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ช่ือเรื่อง : จิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ  
ผูวิจัย : ผศ. พนารัตน ลิ้ม                          สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ปที่พิมพ  :  2554                        สถานท่ีพิมพ  : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
แหลงเก็บรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ:  ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย        จํานวนหนางานวิจัย      170    หนา           
คําสําคัญ : จิตสํานึก  จิตสํานึกสาธารณะ ผูประกอบการ  การตลาดแบบปฏิสัมพันธ 
ลิขสิทธ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

บทคัดยอ 
รายงานการวิจัยเรื่อง จิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ  มุงศึกษาใหทราบถึง 

(1) แนวความคิดดานจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการทําตลาดปฏิสัมพันธ   (2)  ทิศทางการทําตลาด
แบบปฏิสัมพันธ   ที่มีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต (3) แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอ
สาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก
ผูประกอบการเว็บไซต  5 คนจากทั้งหมด 5 เว็บไซต ไดแก สนุกดอทคอม กระปุกดอทคอม ผูจัดการออนไลน เอ็มไทย
ดอทคอม เด็กดีดอทคอม และการวิเคราะหเน้ือหาบนเว็บไซตทั้ง 5 เว็บไซต ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 28 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2552   

ผลการวิจัย พบวา 
(1)   แนวความคิดดานจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต ในการทําตลาดปฏิสัมพันธ เก่ียวกับ

ความหมายจิตสํานึกสาธารณะในความคิดเห็นของผูบริหารเว็บไซต หมายถึงความรับผิดชอบตอสังคม   สาธารณะ  การ
นําเสนอสิ่งที่เปนประโยชนตอสาธารณะ  คํานึงถึงการกระทําที่ถูกกฎหมาย มีจริยธรรม คุณธรรม  ความตระหนักในเรื่อง
จิตสํานึกสาธารณะท่ีตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ผลิตภัณฑที่นําเสนอบนเว็บไซต ตองมีประโยชนตอสวนรวม  
คํานึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ ; นโยบายการบริหารจัดการเก่ียวกับการดูแลคัดกรองเน้ือหาที่ใหบริการบนเว็บไซต  
ประกอบดวย 4 สวน คือดานระบบสแกนและกรองคําหยาบ  ดานเจาหนาที่ตรวจดูเน้ือหาที่มีผูโพสตเขามา  ดานการ
กําหนดเร็ตต้ิงเน้ือหา ที่เปนกระทูที่โพสตเขามาโดยใชสัญลักษณบงบอกเน้ือหาเหมาะสําหรับผูอานกลุมใด  ดานการมี
ปุมแจงลบใหผูใชบริการสามารถแจงเว็บมาสเตอรลบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม ; นโยบายการบริหารจัดการเก่ียวกับการ
ใหบริการแกผูใชบริการเว็บไซต การนําเสนอเน้ือหา หรือขาวสารท่ีมีความถูกตอง ดูแลผูใชบริการดวยนโยบายสิทธิสวน
บุคคล ลูกคาที่ซื้อพ้ืนที่ลงโฆษณา จะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง  กฎหมาย และกฎขอบังคับเก่ียวกับการโฆษณา 
พนักงานของบริษัท มีโอกาสมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น มีสวัสดิการท่ีเทาเทียมกัน บริษัทมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
สังคม ชุมชน การทํากิจกรรมเพื่อสังคม (2) ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธที่มีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการ
เว็บไซต การใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  เอกชน และหนวยงานที่ทํางานเพ่ือประโยชนตอชุมชน สังคม และการ
กํากับดูแลความรับผิดชอบตอสาธารณะดวยการใชกฎหมายบังคับและจิตสํานึกของผูประกอบการ (3)  แนวทางการ
กําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ ดานบทบาทหนาที่ของสมาคมผูดูแลเว็บไทย ดาน
การพัฒนาคุณภาพของคนทําเว็บไซตที่คํานึงถึงจิตสํานึกสาธารณะมากข้ึน ดานผูใชบริการตองมีจิตสํานึกในการใช
บริการ มีความเขาใจ และตระหนักถึงการใชเว็บไซตที่ไมเบียดเบียนผูอื่น ดานรัฐบาลตองมีมาตรการดานกฎหมายที่ทัน
กับเทคโนโลยี  
 จากการวิจัยมีขอเสนอแนะ 1)  สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการที่เก่ียวของ เพ่ือหาแนวทางพัฒนา
สรางจิตสํานึกแกผูใหบริการและผูใชบริการเว็บไซต 2) ควรมีพ้ืนที่บนเว็บไซตใหมากขึ้นและเห็นชัดเจนในการเสนอ
ขาวสารหรือกิจกรรมที่จะเปนการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับผูใชบริการมากขึ้น และ3) สรางความรวมมือระหวาง
เว็บไซต สมาคมผูดูแลเว็บไทย และสภาวิชาชีพเว็บไทย ใหมีบทบาทที่ชัดเจนเปนที่ยอมรับในการสงเสริมจิตสํานึก
สาธารณะอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
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Abstract 
 

