
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง การใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม 
ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ สามารถสรุปผลการศึกษา         
อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 86.0         

มีอายุระหวาง 20-30 ป  คิดเปนรอยละ 61.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 61.0           
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป  /  พนักงานบริษัท  คิดเปนรอยละ  46.5 มีรายได เฉลี่ยตอเดือน                         
สูงกวา 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.5 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการใชงานอินเทอรเน็ตทุกวัน คิดเปนรอยละ 82.0 
ในชวงเวลา 20.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 50.5 ใชเวลาโดยเฉลี่ยมากกวา 180 นาทีตอวัน คิดเปนรอย
ละ 61.0 และใชงานกระดานสนทนาออนไลนเปนระยะเวลาตํ่ากวา 90 นาทีตอวัน คิดเปนรอยละ 42.0 

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดใชงานกลองดิจิตอลเอสแอลอาร สวนอุปกรณที่ใชงาน
รวมกับกลองดิจติอลเอสแอลอารมากท่ีสุด 3 ลําดับ ไดแก เลนส และอุปกรณหนวยความจํา ซ่ึงมีจํานวน
ผูตอบเทากัน คิดเปนรอยละ 92.0 อันดับท่ี 2 ไดแก กระเปากลอง / กระเปาเลนส คิดเปนรอยละ 89.0 
และอันดับท่ี 3 ไดแก ขาต้ังกลอง คิดเปนรอยละ 81.0 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลท่ีซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ คือ 
เพื่อความสนุกสนาน / ทองเที่ยว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 79.0 รองลงมาคือ เพ่ือเรียนรูการถายภาพ     
คิดเปนรอยละ 69.5 และเพื่อใหไดภาพที่มีคุณลักษณะพิเศษแตกตางจากกลองดิจิตอลคอมแพกต         
คิดเปนรอยละ 53.5 โดยซ้ือเม่ือคิดวามีความจําเปนตองใช มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือ   
ซ้ือเม่ือไมพอใจอุปกรณเดิมที่ใชอยู คิดเปนรอยละ 52.5 และซ้ือเม่ืออุปกรณเกาเสีย / ใชงานไมได       
คิดเปนรอยละ 48.5 
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวาแหลงหรือสถานที่ ที่ผูตอบแบบสอบถามซ้ือกลอง
ดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ คือ รานขายกลอง (Dealer) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.0 รองลงมาคือ 
อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 5.0 และรานขายสินคาไอที  คิดเปนรอยละ 3.5 ดานคาใชจายพบวา                 
ผูตอบแบบสอบถามมีคาใชจายในการซ้ือเฉพาะกลองดิจิตอลเอสแอลอาร 20,000-30,000 บาท มากท่ีสุด          
คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.0 และ40,001-50,000 บาท      
คิดเปนรอยละ 19.5 สวนคาใชจายท่ีใชในการซ้ืออุปกรณที่ใชกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร คือ      
5,000-10,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 26.0 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.5 
และ20,001-30,000 บาท  คิดเปนรอยละ 18.5 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวิธีการหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซ้ือกลอง
ดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ คือ  คนหาขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน /อินเทอรเน็ต         
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.5 รองลงมาคือ คนหาขอมูลจากนิตยสาร, ส่ิงพิมพ, ใบปลิว คิดเปน            
รอยละ 63.5 และคนหาขอมูลจากงานแสดงสินคา  คิดเปนรอยละ 38.5 

 
2.  การใชขอมูลในกระดานสนทนาออนไลน เพื่อใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลอง

ดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ 
2.1  การรับรูถึงความตองการ 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับรูถึงความตองการ
เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณที่สนใจกอนเขามาในกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซต
ไทยดีโฟโตดอทคอม คือ ทราบแลววาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ ประเภทไหน ตรายี่หอ
ใด รุนใด และตองการคนขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนฯเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 64.0 โดยเม่ือ
จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแลว สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 54-58 
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ตารางท่ี 54 แสดงการรับรูถึงความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ การรับรูถึงความตองการ 

ชาย 
ทราบแลววาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ ประเภทไหน  
ตราย่ีหอใด รุนใด และตองการคนขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนฯ 
เพิ่มเติม 

หญิง 
ทราบเพียงคร าวๆ  ว า เปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ  
ประเภทไหน 

 
 
ตารางท่ี 55 แสดงการรับรูถึงความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามอายุ 
 

อายุ การรับรูถึงความตองการ 

ตํ่ากวา 20 ป 
และมากกวา 50 ป 

ทราบเพียงคร าวๆ  ว า เปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ  
ประเภทไหน / ทราบแลววาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ 
ประเภทไหน ตรายี่หอใด รุนใด และตองการคนขอมูลจากกระดานสนทนา
ออนไลนฯ เพิ่มเติม 

