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The objectives of this study are: 1) to examine the perceived source credibility of eWOM
among customers who purchase dietary supplement product, 2) to investigate consumer’s perceived
risk of eWOM on dietary supplement product, 3) to examine customers’ purchase intention on
supplement dietary product, 4) to determine the effect of demographic factors on perceived source
credibility and perceived risk of electronic word of mouth 5) to investigate the relationship between
perceived source credibility, perceived risk of eWOM and customers’ purchase intention on dietary
supplement products of Bangkok consumers. Quantitative research method was employed in this
study. Four hundred respondents who are living in Bangkok and have ever purchased the dietary
supplement product were recruited in this study. An online survey was conducted between June and
July, 2015. The results demonstrated that the demographic factors such as gender, age, and education
successfully predicted perceived source credibility. Perceived source credibility correlated with
perceived risk and consumer’s purchase intention at the significant levels .001
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บทที 1
บทนํา
1.1 ทีม าและความสําคัญ
จากสภาพความเป็ นอยู่และวิถีชีวิตที เปลียนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคม
และเศรษฐกิจส่ งผลต่อการทําลายสุ ขภาพของมนุ ษย์ เช่น การเกิดเชื.อโรคสายพันธุ์ใหม่ การขยายตัวของ
ร้ านอาหารฟาสต์ฟู๊ด รวมไปถึงการใช้น. าํ ตาลเป็ นส่ วนผสมหลักในเครื องดื ม (พันธ์ทิพย์ สิ ทธิ ปัญญา,
2553) การรั บประทานอาหารไม่ถูกสุ ขลักษณะ ปั ญหาความเครี ยดทีเ กิดจากการทํางาน การเดิ นทาง
ครอบครัว ซึ งล้วนเป็ นตัวการหลักทําให้มนุ ษย์เข้าใกล้โรคภัยและความเจ็บป่ วยมากยิง ขึ.น ดังนั.นมนุ ษย์
จึงเริ มให้ความสําคัญกับการดูแลสุ ขภาพของตนเองกลายเป็ นกระแสรักสุ ขภาพขึ.นในวงกว้าง เพราะการ
มีสุขภาพดี เป็ นสิ งทีมนุ ษย์ทุกคนพึงปรารถนาตั.งแต่อดีตจวบจนปั จจุบนั ดังคํากล่าวทีว่า “การไม่มีโรค
เป็ นลาภอันประเสริ ฐ” สุ ขภาพดีสามารถสร้ างได้โดยการออกกําลังกายสมําเสมอและการรับประทาน
อาหารทีดีมีประโยชน์ (Gidanan Ganghair, 2557) ทั.งนี. การออกกําลังกายนั.นสามารถทําได้หลากหลาย
วิธีแตกต่างกัน เช่น การเดินเร็ ว ๆ การวิง การรํามวยจีน ไทเก็ก การใช้ไม้พลองประกอบ การทําโยคะ
การเต้นแอโรบิค โดยผูอ้ อกกําลังกายควรเลือกกิจกรรมทีเหมาะสมกับอายุและความพร้ อมของสภาพ
ร่ างกายของตนเอง (สุ นทร ตรี นันทวัน, 2556) ไม่ว่าจะเลือกทํากิจกรรมทีหนักหรื อเบาผูอ้ อกกําลังกาย
ล้วนได้ประโยชน์ท. งั สิ. นเพราะเป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แข็งแรงและป้ องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้เป็ น
อย่างดี
รายงานการสํารวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรื อออกกําลังกายของประชากรอายุ 11 ปี ขึ.นไป พ.ศ.
2554 โดยสํานักงานสถิติแห่ งชาติ (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2554) พบว่าอัตราการเล่นกีฬ าและออก
กําลังกายของคนไทยลดลงจากปี 2547 ประมาณร้อยละ 3 โดยประชากรผูใ้ หญ่วยั ทํางานอายุ 25-59 ปี มี
อัตราการเล่นกีฬาและออกกําลังกายตําที สุด สถานที ในการออกกําลังกายจะอยู่บริ เ วณบ้า นอาจเป็ น
เพราะความเหนื อยล้าจากการทํางานส่ งผลให้ไม่ตอ้ งการเดินทางออกนอกบ้าน นอกจากนั.นการออก
กําลังกายเป็ นกิจกรรมทีอาศัยความต่อเนื องและระยะเวลา โดยทางการแพทย์แนะนําให้ใช้เวลาในการ
ออกกําลังกายนานประมาณ 10 – 30 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 3 วัน หรื อถ้ารู ้สึกเหนื อยก็ให้หยุดพักก่อน
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แล้วจึงออกกําลังกายต่อจนครบเวลา 30 นาที (สุ นทร ตรี นันทวัน, 2556) ซึ งเป็ นกิจกรรมทีตอ้ งใช้เวลา
มากทําให้ผูท้ ี มีเวลาน้อย เช่ น พนักงานบริ ษทั ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้อย่างสมําเสมอ จากข้อมูลข้างต้น
และสถาพสังคมปั จจุ บนั ทําให้วีถีชีวิตของมนุ ษย์เปลียนไป หน้าทีการงานทีตอ้ งปฏิบตั ิกลายเป็ นสิ งที
สําคัญทีสุด ส่ งผลต่อการให้ความสําคัญกับการดูแลและส่ งเสริ มสุ ขภาพของตนเองลดน้อยลง
อย่างไรก็ตามการไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่ได้หมายความว่ามนุ ษย์จะไม่สามารถดูแลสุ ขภาพ
ตนเองให้ แ ข็ง แรงได้ ดัง นั. นมนุ ษ ย์จึ ง เริ มมองหาทางเลื อ กอื น ๆ เช่ น การรั บ ประทานอาหารที ดี มี
ประโยชน์ซ ึ งเป็ นอีกตัวเลือกหนึงในการดูแลสู ขภาพแต่การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ได้ในแต่ละ
มื.อนั.นไม่ใช่เรื องง่าย เนื องจากวิถีการดําเนิ นชี วิตครอบครัวแบบคนเมืองที นิยมรับประทานอาหารนอก
บ้านและซื. ออาหารสําเร็ จรู ปมากกว่าร้อยละ 70 ของการใช้จ่ายในครัวเรื อน (กิงกร นริ นทรกุล ณ อยุธยา,
2557 ) และเน้นความสะดวกสบายมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบกับสภาพอากาศที มีการ
เปลียนแปลงอย่างต่อเนื องทําให้โรคภัยต่าง ๆ เข้าใกล้มนุ ษย์มากยิง ขึ.น ทําให้มนุ ษย์เริ มมองหาทางเลือก
ใหม่ ในการบริ โภคที ส ามารถช่ ว ยเติ มเต็มสารอาหารที ร่า งกายต้องการได้อ ย่า งครบถ้ว น จากการที
ผูบ้ ริ โภคทีให้ความสําคัญกับการป้ องกันมากกว่าการรั กษา ทําให้คนจํานวนไม่น้อยให้ความสนใจกับ
การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมากขึ.น (ศูนย์วิจยั ไทยพาณิ ชย์, 2541) ดังกระแสรักสุ ขภาพทีกาํ ลัง
ได้รับความนิ ยมประกอบกับวิถีการบริ โภคของมนุ ษย์ทีเ ปลี ยนแปลงดังข้อมูลข้างต้นส่ งผลให้ธุรกิ จ
ผลิตภัณ ฑ์เ สริ มอาหารขยายตัวอย่างรวดเร็ วในช่ วงทีผ่านมา โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
ความสวยความงามและวิตามินมีมูลค่าตลาดรวมของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในปี 2553 มูลค่ากว่า 26,600
ล้านบาท แบ่งเป็ นกลุ่มวิตามิน 2,100 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ.นไปอีก 5% ในปี 2554 ( Euro
monitor อ้างถึ งใน Wilailuck, 2013) และมี การคาดการณ์ว่าผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินจะ
เติบโตเพิมมากขึ.นในอนาคต เนื องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิมสู งขึ.น การป้ องกัน
ย่อมดี กว่าการรั กษา กระแสการดูแล ใส่ ใจสุ ขภาพและคุณประโยชน์ทีช่วยเสริ มสร้ างภูมิคุม้ กันของ
ร่ างกายได้
กระแสการรั กสุ ขภาพส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคหาวิธีป้องกันสุ ขภาพตนเองไม่ให้เป็ นโรค จึ งทําให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารมี ก ารเจริ ญเติ บ โตและผลิ ตภัณ ฑ์ถู กขยายไลน์ การผลิ ต และประเภทสิ น ค้า มี
หลากหลายรู ปแบบซึ งสะท้อนให้เห็ นได้จากส่ วนแบ่ งทางการตลาดของผลิตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร ในปี
2551 ทีมีการกระจายส่ วนแบ่ งทางการตลาดเป็ น ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งร่ างกายที เป็ นเครื องดื ม อาหารเสริ ม
ทัว ไป วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารสําหรับเด็กโดยมีสัดส่ วนทีแตกต่างกัน ดังนี.
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ภาพที 1.1 ส่ วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในปี 2551
แหล่ งทีมา: ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2551.
โดยผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทีครองส่ วนแบ่งตลาดในประเทศจํานวนมากมีช่องทางจําหน่ ายที
สําคัญ ได้แก่ การขายตรงคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 80 และร้านค้าปลีกมีสัดส่ วนร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม
ช่องทางจําหน่ ายผ่านร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื. อได้รับความนิ ยมมากขึ.น ซึ งผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
กลุ่มวิตามินมีมูลค่าตลาด 2,880 ล้านบาท จําแนกได้เป็ น วิตามินรวม วิตามิน C วิตามิน B วิตามิน E
และวิตามิน A เรี ยงลําดับตามมูลค่าตลาดของวิตามินแต่ละชนิ ด (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,
2556)
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหารประเภทวิ ต ามิ น ที มี จ ํา หน่ า ยในท้อ งตลาดทั ว ไปในประเทศไทย
ประกอบด้วย วิตามินรวม วิตามิน C วิตามิน B วิตามิน E วิตามิน K และวิตามิน A ภายใต้แบรนด์ที
แตกต่างกัน เช่น วิสทร้า (Vistra) แบล๊กมอร์ (Blackmores) เมก้าวีแคร์ (Mega We Care) แอมเวย์
(Amway) ฯลฯ ซึ งแต่ละบริ ษทั มีการแข่งขันกันอย่างสู ง ในการครองตลาดส่ วนใหญ่ ในประเทศไทย
การจัดจําหน่ ายวิตามินในประเทศเริ มขยายช่องทางผ่านออนไลน์มากยิง ขึ.น ซึ งเหมาะกับผูบ้ ริ โภคทีรัก
สุ ขภาพแต่มีเวลาน้อย ต้องการความสะดวกสบาย สามารถสังซื. อได้ตลอด 24 ชัว โมง และมีบริ การส่ งถึง
บ้านที รวดเร็ วทันใจพร้ อมทั.งรั บประกันความพึ งพอใจ เช่ น การรั บคืนสิ นค้าภายใน 7 วัน บริ การ
จ่ า ยเงิ น พร้ อ มรั บ ของ เป็ นต้น ทําให้การซื. อและการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ มอาหารประเภทวิ ตามิ น
สามารถทําได้ง่ายขึ.น แต่ยงั คงมีผบู ้ ริ โภคบางส่ วนทีไม่เชือมัน ในการซื. อสิ นค้าออนไลน์ (ณัชชา ลิมปศิริ,
และขวัญกมล ดอนขวา, 2552) และยังคงซื. อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินจากร้านขายยา หรื อ
ร้ า นตัวแทนจํา หน่ า ยในห้ า งสรรพสิ น ค้า ในราคาที สู ง กว่ า และต้อ งเสี ยเวลาในการเลื อ กซื. อมากกว่ า
(สายพิน วิศลั ยางกูร และอิทธิกร ขําเดช, 2554)
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แม้ว่าช่ องทางการจัดจําหน่ ายบนอินเทอร์ เน็ตจะยังไม่ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามิน แต่อินเทอร์ เน็ตยังคงเป็ นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ใกล้ตวั และสะดวกสบาย
ในการสื บค้นข้อมูลเกียวกับรายละเอียดของวิตามินแต่ะชนิ ด เช่น สรรพคุณ ตราสิ นค้า ประโยชน์หรื อ
โทษต่างๆ ทีอาจจะมีผลต่อความตั.งใจซื. อในอนาคตได้ โดยในการสื บค้นข้อมูลผูบ้ ริ โภคมักจะคาดหวัง
กับการได้รับข้อมูลจากบุคคลทีเคยใช้สินค้าจริ ง มีประสบการณ์ตรงเกียวกับสิ นค้าถ่ายทอดออกมาใน
รู ปแบบของการสื อสารแบบบอกต่อเกียวกับวิตามินในประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจ ซึ งสื บค้นได้จาก
หลายแหล่งที มา ยกตัวอย่างเช่ น Pantip แหล่งสารทีมีขอ้ มูลการบอกต่อสิ นค้าเกียวกับวิตามินจํานวน
มาก ในหัวข้อที หลากหลายซึ งสามารถตอบข้อสงสัยของผูท้ ี คน้ หาข้อมูลได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี. ยงั
ช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจในการเลื อกซื. อวิตามินได้ง่ายยิงขึ.นด้วย จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามิ นมีการแข่งขันกันสู งขึ.น บริ ษัทผูผ้ ลิตผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารจึ งดําเนิ นการ
สื อสารการตลาดเกียวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในช่องทางที หลากหลายทั.ง
ออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online)
การสื อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์เ สริ มอาหารประเภทวิต ามินในสื อออฟไลน์ ได้แก่ การ
โฆษณาผ่านสื อโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ พนักงานขาย เป็ นต้น เนื องจากเป็ นสื อทีสามารถกระจายข้อมูล
ข่าวสารไปยังผูร้ ั บได้จาํ นวนมากซึ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของชัยวัฒน์ สิ ง ห์ หิรัญนุ ส รณ์ และ
อรุ ณรั ตน์ อรุ ณ เมือง (2556) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการรั บรู ้ ข่าวสารเกียวกับ ผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารผ่านทางโทรทัศน์และกลุ่มอ้างอิง (พ่อ-แม่) ทีมีผลสู งสุ ดต่อการตัดสิ นใจบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร อย่างไรก็ตามเมื อยุคสมัยเปลี ยนไป รู ปแบบการสื อสารการตลาดย่อมมีการพัฒนาและขยาย
ช่องทาง ส่ งผลให้สือดังกล่าวอาจยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างแท้จริ ง
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจึ งดําเนิ นการสื อสารการตลาดผ่านสื อออนไลน์ อาทิ เช่ น บริ ษ ทั
แบลคมอร์ ส ประเทศไทย จํากัด จัดกิจกรรม "I Choose Blackmores" ขึ.นเพือเป็ นการเจาะกลุ่มลูกค้า
ใหม่ทีรักสุ ขภาพด้วยวิธีการให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลของบริ ษทั หรื อหน้าเว็บไซต์เพือ
เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ จดหมายข่าวต่ างๆ ผ่านช่ องทางสื อออนไลน์
(“แบลคมอร์ สจัดกิจกรรม,” 2557) อย่างไรก็ตามการตลาดผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในยุคใหม่ส่งผลให้
กลุ่มผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ายรายย่อยนําเข้าวิตามินเพือจําหน่ายผ่านอินเทอร์ เน็ตเป็ นจํานวนมาก เรี ยกได้ว่ามี
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจําหน่ายผ่านอินเทอร์ เน็ตกันมากกว่า 10 แบรนด์ (ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์, 2555)
จากรายงาน พฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพือสุ ขภาพในประเทศไทยพบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับสื ออินเตอร์ เน็ต Social Network เช่น Facebook Twitter E-mail ถึงร้อยละ 17.84
(นุชจริ นทร์ เกตุนิล, 2557) ซึงถือว่าผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับสื อออนไลน์ค่อนข้างมากเมือเทียบกับสื ออืน ๆ
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จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่าการสื อสารการตลาดในปั จจุ บนั มีการพึงพาเทคโนโลยีและ
อินเทอร์ เน็ตมากยิงขึ.น เนื องจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ ตของคนไทยเพิมขึ.นอย่างต่อเนื อง สื อ
ออนไลน์ จึง เป็ นสื อ ที ส ามารถเข้าถึ ง ผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์เ สริ มอาหารประเภทวิ ต ามิ นได้มากกว่ า สื อ
ออฟไลน์ ซึ งสัมพันธ์กบั รายงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารในครัวเรื อน พ.ศ. 2557
ของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ ทีสํารวจประชากรอายุ 6 ปี ขึ.นไป พบว่ามีผใู ้ ช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 38.2 ผู ้
อินเทอร์ เน็ตร้อยละ 34.9 และผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ 77.2 ซึ งมีอตั ราเพิมขึ.นร้อยละ 6 จากปี ที พ.ศ.
2556 โดยประชากรอายุ 15-24 ปี มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตมากทีสุด รองลงมาคืออายุ 25-34 ปี
และ 35-49 ปี ตามลําดับ และความถีในการใช้เฉลีย 5-7 วันต่อสัปดาห์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการใช้เพือ
เข้าสู่ สังคมออนไลน์ร้อยละ 73.9 และติดตามข่าวสารร้ อยละ 51.1 (สํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ, 2557)
นอกจากนี.ยงั มีการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ปี
พ.ศ. 2557 ทีพบว่าสถิติการใช้อินเทอร์ เน็ตทีเพิมขึ.นจาก 32.3 ชัว โมงต่อสัปดาห์ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น
50.4 ชัว โมงต่อสัปดาห์หรื อ 7.2 ชัว โมงต่อวันในปี พ.ศ. 2557 โดยผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน คอมพิวเตอร์
ตั.งโต๊ะ คอมพิวเตอร์ พกพา แท๊บเลต และสมาร์ ททีวี (Praimpat Trakulchokesatien, 2557)
ความก้า วหน้าทางเทคโนโลยีนอกจากจะทําให้มีจาํ นวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เ น็ ตเพิมขึ.นยังเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้มีการสร้ างข้อมูลจํานวนมากบนพื. นที ออนไลน์ ได้อีกด้วย พร้ อมกับผูบ้ ริ โภคบางส่ วนได้
สร้างข้อมูลผ่านเว็บบล็อก (Weblog) ด้วยวิธีการถ่ายทอดเรื องราวและประสบการณ์เกียวกับผลิตภัณฑ์
ผ่านบทความต่างๆ โดยเนื. อหามีความแตกต่างกันไปตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคน (อั.ม
สุ รเดช, 2557) เพื อดึ ง ดูดผูท้ ี ชืนชอบและสนใจในเรื องเดี ยวกันให้เ ข้ามาติ ดตามและร่ ว มแสดงความ
คิดเห็ นในเรื องนั.น เกิดเป็ นการสื อสารแบบบอกต่อระหว่างผูใ้ ช้ในออนไลน์ (eWOM) ซึ งการสื อสาร
รู ปแบบนี.ทาํ ให้ขอ้ มูลแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพอย่างมาก (Jakrapong, 2554) โดย
สามารถทําให้ผบู ้ ริ โภคเชือมัน และรู ้สึกได้ว่าความคิดเห็นนั.นเกิดจากการใช้จริ งของผูเ้ ขียน (“แน่ ใจมั.ย,”
2557) โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินที ผูบ้ ริ โภคมักจะให้ความพิถีพิ ถนั กับการ
ค้นหาข้อมูลเนืองจากเป็ นสิ นค้าทีมีความเสี ยง ดังนั.นการสื อสารแบบบอกต่อจึงได้รับความนิยมมากกว่า
การสอบถามกับผูผ้ ลิตโดยตรงเพราะผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตอ้ งการทราบถึงผลลัพธ์จากการใช้จริ งมากกว่า
สรรพคุณตามฉลาก (สุ ภฎารัตน์, 2556) โดยแหล่งสารของการสื อสารแบบบอกต่อเกียวกับวิตามินทีพบ
บ่ อย ได้แก่ เว็บบล็อก (Blog) หรื อแหล่งรวบรวมบล็อกเกอร์ ทีมีการรี วิว (Review) วิตามินที เป็ น
ประโยชน์ในแง่มุมทีหลากหลาย เช่ น Bloggang.com แหล่งชุ มชนออนไลน์ (Online Community)
หรื อพื.นทีรวบรวมความคิดเห็ นของผูท้ ีมีความสนใจหรื อเคยมีปร ะสบการณ์เกียวกับสิ นค้าทีเหมือนกัน
เพือแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับสิ นค้าทั.งเชิงบวกและเชิงลบ เช่น Pantip.com Jeban ซึ งการแสดง
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ความคิด เห็ นในแหล่ ง ชุ มชนออนไลน์ ดัง กล่ าวผูบ้ ริ โภคอาจเกิ ดความไว้ว างใจได้มากกว่ า เนื องจาก
สมาชิกแต่ละคนไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากการซื. อหรื อไม่ซ.ื อสิ นค้าทีมีการกล่าวถึง
จากข้อ มู ล การสื อ สารแบบบอกต่ อ บนอิ น เทอร์ เ น็ ต ที แ พร่ ก ระจายไปอย่า งกว้า งขวางใน
ออนไลน์ส่งผลให้เกิดฐานข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่และเป็ นประโยชน์ต่อการสื บค้นข้อมูล
สิ นค้า (พนิ ดา ตันศิริ, 2553) เช่น คุณสมบัติ ราคา และการใช้งานเพือเป็ นข้อมูลเบื.องต้นก่อนตัดสิ นใจ
ซื. อสิ นค้า การให้ขอ้ มูลของผลิตภัณฑ์ในอินเทอร์ เน็ตเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผซู ้ .ื อได้มีเวลาในการคิด
พิจารณา ตัดสิ นใจเปรี ยบเที ยบข้อดี และข้อเสี ยของผลิ ตภัณ ฑ์ผ่านการสื บค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
องค์กรและเว็บบอร์ ดต่างๆ (“เทรนด์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค,” 2558) ซึ งการสื อสารแบบบอกต่อข้างต้นมี
อิทธิพลอย่างมากต่อผูบ้ ริ โภค
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ (2557) รายงานว่าผูบ้ ริ โภคค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพือประกอบ
การซื. อสิ นค้า/บริ การ เพือค้นหาโปรโมชัน ทีถูกใจ ค้นหาข้อมูลสิ นค้าจากเว็บไซต์ของผูข้ าย นอกจากนี.
ข้อมูลยังระบุอีกว่าบุคคลทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื. อมากได้แก่ กลุ่มเพือนหรื อคนรู ้จกั ทีเคยซื. อสิ นค้าและ
บริ การจากเว็บไซต์ ความคิดเห็นของ Blogger และการโฆษณาผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ งสอดคล้องกับ
Epstein (2013) กล่าวในเว็บไซต์ Getambassdor ว่า การสื อสารแบบบอกต่อเป็ นส่ วนสําคัญทีส่งผลต่อ
การซื. อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคคิดเป็ นสัดส่ วนมากกว่า 90% ของผูบ้ ริ โภคทั.งหมด โดยการตัดสิ นใจสุ ดท้าย
ก่อนการซื.อของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะมีการใช้สือออนไลน์เพืออ่านออนไลน์รีวิว หรื อค้นหาข้อมูลใน
ออนไลน์เพือช่วยในการตัดสิ นใจซื. อก่อนเสมอ (รัตติยา อังกุลานนท์, 2556)
จากข้อ มู ล ที ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น จะเห็ น ได้ ว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในปั จ จุ บ ัน ให้ ค วามสนใจบริ โ ภค
ผลิตภัณ ฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิ นเพิมมากขึ.น เนื องจากวิ ถีชีวิตที เปลี ยนแปลงไป ในขณะที ผูใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ตทีมีประสบการณ์ในการใช้สินค้าสามารถสร้างข้อมูลเพือบอกต่อความคิด ความรู ้สึก และ
ความประทับใจของตนเองได้อย่างอิสระเกิดเป็ นการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีผบู ้ ริ โภคอาจ
เกิดการรั บรู ้ ความน่ าเชือถือของแหล่งสารในด้านความเชี ยวชาญ ความน่ าไว้วางใจ ความน่ าดึ งดูดใจ
ความเป็ นพลวัตและความปรารถนาดี หรื อผูบ้ ริ โภคอาจรั บรู ้ ถึงความเสี ยงทีจะเกิดขึ.นจากการรั บรู ้ การ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต เนื องจากวิตามินเป็ นสิ นค้าทีมีอาจก่อให้เกิดความเสี ยงด้านโอกาส
และเวลา ความเสี ยงด้านความปลอดภัย ความเสี ยงด้า นจิ ต ใจและความเสี ยงด้า นสั ง คมได้แ ละอาจ
นําไปสู่ ความตั.งใจซื. อของผูบ้ ริ โภคได้ในอนาคตเพราะหากผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับการสื อสารแบบบอก
ต่อเกียวกับวิตามินบนอินเทอร์ เน็ ตที เป็ นประโยชน์และเชือถือได้จะทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความเชื อมัน ที
นําไปสู่ ความปรารถนาทีจะซื. อ (ความตั.งใจซื. อ) วิตามินซึ งอาจมีความสัมพันธ์กบั ความน่ าเชือถือของ
แหล่งสารและการรับรู ้ความเสี ยงของผูบ้ ริ โภคทีเกิดจากการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตได้
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1.2 วัตถุประสงค์
1) เพือศึกษาการรับรู ้ความน่ าเชื อถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื อ ศึ กษาการรั บ รู ้ ความเสี ยงในการสื อ สารแบบบอกต่ อบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผูบ้ ริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพื อ ศึ ก ษาความตั.ง ใจซื. อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิ น ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4) เพือศึกษาเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรั บรู ้ความน่ าเชือถือ
ของแหล่ ง สาร และการรั บ รู ้ ค วามเสี ย งในการสื อ สารแบบบอกต่ อ บนอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผูท้ ี เ คยซื. อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร
5) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรั บรู ้ ความน่ าเชือถือของแหล่งสาร การรั บรู ้ ความเสี ยง
ในการสื อสารแบบบอกต่ อบนอิ น เทอร์ เ น็ ตและความตั.ง ใจซื. อของผูบ้ ริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ มอาหาร
ประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร

1.3 ปัญหานําวิจยั
1) ลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมี การรั บรู ้ ความความน่ าเชื อถือของแหล่ งสาร การรั บรู ้
ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตและความตั.งใจซื. อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างไร
2) การรับรู้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นอย่างไร
3) การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นอย่างไร
4) ความตั.งใจซื. อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
เป็ นอย่างไร
5) การรั บรู ้ ความน่ าเชื อถื อของแหล่งสาร การรั บรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบน
อิ น เทอร์ เ น็ ต และความตั. ง ใจซื. อผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหารประเภทวิ ต ามิ น ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่อย่างไร
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1.4 สมมติฐานการวิจัย
1) ประชากรทีมีลกั ษณะประชากรแตกต่างกันจะมีการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินทีแตกต่างกัน
2) ประชากรทีมีลกั ษณะประชากรแตกต่างกันจะมีการรั บรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอก
ต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินทีแตกต่างกัน
3) การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื อ ถื อ ของแหล่ ง สารในการสื อ สารแบบบอกต่ อ บนอิ น เทอร์ เ น็ ต มี
ความสัมพันธ์กับการรั บรู ้ ความเสี ยงในผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิต ามิ นของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4) การรั บรู ้ ความน่ า เชื อ ถื อ ของการสื อ สารแบบบอกต่ อบนอิ นเทอร์ เ น็ ตมีความสั มพันธ์ กบั
ความตั.งใจซื.อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
5) การรั บรู ้ ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตมี ความสัมพันธ์กบั ความ
ตั.งใจซื. อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร

1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตเชิงเนือ2 หา
การวิจยั ครั. งนี. เป็ นการศึกษาปั จจัยของการรั บรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อใน
อิ นเทอร์ เ น็ ต การรั บ รู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบอกต่ อบนอิ น เทอร์ เ น็ ต และความตั.ง ใจซื. อของ
ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
1.5.2 ขอบเขตเชิงระเบียบวิธี
การวิจยั ครั. งนี. เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้สือออนไลน์ทีมีการเปิ ดรั บการสื อสารแบบบอก
ต่อบนอินเทอรเน็ ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในอิ นเทอร์ เน็ต เช่น การรี วิว ความ
คิดเห็น และประสบการณ์การใช้เกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
1.5.3 ขอบเขตเชิงระยะเวลา
การวิจยั ครั.งนี.เก็บข้อมูลระหว่างวันที 20 มิถุนายน 2558- 30 กรกฎาคม 2558

9

1.6 ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้รับ
1) บริ ษัทผูผ้ ลิ ต อาหารเสริ มประเภทวิตามิ นนําผลการศึ กษาครั. งนี. ไปใช้ในการวางแผนการ
สื อสารการตลาดผ่านสื อออนไลน์ แบบปฏิสั มพันธ์ (Interaction) เพื อโฆษณาสิ นค้าหรื อโน้มน้าวใจ
ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพึงพอใจทีนาํ สู่ การตั.งใจซื. อหรื อบอกต่อในสื อออนไลน์ได้
2) เข้า ใจถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการสื อ สารแบบบอกต่ อ และพัฒ นามิ ติ ข องการรั บ รู ้ ค วาม
น่ า เชื อ ถื อ ของแหล่ ง สาร มิ ติ ของการรั บ รู้ ค วามเสี ย งในการสื อ สารแบบบอกต่ อ ให้มี ความถู กต้อ ง
เหมาะสมและครอบคลุมมากยิง ขึ.นเพือพิสูจน์ถึงปั จจัยทีมีผลต่อความตั.งใจซื. อของผูบ้ ริ โภค
3) ทํา ให้ เ ข้า ใจถึ ง ปั จ จัยที ส่ งผลต่ อการรั บ รู้ ความน่ า เชื อถื อของการสื อ สารแบบบอกต่ อบน
อินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบต่างๆ เพือนําไปพัฒนาหรื อปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบของการสื อสารบนออนไลน์
ให้มีประสิ ทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุ ด

1.7 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

H1
ลักษณะประชากร
เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ
รายได้ การศึกษา

การรับรู้ ความน่ าเชือถือของ eWOM
ความเชียวชาญ ความไว้วางใจ
ความดึงดูดใจ ความเป็ นพลวัต
และความปรารถนาดี

H4

H3

H2

การรับรู้ ความเสี ยง
ความเสี ยงด้านเวลาและโอกาส
ความเสี ยงด้านความปลอดภัย
ความเสี ยงด้านจิตใจ
ความเสี ยงด้านสังคม

ความตั2งใจซื2อ

H5
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1.8 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.8.1 ลักษณะประชากร หมายถึง ข้อมูลเกียวกับตัวบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
รายได้ การศึกษา
1.8.2 การสื อสารแบบบอกต่ อ (WOM) หมายถึง การสื อสารระหว่างบุ คคลโดยการสนทนา
ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับบริ โภคเพือจุ ดประสงค์ในการแลกเปลียน แบ่ งปั นข้อมูลทีเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามินทีไม่มีจุดประสงค์เพือการค้า
1.8.3 การสื อสารแบบบอกต่ อบนอินเทอร์ เน็ต (eWOM) หมายถึง การสื อสารบนอินเทอร์ เน็ต
แบบไม่เป็ นทางการของบุคคลหรื อกลุ่มคนทีมีความเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
โดยการถ่ า ยทอดประสบการณ์ ความคิ ด เห็ น ข้อ เท็ จ จริ ง ข้อเสนอแนะทั.ง เชิ ง บวกและเชิ ง ลบเพื อ
แลกเปลี ยนข้อ มูล ในรู ป แบบของข้อ ความผ่า นพื. น ที แ สดงความคิด เห็ น เว็บ ไซต์ต่ า งๆ ที มีการรี วิ ว
ผลิตภัณฑ์ เว็บบล็อก และแหล่งเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Sites)
1.8.4 การรับรู้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่ อบนอินเทอร์ เน็ต หมายถึง กระบวน
การเปิ ดรั บข้อมู ลข่ า วสารของผูบ้ ริ โภคที เ กิ ด จากการตี ความหมายเกี ยวกับความเชี ยวชาญ ความน่ า
ไว้ว างใจ ความดึ ง ดู ด ใจ ความเป็ นพลวัต และความปรารถนาดี ข องการสื อ สารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ตในสื อออนไลน์ ได้แก่ Blog Facebook และ Pantip ประกอบด้วย
1) ความเชี ย วชาญ (Expertness) หมายถึ ง ลัก ษณะของแหล่ ง สารที แ สดงถึ ง ความ
เชียวชาญ เช่น ความถนัดเฉพาะทาง ความรู ้เกียวกับผลิตภัณฑ์ เป็ นทีนิยม การมีประสบการณ์ และมี
ชือเสี ยง
2) ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) หมายถึง ลักษณะของแหล่งสารที บ่งบอกถึง
ความน่ า ไว้ว างใจ เช่ น การเป็ นที ยอมรั บ นํา เสนอข้อ มู ล ที เ ป็ นจริ ง ตรงไปตรงมา ไว้ใ จได้ ไม่ มี
ผลประโยชน์แอบแฝง
3) ความดึงดูดใจ (Attractiveness) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของแหล่งสารน่ าดึงดูด
ใจ เช่น รู ปร่ าง หน้าตา ผิวพรรณ บุคลิกภาพ วิธีการนําเสนอข้อมูลทีดี การโน้มน้าวใจ
4) ความเป็ นพลวัต (Dynamism) หมายถึง ลักษณะของแหล่งสารทีมีความคล่องแคล่ว มี
พลังในการสื อสาร เช่น การใช้ภาษาทีนอบน้อม (Meek) ความมัน ใจ (Emphatic)ในการตอบคําถามกับคู่
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สนทนา ความต่อเนื องในการสนทนาหรื อการสื อสารการโต้ตอบระหว่างกัน การแสดงความคิดเห็นที
เป็ นเหตุเป็ นผล ความกระตือรื อร้น (Energetic) ในการตอบข้อสงสัย
5) ความปรารถนาดี (Goodwill) หมายถึง แหล่ง สารที ให้ความเอาใจใส่ ผูฟ้ ั งด้ว ยใจ
ประกอบด้วย ความเข้าใจ (Understanding) ความคิ ด ความรู้ สึ ก และความต้องการของคูส นทนาได้
ความเห็ นอกเห็ นใจ (Empathy) หรื อพฤติกรรมทีบ่งบอกว่าบุ คคลนั.นไม่เพียงแต่ เ ข้าใจความคิดแต่ยงั
ยอมรั บความคิดนั.นด้วย การตอบสนอง (Responsiveness) การสื อสารระหว่างกันอย่างรวดเร็ วและมี
การรับฟังคูส่ นทนา
1.8.5 การรั บรู้ ความเสี ยง (Percieved Risk) หมายถึง ความรู ้สึก พฤติกรรมหรื อกระบวนการ
ต่างๆ ทีเกิดขึ.นจากการรับรู ้ความไม่แน่ นอนหรื อผลลัพธ์ทีไม่คาดคิดทีอาจจะเกิดขึ.นและก่อให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจจากการเปิ ดรับการสื อสารแบบบอกต่อเกียวกับวิตามิน ประกอบด้วย
1) ความเสี ยงด้านเวลาและโอกาส(Opportunity/Time Risk) หมายถึง ความเสี ยงที
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ได้จากเปิ ดรับการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต เช่น การเสี ยเวลาในการค้นหาข้อมูล
ทีไม่ทีคุณค่า ให้ขอ้ มูลทีไม่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจซื. อ รวมถึงการรับรู ้ ถึงโอกาสทีจะได้สินค้าที
ไม่มีคุณภาพตามทีมีการกล่าวไว้ในออนไลน์
2) ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) หมายถึง ความเสี ยงทีผบู ้ ริ โภคได้รับจาก
การเปิ ดรั บการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต เช่ น ความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ ความปลอดภัยของ
เนื. อหาว่าเป็ นจริ ง เชือถือได้
3) ความเสี ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk) หมายถึง หมายถึง ความเสี ยงทีได้รับจาก
การเปิ ดรั บการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตที ส่งผลลบต่ อจิ ตใจ การรั บรู ้ และการสู ญสี ยความ
มัน ใจเนืองจากอาจจะได้รับสิ นค้าทีไม่เป็ นไปตามทีแหล่งสารกล่าว
4) ความเสี ยงด้านสังคม(Social risk) หมายถึง ความเสี ยงทีผบู ้ ริ โภคได้รับจากการเปิ ดรับ
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีเกียวข้องกับการสู ญเสี ยสถานะในกลุ่มสังคมหนึ งๆ เนื องจาก
การซื. อสิ นค้าหรื อบริ การไม่เป็ นไปตามทีแหลงสารกล่าว
1.8.6 ความตั2งใจซื2อ (Purchase Intention) หมายถึง ความคาดหวัง ความปรารถนาทีจะซื. อ ซึ ง
เกิดจากการได้รับข้อมูลจากการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับวิตามิน

