
 
บทท่ี 2 

แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีใชอางอิงในการศึกษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมใน
กระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณไดแก 

 
แนวคิดเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Stages of the Buying Decision Process)  

Kotler (2003: 200-209) ไดแบงข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคเปน 5 ข้ันตอนคือ 1) การตระหนักถึงความตองการ 2) การคนหาขอมูลขาวสาร 3) การ
ประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซ้ือ และ 5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเกิดข้ึนเปนเวลานานกวาท่ีจะมีการซ้ือจริง และมีผลกระทบหลังจาการซ้ือ
ตามมาอีกดวย ดังจะแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 ข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

ท่ีมา : Kotler (2003: 204) 
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1) การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) หรือการตระหนักถึงปญหา 
(Problem Recognition) เปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยท่ีผูบริโภครูสึกถึงความ
แตกตางระหวางภาวะความตองการท่ีแทจริงกับความตองการท่ีปรารถนา ความตองการอาจถูก
กระตุนโดยส่ิงเราภายในหรือภายนอกก็ได เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ 

2) การคนหาขอมูลขาวสาร (Information Search) เม่ือผูบริโภคไดรับการกระตุนมี
แนวโนมท่ีจะคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคานั้นๆ ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน 2 ระดับ คือ การ
คนหาขอมูลแบบธรรมดา ไดแก การเปดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคามากข้ึน และในระดับถัดมา บุคคล
อาจเขาสูการคนหาขอมูลขาวสารอยางกระตือรือรน โดยการอานหนังสือ การสอบถามเพ่ือน หรือ
การเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับสินคานั้น แหลงขอมูลขาวสารหลักท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือแบงออกเปน 4 กลุม ดงันี้ 

2.1) แหลงบุคคล (Personal Source) ไดแก ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก 
2.2) แหลงการคา (Commercial Source) ไดแก การโฆษณา พนักงานขาย 

บรรจุภัณฑ การสาธิตสินคา 
2.3) แหลงชุมชน (Public Source) ไดแก ส่ือมวลชน องคกรคุมครอง

ผูบริโภค และหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 
2.4) แหลงทดลอง (Experimental Source) ไดแก การจัดการ การ

ตรวจสอบ และการทดลองใชผลิตภัณฑ 
แหลงขอมูลขาวสารแตละแหลงจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือตางกันไป ตาม

ประเภทของผลิตภัณฑและบุคลิกลักษณะเฉพาะของผูซ้ือ โดยท่ัวไปผูบริโภคจะไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสวนใหญจากแหลงการคา ท่ีจะใหความรูและขอมูลขาวสาร แต
แหลงขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ แหลงบุคคล ซ่ึงทําหนาท่ีในการใหขอมูลท่ีถูกตอง
และชวยประเมินผลขอมูล  

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคจะประมวลผล
ขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ โดยมีกระบวนการประมวลผลขอมูลท่ีมีความซับซอนและ
หลากหลาย กระบวนการประเมินของผูบริโภคสวนใหญมีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีการเรียนรู ซ่ึง
พิจารณาวาผูบริโภคทําการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโดยอาศัยจิตใตสํานึกและมีเหตุผลสนับสนุน 
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4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากท่ีไดพิจารณาทางเลือกในข้ันตอน
ท่ี 3 ผูบริโภคมีความต้ังใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑท่ีพอใจมากท่ีสุด แตอาจมี 2 ปจจัยท่ีเขามาสอดแทรก
ความต้ังใจและการตัดสินใจซ้ือไดดังรูปท่ี 2 
 

 
    รูปท่ี 2 ข้ันตอนระหวางการประเมินผลทางเลือกกับข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ  

 
ท่ีมา : Kotler (2003: 207) 

 
4.1) ทัศนคติของบุคคลอ่ืน  (Attitudes of Others)  จะมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือของผูบริโภคท้ังดานบวกและดานลบ ข้ึนอยูกับวาบุคคลอ่ืนนั้นมีทัศนคติท่ีเหมือน
หรือแตกตางกับผูบริโภคในผลิตภัณฑนั้นมากเพียงใด 