20-30 ป 
/ 31-40 ป 
และ 41-50 ป 

ทราบแลววาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ ประเภทไหน  
ตราย่ีหอใด รุนใด และตองการคนขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนฯ 
เพิ่มเติม 
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ตารางท่ี 56 แสดงการรับรูถึงความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศกึษา การรับรูถึงความตองการ 

ตํ่ากวามัธยมศกึษาตอนปลาย 
และอนุปรญิญาหรือเทียบเทา 

ทราบเพียงแตวาตนเองมีปญหาบางประการในการถายภาพ 
ตองการหากลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณท่ีชวยแกไข
ปญหานั้นได 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
/ ปรญิญาตร ี
และสูงกวาปรญิญาตร ี

ทราบแลววาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ 
ประเภทไหน ตรายี่หอใด รุนใด และตองการคนขอมูลจาก
กระดานสนทนาออนไลนฯ เพ่ิมเติม 

 
 
ตารางท่ี 57 แสดงการรับรูถึงความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ การรับรูถึงความตองการ 
ขาราชการ 
/ พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
/ รับจางทัว่ไป 
/ พนักงานบรษัิท 
/ ธรุกิจสวนตัว 
/ เจาของธรุกจิ 
/ ชางถายภาพอาชีพ 
และผูทีก่ําลังศึกษาอยู 

ทราบแลววาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ 
ประเภทไหน     ตราย่ีหอใด รุนใด และตองการคนขอมูลจาก
กระดานสนทนาออนไลนฯเพ่ิมเติม 

ผูท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
ทราบเพียงคราวๆ วาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและ
อุปกรณ ตรายี่หอใด 
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ตารางท่ี 58 แสดงการรับรูถึงความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
รายไดเฉลี่ยตอเดอืน การรับรูถึงความตองการ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
/ 10,000-15,000 บาท 
/ 15,001-20,000 บาท 
/ 20,001-25,000 บาท 
/ 25,001-30,000 บาท 
และสูงกวา 30,000 บาท 

ทราบแลววาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ ประเภทไหน  
ตราย่ีหอใด รุนใด และตองการคนขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนฯ
เพิ่มเติม 

 
 

2.2  การคนหาขอมูล 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามทําการคนหาขอมูลในกระดาน

สนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมโดยการ เขาไปอานหัวขอกระทูในกลุมสนทนาหลัก
เกี่ยวกับกลองและการถายภาพแลวคลิกเขาไปอานหรือรวมสนทนากระทูที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีสนใจ 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.0 โดยคนกระทูไปเร่ือยๆ จนกวาจะตัดสินใจได คิดเปนรอยละ 71.5 และ       
ใชเวลาคนหาจนกวาจะไดขอมูลมากเพียงพอ คิดเปนรอยละ 53.0 โดยเม่ือจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถามแลว สามารถแสดงไดดังตารางที่ 59-63 
 
ตารางท่ี 59 แสดงการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ การคนหาขอมูล 

ชาย และหญิง 
คนกระทูไปเรื่อยๆ จนกวาจะตัดสินใจได และใชเวลาคนหาจนกวาจะได
ขอมูลมากเพียงพอ 
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ตารางท่ี 60 แสดงการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามอายุ 
 

อายุ การคนหาขอมูล 

ตํ่ากวา 20 ป 
คนกระทูไปเรื่อยๆ จนกวาจะตัดสินใจได 
และใชเวลาคนหาขอมูลไมเกิน 3 วัน / ใชเวลาคนหาจนกวา
จะไดขอมูลมากเพียงพอ 

20-30 ป 
/ 31-40 ป 
/ 41-50 ป 
และมากกวา 50 ป 

คนกระทูไปเรื่อยๆ จนกวาจะตัดสินใจได 
และใชเวลาคนหาจนกวาจะไดขอมูลมากเพียงพอ 

 
 
ตารางท่ี 61 แสดงการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศกึษา การคนหาขอมูล 

ตํ่ากวามัธยมศกึษาตอนปลาย 
คนหาขอมูลมากกวา 20 กระทู 
และใชเวลาคนหาขอมูล 8-14 วัน 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
/ อนุปรญิญาหรือเทียบเทา 
/ ปรญิญาตร ี
และสูงกวาปรญิญาตร ี

คนกระทูไปเรือ่ยๆ จนกวาจะตัดสินใจได 
และใชเวลาคนหาจนกวาจะไดขอมูลมากเพียงพอ 
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ตารางท่ี 62 แสดงการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ การคนหาขอมูล 
ขาราชการ 
/ พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
/ รับจางทัว่ไป 
/ พนักงานบรษัิท 
/ ธรุกิจสวนตัว 
/ เจาของธรุกจิ 
/ ชางถายภาพอาชีพ 
/ ผูที่กําลังศึกษาอยู 
และอาชีพอ่ืน ๆ 