บทที 2
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง “การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสาร การรั บรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอิน เทอร์ เ น็ ตที มี ผลต่ อความตั%งใจซื% อผลิ ตภัณ ฑ์เ สริ มอาหารประเภทวิ ตามิ น” ผูว้ ิจัยได้
ทําการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆรวมทั%งแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องดังต่อไปนี%
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

แนวคิดเกียวกับลักษณะทางประชากรและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับความน่ าเชือถือของแหล่งสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวคิดเกียวกับการรับรู ้ความเสี ยงและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวคิดเกียวกับความตั%งใจซื% อและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ตารางสมมติฐาน

2.1 แนวคิดเกียวกับลักษณะทางประชากร
แนวคิดด้านประชากรใช้หลักการของความเป็ นเหตุ เ ป็ นผลกัน ดังทฤษฎีกลุ่ มสั ง คม (Social
Categories Theory) ของ Defleur, & Ball-Rokeach (1989) ทีอธิ บายว่า พฤติกรรมของมนุ ษย์เกียวข้อง
กับลักษณะทางประชากร ซึ งพฤติกรรมของมนุ ษย์เ กิดจากแรงกระตุน้ ที ทําให้เกิดความเชื อว่าลักษณะ
ประชากรที แตกต่ างกันจะมีพฤติกรรมที แตกต่างกันด้วย ดังนั%นในการศึกษาการรับรู ้ ความน่ าเชื อถือ
ของแหล่ งสาร การรั บรู ้ ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ต ผูว้ ิจัยจึ งศึ กษาความ
แตกต่างทางลักษณะประชากที มีผลต่ อการการรั บรู ้ ความน่ าเชื อถื อของแหล่งสาร และการรั บรู้ ความ
เสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
ศิ ริว รรณ เสรี รัตน์ (2538, หน้า 41) ได้กล่ าวไว้ว่า การศึ กษาข้อมู ลด้านประชากรจะทําให้
สามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิผลต่อการกําหนดตลาดเป้ าหมายได้ ซึ งบุคคลทีมีลกั ษณะประชากรศาสตร์
ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกันโดยจําแนกได้ดงั นี%
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2.1.1 เพศ
การวิจยั ทางจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างทางเพศทําให้ผหู ้ ญิงกับผูช้ ายมีพฤติกรรม
เรื องความคิด ค่านิ ยม และทัศนคติทีแตกต่างกัน ทั%งนี% เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและ
กิจกรรมของเพศชายและหญิงไว้ต่างกัน ซึ งผูห้ ญิงมักจะเป็ นคนทีจิตใจอ่อนไหว ถูกโน้มน้าวใจได้ง่าย
กว่าผูช้ าย ในขณะทีผูช้ ายใช้เหตุผลและจดจําข่าวได้มากกว่า
2.1.2 อายุ
อายุเป็ นปั จจัยหนึงทีทําให้บุคคลมีความแตกต่างกันในเรื องความคิด พฤติกรรม โดยทัวไปคนที
มีอายุนอ้ ยมักจะมีความคิดเสรี นิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีกว่าคนทีอายุมาก โดยผูท้ ี มีอายุ
มากมักเป็ นคนทีมีความระมัดระวัง ยึดถือการปฏิบตั ิและมีความคิดอนุ รักษ์นิยมมากกว่าคนทีมีอายุน้อย
นอกจากความแตกต่างเรื องความคิดแล้ว อายุยงั กําหนดความแตกต่างในเรื องความยากง่ายในการชักจูง
ใจด้วย ซึ งการวิจยั ทางจิตวิทยา พบว่าเมือคนมีอายุเพิมมากขึ%น โอกาสที จะเปลียนใจหรื อถูกชักจูงใจจะ
ลดน้อยลง
2.1.3 การศึกษา
การศึ ก ษาเป็ นปั จ จั ย สํ า คัญ ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู ้รั บ สารทั%ง ด้ า นการพู ด ความคิ ด ค่ า นิ ย มและ
พฤติกรรมที แตกต่างกัน ซึ งระดับการศึกษาที ต่างกันย่อมมีผลต่อความรู ้ สึกนึ กคิดและความต้องการที
แตกต่างกันไป เช่ นคนที มีการศึกษาสู งหรื อมีความรู้ ดีจะได้เปรี ยบอย่างมากเพราะคนเหล่านี% มีความรู ้
หลากหลาย มี ความเข้า ใจสารและไม่ ค่อ ยเชื ออะไรง่ า ยๆ โดยทัวไปคนที มี ก ารศึ ก ษาสู ง มัก จะใช้
สื อมวลชนมากกว่าคนทีมีการศึกษาตํากว่า
2.1.4 สถานภาพทางสั งคมและเศรษฐกิจ
อาชีพ รายได้ เชื%อชาติ และชาติพนั ธุ์ตลอดจนภูมิหลังครอบครัว ซึ งการวิจยั ทางนิ เทศศาสตร์ ได้
ชี%ให้เห็นว่า สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผูร้ ับสารมีอิทธิ พลอย่างมากต่อปฏิกิริยาของผูร้ ับสาร
ที มี ต่ อ ผูส้ ่ ง สาร นอกจากนี% สถานภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ยัง ทํา ให้ ผูท้ ี มี ว ัฒนธรรมที ต่ า งกัน มี
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิ ยม และเป้ าหมายทีต่างกัน คนทีมีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวความคิด
อุดมการณ์ มีค่านิยมต่อสิ งต่างๆ แตกต่างกัน
จากการทบวนวรรณกรรมเกียวกับลักษณะประชากร พบว่างานวิจยั ทีผ่านมาศึกษาเกียวกับการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตจํานวนมาก ตามที Epega (2008) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อ
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การรับรู ้ความน่ าเชือของแหล่งสารการประชาสัมพันธ์ โดยการศึกษาการรับรู ้ความเสี ยงแบ่งออกเป็ น 3
มิ ติ คื อ ความเชี ยวชาญ (Expertness) ความน่ า ไว้ว างใจ (Trustworthiness) และความน่ า ดึ ง ดู ด ใจ
(Attractiveness) โดยผลการศึกษาพบว่า เพศชายมีความสามารถในการรับรู ้ความน่ าเชื อถือของแหล่ง
สารด้านการประชาสั มพันธ์ได้มากกว่าเพศหญิ ง โดยอายุและระดับการศึกษาที แตกต่างกันมี การรั บรู ้
ความน่ าเชือถือของแหล่งสารด้านการประชาสัมพันธ์ได้แตกต่างเช่นกัน ส่ วนด้านการศึกษาผูท้ ีมีระดับ
การศึ กษาสู งจะมีความรู ้ และความเข้าใจการประชาสัมพันธ์และสามารถประเมินความน่ าเชื อถื อของ
แหล่งสารได้มากกว่าผูท้ ีมีการศึกษาตํากว่า นอกจากลักษณะประชากรด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาจะ
มีความสัมพันธ์กบั การรั บรู ้ ความน่ าเชื อถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอิ นเทอร์ เน็ต วรั ตดาภร อัง
วาณิ ชชากุล, และพรพรรณ ประจักษ์เนตร (2558) ได้ศึกษาเรื องอิทธิพลของการสื อสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบริ ษทั นําเที ยวของผูบ้ ริ โภค โดยการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน พบว่า ลักษณะประชากรด้านรายได้และ
อาชี พ ที แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การรั บรู ้ ความน่ า เชื อถื อของการสื อสารแบบปากต่ อ ปากบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต เนื องจากกลุ่มรายได้ทีศึกษาอยูร่ ะหว่าง 15,000 บาท ไปจนถึงกลุ่มทีมีรายได้ 60,000 บาท
ซึ งเป็ นช่วงรายได้ทีมีความแตกต่างกันมากทําให้สามารถเห็นความแตกต่างได้ชดั เจน ส่ วนด้านอาชีพที
เป็ นพนักงานบริ ษทั รับราชการ ประกอบธุรกิจส่ วนตัวมีการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบ
ปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
นอกจากนี% ยงั มีนกั วิชาการทีศึกษาลักษณะทางประชากรทีแตกต่างกันกับการรับรู ้ความเสี ยงต่อ
การเดินทางท่องเที ยวในประเทศไทย โดยพิมพ์มาดา วิชาศิลป์ (2555) ศึกษาเรื องการรับรู ้ ความเสี ยง
และการป้ องกันความเสี ยงขณะเดินทางท่องเทียวในประเทศไทยของนักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบก
เป้ ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ทีแตกต่างกันด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษาส่ งผล
ต่อการรับรู ้ความเสี ยงในด้านต่างๆ แตกต่างกัน โดยเพศทีแตกต่างกันส่ งผลต่อการรั บรู ้ ความเสี ยงด้าน
พฤติ กรรมการท่องเทียวแตกต่างกันมากที สุ ด ส่ วนด้านอายุทีแตกต่ างกันส่ งผลต่ อการรั บรู ้ ความเสี ยง
ด้านการเงิ นแตกต่างกันมากที สุ ด และระดับการศึ กษาทีแตกต่ างกันส่ งผลต่ อการรับรู ้ ความเสี ยงด้าน
การเมืองแตกต่างกันมากทีสุ ด ส่ วนลักษณะประชากรด้านรายได้และอาชีพหรื อสถานะภาพการทํางานที
แตกต่างกันพบว่ามีการรับรู ้ความเสี ยงไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษาเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) จํานวน10 คน และ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน เรื องอิทธิ พลของเครื องมื อการสื อสารการตลาดแบบบูรณาการทีมีต่อ
พฤติ กรรมการซื% อผลิ ตภัณ ฑ์เ สริ มอาหารบํา รุ งสมองและความจํา ประเภทเครื องดื มของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร สุ ภาพร ชุมทอง (2552) พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื% อ
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ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมองและความจําประเภทเครื องดื มในด้านการเลือกยีห้อผลิตภัณฑ์ ด้าน
เหตุผลในการเลือกซื% อ ด้านสถานทีจําหน่ าย ด้านบุ คคลที มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื% อ ด้านแหล่งใน
การรับข้อมูลข่าวสาร ด้านความถีในการซื% อ ด้านการตัดสิ นใจซื% อในอนาคต
จากการศึ กษาแนวคิ ด และทฤษฎี ด้า นประชากรศาสตร์ แ ละงานวิ จัย ข้า งต้น อาจกล่ า วได่ ว่ า
ลักษณะทางประชากรส่ งผลต่ อความคิด การตัดสิ นใจและพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน ดังนั%น
ผูว้ จิ ยั จึงนําแนวคิดนี%มาเป็ นหนึ งในตัวแปรทีต้องการศึกษาเนื องจากปั จจัยด้านลักษณะประชากรของผูท้ ี
เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของแต่ละบุคคลนั%นแตกต่างกัน ซึ งจะสามารถส่ งผล
ต่ อ การรั บ รู้ ค วามน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง สาร การรั บ รู ้ ค วามเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ตทีแตกต่างกันได้เช่นกัน

2.2 การสือสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต ( Electronic Word of Mouth : eWOM)
ผูว้ ิ จัย ดํา เนิ น การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ เ กี ยวกับ เรื องความ
น่ าเชือถือของแหล่งสารกับ eWOM เพือสร้างกรอบแนวคิดเชิ งทฤษฎีของงานวิจยั ครั%งนี% โดยนําเสนอ
ประเด็นทีเกียวข้องได้แก่ 1) นิ ยามศัพท์ WOM และ eWOM 2) วิวฒั นาการอินเทอร์ เน็ตและพฤติกรรม
การสื อสารแบบบอกต่อ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการสื อสารเพือโน้มน้าวใจกับeWOM 4) แนวคิดและ
ทฤษฎีเกียวกับความน่ าเชือถือของแหล่งสาร (Source Credibility)
2.2.1 นิยามศัพท์ WOM และ eWOM
2.2.1.1 การสื อสารแบบบอกต่อ (Word-of-Mouth)
ในช่วงทีผ่านมาการสื อสารแบบบอกต่อ (WOM) เป็ นหัวข้อทีนักวิจยั หลายคนให้ความ
สนใจและทําการศึกษาพร้อมทั%งได้นิยามความหมายของการสื อสารแบบบอกต่อไว้แตกต่างกัน เช่น
ฉัตยาพร เสมอใจ (2546, น.106) ให้ความหมายว่า “การสื อสารแบบบอกต่อ (WOM)
เป็ นการแนะนําโดยตรงจากลูกค้ารายหนึ งไปสู่ ลูกค้ารายอืนๆซึ งโดยส่ วนใหญ่ลูกค้าทีแนะนํามักจะเป็ น
ผูท้ ีเคยมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และมีความรู้สึกประทับใจสู ง”
Dwyer (2007, p. 64) ให้ความหมาย “การสื อสารแบบบอกต่อ (WOM) ว่าเป็ น
ปรากฏการณ์ทางเครื อข่ายทีมนุ ษย์สร้ างขึ%นเพือสานสัมพันธ์กบั บุคคลอืนโดยการสนทนาแลกเปลียน
ข้อมูลและสร้างสังคมเครื อข่าย ซึ งคําแนะนําจากมนุ ษย์มีอิทธิ พลมากกว่าการโฆษณาโดยทัวไป (Katz,
& Lazarsfeld, 1955 p.176)
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Arndt (1967, p. 3) ให้ความหมายการสื อสารแบบบอกต่อไว้ว่า “การสื อสารระหว่าง
บุ คคลด้ว ยการพูด ของผูส้ ื อสารและผูร้ ั บสารที ไม่ ได้มีจุด ประสงค์ทางการค้าที เกี ยวข้องกับ แบรนด์
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ”
Dichter (1966, p. 149) ให้ความหมายว่า “พฤติกรรมการตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ดว้ ยวิธีแบ่งปั นข้อมูลให้ผบู ้ ริ โภคคนอืนๆ”
ดังนั%นสรุ ปได้ว่า การสื อสารแบบบอกต่อ (Word of Mouth) เป็ นการสื อสารระหว่าง
บุคคลโดยการสนทนาระหว่างผูบ้ ริ โภคกับบริ โภคเพือจุ ดประสงค์ในการแลกเปลียน แบ่งปั นข้อมูลที
เกียวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การทีไม่มีจุดประสงค์เพือการค้า
2.2.1.2 การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต (Electronic word of mouth)
ในยุคที อิ นเทอร์ เ น็ ตมี บทบาทสําคัญในการสื อสารส่ งผลให้ การสื อสารแบบบอกต่อ
(WOM) ด้ว ยวิธีการพู ดคุ ยแบบต่ อหน้ากลายเป็ นการสื อสารแบบบอกต่ อ โดยใช้ตวั อักษรผ่า นระบบ
อินเทอร์ เน็ตหรื อเรี ยกว่า การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ต หรื อ (eWOM)ซึ งนักวิจยั หลายท่ าน
เริ มให้ค วามสนใจและทํา การศึ ก ษาพร้ อ มทั%ง ได้นิ ยามความหมายของการสื อสารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ตไว้แตกต่างกัน เช่น
Park, Wang, Yao, & Kang (2011, p. 47) ได้ให้ความหมายการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตว่าเป็ น “การสื อสารประเภทหนึงบนอินเทอร์ เน็ตทีไม่ใช่การสื อสารแบบต่อหน้าหรื อการใช้
คําพูด”
Godes & Mayzlin (2004, p. 546) ได้ให้ความหมายของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตว่า “การสื อสารระหว่างผูใ้ ช้กบั ผูใ้ ช้โดยททั%งสองฝ่ ายได้รับประโยชน์ผา่ นรู ปแบบการ
โพสต์ (Post) ลิ%งค์ (Link) การแสดงความคิดเห็น (Comment)”
Hennig-Thurauetal, Gwinner, Walsh, & Gremler (2004, p. 39) กล่าวว่าการสื อสาร
แบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตหมายถึง“เนื% อความเชิงบวกหรื อเชิงลบทีสร้างขึ%นโดยลูกค้าเก่า ลูกค้าปั จจุบนั
และลูกค้าทีสนใจสื อสารกันเกียวกับสิ นค้าหรื อบริ ษทั หนึ งๆทีบุ คคลอืนสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทาง
อินเทอร์ เน็ต”
Dwyer (2007, p. 64) ได้ให้คาํ นิ ยามการสื อสารแบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต หมายถึง
“รู ปแบบเฉพาะในการสื อสารแบบบอกต่อที เกิดขึ%นบนออนไลน์และสามารถพบเห็ นได้บนช่ องทาง
ออนไลน์ทีหลากหลาย เช่น พื%นทีแสดงความคิดเห็น การรี วิวผลิตภัณฑ์ และอีเมลล์”
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Brown, Broderick, & Lee (2007, p. 3) อธิ บายการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต
ว่า “การเกิดขึ%นของระบบอินเทอร์ เน็ตทีทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนได้อย่างรวดเร็ วและ
สะดวกสบายกลายเป็ นการสร้างปรากฎการณ์ทางความรู ้”
Litvin, Goldsmith, & Pan (2008, p. 459) ให้คาํ จํากัดความของการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตว่าหมายถึง “การสื อสารแบบบอกต่อทีส่ งผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต”
Cheung, & Thadani (2010, p. 330) อธิบายการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตว่า
หมายถึง “ผูบ้ ริ โภคสามารถโพสต์ความคิดเห็ นและคําวิจารณ์ เกียวกับสิ นค้า ในเว็บบล็อก (Weblogs)
แหล่ง เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ (Social Networking Sites) พื%นทีแสดงความคิดเห็น (Discussion
Forums) เว็บไซต์วิจารณ์ (Review Websites)”
ดังนั%นสรุ ปได้ว่า การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต (Electronic Word of Mouth)
หมายถึง การสื อสารบนอินเทอร์ เน็ตแบบไม่เป็ นทางการของบุคคลหรื อกลุ่มคนทีมีความเกียวข้องกับ
สิ นค้า บริ การ หรื อองค์กร โดยถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิดเห็น ข้อเท็จจริ ง ข้อเสนอแนะทั%งเชิงบวก
และเชิ งลบเพือเป็ นการแลกเปลียนข้อมูลในรู ปแบบของข้อความผ่านช่องทางที หลากหลาย เช่น พื%นที
แสดงความคิดเห็น อีเมลล์ แหล่งเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Sites) เว็บไซต์วิจารณ์
สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ (Review Websites)
2.2.2 วิวฒ
ั นาการอินเทอร์ เน็ตและพฤติกรรมการสื อสารแบบบอกต่ อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วส่ งผลให้รูปแบบการสื อสารพัฒนาและขยายช่องทาง
ไปยังสื อออนไลน์ จากเดิมเป็ นเพียงเว็บ 1.0 ทีมีการสื อสารทางเดียวคือการให้ขอ้ มูลนําเสนอเนื% อความ
เพืออ่านหรื อศึกษาเท่านั%น ในเวลาต่อมาการสื อสารเริ มมีการเปลียนแปลงและพัฒนารู ปแบบการสื อสาร
ทีมุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันหรื อแบบโต้ตอบกันมากขึ%นเช่นเว็บ 2.0 และเว็บ 3.0 ในปั จจุบนั โดย
มีรูปแบบและวิวฒั นาการดังต่อไปนี%
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ภาพที 2.1 ตัวอย่างการใช้งานของเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 และเว็บ 3.0
แหล่ งทีมา: Yanee Sooksamran, 2554.
ยุคของเว็บ 2.0 เป็ นยุคทีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ ทีสามารถเชือมกับอินเทอร์ เน็ตได้เริ มมี
ราคาลดลงและปรั บปรุ งการใช้ง านให้ง่ ายขึ%นทําให้อินเทอร์ เ น็ ต เข้า ถึ ง ผูใ้ ช้ได้จาํ นวนมาก เกิ ดความ
ต้องการในการใช้งานบนพื%นทีออนไลน์สูงขึ%น ดังนั%นการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถตอบโต้กนั ระหว่าง
เจ้าของเว็บไซต์และผูเ้ ข้าชมได้สะดวก รวดเร็ วยิงขึ%น ดังที Murugesan (2007, p. 34) กล่าววว่า “เว็บ 2.0
เป็ นการตอบโต้ระหว่างกันโดยให้ความสําคัญกับการปฏิ สัมพันธ์ของคนในสังคมออนไลน์เพือให้เกิด
การมีส่วนร่ วมและการใช้ประโยชน์ของผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” นอกจากนี% O'Reilly (2005, p. 1)
ได้ให้คาํ จํากัดความ เว็บ 2.0 ว่า“เปรี ยบเสมือนธุ รกิจ ซึ งเว็บเป็ นแพลตฟอร์ มหนึ งทีการใช้งานไม่ได้ถูก
ยึดติดอยูก่ บั ซอฟต์แวร์ เหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์ ”และข้อมูลทีปรากฏเกิดจากผูใ้ ช้เป็ นผูส้ ร้างขึ%น เช่น
บล็อก (Blog) นอกจากนี% O'Reilly ได้แบ่งระดับการใช้งานเว็บ 2.0 ไว้ 4 ระดับดังนี%
1) ระดับ 3 หมายถึง ระดับการใช้งานของผูใ้ ช้ทวไปที
ั
มีการสื อสารภายใต้เว็บไซต์
เดียวกันตัวอย่างเช่น วิกิพีเดีย (Wikipedia) สไกฟ์ (Skype)
2) ระดับ 2 หมายถึงระดับในการจัดการและใช้งานทัวไปโดยไม่จาํ เป็ นต้องผ่าน
อินเทอร์ เน็ตแต่การใช้งานออนไลน์จะเกิดประโยชน์สูงสุ ดเนืองจากมีการเชือมโยงผูใ้ ช้งานเข้าด้วยกัน
ตัวอย่าง Flickr (เว็บไซต์อปั โหลดภาพทีมีการใช้งานเชือมโยงระหว่างภาพและระหว่างผูใ้ ช้งาน)
3) ระดับ 1 หมายถึง ระดับในการจัดการและใช้งานทัวไปโดยไม่จาํ เป็ นต้องผ่าน
อินเทอร์ เน็ตแต่การใช้งานออนไลน์จะเกิดประโยชน์สูงสุ ด ตัวอย่างเช่น Google Docs และ iTunes
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4) ระดับ 0 หมายถึงระดับในการจัดการและการใช้งานได้ท% งั ออนไลน์และออฟไลน์
ตัวอย่าง เช่น Google Maps
เว็บ 2.0 มีลกั ษณะทีเรี ยกว่าเว็บอ่าน-เขียน (Read-Write)โดยมุ่งเน้นการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร
ความรู ้ เรื องราว และแลกเปลียนความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ซึงกันและกันมากกว่านําเสนอเนื% อความ
ผ่านเว็บไซต์เท่านั%น ตัวอย่างเช่น Blog หรื อเว็บไซต์ส่วนตัวสําเร็ จรู ปทีช่วยให้การเผยแพร่ ความรู ้และ
ประสบการณ์อย่างง่ายดายเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่ น เฟสบุ๊ก (Facebook) ยูทูป (YouTube) ฯลฯ
ความสามารถและคุณสมบัติของเว็บ 2.0 ส่ งผลให้เกิดข้อมูลจํานวนมากจากการเขียนบล็อก การแชร์
รู ปภาพและไฟล์มลั ติ มีเดี ยต่ างๆ ซึ งเป็ นปั ญหาในการสื บค้นข้อมูลบนอิ นเทอร์ เ น็ ตดังนั%นการพัฒนา
รู ปแบบเว็บ 3.0 จึ งเกิดขึ%นเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการใช้งานเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงง่ ายและค้นหาได้
สะดวก เน้นการจัดการข้อมู ลให้เ ป็ นระบบโดยการพัฒนาให้เ ป็ น Semantic Web หรื อ“เว็บเชิ ง
ความหมายทีสามารถเชือมโยงข้อมูลทีสัมพันธ์กนั เข้าด้วยกันทั%งจากแหล่งข้อมูลเดียวกันและต่างแหล่ง
กันทําให้เ กิ ดการเชื อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน” (พนิ ดา, 2553) นําไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายข้อมูลที
สะดวกต่อการค้นหาและประหยัดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล โดยผสานรู ปแบบกับลักษณะของ Artificial
Intelligence (AI) “เป็ นการนําปั ญญาประดิ ษฐ์มาใช้วิเ คราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผูใ้ ช้
เพือให้เกิ ดการทํางานอย่างอัตโนมัติซึงทําให้เว็บไซต์สามารถตอบสนองผูใ้ ช้งานได้อย่างชาญฉลาด”
(พนิ ดา, 2553) ส่ งผลให้คอมพิวเตอร์ สามารถแสดงข้อมูลเฉพาะส่ วนทีต้องการและเข้าใจความต้องการ
ของผูใ้ ช้ได้มากขึ%น เว็บ 3.0 มีลกั ษณะเป็ นเว็บ อ่าน-เขียนและจัดการเนื% อหา (Read – Write – Execute)
ซึงผูใ้ ช้สามารถอ่านเรื องราวทีนําเสนอ เขียนแสดงความคิดเห็ นและทําการจัดการเนื% อหา ปรับแต่งแก้ไข
ข้อมูลหรื อระบบได้ตามความต้องการ โดยรู ปแบบของเว็บ 3.0 ทีเราพบเห็ นได้ในปั จจุบนั คือการ Tag
หรื อคําสั% น ๆ หลายๆ คําที เป็ นหัว ใจของเนื% อ หาเพื อใช้ในการเข้าถึ งข้อมูลนั%นๆ ได้ โดยการใช้ Tag
เว็บไซต์จะทําหน้าทีประมวลข้อมูลสร้าง Tag ให้ตามความเหมาะสมเพือสร้างการเชือมโยงข้อมูลอย่าง
มีระบบกลายเป็ นฐานข้อมูลที มีขนาดใหญ่ตวั อย่างเช่ น การพิมพ์ขอ้ ความลง Search Engine Google
แม้ว่าจะมีการสลับตําแหน่ งของคําหรื อสะกดคําผิด Google ก็สามารถคาดเดาและรั บรู ้สิงทีต้องการหา
และแสดงผลตามทีต้องการได้อย่างถูกต้อง
การพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถตอบสนองความต้องการในการสื อสารของมนุ ษย์ได้ส่ งผลให้
เกิ ดการสร้ างเนื% อหา ข้อมูลจํานวนมากในระบบออนไลน์และกลายเป็ นปั ญหาในการสื บค้นและการ
เพิมขึ%นของจํานวนบล็อก (Blog) ผูส้ ร้าง (Blogger) และผูใ้ ช้งานทําให้การสื อสารผ่านบล็อกถูกนําไปใช้
ในการทํา การตลาดเพิ มมากขึ%น โดยการสื อสารบอกเล่ า เรื องราว แลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น วิ จารณ์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ การ หรื อองค์ก ร นํา มาซึ งรู ปแบบของการสื อสารแบบบอกต่ อ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
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(Electronic Word of Mouth)ทีสื อสารโดยใช้มลั ดิมีเดียต่างๆ เป็ นตัวกลางในการสื อความหมายทําให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถแบ่ งปั น แลกเปลี ยนข้อมูลที เกี ยวกับผลิตภัณ ฑ์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ วผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ซึงการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต(eWOM) เป็ นการสื อสารทีมีอิทธิพลอย่างสู ง
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค Litvin et al. (2008, p. 459) เนื องด้วยผูบ้ ริ โภคต้องการลดความ
เสี ยงในการบริ โภคสิ นค้า โดยเฉพาะสิ น ค้า ที ก่ อให้เ กิ ด ความเสี ยงด้านสุ ขภาพร่ า งกาย ดัง นั%น ความ
น่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นสิ งทีจําเป็ นต้องศึกษาเพือการรับรู้ขอ้ มูลที
เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค เนืองจาก “พลังของการสื อสารแบบบอกต่อของผูส้ ่ งสาร
เปรี ยบเสมื อ นคําพูดจากเพื อน หรื อคนรู ้ ใจของผูบ้ ริ โภคที มี จุด ยืนของตัว เองในการยืน ยันกิ จ กรรม
การตลาดทีเกิดขึ%นนั%นๆ” (Cheong, & Morrison, 2008, p. 40) อย่างไรก็ตามการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั การสื อสารเพือการโน้มน้าวใจทีส่ งผลต่อความน่ าเชือถือของแหล่งสาร
เพราะความน่ าเชือถือของแหล่งสารถือเป็ นส่ วนหนึ งของการสื อสารเพือโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคให้สนใจ
และตัดสิ นใจซื% อสิ นค้า
2.2.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างการสื อสารเพือโน้ มน้ าวใจกับ eWOM
การศึ ก ษาของนั ก วิ ช าการหลายท่ า นพบว่ า การสื อสารเพื อการโน้ ม น้ า วใจ (Persuasive
Communication) มี ค วามสั มพัน ธ์ ก ับ การสื อสารแบบบอกต่ อ โดยมี ก ารอ้า งอิ ง จากงานวิ จ ัยของ
Hovland, Janis, & Kelley (1953) ศึกษาการสื อสารและการโน้มน้าวใจทีมีผลต่อการเปลียนความคิด
ของผูร้ ั บสารโดยศึ กษา 3 ปั จจัย ที มี อิ ทธิ พ ลต่ อ ความสํา เร็ จ หรื อความล้มเหลวในการโน้มน้า วใจ
ดังต่อไปนี%
1) ลักษณะของผูส้ ื อสารหรื อผูส้ ่ งสาร (Characteristics of the Communicator)
ตัวอย่างเช่น การเป็ นผูม้ ีความเชียวชาญมีความรู ้ ความสามารถในเรื องทีอ้างถึง
2) ลักษณะของการสื อสารหรื อข้อมูลทีสื อสาร (Characteristics of the Communication)
ตัวอย่างเช่น หลักฐานทีนํามาโต้แย้ง หรื อรู ปแบบในการแสดงความคิดเห็น
3) ลักษณะของเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ขณะทีสื อสาร (Characteristics of the
Situation) ตัวอย่างเช่น ผูส้ ื อสารสามารถสนทนาได้สะดวกสบายชัดเจนไม่มีเสี ยงอืนรบกวน
จากงานวิจยั ดังกล่าวพบว่าผูร้ ับสารจะถูกโน้มน้าวใจเมือผูส้ ่ งสารมีลกั ษณะเฉพาะตัวทีแสดงถึง
ความน่ าเชือถือและเป็ นที ยอมรับในระดับสู งหรื อมีความเชียวชาญในเรื องนั%นๆ จะสามารถโน้มน้าวใจ
ผูฟ้ ังได้ดีกว่าบุคคลอืนแต่ถา้ ผูส้ ื อสารนําเสนอข้อความทีไม่สมเหตุสมผลหรื อไม่น่าสนใจ ความดึงดูดใจ
ในตัวผูส้ ื อสารนั%นก็จะมีผลน้อยต่อการโน้มน้าวใจเช่นกันนอกจากนี% นกั วิชาการท่านอืน ได้ทาํ การศึกษา
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ความสัมพันธ์ของการสื อสารเพือโน้มน้าวใจทีมีต่อการสื อสารแบบบอกต่อในหลายบริ บท ตัวอย่างเช่น
Zhang, Craciun, & Shin (2010) ทําการวิจยั เรื องการสื อสารแบบบอกต่อมีความสําคัญเมือใด (When
Does Electronic Word-of-Mouth Matter) กรณี ศึกษาการรี วิวสิ นค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการ
โน้มน้าวใจของการสื อสารแบบบอกต่อเกี ยวกับการบริ โภคสิ นค้าทีได้กล่าวถึง การรักษาผลกระทบ
(Moderate the Effect) ของการวิจารณ์ต่อการโน้มน้าวใจ ข้อมูลจากการทดลองและร้ านขายสิ นค้า
ออนไลน์ พบว่าผูบ้ ริ โภคทีประเมินสิ นค้าด้วยโปรโมชันจะมีแนวโน้มในการรับรู ้ การโน้มน้าวใจในคํา
วิจารณ์เชิงบวกได้ดีกว่าคําวิจารณ์เชิงลบ ซึ งตรงข้ามกับผูบ้ ริ โภคทีประเมินสิ นค้าด้วยการป้ องกันจะมี
แนวโน้มในการรับรู ้การโน้มน้าวใจในคําวิจารณ์เชิงลบได้มากกว่าคําวิจารณ์เชิงบวก

