
เกี่ยวพันสูง (Chaudhuri, 2000; Solomon, 2011; Hawkins et al., 2004) ดังนันกลุ
้ ่มตัวอย่างจึง
ต้ อ งค้ น หาข้ อ มูล ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ อ งดี เ อสแอลอาร์ จ ากหลายแหล่ง ข้ อ มูล ก่ อ นที่ จ ะตัด สิ น ใจซื อ้
(Robertson et. al, 1984)
จากผลการวิ จัย ที่ พ บว่า กลุ่ม ตัว อย่า งใช้ อิ น เทอร์ เ น็ต เป็ นช่อ งทางในการค้ น หาข้ อ มูล
เกี่ยวกับกล้ องดีเอสแอลอาร์ มากที่สดุ จานวน 374 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.2 ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อมูล
ของ Hawkins and Motherbaugh (2010) ที่ค้นคว้ าจากเอกสารหลายชิ ้นและพบว่าอินเทอร์ เน็ต
ได้ ถกู ให้ ความสาคัญเป็ นอับดับแรกของแหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อีกทังยั
้ งเป็ นแหล่งข้ อมูลที่
มีคา่ สามารถเพิ่มยอดขายให้ กบั ที่ร้านและลดบทบาทของพนักงานขายได้ เพราะผู้บริ โภคหาข้ อมูล
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มาก่อนแล้ ว ประกอบกับข้ อมูลของ Pew Internet & American Life Project ที่ระบุว่าผู้บริ โภคใช้
อินเทอร์ เน็ตเพื่อค้ นหาข้ อมูล สินค้ าหรื อบริ การที่คิดจะซื ้อ ร้ อยละ 78 อีกทังยั
้ งใช้ แสดงแสดงความ
คิดเห็นหรื อแนะนาผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อ ร้ อยละ 32 โดยแนวคิดที่สนับสนุนหัวข้ อในการอภิปรายนี ้ได้ ดี
ที่สุดคือแนวคิด Zero Moment of Truth (Lecinski, 2011) ของบริ ษัทผู้คร่ าหวอดในวงการ
อินเทอร์ เ น็ตอย่างกูเ กิ ล ที่ ร ะบุ ว่า ผู้บริ โภคจะหาข้ อมูล จากอิน เทอร์ เน็ตและอ่านเนื อ้ หาแนะน า
ผลิตภัณฑ์ และทาการตัดสินใจซื ้อก่อนที่จะออกไปซื ้อสินค้ า กล่าวคือ ผู้บริ โภคตัดสินใจซื ้อตังแต่
้
อยูท่ ี่บ้านก่อนออกไปยังจุดจาหน่าย
นอกจากนี ้เว็บไซต์เกี่ยวกับเนื ้อหาแนะนาผลิตภัณฑ์ บนสื่ออินเทอร์ เน็ต เป็ นแหล่งข้ อมูลที่
สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตซึง่ มีลกั ษณะของการนาเสนอโดยบุคคล ตามแนวคิดของ Assael (2004)
ซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า อีกทังยั
้ งมีงานวิจยั ของ Jepsen (2007) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคใช้ อินเทอร์ เน็ตในการค้ นหาข้ อมูล และ Schiffman and Kanuk (2010) ซึ่งกล่าวไว้
ว่า การแสวงหาข้ อ มูล บนอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ต้ น ทุนในการใช้ ที่ ต่ า กว่า หรื อ แทบไม่มี ค่า ใช้ จ่า ยเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ การหาข้ อ มูล จากช่ อ งทางอื่ น อี ก ทัง้ ยั ง เข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ได้ ต ลอดเวลา ง่ า ยและ
ประหยัดเวลา ด้ วยเหตุนี ้อินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นช่องทางในการค้ นหาข้ อมูลที่กลุม่ ตัวอย่างใช้ มากที่สดุ
การตัดสินใจซือ้ กล้ องของผู้มีรายได้ จากการถ่ ายภาพ
จากผลการวิจยั ที่พบว่าความต้ องการเนื ้อหาในแต่ละด้ าน ของผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
ไม่มี ความสัม พันธ์ กับ การตัดสินใจซือ้ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Park and Kim (2008) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประมวลข้ อมูลของผู้บริ โภคในเนื ้อหา
เกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่าผู้บริ โภคผู้มีทกั ษะความรู้ความชานาญ (expertise) พึ่งพา
เนื อ้ หาแนะนาผลิตภัณ ฑ์ บนอินเทอร์ เน็ตน้ อยกว่าผู้บริ โภคผู้เริ่ ม ต้ น (novice) เพราะพวกเขา