4.2) ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดการณไวลวงหนา (Unanticipated 
Situational Factors)  เปนปจจัยท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงจะมีผลในกระทบตอความต้ังใจซ้ือ 
เชน ผูบริโภคอาจมีเหตุจําเปนจะตองใชเงินดวน, พนักงานขายอาจใหบริการไดไมดี 
หรือผูบริโภคเกิดไมอยากซ้ือข้ึนมาเฉยๆ เปนตน 
5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Postpurchase Feeling) หลังจากซ้ือผลิตภัณฑมาแลว 

ผูบริโภคจะมีความรูสึกตอผลิตภัณฑนั้น โดยเปนชองวางระหวางการคาดหวังในตัวผลิตภัณฑของ
ผูบริโภคและการทํางานของผลิตภัณฑท่ีคาดหวังไว ถาผลิตภัณฑไมตรงกับความคาดหวังของ
ผูบริโภค ก็จะทําใหเกิดความรูสึกผิดหวัง แตถาตรงกับความคาดหวังก็จะเกิดความรูสึกเฉยๆ และถา
เกินความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพอใจยิ่งข้ึน ความรูสึกเหลานี้สรางความแตกตางกันในแง
ท่ีวาผูบริโภคจะกลับมาซ้ือสินคาใหม และจะพูดถึงผลิตภัณฑในแงดีหรือไมดีกับบุคคลอ่ืนตอไป
หรือไม ผูบริโภคจะสรางรูปแบบความคาดหวังของตนตามขาวสารที่ไดรับจากพนักงานขาย เพื่อน 
และแหลงขอมูลขาวสารอ่ืนๆ  
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แนวคิดเร่ืองการประมวลผลขอมูลของผูบริโภค (Consumer Information Processing) 
Assael (1995: 258-259) ไดกลาววาข้ันตอนท่ีสําคัญของทุกกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

คือ การคนหาขอมูลขาวสาร และการประมวลผลขอมูล ผูบริโภคจะคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑถาหากวาไดมีสวนรวมในการซ้ือ การมองเห็นความเส่ียงในการตัดสินใจซ้ือ และมองเห็น
ความแตกตางระหวางผลิตภัณฑท่ีสนใจ การคนหาขอมูลขาวสารนั้นมีขอจํากัดท่ีปริมาณขอมูลท่ี
ผูบริโภคสามารถประมวลผลได ซ่ึงหากขอมูลมีปริมาณมากเกินไปก็จะสงผลใหผูบริโภคเกิดความ
สับสนได 

เม่ือผูบริโภคไดขอมูลขาวสารมาแลวจะมีการประมวลผลโดยใชการจดจําซ่ึงแบงได 2  
ประเภท คือ 1) ความจําระยะส้ัน มีหนาท่ีในการคัดกรองขอมูลขาวสารวาสมควรจะจดจําไวใน
ความจําระยะยาวหรือไม 2) ความจําระยะยาว มีการจัดระเบียบ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธของตรา
สินคากับผูบริโภค หลังจากนั้นผูบริโภคจะนําขอมูลท่ีไดไปประเมินมูลคาของตราสินคา จากการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติท่ีมีในตราสินคาแตละตัว ซ่ึงผลลัพธท่ีออกมานั้น คือ การรับรูถึงความเส่ียง
ในดานการเงิน ดานสังคม และดานประสิทธิภาพ ผูบริโภคจะหาทางท่ีจะลดความเส่ียงท่ีรับรูนั้น
โดยการซ้ือสินคาตรายี่หอเหมือนกับผลิตภัณฑอ่ืนท่ีเคยมีประสบการณ การซ้ือตรายี่หอท่ีมีราคาถูก 
หรือตราสินคาท่ีไดรับความนิยมสูงท่ีสุด และผูบริโภคอาจจะกลับการคนหาขอมูลเพิ่มเติมอีกเพื่อ
ลดความเส่ียงในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนั้น 
 
แนวคิดเร่ืองลําดับขัน้ของการตอบสนอง (Response Hierarchy Models) 