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความน่ าเชือถือของแหล่งสาร (Source Credibility)
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิเกียวกับแนวคิดและทฤษฎี
ความน่ าเชือถือของแหล่งสาร (Source Credibility) เพือสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของงานวิจยั ครั%งนี%
โดยนําเสนอประเด็นทีเกียวข้องได้แก่ 1) นิยามศัพท์ความน่ าเชือถือของแหล่งสาร 2) แนวคิดและทฤษฎี
เกียวกับความน่ าเชือถือของแหล่งสาร
2.3.1 นิยามศัพท์ ความน่ าเชือถือของแหล่ งสาร (Source Credibility)
ทฤษฏีความน่าเชือถือของแหล่งสาร เกิดจากงานวิจยั ของ Hovland Janis และ Kelleyในปี 1953
ซึงได้รับการยอมรับและถูกอ้างอิงในงานวิจยั ทีเกียวกับความน่ าเชือถือของแหล่งสารในหลายฉบับ และ
ในแต่ละงานวิจยั นักวิชาการหรื อนักวิจยั ได้ให้คาํ นิ ยามความน่าเชือถือของแหล่งสารไว้แตกต่างกัน เช่น
Ohanian (1990, p. 41) ให้ความหมายความน่าเชือถือของแหล่งสารว่าหมายถึง “บุคลิกลักษณะ
ด้านบวกของผูส้ ื อสารทีมีผลต่อการยอมรับของผูร้ ับสารในตัวสาร”
Flanagin, & Metzger (2008, p. 8) ให้ความหมายความน่ าเชือถือของแหล่งสารว่า “ความเชือใน
แหล่งสารหรื อสารทีเกิดขึ%นจากความชียวชาญของแหล่งสารและความน่าไว้วางใจของแหล่งสาร”
Wathen, & Burkell (2002, p. 135) ให้ความหมายความน่ า เชื อถือของแหล่ งสารว่า
“ปั จจัยพื%นฐานทีทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจได้ง่ายขึ%นเกียวกับข้อมูลออนไลน์ ”
Gunther (1992, p. 148) ให้ความหมายความน่ าเชื อถือของแหล่ งสารว่าเป็ น“ระดับความ
น่าเชือถือของผูส้ ่ งสารทีผูร้ ับสารรับรู ้และส่ งผลถึงทัศนคติทีมีต่อแหล่งสาร”
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Dabholkar (2006, หน้า 260) ให้ความหมายความน่าเชือถือของแหล่งสารว่าเป็ น “การประเมิน
ในระดับแรกทีสําคัญมาก เมือลูกค้ากําลังเลือกเว็บไซต์ (Web Site) และนําไปสู่ การรับรู ้ความน่ าเชือถือ
ของสารในเว็บนั%น”
Solomon, Bamossy, Askegaard, & Hogg (2010, p. 25) ให้ความหมายความน่ าเชือถือของ
แหล่ ง สารว่า “ความเชื อมันของผูบ้ ริ โภคที มี ต่ อผูว้ ิ จ ารณ์ (Reviewer) ที มี ประสบการณ์ และสามารถ
นําเสนอข้อมูลทีเป็ นประโยชน์เพือใช้ในการประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้”
Eisend (2006, หน้า 3) ให้ความหมายความน่ าเชือถือของแหล่งสารว่า “สิ งทีผูร้ ับสารตัดสิ นใจ
ว่าข้อมูลนั%นเชือถือได้”
ดังนั%นกล่าวได้ว่า ความน่ าเชื อถือของแหล่งสาร (Source Credibility) หมายถึง ความเชือมัน
ยอมรั บ ไว้ใจในผูส้ ่ งสารว่ามี ความรู ้ ความสามารถ ความเชี ยวชาญ ในสิ งที ผูส้ ่ งสารอ้างถึ ง เกียวกับ
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อทัศนคติของผูร้ ับสาร
2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความน่ าเชือถือของแหล่ งสาร
Hovland et al. (1953, p. 21)อธิบายว่ามนุ ษย์จะถูกเชิญชวนและโน้มน้าวใจจากแหล่งสารที
นําเสนอได้อย่างน่าเชือถือโดยแบ่งปั จจัยทีสร้างความน่าเชือถือเป็ น 2 ปั จจัย ประกอบด้วย
1) ความเชียวชาญของแหล่งสาร (Source Expertise) หมายถึง “การประเมินค่าการรับรู ้
ต่ อผูส้ ื อสารว่าเป็ นแหล่ งสารที มี การยืนยันอย่างถูกต้อง” หรื อ อาจสรุ ปได้ว่า ความเชี ยวชาญคือ การ
ประเมินค่าแหล่งสารจากสิ งทีผูฟ้ ั งได้รับว่ามีการให้ขอ้ มูลทีดีในเรื องทีสื อสารมากแค่ไหน
2) ความน่ าไว้วางใจของแหล่งสาร (Source Trustworthiness) หมายถึง “ระดับความ
มันใจของผูร้ ับสารทีมีต่อคํายืนยันของผูส้ ื อสารหรื อการรับรู ้ความจริ งทีแหล่งสารต้องการนําเสนอ”
งานวิจยั โดยส่ วนใหญ่ศึกษาแนวคิดเรื องปั จจัย (Factor Model) นักวิชาการและนักวิจยั หลาย
ท่านประยุกต์กรอบแนวคิดเชิ งทฤษฎีของ Hovland et al. (1953) มาศึ กษาเรื องความน่ าเชือถือใน
ประเด็นต่างๆ และพบปั จจัยที นอกเหนื อจากความเชี ยวชาญและความน่ าไว้วางใจ กล่าวคือปั จจัยเรื อง
ความน่ าดึงดูดเป็ นอีกตัวแปรหนึ งที สําคัญต่อการรั บรู ้ ความน่ าเชือถือของแหล่ งสาร Ohanian (1990)
ศึ กษาเรื องโครงสร้ า งและระดับ การให้เ หตุ ผลเพื อวัด ผลการรั บรู ้ ความน่ า ดึ งดู ด ใจของผูม้ ี ชือเสี ย ง
(Attractiveness) ความน่ าไว้วางใจ (Trustwothiness) ความเชี ยวชาญ (Expertness) ของการใช้ผูม้ ี
ชือเสี ยง เพือพัฒนาเกณฑ์การวัดด้านจิตวิทยาในการประเมินค่าความน่ าดึงดูดใจ ความน่ าไว้วางใจและ
ความเชียวชาญของผูม้ ีชือเสี ยงให้มีความถูกต้องและแม่นยํามากยิงขึ%น
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Ohanian (1990, p. 47) ได้ให้ความหมายของตัวแปรทั%ง 3 ไว้ดงั นี%
1) ความน่าดึงดูดใจของผูม้ ีชือเสี ยง (Attractiveness) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของผู ้
มีชือเสี ยงทีน่าดึงดูดใจ
2) ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) คือ ระดับของการยอมรับและความมันใจของ
ผูร้ ับสารทีมีต่อข้อมูลทีผูส้ ่ งสารส่ งไป
3) ความชียวชาญ (Expertness) กล่าวถึงความเชียวชาญว่าเป็ นความถนัดเฉพาะทางของ
ผูส้ ่ งสารเกียวกับผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาพบว่าเกณฑ์ทีใช้ในการประเมินค่าการรั บรู ้ความน่ าเชือถือของการใช้ผมู ้ ีชือเสี ยง
ทีมีความน่าเชือถือและถูกต้อง สามารถสรุ ปเป็ นระดับดังต่อไปนี%
ความน่าดึงดูดใจของผูม้ ีชือเสี ยง (Attractiveness) ประกอบด้วยตัวชี%วดั ดังนี%
ยอดเยียม (Classy)
แย่ (Not classy)
หน้าตาสวย (Beautiful)
หน้าตาไม่สวย( Ugly)
สง่างาม (Elegant)
ธรรมดา( Plain)
เซ็กซี (Sexy)
ไม่เซ็กซี (Not sexy)
ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ประกอบด้วยตัวชี%วดั ดังนี%
เชือถือได้ (Dependable)
เชือถือไม่ได้ (Undependable)
ซือสัตย์ (Honest)
ไม่ซือสัตย์ (Dishonest)
น่าไว้ใจ (Reliable)
ไม่น่าไว้ใจ (Unreliable)
ตรงไปตรงมา (Sincere)
ไม่ตรงไปตรงมา (Insincere)
ไว้ใจได้ (Trustworthy)
ไว้ใจไม่ได้ (Untrustworthy)
ความชียวชาญ (Expertness) ประกอบด้วยตัวชี%วดั ดังนี%
มีความเชียวชาญ (Expert)
ขาดความเชียวชาญ (Not an expert)
มีประสบการณ์ (Experienced) ขาดประสบการณ์ (Inexperienced)
มีความรู ้ (Knowledgeable)
ขาดมีความรู้ (Unknowledgeable)
มีความสามารถ (Qualified)
ขาดความสามารถ (Unqualified)
มีทกั ษะ (Skilled)
ขาดทักษะ (Unskilled)
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ความเป็ นพลวัต และความเทียงตรงถือเป็ นอีกปั จจัยทีเกียวข้องกับการรั บรู้ความน่าเชือถือของ
แหล่ง สารเช่ นกัน Whitehead (1968) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยของความน่ าเชือถือของแหล่ งสาร โดยแบ่ ง
ระดับในการวัดความน่ าเชื อถือของแหล่งสารให้มีความละเอียดและถูกต้องมากยิงขึ%นดัง 4 ปั จจัย
ต่อไปนี%
1) ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) ขึ%นอยูก่ บั ระดับของตัวชี%วดั ต่อไปนี% ความถูก-ผิด
(Right-Wrong) ความซื อสัตย์-ไม่ซือสัตย์ (Honest-Dishonest) น่ าไว้ใจ-ไม่น่าไว้ใจ (TrustworthyUntrustworthy) เป็ นความจริ ง-ไม่เป็ นความจริ ง ( Just-Unjust)
2) ความเชียวชาญหรื อความสามารถ (Professionalism or Competent) ขึ%นอยูก่ บั ระดับ
ของตัวชี% วดั ต่ อไปนี% การมีประสบการณ์หรื อ ไม่มีประสบการณ์ (Experienced-Inexperienced) มีความ
เป็ นผูเ้ ชียวชาญหรื อขาดความเชียวชาญ (Professional Manner-Lack-Professional Manner)
3) ความเป็ นพลวัต (Dynamism) ขึ%นอยูก่ บั ระดับของตัวชี%วดั ต่อไปนี% ความก้าวร้าวหรื อ
ความนอบน้อม (Aggressive-Meek) โต้แย้งหรื อไม่โต้แย้ง (Active-Passive)
4) ความเทียงตรง (Objectivity) ขึ%นอยูก่ บั ระดับของตัวชี%วดั ต่อไปนี% การเปิ ดใจหรื อไม่
เปิ ดใจ (Open Minded-Close Minded) ความเทียงตรงหรื อลําเอียง (Objective-Subjective)
ผลการวิจยั ของ Whitehead สรุ ปว่าความเชียวชาญและความน่ าไว้วางใจของแหล่งสารเป็ น
ปัจจัยทีมีความสําคัญมากทีสุ ดในการวัดความน่ าเชือถือของแหล่งสารซึ งสนับสนุ นทฤษฎีของ Hovland,
& Weiss (1951) โดยทีมีปัจจัยด้านความเป็ นพลวัต (Dynamism) และความเทียงตรง (Objectivity) เป็ น
ปัจจัยความสําคัญต่อการรับรู ้ความน่าเชือถือของแหล่งสารทีจําเป็ นต้องศึกษาด้วยเช่นกัน
ในเวลาต่อมา Berlo, Lemert, & Mertz (1969) ศึกษาเรื องมิติในการประเมินผลการยอมรับของ
แหล่ ง สาร โดยการศึ กษาเกณฑ์ที ผูร้ ั บสารใช้จริ ง ในการประเมิ นความน่ า เชื อถื อของแหล่ งสารแบ่ ง
การศึกษาออกเป็ น 3 มิติ ดังนี%
1) ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพของผูส้ ื อสารทีผูฟ้ ังรับรู ้
ประกอบด้วย
ความอ่อนโยน (Kind)
ความโหดร้าย (Cruel)
ความปลอดภัย (Safe)
ความอันตราย (Dangerous)
มีมนุษย์สัมพันธ์ (Friendly)
ไม่มีมนุ ษย์สัมพันธ์ (Unfriendly)
เทียงตรง (Just)
ลําเอียง (Unjust)
ซือสัตย์ (Honest)
ไม่ซือสัตย์ (Dishonest)
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2) คุณสมบัติ (Qualification) หรื อความสามารถของผูส้ ื อสาร ประกอบด้วย
การฝึ กอบรม (Trained)
ไม่ได้การฝึ กอบรม (Untrained)
มีประสบการณ์ (Experienced) ไม่มีประสบการณ์ (Inexperienced)
คุณสมบัติเหมาะสม (Qualified) คุณสมบัติไม่เหมาะสม (Unqualified)
มีทกั ษะทีดี (Skilled)
ไม่มีทกั ษะทีดี (Unskilled)
มีความรู ้ (Informed)
ไม่มีความรู้ (Uninformed)
3) ความเป็ นพลวัต (Dynamism) ลักษณะทีแสดงถึงความคล่องแคล่ว มีพลังของผู ้
สื อสารประกอบด้วย
ความก้าวร้าว(Aggressive)
ความนอบน้อม(Meek)
ความมันใจ (Emphatic)
ความลังเลใจ(Hesitant)
ความกล้าหาญ (Bold)
ความขลาด (Timid)
การตอบโต้ (Active)
การไม่ตอบโต้ (Passive)
ความกระตือรื อร้น (Energetic) ความเหน็ดเหนื อย (Tired)
ในขณะที งานวิจยั ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจกับศึ กษาความน่ าเชื อถือของแหล่งสารในมิติของ
ความเชียวชาญ (Expertness) และความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) ของแหล่งสาร ยังมีนักวิชาการ
บางส่ วนเชือว่าความสามารถและความปรารถนาดีเป็ นปัจจัยสําคัญทีมีผลต่อการรับรู ้ความน่ าเชือถือของ
แหล่งสารเช่นกัน McCroskey, & Teven (1996) ได้พฒั นาเครื องมือทีใช้ในการวัดความน่ าเชือถือของ
แหล่งสารโดยเพิมขอบเขตของการศึกษาเป็ น3 มิติประกอบด้วย ความสามารถ (Competence) ความน่ า
ไว้วางใจ (Trustworthiness) และความปรารถนาดี (Goodwill) โดยให้ความหมายของมิติดงั กล่าวไว้
ดังนี%
1) ความน่ าไว้วางใจหรื อความจริ งใจ (Trustworthiness) คือการที แหล่งสารถูกมองว่า
สิ งทีพูดถึงเชือถือได้และสามารถไว้ใจได้ว่าสิ งทีพูดถึงเป็ นสิ งทีเขาเชือจริ งๆ
2) ความสามารถหรื อ ความเชี ยวชาญ (Competence) คือ การที แหล่ งสารถูกมองว่า มี
คุณสมบัติ มีความรู ้ในสิ งทีโต้แย้ง
3) ความปรารถนาดี (Goodwill) หรื อการรับรู ้ความห่ วงใย (Perceived caring)คือการที
แหล่งสารให้ความเอาใจใส่ ผฟู ้ ั งอย่างมากทีสุ ดด้วยใจ McCroskey (1992) เสนอว่า 3 องค์ประกอบที
อาจจะมีผลต่อการรับรู ้ความห่ วงใยของมนุ ษย์ (อ้างถึงใน McCroskey, & Teven, 1999) ประกอบด้วย
(1) ความเข้าใจ (Understanding) คือการเข้าใจความคิด ความรู ้สึ ก และความต้อง
การของคูส่ นทนาได้เพราะผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกใกล้ชิดกับผูส้ ื อสารทีแสดงความห่วงใยและเข้าใจพวกเขา
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(2) ความเห็ น อกเห็ น ใจ (Empathy) คื อ การแสดงออกต่อ ความรู ้ สึ ก ของคนอื น
พฤติกรรมทีบ่งบอกว่าบุคคลนั%นไม่เพียงแต่เข้าใจความคิดของผูบ้ ริ โภคแต่ยงั ยอมรับความคิดนั%นแม้ว่า
จะไม่เห็นด้วยก็ตาม
(3) การตอบสนอง (Responsiveness) คือการยอมรั บความพยายามในการสื อสาร
ของบุคคลอืน โดยประเมินจากความรวดเร็ วในการโต้ตอบระหว่างกัน วิธีการแสดงออกและระดับของ
การรับฟังคูส่ นทนา
จากผลการศึ กษาสามารถยืนยัน ได้ว่า ความปรารถนาดี (Goodwill) เป็ นปั จ จัย สํา คัญ ใน
โครงสร้ า งความน่ า เชื อถื อของแหล่ งสาร ดัง ที อริ ส โตเติ ล (Aristotle) และนักวิชาการของเยล (Yale
Group)ได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี% ว่าตัวทํานายทีมีความหมายอย่างมากต่อความน่ าเชือมัน (Believeability)
และความน่ าชื นชอบ (Likeableness) โดยวัดจากความพึงพอใจของการแสดงความปรารถนาดี ดังนั%น
McCroskey และ Teven เสนอว่าความปรารถนาดีควรจะกําหนดให้เป็ นกรอบแนวคิดและการศึกษาเชิ ง
ปฏิ บตั ิการทีเกียวข้องกับความน่ าเชือถือของแหล่งสารในอนาคต เนื องจาก ความปรารถนาดี สามารถ
สร้างความเชือมันได้ในระดับทีสู งมากในการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการ
งานวิจยั ทีดําเนิ นการในช่วง 2-3 ปี ที ผ่านมาประยุกต์ใช้แนวคิดความน่ าเชื อถือของแหล่งสาร
เพือศึกษาอิทธิ พลของการสื อสารแบบบอกต่ออินเทอร์ เน็ ตต่อการตัดสิ นใจใช้สินค้าและบริ การทําให้
พบปั จจัยความน่ าเชือถือของแหล่งสารอืน ๆ นอกเหนื อจากความเชียวชาญและความน่ าไว้วางใจ ปั จจัย
ด้านประสบการณ์ส่วนตัวและขอบเขตในการค้นหามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื% อสิ นค้าเช่นกัน Chang,
Lee, & Huang (2012) ศึกษากลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย จํานวน 275 คน ทีมีอายุ 17- 35 ปี
เรื องอิ ทธิ พ ลของการสื อสารแบบบอกต่ อบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ในการตัด สิ นใจซื% อ ของลู กค้า กรณี ศึกษา
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย (The Influence of E-Word-Of-Mouth on the Consumer’s Purchase Decision: a
Case of Body Care Products ) การกําหนดตัวแปรทีได้จากการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย ความ
เชียวชาญ (Expertise) ขอบเขตในการค้นหา (Search Extent) ประสบการณ์ส่วนตัว (Own Experience)
ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) และผลของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตศึกษาโดยใช้
เกณฑ์การประเมินความน่ าเชือถือของ Ohanian (1990) ซึ งตัดตัวชี%วดั ความเชียวชาญของผูส้ ่ งสารทีไม่
เกียวข้องเช่นทักษะของผูส้ ่ งสาร (Skilled) ประสบการณ์ของผูส้ ่ งสาร(Experienced-Inexperienced) ผล
การศึกษาพบว่าความเชียวชาญของผูส้ ื อสาร (Expertise) ขอบเขตในการค้นหาข้อมูล(Search Extent)
ประสบการณ์ ส่ ว นตัว ของผู ้รั บ สาร(Own experience) และความน่ า ไว้ว างใจของข้อ ความ
(Trustworthiness) มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต (e-WOM) โดยที
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ประสบการณ์ส่วนตัวของผูร้ ับสาร(Own Experience) มีอิทธิ พลมากทีสุ ดต่อการตัดสิ นใจซื% อผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวกาย
นอกจากความเชียวชาญของผูส้ ื อสาร (Expertise) ขอบเขตในการค้นหาข้อมูล (Search Extent)
ประสบการณ์ส่วนตัวของผูร้ ั บสาร (Own Experience) และความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) จะมี
อิทธิ พลเชิงบวกต่อการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต (e-WOM) แล้ว ตัวแปรด้านทุนทางสังคม
(Social Capital) ความเหมือน (Homophily) ความไว้วางใจ (Trust) ก็มีความสัมพันธ์กบั การสร้างความ
เชือมันในการสื อสารแบบบอกต่อของผูใ้ ช้ Chu, & Kim (2011) ศึกษาเรื องปั จจัยของการสร้างความ
ผูกพันธ์กบั ลูกค้าในการสื อสารแบบบอกต่อในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ปั จจัยดังนี% คือ
กลุ่มสังคม(Social Capital) ระดับของความใกล้ชิดของคู่สนทนา (Tie Strength) ความเหมือน
(Homophily) ความไว้วางใจ(Trust) และการมีอิทธิ พลระหว่างบุคคล (Interpersonal Influence) ใน
บริ บทของการให้ความเห็น (Opinon Giving) การค้นหาความคิดเห็น (Opion Seeking) และพฤติกรรม
การส่ งต่อข้อมูล (Pass-Along Behavior) ของผูท้ ีใช้แหล่งเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นประจํา การศึกษา
ครั%งนี% สุ่ มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัย Southwestern โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจยั
พบว่า แหล่งสังคมออนไลน์ทีมีผใู ้ ช้มากทีสุ ดคือ Facebook และ MySpace ซึ งความสัมพันธ์ทางสังคม
ทั%ง 5 ปั จจัย มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสื อสารแบบบอกต่ อของผูใ้ ช้ในแหล่งเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ กล่าวคือกลุ่มสังคมของผูใ้ ช้ทีมีความเห็นตรงกัน (Bonding Social Capital) และกลุ่มสังคม
ของผูใ้ ช้ที มี ความเห็ น ต่ า งกัน มี ความสั มพัน ธ์เ ชิ ง บวกต่ อพฤติ กรรมการส่ ง ต่ อ ข้อ มูล (Pass-Along
Behavior)โดยกลุ่มสังคมของผูใ้ ช้ทีมีความเห็ นต่างกันมักจะแสวงหาคําแนะนําจากบุคคลอืนๆ และมี
การส่ งต่อข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ไปยังบุคคลอืน ๆ โดยปั จจัยด้านความเหมือน (Homophily) มีอิทธิ พล
น้อยต่อทัศนคติของผูใ้ ช้การสื อสารแบบบอกต่อ เพราะความพึ งพอใจต่ อข้อมูลเกิ ดขึ%นจากการส่ งต่อ
ข้อมูลทางความคิดของผูม้ ีความคิดเห็ นที แตกต่างกันเพือสร้างอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื% อและทําให้
เกิดความเชือ เชือมันต่อผลิตภัณฑ์และแบรนด์ซึงความคิดเห็ นทีหลากหลายและแตกต่างกันนําไปสู่ การ
ให้ความเห็น (Opinion Giving) ทีมากขึ%นและก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อข้อมูล
ปั จจัยความไว้วางใจ (Trust) ทําให้ผใู ้ ช้เกิดความไว้วางในระดับสู งต่อเพือนในบัญชีผตู ้ ิดต่อใน
สังคมออนไลน์มากกว่าบุคคลทัวไปและยังส่ งผลให้มีการส่ งต่อข้อมูลไปยังบุคคอืน หรื ออาจสรุ ปได้ว่า
กลุ่มสังคม (Social Capital) ความเหมือน (Homophily) ความไว้วางใจ (Trust) เป็ นปั จจัยทีมีอิทธิพลใน
การสร้ า งความผูกพัน ธ์ ต่ อผูใ้ ช้ที มี การสื อสารแบบบอกต่ อ ซึ งปั จจัยด้า นระดับความใกล้ชิด ของคู่
สนทนาไม่มีอิทธิ พลต่อการสร้ างความผูกพันธ์กบั ผูใ้ ช้ เนื องจากการใช้แหล่งเครื อข่ายสังคมออนไลน์
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สะดวกต่ อ การสร้ า งความสั มพันธ์ใหม่ ๆ กับ บุ คคลที ไม่ รู้จัก ดังนั%นความสั มพัน ธ์ทีไม่ ใกล้ชิดหรื อ
ความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดจึงไม่มีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ในแหล่งสังคมออนไลน์
นอกจากปั จจัยความน่ าเชื อถือแหล่งสารดังทีกล่าวมา ความน่ าดึ งดูดใจทางกายภาพ (Physical
Attractiveness) เพศ( Gender) และเชื%อชาติ( Race) ของพนักงานขายมีผลต่อการโน้มน้าวใจเช่นกัน
Jaso (2011) ศึกษาเรื องมิติความน่ าเชือถือของแหล่งสารและการโน้มน้าวใจของพนักงานขาย โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายบริ ษทั MINDBODY จํากัด Stephanie Jennings การโน้มน้าว
ใจเพือการขายมีความสําคัญต่อการเพิมขึ%นของระดับความน่ าเชือถือ และความน่ าเชือถือของแหล่งสาร
ในการศึกษาครั% งนี% ประกอบด้วยความเชี ยวชาญ (Expertise) และความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness)
จากการศึกษาพบว่าความน่าไว้วางใจเป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญต่อความน่ าเชือถือมากที สุ ดเพราะความ
ไว้วางใจไม่ได้เกิดขึ%นเฉพาะกับผูท้ ีมีความรู ้เท่านั%น ความไว้วางใจเกิดขึ%นได้ทุกเมือขึ%นอยูก่ บั ผูบ้ ริ โภค
ซึ งความเชียวชาญ (Expertise) เป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญรองลงมา เพราะพนักงานขายมักจะต้องการหา
วิธีการแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้า การรั บฟั งและการค้นหาสิ งทีลูกค้าต้องการเป็ นวิธีทีง่ ายต่อการแก้ปัญหา
ดังนั%นถ้าพนักงานขายมีความเชียวชาญหรื อประสบการณ์ ในการแก้ไขปั ญหามากก็จะส่ งผลดี ต่อการ
โน้มน้าวใจ การดึงดูดใจทางกายภาพ (Physical Attractiveness)มีผลโดยตรงต่อการโน้มน้าวใจ ซึ งการ
ดึงดูดใจทางกายภาพจะเป็ นประโยชน์เมือผูข้ ายมีลกั ษณะทีเหมาะสมกับสิ นค้าทีกําลังขายโดยพนักงาน
ขายเพศหญิงมีความน่ าเชือถือมากกว่าพนักงานขายเพศชาย ดังนั%น เพศ (Gender) เป็ นอีกหนึ งปั จจัยทีมี
ผลต่อการโน้มน้าวใจปั จจัยเชื%อชาติ (Race) ให้ผลลัพธ์ทีน่ าสนใจมาก ผูว้ ิจยั กําหนดให้พนักงานขายเพศ
ชายผิวขาวมีความน่ าเชื อถือน้อย พนักงานขายเพศชายผิวดํามีความน่ าเชือถือมาก แต่ผลที ได้แสดงให้
เห็ น ถึ ง การดึ ง ดู ด ใจทางกายภาพส่ ง ผลต่ อ ความน่ า เชื อถื อ ในพนั กงานขายเพศชายผิว ขาวมากกว่ า
พนักงานขายเพศชายผิวดํา
ในประเทศไทยมีการศึกษาถึงความน่ าเชือถือของแหล่งสารของสิ นค้าทีมีความเกียวพันสู งและ
ตําในสื อออฟไลน์และสื อออนไลน์ของวัยรุ่ นไทยโดยสิ นค้าทีนํามาศึกษาได้แก่สินค้าเครื องเขียนและ
นํ%าอัดลมซึ งจะเป็ นตัวแทนของสิ นค้าทีมีความเกียวพันตําขณะทีสิ นค้าโทรศัพท์มือถือและเครื องสําอาง
จะเป็ นตัวแทนของสิ นค้าทีมี ความเกี ยวพันสู ง พรรณพิ ลาศ กุลดิ ลก (2557) ได้สํารวจกลุ่ มตัวอย่าง
นักศึกษาภาควิชานิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจํานวน 286 คนซึ งการศึกษาความน่ าเชือถือของแหล่ง
สารใช้ต ัว ชี% วัด ของ Ohanion ที ประกอบด้ว ย ความเชี ยวชาญ (Expertness) ความน่ า ไว้ว างใจ
(Trustworhiness) และ ความน่ าดึงดูดใจ (Attractiveness) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ถึง
ความน่ าดึ งดูดใจ(Attractiveness) ของแหล่งสารในสื อออฟไลน์ในสิ นค้าที มีความเกียวพันตํามากกว่า
สิ นค้าที มีความเกียวพันสู ง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความไว้วางใจต่อแหล่งสาร (Trustworthiness) ในสื อ
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ออนไลน์ สู ง กว่ า สื อออฟไลน์เ นื องจากรู ปแบบการให้ขอ้ มูล ในสื อออนไลน์ มี ความเป็ นกัน เองและ
สามารถโต้ตอบกับแหล่งสารได้ ทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกเหมือนได้รับคําแนะนําจากเพือน เช่น บล็อกเกอร์
(Blogger) ปั จ จัยความเชี ยวชาญ (Expertness) พบว่ า การเปิ ดรั บสื อออนไลน์ ใ นสิ นค้า ประเภท
เครื องสําอางมีความสัมพันธ์กบั ความเชียวชาญสู งสุ ดเพราะผูบ้ ริ โภคมักมีการค้นหาข้อมูล เปิ ดรับข้อมูล
เมือรู ้สึกถึงความเสี ยงโดยเฉพาะกับสิ นค้าทีมีความเกียวพันสู ง เช่น เครื องสําอางทีต้องพึงพาข้อมูลจากผู ้
มีความรู ้หรื อประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์แบ่งปั นในสื อออนไลน์ ตัวอย่างเช่น BeautyBlogger เพือ
ประกอบการตัดสิ นใจซื% อ โดยทีสื อออนไลน์มีความน่ าเชือถือสู งกว่าสื อออฟไลน์เนื องจากกลุ่มตัวอย่าง
ใช้สือออนไลน์เป็ นประจําจนเกิดความคุน้ เคยและไว้วางใจได้ง่ายขึ%น
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ข้างต้น พบว่าความน่ าเชื อถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์
กับการสื อสารแบบบอกต่อบนออนไลน์ เนื องจากการสร้าง eWOM เกิดขึ%นได้อย่างอิสระส่ งผลให้เกิด
ข้อมูลจํานวนมากในโลกออนไลน์ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมในการวัดความน่ าเชือถือของแหล่งสาร
จากหลายปั จ จัย อาทิ เช่ น ความเชี ยวชาญเฉพาะเรื องนั%นๆมีมากแค่ไหน สิ งที กล่าวถึ งเป็ นความจริ ง
หรื อไม่ สามารถเชื อถือได้แค่ไหน เป็ นต้น ซึ งปั จจัยในการพิจารณาความน่ าเชื อถือของแหล่ งสารมี
ความแตกต่างกันตามบริ บทและความเหมาะสมของเรื องทีผูว้ ิจยั ศึกษา
เนื องจากปั จ จัย เรื องความเชี ยวชาญ ความน่ า ไว้ว างใจ และความน่ า ดึ ง ดู ด ใจของ Ohanian
(1990) เป็ นปั จจัยทีได้รับการพิสูจน์โดยนักวิชาการหลายท่ านจึงเป็ นปั จจัยทีมีความถูกต้องและแม่นยํา
ในการวัดความน่ าเชือถือของแหล่งสารได้และเพือให้ได้ขอ้ มูลทีมีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องและครบถ้วน
ผูว้ ิจัยจึงศึกษาปั จจัยด้านความเป็ นพลวัตเนื องจากความน่ าเชื อถือของการสื อสารแบบบอกต่อมีความ
เกียวข้องกับความมีพลัง การตอบโต้ และความกระตือรื อร้นในการสื อสารและปั จจัยสุ ดท้ายคือความ
ปรารถนาดี McCroskey (1992)ทีกล่าวถึง ความเข้าใจ ความเห็ นอกเห็ นใจและการตอบสนองระหว่าง
กันในการสนทนาแลกเปลียนข้อมูล เพือให้ได้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์และครอบคลุมมากทีสุ ด
ดัง นั% นในการวิ จ ัย ครั% งนี% จึ ง แบ่ ง การศึ ก ษาความน่ า เชื อถื อ ของการสื อสารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ตออกเป็ น 5 มิติ คือ 1) ความเชียวชาญ (Expertness) 2) ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness)
3) ความน่ าดึ งดูดใจ (Attractiveness) 4) ความเป็ นพลวัต (Dynamic) และ 5) ความปรารถนาดี
(Goodwill)
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2.4 แนวคิดการรับรู้ความเสียง (Perceived Risk) และงานวิจยั ทีเ กีย วข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ต การรั บรู ้ ความ
น่ าเชือถือของแหล่งสาร ผูว้ ิจยั พบว่างานวิจยั ทีผ่านมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความน่ าเชือถือของ
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ต การรั บรู ้ ความเสี ยงและพฤติกรรมการซื% อของผูบ้ ริ โภค ดังที
อาภา เอราวัณ (2545) ศึ กษาเรื อง บทบาทการสื อสารแบบบอกต่อ ในการตัด สิ น ใจซื% อ ผลิ ตภัณ ฑ์
“หนังสื อชุดแฮรี พอตเตอร์ และบริ การคือ ศูนย์บริ การเลสิ ก TRSC” ผลการวิจยั พบว่าการสื อสารแบบ
บอกต่อมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคในธุรกิจบริ การเลสิ กในด้านการสร้างความเชือมันในผลการรักษาและลด
ระดับความเสี ยงทีผูบ้ ริ โภครั บรู ้ซึงจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจเข้ารั บบริ การโดยเฉพาะอย่างยิง Wu (2013)
ศึกษากลุ่มตัวอย่างทีมีการค้นหาข้อมูลการท่ องเทียวในเว็บไซต์ Backpacker.com ในประเทศจี น เรื อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความน่ าเชื อถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ต การรับรู ้ ความเสี ยง
และพฤติกรรมการสร้างสื อด้วยตนเองของผูบ้ ริ โภคโดยใช้ตวั ชี%วดั ความน่ าเชื อถือของแหล่งสาร ได้แก่
ความเชี ยวชาญของแหล่ ง สาร (Expertness) ความน่ า ไว้ใ จ (Trustworthiness) ความเที ยงตรง
(Objectivity) และความเหมือนกัน (Homophily) โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี%