The research objectives were : 1) the concept of   the public consciousness of  entrepreneur 
websites in interactive marketing ; 2) the direction of interactive marketing, public consciousness of the 
Entrepreneur’s websites ; 3) the guidelines of the responsibilities for the public in interactive marketing. The 
qualitative research was collected data from 5  Entrepreneur websites for in-depth interviews. And content 
analysis on the websites from June 1, 2550 to  February 28, 2552. The data analysis was content analysis.   

The finding of the study reveal : 1) The public consciousness in the meaning of  entrepreneur  
websites concern the  social responsibility, offerings the product benefit to the public with legal, ethical 
integrity.  The Policy  management  of content filtering available on the websites. The control system consists 
of four parts: the system scan and filter out profanity ;  the staff  to monitor content ;  the content rating system 
that suitable for readers group ;  the removed button for users to inform webmasters remove inappropriate 
content ; management policies about  the service, presentation of  the content,  accuracy information  with 
privacy policy. Customers who bought advertisement space must comply with all applicable laws and 
regulations concerning advertising. Employees of the company have the opportunity to contribute comments, 
welfare inequality. The entrepreneur get feedback from the community and social activities.  2) The direction 
of Interactive marketing and public awareness of entrepreneur websites. To cooperate with government 
agencies and private organizations working for the community and social benefit, corporate responsibility to 
the public with the law and the spirit of entrepreneurship. 3) The guidelines of the public responsibilities in 
interactive marketing were the role of the Thai Webmaster Association to development public consciousness 
of the websites staff ; The users must have consciousness for services, understanding and awareness of using  
the websites, not encroach others ; The government must take more action for technology law.  

The suggestions for Public Consciousness in Interactive Marketing are 1) The cooperation network of 
the relevant organizations to find the ways to raise consciousness of websites service providers and users of 
websites.  2) The websites should have more space on the websites to present the public consciousness content.  
3) Collaboration of entrepreneur websites, the Thai Webmaster Association and  the Federation  of Thailand 
for setting the role in promoting the concrete public consciousness. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาของปญหา 

 การทําธุรกิจในปจจุบันอาศัยเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคา
และบริการไปยังผูบริโภค หรือกลุมเปาหมายกันมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง   การนําเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนส่ือออนไลนท่ีสามารถเขาถึงลูกคาไดโดยตรงทําใหผูสงสาร คือบริษัทเจาของ
ผลิตภัณฑ และผูรับสาร คือลูกคา ผูบริโภคหรือกลุมเปาหมาย สามารถติดตอโตตอบกันได ทําใหเกิด
ความสัมพันธระหวางกันเปนการสรางความสัมพันธทางการตลาดเพื่อคนหาความตองการของลูกคา
สรางความพึงพอใจดวยการตอบสนองความตองการของลูกคา  ชวยสรางความสัมพันธกับลูกคาดวย
เร่ืองของเวลา และเนื้อหา (content) ของการปฏิสัมพันธ (interactions)  สําหรับขอความท่ีเปนสวนตัว มี
การใชเคร่ืองมือท่ีเขาถึงตัวบุคคลเพ่ือมีปฏิสัมพันธและใหสารสนเทศแกผูใช  อินเทอรเน็ตไมไดเปน
เพียงส่ือโฆษณา แตเปนชองทางการตลาดสําหรับการตลาดปฏิสัมพันธท่ีรวมถึงการส่ือสาร (David W 
Stewart,2002 ) นักโฆษณาและนักการตลาดจะใชขาวสาร (messages) เกี่ยวกับสินคา ราคา และการ
สงเสริมการตลาด เพื่อส่ือสารกับผูบริโภคหรือกลุมเปาหมาย โดยผานส่ือปฏิสัมพันธมากข้ึนในยุค
ปจจุบัน  
  แนวโนมพัฒนาการของส่ือปฏิสัมพันธ อยางเชน อินเทอรเน็ต จะมีบทบาทสําคัญตอการ
เปล่ียนแปลงระบบตลาดแบบมวลชนมาสูระบบตลาดแบบเฉพาะตัวบุคคลมากข้ึน เนื่องดวยศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีท่ีเปดโอกาสใหเกิดการส่ือสารสองทาง (two-way communication) ระหวางลูกคากับ
ธุรกิจ การรวมกันระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขากับระบบโทรคมนาคมในรูปแบบของดิจิทัล  จะ
เปนปจจัยท่ีสงผลใหส่ืออินเตอรแอคทีฟทําใหการส่ือสารสนทนาโตตอบกันไดในรูปแบบส่ือประสมท่ี
เรียกวา มัลติมีเดีย (ตรรกะ เทศศิริ, 2550) 