Kotler (2003: 568-569) ไดกลาววานักการตลาดสามารถคนหาการตอบสนองทางดาน
ความรูความเขาใจ (Cognitive) ความรูสึก (Affective) และพฤติกรรม (Behavior) โดยเติมบางส่ิง
บางอยางเขาไปใหกับผูบริโภค เพื่อเปล่ียนแปลงทัศนคติ หรือทําใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรม จะ
แสดงไดดวยโมเดลขั้นตอนการตอบสนองของผูบริโภค (Hierarchy-of-Effects Model) ดังรูปท่ี 3  
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รูปท่ี 3 Hierarchy-of-Effects Model  

ท่ีมา : Kotler (2003: 568) 
 

รูจัก (Awareness) ถาหากกลุมเปาหมายสวนใหญยังไมรูจักสินคา ภารกิจหลักของการ
ส่ือสารก็คือ การสรางความรูจัก ซ่ึงอาจเร่ิมดวยการรูจักช่ือสินคา พรอมขอมูลประกอบใหมีการเอย
ช่ือสินคาซํ้าๆ หลายๆ คร้ัง 

ความรู (Knowledge) กลุมเปาหมายอาจจะรูจักสินคาบางแลวแตยังมีขอมูลไมมากพอ 
ในข้ันนี้ตองใหกลุมเปาหมายไดรับขอมูลเพิ่มเติม โดยการนําขอมูลท่ีเกี่ยวกับสินคามาส่ือสารกับ
กลุมเปาหมาย 

ชอบ (Liking) ถากลุมเปาหมายรูจักสินคาดีแลว เขามีความรูสึกอยางไรตอสินคา หาก
กลุมเปาหมายรูสึกไมชอบ ตองคนหาคําตอบวาเพราะเหตุใด ถาความไมชอบน้ันมีผลมาจากตัว
สินคา การส่ือสารอยางเดียวก็ชวยอะไรไมได ตองแกไขปญหาความบกพรองของสินคานั้นกอน 
แลวคอยทําการส่ือสารไปหากลุมเปาหมายอีกคร้ัง 

ชอบมากกวา (Preference) กลุมเปาหมายอาจจะชอบสินคาของเราแตไมไดชอบ
มากกวาสินคาคนอ่ืน ในกรณีนี้ผูทําหนาท่ีส่ือสารตองพยายามสรางใหเกิดความชอบมากกวาโดย
เนนท่ีคุณภาพ คุณคา ประสิทธิภาพ และจุดเดนตางๆ พรอมท้ังคอยตรวจสอบความสําเร็จหลังจาก
การส่ือสารไปแลว 

เชื่อม่ัน (Conviction) กลุมเปาหมายอาจจะชอบสินคาของเรามากกวาของคูแขง แตยัง
ไมถึงข้ันท่ีจะตัดสินใจซ้ือ ผูทําหนาท่ีส่ือสารตองเรงสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนในกลุมเปาหมายท่ี
สนใจวาสินคาท่ีชอบนั้นเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
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ซ้ือ (Purchase) ในท่ีสุดกลุมเปาหมายจํานวนหน่ึงมีความเชื่อม่ัน แตก็ยังไมตัดสินใจ
ซ้ือ บางคนอาจจะรอขอมูลเพิ่มเติม หรือคิดวาจะซ้ือภายหลัง ผูทําหนาท่ีส่ือสารตองทําใหเกิดการ
ตัดสินใจใหได เชน การใหเง่ือนไขราคาพิเศษ ใหของแถม หรือเปดโอกาสใหทดลองสินคา เปนตน 
 
แนวคิด 6 C กับความสําเร็จของเว็บไซต 

จากบทความของภาวุธ พงษวิทยะภานุ (2547) ไดแนะนําเร่ืองการทําเว็บไซตให
ประสบความสําเร็จและมีคนเขามาใชบริการอยางตอเนื่องไววา องคประกอบท่ีสําคัญในการท่ีจะทํา
ใหเว็บไซตประสบความสําเร็จ 6 ตัวไดแก 