เหล่านัน้ สามารถนาเอาความรู้ และประสบการณ์ ในอดีตมาประกอบการพิจารณาและประมวล
ข้ อมูลที่ ได้ รับจากเนื อ้ หาแนะนาผลิตภัณฑ์ ได้ ดีกว่าผู้บริ โภคที่เป็ นมือใหม่ซึ่ง มีข้อมูลและความ
เข้ าใจในผลิตภัณฑ์ที่น้อยกว่า ซึง่ ในฐานะของผู้วิจยั และช่างภาพ มีความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์กล้ องดี
เอสแอลอาร์ นัน้ ไม่ไ ด้ มี ความแตกต่างกันมากนักในแต่ละรุ่ นและยี่ ห้อที่ ออกใหม่ เพี ยงแค่เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกล้ องที่สงู ขึ ้น เช่น จานวนพิกเซลและการให้ รายละเอียดสีที่ดีขึ ้น กลุ่ม ผู้มีรายได้
จากการถ่ายภาพซึง่ มีความรู้ความเข้ าใจในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้ วจึงพึ่งพาเนื ้อหาแนะนา
ผลิตภัณฑ์แค่ในแง่ของข้ อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่หวั ใจสาคัญของเนื ้อหาประเภทนี ้อย่างการแสดง
ความคิดเห็น (Park, Lee & Han, 2007) และการบอกต่อคุณประโยชน์ขนพื
ั ้ ้นฐาน (Park & Kim,
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2008) เช่น การถ่ายภาพได้ ส วยงามกว่ากล้ องประเภทอื่ นอย่างไร เนื อ้ หาเหล่านี ไ้ ม่มีความจ า
เป็ นมากนักต่อผู้ที่ มี ค วามรู้ ด้ านการถ่า ยภาพอยู่แล้ ว อี กทัง้ ในจ านวนหนึ่ง ของเนื อ้ หาแนะน า
ผลิ ตภัณ ฑ์ บ นอินเทอร์ เ น็ตก็ เ ขี ย นโดยผู้มี ร ายได้ จ ากการถ่ายภาพที่ มี ฝี มื อ ชื่ อเสี ยง และความ
ชานาญด้ านการถ่ายภาพ ดังนันด้
้ วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพซึ่งถือว่าเป็ น
มืออาชีพและมีความชานาญสูง จึงไม่มีเนื ้อหาด้ านใดเลยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
การตัดสินใจซือ้ กล้ องของผู้ไม่ มีรายได้ จากการถ่ ายภาพ
จากผลการวิจยั ที่พบว่าความต้ องการเนื ้อหาด้ านบาทบาทผู้ให้ คาแนะนา ด้ านความยาว
ด้ านบทวิจ ารณ์ และด้ านภาพกล้ องประกอบเนื อ้ หา ของผู้ ไ ม่ มี รายได้จ ากการถ่ ายภาพ มี
ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจซื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายได้ ด้วย
ทฤษฎีดงั นี ้
ด้านบทบาทผู้ ใ ห้ค าแนะน า ตามทฤษฎี กระบวนการตัดสิน ใจซื อ้ ของผู้บริ โ ภค ของ
Schiffman and Kanuk (2010) ขันปั
้ จจัยนาเข้ า (input) ประกอบด้ วยสองส่วน คือ (1) ส่วน
ประสมทางการตลาด (2) สภาพแวดล้ อมทางสังคมและวัฒ นธรรม ซึ่ง คาแนะนาจากรี วิวบน
เว็บไซต์ จัดว่าเป็ นปั จจัยแหล่งอ้ างอิงที่ไม่แสวงหากาไรที่ มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อในขันกระบวนการ
้
(process) และขันผลลั
้
พธ์ (output)
ด้ า นเนื ้ อ หาด้ า นความยาว ที่ ค้ นพบสอดคล้ องกั บ
งานวิจยั ของ Lin และคณะ (2005) ที่ระบุว่าความยาวของเนื ้อหาแนะนาที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่ม
ความเต็มอกเต็มใจ (willingness) ในการอ่านและจะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ในที่สุด ด้านบท
วิ จารณ์ ดังที่ได้ วิเคราะห์เนื ้อหามา พบว่า บทวิจารณ์ในการวิจยั ครัง้ เป็ นบทวิจารณ์เชิงบวก ร้ อยละ
100 ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัย ที่ ยืนยันว่า บทวิจ ารณ์ ในเชิ งบวกมี ผลต่อความตัง้ ใจซื อ้ และการ
ตัดสินใจซื ้อ (Lee et al., 2011; Lin et al., 2005; Park & Lee, 2008) ด้านภาพกล้องประกอบ
เนื ้อหา สอดคล้ องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ รูปภาพบนเว็บไซต์เนื ้อหาที่สร้ างโดยผู้บริ โภค ของ
Schmallegger และคณะ (2010) ที่มีข้อค้ นพบว่ารู ปภาพมีส่วนสาคัญต่อการเกิดคาพูดปากต่อ
ปากบนอินเทอร์ เน็ต