คนกระทูไปเรือ่ยๆ จนกวาจะตัดสินใจได 
และใชเวลาคนหาจนกวาจะไดขอมูลมากเพียงพอ 

 
 
ตารางท่ี 63 แสดงการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน การคนหาขอมูล 
ตํ่ากวา 10,000 บาท 
/ 10,000-15,000 บาท 
/ 15,001-20,000 บาท 
/ 20,001-25,000 บาท 
/ 25,001-30,000 บาท 
และสูงกวา 30,000 บาท 

คนกระทูไปเรือ่ยๆ จนกวาจะตัดสินใจได 
และใชเวลาคนหาจนกวาจะไดขอมูลมากเพียงพอ 
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2.3  การประเมินผลทางเลือก 
จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ

คุณสมบัติตางๆ  ของกลองดิ จิตอลเอสแอลอาร  และอุปกรณที่ตองการซ้ือโดยรวมมีคาเฉลี่ย                  
อยูในระดับมาก โดยประเด็นยอยของรายละเอียดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก ความคมชัด
และสีสันของภาพที่ถายได  เม่ือจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามแลว สามารถแสดงได
ดังตารางที่ 64-68 
 
ตารางที่ 64 แสดงรายละเอียดประเด็นยอยของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
จําแนกตามเพศ 
 

เพศ ประเด็นยอยท่ีมีคาเฉลีย่สูงสุด 
ชาย และหญิง ความคมชัดและสีสันของภาพท่ีถายได 

 
 
ตารางที่ 65 แสดงรายละเอียดประเด็นยอยของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
จําแนกตามอายุ 
 

อายุ ประเด็นยอยท่ีมีคาเฉลีย่สูงสุด 

ตํ่ากวา 20 ป 
ตรายี่หอมีช่ือเสียง และอ่ืน ๆ ไดแก ราคาขายตอ ความทนทาน 
และความพึงพอใจสวนตัว 

20-30 ป ความคมชัดและสีสันของภาพที่ถายได 
31-40 ป ราคาเหมาะสม กับคุณภาพ 
41-50 ป อ่ืน ๆ ไดแก ราคาขายตอ ความทนทาน และความพึงพอใจสวนตัว 

มากกวา 50 ป 
ระบบการทํางานที่ทันสมัยแมนยํา / ความสะดวกในการใชงาน และ
ความสามารถในการใชงานรวมกับอุปกรณที่มีอยูแลว 
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ตารางที่ 66 แสดงรายละเอียดประเด็นยอยของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ประเด็นยอยท่ีมีคาเฉลีย่สูงสุด 
ตํ่ากวามัธยมศกึษาตอนปลาย ระบบการทํางานที่ทันสมัยแมนยํา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา 

ความสะดวกในการใชงาน 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเทา 

ระบบการทํางานที่ทันสมัยแมนยํา / ความสามารถในการใชงาน
รวมกับอุปกรณที่มีอยูแลว / ความคมชัดและสีสันของภาพท่ีถาย / 
ตรายี่หอมีช่ือเสียง / มี Software เสริมที่ดีในการจัดการรูปภาพ 
และมีอุปกรณเสริมใหเลือกใชไดหลากหลาย 

ปรญิญาตรี ผูผลิตมีมาตรฐานท่ีนาเช่ือถือได 
สูงกวาปริญญาตรี ความคมชัดและสีสันของภาพที่ถายได 
 
 
ตารางที่ 67 แสดงรายละเอียดประเด็นยอยของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ประเด็นยอยท่ีมีคาเฉลีย่สูงสุด 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระบบการทํางานที่ทันสมัยแมนยํา 
รับจางท่ัวไป / พนักงานบรษิทั ความคมชัดและสีสันของภาพที่ถายได 
ธุรกิจสวนตัว / เจาของธรุกจิ อื่น ๆ ไดแก ราคาขายตอ ความทนทาน และความพึงพอใจสวนตัว 

ชางถายภาพอาชีพ 
ระบบการทํางานที่ทันสมัยแมนยํา 
และผูผลิตมีมาตรฐานท่ีนาเช่ือถือได 

กําลังศึกษาอยู อื่น ๆ ไดแก ราคาขายตอ ความทนทาน และความพึงพอใจสวนตัว 
อาชีพอ่ืน ๆ ความคมชัด และสีสันของภาพท่ีถายได 
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ตารางที่ 68 แสดงรายละเอียดประเด็นยอยของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
รายไดเฉลี่ยตอเดอืน การคนหาขอมูล 
ตํ่ากวา 10,000 บาท ความสะดวกในการใชงาน / ความคมชัดและสีสันของภาพท่ีถายได 
10,000-15,000 บาท ผูผลิตมีมาตรฐานที่นาเช่ือถือ 
15,001-20,000 บาท อ่ืน ๆ ไดแก ราคาขายตอ ความทนทาน และความพึงพอใจสวนตัว 
20,001-25,000 บาท ระบบการทํางานท่ีทันสมัยแมนยํา ความสะดวกในการใชงาน 
25,001-30,000 บาท ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
สูงกวา 30,000 บาท ความคมชัดและสีสันของภาพท่ีถายได 