ภาพที 2.2 กรอบแนวคิดเรื องความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ต การรับรู ้ความเสี ยงและพฤติกรรมการสร้างสื อด้วยตนเองของผูบ้ ริ โภค
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ผลการวิจยั สามารถพิสูจน์ได้ว่า อิทธิ พลของการสื อสารแบบบอกต่อบนออนไลน์มีผลต่อการ
ได้รับความเสี ยง และผูบ้ ริ โภคสามารถนําการสื อสารแบบบอกต่อบนออนไลน์ไปใช้ในการจัดการและ
ลดความเสี ยงของเหตุการณ์ทีอาจจะเกิดขึ%นในการตัดสิ นใจเข้าพัก
จากงานวิจยั ที ผ่านมาแสดงให้เห็ นว่า การรั บรู ้ ความเสี ยงมีความสั มพันธ์กบั การสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ต (eWOM) ผูว้ ิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมเกียวกับการรั บรู้ ความเสี ยงเพือความ
เข้าใจเกียวกับการรับรู ้ความเสี ยงและความตั%งใจซื% อของผูบ้ ริ โภค ในส่ วนนี% ผวู ้ ิจยั นําเสนอ 1) คํานิ ยาม
ศัพท์ 2) องค์ประกอบของการรับรู ้ความเสี ยง 3) แนวคิดและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการรับรู ้ความเสี ยง
ดังต่อไปนี%
2.4.1 นิยามศัพท์ การรับรู้ ความเสี ยง
ผูบ้ ริ โภคมีพฤติ กรรมต้องการลดความเสี ยง เมื อต้องการซื% อสิ นค้าหรื อรั บบริ การและมักเกิด
ความลังเลใจในการตัดสิ นใจซื% อหรื อรับบริ การ Bauer (1960) เพราะไม่สามารถแน่ ใจได้ว่าการตัดสิ นใจ
นั%นจะบรรลุ จุดมุ่ งหมายในการซื% อที ผูบ้ ริ โภคต้องการได้หรื อไม่นักวิชาการและนักวิจยั หลายท่ านได้
ทําการศึกษาและให้คาํ นิ ยาม“การรับรู ้ความเสี ยง” ไว้ดงั ต่อไปนี%
Forsyth, & Boshi (2003, p. 869) นิยามการรับรู้ความเสี ยงว่าหมายถึง “การกระทําของผูบ้ ริ โภค
ทีนําไปสู่ ผลลัพธ์ทีไม่คาดคิดซึ งก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ ดังนั%นพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นความเสี ยง
อีกรู ปแบบหนึ ง”
Miyazaki, & Fernandez (2001, p. 27) นิ ยามการรับรู้ความเสี ยงว่าหมายถึง “การรับรู ้ถึงความ
ปลอดภัยทั%งหมดของการทําธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตซึ งไม่เกียวข้องกับพนักงานขาย (Single Seller)”
Dowling, & Staelin (1994, p. 119)นิ ยามการรับรู ้ความเสี ยงว่าหมายถึง “ความรู ้สึกทีผูบ้ ริ โภค
รับรู ้ได้ถึงความไม่แน่นอนและผลลัพธ์ทีไม่น่าพึงประสงค์ทีอาจได้เกิดขึ%นจากการซื% อสิ นค้า”
Dunn, Murphy & Skelly (1986, p. 206) นิ ยามการรั บรู ้ ความเสี ยงว่าหมายถึง “การรั บรู ้
ผลประโยชน์ ในเชิ ง ลบที คาดการณ์ ไ ว้ต่ อ การซื% อ สิ น ค้า หรื อ ยีห้ อ หนึ งๆโดยเฉพาะซึ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผูบ้ ริ โภค”
Roselius (1971, p. 58) นิ ยามการรั บรู ้ ความเสี ยงว่า หมายถึง “ผลประโยชน์ ในเชิ งลบที
คาดการณ์ไว้ต่อการซื% อสิ นค้าหรื อยีห้อหนึ ง”โดยสถานการณ์ทีมีความเสี ยงเป็ นหนึ งในผลลัพธ์ของการ
ตัดสิ นใจซื% อสิ นค้าทีขึ%นอยูก่ บั ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ทีอาจจะเกิดขึ%นในอนาคต (Dunn et al., 1986) ซึ ง
สอดคล้องกับคํากล่าวของ Bauer (1960, p. 24) ที ว่า “รู ปแบบของการรั บรู ้ ความเสี ยง พฤติ กรรม
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ผูบ้ ริ โภคทีเกียวข้องกับความเสี ยงทุกรู ปแบบทีผูบ้ ริ โภคจะสร้างผลลัพธ์ทีไม่สามารถคาดการณ์ได้” เช่น
ความไม่แน่นอนหรื อความไม่พอใจบางอย่างในสิ นค้า
ดังนั%นการรับรู้ความเสี ยง หมายถึง ความรู ้ สึก พฤติกรรมหรื อกระบวนการต่าง ๆ ทีเกิดขึ%นจาก
การรับรู้ความไม่แน่ นอนหรื อผลลัพธ์ทีไม่คาดคิดทีอาจจะเกิดขึ%นและก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจได้
2.4.2 องค์ประกอบการรับรู้ ความเสี ยง
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ ิจยั พบว่านักวิชาการหลายท่านได้นาํ เสนอองค์ประกอบเกียวกับ
การรั บรู ้ ความเสี ยงไว้หลายรู ปแบบ ซึ งเกียวข้อ งกับปั จจัยด้า นจิ ตวิ ทยา บุ คคล เศรษฐกิ จและสั ง คม
ตัวอย่างเช่น
Cunningham (1967) และ Greenleaf, & Lehmann (1995) ได้อธิ บายกรอบของการรับรู ้ความ
เสี ยง (Perceived Risks) ทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื% อของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 6 ปั จจัย ดังต่อไปนี%
1) ความเสี ยงด้านสภาพสิ นค้า (Performance Risk) คือความเป็ นไปได้เกียวกับสิ นค้าที
จะเกิดการชํารุ ดและไม่เป็ นไปตามทีออกแบบและโฆษณาทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่ได้รับประโยชน์อย่างที
ต้องการได้
2) ความเสี ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือการใช้จ่ายเงินทีเกียวข้องกับราคาซื% อขาย
และค่าบํารุ งรักษาทีจะเกิดขึ%น
3) ความเสี ยงด้านโอกาสและเวลา (Opportunity/Time Risk) คือผูบ้ ริ โภคอาจเสี ยเวลา
ในการตัดสิ นใจซื% อสิ นค้าทีไม่ได้คุณภาพการสื บค้น ตัดสิ นใจซื% อ เรี ยนรู ้วิธีการใช้ หรื อการเปลียนสิ นค้า
ใหม่เมือสิ นค้านั%นไม่เป็ นไปตามทีคาดหวังไว้
4) ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safety or Physical Risk) คือ การสู ญเสี ยศักยภาพใน
การควบคุ มข้อมูลส่ วนบุ คคล การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต เช่นการขโมยข้อมูลบัตร
เครดิต
5) ความเสี ยงด้า นสั ง คม (Social Risk)คื อ การสู ญ เสี ยสถานะในกลุ่ มสั งคมหนึ งๆ
เนื องจากการซื%อสิ นค้าหรื อรับบริ การ เช่นถูกมองว่าไร้สมองหรื อไม่ทนั สมัย
6) ความเสี ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk) คือความเสี ยงทีส่ งผลลบต่อจิ ตใจของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคและการสู ญสี ยความมันใจเนื องจากสิ นค้าไม่บรรลุเป้ าหมายในการ
ซื%อ
จากการศึกษาของ Cunningham (1967) พบว่า ผูร้ ั บสารทีมีการรั บรู ้ ความเสี ยงในระดับสู งมี
แนวโน้มที จะใช้การสื อสารแบบบอกต่อเพือการประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื% อโดยทีความคิดเห็นนั%น
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อาจจะเปลียนแปลงความคิดหรื อพฤติกรรมเสี ยงของผูร้ ั บสารได้ โดยทีผูบ้ ริ โภคจะให้ความสนใจกับ
ความคิดเห็ นที ไม่พึงพอใจต่อสิ นค้าหรื อบริ การมากกว่าในขณะทีผูบ้ ริ โภครู ้ สึกว่ามีความเสี ยง (Arndt,
1967) และการศึกษาของ Jacoby, & Kaplan (1972) ได้นาํ องค์ประกอบดังกล่าวมาใช้เพือศึกษา
องค์ประกอบการรั บรู ้ความเสี ยงทีเกียวกับสิ นค้าใน 12 หมวดหมู่ทีต่างกัน ผลการวิจยั พบว่าการรับรู ้
ความเสี ยงด้านสภาพสิ นค้า (Performance Risk) มีผลกระทบในเชิงลบต่อสิ นค้ามากกว่าความเสี ยงด้าน
กายภาพ (Physical) ด้านจิตใจ (Psychological) ด้านสังคม (Social) ด้านการเงิน (Financial) และด้าน
การแสดงออก (Performance) เนื องจากความเสี ยงด้านสภาพสิ นค้าจะเกิดขึ%นจากสิ นค้าไม่เป็ นไปตาม
ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
งานวิจยั ทีผ่านมาพบว่า การรับรู ้ ความเสี ยงด้านการเงินและด้านหน้าทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื% อ
ของผูบ้ ริ โภค สวรส อมรแก้ว (2555) ศึกษาเรื องปั จจัยด้านการรับรู ้ความเสี ยงทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื% อสิ นค้าอาหารจากตลาดสดในกรุ งเทพมหานครของผูบ้ ริ โภคโดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัย
ด้านการรับรู ้ความเสี ยงทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื% อสิ นค้าอาหารจากตลาดสดในกรุ งเทพมหานคร
ของผูบ้ ริ โภคผลการวิจยั พบว่าความเสี ยงด้านหน้าทีของสิ นค้าทีมากทีสุ ดคือ สิ นค้าอาหารทีจําหน่ ายใน
ตลาดสดไม่สะอาด และขาดความสดใหม่ ความเสี ยงด้านร่ างกายมากทีสุ ดคือ สิ นค้าอาหารไม่มีคุณภาพ
ไม่สดใหม่ มีผลต่อสุ ขภาพร่ างกายของผูบ้ ริ โภค ความเสี ยงด้านการเงิ นมากทีสุ ดคือ ความผันผวนของ
ราคาสิ นค้าอาหารในตลาดสด ความเสี ยงด้านสั งคมมากที สุ ดคือ ภาพลักษณ์ ของตลาดสดขาดความ
ทันสมัย ไม่เป็ นที ยอมรั บของคนทัวไป ความเสี ยงด้านจิตใจมากทีสุ ดคือ รู ้ สึกไม่ได้รับความเป็ นธรรม
จากผูข้ าย เช่ น การปรั บตาชังสิ นค้าเกิ นจากมาตรฐาน ผูข้ ายไม่ให้โอกาสเลือกสิ นค้าด้วยตนเองและ
ความเสี ยงด้านเวลามากทีสุ ดคือ ตลาดสดมีเวลาเปิ ด –ปิ ดไม่แน่นอน
นอกจากการรับรู ้ความเสี ยงจะมีความสัมพันธ์กบั การความตั%งใจซื% อ Andrews, & Boyle (2008)
ยังศึกษาเรื องการรับรู้ความเสี ยงออนไลน์และอิทธิ พลของแหล่งการสื อสารเพือจัดการกับการรับรู ้ความ
เสี ยงในการสื อสารการตลาด โดยวิธีการเชิ งคุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิ งลึกและเปรี ยบเที ยบกรณี ศึกษา
ต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าเครื อข่ายการสื อสารของสังคม (Social Communication Network) มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจใช้เว็บไซต์ของกลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะการซื% อสิ นค้าออนไลน์ ดังนั%นสามารถสรุ ปได้ว่า
การสื อสารมวลชนขององค์กรที นักการตลาดได้นํา เสนอต่ อผูบ้ ริ โภคทั%ง เรื องกระบวนการของการ
สื อสารระยะเวลาในการนําเสนอข่าวสารและรวมไปถึงรู ปแบบของเว็บไซต์มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความ
เสี ยงของกลุ่มผูบ้ ริ โภค ซึ งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์สาํ หรับการซื% อสิ นค้า เป็ นต้น
นอกจากองค์ประกอบการรับรู ้ความเสี ยงทีกล่าวมาข้างต้น Bettman (1973) ได้ศึกษาเรื องการ
รับรู ้ความเสี ยงและองค์ประกอบ กรณี ศึกษาแนวคิดและการทดสอบเชิงประจักษ์ โดยแบ่งแนวคิดการ
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รับรู ้ความเสี ยงออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ความเสี ยงทัวไป (Inherent Risk) และความเสี ยงทีเกิดจากการจัดการ
(Handled Risk)
1) ความเสี ยงทัวไป (Inherent Risk) หมายถึง ความเสี ยงพื%นฐานทีลูกค้าได้รับจากการ
ซื% อ สิ น ค้า และขึ% น อยู่กับ ระดับ ความเกี ยวพัน กับ สิ น ค้า ความแตกต่ า งด้า นราคา การใช้ง านและ
ความสําคัญในการซื% อสิ นค้า เช่น การซื% อชุดแต่งงานและชุ ดนอน ซึ งมีการสวมใส่ ในโอกาสที แตกต่าง
กันหรื อความเสี ยงในการซื% อบ้านมากกว่าการซื% อเสื% อผ้าเพราะราคาต่างกัน
2) ความเสี ยงจากการจัดการ (Handled Risk) หมายถึง ความเสี ยงทีไม่สามารถหลีกเลียง
ได้ในการซื% อสิ นค้าทีเลือก หลังจากกระบวนการลดความเสี ยง ซึ งอาจลดลงเมือผูบ้ ริ โภคมันใจกับการ
ซื% อแบรนด์ทีเลือกหรื อการค้นหาข้อมูลแล้ว การรั บรู ้ ความเสี ยงทั%งหมดของงานวิจยั ในปั จจุ บันมี การ
วัดผลเหมือนกับสิ งที Bettman (1973) ได้นาํ เสนอ เมือเปรี ยบเทียบการซื% อสิ นค้าและการรับบริ การทีมี
ความไม่แน่ นอนสู ง ดัง 4 ลักษณะต่อไปนี% คือ จับต้องไม่ได้ (Intangibility) แตกต่างกัน (Heterogeneity)
สามารถพังสลายได้ (Perishability) และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (Inseparability) ผลจากลักษณะ
ดังกล่ าว ผูบ้ ริ โภครั บรู้ ความเสี ยงในการรั บบริ การมากกว่าการซื% อสิ นค้าโดยทัวไป (Mitchell, &
Greatorex, 1993) ตัวอย่างเช่นผูบ้ ริ โภคมักใช้ความรอบคอบอย่างมากในการเช่าซื% อห้องพักเนื องจาก
ระยะเวลาในการตัดสิ นใจน้อยแต่ราคาสู ง
จากงานวิจยั ทีผ่านมาเกียวกับการรับรู ้ความเสี ยงมักให้ความสําคัญกับการตลาดรู ปแบบร้ านค้า
(Traditional marketplace) และสถานการณ์การซื% อ ซึ งมีความแตกต่างกับการซื% อสิ นค้าในพื%นทีเสมือน
จริ งหรื อออนไลน์เพราะการซื% อสิ นค้าออนไลน์มีประโยชน์ในด้านของความสะดวกสบายประหยัดเวลา
และประหยัดเงินแต่การซื%อสิ นค้าออนไลน์กม็ ีความเสี ยงเพิมขึ%นมากกว่าการซื% อสิ นค้าแบบทัว ๆ ไป เป็ น
เหตุให้นักวิจยั เริ มให้ความสนใจกับการศึกษาการรับรู้ความเสี ยงของการซื% อสิ นค้าบนอินเทอร์ เน็ตเพิม
มากขึ%นและมีการแบ่งประเภทในการรับรู ้ความเสี ยงทีแตกต่างกันดังนี%
Zhang, Tan, Xu, & Tan (2012) ศึกษาเรื องมิติของการรับรู ้ความเสี ยงของผูบ้ ริ โภคทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื% อสิ นค้าออนไลน์ (Dimensions of Consumers’ Perceived Risk and Their Influences
on Online Consumers’ Purchasing Behavior) โดยวัตถุประสงค์เพือศึกษามิติโครงสร้างในการรั บรู ้
ความเสี ยงทั%งหมดจากกระบวนการธุรกิจไปสู่ ลูกค้า (B2C) บนร้ านค้าออนไลน์ (E-Commerce) และ
ศึกษาการรับรู ้ความเสี ยงของผูบ้ ริ โภคใน 8 มิติ คือ การรับรู ้ความเสี ยงด้านสุ ขภาพ (Perceived Health
Risk) การรั บรู ้ความเสี ยงด้านคุณภาพ (Perceived quality Risk) การรับรู ้ความเสี ยงด้านความเป็ น
ส่ วนตัว (Perceived Privacy Risk) การรับรู ้ความเสี ยงด้านเศรษฐกิจ (Perceived Economic Risk) การ
รับรู ้ความสี ยงทางด้านเวลา (Perceived Time Risk) การรั บรู้ความเสี ยงทางด้านสังคม (Perceived
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Social Risk) การรับรู ้ความเสี ยงจากการขนส่ ง (Perceived Delivery Risk) และการรับรู ้ความเสี ยงหลัง
การขาย (Perceived After-Sale Risk) ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ ความเสี ยงด้านสุ ขภาพ (Perceived
Health Risk) การรับรู ้ความเสี ยงด้านคุณภาพ (Perceived Quality Risk) การรับรู ้ความเสี ยงทางด้านเวลา
(Perceived Time Risk) การรับรู ้ความเสี ยงจากการขนส่ ง (Perceived Delivery Risk) และการรับรู ้ความ
เสี ยงหลังการขาย (Perceived After-Sale Risk) มีผลต่อพฤติกรรมการซื% อสิ นค้าออนไลน์ (การลดการ
ซื% อ ลดความถีในการซื% อ หรื อไม่ซ%ื อเลย)ในขั%นตอนก่อนซื% อและหลังซื% อผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้เวลามาก
ในการค้นหาข้อมู ลประกอบการตัดสิ นใจซื% อหรื อ การแสวงหาเว็บ ไซต์ทีน่ าเชื อถื อในการซื% อ สิ น ค้า
ออนไลน์ทาํ ให้เ กิ ดความเสี ยงต่อสุ ขภาพ โดยความเสี ยงในการจัดส่ งสิ นค้ามี ความสัมพันธ์กบั ความ
เสี ยงด้านคุณภาพเช่น การสู ญหาย ชํารุ ด หรื อส่ งผิดที นอกจากนี% ผบู ้ ริ โภคมักมีความอดทนตําต่อการรอ
สิ นค้าเป็ นเวลานานทําให้ความสนใจและความปรารถนาในการซื% อสิ นค้าออนไลน์ในครั%งต่อไปลดลง
แต่ปัจจัยความเสี ยงด้านความเป็ นส่ วนตัว (Perceived Privacy Risk) การรับรู ้ความเสี ยงด้านเศรษฐกิจ
(Perceived Economic Risk) และการรับรู ้ความเสี ยงทางด้านสังคม (Perceived Social Risk) ไม่มีผลต่อ
พฤติ กรรมการซื% อของผูบ้ ริ โภคแต่ อย่างใด เนื องจากในประเทศจี นไม่ มีการส่ งเสริ มนโยบายการคืน
สิ นค้าหรื อการรับประกันสิ นค้า
นอกจากการศึ กษาเรื องการรั บ รู้ ค วามเสี ยงของผูบ้ ริ โ ภคในการซื% อ สิ นค้า ออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบถามแล้ว Ross (1975) ศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ รวบรวมงานวิจยั (Critical Review) เพือ
ศึกษาการรั บรู ้ความเสี ยงและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ งมีปัจจัยในการศึกษาทีแตกต่างจากนักวิชาการท่าน
อืนๆ โดยเน้นที ความสั มพันธ์ของตัวแปรการรับรู ้ ความเสี ยงกับการรั บข้อมูลและการเกิดขึ%นของการ
สื อสารแบบบอกต่ อ (e-WOM) และผูน้ าํ ทางความคิด (Opinion Leader) ทีมีผลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคต่อการยอมรั บสิ นค้าใหม่ (New Product Adoption) การจงรั กภักดี ต่อตราสิ นค้าหรื อร้ านค้า
(Store/Brand Loyalty) และรู ปแบบในการซื% อ (Modes of Shopping) จากการศึกษาพบว่าการรับรู ้ความ
เสี ยงมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อการสื อสารแบบบอกต่อและผูน้ าํ ทางความคิดจากคํากล่าวของ Bauer
(1960, p. 26) และ Cunningham (1967, p. 282-283) สรุ ปว่าผูน้ าํ ทางความคิดมีความสําคัญในการช่วย
ลดความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึ%นจากการตัดสิ นใจซื% อของผูบ้ ริ โภคได้และผลการศึกษาของ Arndt (1967, p.
294) เสนอว่าการรับรู ้ความเสี ยงมากจะส่ งผลให้เกิดการแสวงหาข้อมูลจากการสื อสารแบบบอกต่อและ
ผูน้ าํ ทางความคิดมากขึ%น การยอมรับสิ นค้าใหม่ (New Product Adoption) และการจงรักภักดีต่อตรา
สิ นค้าหรื อร้ านค้า (Store/Brand Loyalty) นั%นมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู ้ ความเสี ยงโดยขึ%นอยูก่ บั หลาย
ปัจจัยเช่นประเภทของสิ นค้า เพศของผูซ้ %ื อ ระดับของความเสี ยง และระดับของความจงรักภักดี
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ตัวอย่างงานวิจยั ของ Hisrich, Dornoff, & Kernan (1972) กล่าวว่าในการซื% อสิ นค้าประเภทม่าน
เฟอร์ นิเ จอร์ พรม ผูซ้ %ื อ จะไม่ซ%ื อสิ นค้า ซํ%า ในร้ า นเดิ มเพราะเชื อว่ าเป็ นวิธีทีช่ ว ยลดความเสี ยงได้ ซึ ง
การศึกษาของ Ross (1975) อาจจะไม่ชดั เจนนักในการศึกษาการรับรู ้ความเสี ยง ดังนั%น Guo, Yao, & Yu
(2011) ได้ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู ้ ค วามเสี ยงในอิ น เทอร์ เ น็ ต จากการสื อสารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ต (e-WOM) ในเชิงลึก โดยแบ่งประเด็นในการศึกษาเกียวกับการรับรู ้ความเสี ยงออกเป็ น 4
ปั จจัย คือ ความเสี ยงทีเกียวกับร้านค้า เว็บไซต์ (Internet Core-Service Risk) ความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึ%น
จากการซื% อสิ นค้าออนไลน์ (Internet Associated Risk) ความเสี ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลส่ วนตัว
(Internet Privacy Risk) และความเสี ยงต่อการถูกหลอกลวง (Internet Fake Risk) จากการศึกษาพบว่า
ปั จจัยทั%ง 4 มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ต กล่าวคือเมือผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึง
ความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึ%นเกียวกับร้ านค้า เว็บไซต์ การซื% อสิ นค้าออนไลน์ การถูกขโมยข้อมูลส่ วนตัว
การถูกหลอกลวงในระดับสู งจะส่ งผลต่อความถีในการเผยแพร่ ขอ้ มูลและการค้นหาข้อมูลเพือลดความ
เสี ยงในการตัดสิ นใจซื% อสิ นค้าโดยทีผูใ้ ช้มีแนวโน้มในการค้นหาข้อมูลทีเกียวกับการสื อสารแบบบอก
ต่อบนอินเทอร์ เน็ตเพิมมากขึ%น
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยั เกียวกับการรับรู ้ความเสี ยงพบว่าการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั การรั บรู ้ความเสี ยงในหลายมิติ เช่น ความเสี ยงด้านเวลา/โอกาส คือการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเป็ นข้อมูลทีมีอยูม่ ากมายในออนไลน์ดงั นั%นอาจส่ งผลให้เสี ยเวลาใน
การค้นหา เสี ยโอกาสในการพบข้อมูลทีเป็ นจริ งและเชือถือได้มากกว่า หรื ออาจส่ งผลต่อจิตใจในกรณี ที
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตไม่สอดคล้องกับความเชือของผูร้ ับสาร นอกจากนี% ความเสี ยง
ด้านความปลอดภัยก็มีความสํา คัญต่อการศึ กษาผลิ ตภัณฑ์ เ สริ มอาหารเนื องจากเป็ นสิ นค้าที มีความ
เกียวข้องกับสุ ขภาพซึ งอาจนําไปสู่ ความเสี ยงด้านสังคม เมือผูร้ ับสารได้รับข้อมูลจากการสื อสารแบบ
บอกต่อทีไม่น่าเชื อถือและมีการบอกต่อไปยังบุ คคลทีรู ้ จกั ซึ งอาจถูกมองว่าไม่รู้จริ งหรื อให้ขอ้ มูลทีไม่
เป็ นจริ ง ดัง นั%นในการรั บรู ้ การสื อสารแบบบอกต่ อ บนอิ นเทอร์ เน็ ต เกี ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร
ผูบ้ ริ โภคจึงควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึ%นได้
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ตารางที 2.1 สรุ ปมิติของการรับรู ้ความเสี ยง
มิติของการรับรู้ ความเสียง
1) ความเสี ยงด้านการเงิน (Financial risk)

2)
3)

4)
5)

6)

แหล่ งทีมา

Cunningham (1967)
Roselius (1971)
Jacoby, & Kaplan (1972 )
สวรส อมรแก้ว (2555)
Zhang, Tan, Xu, & Tan (2012)
ความเสี ยงด้านสภาพสิ นค้า
Cunningham (1967)
(Performance risk)
Jacoby, & Kaplan (1972)
ความเสี ยงด้านจิตใจ (Psychological risk) Cunningham (1967)
Roselius (1971)
Jacoby, & Kaplan (1972)
สวรส อมรแก้ว (2555)
ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safety or Jacoby, & Kaplan (1972)
Physical risk)
Zhang, Tan, Xu, & Tan (2012)
ความเสี ยงด้านสังคม (Social risk)
Cunningham (1967)
Jacoby, & Kaplan (1972)
สวรส อมรแก้ว (2555)
Zhang, Tan, Xu, & Tan (2012)
ความเสี ยงด้านโอกาสและเวลา
Cunningham (1967)
(Opportunity/time risk)
Roselius (1971)
สวรส อมรแก้ว (2555)
Zhang, Tan, Xu, & Tan (2012)

จากตารางสรุ ปมิติของการรับรู ้ความเสี ยงทีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ป
มิติของการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตออกเป็ น 4 มิติ ดังคือ 1) ความเสี ยง
ด้านโอกาสหรื อเวลา (Opportunity/Time Risk) 2) ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk)
3) ความเสี ยงด้านจิตใจ (Psycholigic Risk) 4) ความเสี ยงด้านสังคม (Social Risk) ทีมีความเกียวข้องกับ
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การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตและตัดมิติการความเสี ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ
ความเสี ยงด้านสภาพสิ นค้า (Performance Risk) ออกเนื องจากเป็ นมิ ติทีไม่ มีความเกียวข้องกับการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต

2.5 แนวคิดเกียวกับความตัVงใจซืVอและงานวิจยั ทีเ กียวข้ อง
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิเกียวกับเรื องความตั%งใจ
ซื% อโดยนําเสนอประเด็นทีเกียวข้องดังนี% 1) นิ ยามศัพท์ความตั%งใจซื% อ 2) แนวคิดเกียวกับความตั%งใจซื% อ
และ 3) งานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.5.1 นิยามศัพท์
Zenithal, Berry, & Parasuraman (1990, หน้า 42) ให้ความหมายความตั%งใจซื% อว่า “ เป็ นการ
แสดงถึงการเลือกใช้บริ การนั%น ๆเป็ นตัวเลือกแรก” A Conceptual Model of Service Quality and Its
Implications for Future Research
Haward (N.D. อ้างถึงใน วันดี ฉัตรธนะสิ ริเวช, 2551, น.10) ให้ความหมายความตั%งใจซื% อว่า
“กระบวนการทีเกียวข้องกับจิตใจทีบ่งบอกถึงแผนการของผูบ้ ริ โภคทีจะซื% อตราสิ นค้าใดตราสิ นค้าหนึ ง
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง”
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2540, น.72) ได้ให้ความหมายของความตั%งใจซื% อ (Purchase Intention)
ว่าหมายถึง “ความตั%งใจหรื อแนวโน้มในการซื% อสิ นค้า”
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546, น.164) กล่าวไว้ว่าความตั%งใจซื% อหมายถึง “การทีผูบ้ ริ โภคได้ประเมิน
ตราสิ นค้าและการใช้บริ การแล้วเกิดเป็ นความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การนั%นๆ รวมถึงการมีทศั นคติที
ดีต่อตราสิ นค้าและบริ ษทั ส่ งผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมในเรื องการซื% อสิ นค้าและบริ การนั%น
ซํ%าๆ โดยเลือกทีจะซื% อสิ นค้าหรื อใช้บริ การจากตราสิ นค้าหรื อบริ ษทั เดิมเป็ นตัวเลือกแรก”
ดังนั%นในงานศึกษาครั%งนี% ความตั%งใจซื% อ หมายถึง กระบวนการทางจิตใจทีบ่งบอกถึงแนวโน้ม
ความคาดหวัง ความปรารถนาทีจะซื% อสิ นค้าหรื อรับบริ การจากบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ ง
2.5.2 แนวคิดเกีย วกับความตัVงใจซืVอ (Purchase Intension)
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวกับการรับรู ้ความน่ าเชือถือ การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต ผูว้ ิจยั พบว่าการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมีผลต่อความตั%งใจซื% อของ
ผูบ้ ริ โภค ทั%งด้านการให้ประโยชน์และเป็ นแหล่งข้อมูลทีดีในการประกอบการเลือกซื% อและมีอิทธิ พลต่อ
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ความตั%งใจซื% อสิ นค้าในอนาคต Wu (2013) ศึกษาเรื องความสัมพันธ์ระหว่างความน่ าเชื อถือของการ
สื อสารแบบบอกต่ อ บนอิ น เทอร์ เ น็ ต การรั บ รู ้ ความเสี ยงและความตั%ง ใจซื% อ หรื อ จองโรงแรมของ
ผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั สามารถพิสูจน์ได้ว่า การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตเป็ นแหล่งข้อมูลทีดี
และมีอิทธิ พลต่อความตั%งใจซื% อหรื อการตัดสิ นใจเข้าพักในอนาคต นอกจากนี% Fan, & Miao (2012)
ศึกษาเรื องอิทธิ พลของการพูดแบบปากต่อปากผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตต่อความตั%งใจซื% อของผูบ้ ริ โภค
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคทีมีประสบการณ์มาก่อนมีผลมากทีสุ ดในการ
รั บรู ้ ความน่ าเชือถือการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ต ซึ งการรั บรู ้ ของความน่ าเชื อถื อของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมีผลต่อการยอมรับและความตั%งใจซื% อ
ซึ งอดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2546, น.164) ได้กล่าวถึงความตั%งใจซื% อว่าเป็ นขั%นตอนที อยู่ระหว่าง
ขั%นตอนการประเมิ นทางเลือกและการตัดสิ นใจซื% อในกระบวนการตัดสิ นใจซื% อที มี 5 ขั%นตอน ซึ ง
โดยทัวไปการตัดสิ นใจซื% อของผูบ้ ริ โภคมักทําการซื% อตราสิ นค้าที ตนชื นชอบมากที สุ ด แต่มีปัจจัย 2
ประการระหว่างความตั%งใจซื% อกับการตัดสิ นใจซื% อ ดังภาพที 2.3
ทัศนคติของ
ผูอ้ ืน
การประเมินทางเลือก

ความตั%งใจซื%อ

ปั จจัยทาง
สถานการณ์ที
คาดไม่ถึง

การตัดสิ นใจ

ภาพที 2.3 ขั%นตอนระหว่างการประเมินทางเลือกและการตัดสิ นใจ
โดยมีปัจจัยทีอยูร่ ะหว่างความตั%งใจซื% อและการตัดสิ นใจซื% อคือ ทัศนคติของผูอ้ ืนและปั จจัยทาง
สถานการณ์ทีคาดไม่ถึงซึ งสามารถทําให้เกิดการตัดสิ นใจซื% อได้หากผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ การสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีเป็ นประโยชน์และช่วยลดความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึ%นได้ โดยนําไปสู่ ความตั%งใจ
ซื% อขึ%นจากการรับรู้ ความน่าเชื อถือของแหล่งสาร การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อในด้าน
ต่ า ง ๆ และทํา การสรุ ป ความคิ ดของตนเองก่ อ นที จะทํา การตัด สิ น ใจซื% อ สิ น ค้า จากการศึ กษาของ
Fitzsimon, & Morwitz (1996) ศึกษาเรื องความตั%งใจซื% อของผูบ้ ริ โภคและพบว่าความตั%งใจซื% อของ
ผูบ้ ริ โภคนั%น ขึ%น อยู่กับประสบการณ์ การใช้สิ น ค้า ของผูบ้ ริ โภคและทัศนคติ ทีมี ตี ต่อ ตราสิ นค้า เช่ น
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ผูบ้ ริ โภคทีใช้รถยนต์อยูแ่ ล้วมักจะใช้รถยีห้อเดิมเพราะเกิดทัศนคติทีดีต่อสิ นค้าหลังจากการใช้สินค้า ซึ ง
แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที ไม่เคยซื% อรถยนต์จะมีความตั%งใจซื% อตราสิ นค้าที มีส่วนแบ่ งทางการตลาดที สู ง
ทีสุ ด นอกจากนี%ยงั มีนกั วิชาการทีศึกษาการรับรู ้ความเสี ยงด้านความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัวใน
การซื% อสิ นค้าออนไลน์ Martin, & Camarero (2008) พบว่าการรับรู ้ความเสี ยงจึงส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การ เพราะในสภาพแวดล้อมออนไลน์ความเสี ยงมีผลต่อการประเมินทางเลือกสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยระบบรักษาความปลอดภัยและการรั กษาข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าซึ งไปกระทบต่อการซื% อสิ นค้า
ของลูกค้า ขณะทีข้อมูลทีมีการนําเสนอในสื ออนไลน์ขององค์กรหรื อเว็บไซต์ต่อลูกค้ามีผลเช่ นกัน ซึ ง
การนําเสนอข้อมูลทีชัดเจน ครบถ้วน ย่อมทําให้เกิดการรับรู ้ความเสี ยงในระดับทีตํา
ดังนั%นในการศึกษาเรื องการรับรู ้ความน่าเชือถือของแหล่งสาร การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสาร
แบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินจึงจําเป็ นต้องศึกษาถึงการ
ส่ ง ผลต่ อ การตั%ง ใจซื% อผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหารประเภทวิ ต ามิ น หรื อไม่ เนื องจากความตั%ง ใจซื% อ
เปรี ยบเสมือนแนวทางในการทํานายหรื อดาดการณ์พฤติกรรมการซื% อของผูบ้ ริ โภคในอนาคต

2.6 ตารางสมมติฐานการวิจยั
ตารางที 2.2 ตารางสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันจะมีการรับรู ้ความ
ความน่าเชือถือของแหล่งสารทีแตกต่างกัน

งานวิจัย
พรพิไล เลิศวิชา (2552)
Epega (2008)
วรัตดาภร อังวาณิ ชชากุล และ
พรพรรณ ประจักษ์เนตร (2558)
2. ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันจะมี การรับรู ้ความ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538)
เสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์ พิมพ์มาดา วิชาศิลป (2555)
เสริ มอาหารประเภทวิตามินทีแตกต่างกัน
3. การรับรู ้ความน่าเชือถือของแหล่งสารในการสื อสาร Mei-Hsin Wu (2013)
แบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ความ Andrews, & Boyle (2008)
เสี ยงในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
พรรณพิลาศ กุลดิลก (2557)
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ตารางที 2.2 (ต่อ)
สมมติฐาน
4. การรับรู้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั%งใจซื% อ

5. การรับรู้ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั%งใจซื% อ

งานวิจัย
Lee , & Huang (2012)
อาภา เอราวัญ (2545)
Fan, & Miao (2012)
สุ ภาพร ชุมทอง(2552)
Chu, & Kim (2011)
Zhang, Tan, Xu, & Tan (2012)
Mei-Hsin Wu (2013)
สวรส อมรแก้ว (2555)
Martin, & Camarero (2008)
Guo, Yao, & Yu (2011)

บทที 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาเรื อง “การรับรู ้ความน่าเชื อถือของแหล่งสาร การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสาร
แบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีมีผลต่อความตั'งใจซื' อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน” เป็ น
การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Method Research) ทําการศึกษาข้อมูลเกียวกับการรับรู ้และความ
ตั'งใจซื' อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ ซึ งผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดรายละเอียดของระเบียบวิธีวจิ ยั ไว้ดงั ต่อไปนี'
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

รู ปแบบการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
การตรวจสอบความน่าเชือถือของเครื องมือ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 รู ปแบบการวิจัย
การศึ กษาครั'งนี' ผูว้ ิจยั มุ่งหาข้อเท็จจริ ง และข้อสรุ ปเชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื องมือในการเก็บข้อมูลเกียวกับการรับรู ้ความน่าเชื อถือของแหล่งสารและการรับรู ้ความเสี ยงใน
การสื อสารแบบบอกต่อบนอิ นเทอร์ เน็ ตที มี ผ ลต่อความตั'งใจซื' อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามิน สํารวจจากผูบ้ ริ โภคทีมีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลเกี ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามิ น ในสื อออนไลน์ และผูบ้ ริ โ ภคที มี ก ารเปิ ดรั บ ข้อ มู ล เกี ยวกับ การสื อสารแบบบอกต่ อบน
อินเทอร์ เน็ตเพือนํามาวิเคราะห์หาข้อสรุ ปผลการวิจยั ด้วยวิธีการทางสถิติ
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.2.1 ประชากร
การศึกษาครั'งนี'มุ่งเน้นกลุ่มประชากรผูท้ ีใช้อินเทอร์ เน็ตในการค้นหาข้อมูลเกียวกับวิตามิน
และความตั'งใจซื' อวิตามิน จากข้อมูลของผูท้ ีเคยจองหรื อซื' อสิ นค้าและบริ การบนอินเทอร์ เน็ต (ภาพ
ที 3.1) พบว่า กลุ่มประชากรอายุ 15-49 ปี เป็ นกลุ่มทีมีการใช้อินเทอร์ เน็ตเพือซื' อสิ นค้าและบริ การ
มากทีสุ ด ดังนั'นการศึกษาครั'งนี' จึงเลือกกลุ่มประชากรทั'งเพศชายและหญิงทีมีอายุระหว่าง 15-49 ปี
ทีอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร

ภาพที 3.1 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึ'นไปทีเคยจองหรื อซื' อสิ นค้าและบริ การทางอินเทอร์ เน็ต
จําแนกตามกลุ่มอายุ
แหล่ งทีม า: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556.
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั โดยการนําประชากรอายุ 15-49 ปี ทีอาศัยอยูใ่ นกรุ ง
ทพมหานคร จํานวน 4,772,376 คน (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2553)ไปกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย ด้วย
การเที ยบตารางสําเร็ จรู ปของ Taro Yamane (พัชนี เชยจรรยา, 2558) ซึ งถ้ามีจาํ นวนประชากร
มากกว่า 100,000 คน กําหนดระดับความเชือมันที 95% และกําหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% หรื อ
ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 จะได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
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3.2.3 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีการสุ่ มตัวอย่าง โดยเลื อกใช้วิธีการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยพิจารณาจากวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั และการสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยอาศัยการแนะนําของผูท้ ีได้เก็บข้อมูลไปแล้วเพือทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซด์และทําการแจกแบบสอบถามผ่านการส่ งต่อ
ทาง Facebook เนื องจากเป็ นสื อออนไลน์ทีเป็ นทีนิ ยมซึ งเห็ นได้จากมี ผูใ้ ช้จาํ นวนมาก โดยผูใ้ ช้
สามารถสร้างการสื อสารแบบบอกต่อเกียวกับวิตามินได้ในกลุ่มเพือนและยังสามารถแบ่งปั นข้อมูล
เหล่ านั'นแก่ ผูใ้ ช้ท่านอื นๆ ต่อได้ นอกจากนี' ยงั มีแหล่ งสารทีเป็ นแหล่ งชุ มชนออนไลน์ (Online
Community) เช่น Pantip.com Jeban และ Bloggang ซึ งการสื อสารแบบอกต่อในแหล่งสารเหล่านี'
ผูใ้ ช้ในออนไลน์ให้ความไว้วางใจเมือต้องการข้อมูลเกียวกับวิตามินเพราะมีการแสดงความคิดเห็น
จากผูใ้ ช้ที หลากหลายและได้ข ้อ มู ล ทั'ง เชิ ง บวกเละเชิ ง ลบเกี ยวกับ วิ ต ามิ นที เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั'นเพือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจํานวนทีต้องการผูว้ ิจยั จึงทําการแจกแบบสอบถามผ่าน
Facebook Pantip.com Jeban และ Bloggang