1) C-Content (ขอมูล) หมายถึง ขอมูลท่ีอยูบนเว็บไซด โดยรูปแบบของขอมูลท่ี
ใหบริการในเว็บไซตมีหลายรูปแบบ เชน ขอมูลในรูปตัวหนังสือ รูปภาพ เสียงเพลง ภาพยนตร
วีดีโอ ภาพเคล่ือนไหว (Flash animation) และแอพพลิเคช่ัน เปนตน รูปแบบของขอมูลเหลานี้ข้ึนอยู
กับรูปแบบของเว็บไซตท่ีใหบริการ เชน www.MCOT.or.th ใหบริการขาวท่ีเปนท้ังตัวหนังสือ 
(text) ขาววิทยุทางอินเทอรเน็ต ท่ีอยูในรูปของเสียงหรือขาวภาพเคลื่อนไหวได ซ่ึงเปนการ
ผสมผสานการใหบริการที่มีขอมูลหลายรูปแบบ ตามหลักการ 3 ดาน คือ 

1.1) การทําเว็บไซตท่ีมีขอมูลท่ีดีนาเขาไปใชบริการ 
1.2) การจัดการและการบริหารขอมูล (Content Management)  
1.3) รูปแบบของการหาขอมูลมาไวในเว็บไซต มี 3 รูปแบบใหญๆ ไดแก ผูจัดทํา

เว็บไซตเปนผูผลิตขอมูลข้ึนมา (Self Feeding) ขอมูลมาจากผูเขามาใชบริการ (User Feeding) และ 
ขอมูลมาจากพันธมิตร (Partner Content)  

2) C-Commerce (การคาขาย) หมายถึง การทําการคาขายผานเว็บไซตซ่ึงเปนส่ิงสําคัญ
ในการสรางรายไดใหแกเว็บไซตโดยการคาอาจเปนสวนหนึ่ง (Module) ท่ีสามารถนําไปเสริมใหกบั
เว็บไซตทุกประเภทไดเพื่อทําใหเว็บไซตมีบริการและขอมูลท่ีหลากหลายใหกับผูใช  

3) C-Community  (สังคม)  หมายถึง  การรวมตัวของกลุมคนจํานวนหนึ่งท่ีอยูรวมกัน
โดยมีการพูดคุยหรือทํากิจกรรมรวมกันภายในสถานท่ีแหงนั้น  ซ่ึงเว็บไซตถือเปนบริการรูปแบบ
หนึ่งท่ีสามารถนํามาใชและสรางใหเกิด  Community  ออนไลนได  โดยการมี  Community  ใน
เว็บไซตจะชวยทําใหเว็บไซต  มีผูเขามาใชอยางตอเนื่อง  มีขอมูล  (Content)  ท่ีมาจากผูใชสงเขามา
ในเว็บไซต  ซ่ึงถือเปนขอมูลท่ีเจาของเว็บไมตองเปนผูผลิต  ทําใหลดตนทุนและเวลาในการหา
ขอมูลมาใสในเว็บดวย  ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบและกลุมคนท่ีเขามาอยูใน  
Community  การสราง  Community ใหเกิดข้ึนในเว็บไซตมีหลายรูปแบบ ไดแก เว็บบอรด หองแช
ตรูม ไดอาร่ี หรือบล็อก เมล่ิงลิสต  เปนตน 
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4) C-Communication (การติดตอส่ือสาร) หมายถึง ชองทางในการส่ือสารและติดตอ
กับผูใชบริการในเว็บไซต  ยิ่งมีชองทางในการส่ือสารกับผูใชไดมากเทาไร  ก็จะทําใหผูใชสามารถ
เขาถึงขอมูลและบริการในเว็บไซตไดมากข้ึนเทานั้น ตัวอยางชองทางอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาใชรวม  
(Integrated)  กับเว็บไซตไดในการเขาถึงและบริการผูใชในเว็บไซต ไดแก โทรศัพทมือถือ  PDA 
โทรศัพทพื้นฐาน เปนตน 

5) C-Customization หมายถึง รูปแบบการใหบริการที่สามารถปรับแตงการใชงานให
มีความเหมาะสมกับผูใช บริการภายในเว็บไซต เนื่องจากเว็บไซตจะเปนชองทางการส่ือสารท่ี
แตกตางจากชองทางอื่น ๆ โดยสามารถปรับแตงรูปแบบของขอมูลใหตรงกับความตองการของผู
ใชไดอยางดี และยังสามารถเขาใจพฤติกรรมของผูใชได จากการเก็บขอมูลของผูใชผานทางเว็บไซต  