 
 

ดานปริมาณของขอมูลคุณสมบัติตางๆ เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และ
อุปกรณ ท่ีไดรับจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ไดรับปริมาณขอมูลโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยคุณสมบัติสวนใหญที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญนั้น จะสามารถพบไดจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมในระดับ
ท่ีเทากันดวย ซ่ึงแสดงไดดังตารางท่ี 69 และรูปที่ 5 
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ตารางที่ 69 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปริมาณขอมูลท่ีไดรับจากกระดานสนทนาออนไลน
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม และคาเฉลี่ยในการใหความสําคัญกับคุณสมบัติตาง ๆ ของกลองดิจิตอล
เอสแอลอาร และอุปกรณ 
 

การใหความสําคัญ ปริมาณขอมูลท่ีไดรับ 
คุณสมบัตขิองกลองดิจติอลเอสแอลอาร และอุปกรณ 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 
ระบบการทํางานที่ทันสมัย แมนยํา 4.33 มาก 3.93 มาก 
ความสะดวกในการใชงาน ใชงานงาย 4.09 มาก 3.94 มาก 
ความสามารถในการใชงานรวมกับ อุปกรณท่ีมีอยู 4.25 มาก 3.80 มาก 
ความคมชัด และสีสันของภาพท่ีถายได 4.51 มากท่ีสุด 4.00 มาก 
รูปทรงภายนอกสวยงาม 3.70 มาก 3.39 ปานกลาง 
ขนาดและนํ้าหนัก 3.43 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 
มีการรับประกนัจากตัวแทนจําหนายโดยตรง 4.05 มาก 3.68 มาก 
ตรายี่หอมีช่ือเสียง เปนท่ีนยิม 3.90 มาก 3.78 มาก 
ผูผลิตมีมาตรฐานท่ีนาเช่ือถือได 4.36 มาก 3.83 มาก 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.34 มาก 3.87 มาก 
มีการลดราคา/ของแถมที่นาสนใจ 3.29 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 
มี Software เสริมที่ดใีนการจัดการรูปภาพ 3.03 ปานกลาง 3.38 ปานกลาง 
มีอุปกรณเสรมิใหเลือกใชไดหลากหลาย 3.94 มาก 3.69 มาก 
อื่น ๆ 3.64 มาก 3.64 มาก 

หมายเหตุ : อ่ืน ๆ ไดแก ราคาขายตอ ความทนทาน และความพึงพอใจสวนตัว 
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รูปท่ี 5 เปรยีบเทียบคาเฉลีย่การใหความสําคัญของคุณสมบัติตางๆ กับปริมาณขอมูลทีไ่ดรับ 
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ดานการใหความสําคัญกับลักษณะของผูตอบปญหาในกระดานสนทนา
ออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก 

ประเด็นยอยของรายละเอียดท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากไดแก ผูตอบที่มี
ประสบการณในการใชอุปกรณนั้น ผูตอบที่ประกอบอาชีพชางภาพ และผูตอบท่ีใหคําแนะนําอยาง
ละเอียดมีเหตุผล สวนประเด็นยอยของรายละเอียดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ไดแก ผูตอบท่ีเปน
สมาชิกของไทยดีโฟโตดอทคอม 
 

 
2.4  การตัดสินใจซ้ือ 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือ
กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณมากกวา 2 สัปดาห โดยใหเหตุผลท่ียังไมสามารถตัดสินใจซ้ือ
กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณไดทันที (ภายใน 1 วัน) คือ ตองการคิดใหรอบครอบอีกครั้ง และ
สําหรับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม ในกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกตามขอมูล
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามแลว สามารถแสดงไดดังตารางที่ 70-74 
 
ตารางท่ี 70 แสดงระดับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม        
ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ ระดับการใชขอมลู ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
ชาย มาก 
หญิง ปานกลาง 
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ตารางท่ี 71 แสดงระดับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม        
ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ จําแนกตามอายุ 
 

อายุ ระดับการใชขอมลู ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
ตํ่ากวา 20 ป มาก 
20-30 ป มาก 
31-40 ป ปานกลาง 
41-50 ป มาก 
มากกวา 50 ป มาก 

 
 
ตารางท่ี 72 แสดงระดับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม        
ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศกึษา ระดับการใชขอมลู ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
ตํ่ากวามัธยมศกึษาตอนปลาย มาก 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มาก 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเทา ปานกลาง 
ปรญิญาตรี มาก 
สูงกวาปริญญาตรี ปานกลาง 
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ตารางท่ี 73 แสดงระดับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม        
ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ระดับการใชขอมลู ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มาก 
รับจางท่ัวไป / พนักงานบรษิทั มาก 
ธุรกิจสวนตัว / เจาของธรุกจิ มาก 
ชางถายภาพอาชีพ ปานกลาง 
กําลังศึกษาอยู ปานกลาง 
อาชีพอ่ืน ๆ มาก 
 