ลักษณะเนือ้ หาการแนะนาผลิตภัณฑ์ ท่ นี าไปสู่การเกิดคาพูดปากต่ อปาก
ตามแนวคิดของ Richins and Root-Shaffer (1988) ปั จจัยที่ทาให้ เกิดคาพูดแบบปากต่อ
ปาก มี 3 ประเภท คือ ข่าวสินค้ า คาแนะนา ประสบการณ์สว่ นบุคคล ตรงกับตัวแปรที่ใช้ วดั ความ
ต้ องการเนื ้อหาในงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แก่ บทบาทผู้ให้ ข้อมูล บทบาทผู้ให้ คาแนะนา และการนาเสนอ
ประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึง่ เนื ้อหาด้ านบทบาทจะต้ องปรากฏอยูใ่ นเนื ้อหาแนะนาผลิตภัณฑ์
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กล้ องดีเอสแอลอาร์ ทกุ เอกสารไม่บทบาทใดก็บทบาทหนึ่ง ประกอบกับการนาเสนอประสบการณ์
ส่วนบุคคล ที่มีมากถึงร้ อยละ 72 ดังนันการวิ
้
จยั นี ้จึงช่วยยืนยันปั จจัยที่ก่อให้ เกิดคาพูดแบบปากต่อ
ปาก ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Hennig-Thurau และคณะ (2004) ที่ค้นหาแรงจูงใจที่ทาให้ เกิด
คาพูดปากต่อปาก นัน่ คือเพื่อระบายประสบการณ์ในเชิงบวกและลบ และการมองหาคาแนะนา
จากผู้ใช้ คนอื่นที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ ว
การตัดสินใจซือ้ กล้ องยี่ห้อที่ใช้ อยู่และกล้ องยี่ห้อที่แตกต่ าง
จากคาถามในการสารวจที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื ้อภายใต้ เงื่อนไข (1) ตัดสินใจซื ้อหลัง
อ่านเนื ้อหาที่แนะนากล้ องยี่ห้อเดียวกับที่ใช้ อยู่แล้ ว (2) ตัดสินใจซื ้อหลังอ่านเนื ้อหาที่แนะนากล้ อง
ยี่ห้อแตกต่างกับที่ใช้ อยู่ ซึ่งผลการวิจัยปรากฏว่าเงื่ อนไขที่ 1มีระดับการตัดสินใจซือ้ อยู่ในระดับ
มาก ในกรณีของเงื่อนไขที่ 2 มีระดับการตัดสินใจซื ้ออยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้ เห็นว่าระดับ
ความเกี่ยวพันในมิตขิ องความชื่นชอบในตราสินค้ า ตามแนวคิดของ Robertson และคณะ (1984)
ที่กล่าวไว้ วา่ ความภักดีหรื อความชื่นชอบในตราสินค้ าเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติในกลุ่มผู้บริ โภคที่มี
ความเกี่ยวพันสูงต่อผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคที่ตดั สินใจภายใต้ เงื่อนไขที่ 1 หรื อเงื่อนไขที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความภักดีต่อตราสินค้ ามากกว่า จะมีระดับการตัดสินใจซื ้อที่สูงกว่าการตัดสินใจภายใต้ เงื่อนไข
ตราสินค้ าที่แตกต่างจากที่ใช้ อยู่ ซึ่งเป็ นไปในทางเดียวกับแนวคิดของ Assael (2004) ที่กล่าวไว้ ว่า
หากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ้ บู ริ โภคมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ าอยู่แล้ วเมื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้บริ โภคก็
จะเชื่อและประเมินผลว่าสินค้ าชนิดนันดี
้ โดยไม่ต้องหาข้ อมูลในการยืนยันความเชื่อของตนเองใหม่
ข้ อเสนอสาหรับบริษัทและการนาไปประยุกต์ ใช้
1. หากบริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต และจัด จ าหน่ า ยกล้ องดี เ อสแอลอาร์ ต้ อ งการใช้ เ นื อ้ หาแนะน า
ผลิตภัณฑ์ในการชักจูง ใจให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ ไม่จาเป็ นต้ องใช้ กับผู้มีรายได้ จากการถ่ายภาพ
แต่กบั ผู้ไม่มีรายได้ จากการถ่ายภาพสมควรจะนาเสนอคาแนะนา (recommendation) และความ
คิดเห็น อีกทังความยาวของบทความที
้
่เหมาะสมจะต้ องไม่ยาวหรื อสันจนเกิ
้
นไป ด้ านบทวิจารณ์
ผลิตภัณฑ์เชิงบวก เชิงลบ หรื อเป็ นกลาง จะต้ องนาเสนอในแง่มุมที่หลากหลาย และการมี ภาพ
กล้ องประกอบเนื ้อหา ซึ่งรวมถึง ภาพถ่ายมุมต่าง ๆ ของสินค้ าและบรรจุภณ
ั ฑ์ เพราะผู้บริ โภคที่ไม่
คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์มีความต้ องการจะเห็นรูปร่างหน้ าตาของกล้ องดีเอสแอลอาร์ ก่อนตัดสินใจซื ้อ
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2. การสร้ างกระแสค าแนะน าแบบปากต่ อ ปากบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ควรใช้ เนื อ้ หาที่ มี
องค์ ป ระกอบของข้ อ มูล สิ น ค้ า ประสบการณ์ ส่ว นบุค คล และค าแนะน าจากผู้ที่ มี ค วามผู้ที่ มี
ความสามารถและความชานาญในการถ่ายภาพ เพราะมีแนวโน้ มว่าผู้บริโภคจะติดตามอ่านเนื ้อหา
แนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากบุค คลเหล่า นี ้ รวมถึ ง กลุ่ม เพื่ อ นของผู้บ ริ โ ภคเพราะเป็ นบุค คลที่ ไ ด้ ใ ห้
คาปรึกษากับกลุม่ ผู้บริโภคมากที่สดุ
3. การประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ ควรให้ น ้าหนักกับเว็บไซต์ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเว็บไซต์ที่ปรากฎในหน้ าแรกของการค้ นหาด้ วยกูเกิลเสิร์ชเอนจิ ้น
ข้ อเสนอสาหรับการวิจัยในครัง้ ต่ อไป
ข้ อค้ นพบในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป 4 ประการคือ
ประการแรกเรื่ องตัวแปรความน่าเชื่อถือของผู้เขียนเนื ้อหาแนะนาผลิตภัณฑ์ จะมีความสัมพันธ์หรื อ
มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคหรื อไม่ ประการที่สองตัวแปรความภักดีและความผูกพันธ์ต่อ
ตราสิ นค้ า ของผู้บริ โภคที่ อ่า นเนื อ้ หาแนะนาผลิตภัณฑ์ อาจจะส่ง ผลต่อการเลื อกอ่า นและการ
ตัด สิ น ใจซื อ้ ประการที่ ส ามเนื อ้ หาแนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ างโดยผู้ ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ( Online
Consumer Reviews, User-generated Content) อาจจะก่อให้ เกิดการแนะนาแบบปากต่อปาก
ได้ ประการสุดท้ ายเนือ้ หาแนะนาผลิตภัณฑ์ที่สร้ างโดยผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต อาจจะสามารถสะท้ อน
กระแสนิยมและยอดขายของผลิตภัณฑ์ได้
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แบบสอบถาม
เรื่อง “เนือ้ หาเกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ กล้ องดีเอสแอลอาร์ ท่ สี ร้ างโดยผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ตกับการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค”
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
กลุม่ วิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจยั
จะประมวลผลในภาพรวม จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี ้ให้ สมบูรณ์
ถูกต้ องตามจริงและตรงกับความเห็นของท่านมากที่สดุ
คาถามคัดกรองผู้ตอบ
ท่านเคยใช้ เสิร์ชเอนจิ ้น (search engine) เพื่อค้ นหาและอ่านรี วิว (review) เกี่ยวกับกล้ อง DSLR
บนอินเทอร์ เน็ตหรื อไม่
เคย
ไม่เคย (จบการตอบแบบสอบถาม)
คาชีแ้ จง : กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่ อง
ที่ตรงกับความจริงและความคิดเห็นของท่ าน
มากที่สุด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ท่านมีรายได้ จากการถ่ายภาพหรื อไม่
มี
ไม่มี
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ
น้ อยกว่า 18 ปี
18 – 21 ปี
22 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
60 ปี ขึ ้นไป
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................
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5. อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
อาชีพอิสระ
6. รายได้ ตอ่ เดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท

ช่างภาพ
ค้ าขาย
5,001-10,000 บาท

พนักงานบริษัท
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................
10,001-20,000 บาท

20,001-40,000 บาท
40,001-60,000 บาท
60,001-80,000 บาท
มากกว่า 80,000 บาท
7. อุปกรณ์ถ่ายภาพ DSLR ที่ทา่ นใช้ ประจา (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
แคนนอน
โปรดระบุรุ่น
1000D, 1100D หรื อเทียบเท่า
600D, 60D หรื อเทียบเท่า
5D, 7D หรื อเทียบเท่า
1D, 1Ds, 1DX หรื อเทียบเท่า
ไม่ทราบ/จาไม่ได้
นิคอน
โปรดระบุรุ่น

D3000, D3100 หรื อเทียบเท่า
D5100, D7000, D90 หรื อเทียบเท่า
D300, D300s, D700 หรื อเทียบเท่า
D3, D3X หรื อเทียบเท่า
ไม่ทราบ/จาไม่ได้
ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่แคนนอนหรื อนิคอน
โปรดระบุยี่ห้อและรุ่น.........................................................................
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ส่ วนที่ 2 : การค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับกล้ องถ่ ายภาพ DSLR
8. เมื่อต้ องการหาข้ อมูลเกี่ยวกับกล้ อง DSLR ท่านหาข้ อมูลจากช่องทางใด (ตอบได้ มากกว่า 1
ข้ อ)
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
ใบปลิว
คนในครอบครัว
เพื่อน
อินเทอร์ เน็ต
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................
9. เสิร์ชเอนจิ ้น (search engine) ที่ทา่ นใช้ หาข้ อมูลกล้ อง DSLR (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
Google
Bing
Yahoo
MSN
อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................................
10. เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ มากที่สดุ
Facebook
T Twitter
อื่น ๆ โปรดระบุ
11. เว็บไซต์ของไทยที่ทา่ นอ่านรี วิวเกี่ยวกับกล้ อง DSLR (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
www.pantip.com/camera
www.pixpros.net
www.pixview.net
www.pixthai.com
www.thaidphoto.com
www.taklong.com
www.techxcite.com