3.3 เครืองมือการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั ได้พฒั นา
มาจากงานวิจยั ของ Wu (2013) และนํา มาสร้ า งเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended
Questions) ขึ'นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาซึ งประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี'
1) ส่ วนที 1 คํา ถามแบบเลื อกตอบ (Check list) เป็ นคํา ถามเกี ยวกับ ลัก ษณะ
ประชากรและข้อมูลการใช้อินเทอร์ เน็ตของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ความถีในการใช้อินเทอร์ เน็ต การสื บค้นข้อมูล เป็ นต้น โดยมีลกั ษณะคําถามทีมีหลาย
คําตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)
2) ส่ วนที 2 คําถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale)เป็ นคําถาม
เกียวกับการรับรู ้ความน่าเชือถือของแหล่งสารเกียวกับการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต โดย
แบ่งออกเป็ น 5 มิติ คือ คือ 1) ความเชี ยวชาญ (Expertness) 2) ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness)
3) ความน่าดึ งดูดใจ (Attractiveness) ผูว้ ิจยั ได้พฒั นามาจากงานวิจยั ของ Wu (2013) 4) ความเป็ น
พลวัต (Dynamic) ผูว้ ิจยั ได้พฒั นามาจากงานวิจยั ของ Berlo et al. (1969) และ 5)ความปรารถนาดี
(Goodwill) ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นามาจากงานวิจยั ของ McCroskey (1992)
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3) ส่ วนที 3 คําถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิ เคิร์ต (Likert Scale)โดยเป็ น
คําถามเกียวกับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตผูว้ ิจยั ได้พฒั นามาจาก
งานวิจยั ของ Cunningham (1967) โดยแบ่งออกเป็ น 4 มิติ คือ 1) ความเสี ยงด้านโอกาสหรื อเวลา
(Opportunity/Time Risk) 2) ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safty Risk) 3) ความเสี ยงด้านจิตใจ
(Psycholigic Risk) 4) ความเสี ยงด้านสังคม (Social Risk)
4) ส่ วนที 4 คําถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิ เคิร์ต (Likert Scale) โดยเป็ น
คํา ถามเกี ยวกับ ความตั'ง ใจซื' อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหารประเภทวิ ต ามิ น ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ทีผูว้ จิ ยั ได้พฒั นามาจากงานวิจยั ของ Mei-Hsin Wu (2013)
ในส่ วนที 2 ส่ วนที 3 และส่ วนที 4 เป็ นคําถามเกียวกับการรับรู ้ ความน่าเชื อถือของ
แหล่งสาร การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อและความตั'งใจซื' อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินเป็ นคําถามแบบเป็ นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยมีคาํ ตอบให้
เลือก 5 คําตอบ คือ เห็นด้วยอย่างยิง เห็นด้วยมาก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง โดยมีท' งั
ข้อคําถามเชิงบวกและข้อความเชิงลบ ซึ งมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ดังนี'
ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ
เห็นด้วยอย่างยิง ให้คะแนน
5 คะแนน
1 คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน
เห็นด้วย
ให้คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน
2 คะแนน
4 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง ให้คะแนน
1 คะแนน
5 คะแนน
ผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบคําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบเท่านั'น คะแนน
เฉลี ยการรับรู ้ ความน่ าเชื อถื อของแหล่งสาร รับรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อ และความ
ตั'งใจซื' อเมื อนํามาแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลี ย (Mean) เพือใช้จดั กลุ่มระดับการรั บรู ้ ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยนําคะแนนทีได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ
ซึ งผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977, p. 174) ดังนี'
ระดับคะแนน
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.80
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยทีสุ ด
คะแนนเฉลีย 1.81 – 2.60
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลีย 2.61 – 3.40
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลีย 3.41 – 4.20
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากทีสุ ด
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3.4 การตรวจสอบความน่ าเชือถือของเครืองมือ
กรอบแนวคิดของทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคม พร้ อ มทั'ง นํ า เสนอแก่ อ าจารย์ ที ปรึ กษา
งานวิจยั เพือพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื'อหา ประเด็นคําถามในแบบสอบถาม
เพือปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้จริ ง
เนืองจากการวิจยั ครั'งนี' ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงมี
การทดสอบความเทียงตรง (Validity) และความเชื อมัน (Reliability) พร้ อมทั'งนําแบบสอบถามไป
ทดสอบ (Pre-Test)
3.4.1 ความเทีย งตรง (Validity)
ความเทียงตรง หมายถึ ง การทีเครื องมือวัดผลนั'นสามารถวัดคุณลักษณะทีต้องการได้ตรง
และครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั สําหรับงานวิจยั ในครั'งนี'จะใช้ความเทียงตรงตามเนื'อหา
(Content Validity) โดยทีผูว้ จิ ยั ออกแบบสอบถามให้ตรงตามเนื' อหาทีต้องการศึกษา ในการทดสอบ
ความเที ยงตรงตามเนื' อหาสามารถดําเนิ นการโดยใช้ผูเ้ ชี ยวชาญในด้านเนื' อหา พิจารณาถึ งความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบสอบถามโดยพิจารณาเป็ นรายข้อ วิธีการพิจารณาแบบนี'จะ
เรี ยกว่า การหาค่าสัมประสิ ทธิ| ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC)
โดยมีสูตรการคํานวณดังนี'

เมือ

IOC = ∑ R
N

IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบสอบถาม
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ ชียวชาญทั'งหมด
N คือ จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
การตรวจสอบค่ า ความเที ยงตรงด้า นเนื' อ หาสามารถกระทํา โดยนํา แบบสอบถามให้
ผูเ้ ชียวชาญพิจารณาว่าคําถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อไม่อย่างไร ถ้ามีความ
สอดคล้องผูเ้ ชี ยวชาญจะให้ค่าเป็ น “+1” แต่ถา้ ผูเ้ ชี ยวชาญเห็นว่าคําถามข้อนั'นไม่มีความสอดคล้อง
กับ วัตถุ ประสงค์จะให้ค่ า เป็ น “-1” และในกรณี ที ผูเ้ ชี ยวชาญไม่ แน่ ใ จว่า คําถามข้อนั'นมี ความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อไม่ก็จะให้ค่าเป็ น “0” ดังแบบฟอร์ มดังภาพ
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ภาพที 3.2 ตัวอย่างตารางการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม
จากนั'นนําเสนอแก่อาจารย์ผเู ้ ชียวชาญเพือทําการประเมินความสอดคล้องในแต่ละประเด็น
และนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ผลความคิดเห็นเพือสรุ ปค่า IOC โดยคําถามจะมีความเทียงตรงเมือ
คะแนนในการประเมินมีค่าตั'งแต่ 0.5 ขึ'นไป แต่ถา้ หากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าคําถามข้อนั'นไม่มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะต้องตัดคําถามนั'นออกไปหรื อทําการปรับปรุ งคําถามข้อนั'นใหม่
ซึ งผลการวิเคราะพ์ความสอดคล้องของแบบสอบถามทีใช้ในการศึกษาครั'งนี'มีคาเท่ากับ 0.88
3.4.2 ความเชื อมัน (Reliability)
ความเชื อมัน หมายถึง การทีเครื องมือวัดผลได้แน่ นอนหรื อความคงทีในการวัด โดยการ
นําแบบสอบถามให้อาจารย์ผูท้ รงคุ ณวุฒิทาํ การตรวจสอบและวิเคราะห์ เพือหาความเชื อมันของ
แบบสอบถาม (IOC) จากนั'นนํา แบบสอบถามฉบับที มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไขแล้ว จํา นวน 40 ชุ ด
แจกจ่ายเพือทดลองใช้กบั กลุ่ มตัวอย่างก่ อนและนําผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื อมัน โดยทําการ
ทดสอบ Pre-test
ทําการตรวจสอบแบบสอบถามโดยวิธีการทดสอบ(Pre-test)
α

=

k
k-1

เมือ

α
k
Vi
Vt

=
=
=
=

1 - ∑Vi
Vt

ความน่าเชื อถือได้
จํานวนข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนทุกข้อ
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เมือนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าเชื อมันของแบบสอบถามตามสู ตรข้างต้น จะได้ค่า
ความเชื อมันโดยรวมของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95 เมือคํานวนค่าความเชื อมันเป็ นรายด้านพบว่า
การรับรู ้ความน่าเชื อถือของแหล่งสาร มีค่าเท่ากับ 0.94 การรับรู ้ความเสี ยง มีค่าเท่ากับ 0.86 และ
ด้านความตั'งใจซื' อมีค่าเท่ากับ 0.81

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ (Online Questionnaires) โดยทําการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวกจํานวน 400 ชุ ด ให้กบั กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ งก่อนการเก็บ
ข้อมูลจริ งผูว้ ิจยั ทําการทดสอบความเทียงตรงและความเชื อมันของแบบสอบถามแล้ว จากนั'นนํา
ลิ' ง ค์ข องแบบสอบถามโพสต์ใ นเว็บ ไซด์ รี วิว สิ น ค้า เช่ น www.pantip.com www.facebook.com
www.jeban.com และ www.bloggang.com/mainblog.php?id=mayyr เพื อเก็ บ ข้อ มู ล โดยมี
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั'งแต่ 20 มิถุนายน 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2558 ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์และดําเนินการ ดังนี'
1) ทําแผนหรื อตารางเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) ทําการสร้างแบบสอบถามออนไลน์บนหน้าเว็ปไซต์ http://doc.google.com และ
ทําการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์
3) เก็บรวบรวมข้อมูลทั'งหมด

3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สํ า หรั บ การวิ จ ัย ครั' งนี' เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) เมื อนํา
แบบสอบถามทีเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows ณ สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ เพือคํานวณหาค่าสถิติต่างๆ สําหรับการ
วิจยั และนํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดดังนี'
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3.6.1 ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1) ข้อมูลเกี ยวกับลักษณะประชากรและข้อมูลการใช้อินเทอร์ เน็ ต เช่ น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ความถีในการใช้อินเทอร์ เน็ต การสื บค้นข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลเกียวกับการรับรู ้ความน่าเชื อถื อของแหล่งสาร ด้านความเชี ยวชาญ ความ
น่ าไว้วางใจ ความดึ งดู ดใจ ความเป็ นพลวัต และความปรารถนาดี วิเคราะห์ โดยใช้สถิ ติค่าเฉลี ย
(Mean) หากผลลัพธ์ทีได้มีค่าสู ง แสดงว่า มีการรับรู ้
3) ข้อมูลเกียวกับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต ใน
ความเสี ยงด้านเวลาและโอกาส ความเสี ยงด้านความปลอดภัย ความเสี ยงด้านจิตใจ และความเสี ยง
ด้านสังคม วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลีย (Mean) หากผลลัพธ์ทีได้มีค่าสู ง แสดงว่า มีการรับรู ้
4) ข้อมูลเกียวกับความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร แบ่งระดับการประเมินเป็ น 5 ระดับ คือ คะแนนสู งสุ ดเท่ากับ 5
และคะแนนตําสุ ดเท่ากับ 1 โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้เกณฑ์เฉลียในการอภิปรายผล ซึ งสามารถคํานวณจาก
สู ตรได้ดงั นี'
ความกว้างของอันตรภาคชั'น
=
(คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตําสุ ด)/จํานวนชั'น
=
(5-1)/5
=
0.8
จากนั'นนํามาหาระดับคะแนนเฉลีย โดยการกําหนดเกณฑ์คะแนนในการพิจารณา การให้
คะแนนจะแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี'
คะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00
หมายถึง ความตั'งใจซื' อมากทีสุ ด
คะแนนระหว่าง 3.41 – 4.20
หมายถึง ความตั'งใจซื' อมาก
คะแนนระหว่าง 2.61 – 3.40
หมายถึง ความตั'งใจซื' อปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.81 – 2.60
หมายถึง ความตั'งใจซื' อน้อย
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.80
หมายถึง ความตั'งใจซื' อน้อยทีสุ ด
3.6.2 ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เป็ นวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพืออ้างอิงตัวเลขทางสถิติไปสู่ กลุ่มประชากร เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้ค่า
T test และ F-Test One Way Anova เพือทดสอบสมมติฐานข้อที 1 และ ข้อที 2 และค่าสัมประสิ ทธิ|
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Movement Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามเพือทดสอบสมมติฐานข้อที 3 ข้อที 4 และข้อที 5

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื อง “ การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสาร การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีมีผลต่อความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน” ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับต่อไปนี'
1) สัญลักษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพือความสะดวกในการนําเสนอผลงานการวิเคราะห์ขอ้ มูล และเพือสื อความหมายให้เข้าใจ
ตรงกัน ผูว้ ิจยั กําหนดสัญลักษณ์และความหมายไว้ตงั ต่อไปนี'
X แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง
SD แทน ค่าเบียงเบนมาตราฐาน
t แทน ค่าสถิติทีใช้พิจารณาใน t-distribution
F แทน ค่าสถิติทีใช้พิจารณาใน F-distribution
r แทน ค่าสัมประสิ ทธิIสหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
Sig แทน ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ
2) การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการรับรู ้ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
4.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการรับรู ้ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
เกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
4.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
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4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ โดยนําเสนอในรู ปแบบของจํานวนและร้อยละ ดังตารางที 4.1 ถึง 4.5
ตารางที 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

จํานวน
172
228
400

ร้ อยละ
43
57
100

จากตารางที 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 57 และเป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 43
ตารางที 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ
1) 15-23 ปี
2) 24-32 ปี
3) 33-41ปี
4) 42-49 ปี
รวม

จํานวน
102
231
33
34
400

ร้ อยละ
25.5
57.8
8.2
8.5
100

จากตารางที 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 24-32 ปี คิดเป็ นร้อยละ 57.8
รองลงมามีอายุระหว่าง 15-23 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.5 อายุระหว่าง 42-29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.5 และ
จํานวนน้อยทีสุ ดคือกลุ่มตัวอย่างทีมีอายุระหว่าง 33-41 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.2
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ตารางที 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา

1)
2)
3)
4)

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา/ปวส./ปวช.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จํานวน
23
23
282
72
400

ร้ อยละ
5.8
5.8
70.5
18
100

จากตารางที 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 70.5
รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 18 ระดับมัธยมศึกษาและอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่ามีคา่
เท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 5.8
ตารางที 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานะการทํางาน

1)
2)
3)
4)

สถานะการทํางาน
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
รวม

จํานวน
148
51
142
59
400

ร้ อยละ
37
12.8
35.5
14.8
100

จากตารางที 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานะเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 37
รองลงมา คือ สถานะการทํางานเป็ นพนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 35.5 สถานะประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/
ค้าขาย ร้อยละ 14.8 และประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจน้อยทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 12.8
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ตารางที 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้ต่อเดือน

1)
2)
3)
4)
5)

รายได้
ตํากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
รวม

จํานวน
101
145
78
42
34
400

ร้ อยละ
25.2
36.2
19.5
10.5
8.4
100

จากตารางที 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 36.2 รองลงมา คือมีรายได้ ตํากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.2 รายได้20,001-30,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 19.5 รายได้ 30,001-40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.5 และมีรายได้มากกว่า 40,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 8.4 ตามลําดับ

4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย วกับการรับรู้ ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามิน
การวิ เ คราะห์ การรั บรู ้ ความน่ าเชื อถื อ ของการสื อสารแบบบอกต่ อ บนอิ นเทอร์ เ น็ ตเกี ยวกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ มอาหารประเภทวิ ต ามิ น แบ่ งออกเป็ น 5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นความเชี ยวชาญ (Expertise)
ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) ความน่ าดึงดูดใจ (Attractiveness) ความเป็ นพลวัต (Dynamic)
ความปรารถนาดี (Goodwill) โดยนําเสนอในรู ปแบบของค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ดังตาราง
ที 4.6 ถึง 4.10
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ตารางที 4.6 แสดงค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต ด้านความเชียวชาญ

การรับรู้ความน่ าเชื อถือด้านความเชียวชาญ
1) เว็บไซด์ทีมีชือเสี ยงเป็ นแหล่งให้ขอ้ มูลทีเป็ น
ประโยชน์ในการเลือกซื' อวิตามินได้มากกว่าเว็บที
ไม่มีชือเสี ยง
2) ผูเ้ ขียนรี วิวมีประสบการณ์เกียวกับวิตามิน
3) บทความ(กระทู)้ ทีมีจาํ นวนผูแ้ สดงความคิดเห็น
มากแสดงถึงความรู ้และประสบการณ์ของผูเ้ ขียน
4) ผูเ้ ขียนรี วิวจะต้องเป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภคใน
สังคมออนไลน์ (มีผตู ้ ิดตามมาก)
5) ผูเ้ ขียนรี วิวมีความเชียวชาญ(Expert)และมีความรู ้
เรื องวิตามิน
เฉลียรวม

(X̅)

S.D.

การแปลความหมาย

3.17

1.09

ปานกลาง

3.09

1.15

ปานกลาง

3.02

1.11

ปานกลาง

2.99

1.16

ปานกลาง

2.92

1.16

ปานกลาง

3.04

0.91

ปานกลาง

จากตารางที 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ความน่ าเชือถือด้านความเชียวชาญโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย 3.04
เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี การรั บรู ้ ว่าเว็บไซด์ทีมี ชือเสี ยงเป็ นแหล่ งให้
ข้อมูลที เป็ นประโยชน์ต่อการเลื อกซื' อวิตามินได้มากกว่าเว็บที ไม่ มีชือเสี ยงมากที สุ ด มีค่าเฉลีย 3.17
รองลงมาคือรับรู ้ว่าผูเ้ ขียนรี วิวมีประสบการณ์เกียวกับวิตามิน มีค่าเฉลีย 3.09 และบทความ(กระทู)้ ทีมี
จํานวนผูแ้ สดงความคิดเห็นมากแสดงถึงความรู ้และประสบการณ์ของผูเ้ ขียนรี วิว มีค่าเฉลีย 3.02 โดย
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าผูเ้ ขียนรี วิวจะต้องเป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภคในสังคม มีค่าเฉลีย 2.99 และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างรับรู ้นอ้ ยทีสุ ดว่าผูเ้ ขียนรี วิวมีความเชียวชาญ (Expert) หรื อมีความรู ้เรื องวิตามิน มีคา่ เฉลีย 2.92
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ตารางที 4.7 แสดงค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต ด้านความน่าไว้วางใจ
การรับรู้ความน่ าเชื อถือด้ านความน่ าไว้ วางใจ
1) การสื อสารแบบบอกต่อทีมีการแสดงความ
คิดเห็นหลากหลาย (ทั'งเชิงลบและเชิงบวก) เป็ น
การถ่ายทอดข้อมูลทีเป็ นความจริ ง
2) การสื อสารแบบบอกต่อทีน่าไว้วางใจจะต้อง
ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง
3) ผูเ้ ขียนรี วิวออนไลน์มีการสื อสารอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ลาํ เอียงหรื อสนับสนุนสิ นค้า
ใดเป็ นพิเศษ
4) การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตด้าน
คุณสมบัติและสรรพคุณโดยผูผ้ ลิตวิตามิน
สามารถเชือถือได้
5) การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
กล่าวถึงเรื องจริ งและคุณภาพจริ งของวิตามิน
เฉลียรวม

(X̅)

S.D.

การแปลความหมาย

3.15

1.08

ปานกลาง

3.04

1.18

ปานกลาง

2.63

1.11

ปานกลาง

2.61

1.05

ปานกลาง

2.59

1.05

น้อย

2.80

0.85

ปานกลาง

จากตารางที 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรั บรู ้ความน่ าเชือถือด้านความน่ าไว้วางใจโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีคา่ เฉลีย 2.80
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้มากที สุ ดว่าการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตทีมีการแสดงความคิดเห็ นหลากหลาย (ทั'งเชิ งลบและเชิ งบวก) เป็ นการถ่ายทอดข้อมูลที
เป็ นความจริ ง มีค่าเฉลีย 3.15 รองลงมาคือการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีไม่มีผลประโยชน์
ใดๆ แอบแฝงน่ าไว้วางใจ มีค่าเฉลีย 3.04 และผูเ้ ขียนรี วิวมีการสื อสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่ลาํ เอียง
หรื อสนับสนุ นสิ นค้าใดเป็ นพิเศษมีความน่ าไว้วางใจ มีค่าเฉลีย 2.63 โดยการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตด้านคุณสมบัติและสรรพคุณโดยผูผ้ ลิตเชือถือได้ มีค่าเฉลีย 2.61 และการสื อสารแบบบอก
ต่อบนอินเทอร์ เน็ ตกล่าวถึงเรื องจริ งและคุณภาพจริ งของวิตามินเป็ นข้อทีกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ น้อย
ทีสุ ด มีคา่ เฉลีย 2.59
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ตารางที 4.8 แสดงค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต ด้านความน่าดึงดูดใจ
การรับรู้ความน่ าเชื อถือด้ านความน่ าดึงดูดใจ
1) ผูเ้ ขียนรี ววิ เกียวกับวิตามินในสื อออนไลน์มี
รู ปร่ างดี ผิวขาวใส สามารถดึงดูดใจได้
2) ผูเ้ ขียนรี วิวเกียวกับวิตามินออนไลน์มี
หน้าตาสวยงามน่าดึงดูดใจ
3) ผูเ้ ขียนรี ววิ เกียวกับวิตามินในสื อออนไลน์ใช้
ภาษาทีดึงดูดใจผูอ้ ่าน
4). ผูเ้ ขียนรี ววิ เกียวกับวิตามินในสื อออนไลน์
สามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ
5) ผูเ้ ขียนรี วิวเกียวกับวิตามินในสื อออนไลน์ทีเป็ น
ดารา ไฮโซ ผูม้ ีชือเสี ยงในสังคม น่าเชือถือ
เฉลียรวม

(X̅)

S.D.

การแปลความหมาย

3.19

1.08

ปานกลาง

3.10

1.05

ปานกลาง

3.09

0.93

ปานกลาง

3.04

0.89

ปานกลาง

2.94

1.08

ปานกลาง

3.07

0.81

ปานกลาง

จากตารางที 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ความน่ าเชือถือด้านความน่ าดึงดูดใจภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย 3.07
เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัว อย่างมี การรั บ รู ้ ว่ าผูเ้ ขียนรี วิวเกี ยวกับวิตามินในสื อ
ออนไลน์มีรูปร่ างดี ผิวขาวใสสามารถดึงดูดใจได้มากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.19 รองลงมาคือผูเ้ ขียนรี วิวมี
หน้าตาสวยงามน่ าดึ งดูดใจ มีค่าเฉลีย 3.10 และผูเ้ ขียนรี วิวเกียวกับวิตามินในสื อออนไลน์ใช้ภาษาที
ดึงดูดใจ มีคา่ เฉลีย 3.09 และสามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่างน่ าสนใจ มีค่าเฉลีย 3.04 และกลุ่มตัวอย่าง
รับรู ้ว่าผูเ้ ขียนรี วิวเกียวกับวิตามินในสื อออนไลน์ทีเป็ น ดารา ไฮโซ ผูม้ ีชือเสี ยงในสังคมนั'นน่ าดึงดูดใจ
น้อยทีสุ ด มีคา่ เฉลีย 2.94
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ตารางที 4.9 แสดงค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต ด้านความเป็ นพลวัต
การรับรู้ความน่ าเชื อถือด้ านความเป็ นพลวัต
1) แหล่งสารทีน่าเชือถือควรแสดงความคิดเห็นที
เป็ นเหตุเป็ นผลกัน
2) แหล่งสารทีน่าเชือถือควรนําเสนอข้อมูลที
ทันสมัย
3) การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทีมี
โต้ตอบระหว่างผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนอย่างต่อเนื องมี
ความน่าเชือถือ
4) เว็บไซด์หรื อแหล่งสังคมออนไลน์ทีมีการให้
ข้อมูลสมําเสมอนั'นมีความน่ าเชือถือ
5) ผูส้ ื อสารทีมีความกระตือรื อร้นในการตอบ
คําถามน่าเชือถือ
เฉลียรวม

(X̅)

S.D.

การแปลความหมาย

3.41

0.91

ปานกลาง

3.31

1.00

ปานกลาง

3.050

0.97

ปานกลาง

3.03

0.98

ปานกลาง

2.97

1.00

ปานกลาง

3.16

0.80

ปานกลาง

จากตารางที 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ ความน่ าเชือถือด้านความเป็ นพลวัตโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีคา่ เฉลีย 3.16
เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้า น พบว่า กลุ่ มตัวอย่า งรั บ รู ้ ว่ า แหล่ ง สารที น่ า เชื อถื อ ควรแสดงความ
คิดเห็ นที เป็ นเหตุเป็ นผลกันมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.41 รองลงมาคือการนําเสนอข้อมูลที ทันสมัย มี
ค่ าเฉลี ย 3.31 และผูเ้ ขี ยนรี วิ วเกี ยวกับ วิ ต ามิ นในสื อออนไลน์ ใช้ภาษาที ดึ ง ดู ด ใจ มี ค่า เฉลี ย 3.09
นอกจากนี' การสื อสารแบบบอกต่ อบนอิน เทอร์ เน็ ต ควรมีการโต้ต อบระหว่า งผูอ้ ่ านและผูเ้ ขียนอย่า ง
ต่อเนื อง มีค่าเฉลีย 3.05 โดยกลุ่มตัวอย่างรั บรู ้ ว่าเว็บไซด์หรื อแหล่งสังคมออนไลน์ทีมีการให้ขอ้ มูล
สมําเสมอนั'นมีความน่าเชือถือ มีค่าเฉลีย 3.03 และข้อทีกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ความน่ าเชือถือน้อยทีสุ ด
คือ ผูส้ ื อสารทีมีความกระตือรื อร้นในการตอบคําถาม มีค่าเฉลีย 2.97
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ตารางที 4.10 แสดงค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต ด้านความปรารถนาดี
การรับรู้ความน่ าเชื อถือด้ านความปรารถนาดี
1) ความเข้าใจระหว่างแหล่งสารและคูส่ นทนามีผล
ต่อความน่าเชือถือของแหล่งสาร
2) แหล่งสารออนไลน์ทีสามารถทําให้ผบู้ ริ โภครู ้สึก
ใกล้ชิด รับรู ้ความห่ วงใยและเข้าใจผูบ้ ริ โภคนั'น
น่าเชือถือ
3) แหล่งสารออนไลน์ทีตอบสนองต่อสิ งทีผูบ้ ริ โภค
ต้องการทราบได้รวดเร็ วนั'นน่ าเชือถือ
4) แหล่งสารออนไลน์ทีเข้าใจความคิด ความรู ้สึก
และความต้องการของคู่สนทนานั'นมีความน่าเชือถือ
5) ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตเกิดขึ'นเมือแหล่งสารและผูบ้ ริ โภครู ้จกั
หรื อสนิทสนมกัน
เฉลียรวม

(X̅)

S.D.

การแปลความหมาย

3.17

0.99

ปานกลาง

3.10

1.03

ปานกลาง

3.04

1.07

ปานกลาง

3.02

0.94

ปานกลาง

3.02

1.03

ปานกลาง

3.07

0.84

ปานกลาง

จากตารางที 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ความน่ าเชือถือด้านความปรารถนาดีโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลางมีค่าเฉลีย 3.07
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ว่าความเข้าใจระหว่างแหล่งสารและคู่สนทนา
มีผลต่อความน่าเชือถือของแหล่งสารน่าเชือถือมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.17 รองลงมาคือแหล่งสารออนไลน์
ทีสามารถทําให้ผูบ้ ริ โภครู้ สึกใกล้ชิด รับรู ้ความห่ วงใยและเข้าใจผูบ้ ริ โภคนั'นน่ าเชือถือ มีค่าเฉลีย 3.10
และแหล่งสารออนไลน์ทีตอบสนองต่อสิ งทีผูบ้ ริ โภคต้องการทราบได้รวดเร็ วนั'นน่ าเชือถือ มีค่าเฉลีย
3.04 โดยกลุ่มตัวอย่างรั บรู้ ว่าแหล่งสารออนไลน์ทีเข้าใจความคิด ความรู ้ สึกและความต้องการของคู่
สนทนา และความสนิ ทสนมของแหล่งสารและผูบ้ ริ โภคในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตนั'น
น่าเชือถือน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.02
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4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย วกับการรับรู้ ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่ อบน
อินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามิน
การวิเคราะห์การรับรู้ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามิน แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสหรื อเวลา (Opportunity/Time Risk)
ด้านความปลอดภัย (Safety Risk) ด้านจิ ตใจ (Psychological Risk) ด้านสังคม (Social Risk) โดย
นําเสนอในรู ปแบบของค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ดังนี'
ตารางที 4.11 แสดงค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับระดับการรับรู ้ความเสี ยงของการสื อสาร
แบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
การรับรู้ความเสี ยง
ความเสียงด้ านโอกาสและเวลา
1) ความเสี ยงในการซื' อวิตามินทีไม่คุม้ กับเงินทีเสี ยไป
ซึ งอาจเกิดขึ'นจากการเปิ ดรับการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ต
2) การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตช่วยลดความ
ไม่แน่ นอน/ประสบการณ์ทีไม่น่าพึงพอใจทีอาจจะ
เกิดขึ'นจากการซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
ได้
ความเสียงด้ านความปลอดภัย
1) ความเสี ยงต่อสุ ขภาพทีอาจเกิดขึ'นจากการเปิ ดรับการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับวิตามิน
2) การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทําให้ท่าน
เกิดความมันใจ ปลอดภัยในการเลือกซื' อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามิน

3.20

(SD)
0.86

แปลความหมาย
ปานกลาง

3.38

0.98

ปานกลาง

3.03

1.03

ปานกลาง

3.13

0.84

ปานกลาง

3.33

0.93

ปานกลาง

2.92

1.05

ปานกลาง

(X̅)
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ตารางที 4.11 (ต่อ)
การรับรู้ความเสี ยง
ความเสียงด้ านจิตใจ
1) ความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าทีไม่ตรงกับข้อมูลที
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตได้กล่าวไว้
2) ความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าทีไม่มีคุณภาพทีอาจ
เกิดขึ'นจากการเปิ ดรับการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ต
ความเสียงด้ านสั งคม
1) ความเสี ยงต่อการแนะนําสิ นค้าทีมีการบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตแก่เพือนๆ ซึ งอาจทําให้เพือนไม่พอใจ
เมือสิ นค้านั'นไม่ได้ผลตามต้องการ
2) ความเสี ยงต่อการไม่เห็นด้วยของคนรอบข้างซึ ง
อาจเกิดขึ'นจากการเปิ ดรับการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ต
รวม

3.29

(SD)
0.85

แปลความหมาย
ปานกลาง

3.31

0.91

ปานกลาง

3.26

0.92

ปานกลาง

3.24

0.80

ปานกลาง

3.28

0.91

ปานกลาง

3.20

0.83

ปานกลาง

3.22

0.73

ปานกลาง

(X̅)

จากตารางที 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่า งมี การรั บรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อบน
อินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย
3.22 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
การรับรู้ความเสี ยงด้านโอกาสและเวลาอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.20 เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ว่าความเสี ยงในการซื' อวิตามินทีไม่คุม้ กับเงินทีเสี ยไปซึ งอาจเกิดขึ'น
จากการเปิ ดรับการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.38 โดยการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตช่วยลดความไม่แน่ นอน/ประสบการณ์ทีไม่น่าพึงพอใจทีอาจจะเกิดขึ'นจากการ
ซื'อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินน้อยทีสุ ดมีคา่ เฉลีย 3.03
การรับรู ้ความเสี ยงด้านความปลอดภัยอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.13 เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรั บรู ้ ความเสี ยงต่อสุ ขภาพทีอาจเกิดขึ'นจากการเปิ ดรับการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตเกียวกับวิตามิ นมากที สุ ด มีค่าเฉลีย 3.33 โดยการสื อสารแบบบอกต่อบน
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อินเทอร์ เน็ตทําให้ท่านเกิดความมันใจ/ปลอดภัยในการเลือกซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
น้อยทีสุ ด มีคา่ เฉลีย 2.92
การรั บรู ้ความเสี ยงด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.29 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าทีไม่ตรงกับข้อมูลทีการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตได้กล่าวไว้มากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.31 โดยความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าทีไม่มีคุณภาพที
อาจเกิดขึ'นจากการเปิ ดรับการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตน้อยทีสุ ดมีค่าเฉลีย 3.26
การรับรู ้ความเสี ยงด้านสังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.24 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ว่าความเสี ยงต่อการแนะนําสิ นค้าทีมีการบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตแก่เพือนๆ
ซึงอาจทําให้เพือนไม่พอใจ เมือสิ นค้านั'นไม่ได้ผลตามต้องการมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.28 โดยความเสี ยง
ต่อการไม่เห็นด้วยของคนรอบข้างซึ งอาจเกิดขึ'นจากการเปิ ดรับการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต
น้อยทีสุ ดมีคา่ เฉลีย 3.20

4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย วกับความตัCงใจซืCอผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามิน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน โดยนําเสนอ
ในรู ปแบบของค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ดังตารางที 4.12
ตารางที 4.12 แสดงค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับความตั'งใจซื'อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามิน
ความตัCงใจซืCอ
1) การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจ ซื' อหรื อไม่ซ'ื อ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามิน
2) การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตเป็ นข้อมูล
ทีดีเพือประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื' อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร

(X̅)

(SD)

แปลความหมาย

3.09

0.93

ตั'งใจซื' อปานกลาง

3.08

0.99

ตั'งใจซื' อปานกลาง
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ตารางที 4.12 (ต่อ)
ความตัCงใจซืCอ
3) การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทําให้ท่าน
ลดความตั'งใจซื' อในการซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามิน
4) การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทําให้ความ
ตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินลดลง
5) เลือกซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินตาม
ความคิดเห็นในการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ต
รวม

(X̅)

(SD)

แปลความหมาย

2.86

1.00

ตั'งใจซื' อปานกลาง

2.81

1.05

ตั'งใจซื' อปานกลาง

2.69

1.09

ตั'งใจซื' อปานกลาง

2.91

0.79

ตัCงใจซืCอปานกลาง

จากตารางที 4.12 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.91
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตั'งใจซื' อในระดับปานกลางโดยการสื อสาร
แบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตมีอิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจ ซื' อหรื อไม่ซ'ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินมากทีสุ ด มีคา่ เฉลีย 3.09 ส่ วนด้านการให้ขอ้ มูลทีดีเพือประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื' อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร มีคา่ เฉลีย 3.08 รองลงมาคือการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทําให้ผบู ้ ริ โภคลดความ
ตั'งใจซื' อหรื อทําให้ความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินลดลง มีค่าเฉลีย 2.86 และ 2.81
ตามลําดับ ส่ วนการเลือกซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินตามความคิดเห็นในการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตพบว่าส่ งผลต่อความตั'งใจซื' อน้อยทีสุ ด มีคา่ เฉลียเท่ากับ 2.69

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
1) สมมติฐานข้อที 1 ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันจะมีการรับรู้ความน่ าเชือถือของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินแตกต่างกัน
จากสมมติฐานที 1 สามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี'
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สมมติฐานที 1.1 เพศทีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีแตกต่างกัน
ตารางที 4.13 เปรี ยบเทียบเพศกับระดับการรับรู ้ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
ระดับการรับรู้ ความน่ าเชื อถือของการ
สื อสารแบบบอกต่ อบนอินเทอร์ เน็ต
1)
2)
3)
4)
5)

ชาย (n=172)
(X̅)
(SD)
ความเชียวชาญ (Expertise)
3.11 1.01
ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) 2.97 0.96
ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness)
3.15 0.91
ความเป็ นพลวัต (Dynamic)
3.27 0.91
ความปรารถนาดี (Goodwill)
3.23 0.93
รวม
3.15 0.85

เพศ
หญิง (n=228)
(X̅)
(SD)
2.98
0.82
2.67
0.74
3.01
0.72
3.07
0.69
2.95
0.75
2.94
0.70

t

Sig.