 
ตารางท่ี 74 แสดงระดับการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม        
ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน ระดับการใชขอมลู ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
ตํ่ากวา 10,000 บาท ปานกลาง 
10,000-15,000 บาท มาก 
15,001-20,000 บาท ปานกลาง 
20,001-25,000 บาท มาก 
25,001-30,000 บาท มาก 
สูงกวา 30,000 บาท มาก 
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2.5  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูสึกพอใจตอกลองดิจิตอล

เอสแอลอาร และอุปกรณที่ ซ้ือ  ภายหลังจากไดรับขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซต             
ไทยดีโฟโตดอทคอม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนความรูสึกพอใจตอขอมูลที่ไดรับจากกระดาน
สนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาเรื่อง การใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโต
ดอทคอม ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ครั้งนี้มีประเด็นที่สามารถ
นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1.  จากผลการศึกษาท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง       
20 – 30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป / พนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนสูงกวา 30,000 บาท มีการใชงานอินเทอรเน็ตทุกวัน ใชเวลาโดยเฉลี่ยมากกวา 180 นาทีตอวัน นั้น 
มีความแตกตางจากการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยของ กิจสมิชณน รัตนศิริทรัพย ที่ศึกษาเรื่องการใช
ขอมูลจากกระดานขาวในอินเทอรเน็ต กับ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง : กรณีศึกษา กลุม
สนทนาโภชนาการ และความงาม ของโตะสวนลุมพินีเว็บไซตพันทิพยดอทคอม ที่พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท และมีการใชงานอินเทอรเน็ตทุกวัน 
เฉลี่ยวันละ 91-120 นาที ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยสําคัญหลาย ๆ ประการไดแก ปจจุบันการใชงาน
คอมพิวเตอรที่มีการเช่ือมตออินเทอรเน็ตนั้น ไดกลายเปนเรื่องปกติธรรมดาสําหรับคนท่ัวไปแลว ระบบ
อินเทอรเน็ตยังเปนแหลงของขอมูลมากมาย อีกทั้งการติดตอส่ือสารตาง ๆ ก็สามารถกระทําผาน
อินเทอรเน็ตไดแทบทั้งส้ิน และยังรวมถึงปจจัยหลักที่สําคัญคือ การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ โดยมีกลุมศึกษาคือผูที่เคยซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และ
อุปกรณ  โดยใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม ผลการศึกษาจึงมี
ความแตกตางจากวรรณกรรมดังกลาว 
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2.  จากผลการศึกษาในเรื่องการซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ที่พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญจะซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ เม่ือคิดวามีความจําเปนตองใช 
โดยมีวิธีการหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซ้ือ คือ  คนหาขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน /
อินเทอรเน็ต นั้น มีความแตกตางจากการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยของ นฤภัทร เดชอมรธัญ ที่ศึกษา
เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองดิจิตอลในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ที่พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไดรับขอมูลเกี่ยวกับกลองดิจิตอลจากหนังสือพิมพและพนักงานขาย เลือกซ้ือ
กลองถายภาพดิจิตอลเม่ือมีรายการสงเสริมการขายและการลดราคา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษา และวิธีการเก็บขอมูลมีความแตกตางกัน ผลการศึกษาจึงมีความแตกตางจากวรรณกรรม
ดังกลาว 

3.  จากผลการศึกษาท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทําการคนกระทูไปเรื่อยๆ 
จนกวาจะตัดสินใจได ใชเวลาคนหาจนกวาจะไดขอมูลมากเพียงพอ เช่ือถือขอมูลจากผูที่มีประสบการณ
ในการใชอุปกรณ นั้น ผูที่ประกอบอาชีพชางภาพ และผูที่ใหคําแนะนําอยางละเอียดมีเหตุผล และใช
เวลาในการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณมากกวา 2 สัปดาห นั้น มีความสอดคลอง
กับแนวคิดเรื่องการประมาลผลขอมูลของผูบริโภค (Consumer Information Processing) ที่กลาววา 
ผูบริโภคจะคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่มีในตราสินคาแตละ
ตัว ซ่ึงผลลัพธที่ออกมานั้น คือ การรับรูถึงความเส่ียงในดานตาง ๆ และผูบริโภคจะหาทางที่จะลดความ
เส่ียงที่รับรูน้ันโดยการซ้ือสินคาตราย่ีหอเหมือนกับผลิตภัณฑอ่ืนที่เคยมีประสบการณ การซ้ือตราย่ีหอที่
มีราคาถูก หรือตราสินคาที่ไดรับความนิยมสูงท่ีสุด และผูบริโภคอาจจะกลับมาคนหาขอมูลเพิ่มเติมอีก
เพื่อลดความเส่ียงในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนั้น ทั้งน้ีอาจเพราะผูตอบแบบสอบถามเห็นถึง
ความสําคัญของขอมูล เพื่อนํามาชวยลดความเส่ียงที่รับรู โดยเฉพาะการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอส
แอลอาร และอุปกรณ ซ่ึงมีคาใชจายสูง จึงตองมีการคนหาขอมูลใหมาก 