การตลาดนําเอาระบบอินเทอรเน็ตมาใชในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดวยการ
พัฒนาเว็บไซต    เพื่อใชเปนชองทางในการส่ือสารกับลูกคา และกลุมเปาหมาย การแสดงสินคาและ
บริการบนเว็บไซต การโฆษณา การสงเสริมการตลาดตางๆ สามารถอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา
หรือกลุมเปาหมายในการคนหาสินคาและบริการไดอยางรวดเร็ว และสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
ไดงาย เลือกสินคาและบริการไดทันที ซ่ึงทําใหเกิดการตลาดแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Marketing)
ระหวางเจาของสินคาและลูกคาหรือกลุมเปาหมาย  

DPU

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=184803021&SrchMode=1&sid=4&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&CSD=15014&RQT=590&VName=PQD&TS=1171276130&clientId=60588
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=184803021&SrchMode=1&sid=4&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&CSD=15014&RQT=590&VName=PQD&TS=1171276130&clientId=60588


 
 
 
 

 

2

 การใชอินเทอรเน็ตในการโฆษณา และขายสินคาและบริการ  ขอมูลตางๆบนอินเทอรเน็ตมัก
อยูในรูปของเว็จเพจ (web page) หรือหนาของเอกสารเว็บเรียกวา เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web หรือ  
WWW)  ในเว็บเพจนี้อาจมีท้ังภาพนิ่ง เสียง วิดีโอ หรืออ่ืนๆ  มีการเรียกดูเว็บ (browse) การดึงขอมูลลง
มา (download) หรือสงขอมูลข้ึนไป (upload) และแตละหนาจะมีการเช่ือมโยงหรือ “ลิงค” (link)  เพื่อ
ชวยใหเรียกดูเอกสารอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกันไดโดยงาย แตละเว็บเพจจะเปนไฟลอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอร
เรียกวา “เว็บไซต” (web site) หรือ เว็บเซิรฟเวอร (Web Server)  ฟงกช่ันของส่ืออินเทอรเน็ตทําให
เจาของสินคาและบริการส่ือสารโตตอบกับผูบริโภคไดเปนรายบุคคล1 ตอ 1 (one-to-one marketing)  
เชน ฟงกช่ันบริการลูกคา (Customer Support)  ดังตัวอยาง แบบฟอรมใหลูกคาวิพากษวิจารณติชม 
แบบฟอรมกรอกขอมูลลูกคา ความสามารถในการระบุตัวลูกคา จดจําเกี่ยวกับลูกคาและสามารถมี
ปฏิสัมพันธกับลูกคาท่ีแสดงใหลูกคาเห็นวาบริษัทยังจําในส่ิงท่ีลูกคาบอกลักษณะเชนนี้คือการทํา
การตลาดปฏิสัมพันธ (Interactive Marketing) (Deighton, 1996 อางใน wikipedia : ออนไลน)  