6) C-Convenience หมายถึง การออกแบบเว็บไซตใหสามารถใชงานไดงายและ
สะดวก (Web usability) ซ่ึงจะชวยทําใหผูใชงานเวบสามารถเขาถึงขอมูลหรือบริการตางๆไดอยาง
ถูกตองและครบทุกสวน ซ่ึงจะทําใหเว็บไซตสามารถตอบสนองการใชงานกับผูใชไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ไดแก ดูงาย (Simply) เรียนรูไดงาย (Easy to learn) จดจําวิธีการใชงานไดงาย (Easy 
to use)  เขาถึงไดงาย (Accessibility) ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient to use)  การเจอ
ปญหาและการแกไข 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กิจสมิชณน รัตนศิริทรัพย (2546) ไดศึกษาเรื่องการใชขอมูลจากกระดานขาวใน
อินเทอรเน็ต กับ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง : กรณีศึกษา กลุมสนทนาโภชนาการ และ
ความงาม ของโตะสวนลุมพินีเว็บไซตพันทิพยดอทคอม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท มีการใชงานอินเทอรเน็ตทุกวัน เฉล่ียวันละ 91-120 นาที 
มีความสนใจเกี่ยวกับเคร่ืองสําอางบางประเภท และตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากกระดานขาว 
โดยการคนกระทูในกลุมโภชนาการและความงาม โตะสวนลุมพินีเว็บไซตพันทิพยดอทคอม โดย
ใหความสําคัญกับคุณสมบัติตางๆ ของเคร่ืองสําอางท่ีตองการซ้ือโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
และใหความสําคัญกับลักษณะของแหลงขอมูล คือผูท่ีตอบปญหาในกระดานขาวโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับปานกลาง สวนการตัดสินใจซ้ือพบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดซ้ือเคร่ืองสําอางตาม
คําแนะนําในกระดานขาวโภชนาการและความงาม  
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นฤภัทร เดชอมรธัญ (2545) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลใน
เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการซ้ือกลอง
ดิจิตอลต่ํากวา 1 ป ไดรับขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากหนังสือพิมพและพนักงานขาย เลือกซ้ือ
กลองถายภาพดิจิตอลเม่ือมีรายการสงเสริมการขายและการลดราคา สวนปญหาท่ีพบคือ กลอง
ดิจิตอลมีราคาสูง การคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเพื่อทําการตัดสินใจซ้ือทําไดยาก 
พนักงานขายไมมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับสินคาอยางแทจริง มีสถานที่ใหเลือกซ้ือนอย หาซ้ือ
อุปกรณเสริมไดยาก และการใชงานท่ียุงยากกวากลองฟลม 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูศึกษาสามารถสรุปได
เปนแผนภูมิรูปภาพซ่ึงแสดงถึงปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชขอมูลจากกระดานสนทนา
ออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และ
อุปกรณ ดังแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

การรับรูถึงความตองการ (Need Recognition) 
- กอนที่จะเขามาคนหาขอมูลในกระดานสนทนาออนไลน ผูซื้อไดมีการตระหนักถึงความ
ตองการมากอนหรือไม 

การคนหาขอมูลขาวสาร (Information Search) 
- วิธีการคนหาขอมูล 
- ปริมาณของขอมูลที่ตองการ 
- เวลาที่ใชในการคนหาขอมูล 

 

การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
- ใหความสําคัญกับคุณสมบัติตางๆ ของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ที่ตองการ
ซื้อมากนอยเพียงใด 

- ไดคุณสมบัติของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณมาจากกระดานสนทนาออนไลน
มากนอยเพียงใด 

- ใหความสําคัญกับผูตอบท่ีมีลักษณะตางๆ มากนอยเพียงใด 

 

การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
- ใชเวลานานเทาใดในการตัดสินใจซื้อกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ 
- ใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนฯ ในการตัดสินใจซื้อมากนอยเพียงใด 