www.fotorelax.com

www.camerartmagazine.com
www.ilovetogo.com
www.klongdigital.com
อื่น ๆ โปรดระบุ................................
12. ท่านชอบอ่านเนื ้อหาของรี วิวเพราะคุณสมบัตขิ ้ อใดของผู้เขียนมากที่สุดเพียงข้ อเดียว
ผู้เขียนมีชื่อเสียงด้ านถ่ายภาพ
ผู้เขียนมีความชานาญในการถ่ายภาพ
ผู้เขียนถ่ายภาพประกอบได้ สวยงาม
ผู้เขียนมีลีลาการเขียนที่อา่ นสนุก
ผู้เขียนมีผลงานเขียนรี วิวหลายเรื่ อง
อื่น ๆ โปรดระบุ...............................
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ส่ วนที่ 3 : ความต้ องการลักษณะเนือ้ หาแนะนากล้ อง DSLR บนอินเทอร์ เน็ต
คาชีแ้ จง : กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่ องที่ตรงกับความต้ องการของท่ านมากที่สุด
13. ท่ านต้ องการลักษณะเนื้อหาแนะนา (รีวิว) กล้ อง DSLR ต่ อไปนี้มากน้ อยเพียง
ลักษณะเนื ้อหา
13.1 ข้ อมูลกล้ อง
13.2 คาแนะนาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อ
13.3 ความยาวของเนื ้อหารวมภาพประกอบไม่
เกิน 10 หน้ า
13.4 คุณสมบัติด้านการใช้ งาน
13.5 คุณสมบัติด้านรูปลักษณ์
13.6 การแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนในเชิงบวก
เชิงลบ และเป็ นกลาง
13.7 ประสบการณ์ผ้ เู ขียนรี วิวที่ได้ ใช้ กล้ อง
13.8 ข้ อมูลด้ านราคา
13.9 ภาพกล้ องประกอบเนื ้อหา
13.10 ภาพที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่นามารี วิว
13.11 ภาพอื่น ๆ ประกอบเนื ้อหา เช่น ภาพแผนภูมิ
ภาพโครงร่าง
13.12 วีดีโอที่ถ่ายด้ วยกล้ องรุ่นที่รีวิว
13.13 วีดีโอที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตกล้ อง
13.14 วิดีโอแนะนากล้ องโดยผู้เขียนเนื ้อหาแนะนา
ผลิตภัณฑ์

ระดับความต้ องการเนื ้อหา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
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ส่ วนที่ 4 : การตัดสินใจซือ้
คาชีแ้ จง : กรุณาทาเครื่องหมาย  ล้ อมรอบตัวเลขที่ตรงกับการตัดสินใจของท่ านมากที่สุด
14. จากที่ท่านเคยได้ อ่านรี วิวกล้ อง DSLR ท่ านคิดว่ า ท่ านมีการตัดสินใจในเรื่ องต่ อไปนี้
มากน้ อยเพียงใด
ไม่ซื ้อแน่นอน
ซื ้อแน่นอน
14.1 ตัดสินใจซื ้อกล้ อง DSLR ที่รีวิว
1
2
3
4
5
ไม่แนะนาแน่นอน
14.2 แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อกล้ อง DSLR ที่รีวิว

1

2

แนะนาแน่นอน
3

4

ไม่ซื ้อแน่นอน

5

ซื ้อแน่นอน

15. ในกรณีที่ทา่ นอ่านรี วิวกล้ อง DSLR
2
ยี่ห้อที่ท่านใช้ อยู่แล้ ว ท่านมีการตัดสินใจซื ้ออย่างไร 1
ไม่ซื ้อแน่นอน
16. ในกรณีที่ทา่ นอ่านรี วิวกล้ อง DSLR ยี่ห้อที่แตกต่ าง
1
2
จากที่ท่านใช้ อยู่ ท่านมีการตัดสินใจซื ้ออย่างไร

3

4

5

ซื ้อแน่นอน
3

4

**************************************
ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ ความร่ วมมือตอบแบบสอบถามอย่ างสมบูรณ์
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ข้ อ สงสัย เสนอแนะ หรื อ ต้ อ งการค าปรึ ก ษา กรุ ณ าติ ด ต่อ ทางทวิ ต เตอร์ @amClear
ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/munmoo หรื ออีเมล clear@somite.co.th