1.39**
3.43**
1.67**
2.34***
3.29***
2.76***

.004
.003
.002
.000
.001
.000

หมายเหตุ: ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
*** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
จากตารางที 4.13 การเปรี ยบเที ยบเพศกับระดับการรั บรู ้ความน่ าเชื อถือของการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิง
มีระดับการรั บรู ้ ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอิ นเทอร์ เ น็ตแตกต่างกัน (T= 2.76,
Sig= .000) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .001 และ .01 โดยจากผลการศึกษาพบว่าเพศชายมีการรับรู ้ความ
น่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมากกว่าเพศหญิง
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สมมติฐานที 1.2 อายุทีแตกต่างกันมีระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีแตกต่างกัน
ตารางที 4.14 เปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับการรับรู ้ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
อายุ
1) 15-23 ปี
2) 24-32 ปี
3) 33-41ปี
4) 42-49 ปี
รวม

(X̅)

SD

F

Sig

3.05
2.92
3.62
3.17
3.03

0.71
0.63
1.04
0.78
0.73

10.30***

.000

Post hoc
(Scheffe)
3>1,
3>2

หมายเหตุ: *** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
จากตารางที 4.14 การเปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับการรับรู ้ ความน่ าเชื อถือของการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุทีแตกต่าง
กันมีระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีแตกต่างกัน (F= 10.30,
Sig= .000) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
เมื อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่
(Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุ 33-41 ปี มีระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอก
ต่อบนอินเทอร์ เน็ตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีอายุ 15-23 ปี และ 24-32 ปี
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สมมติฐานที 1.3 ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีระดับการรับรู ้ความน่าเชือถือของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทีแตกต่างกัน
ตารางที 4.15 เปรี ยบเทียบระดับการศึกษากับระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
ระดับการศึกษา
1)
2)
3)
4)

มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

(X̅)

SD

3.61
3.93
2.87
3.17
3.03

0.70
1.06
0.65
0.57
0.73

F

Sig

26.17*** .000

Post hoc
(Scheffe)
1>3,
2>4,
2>3,
3>4

หมายเหตุ: *** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
จากตารางที 4.15 การเปรี ยบเทียบระดับการศึ กษากับระดับการรั บรู ้ความน่ าเชื อถือของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต
ทีแตกต่างกัน (F= 26.17, Sig= .000) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
เมื อทําการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งค่ าเฉลี ยเป็ นรายคู่ ด้ว ยวิ ธีการทดสอบของเชฟเฟ่
(Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษามีระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
กลุ่มตัวอย่างระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่ามีการรับรู ้สูงกว่าระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
และกลุ่มตัวอย่างทีมีระดับปริ ญญาตรี มีการรับรู ้ความน่าเชือถือสู งกว่าระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
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สมมติฐานที 1.4 สถานะการทํางานทีแตกต่างกัน มีระดับการรับรู ้ความน่าเชือถือของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทีแตกต่างกัน
ตารางที 4.16 เปรี ยบเทียบสถานะการทํางานกับระดับการรับรู้ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอก
ต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน

1)
2)
3)
4)

สถานะการทํางาน
นักเรี ยน นักศึกษา
รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ธุ รกิจส่ วนตัว
รวม

(X̅)

3.08
2.95
2.97
3.11
3.03

SD
0.67
0.59
0.81
0.77
0.73

F
0.99

Sig
.400

จากตารางที 4.16 การเปรี ยบเทียบสถานะการทํางานกับระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมี
สถานะการทํา งานที แตกต่ า งกัน มี ร ะดับ การรั บ รู ้ ความน่ า เชื อถื อ ของการสื อสารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ตไม่แตกต่างกัน (F= 0.99, Sig= .400)
สมมติฐานที 1.5 รายได้ส่วนตัวต่อเดือนทีแตกต่างกันมีระดับการรับรู ้ความน่าเชือถือของ
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีแตกต่างกัน
ตารางที 4.17 เปรี ยบเทียบรายได้ส่วนตัวต่อเดือนกับระดับการรับรู ้ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
รายได้ ส่วนตัวต่ อเดือน
1) ตํากว่า 10,000 บาท
2) 10,001-20,000 บาท
3) 20,001-30,000 บาท

(X̅)

2.90
3.07
3.13

SD
0.68
0.66
0.82

F
1.70

Sig
.149
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ตารางที 4.17 (ต่อ)
รายได้ ส่วนตัวต่ อเดือน
4) 30,001-40,000 บาท
5) มากกว่า 40,000 บาท
รวม

(X̅)

3.10
2.89
3.03

SD
0.86
0.72
0.73

F

Sig

จากตารางที 4.17 การเปรี ยบเทียบรายได้ส่วนตัวต่อเดือนกับระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของ
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดื อนแตกต่างกันมีระดับการรั บรู ้ ความน่ าเชื อถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตไม่แตกต่างกัน (F= 1.70, Sig= .149)
2) สมมติฐานข้อที 2 ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันจะมีการรับรู้ความเสี ยงในการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินแตกต่างกัน
จากสมมติฐานที 2 สามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี'
สมมติฐานที 2.1 เพศทีแตกต่างกันมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตทีแตกต่างกัน
ตารางที 4.18 เปรี ยบเทียบเพศกับระดับการรับรู ้ความความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน

ระดับการรับรู้ ความเสี ยง
1) ความเสี ยงด้านโอกาสหรื อเวลา
(Opportunity/Time Risk)
2) ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk)
3) ความเสี ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk)

เพศ
ชาย (n=172) หญิง (n=228)
(X̅)
(SD) (X̅) (SD)

t

Sig.

3.28 1.05

3.15

0.69 1.44***

.000

3.32 1.00
3.41 0.91

2.98
3.20

0.66 3.82***
0.79 2.39**

.000
.003
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ตารางที 4.18 (ต่อ)

ระดับการรับรู้ ความเสี ยง
4) ความเสี ยงด้านสังคม (Social Risk)
รวม

เพศ
t
ชาย (n=172) หญิง (n=228)
(X̅)
(SD) (X̅) (SD)
3.38 0.94 3.14 0.67 2.88***
3.35 0.88 3.12 0.57 3.00***

Sig.
.000
.000

หมายเหตุ: ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
*** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
จากตารางที 4.18 การเปรี ยบเทียบเพศกับระดับการรั บรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิงมีระดับ
การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน(T= 3.00, Sig= .000) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ .001 และ .01
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สมมติฐานที 2.2 อายุทีแตกต่างกันมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตทีแตกต่างกัน
ตารางที 4.19 เปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต
ของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน

1)
2)
3)
4)

อายุ

(X̅)

SD

F

Sig

15-23 ปี
24-32 ปี
33-41ปี
42-49 ปี
รวม

3.21
3.07
3.86
3.56
3.22

0.69
0.62
0.94
0.84
0.73

15.85***

.000

Post hoc
(Scheffe)
3>1,
3>2,
2<4

หมายเหตุ: *** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
จากตารางที 4.19 การเปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับการรั บรู้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที มีอายุทีแตกต่างกัน มี
ระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีแตกต่างกัน (F= 15.85, Sig= .000)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
เมื อทําการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งค่ าเฉลี ยเป็ นรายคู่ ด้ว ยวิ ธีการทดสอบของเชฟเฟ่
(Scheffe) กลุ่มตัวอย่างที มีอายุ 33-41 ปี มีการรั บรู ้ เสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีอายุ 15-23 ปี และ 24-32 ปี โดยทีกลุ่มตัวอย่างทีอายุ 24-32 ปี มีการรับรู ้ความ
เสี ยงน้อยกว่าอายุ 42-49 ปี
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สมมติฐานที 2.3 ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสาร
แบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีแตกต่างกัน
ตารางที 4.20 เปรี ยบเทียบระดับการศึกษากับระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
ระดับการศึกษา
1)
2)
3)
4)

มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

(X̅)

SD

F

Sig

3.70
4.02
3.06
3.41
3.22

0.79
1.04
0.65
0.61
0.73

21.99***

.000

Post hoc
(Scheffe)
1>3,
3<2,
3<4,
4<2,

หมายเหตุ: *** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
จากตารางที 4.20 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษากับระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสาร
แบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีแตกต่าง
กัน (F= 21.99 Sig= .000) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
เมื อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่
(Scheffe) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที ศึกษาระดับมัธยมศึกษามีการรับรู ้เสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตในระดับมากกว่าปริ ญญาตรี ส่ วนกลุ่มตัวอย่างทีศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีการรั บรู้ น้อย
กว่าอนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่าและสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยสู งกว่าปริ ญญาตรี การรับรู ้น้อยกว่าอนุ ปริ ญญา
หรื อเทียบเท่า
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สมมติฐานที 2.4 สถานะการทํางานทีแตกต่างกันมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทีแตกต่างกัน
ตารางที 4.21 เปรี ยบเทียบสถานะการทํางานกับระดับการรับรู้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน

1)
2)
3)
4)

สถานะการทํางาน
นักเรี ยน นักศึกษา
รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ธุ รกิจส่ วนตัว
รวม

(X̅)

3.26
3.16
3.15
3.30
3.22

SD
0.63
0.70
0.82
0.73
0.73

F
0.89

Sig
0.447

จากตารางที 4.21 การเปรี ยบเทียบสถานะการทํางานกับระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสาร
แบบบอกต่ อ บนอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหารประเภทวิ ต ามิ น พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งที มี
สถานะการทํางานที แตกต่างกัน มีระดับการรั บรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต
ไม่แตกต่างกัน (F= 0.89, Sig= .447)
สมมติฐานที 2.5 รายได้ส่วนตัวต่อเดือนทีแตกต่างกันมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทีแตกต่างกัน
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ตารางที 4.22 เปรี ยบเทียบรายได้ส่วนตัวต่อเดือนกับระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอก
ต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
รายได้ ส่วนตัวต่ อเดือน
1) ตํากว่า 10,000 บาท
2) 10,001-20,000 บาท
3) 20,001-30,000 บาท
4) 30,001-40,000 บาท
5) มากกว่า 40,000 บาท
รวม

(X̅)

3.11
3.16
3.40
3.27
3.29
3.22

SD
0.64
0.67
0.74
1.03
0.67
0.73

F
2.25

Sig
.063

จากตารางที 4.22 การเปรี ยบเทียบรายได้ส่วนตัวต่อเดื อนกับระดับการรับรู ้ ความเสี ยงในการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมี
รายได้ ส่ ว นตัว ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี ร ะดับ การรั บ รู ้ ค วามเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ตไม่แตกต่างกัน (F= 2.25, Sig= .063)
3) สมมติฐานข้อที 3 การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ความ
เสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
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ตารางที 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความน่าเชือถือของแหล่งสารและการรับรู ้ความเสี ยงของ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต

1.
2.
3.
4.
5.

การรับรู้ความน่ าเชื อถือของการสื อสาร
แบบบอกต่ อบนอินเทอร์ เน็ต
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารมีความเชียวชาญ (Expertise)
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness)
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารน่ าดึงดูดใจ (Attractiveness)
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารมีความเป็ นพลวัต(Dynamic)
หรื อการให้ขอ้ มูลอย่างสมําเสมอ
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารมีการแสดงถึงความปรารถนาดี
(Goodwill)
รวม

การรับรู้ความเสี ยง
r
Sig.
0.61***
.000
0.62***
.000
0.57***
.000
0.63***
.000
0.58***

.000

0.70***

.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
จากตารางที 4.23 พบว่า การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
รั บรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อบนอิ น เทอร์ เ น็ ต เกี ยวกับผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ มอาหารประเภท
วิตามิน ทั'งในด้านภาพรวม (r= 0.70, Sig= .000) และรายด้านย่อย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
เมือพิจารณาระดับความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชือถือของแหล่งสารกับการรับรู ้ความเสี ยงใน
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต พบว่า ความสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง มีค่า 0.70 โดย
ทีความน่ าเชือถือด้านความเป็ นพลวัต (r= 0.63, Sig= .000) และความน่ าไว้วางใจมีค่าความสัมพันธ์ใน
ระดับสู ง(r= 0.62, Sig= .000) ส่ วนด้านความเชียวชาญ (r= 0.61, Sig= .000) ความน่ าดึงดูดใจ (r= 0.57,
Sig= .000) และความปรารถนาดีมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r= 0.58, Sig= .000)
4) สมมติฐานข้อที 4 การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมี
ความสัมพันธ์กบั ความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
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ตารางที 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความน่าเชือถือของแหล่งสารและความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามิน

1.
2.
3.
4.
5.

การรับรู้ความน่ าเชื อถือของการสื อสาร
แบบบอกต่ อบนอินเทอร์ เน็ต
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารมีความเชียวชาญ (Expertise)
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness)
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารน่ าดึงดูดใจ (Attractiveness)
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารมีความเป็ นพลวัต (Dynamic)
หรื อการให้ขอ้ มูลอย่างสมําเสมอ
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารมีการแสดงถึงความปรารถนาดี
(Goodwill)
รวม

ความตัCงใจซืCอ
r
Sig.
0.61***
.000
0.68***
.000
0.58***
.000
0.62***
.000
0.66***

.000

0.73***

.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
จากตารางที 4.24 พบว่า การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินทั'งในด้านภาพรวม (r=
0.73, Sig= .000) และรายด้านย่อยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
เมือพิจารณาระดับความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชือถือของแหล่งสารกับความตั'งใจซื' อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่า ความสัมพันธ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง มีคา่ 0.73 โดย
ความน่าเชือถือด้านความน่าไว้วางใจ (r= 0.68, Sig= .000) ความเป็ นพลวัต(r= 0.62, Sig= .000) และ
ความปรารถนาดี (r= 0.66, Sig= .000) มีคา่ ความสัมพันธ์ในระดับสู ง ส่ วนด้านความเชียวชาญ (r= 0.61,
Sig= .000) และความน่าดึงดูดใจ(r= 0.58, Sig= .000) มีคา่ ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
5) สมมติฐานข้อที 5 การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมี
ความสัมพันธ์กบั ความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน

75
ตารางที 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตและ
ความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
การรับรู้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อบนอินเทอร์ เน็ต
1.
2.
3.
4.

ความเสี ยงด้านโอกาสหรื อเวลา (Opportunity/Time Risk)
ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk)
ความเสี ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk)
ความเสี ยงด้านสังคม (Social Risk)
รวม

ความตัCงใจซืCอ
r
Sig.
0.50***
.000
0.49***
.000
0.50***
.000
0.53***
.000
0.59***
.000

หมายเหตุ: *** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
จากตารางที 4.25 พบว่า การรั บรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เ สริ มอาหารประเภทวิตามิ นทั'งในด้านภาพรวม(r=
0.59, Sig= .000) และรายด้านย่อยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
เมือพิจารณาระดับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตกับความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่า ความสัมพันธ์ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่า 0.59 เมือพิจารณารายด้าน พบว่า การรับรู ้ความเสี ยงด้านโอกาสและเวลา มี
ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.50 ความเสี ยงด้านความปลอดภัย มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.49 ส่ วนความ
เสี ยงทางด้านจิตใจ มีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.50 และความเสี ยงทางด้านสังคม มีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.53
4.5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบความแตกต่างในสมมติฐานข้อที 1 และ 2 ระหว่างลักษณะประชากรกับระดับ
การรั บ รู้ ค วามน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง สารและการรั บ รู ้ ค วามเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ตและผลการทดสอบความสัมพันธ์ในสมมมติฐานข้อที 3 ข้อที 4 และข้อที 5 ระหว่างการ
รับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต การรับรู ้ความเสี ยง และความตั'งใจซื' อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน สรุ ปได้ดงั ตารางที 4.26
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ตารางที 4.26 การสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติทีใช้
1. ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันมีระดับการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
1.1 เพศทีแตกต่างกันมีการรับรู้ความ
น่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
ยอมรับสมมติฐาน
t-test
อินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
1.2 อายุทีแตกต่างกันมีการรับรู้ความ
One-way
น่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
ยอมรับสมมติฐาน
ANOVA
อินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
1.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู ้
One-way
ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
ยอมรับสมมติฐาน
ANOVA
อินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
1.4 สถานะการทํางานทีแตกต่างกันมีการ
One-way
รับรู ้ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอก
ปฏิเสธสมมติฐาน
ANOVA
ต่อบนอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
1.5 รายได้ส่วนตัวต่อเดือนทีแตกต่างกันมี
One-way
การรับรู ้ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบ
ปฏิเสธสมมติฐาน
ANOVA
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
2. ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
2.1 เพศทีแตกต่างกันมีการรับรู้ความ
น่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
ยอมรับสมมติฐาน
t-test
อินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
2.2 อายุทีแตกต่างกันมีการรับรู้ความ
One-way
น่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
ยอมรับสมมติฐาน
ANOVA
อินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
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ตารางที 4.26 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติทีใช้
2. ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
2.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู ้
One-way
ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
ยอมรับสมมติฐาน
ANOVA
อินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
2.4 สถานะการทํางานทีแตกต่างกันมีการ
One-way
รับรู ้ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอก
ปฏิเสธสมมติฐาน
ANOVA
ต่อบนอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
2.5 รายได้ส่วนตัวต่อเดือนทีแตกต่างกันมี
One-way
การรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบ
ปฏิเสธสมมติฐาน
ANOVA
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
3. การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความเสี ยงในการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
3.1 ความเชียวชาญ (Expertise)
ยอมรับสมมติฐาน
3.2 ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness)
ยอมรับสมมติฐาน
3.3 ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness)
ยอมรับสมมติฐาน
Pearson
3.4 ความเป็ นพลวัต(Dynamic) หรื อการให้
Correlation
ยอมรับสมมติฐาน
ข้อมูลอย่างสมําเสมอ
3.5 การแสดงถึงความปรารถนาดี(Goodwill)
ยอมรับสมมติฐาน
4. การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์กบั ความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามิน
4.1 ความเชียวชาญ (Expertise)
ยอมรับสมมติฐาน
Pearson
4.2 ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness)
ยอมรับสมมติฐาน
Correlation
4.3 ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness)
ยอมรับสมมติฐาน
Coefficient
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ตารางที 4.26 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติทีใช้
4. การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์กบั ความตั'งใจซื' อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามิน
4.4 ความเป็ นพลวัต (Dynamic) หรื อการให้
Pearson
ยอมรับสมมติฐาน
ข้อมูลอย่างสมําเสมอ
Correlation
4.5 การแสดงถึงความปรารถนาดี(Goodwill)
ยอมรับสมมติฐาน
Coefficient
5. การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั'งใจซื' อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
5.1ความเสี ยงด้านโอกาสหรื อเวลา
ยอมรับสมมติฐาน
(Opportunity/Time Risk)
5.2 ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safety
Pearson
ยอมรับสมมติฐาน
Risk)
Correlation
5.3 ความเสี ยงด้านจิตใจ (Psychological
Coefficient
ยอมรับสมมติฐาน
Risk)
5.4 ความเสี ยงด้านสังคม (Social Risk)
ยอมรับสมมติฐาน

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การรับรู ้ความน่าเชือถือของแหล่งสาร การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอก
ต่อบนอินเทอร์ เน็ ตทีมีผลต่อความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน (Perceived Source
Credibility, Perceived Risk of Electronics Word of Mouth that Affected on Dietary Supplement
Purchase Intention) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาตามวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี$
1) เพือศึกษาการรับรู้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื อศึ กษาการรั บรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อ บนอิ นเทอร์ เ น็ ตของผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพื อศึ ก ษาความตั$ง ใจซื$ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิ น ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4) เพือเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู ้ ความน่ าเชือถื อของ
แหล่งสาร และการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผูท้ ี เคยซื$ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร
5) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรั บรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสาร การรั บรู ้ความเสี ยง
ในการสื อสารแบบบอกต่ อบนอิ น เทอร์ เ น็ ตและความตั$ง ใจซื$ อของผูบ้ ริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ มอาหาร
ประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยข้อมูลจากการสํารวจกลุ่มประชากรอายุ 15-49 ปี ทีอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและเคยซื$ อ
ผลิตภัณ ฑ์เสริ มอาหารประเภทวิ ตามิ น จํา นวน 400 คน ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ บน Facebook
Pantip.com Jeban และ Bloggang สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี$
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5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
5.1.1.1 ส่ วนที 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปและข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนทั$งสิ$ น 400 คน แบ่งเป็ นเพศหญิงร้อยละ 57 และเพศชายร้อยละ 43
ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 24-32 ปี ร้อยละ 57.8 มีระดับการศึกษาขั$นสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 70.5
ส่ วนใหญ่มีสถานะการทํางานเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 37 และมีรายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อย
ละ 36.2
กลุ่ มตัว อย่างที เคยสื บ ค้น ข้อ มู ลในออนไลน์ เ กี ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์เ สริ มอาหารประเภท
วิตามินมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ต 6-7 ชัวโมงต่อวัน ซึ งมีความถีในการอ่านรี วิวหรื อคําแนะนําจาก
ผูม้ ีประสบการณ์และสื บค้นข้อมูลเกียวกับวิตามิน 1 ครั$งต่อสัปดาห์
5.1.1.2 ส่ วนที 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอิ นเทอร์ เ น็ ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิ นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่ ม
ตัวอย่างรับรู ้วา่ แหล่งสารทีมีความเป็ นพลวัตหรื อการให้ขอ้ มูลอย่างสมําเสมอ (Dynamic) น่ าเชือถือมาก
ทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.16 รองลงมาคือความน่ าดึงดูดใจ (Attractiveness) มีค่าเฉลีย 3.07 ความปรารถนาดี
(Goodwill) มีค่าเฉลีย 3.07 และความเชียวชาญ (Expertise) มีค่าเฉลีย 3.04 สําหรับการรับรู ้ความน่ า
ไว้วางใจ (Trustworthiness) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ นอ้ ยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 2.80 เมือพิจารณาแต่ละ
ด้าน พบว่า
1) ความเป็ นพลวัตหรื อการให้ขอ้ มูลอย่างสมําเสมอ (Dynamic) พบว่า ส่ วน
ใหญ่กลุ่ มตัวอย่างรั บรู ้ ว่าแหล่งสารที น่ าเชื อถือควรแสดงความคิดเห็ นที เป็ นเหตุ เป็ นผลกัน มีค่าเฉลี ย
3.41 และความกระตือรื อร้นในการตอบคําถามของผูส้ ่ งสารกลุ่มตัวอย่างรับรู ้ว่าน่ าเชือถือน้อยทีสุ ด มี
ค่าเฉลีย 2.97
2) ความน่ าดึงดูดใจ (Attractiveness) พบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการรั บรู ้
ว่าผูเ้ ขียนรี วิวเกียวกับวิตามินในสื อออนไลน์มีรูปร่ างดี ผิวขาวใส สามารถดึ งดูดใจได้ มีค่าเฉลีย 3.19
และผูเ้ ขียนรี วิวที เป็ นดารา ไฮโซ หรื อผูม้ ีชือเสี ยงในสังคมกลุ่มตัวอย่างรับรู ้ความน่ าเชือถือน้อยที สุ ด มี
ค่าเฉลีย 2.94
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3) ความปรารถนาดี (Goodwill) พบว่า ส่ วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างรั บรู ้ ว่าความ
เข้าใจระหว่างแหล่งสารและคู่สนทนามีผลต่อความน่ าเชื อถื อของแหล่ งสารมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.17
และความสนิ ทสนมหรื อรู ้จกั กันระหว่างผูบ้ ริ โภคและแหล่งสารกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าน่ าเชือถือน้อยทีสุ ด
มีคา่ เฉลีย 3.02
4) ด้านความเชียวชาญ (Expertise) พบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ว่า
เว็บไซด์ทีมีชือเสี ยงเป็ นแหล่ งให้ขอ้ มูลที เป็ นประโยชน์ในการเลื อกซื$ อวิตามินได้มากกว่าเว็บที ไม่มี
ชือเสี ยงมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.17 และความเชี ยวชาญ มีความรู ้ของแหล่งสารเรื องวิตามินกลุ่มตัวอย่าง
รับรู ้ว่าน่าเชือถือน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย 2.92
5) ด้านความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) พบว่า ส่ วนใหญ่ กลุ่ มตัวอย่างมี
การรับรู้ว่าการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตทีมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย (ทั$งเชิงลบและ
เชิงบวก) เป็ นการถ่ายทอดข้อมูลทีเป็ นความจริ งน่ าเชือถือมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.15 และการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตกล่าวถึงเรื องจริ งและคุณภาพจริ งของวิตามิน กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ว่าน่ าเชือถือน้อย
ทีสุ ด มีค่าเฉลีย 2.59
5.1.1.3 ส่ วนที 3 ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตโดยภาพรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามินอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.215 โดยผูบ้ ริ โภครับรู ้ความเสี ยง
ด้านจิ ตใจ (Psychological Risk) สู งทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3. 290 รองลงมาคือความเสี ยงด้านสังคม (Social
Risk) มีค่าเฉลีย 3.24 ส่ วนด้านโอกาสหรื อเวลา (Opportunity/Time Risk) มีค่าเฉลีย 3.20 และการรับรู ้
ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) มีการรั บรู ้ นอ้ ยทีสุ ด ค่าเฉลีย 3.13 เมือพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่า
1) ความเสี ยงด้านจิ ตใจ (Psychological Risk) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรั บรู ้
ความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าทีไม่ตรงกับข้อมูลทีการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตได้กล่าวไว้สูง
ทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.31 โดยความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าทีไม่มีคุณภาพทีอาจเกิดขึ$นจากการเปิ ดรับการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตน้อยทีสุ ดมีค่าเฉลีย 3.26
2) ความเสี ยงด้านสังคม (Social Risk) พบว่า กลุ่มตัวอย่างรั บรู ้ ความเสี ยงต่อ
การแนะนําสิ นค้าทีมีการบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตแก่เพือนๆ ซึ งอาจทําให้เพือนไม่พอใจ เมือสิ นค้านั$นไม่
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ได้ผลตามต้องการสู งทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.28 โดยความเสี ยงต่อการไม่เห็นด้วยของคนรอบข้างซึ งอาจ
เกิดขึ$นจากการเปิ ดรับการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตน้อยทีสุ ดมีค่าเฉลีย 3.20
3) ความเสี ยงด้านโอกาสและเวลา (Opportunity/Time Risk) พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างรับรู ้ความเสี ยงในการซื$ อวิตามินทีไม่คุม้ กับเงินทีเสี ยไปซึ งอาจเกิดขึ$นจากการเปิ ดรับการสื อสาร
แบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.38 โดยการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตช่วย
ลดความไม่แน่ นอน/ประสบการณ์ทีไม่น่าพึงพอใจทีอาจจะเกิ ดขึ$นจากการซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินน้อยทีสุ ดมีค่าเฉลีย 3.03
4) ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ ความ
เสี ยงต่อสุ ขภาพที อาจเกิดขึ$นจากการเปิ ดรั บการสื อสารแบบบอกต่ อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับวิตามินมี
การรั บรู ้ มากทีสุ ด มีค่าเฉลีย 3.33 โดยการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตทําให้ท่านเกิดความ
มันใจ/ปลอดภัยในการเลือกซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินน้อยทีสุ ด มีคา่ เฉลีย 2.92
5.1.1.4 ส่ วนที 4 ผลการวิเคราะห์ความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ความตั$งใจซื$ อโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.91 ซึ งส่ วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมีอิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจจะซื$ อหรื อไม่ซ$ื อ
ผลิตภัณฑ์เ สริ มอาหารประเภทวิตามิน มีค่าเฉลี ย 3.09 รองลงมาคือการให้ขอ้ มูลทีดี เพือประกอบการ
ตัดสิ น ใจเลื อกซื$ อ ผลิ ตภัณ ฑ์เ สริ มอาหาร มี ค่า เฉลี ย 3.08 ส่ วนการเลื อกซื$ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินตามความคิดเห็นในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตพบว่าส่ งผลต่อความตั$งใจ
ซื$อน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.69
5.1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
5.1.2.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
1) สมมติฐานที 1 ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันจะมีการรับรู ้ความน่าเชือถือ
ของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินแตกต่างกัน
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ตารางที 5.1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันจะมีการรับรู ้ความน่าเชือถือ
ของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
แตกต่างกัน
การรับรู้ความน่ าเชื อถือของการ
สื อสารแบบบอกต่ อ
1.
2.
3.
4.
5.

ความเชียวชาญ
ความน่าไว้วางใจ
ความน่าดึงดูดใจ
ความเป็ นพลวัต
ความปรารถนาดี

เพศ

อายุ

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

ข้ อมูลประชากร
การศึกษา
สถานะการ
สู งสุ ด
ทํางาน
/
/
/
/
/
-

รายได้
-

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า กลุ่ มตัวอย่างทีมี เพศต่ างกันมีการรั บรู ้ ความ
น่าเชือถือด้านความเป็ นพลวัต ความน่ าดึงดูดใจ ความปรารถนาดี ความเชียวชาญและความน่าไว้วางใจ
ของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .001
กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุต่างกัน มีการรับรู ้ความน่ าเชือถือด้านความเป็ นพลวัต ความ
น่ าดึ ง ดูดใจ ความปรารถนาดี ความเชี ยวชาญและความน่ าไว้วางใจของการสื อสารแบบบอกต่ อบน
อินเทอร์ เน็ตต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .001
กลุ่ มตัว อย่างที มี ระดับการศึ กษาสู ง สุ ด ต่ า งกันมี การรั บ รู ้ ความน่ า เชื อถื อด้า น
ความเป็ นพลวัต ความน่ า ดึ งดู ดใจ ความปรารถนาดี ความเชี ยวชาญและความน่ า ไว้วางใจของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .001
กลุ่มตัวอย่างที มีสถานะการทํางานและรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ ความน่ าเชื อถือ
ด้านความเป็ นพลวัต ความน่ าดึงดูดใจ ความปรารถนาดี ความเชียวชาญและความน่ าไว้วางใจของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตไม่แตกต่างกัน
2) สมมติฐานที 2 ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันจะมีการรับรู ้ความเสี ยงในการ
สื อสารแบบบอกต่ อ บนอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิ น ที แตกต่ า งกัน ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที 5.2
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ตารางที 5.2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันมีการรับรู ้ความเสี ยงในการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
การรับรู้ความเสี ยงของการสื อสาร
แบบบอกต่ อ
1.
2.
3.
4.

ความเสี ยงด้านจิตใจ
ความเสี ยงด้านสังคม
ความเสี ยงด้านโอกาสหรื อเวลา
ความเสี ยงด้านความปลอดภัย

เพศ

อายุ

/
/
/
/

/
/
/
/

ข้ อมูลประชากร
สถานะการ
การศึกษา
สู งสุ ด
ทํางาน
/
/
/
/
-

รายได้
-

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า กลุ่มตัวอย่างที มีเพศต่างกันมี การรั บรู ้ ความ
เสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตด้านจิตใจ ด้านสั งคม ด้านโอกาสหรื อเวลา และด้าน
ความปลอดภัยต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .001
กลุ่มตัวอย่างที มีอายุต่างกันมีการรั บรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านโอกาสหรื อเวลา และด้านความปลอดภัยต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ .001
กลุ่มตัวอย่างทีมีระดับการศึกษาสู งสุ ดต่างกันมีการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสาร
แบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านโอกาสหรื อเวลา และด้านความปลอดภัยต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .001
กลุ่มตัวอย่างทีมีสถานะการทํางานและรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ความเสี ยงในการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านโอกาสหรื อเวลา และด้านความปลอดภัย
ไม่แตกต่างกัน
3) สมมติฐานที 3 การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์กบั การ
รั บรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อบนอิ น เทอร์ เ น็ ต เกี ยวกับผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ มอาหารประเภท
วิตามิน พบว่า การรั บรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรั บรู ้ความเสี ยงใน
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ .001 โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง มีค่าเท่ากับ 0.70
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4) สมมติฐานข้อที 4 การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารแบบบอกต่อบน
อิ นเทอร์ เน็ ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั$งใจซื$ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามิน พบว่า การรั บรู ้ ความน่ าเชื อถื อของแหล่งสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับความตั$งใจซื$ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิ น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ .001 โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 0.73
5) สมมติฐานข้อที 5 การรับรู ้ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อิ นเทอร์ เน็ ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั$งใจซื$ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามิน พบว่า การรั บรู ้ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
กับ ความตั$ง ใจซื$ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิ น อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ .001 โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง มีคา่ เท่ากับ 0.59