 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Postpurchase Behavior) 
- มีความพอใจในกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณที่ซื้อมากนอยเพียงใด 
- มีความพอใจกับขอมูลที่ไดรับจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม
มากนอยเพียงใด 
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จากรูปท่ี 4 แสดงใหเห็นวาในขั้นตอนตางๆ ของการตัดสินใจซ้ือนั้น ข้ันตอนท่ี
เกี่ยวของกับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนมากท่ีสุดก็คือข้ันตอนในการการคนหา
ขอมูล โดยท่ีการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาลงไปในรายละเอียดของแตละข้ันตอนดังนี้ 
 

1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1.1 การใชอินเทอรเน็ตและกระดานสนทนาออนไลนท่ัวไป 

1.1.1 เวลาในการใชอินเทอรเนต็ 
1.1.2 ปริมาณการใชอินเทอรเน็ต 
1.1.3 ปริมาณการใชกระดานสนทนาออนไลน 
1.1.4 ลักษณะการใชกระดานสนทนาออนไลน 

1.2 พฤติกรรมการซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ 
1.2.1 กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณท่ีใช ไดแก 

(1) กลองดิจิตอลเอสแอลอาร 
(2) เลนส 
(3) แฟลช 
(4) ขาต้ังกลอง 
(5) ฟลเตอรเลนส 
(6) กระเปากลอง/กระเปาเลนส 
(7) อุปกรณทําความสะอาด  
(8) อุปกรณหนวยความจํา (Memory Card) 

1.2.2 สาเหตุท่ีซ้ือ ไดแก 
(1) เพื่อเรียนรูการถายภาพ 
(2) เพื่อใชในการทํางาน 
(3) เพื่อความสนุกสนาน/ ทองเท่ียว 
(4) เพื่อความทันสมัย 
(5) ตองการตามอยางเพื่อน 
(6) เพื่อใหไดภาพท่ีมีคุณลักษณะพิเศษแตกตางออกไปจากกลองดิจิตอล 

ประเภทคอมแพกต 
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1.2.3 โอกาสในการซ้ือ ไดแก 
(1) ซ้ือเม่ืออุปกรณเกาเสีย / ใชงานไมได 
(2) ซ้ือเม่ือคิดวามีความจําเปนตองใช 
(3) ซ้ือเม่ือไมพอใจอุปกรณเดิมท่ีใชอยู 
(4) ซ้ือเม่ือมีกิจกรรมการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ (งานเปดตัวผลิตภัณฑ/

กิจกรรมพิเศษ/โปรโมช่ัน/ของแจก/ของแถม) 
(5) ซ้ือเม่ือมีการออกสินคาตัวใหม 

1.2.4 แหลงท่ีซ้ือ ไดแก 
(1) รานขายกลอง (Dealer) 
(2) รานขายสินคาไอที 
(3) หางสรรพสินคา 
(4) ซ้ือจากตางประเทศ 
(5) ซุปเปอรสโตร (เชน บ๊ิกซี, โลตัส) 

1.2.5 คาใชจายในการซ้ือเฉพาะกลองดิจิตอลเอสแอลอาร ในแตละคร้ัง 
1.2.6 คาใชจายในการซ้ืออุปกรณท่ีใชกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร ในแตละคร้ัง 
1.2.7 วิธีการหาขอมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือ ไดแก 

(1) หาขอมูลจากนิตยสาร, ส่ิงพิมพ, ใบปลิว 
(2) หาขอมูลจากโฆษณาทางโทรทัศน 
(3) หาขอมูลจากงานแสดงสินคา 
(4) หาขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน/อินเทอรเน็ต 
(5) ญาติ/ เพื่อนแนะนํา 
(6) พนักงานรานแนะนํา 
 

2. การใชขอมูลในกระดานสนทนาออนไลน เพื่อใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอล
เอสแอลอาร และอุปกรณ 
2.1 การรับรูถึงความตองการ 

2.1.1 มีการตระหนักถึงความตองการมากอนหรือไม วาจะตองใชหรือมีความสนใจใน
กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณชนิดใด 
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2.2 การคนหาขอมูล 
2.2.1 วิธีการคนหาขอมูล ไดแก 