4.  จากผลการศึกษาที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชงานอินเทอรเน็ตทุกวัน 
โดยเฉล่ียมากกวา 180 นาทีตอวัน คนหาขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน / อินเทอรเน็ต เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซ้ือ และใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม ใน
กระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ในระดับมาก น้ัน มีความสอดคลองกับ
แนวคิดเรื่องลําดับข้ันตอนของการตอบสนอง (Response Hierarchy Models) ท่ีกลาววา นักการตลาด
สามารถคนหาการตอบสนองทางดานความรูความเขาใจ (Cognitive) ความรูสึก (Affective) และ
พฤติกรรม (Behavior) โดยเติมบางส่ิงบางอยางเขาไปใหกับผูบริโภค เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือทํา
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ใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรม ทั้งนี้สามารถอภิปรายไดวาการใหขอมูลกับผูบริโภคมีความสําคัญมากในทุก
ข้ันตอน ต้ังแต การไดรูจัก การใหความรู จนถึงข้ันการสรางความเชื่อม่ันใหตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงขอมูลที่
ไดรับจากกระดานสนทนาออนไลนจะสามารถชวยผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือได 

5.  จากผลการศึกษาในภาพรวม พบวา กระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอล
อาร และอุปกรณ ของผูท่ีเคยซ้ือโดยใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโต
ดอทคอม นั้น มีความสอดคลองกับทฤษฏีกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Stages of the Buying Decision 
Process) ดังน้ี 

การรับรูถึงความตองการ จากผลการศึกษาที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับรูถึง
ความตองการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณที่สนใจกอนเขามาในกระดานสนทนา
ออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม คือ ทราบแลววาเปนกลองดิจิตอลเอสแอลอารและอุปกรณ 
ประเภทไหน ตรายี่หอใด รุนใด และตองการคนขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนฯเพิ่มเติม 

หลังจากน้ันจึงเริ่มคนหาขอมูล จากการคนหาขอมูลในกระดานสนทนาออนไลน
เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมโดยการ เขาไปอานหัวขอกระทูในกลุมสนทนาหลักเกี่ยวกับกลองและ
การถายภาพแลวคลิกเขาไปอานหรือรวมสนทนากระทูที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีสนใจ ทําการคนกระทูไป
เรื่อยๆ จนกวาจะตัดสินใจได และจะใชเวลาคนหาจนกวาจะไดขอมูลมากเพียงพอ 

เ ม่ือไดรับขอมูลมากเพียงพอแลวผูตอบแบบสอบถามจะประเมินผลทางเลือก              
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับคุณสมบัติตางๆ ของกลองดิจิตอลเอสแอล
อาร และอุปกรณที่ตองการซ้ือโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยประเด็นยอยของรายละเอียดที่มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดไดแก ความคมชัดและสีสันของภาพที่ถายได ประเด็นยอยของรายละเอียด
ท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก ระบบการทํางานที่ทันสมัยแมนยํา ความสะดวกในการใชงาน 
ความสามารถในการใชงานรวมกับอุปกรณท่ีมีอยูแลว รูปทรงภายนอกสวยงาม มีการรับประกันจาก
ตัวแทนจําหนายโดยตรง ตราย่ีหอมีช่ือเสียงเปนที่นิยม ผูผลิตมีมาตรฐานที่นาเช่ือถือได ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ และมีอุปกรณเสริมใหเลือกใชไดหลากหลาย สวนประเด็นยอยของรายละเอียดที่มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง ไดแก ขนาดและนํ้าหนัก มีการลดราคา/ของแถมที่นาสนใจ และมี Software เสรมิ
ท่ีดีในการจัดการรูปภาพ ในดานปริมาณของขอมูลคุณสมบัติตางๆ เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร 
และอุปกรณ ที่ไดรับจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามไดรับปริมาณขอมูลโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และนอกจากน้ันยังพบวาคุณสมบัติ
สวนใหญที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญน้ัน จะสามารถพบไดจากกระดานสนทนาออนไลน
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เว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอมในระดับท่ีเทากันดวย สวนการใหความสําคัญกับผูที่ตอบปญหาใน
กระดานสนทนาออนไลนน้ันผูตอบแบบสอบถามใหความเช่ือถือมากกับขอมูลจากผูที่มีประสบการณ
ในการใชอุปกรณน้ัน ขอมูลจากผูที่ประกอบอาชีพชางภาพ และขอมูลจากผูที่ใหคําแนะนําอยางละเอียด
มีเหตุผล 