5.2 อภิปรายผล
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมีบทบาทสําคัญทีส่ งผลต่อการซื$ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
(Jeff Epstein, 2013) ซึ งเป็ นทีทราบกันดีว่าหัวข้อ (กระทู)้ เกียวกับวิตามินมีรีวิวกันอย่างต่อเนื องและ
หลากหลายประเด็นตามความสนใจของผูบ้ ริ โภค ดังนั$นผูว้ ิจยั จึงศึกษาผลการวิจยั และอภิปรายผลภายใต้
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี$
5.2.1 วัตถุประสงค์ ข้อที 1 เพือศึกษาการรับรู้ ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่ อบน
อินเทอร์ เน็ตของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาด้านการรั บรู ้ ความน่ าเชื อถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ต พบว่า
การรับรู้ความน่ าเชือถือด้านความเป็ นพลวัตเป็ นมิติทีผูบ้ ริ โภคมีการรับรู้มากทีสุ ด รองลงมาได้แก่ ความ
น่าดึงดูดใจ (Attractiveness) ความปรารถนาดี (Goodwill) ความเชียวชาญ (Expertise) และกลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู ้ความน่าเชือถือด้านความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) น้อยทีสุ ด
การรับรู ้ความน่ าเชือถือด้านความเป็ นพลวัตเป็ นมิติทีมีการรั บรู ้มากทีสุ ด เนื องจากการสื อสาร
บนพื$นทีออนไลน์ตอ้ งอาศัยความสมําเสมอ ต่อเนื องในการให้ขอ้ มูลซึ งแสดงให้เห็นถึงความน่ าเชือถือ
ของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตได้เพราะพื$นทีออนไลน์ ผใู ้ ช้สามารถพบข้อมูลใหม่ๆ ได้
อย่า งรวดเร็ ว นอกจากนั$ นทางเลื อ กหรื อ เว็ บ ไซด์ ที มี ข้อ มู ล เกี ยวกับ การสื อสารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ตก็มีให้เลือกหลากหลาย และผลการศึกษายังพบว่าผูบ้ ริ โภคต้องการข้อมูลทีมีเหตุมีผลและ
ทันสมัยเพือประกอบการตัดสิ นใจซื$ อสิ นค้า ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Berlo et al. (1969) เรื องมิติ
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ในการประเมิ นผลการยอมรั บของแหล่งสาร โดยศึ กษาเกณฑ์ทีผูร้ ั บสารใช้จริ งในการประเมินความ
น่ าเชือถือของแหล่งสารมหาชน เช่น แหล่งสารทีเผยแพร่ ทวไป
ั แหล่งสารทีนําเสนอข้อมูลทีเกียวข้อง
และไม่เกียวข้องกับบริ บทภายในและแหล่งสารที เป็ นบุ คคล ซึ งกล่ าวไว้ว่า ความเป็ นพลวัตที เป็ นมิติ
สําคัญทีสุ ดในการวัดการรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสาร เนื องจากความเป็ นพลวัตมีความครอบคลุม
ในประเด็นของความกระตือรื อร้ นของแหล่งสาร พลังของสิ งทีต้องการสื อสาร ศักยภาพในการเข้าถึง
ผูร้ ับสาร และความสมําเสมอในการให้ขอ้ มูลซึ งเป็ นสิ งที ผูบ้ ริ โภคสามารถรั บรู ้ได้ว่าแหล่งสารมีความ
น่าเชือถือมาก
ผลการศึกษาการรั บรู ้ ความน่ าเชื อถือด้านความน่ าดึ งดูดใจ (Attractiveness) พบว่าผูเ้ ขียนรี วิว
เกี ยวกับวิตามิน ที รู ปร่ า งดี ผิวขาวใส หน้า ตาสวยงามมี ความน่ า ดึ ง ดู ด ใจ สอดคล้องกับ แนวคิ ดของ
Ohanian (1990) เกียวกับความน่ าเชือถือของการใช้ผูม้ ีชือเสี ยงทีกล่าวว่าความน่ าดึงดูดใจทีผูบ้ ริ โภค
สามารถรับรู้ได้มากทีสุ ด คือ หน้าตาสวยงาม รู ปร่ างดี ผิวสวย เช่นกัน เพราะลักษณะของความน่ าดึงดูด
ใจดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงความน่าเชือถือของผูส้ ื อสาร องค์กรและสิ นค้าได้ โดยเฉพาะสิ นค้าที
เกี ยวกับความสวยความงาม สุ ขภาพร่ า งกาย ผิวพรรณ เช่ น ผลิ ตภัณ ฑ์เ สริ มอาหารประเภทวิ ตามิ น
เนื องจากผูบ้ ริ โภคมี ความปรารถนาทีจะมีรูปร่ างดี ผิวสวย หน้าใสเหมือนกับแหล่ งสารหลังจากที ใช้
สิ นค้านั$น ๆ แล้ว
การรับรู ้ความน่ าเชือถือด้านความปรารถนาดี (Goodwill) ผูบ้ ริ โภคสามารถรั บรู้ ถึงความเข้าใจ
ความห่ วงใย ความใกล้ชิดระหว่างแหล่งสารและคู่สนทนาได้มากที สุ ด ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
McCroskey, & Teven (1996) เรื องปั จจัยการรับรู ้ความน่าเชือถือของแหล่งสารทีกล่าวว่าความปรารถนา
ดี (Goodwill) เป็ นมิติหนึ งของกรอบแนวคิดและการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการทีเกียวข้องกับความน่ าเชือถือ
ของแหล่งสาร เนืองจากความปรารถนาดีสามารถสร้างความเชือมันได้ในระดับสู งมากในการศึกษาเชิง
ปฏิบตั ิการและสอดคล้องกับการศึกษาของอริ สโตเติล (Aristotle) และนักวิชาการของเยล (Yale Group)
ที ศึ ก ษาตัว ทํา นายที มี ค วามหมายต่ อ ความน่ า เชื อมั น (Believeability) และความน่ า ชื นชอบ
(Likeableness) โดยวัดจากความพึงพอใจต่อการแสดงความปรารถนาดี
จากผลการวิ จยั พบว่า การรั บรู ้ ความน่ าเชื อถือด้านความเชี ยวชาญ (Expertise) และความน่ า
ไว้ว างใจ (Trustworthiness) เป็ นมิ ติ ที ผู ้บ ริ โภครั บ รู้ ไ ด้ น้ อ ยที สุ ด ในการสื อสารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน เนื องจากความแตกต่างของบริ บททีใช้ใน
การศึกษาและรู ปแบบของข้อมูลที แตกต่างกัน กล่าวคืองานวิจยั และแนวคิดทีอธิบายถึงมิติในการรับรู ้
ความน่ าเชือถือของแหล่งสารทีนํามาศึกษาในครั$งนี$ เกิดขึ$นใน ค.ศ.1953 เป็ นต้นไป ซึ งเป็ นช่ วงเวลาที
อินเทอร์ เน็ตยังไม่เป็ นทีรู ้จกั หรื อถูกนํามาใช้ในกระบวนการสื อสาร เนื องจากอินเทอร์ เน็ตเริ มเป็ นทีรู ้จกั
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ใน ค.ศ. 1969 (สารานุ กรมเด็กและเยาวชนฯ, 2558) ซึ งเกิดขึ$นหลังจากทีมีการศึกษาความน่ าเชือถือของ
แหล่งสาร จากเหตุผลดังทีกล่าวมาทําให้ผลการศึกษาครั$งนี$ มีความขัดแย้งกับแนวคิดความน่ าเชือถือของ
แหล่งสารของ Hovland et al. (1953) และการศึกษาของ Whitehead (1968) เรื องปั จจัยของความ
น่ าเชือถือของแหล่งสารทีอธิ บายถึงองค์ประกอบสําคัญทีสุ ดของการรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสาร
ประกอบด้วยความเชียวชาญและความน่ าไว้วางใจเท่านั$นทีผูบ้ ริ โภครับรู ้ได้มากทีสุ ด เพราะแหล่งสารที
ศึกษาจะเป็ นพนักงานขาย ผูม้ ีชือเสี ยง พิธีกรต่าง ๆ ทีต้องมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความ
ซือสัตย์ ตรงไปตรงมา และไว้ใจได้ซึงเพียงพอทีจะแสดงออกให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ความน่าเชือถือได้
เมือปั จจุบนั อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการสื อสารมากขึ$นทําให้การรับรู ้ความน่ าเชือถือของ
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตแตกต่างจากในอดีตตามไปด้วยเกิดมิติการรับรู้ ความน่ าเชื อถือ
ด้านอืน ๆ ทีสําคัญมากกว่าความเชียวชาญและความน่าไว้วางใจ เช่น ความเป็ นพลวัต
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั$งนี$ มีความสอดคล้องกับการวิจยั ของ พรรณพิลาศ กุลดิลก (2557)
สํารวจนักศึกษาภาควิชานิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้ความไว้วางใจต่อแหล่ง
สาร (Trustworthiness) ในสื อออนไลน์ในระดับสู ง เนื องจากรู ปแบบการให้ขอ้ มูลในสื อออนไลน์มี
ความเป็ นกันเองและสามารถโต้ตอบกับแหล่งสารได้ ทําให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึ กเหมือนได้รับคําแนะนําจาก
เพือน เช่น บล็อกเกอร์ (Blogger )
5.2.2 วัตถุประสงค์ ข้อที 2 เพือศึกษาการรับรู้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อบน
อินเทอร์ เน็ตของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู ้ ค วามเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในระดับปานกลาง โดยทีกลุ่มตัวอย่างมีการ
รั บรู ้ ความเสี ยงด้านจิ ตใจมากที สุ ด รองลงมาคือความเสี ยงด้านสังคม ความเสี ยงด้านโอกาสและเวลา
สําหรับการรับรู้ความเสี ยงด้านความปลอดภัยเป็ นความเสี ยงทีกลุ่มตัวอย่างรับรู ้ได้นอ้ ยทีสุ ด
1) การรับรู ้ความเสี ยงด้านจิตใจ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าที
ไม่ตรงกับข้อมูลการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตมากทีสุ ด อาจเนื องมาจากการแข่งขันทางการ
สื อสารการตลาดของผูผ้ ลิตวิตามินบนพื$นทีออนไลน์ทาํ ให้ผใู ้ ช้ตระหนักดีว่าข้อมูลทีพบอาจจะไม่เป็ น
ความจริ งทั$งหมด อาจมีการปรั บแต่งภาพหรื อสรรพคุณเพือให้เกิดความน่ าสนใจยิงขึ$น สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สวรส อมรแก้ว (2555) เรื องปั จจัยด้านการรั บรู ้ความเสี ยงทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ซื$ อสิ นค้า อาหารจากตลาดสดในกรุ ง เทพมหานครของผูบ้ ริ โภค กล่า วว่ าผูบ้ ริ โภครั บ รู้ ความเสี ยงต่อ
สิ น ค้า อาหารที มี การจําหน่ า ยไม่ ส ะอาดและขาดความสดใหม่ มากที สุ ด ซึ งอาจสามารถสรุ ปได้ว่ า
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ผลิ ต ภัณ ฑ์สํา หรั บบริ โภคนั$น ผูบ้ ริ โภคจะรั บ รู ้ ความเสี ยงด้า นจิ ตใจได้มากกว่า ความเสี ยงด้า นอื นๆ
เนื องจากความเสี ยงนี$ เกิดจากความรู้ สึ กประกอบกับเหตุ ผลเฉพาะตัวของผูบ้ ริ โภคเองหลัง จากการ
เปิ ดรับการสื อสารเกียวกับสิ นค้านั$นๆ แล้ว
2) การรับรู้ความเสี ยงด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ว่าความเสี ยงต่อการแนะนําสิ นค้าทีมี
การบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตแก่เพือนๆ ซึ งอาจทําให้เพือนไม่พอใจ เมือสิ นค้านั$นไม่ได้ผลตามต้องการ
มากที สุ ด เพราะผูบ้ ริ โภคไม่ส ามารถแน่ ใจได้ว่าการตัดสิ นใจนั$นจะบรรลุ จุดมุ่งหมายตามผูบ้ ริ โภค
ต้องการได้หรื อไม่ (Bauer, 1960) และสิ งทีผูโ้ ภครับรู ้จากการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตไม่ใช่
ประสบการณ์ตรงของตนเองทําให้อาจเกิดความผิดพลาดว่าสิ งทีบอกต่อแก่เพือนอาจจะไม่ได้ผลดังที
รับรู ้มา สอดคล้องกับการศึกษาของ Jacoby, & Kaplan (1972) เรื อง องค์ประกอบของการรับรู ้ความ
เสี ยง กล่าวว่าการรับรู ้ความเสี ยงด้านสังคม (Social Risk) จะเกิดขึ$นเมือคนรอบข้างไม่พึงพอใจในข้อมูล
ทีนํามาบอกต่อ เพราะอาจจะขัดแย้งกับความเชือส่ วนตัวของผูฟ้ ั งหรื อข้อมูลทีมีการบอกต่อไม่ตรงกับ
สิ งทีตนเองได้รับรู ้มา
3) การรั บรู ้ ความเสี ยงด้านโอกาสและเวลา กลุ่ มตัวอย่างรั บรู ้ ว่าความเสี ยงในการซื$ อ
วิตามินที ไม่คุม้ กับเงินทีเสี ยไปทีอาจเกิดขึ$นได้จากการเปิ ดรั บการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต
ซึ งจะเห็ นได้จากผูบ้ ริ โภคจะให้ความสนใจกับความคิดเห็ นทีไม่พึงพอใจต่อสิ นค้าหรื อบริ การมากกว่า
ในขณะทีผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่ามีความเสี ยง (Arndt, 1967) ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
Zhang et al. (2012) เรื องมิติของการรั บรู้ ความเสี ยงของผูบ้ ริ โภคที มีผลต่อพฤติกรรมการซื$ อสิ นค้า
ออนไลน์ กล่าวว่าการรั บรู ้ความเสี ยงทางด้านเวลา (Perceived Time Risk) มีผลต่อพฤติกรรมการซื$ อ
สิ นค้าออนไลน์ (การลดการซื$ อ ลดความถี ในการซื$ อ หรื อไม่ ซ$ื อเลย) และในขั$นตอนก่ อ นซื$ อสิ นค้า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้เวลาค่อนข้างมากในการค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจซื$ อหรื อการแสวงหา
เว็บไซด์ทีน่าเชือถือในการซื$ อสิ นค้าออนไลน์ทาํ ให้เกิดการเสี ยเวลาหรื อความคุม้ ค่าไปได้
4) การรั บรู ้ ความเสี ยงด้านความปลอดภัย เป็ นความเสี ยงทีกลุ่มตัวอย่างมี การรั บรู ้ ได้
น้อยทีสุ ด แม้วิตามินเป็ นผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้องกับสุ ขภาพร่ างกายโดยตรงแต่ตราสิ นค้าที มีการโฆษณา
หรื อถูกพูดถึงในสื อออนไลน์ส่วนใหญ่ลว้ นได้รับการรั บรองมาตรฐานอย่างถูกต้อง จึ งทําให้ผบู ้ ริ โภค
รั บรู ้ ความเสี ยงด้านความปลอดภัยได้น้อยที สุ ด และการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตโดยผูม้ ี
ประสบการณ์ ห รื อ เคยบริ โภควิ ต ามิ น สามารถทํา ให้ ผูบ้ ริ โ ภครู ้ สึ กปลอดภัย ได้เ ช่ น กัน ไม่ เ พี ยงแต่
ผูเ้ ชียวชาญด้านสุ ขภาพ เช่น เภสัชกร หรื อหมอเท่านั$น ดังการศึกษาของ Wu (2013) เกียวกับการสื อสาร
แบบบอกต่ อในออนไลน์เกียวกับการท่ องเที ยวในประเทศจี น พบว่ากลุ่ มตัวอย่างรั บรู ้ ความเสี ยงด้าน
ความปลอดภัยในระดับน้อยมาก เนื องจากการจองที พักหรื อเข้าพักในทีใดๆ ก็ตาม ผูบ้ ริ โภคล้ว น

89
สามารถรั บรู ้ได้ถึงความเสี ยงด้านความปลอดภัย เช่น การเดิ นทาง สภาพแวดล้อม ฯลฯ ซึ งเป็ นความ
เสี ยงแบบทัวไป สามารถวางแผนเพือจัดการกับความเสี ยงนั$นได้ดว้ ยตนเอง
5.2.3 วัตถุประสงค์ ข้อที 3 เพือ ศึกษาความตัHงใจซืHอผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ผูบ้ ริ โภคมีความตั$งใจซื$ อผลิ ตภัณฑ์เ สริ มอาหารประเภทวิตามินในระดับปานกลาง โดยการ
สื อสารแบบบอกต่ อบนอิ นเทอร์ เน็ ต มีอิ ทธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื$ อหรื อ ไม่ ซ$ื อ ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิ ตามิ นมากที สุ ด เพราะผูบ้ ริ โภคที แสวงหาข้อ มู ลในสื อออนไลน์ จะให้ความสําคัญกับการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมากเพือนําข้อมูลไปประกอบการตัดสิ นใจซื$ อสิ นค้า ตามที Fan, &
Miao (2012) ศึกษาเรื องอิทธิ พลของการพูดแบบปากต่อปากผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตต่อความตั$งใจซื$ อ
ของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคทีมีประสบการณ์มาก่อนมีผล
มากที สุ ดในการรั บรู ้ ความน่ าเชื อถื อการสื อสารแบบบอกต่ อบนอิ นเทอร์ เ น็ ตซึ งส่ งผลต่ อการยอมรั บ
สิ นค้าและความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์อย่างมาก นอกจากนี$ กลุ่มตัวอย่างยังคิดว่าการสื อสารแบบบอกต่อให้
ข้อ มู ล ที ดี เ พื อประกอบการตัด สิ น ใจเลื อ กซื$ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ
Cunningham (1967) เรื องกรอบของการรับรู้ความเสี ยงทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื$ อของผูบ้ ริ โภคว่า
การสื อสารแบบบอกต่อมีผลต่อความตั$งใจซื$ อโดยทีความคิดเห็นดังกล่าวสามารถเปลียนแปลงความคิด
หรื อพฤติกรรมการรับรู้ความเสี ยงของผูร้ ับสารได้
การเลือกซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินตามความคิดเห็ นในการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เ น็ ต พบว่า ส่ งผลต่ อความตั$งใจซื$ อน้อยที สุ ด สอดคล้องกับการศึกษาของ Fitzsimon, &
Morwitz (1996) เรื องความตั$งใจซื$ อของผูบ้ ริ โภคและพบว่าความตั$งใจซื$ อของผูบ้ ริ โภคนั$นขึ$นอยูก่ บั
ประสบการณ์การใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภคเองและทัศนคติทีมีตีต่อตราสิ นค้า เช่น ผูบ้ ริ โภคทีใช้รถยนต์อยู่
แล้วมักจะใช้รถยีห้อเดิมเพราะเกิดทัศนคติทีดีต่อสิ นค้าหลังจากการใช้สินค้า จากข้อมูลดังกล่าวอาจเป็ น
เหตุ ผลที การสื อสารแบบบอกต่ อ บนอิ นเทอร์ เ น็ ต เกียวกับ วิ ต ามิ นส่ งผลต่ อความตั$ง ใจซื$ อน้อยที สุ ด
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั$งนี$ มีความขัดแย้งกับผลการศึกษาเรื องอิทธิ พลของเครื องมือการสื อสาร
การตลาดแบบบูรณาการทีมีต่อพฤติกรรมการซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมองและความจําประเภท
เครื องดื มของผูบ้ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครของสุ ภาพร ชุ มทอง (2552) ซึ งพบว่ า การสื อสารบน
ออนไลน์มีผลต่อความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมองและความจําประเภทเครื องดืมอย่าง
มากในด้านการเลือกยีห้อผลิตภัณฑ์ ด้านเหตุผลในการเลือกซื$ อ ด้านบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื$อ ด้านแหล่งในการรับข้อมูลข่าวสาร ด้านความถีในการซื$ อ ด้านการตัดสิ นใจซื$ อในอนาคต
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5.2.4 วัตถุประสงค์ ข้อที 4 เพือเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการ
รับรู้ ความน่ าเชื อถือของแหล่ งสาร และการรับรู้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อบน
อินเทอร์ เน็ตของผู้ทีเคยซืHอผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินในเขต
กรุงเทพมหานคร
จากผลการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการรั บรู ้ ความน่ าเชื อถือของแหล่ งสาร การรั บรู ้ความ
เสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตและความตั$งใจซื$ อของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสามารถนําเสนอภายใต้สมมติฐานได้ดงั นี$
1) สมมติฐานข้อที 1 ลักษณะประชากรทีแตกต่างกันจะมีการรับรู ้ความน่ าเชือถือของ
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตเกียวกับผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินที แตกต่างกัน
พบว่า ลักษณะประชากร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินแตกต่างกัน มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Epega (2008) ทีกล่าวว่าเพศชายมีความสามารถในการรับรู ้ความน่ าเชือถือ
ของแหล่งสารด้านการประชาสัมพันธ์ได้มากกว่าเพศหญิง เนื องจากเพศชายใช้เหตุผลในการพิจารณา
หรื อตัดสิ นสิ งต่างๆ และสามารถจดจําข้อมูลได้ดีกว่าเพศหญิง
โดยผลการศึกษาด้านอายุและระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้ความ
น่ าเชือถือของแหล่งสารด้านการประชาสัมพันธ์ได้แตกต่างกันเพราะอายุทีต่างกันทําให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดแตกต่างกัน โดยผูท้ ีมีอายุมากมักประเมินความน่ าเชือถืออย่างรอบคอบและมีเหตุผล ส่ วนด้าน
การศึ กษา พบว่าผูท้ ี มีระดับการศึ กษาสู งจะมีความรู ้ และความเข้าใจการประชาสัมพันธ์และสามารถ
ประเมินความน่ าเชือถือของแหล่งสารได้มากกว่าผูท้ ีมีการศึกษาตํากว่า อย่างไรก็ตามการศึกษาของ
Jaso (2011) เรื องมิติความน่าเชือถือของแหล่งสารและการโน้มน้าวใจของพนักงานขาย มีความขัดแย้ง
กับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความน่ าเชือถือของแหล่งสารกับลักษณะทางประชากรด้านระดับ
การศึกษา โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึกระบุว่าระดับการรั บรู ้ ความน่ าเชือถือของแหล่งสารไม่ได้เกิดขึ$น
เฉพาะกับผูท้ ีมีความรู ้เท่านั$น แต่สามารถเกิดขึ$นได้ทุกเมือขึ$นอยู่กบั ผูบ้ ริ โภค ดังนั$นจึงสามารถสรุ ปผล
การศึกษาได้ว่าระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคสามารถรั บรู้ ความน่ าเชือถือของแหล่งสารได้ไม่
แตกต่างกัน
ส่ วนผลการศึ กษาลักษณะทางประชากรด้านรายได้และอาชี พ ที แตกต่ างกันมีการรั บ รู ้
ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตไม่แตกต่างกัน พบว่าขัดแย้งกับการศึกษา
ของ วรั ตดาภร อังวาณิ ชชากุล, และพรพรรณ ประจักษ์เนตร (2558) เรื องอิทธิพลของการสื อสารแบบ
ปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบริ ษทั นําเทียวของผูบ้ ริ โภค ทีกล่าว
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ว่าลักษณะประชากรด้านรายได้และอาชีพทีแตกต่างกันส่ งผลต่อการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสาร
แบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน เนื องจากกลุ่มรายได้ทีศึกษาอยู่ระหว่าง 15,000
บาท ไปจนถึงกลุ่มทีมีรายได้ 60,000 บาท ซึ งเป็ นช่วงรายได้ทีมีความแตกต่างกันมากทําให้สามารถเห็น
ความแตกต่างได้ชดั เจน ส่ วนด้านอาชีพ พบว่าพนักงานบริ ษทั รับราชการ ประกอบธุรกิจส่ วนตัวมีการ
รับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกันด้วย เพราะ
ความแตกต่างของบริ บททีศึกษาเป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การทําให้ผลการศึกษาผลการศึกษาไม่สอดคล้อง
กัน
2) สมมติ ฐานข้อที 2 ลักษณะประชากรที แ ตกต่างกันจะมีการรับรู ้ ความเสี ยงในการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินทีแตกต่างกัน พบว่า
ลักษณะประชากร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันจะมีการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินทีแตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur, & Ball-Rokeaoh (1996) ทีอธิ บายว่า
พฤติ กรรมของมนุ ษ ย์เ กี ยวข้องกับลักษณะทางประชากรที เกิดจากแรงกระตุน้ ทําให้เกิ ดความเชื อว่า
ลักษณะประชากรที แตกต่ างกันจะมี พ ฤติ กรรมที แตกต่า งกันด้ว ย และสอดคล้องกับการศึกษาของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ต่างกันจะมี ลกั ษณะทางจิ ตวิทยา
ต่างกัน เช่ น ด้านเพศ คือ ความแตกต่างทางเพศทําให้ผูห้ ญิ งกับผูช้ ายมีพฤติ กรรมเรื องความคิดและ
ทัศนคติทีแตกต่างกัน ซึ งผูห้ ญิงมักจะเป็ นคนทีจิตใจอ่อนไหวถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าผูช้ าย
ด้านอายุ เป็ นปั จจัยทีทําให้บุคคลมีความแตกต่างกัน โดยทัวไปผูท้ ีมีอายุมากมักเป็ นคนที
มี ความระมัด ระวัง ยึดถื อ การปฏิ บัติ แ ละมี ความคิ ด อนุ รั กษ์นิ ยมมากกว่ า คนที มี อ ายุน้อ ย ส่ ว นด้า น
การศึกษามีอิทธิ พลต่อผูร้ ั บสารอย่างมากซึ งระดับการศึกษาทีต่างกันย่อมมีผลต่อความรู ้ สึกนึ กคิดและ
ความต้องการที แตกต่างกันไป นอกจากนี$ ผลการศึกษาของพิมพ์มาดา วิชาศิลป์ (2555) เรื องการรั บรู ้
ความเสี ยงและการป้ องกันความเสี ยงขณะเดินทางท่ องเที ยวในประเทศไทยของนักท่ องเที ยวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้ มีความสอดคล้องกันเพราะการรับรู ้ความเสี ยงทั$งในด้านการเดินทางท่องเทียวและการ
ซื$อสิ นค้ามีลกั ษณะทีคล้ายคลิงกัน ดังผลการศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ทีแตกต่างกันด้านเพศ อายุ
และระดับการศึกษาส่ งผลต่อการรับรู ้ ความเสี ยงในด้านต่างๆ แตกต่างกัน โดยเพศทีแตกต่างกันส่ งผล
ต่ อการรั บรู ้ ความเสี ยงด้านพฤติกรรมการท่ องเที ยวแตกต่า งกันมากที สุด ส่ วนด้านอายุทีแ ตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการรับรู ้ความเสี ยงด้านการเงินแตกต่างกันมากทีสุด และระดับการศึกษาทีแตกต่างกันส่ งผลต่อ
การรับรู้ความเสี ยงด้านการเมืองแตกต่างกันมากทีสุด
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อย่ า งไรก็ ต ามผลการศึ ก ษาของ พิ ม พ์ ม าดา วิ ช าศิ ล ป์ (2555) ยัง สอดคล้อ งกับ ผล
การศึ กษาที พบอี กว่ า รายได้แ ละอาชี พ หรื อสถานะการทํา งานที แตกต่ า งกันมี การรั บ รู้ ความเสี ยงไม่
แตกต่างกัน เนื องจากผูท้ ีชอบการท่องเทียวแบบแบกเป้ มีลกั ษณะชอบความอิสระ ความเสี ยงและความ
ตืนเต้นที ส่ งผลต่ อความสนใจและประสบการณ์ ทีทําให้นักท่ องเที ยวชาวต่างชาติประเภทแบกเป้ ที มี
รายได้และอาชีพแตกต่างกันสามารถรับรู ้ความเสี ยงได้ไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตามการศึกษาของ ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ (2538) มีความขัดแย้งกับผลการศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรและการรับรู ้ความ
เสี ยงในการสื อสารแบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต ทีกล่าวว่าอาชีพ และรายได้ของผูร้ ับสารมีอิทธิพลอย่าง
มากต่ อ ปฏิ กิ ริ ยาของผู ้รั บ สารที มี ต่ อ ผู้ส่ งสาร นอกจากนี$ อาชี พ และรายได้ส่ งผลให้ ผู ้บ ริ โภคมี
ประสบการณ์ ทัศ นคติ ค่ า นิ ยม และเป้ าหมายที ต่ า งกัน โดยคนที มี อ าชี พ ต่ า งกัน ย่ อ มมองโลก มี
แนวความคิด อุดมการณ์ มีค่านิยมต่อสิ งต่างๆ แตกต่างกันด้วย
5.2.5 วัตถุประสงค์ ข้อที 5 เพือศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างการรั บรู้ ความน่ าเชือถือของแหล่ ง
สาร การรับรู้ ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อบนอินเทอร์ เน็ตและความตัHงใจซืHอของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความน่าเชือถือของแหล่งสาร การรับรู ้ความ
เสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตและความตั$งใจซื$ อของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสามารถนําเสนอภายใต้สมมติฐานได้ดงั นี$
1) สมมติฐานข้อที 3 การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้
ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่ อบนอิ นเทอร์ เน็ ตในผลิต ภัณฑ์เ สริ มอาหารประเภทวิตามิ นของ
ประชากรเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การรั บรู ้ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามิน ซึ งขัดแย้งกับแนวคิดของ Hovland et al. (1953) ทีกล่าวถึงความน่ าเชือถือของแหล่งสารว่าหาก
ผูบ้ ริ โ ภครั บ รู ้ ความน่ า เชื อถื อ ของแหล่ ง สารได้ใ นระดับ สู ง จะส่ ง ผลต่ อ การโน้มน้า วใจที จะทํา ให้
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงความเสี ยงน้อยลงด้วย เนืองจากบริ บทของสังคมทีมีความเปลียนแปลงและเทคโนโลยีมี
การพัฒนามากยิงขึ$น ส่ งผลให้การรั บรู้ ความน่ าเชื อถือของแหล่งสารแตกต่างไปจากการศึกษาในอดีต
นอกจากนี$ ผลการศึกษายังมีความขัดแย้งกับการศึกษาของ Wu (2013) ทีกล่าวว่าความน่ าเชือถือของ
แหล่งสารด้านความเชี ยวชาญและความน่ าไว้วางใจมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู ้ความเสี ยง กล่าวคือเมือ
ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ การสื อสารแบบบอกต่อจากแหล่งสารที น่ าเชื อถือในระดับสู งจะส่ งผลให้เกิดการรั บรู ้
และตระหนักถึงความเสี ยงน้อยลงเพราะในสื อออนไลน์ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารไม่ได้สนิ ทสนมหรื อรู ้จกั
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กัน การเปิ ดรั บสารเพียงเพราะแหล่งสารมีผูใ้ ช้คนอืนติดตามจํานวนมากและมีชือเสี ยงในสื อออนไลน์
ซึ งในบางครั$ งผูบ้ ริ โภคสามารถรั บรู ้ ได้ถึง ความเสี ยงในด้า นจิ ตใจเนื องจากอาจมีการโฆษณาแฝงใน
แหล่งสารทีมีชือเสี ยงได้ ดังนั$นการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อในสื อออนไลน์มาก
จึงนํามาซึ งการรับรู ้ความเสี ยงมากด้วยเช่นกัน
ซึงผลการศึกษายังขัดแย้งกับการศึกษาเรื องความน่ าเชือถือของแหล่งสารเกียวกับสิ นค้าที
มีความเกียวพันสู งและตําในสื อออฟไลน์ และสื อออนไลน์ของวัยรุ่ นไทย โดยพรรณพิลาศ กุลดิ ลก
(2557) ผลการศึกษา พบว่าการรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารในสื อออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การ
รั บรู ้ ความเสี ยงของผูบ้ ริ โภค โดยถ้าผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ความน่ าเชื อถื อของแหล่งสารได้น้อยจะมีการค้นหา
ข้อมูลเพือสร้ างความน่ าเชื อถือให้เพิมมากขึ$น ทําให้การรับรู ้ ความเสี ยงลดลง ซึ งเป็ นความสัมพันธ์เชิง
ผกผันเหมือนกับการศึกษาของ Andrews, & Boyle (2008) เรื องการรั บรู ้ ความเสี ยงออนไลน์และ
อิทธิ พลของแหล่งการสื อสารเป็ นการศึกษาเพือจัดการกับการรับรู ้ ความเสี ยงในการสื อสารการตลาด
โดยวิธีการเชิ งคุณภาพ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและเปรี ยบเทียบกรณี ศึกษาต่างๆ ผลการศึกษา พบว่าการ
สื อสารในสื อสังคมออนไลน์สามารถสร้ างความน่ าเชือถือให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ โดยทีผูบ้ ริ โภคมีการรั บรู ้
ความเสี ยงต่อการเลือกซืP อสิ นค้าออนไลน์ดว้ ยขึPนอยูก่ บั ความถีในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของผูบ้ ริ โภค
เอง
2) สมมติฐานข้อที 4 การรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตมี
ความสัมพันธ์กบั ความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน ซึ งความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Chang (2012) กล่าวว่าความน่าเชือถือด้านเชียวชาญและความน่าไว้วางใจมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั$งใจซื$ อสิ นค้าซึ งหากผูบ้ ริ โภคมีความเชือถือต่อแหล่งสารในระดับสู งจะส่ งผลต่อระดับ
ของความตั$งใจซื$ อมากยิงขึ$นด้วย และมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาภา เอราวัณ (2545) เรื อง
บทบาทการสื อสารแบบบอกต่อในการตัดสิ นใจซื$ อผลิตภัณฑ์ ได้กล่าวว่าความน่าเชือถือช่วยลดระดับ
การรับรู้ความเสี ยงทีนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื$ อสิ นค้าหรื อเข้ารับบริ การได้
นอกจากนี$ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารและ
ความตั$งใจซื$ อมีสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Fan, & Miao (2012) เรื องอิทธิพลของการพูดแบบปากต่อ
ปากผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตทีส่ งผลต่อความตั$งใจซื$ อของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการมี
ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคทีมีประสบการณ์การใช้สินค้ามีความน่ าเชือถือซึ งส่ งผลต่อการยอมรับสิ นค้าและ
ความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์อย่างมาก เพราะการสื อสารแบบบอกต่ อบนอิ นเทอร์ เ น็ ตเป็ นแหล่งสารที ดี
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น่ าเชือถือและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื$ อสิ นค้าได้ และการศึกษาของ สุ ภาพร ชุมทอง
(2552) ได้กล่าวถึงการสื อสารบนออนไลน์ว่ามีผลต่อความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมอง
และความจําประเภทเครื องดื มเช่นกัน โดยเฉพาะด้านการตัดสิ นใจซื$ อในอนาคตเนื องจากผูบ้ ริ โภคให้
ความเชือมันในรู ปแบบของการสื อสารแบบบอกต่อบนออนไลน์ทีผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่รู้จกั กัน แต่สามารถให้
ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการเลือกซื$ อสิ นค้าได้
โดยการศึกษาเรื องปั จจัยของการสร้างความผูกพันธ์กบั ลูกค้าในการสื อสารแบบบอกต่อ
ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์มีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Chu, &
Kim (2011) พบว่า การสื อสารแบบบอกต่อบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผูใ้ ช้ทีมีความคิดเห็นต่างกัน
สามารถทําให้ผใู้ ช้รับรู ้ความน่าเชือถือได้เพราะความคิดเห็นทีแตกต่างกันส่ งผลต่อความรู ้สึกในเชิงบวก
ต่อผูใ้ ช้ ทําให้ผใู ้ ช้รู้สึกว่าสิ งทีได้รับรู ้จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์น$ นั เป็ นความจริ ง โดยการสื อสารแบบ
บอกต่อบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทีน่าเชือถือนี$ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื$ อในอนาคตและทําให้เกิด
ความเชือมันต่อผลิตภัณฑ์และแบรนด์ได้
3) สมมติฐานข้อที 5 การรับรู ้ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมี
ความสัมพันธ์กบั ความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การรับรู ้ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Zhang et al. (2012) การรับรู ้ความเสี ยงด้านด้านสุ ขภาพ ด้าน
คุณภาพ และความเสี ยงด้านเวลามี ผลต่อความตั$งใจซื$ อ กล่ าวคือผูบ้ ริ โภคอาจจะลดความถี ในการซื$ อ
สิ น ค้า หรื ออาจจะไม่ ซ$ื อ เมื อมีการรั บรู ้ ถึง ความเสี ยงในระดับสู ง และสัมพันธ์กบั การศึ กษาของ Wu
(2013) เรื องความสัมพันธ์ระหว่างความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต การรับรู ้
ความเสี ยงและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พบว่า การรับรู ้ความเสี ยงมีความสัมพันธ์กบั ความตั$งใจจองทีพัก
และสอดคล้องกับแนวคิดการรับรู ้ความเสี ยงของ Cunningham, (1967) ทีกล่าวว่า ผูร้ ับสารทีรับรู ้ความ
เสี ยงในระดับสู งมีแนวโน้มทีจะใช้การสื อสารแบบบอกต่อเพือการประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื$ อโดยที
ความคิดเห็นนั$นอาจจะเปลียนแปลงความคิดหรื อพฤติกรรมของผูร้ ับสารได้
นอกจากงานวิจยั ข้างต้นแล้ว การศึกษาของ สวรส อมรแก้ว (2555) เรื องปั จจัยด้านการ
รั บรู ้ ความเสี ยงที มี อิทธิ พ ลต่ อพฤติกรรมการซื$ อ สิ นค้าอาหารจากตลาดสดในกรุ ง เทพมหานครของ
ผูบ้ ริ โภค มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาทีว่าผูบ้ ริ โภครับรู ้ความเสี ยงต่อการซื$ อสิ นค้าอาหารทีมีการ
จําหน่ ายไม่สะอาดและขาดความสดใหม่มากทีสุ ด ซึ งส่ งผลต่อการตั$งใจซื$ ออาหารในอนาคต เนื องจาก
ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ความเสี ยงในการได้รับสิ นค้า ที ไม่ ส ะอาด ผูบ้ ริ โภคจึ ง มีความต้องการหรื อตั$งใจซื$ อลด
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น้อยลงเพราะผูบ้ ริ โภคต้องการอาหารที สดสะอาดเพือรั บ ประทาน โดยในการศึ กษาเกี ยวกับความ
ไว้วางใจต่อเว็ปไซด์ของผูบ้ ริ โภคในการซืP อสิ นค้าออนไลน์ของ Martin, & Camarero (2008) ได้
นําเสนอว่าในสภาพแวดล้อมออนไลน์ผบู ้ ริ โภคสามารถรั บรู ้ความเสี ยงมีผลต่อการประเมินเลือกสิ นค้า
หรื อบริ การโดยหากแหล่งสารมีการนําเสนอข้อมูลทีชดั เจน ครบถ้วน ย่อมทําให้เกิดการรับรู ้ความเสี ยง
ในระดับตํา ซึ งส่ งผลต่อความตัPงใจเข้าซืP อสิ นค้าด้วย
โดยผลการศึ กษาของ Guo et al. (2011) เรื องอิทธิ พลของการรั บรู ้ ความเสี ยงใน
อินเทอร์ เน็ตจากการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต (e-WOM)ในเชิงลึก พบว่าการรับรู้ความเสี ยงมี
ความสัมพันธ์เชิงผกผันต่อความตั$งใจซื$ อสิ นค้า กล่าวคือเมือผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ถึงความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึ$น
เกี ยวกับร้านค้า เว็บไซต์ การซื$ อสิ นค้าออนไลน์ในระดับสู งจะส่ งผลต่อการค้นหาข้อมูลเพือลดความ
เสี ยง เมื อความเสี ยงลดลงความตั$ง ใจซื$ อของผู ้บ ริ โภคจึ ง มี ม ากขึ$ น ซึ งขัด แย้ง กับ ผลการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความเสี ยงและความตั$งใจซื$ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) จากผลการศึกษาพบว่าผูท้ ีเคยบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินมีการรับรู ้
ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตด้านของความเป็ นพลวัตหรื อการให้ขอ้ มูล
อย่างสมําเสมอ (Dynamic) น่ าเชือถือมากทีสุ ด โดยผูบ้ ริ โภคเชือว่าการแสดงความคิดเห็นทีมีเหตุมีผล
และข้อ มู ล ทัน สมัย เป็ นปั จ จัยที สํ า คัญ ดัง นั$ นในการทํา การตลาดแบบปฏิ สั ม พัน ธ์ ในสื อออนไลน์
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับการให้ขอ้ มูลอย่างสมําเสมอ สมเหตุสมผลและนําเสนอข้อมูลทีมี
ความทันสมัยเพราะเป็ นสิ งที สามารถทํา ให้ ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความเชื อถื อในข้อมูลที มี การสื อสารในสื อ
ออนไลน์ได้ นอกจากนี$ ผปู ้ ระกอบการทีใช้รูปแบบการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเพือให้ขอ้ มูล
ยังคงต้องคํานึ งถึงความกระตือรื อร้ นในการตอบคําถามและการโต้ตอบกันระหว่างบริ ษทั และผูบ้ ริ โภค
อย่างสมําเสมอด้วย
2) จากผลการศึกษาด้านการรั บรู ้ ความเสี ยง พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ ได้ในระดับปาน
กลางซึ งอาจสรุ ปได้ว่าการสื อสารแบบบอกต่อยังคงเป็ นการสื อสารการตลาดที ดี แต่ยงั คงต้องมีการ
วางแผนหรื อกําหนดกลยุทธ์เพือป้ องกันการเกิดความเสี ยงด้านจิตใจและสังคมทีผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ได้มาก
ทีสุ ด เช่น การลงทะเบียนรับสิ นค้าขนาดทดลอง การสร้างตราสิ นค้าให้เป็ นทีรู ้จกั อย่างแพร่ หลาย การมี
เคาน์เตอร์ ในห้างสรรพสิ นค้า ฯลฯ ซึ งอาจลดการรั บรู ้ความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าทีไม่มีคุณภาพและ
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ลดความเสี ยงในการแนะนําสิ นค้าทีมี การบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตแก่เพือนๆ อาจทําให้เพือนไม่พอใจ
เมือสิ นค้านั$นไม่ได้ผลตามต้องการ
3) จากการศึกษาพบว่าเพศชายมีการรับรู ้ ความน่ าเชือถือของแหล่งสารและรั บรู ้ความ
เสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตมากกว่าเพศหญิง ดังนั$นในการโฆษณาหรื อสื อสารผ่าน
สื อออนไลน์เกียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรั บเพศชายและเพศหญิงผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญ
กับความสมําเสมอในการสื อสารกับผูบ้ ริ โภคและการเลือกผูท้ ีจะเป็ นตัวแทนในการนําเสนอสิ นค้าหรื อ
ข้อมูล ผลิ ต ภัณ ฑ์น$ ัน ๆ ให้มีคุณลักษณะตรงตามสรรพคุ ณ ของสิ นค้า เพื อสร้ า งความน่ า เชื อถื อ ให้ กบั
ผูบ้ ริ โภคทั$งเพศชายและหญิงได้พร้อมๆ กัน
5.3.1.4 เนื องจากผลการศึกษา พบว่า ผูท้ ีมีการศึกษาสูงจะมีการรับรู ้ความน่ าเชือถือในระดับตํา ในขณะ
ทีผทู ้ ีระดับการศึกษาตํากว่ามีการรับรู ้ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ ได้มากกว่า
การประชาสัมพันธ์หรื อให้ขอ้ มูลเกียวกับสิ นค้าวิตามินให้เกิดประโยชน์ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและมี
ประสิ ทธิภาพสู งทีสุดนัPน บริ ษทั ผูผ้ ลิตวิตามินควรใช้หลักการให้ขอ้ มูลอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มีแหล่ง
อ้างอิงทีน่าเชือถือหรื อเขียนโดยผูท้ ีมีความเชียวชาญเฉพาะด้านเพือสร้างความเชือมัน ให้กบั
กลุ่มเป้ าหมายทีมีระดับการศึกษาสู งทีใช้เหตุผลและความรู ้ในการตัดสิ นความน่าเชือถือของแหล่งสาร
และผูท้ ีมีระดับการศึกษาทีตาํ กว่าได้ในเวลาเดียวกัน
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครัH งต่ อไป
1) ในการศึกษาความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตพบว่ามิติที
ผูบ้ ริ โภครับรู ้มากทีสุ ด คือด้านความเป็ นพลวัต รองลงมาได้แก่ ด้านความน่ าดึงดูดใจ ความปรารถนาดี
ความเชี ยวชาญ และความน่ าเชื อถื อด้านความน่ า ไว้วางใจน้อยที สุ ด อย่างไรก็ดียงั มี มิติ ด้า นอื นๆ ที
สอดคล้องกับงานวิจยั ในบริ บทอืนๆ ดังนั$นในการศึกษาครั$ งต่อไปผูว้ ิจยั ควรศึกษาเพิมเติมเกียวกับมิติ
ของการรับรู ้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตด้านอืน ๆ เช่น ความคล้ายคลึง
กัน (Homophily) เนื องจากผูบ้ ริ โภครับรู้ ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตได้
ในระดับใกล้เคียงกันมาก ดังนั$นผูว้ ิจยั คิดว่าความคล้ายคลึงกันระหว่างผูบ้ ริ โภคและผูส้ ื อสารอาจมีผล
ต่อการรับรู ้ ความน่ าเชื อถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต นอกจากนี$ ความใกล้ชิดของคู่
สนทนา (Tie Strength) ก็เป็ นอีกมิติหนึ งทีสําคัญเพราะความสนิทสนมเป็ นสิ งทีผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึง
ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตได้เช่นกัน
2) ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภครับรู ้ ความเสี ยงด้านจิ ตใจและสังคมมากทีสุ ด ดังนั$นใน
การศึ กษาครั$งต่อไปผูว้ ิจยั ควรศึกษาวิธีการหรื อรู ปแบบทีบริ ษัทผูผ้ ลิ ตผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
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วิตามินใช้วางแผนเพือจัดการกับความเสี ยงทีเกิดขึ$นจากการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต เพือ
เป็ นแนวทางแก่บริ ษทั ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินอืน ๆ
3) เนื องจากผู ้บ ริ โภครั บ รู ้ ถึ ง ความเสี ยงด้ า นจิ ต ใจและสั ง คมมากที สุ ด ดัง นั$ นใน
การศึ กษาครั$ งต่ อไปเกียวกับการสื อสารแบบบอกต่ อบนอินเทอร์ เน็ ตเกี ยวกับผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามิน ควรศึกษาความเสี ยงดังกล่าวให้ละเอียดมากขึ$นโดยใช้วิธีการศึกษาเชิ งคุณภาพ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริ โภคเพือเข้าใจถึงเหตุผล ข้อเท็จจริ ง กระบวนการรับรู ้และปั จจัยแวดล้อมอืนๆที
ส่ งผลต่อการรับรู ้ความเสี ยงด้านจิตใจและสังคมเกียวกับการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต ซึ งจะ
ทําให้ผปู ้ ระกอบการสามารถทําการสื อสารทีเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ดียงขึ
ิ $น
4) จากผลการศึ ก ษาการรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื อถื อ ของการสื อสารแบบบอกต่ อ บน
อิ นเทอร์ เน็ ตด้านความน่ าไว้วางใจผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ได้น้อยที สุ ด เนื องจากผูบ้ ริ โภคมีการรั บรู ้ ถึง การให้
ข้อมูลทีมีผลประโยชน์แอบแฝง สนับสนุ นสิ นค้าชนิดใดชนิ ดหนึ งเป็ นพิเศษ และอวดอ้างสรรพคุณเกิน
จริ ง ดังนั$นในการศึกษาครั$งต่อไปผูว้ ิจยั ควรศึกษาการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต โดยรู ปแบบ
การวิจยั เชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกถึงการสร้างความน่ าเชือถือทีทําให้ผบู ้ ริ โภคไว้วางใจกับแหล่ง
สาร เช่น บล็อกเกอร์ เพือทราบถึงรายละเอียดและรู ปแบบการสื อสารทีใช้ในการดึงดูดใจและโน้มน้าว
ใจผูบ้ ริ โภค และสัมภาษณ์กบั ผูร้ ับสารเพือทราบถึงความคิดเห็ นของผูร้ ับสารทีมีต่อข้อมูลที แหล่งสาร
ได้นําเสนอ และนํามาเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื อสารแบบที ทําให้ผูร้ ั บสารเกิดความไว้วางใจได้มาก
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แบบสอบถาม
เรือง การรับรู้ ความน่ าเชือถือของแหล่ งสารและการรับรู้ความเสียงของการสือสารแบบบอก
ต่ อบนอินเทอร์ เน็ตทีม ีผลต่ อความตั$งใจซื$อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามิน

คําชี$แจง แบบสอบถามฉบับนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการรับรู้ความน่ าเชือถือของแหล่งสารและการ
รับรู ้ความเสี ยงของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทีมีผลต่อความตังใจซื อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามิน
ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( กรุ ณาทําเครื องหมาย  หน้ าข้ อความต่ อไปนี$ )
คําถามคัดกรองด้านอายุ
1.) ตํากว่า 15 ปี (จบแบบสอบถาม)
2.) 15-49 ปี (ตอบถัดไป)
3) มากกว่า 49 ปี ขึนไป (จบแบบสอบถาม)
1. เพศ
1.) ชาย
2.) หญิง
2. อายุ
1) 15-23 ปี
2) 24-32 ปี
3) 33- 41 ปี
4) 42-49 ปี
3. สถานภาพ
1) โสด
2) สมรส
3) หย่า
4. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
1) ตํากว่ามัธยมศึกษา
2) มัธยมศึกษา
3) อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
4) ปริ ญญาตรี
5) สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. สถานะทางการทํางาน
1) นักเรี ยน/นักศึกษา 2) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3) พนักงานบริ ษทั
4) ธุรกิจส่ วนตัว
5) รับจ้างทัว ไป 6) อืนๆ (โปรดระบุ)..........................
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6. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน
1) ตํากว่า 10,000 บาท
2) 10,001-20,000 บาท
3) 20,001-30,000 บาท
4) 30,001-40,000 บาท
5) มากกว่า 40,000 บาท
7. ท่านใช้อินเทอร์เน็ตนานเพียงใด
1) ตํากว่า 4 ชัว โมงต่อวัน
2) 4-5 ชัว โมงต่อวัน
3) 6-7ชัว โมงต่อวัน
4) 8-9 ชัว โมงต่อวัน
5) มากกว่า 9 ชัว โมงต่อวัน
8. ท่านเคยสื บค้นข้อมูลในออนไลน์เกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินหรื อไม่
1) เคย (ตอบข้อ 9, 10)
2) ไม่เคย (ตอบข้อ 8.1)
8.1 ท่านไม่สืบค้นข้อมูลในออนไลน์เกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินเพราะเหตุ
ใด
1) เบือโฆษณาในเพจ
2) ข้อมูลไม่น่าเชือถือ
3) กล่าวเกินจริ ง/หลอกลวง
4) ข้อมูลมีการแอบแฝงเพือการค้า
5) อืนๆ .................................................
9.ในช่วงทีท่านสนใจจะซื อวิตามินท่านสื บค้นข้อมูลในออนไลน์บ่อยเพียงใด
1) 1 ครังต่อสัปดาห์
2) 3 ครังต่อสัปดาห์
3) 1 ครังต่อวัน
4) 2-3 ครังต่อวัน
5) มากกว่า 3 ครังต่อวัน
10. ท่านอ่านรี ววิ สิ นค้าหรื อคําแนะนําจากผูท้ ีมีประสบการณ์ในการใช้สินค้าบ่อยเพียงใด
1) 1 ครังต่อสัปดาห์
2) 3 ครังต่อสัปดาห์
3) 1 ครังต่อวัน
4) 2-3 ครังต่อวัน
5) มากกว่า 3 ครังต่อวัน
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ส่ วนที 2 การรับรู้ความน่ าเชือถือของการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามิน

การรับรู้ความน่ าเชื อถือของแหล่งสาร
1. ความเชียวชาญ (Expertness)
1.1 ท่านรับรู้วา่ เว็บไซต์ทีมีชือเสี ยง จะเป็ นแหล่งให้
ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ในการเลือกซือวิตามินได้
มากกว่าเว็บทีไม่มีชือเสี ยง
1.2 ท่านรับรู้วา่ บทความ(กระทู)้ ทีมีจาํ นวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็นมากแสดงถึงความรู้และประสบการณ์
ของผูเ้ ขียนรี วิว
1.3 ท่านรับรู้วา่ ผูเ้ ขียนรี วิวจะต้องเป็ นทียอมรับ ของ
ผูบ้ ริ โภคในสังคมออนไลน์ (มีผตู้ ิดตามมาก)
1.4 ท่านรับรู้วา่ ผูเ้ ขียนรี วิวมีความเชียวชาญ
(Expert)และมีความรู้ (Knowledgeable) เรื องวิตามิน
1.5 ท่านรับรู้วา่ ผูเ้ ขียนรี วิวมีประสบการณ์
(Experienced) เกียวกับวิตามิน
2.ด้ านความน่ าไว้ วางใจ (Trustworthiness)
2.1. ท่านรับรู้วา่ การสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์เน็ตกล่าวถึงเรื องจริ งและคุณภาพจริ งของ
วิตามิน
2.2 ท่านรับรู้วา่ การบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต ด้าน
คุณสมบัติและสรรพคุณโดยผูผ้ ลิตวิตามินสามารถ
เชือถือได้
2.3 ท่านรับรู้วา่ การสื อสารแบบบอกต่อทีมีการแสดง
ความคิดเห็นหลากหลาย (ทังเชิงลบและเชิงบวก) เป็ น
การถ่ายทอดข้อมูลทีเป็ นความจริ ง

ไม่ เห็น ไม่ เห็น
ด้ วย
ด้ วย
อย่างยิง
1
2

เห็น
ด้ วย
3

เห็น
ด้ วย
มาก
4

เห็นด้วย
อย่ างยิง
5

111

การรับรู้ความน่ าเชื อถือของแหล่งสาร
2.ด้ านความน่ าไว้ วางใจ (Trustworthiness)
2.4 ท่านรับรู้วา่ การสื อสารแบบบอกต่อทีน่าไว้วางใจ
จะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง
2.5 ท่านรับรู้วา่ ผูเ้ ขียนรี วิวออนไลน์มีการสื อสารอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ลาํ เอียงหรื อสนับสนุนสิ นค้าใดเป็ น
พิเศษ
3. ด้ านความน่ าดึงดูดใจ(Attractiveness)
3.1 ท่ านรับรู้ ว่าผูเ้ ขี ยนรี วิวเกียวกับ วิตามินออนไลน์มี
หน้า ตาสวยงาม เช่น Beauty Blogger น่าดึงดูดใจ
3.2 ท่ า นรั บ รู้ ว่า ผูเ้ ขี ย นรี วิ ว เกี ยวกับ วิต ามิ น ในสื อ
ออนไลน์มีรูปร่ างดี ผิวขาวใส สามารถดึงดูดใจได้
3.3 ท่ า นรั บ รู้ ว่า ผูเ้ ขี ย นรี วิ ว เกี ยวกับ วิต ามิ น ในสื อ
ออนไลน์ ที เ ป็ น ดารา ไฮโซ ผู้มี ชื อ เสี ย งในสั ง คม
น่าเชือถือ
3.4 ท่ า นรั บ รู้ ว่า ผูเ้ ขี ย นรี วิ ว เกี ยวกับ วิต ามิ น ในสื อ
ออนไลน์สามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ
3.5 ท่ า นรั บ รู้ ว่า ผูเ้ ขี ย นรี วิ ว เกี ยวกับ วิต ามิ น ในสื อ
ออนไลน์ใช้ภาษาทีดึงดูดใจผูอ้ า่ น
4.ด้ านเป็ นพลวัต (Dynamic)
4.1 ท่ านรับรู้ ว่าเว็บไซต์หรื อแหล่งสังคมออนไลน์ทีมี
ความเคลื อ นไหวของการให้ ข้อ มูล สมํา เสมอนัน มี
ความน่าเชือถือ
4.2 ท่ า นรั บ รู้ ว่า การสื อ สารแบบบอกต่ อ โดยการ
โต้ตอบระหว่างผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนอย่างต่อเนื องมีความ
น่าเชือถือ

ไม่ เห็น ไม่ เห็น
ด้ วย
ด้ วย
อย่างยิง
1
2

เห็น
ด้ วย
3

เห็น
ด้ วย
มาก
4

เห็นด้วย
อย่ างยิง
5
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4.ด้ านเป็ นพลวัต (Dynamic)
4.3 ท่านรับรู้วา่ ผูส้ ื อสารทีมีความกระตือรื อร้นในการ
ตอบคําถามน่าเชือถือ
4.4 ท่านรับรู้วา่ แหล่งสารทีน่าเชือถือควรแสดงความ
คิดเห็นทีเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
4.5 ท่านรับรู้วา่ แหล่งสารทีน่าเชือถือควร นําเสนอ
ข้อมูลทีทนั สมัย
5. ด้ านความปรารถนาดี (Goodwill)
5.1 ท่านรับรู้วา่ แหล่งสารออนไลน์ทีเข้าใจความคิด
ความรู้สึก และความต้องการของคู่สนทนานันมีความ
น่าเชือถือ
5.2 ท่านรับรู้วา่ แหล่งสารออนไลน์ทีสามารถทําให้
ผูบ้ ริ โภครู้สึกใกล้ชิด รับรู้ความห่วงใยและเข้าใจ
ผูบ้ ริ โภคนันน่าเชือถือ
5.3 ท่านรับรู้วา่ แหล่งสารออนไลน์ทีตอบสนองต่อสิ ง
ทีผบู้ ริ โภคต้องการทราบได้รวดเร็ วนันน่าเชือถือ
5. ด้ านความปรารถนาดี (Goodwill)
5.4 ท่านรับรู้วา่ ความเข้าใจระหว่างแหล่งสารและคู่
สนทนามีผลต่อความน่าเชือถือของแหล่งสาร
5.5 ท่านรับรู้วา่ ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์เน็ตเกิดขึนเมือแหล่งสารและ
ผูบ้ ริ โภครู้ จกั หรื อสนิทสนมกัน

ไม่ เห็น ไม่ เห็น
ด้ วย
ด้ วย
อย่างยิง
1
2

เห็น
ด้ วย
3

เห็น
ด้ วย
มาก
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เห็นด้วย
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ส่ วนที 3 การรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามิน
การรับรู้ความเสี ยง

ไม่ เห็น ไม่ เห็น
ด้ วย
ด้ วย
อย่างยิง
1
2

1. ความเสี ยงด้านโอกาสหรือเวลา (Opportunity/Time Risk)
1.1 การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตช่วยลด
ความไม่แน่นอน/ประสบการณ์ทีไม่น่าพึงพอใจที
อาจจะเกิดขึนจากการซื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทวิตามินได้
1.2 ท่านรับรู้ถึงความเสี ยงในการซือวิตามินทีไม่คุม้ กับ
เงินทีเสี ยไปซึ งอาจเกิดขึนจากการเปิ ดรับการสื อสาร
แบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
2. ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk)
2.1 ท่านรับรู้ถึงความเสี ยงต่อสุ ขภาพทีอาจเกิดขึนจาก
การเปิ ดรับการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
เกียวกับวิตามิน
2.2 การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทําให้ท่าน
เกิดความมัน ใจ ปลอดภัยในการเลือกซือผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
3. ความเสี ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk)
3.1 ท่านรับรู้ถึงความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าทีไม่มี
คุณภาพทีอาจเกิดขึนจากการเปิ ดรับการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
3.2 ท่านรับรู้ถึงความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าทีไม่ตรง
กับข้อมูลทีการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตได้
กล่าวไว้

เห็น
ด้ วย
3

เห็น
ด้ วย
มาก
4

เห็นด้วย
อย่ างยิง
5
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ด้ วย
ด้ วย
อย่างยิง
1
2
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เห็น
ด้ วย
3

เห็น
ด้ วย
มาก
4

เห็นด้วย
อย่ างยิง
5

4. ความเสี ยงด้านสั งคม (Social Risk)
4.1 ท่านรับรู้ความเสี ยงต่อการไม่เห็นด้วยของคนรอบ
ข้างซึงอาจเกิดขึนจากการเปิ ดรับการสื อสารแบบบอก
ต่อบนอินเทอร์เน็ต
4.2 ท่านรับรู้ความเสี ยงต่อการแนะนําสิ นค้าทีมีการ
บอกต่อบนอินเทอร์เน็ตแก่เพือนๆ ซึงอาจทําให้เพือน
ไม่พอใจ เมือสิ นค้านันไม่ได้ผลตามต้องการ

ส่ วนที 4 ความตังใจซื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
ตั$งใจ ตั$งใจ ตั$งใจซื$อ ตั$งใจ ตั$งใจ
ซื$อน้ อย ซื$อ
ปาน
ซื$อ ซื$อมาก
ทีสุด น้ อย กลาง มาก ทีส ุด
1
2
3
4
5

ความตั$งใจซื$อ
1. ท่านเลือกซื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินตาม
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
2. การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตเป็ นข้อมูลทีดี
เพือประกอบการตัดสิ นใจเลือกซือวิตามิน
3. การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจ ซื$อหรือไม่ ซื$อ วิตามิน
4. การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทําให้ท่านลด
ความตั$งใจซื$อในการซื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามิน
5. การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทําให้ความตังใจ
ซื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินลดลง

ขอขอบคุณค่ะ
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สรุปผลการประเมินดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบสอบถามการรับรู้ความน่ าเชือถือ
ของแหล่ งสาร การรับรู้ความเสี ยงในการสือสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต
และความตั$งใจซื$อทีม ีผลต่ อความตั$งใจซื$อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามิน

ผู้เชียวชาญคนที 3

คําถามคัดกรองด้ านอายุ
1.) ตํากว่า 15 ปี (จบแบบสอบถาม)
2.) อายุ 15 - 49 ปี
3.) มากกว่า 15 ปี ขึนไป
1. เพศ
1.) ชาย
2.) หญิง
2. อายุ
1) 15-23 ปี
2) 24-32 ปี
3) 33- 41 ปี
4) 42-49 ปี
3. สถานภาพ
1) โสด
2) สมร
3) หย่าร้าง

ผู้เชียวชาญคนที 2

ข้ อ

ประเด็นทีพจิ ารณา

ผู้เชียวชาญคนที 1

ส่ วนที 1 แบบสอบถามต่อไปนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการรับรู ้ความน่ าเชื อถือของการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ ตเกียวกับผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครว่ า มี ร ะดั บ การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื อ ถื อ ของการสื อ สารแบบบอกต่ อ บน
อินเทอร์ เน็ตแต่ละข้อแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด

IOC= NR

1

1

1

1.00

/

1

1

1

1.00

/

1

1

1

1.00

/

1

1

1

1.00

/

∑

ผลการประเมิน
ใช้ ได้ ใช้ ไม่ ได้

4. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
1) ตํากว่ามัธยมศึกษา
2) มัธยมศึกษา
3)อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า 4)ปริ ญญาตรี
5) สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. สถานะทางการงาน
1) นักเรี ยน/นักศึกษา
2)รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริ ษทั
4) ธุรกิจส่ วนตัว
5) รับจ้างทัว ไป
6) อืน ๆ (โปรดระบุ)..........................
6. รายได้ ส่ วนตัวต่ อเดือน
1) ตํากว่า 10,000 บาท
2) 10,001-20,000 บาท
3) 20,001-30,000 บาท
4) 30,001-40,000 บาท
5) มากกว่า 40,000 บาท
7. ท่ านใช้ อนิ เทอร์ เน็ตนานเพียงใด
1) ตํากว่า 4 ชัว โมงต่อวัน
2) 4-5 ชัว โมงต่อวัน
3) 6-7ชัว โมงต่อวัน
4) 8-9 ชัว โมงต่อวัน
5) มากกว่า 9 ชัว โมงต่อวัน
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ใช้ ได้ ใช้ ไม่ ได้

8. ท่ านเคยสืบค้ นข้ อมูลในออนไลน์ เกีย วกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินหรือไม่
1.เคย (ตอบข้อ9,10) 2.ไม่เคย(ตอบข้อ8.1)
1 1 1
1.00
/
8.1 ท่ านไม่ สืบค้นข้ อมูลในออนไลน์ เกีย วกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินเพราะเหตุใด
1. เบือโฆษณาในเพจ
2. ข้อมูลไม่น่าเชือถือ
3. กล่าวเกินจริ ง/หลอกลวง
1 1 1
1.00
/
4. ข้อมูลมีการแอบแฝงเพือการค้า
5.อืนๆ .................................................
9.ท่ านเคยสืบค้ นข้ อมูลในออนไลน์ เกีย วกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินบ่ อยเพียงใด
1) 1 ครังต่อสัปดาห์
2) 3 ครังต่อสัปดาห์
3) 1 ครังต่อวัน
1 1 1
1.00
/
4) 2-3 ครังต่อวัน
5) มากกว่า 3 ครังต่อวัน
10. ท่ านอ่าน review สิ นค้ าหรือคําแนะนําจากผู้ทีมปี ระสบการณ์ ในการใช้ สินค้าบ่ อยเพียงใด
1) 1 ครังต่อสัปดาห์
2) 3 ครังต่อสัปดาห์
3) 1 ครังต่อวัน
1 1 1
1.00
/
4) 2-3 ครังต่อวัน
5) มากกว่า 3 ครังต่อวัน

118

ผู้เชียวชาญคนที 3

ประเด็นทีพจิ ารณา

ผู้เชียวชาญคนที 2

ข้ อ

ผู้เชียวชาญคนที 1

ส่ วนที 2 แบบสอบถามต่อไปนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการรับรู ้ความน่ าเชื อถือของการสื อสารแบบ
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1. ความเชียวชาญ (Expertness)
1.1 ท่านรับรู้วา่ เว็บไซต์ทีมีชือเสี ยง เช่น Pantip
Blog Facebook Jeban เป็ นแหล่งให้ขอ้ มูลทีเป็ น
ประโยชน์ในการเลือกซือวิตามิน
1.2 ท่านรับรู้วา่ บทความ(กระทู)้ ทีมีจาํ นวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็นจํานวนมากแสดงถึงความรู้และ
ประสบการณ์ของผูเ้ ขียนรี วิว
1.3 ท่านรับรู้วา่ ผูเ้ ขียนรี วิวต้องเป็ นทียอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคในสังคมออนไลน์ (ผูต้ ิดตามมาก)
1.4 ท่านรับรู้วา่ ผูเ้ ขียนรี วิวมีความเชียวชาญ
(Expert)และมีความรู้ (Knowledgeable) เรื อง
วิตามิน
1.5 ท่านรับรู้วา่ ผูเ้ ขียนรี วิวมีประสบการณ์
(Experienced) เกียวกับวิตามิน
2.ด้ านความน่ าไว้ วางใจ (Trustworthiness)
2.1. ท่านรับรู้วา่ การสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์เน็ตกล่าวถึงเรื องจริ งและคุณภาพจริ ง
ของวิตามิน

2.ด้ านความน่ าไว้ วางใจ (Trustworthiness)
2.2 ท่านรับรู้วา่ การบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต ด้าน
คุณสมบัติและสรรพคุณโดยผูผ้ ลิตวิตามิน
สามารถเชือถือได้
2.3 ท่านรับรู้วา่ การสื อสารแบบบอกต่อทีมีการ
แสดงความคิดเห็นหลากหลาย (ทังเชิงลบและ
เชิงบวก) เป็ นการถ่ายทอดข้อมูลทีเป็ นความจริ ง
2.4 ท่านรับรู้วา่ การสื อสารแบบบอกต่อทีน่าไว้
วางใจจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝง
2.5 ท่านรับรู้วา่ ผูเ้ ขียนรี วิวออนไลน์มีการสื อสาร
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ลาํ เอียงหรื อสนับสนุน
สิ นค้าใดเป็ นพิเศษ
3. ด้ านความน่ าดึงดูดใจ(Attractiveness)
3.1 ท่านรับรู้วา่ ผูเ้ ขียนรี วิวเกียวกับวิตามินออนไลน์
มีหน้า ตาสวยงาม เช่น Beauty Blogger น่า
ดึงดูดใจ
3.2 ท่ า นรั บ รู้ ว่า ผู้เขี ย นรี วิ ว เกี ยวกับ วิตามิ น ในสื อ
ออนไลน์มีรูปร่ างดี ผิวขาวใส สามารถดึงดูดใจ
ได้
3.3 ท่ า นรั บ รู้ ว่า ผู้เขี ย นรี วิ ว เกี ยวกับ วิตามิ น ในสื อ
ออนไลน์ มี ค วามสง่ า งาม(ดารา ไฮโซ ผู้ มี
ชือเสี ยงในสังคม) น่าเชือถือ
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3. ด้ านความน่ าดึงดูดใจ(Attractiveness)
3.4 ท่ า นรั บ รู้ ว่า ผู้เขี ย นรี วิ ว เกี ยวกับ วิตามิ น ในสื อ
ออนไลน์ ส ามารถนํา เสนอข้อ มู ล ได้อ ย่า งน่ า
ดึงดูดใจ
3.5 ท่ า นรั บ รู้ ว่า ผู้เขี ย นรี วิ ว เกี ยวกับ วิตามิ น ในสื อ
ออนไลน์ ใ ช้ ภ าษาที โ น้ ม น้ า วใจ เช่ น ภาษา
ทันสมัย
4.ด้ านเป็ นพลวัต (Dynamic)
4.1 ท่านรับรู้วา่ เว็บไซต์หรื อแหล่งสังคมออนไลน์ที
มีการความเคลือนไหวของการให้ขอ้ มูล
ตลอดเวลานันมีความน่าเชือถือ
4.2 ท่านรับรู้วา่ การสื อสารแบบบอกต่อมีการ
โต้ตอบระหว่างผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนอย่างต่อเนืองมี
ความน่าเชือถือ
4.3 ท่านรับรู้วา่ ผูส้ ื อสารทีใช้ภาษาสุ ภาพเป็ นผูท้ ี
น่าเชือถือ
4.4 ท่านรับรู้วา่ แหล่งสารทีน่าเชือถือไม่ จาํ เป็ นต้ อง
แสดงความคิดเห็นทีเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
4.5 ท่านรับรู้วา่ แหล่งสารทีน่าเชือถือไม่ จาํ เป็ นต้ อง
นําเสนอข้อมูลทีทนั สมัย
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5. ด้ านความปรารถนาดี (Goodwill)
5.1 ท่านรับรู้วา่ แหล่งสารออนไลน์ทีเข้าใจความคิด
ความรู้สึก และความต้องการของคู่สนทนานันมี
ความน่าเชือถือ
5.2 ท่านรับรู้วา่ แหล่งสารออนไลน์ทีสามารถทําให้
ผูบ้ ริ โภครู้สึกใกล้ชิด รับรู้ความห่วงใยและ
เข้าใจผูบ้ ริ โภคนันน่าเชือถือ
5.3 ท่านรับรู้วา่ แหล่งสารออนไลน์ทีตอบสนองต่อ
สิ งทีผบู้ ริ โภคต้องการทราบได้รวดเร็ วนัน
น่าเชือถือ
5.4 ท่านรับรู้วา่ ความเข้าใจระหว่างแหล่งสารและคู่
สนทนาไม่มผี ลต่อความน่าเชือถือของแหล่ง
สาร
5.5 ท่านรับรู้วา่ ความน่าเชือถือของการสื อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์เน็ตเกิดขึนเมือแหล่งสาร
และผูบ้ ริ โภคไม่ ร้ ูจกั หรื อสนิทสนมกัน
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122
ส่ วนที 3 แบบสอบถามต่อไปนี มีวตั ุประสงค์เพือศึกษาการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตเกียวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินของประชากรในเขตกรุ งเทพ
มหานครว่ามีระดับการรับรู ้ความเสี ยงในการสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตแต่ละข้อแต่

1. ความเสี ยงด้านโอกาสหรือเวลา (Opportunity/Time Risk)
1.1 การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตช่วยลด
ความไม่แน่นอน/ประสบการณ์ทีไม่น่าพึงพอใจ
1
ทีอาจจะเกิดขึนจากการซือผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิตามินได้
1.2 ท่านรับรู้ถึงความเสี ยงในการซือวิตามินทีไม่คุม้
กับเงินทีเสี ยไปซึงอาจเกิดขึนจากการเปิ ดรับ
1
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
2. ความเสี ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk)
2.1 ท่านรับรู้ถึงความเสี ยงต่อสุ ขภาพทีอาจเกิดขึน
จากการเปิ ดรับการสื อสารแบบบอกต่อบน
1
อินเทอร์เน็ตเกียวกับวิตามิน
2.2 การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทําให้
1
ท่านเกิดความมัน ใจ ปลอดภัยในการเลือกซือ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
3. ความเสี ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk)
3.1 ท่านรับรู้ถึงความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าทีไม่มี
คุณภาพทีอาจเกิดขึนจากการเปิ ดรับการสื อสาร
1
แบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
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3. ความเสี ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk)
3.2 ท่านรับรู้ถึงความเสี ยงต่อการได้รับสิ นค้าทีไม่
ตรงกับข้อมูลที การสื อสารแบบบอกต่อบน
อินเทอร์เน็ตได้กล่าวไว้
4. ความเสี ยงด้านสั งคม (Social Risk)
4.1 ท่านรับรู้ความเสี ยงต่อการไม่เห็นด้วยของคน
รอบข้างซึงอาจเกิดขึนจากการเปิ ดรับการ
สื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
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4.2 ท่านรับรู้ความเสี ยงต่อการแนะนําสิ นค้าทีมีการ
บอกต่อบนอินเทอร์เน็ตแก่เพือนๆ ซึงอาจทําให้
เพือนไม่พอใจ เมือสิ นค้านันไม่ได้ผลตาม
ต้องการ

ใช้
ไม่ ได้
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5.

ผู้เชียวชาญคนที 3

ประเด็นทีพจิ ารณา

ผู้เชียวชาญคนที 2

ข้ อ

ผู้เชียวชาญคนที 1

ส่ วนที 4 แบบสอบถามต่อไปนี มีวตั ุประสงค์เพือศึกษาความตังใจซื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครว่ามีระดับความตังใจซื อแต่ละข้อแต่ละข้อมาก
น้อยเพียงใด

∑
IOC= NR ผลการประเมิน

ใช้ ได้ ใช้ ไม่ ได้

ท่านเลือกซื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินตามความคิดเห็นในการสื อสารแบบ
1 1 1
1.00
/
บอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตเป็ น
1 1 1
1.00
ข้อมูลทีดีเพือประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื อ
/
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ซื$อหรือไม่ ซื$อ
1 1 1
1.00
/
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทําให้
ท่านลดความตั$งใจซื$อในการซือผลิตภัณฑ์
1 1 1
1.00
/
เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
การสื อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตทําให้
ความตังใจซือผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
1 1 1
1.00
/
วิตามินลดลง
ค่ าความสอดคล้ องของแบบสอบถามโดยรวม

0.88

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื อ ชื อสกุล
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน

นางสาวมณี รัตน์ จันทร์ เคน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ
คณะศิปศาสตรและวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี ที"สาํ เร็ จการศึกษา พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555-2556
เจ้าหน้าที"การตลาด
บริ ษทั เขตอุตสาหกรรมกบินทร์ บุรี จํากัด