(1) คนขอมูลเฉพาะเร่ืองท่ีตองการโดยกรอกคําท่ีเกี่ยวของในชองดานบนขวาของ
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม แลวกดคนหา 

(2) อานหัวขอกระทูในกลุมสนทนาหลักเกี่ยวกับกลองและการถายภาพแลวคลิก
เขาไปอานหรือรวมสนทนากระทูท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีสนใจ 

(3) อานหัวขอกระทูในกลุมสนทนาหลักเกี่ยวกับกลองและการถายภาพแลวคลิก
เขาไปอานหรือรวมสนทนากระทูท้ังหมด 

(4) อานหัวขอกระทูในกลุมสนทนาของชมรมคนรักผลิตภัณฑยี่หอนั้นๆ ตามท่ี
สนใจอยู 

(5) ต้ังกระทูถามโดยตรงในเร่ืองของผลิตภัณฑท่ีกําลังตัดสินใจ 
2.2.2 ปริมาณของขอมูลท่ีตองการ ไดแก 

(1) ไมเกิน 10 กระทู 
(2) 11 – 20 กระทู 
(3) มากกวา 20 กระทู 
(4) คนไปเร่ือยๆ จนกวาจะตัดสินใจได 

2.2.3 ระยะเวลาที่ใชในการคนหาขอมูล ไดแก 
(1) ไมเกิน 3 วัน 
(2) 4 – 7 วัน 
(3) 8 – 14 วัน 
(4) มากกวา 2 สัปดาห 
(5) คนหาจนกวาจะไดขอมูลมากเพียงพอ 

2.3 การประเมินผลทางเลือก 
2.3.1 ใหความสําคัญกับคุณสมบัติของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณท่ีตองการ

ซ้ือมากนอยเพียงใด 
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2.3.2 คุณสมบัติของกลองดิจิตอลเอสเอลอาร และอุปกรณท่ีตองการทราบ ไดแก 
(1) ระบบการทํางานท่ีทันสมัย แมนยํา 
(2) ความสะดวกในการใชงาน ใชงานงาย 
(3) ความสามารถในการใชงานรวมกับอุปกรณท่ีมีอยูแลว 
(4) ความคมชัด และสีสันของภาพท่ีถายได 
(5) รูปทรงภายนอกสวยงาม 
(6) ขนาดและนํ้าหนัก 
(7) มีการรับประกันจากตัวแทนจําหนายโดยตรง 
(8) ตรายี่หอมีช่ือเสียง เปนท่ีนิยม 
(9) ผูผลิตมีมาตรฐานท่ีนาเช่ือถือได  
(10) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
(11) มีการลดราคา/ของแถมท่ีนาสนใจ 
(12) มี Software เสริมท่ีดีในการจัดการรูปภาพ 
(13) มีอุปกรณเสริมใหเลือกใชไดหลากหลาย 

2.3.3 ขอมูลคุณสมบัติของกลองดิจิตอลเอสเอลอาร และอุปกรณท่ีทราบมาจากกระดาน
สนทนามากนอยเพียงใด 

2.3.4 ลักษณะของผูตอบท่ีนาเช่ือถือ ไดแก 
(1) ผูตอบท่ีมีประสบการณในการใชอุปกรณนั้นๆ 
(2) ผูตอบท่ีประกอบอาชีพชางภาพ 
(3) ผูตอบท่ีเปนสมาชิกของไทยดีโฟโตดอทคอม 
(4) ผูตอบท่ีใหคําแนะนําอยางละเอียดมีเหตุผล 

2.3.5 ใหความสําคัญกับผูตอบท่ีมีลักษณะตางๆ มากนอยเพียงใด 
2.4 การตัดสินใจซ้ือ 

2.4.1 ใชเวลานานเทาใดในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ 
2.4.2 ใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนฯ ในการตัดสินใจซ้ือมากนอยเพียงใด 

2.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
2.5.1 มีความพอใจในกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณท่ีซ้ือมากนอยเพียงใด 
2.5.2 มีความพอใจกับขอมูลท่ีไดรับจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโต

ดอทคอมมากนอยเพียงใด 