สําหรับข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือนั้น พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชเวลาในการตัดสินใจ
ซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณมากกวา 2 สัปดาห โดยใหเหตุผลที่ยังไมสามารถตัดสินใจซ้ือ
กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณไดทันที (ภายใน 1 วัน) คือ ตองการคิดใหรอบครอบอีกครั้ง และ
มีการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
กลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

หลังจากที่ ซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ แลวผูตอบแบบสอบถามมี
ความรูสึกพอใจตอกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ อยูในระดับมาก และมีความรูสึกพอใจตอ
ขอมูลท่ีไดรับจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดโีฟโตดอทคอม ในระดับมากเชนกัน  
 
ขอคนพบ 

จากผลการศึกษาเรื่อง การใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโต
ดอทคอม ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ มีขอคนพบดังนี้ 

1.  ผูตอบแบบสอบถามซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ก็ตอเม่ือไมพอใจ
อุปกรณเดิมท่ีใชอยู / เม่ืออุปกรณเกาเสีย / ใชงานไมได หรือเม่ือคิดวามีความจําเปนที่ตองใช 

2.  ผูตอบแบบสอบถามซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณที่รานขายกลอง
โดยเฉพาะ ซ่ึงถือเปนรานประเภท Specialty Store (Kotler, 2003: 536) แสดงวากลองดิจิตอลเอสแอล
อาร และอุปกรณนี้ เปนสินคาที่ตองมีการตัดสินใจซ้ือที่ตางจากสินคาทั่วไป 

3.  ผูตอบแบบสอบถามมีการคนหาขอมูลจากนิตยสาร ส่ิงพิมพ และใบปลิว ตาง ๆ 
นอกเหนือจากการคนหาขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลน ซ่ึงเปนแหลงขอมูลหลักดวย 

4.  ผูตอบแบบสอบถามทราบวากลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณที่สนใจน้ัน เปน
อุปกรณประเภทใด ตรายี่หอใด รุนใด กอนจะเขามาที่กระดานสนทนาออนไลนฯ และตองการคนหา
ขอมูลเพ่ิมเติม แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามไดรูจัก ชอบ และเลือกที่จะคนหาขอมูลเพิ่มเติม 
เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันในผลิตภัณฑน้ัน 
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5.  ผูตอบแบบสอบถามคนหาขอมูลในกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโต
ดอทคอม โดยมุงเนนไปที่การคนหาขอมูลจากแหลงที่ชุมนุมชน เชน กระทูสนทนาหลักเกี่ยวกับกลอง
และการถายภาพ กระทูกลุมสนทนาของผูใชผลิตภัณฑตรายี่หอนั้น ๆ นอกจากนั้นการคนหาขอมูลโดย
มุงเนนที่ตัวผลิตภัณฑเปนหลัก เชน คนขอมูลจากเครื่องมือคนหาภายในเว็บไซตเอง ก็ไดรับความนิยม
มากเชนกัน 

6.  ผูตอบแบบสอบถามใชระยะเวลาในการคนหาขอมูล และมีปริมาณขอมูลที่ตองการ
ไมแนนอน โดยข้ึนอยูกับความพอใจของผูตอบแบบสอบถามเองวาตองการขอมูลอีกเทาใด 

7.  ผูตอบแบบสอบถามไดรับขอมูลเกี่ยวกับซอฟตแวรเสริมในการจัดการรูปภาพ ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยมากกวา คาเฉลี่ยของการใหความสําคัญกับซอฟตแวรเสริมน้ัน แสดงใหเห็นวากระดานสนทนา
ออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม เปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับซอฟตแวรเสริมในการจัดการรูปภาพ 

8.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีประกอบอาชีพชางถายภาพใชขอมูลจากกระดานสนทนา
ออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม ในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาขอมูลที่ไดรับจากกระดาน
สนทนาออนไลนนี้ เปนเพียงสวนหน่ึงของขอมูลที่ชางภาพอาชีพใชเทานั้น อาจเนื่องมาจากชางภาพ
อาชีพมีประสบการณ และคลุกคลีกับคนท่ีใชงานกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณมากกวา จึง
นาจะใหความสําคัญกับขอมูลจากแหลงอ่ืนมากกวา 
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่อง การใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโต
ดอทคอม ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ มีขอเสนอแนะดังน้ี 

1.  สําหรับผูประกอบการเกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ควรมีการทํา
ตลาดแบบออนไลนมากข้ึน เพราะผูสนใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ สวนใหญจะคนหา
ขอมูลเพิ่มเติม ซ่ึงกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ เปนสินคาประเภท Specialty Goods (Kotler, 
2003: 411) ที่ผูซ้ือจะใหความสําคัญของขอมูลมากในการตัดสินใจซ้ือ และกระดานสนทนาออนไลนก็
เปนสวนสําคัญในการนําเสนอขอมูลใหผูท่ีมีความสนใจได โดยอาจจะดําเนินการดังน้ี 

1.1  ควรเขาไปรวมเปนสวนหน่ึงของกระดานสนทนาออนไลน ในการรวมเปน
พันธมิตรกับทางผูใหบริการกระดานสนทนาออนไลนในการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑตาง ๆ โดยการ
สรางกลุมสนทนาเฉพาะที่ใหสิทธิ์ผูประกอบการในการดูแล พูดคุย กับสมาชิกของกระดานสนทนา
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ออนไลนที่ตองการขอมูลจากผูประกอบการไดโดยตรง เชน การสอบถามราคา รายการสงเสริมการ 
และการแกไขปญหาในการใชงาน เปนตน 

1.2  ควรสรางกระดานสนทนาออนไลนข้ึนมาเปนของตนเอง โดยท่ีการสราง
ชุมชนที่นาเช่ือถือ ใหขอมูลที่เปนประโยชน สมเหตุสมผล และไมดูเปนการต้ังใจขายสินคามากเกินไป
นัก เพ่ือเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการตัดสินใจซ้ือ 

1.3  ควรมีการทําตลาดแบบออนไลนใหมากข้ึน โดยอาจจะไปลงโฆษณาใน
เว็บไซตตาง ๆ  เกี่ยวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ รวมถึงกระดานสนทนาออนไลนดวย 

2.  สําหรับผูใหบริการกระดานสนทนาออนไลน ควรมีการพัฒนาเว็บไซตตามแนวคิด   
6 C กับความสําเร็จของเว็บไซต โดยสามารถทําไดดังน้ี 

2.1  ควรรวมมือกับพันธมิตรที่ไดมีการตกลงกันไวในการนําขอมูลจากเว็บไซต
ผูผลิต จากผูประกอบการ รวมถึงผูใหบริการกระดานสนทนาออนไลนอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงขอมูลใหมี
ความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อเพ่ิมความนาสนใจใหกับกระดานสนทนาออนไลน 

2.2  ควรสรางกลุมสนทนาพิเศษสําหรับสมาชิกท่ีสนใจซ้ือกลองดิจิตอลเอสแอล
อาร และอุปกรณ ท่ีมีผูปรกอบการเขามาใหขอมูลราคา และรายละเอียดของกลองดิจิตอลเอสแอลอาร 
และอุปกรณ หรือการใหผูเช่ียวชาญมารวมสนทนาเพื่อสรางความเช่ือถือในขอมูลใหมากข้ึน 

2.3  ควรสราง Link ปายโฆษณาแนะนําเว็บไซตที่ มีความนาเช่ือถือ เชน 
เว็บไซตของผูประกอบการท่ีเปนพันธมิตร ซ่ึงเปนชองทางในการหารายไดจากการโฆษณา และจาก
คาตอบแทนในการขายสินคาจากผูประกอบการไดอีกดวย 

2.4  ควรใหขอมูลที่เนนเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และ
อุปกรณ ตามที่ผูใชกระดานสนทนาออนไลนสนใจและใหความสําคัญ ไดแก ระบบการทํางาน ความ
เขากันไดกับอุปกรณท่ีมีอยู ความคมชัดและสีสันของภาพ ความนาเช่ือถือของผูผลิต และราคาของ
สินคา เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดชัดจากความแตกตางของปริมาณขอมูลที่ไดรับจากกระดานสนทนา
ออนไลนกับการใหความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม ดังรูปที่ 5 ในหนา 108 

3.  สําหรับบุคคลทั่วไปท่ีสนใจเก่ียวกับกลองดิจิตอลเอสแอลอาร และอุปกรณ ควรมี
คนหาขอมูลจากแหลงอื่นนอกเหนือจากกระดานสนทนาออนไลน เชน สอบถามจากเพ่ือน สอบถาม
จากพนักงานขาย การหาขอมูลจากนิตยสาร ส่ิงพิมพ ใบปลิว เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่มีความ
หลากหลายในการเปรียบเทียบขอเท็จจริงตาง ๆ 
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4.  สําหรับผูท่ีตองการจะศึกษาเกี่ยวกับการใชกระดานสนทนาออนไลนครั้งตอไป ควร
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางกระดานสนทนาออนไลนอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกับกระดานสนทนา
ออนไลนเว็บไซตไทยดีโฟโตดอทคอม รวมท้ังการศึกษาเชิงลึกในเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัย
ตางๆ เชน ขอมูลสวนบุคคล ลักษณะของสินคา และราคาเฉลี่ยของสินคา กับการใชขอมูลจากกระดาน
สนทนาออนไลน เปนตน 