เว็บไซตแบงตามการใชงานไดหลาย ประเภท ไดแก  (1) เว็บไซตประชาสัมพันธองคกร 
(Corporate Website) เว็บไซตประเภทนี้จัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอขอมูล และขาวสารสําหรับองคกร โดย
อาจนําเสนอในลักษณะของ ขอมูลของบริษัท(Company profile) ขอมูลสินคาหรือบริการ(Products & 
Services) (2)  เว็บไซตบริการหรือเว็บไซตชุมชน(Community & Service Website) เว็บไซตประเภทนี้
จัดทําข้ึนดวยวัตถุประสงคหลักเปนเคร่ืองมือในการสรางชุมชนหรือใหบริการแกลูกคาหรือ สมาชิกของ
องคกรหรือบริษัทน้ันๆ โดยท่ัวไป นอกเหนือจากนําเสนอขอมูลเบ้ืองตน เชน ขอมูลเกี่ยวกับ บริษัทแลว 
จะตองประกอบดวยสวนท่ีเปน Interactive กับผูเขาเยี่ยมชม เชน กระดานซ้ือขายแลกเปล่ียนหรือแสดง
ความคิดเห็น (Web board) หรือระบบโปรแกรม ท่ีใหบริการสมาชิก หรือลูกคา เชน ระบบสินคา
สําหรับตัวแทนจําหนาย (Price List for Dealer) (3) เว็บไซตอี-คอมเมอรส (E-Commerce Website)  เปน
เว็บไซตท่ีจัดวาเปนเคร่ืองมือหลักของบริษัทหรือองคกรในการทําธุรกิจ เนื่องจากถูกจัดทําข้ึนเพื่อใชใน 
การตลาดหรือขายสินคาหรือบริการผานเครือขายเว็บไซต  (4) เว็บไซตนําเสนอส่ือผสม (Multimedia & 
Presentation Website)  เว็บไซตการนําเสนอดวย ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ท่ีมี  ความใกลเคียงกับการ
นําเสนอจากหนาจอโทรทัศน เชน ภาพเคล่ือนไหว (Animation) เสียง (Sound) หรือภาพวีดีโอ (VDO)  
ในชวงแรกเว็บไซตจะมีแตขอความท่ีใหขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการ  การสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส กระดานขาวสนทนา หรือแมแตการใช SMS การสงขอความส้ันผานโทรศัพทมือถือ    
เว็บไซตเปนการใหบริการท่ีเขาถึงคนจํานวนมาก เขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา และยังเปดโอกาสให
ผูใชบริการสามารถสรางเนื้อหาดวยตนเองได  โดยใช web 2.0   ปจจุบัน โลกอินเตอรเน็ตกําลังอยูในยุค 
กลางหรือยุคปลาย ๆ ของ web 2.0  เว็บไซตท่ีใหบริการจึงมีลักษณะบริการแบบ Social Networking 
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเปนบริการผานเว็บไซตท่ีเปนการเชื่อมโยงแตละคนที่มีเครือขายสังคมของตัวเองผาน
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อยางไรก็ตาม การขยายตัวของอินเทอรเน็ตเพื่อใชในการตลาดแบบปฏิสัมพันธมีผลกระทบตอ
สังคมท้ัง ในทางกาวหนา สรางสรรค รวมถึงการสรางปญหาใหกับผูใชท่ีเห็นแกตัว มีความประพฤติไม
ดี ขาดความรับผิดชอบตอสวนรวม เชน ทําใหผูอ่ืนเสียหาย  พยายามบุกรุกเขาไปในระบบของผูอ่ืน ให
รายปายสีผูอ่ืน ตัดตอภาพผูอ่ืนไปทําภาพโปทําใหผูอ่ืนเสียหาย ใชภาษาหยาบคาย เปนตน   (บุญเรือง 
เนียมหอม, 2543) ผูประกอบการเว็บไซตจึงตองมีความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate social 
responsibility) คือ  การดําเนินธุรกิจไปตามครรลองของกฎหมายและจริยธรรม  โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูท่ีเกี่ยวของ  ท้ังผูท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรงตอความสําเร็จขององคกร  ไดแก 
พนักงาน ผูถือหุนและเจาของ ลูกคา ผูจําหนายวัตถุดิบ คูแขงขัน ผูจัดจําหนายสินคา และเจาหนี้  
ตลอดจนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจท้ังทางตรงและทางออม ไดแก ชุมชน รัฐบาล กลุม
รณรงค ส่ือมวลขน สาธารณชน และกลุมสนับสนุนธุรกิจตางๆ (อภิรัฐ ตั้งกระจาง,  2546)  จริยธรรม
เปนเคร่ืองมือควบคุมพฤติกรรมในระดับสูงของมนุษยแตเปนการควบคุมท่ีไมมีการลงโทษอยางชัดเจน
ดังเชนท่ีระบุในกฎหมาย แตเปนการลงโทษทางสังคม  (Social  Sanction) สวนกฎหมายนั้นเปน
เคร่ืองมือท่ีควบคุมความประพฤติในระดับตํ่าของมนุษย และมีบทลงโทษสําหรับผูฝาฝนอยางชัดเจน  
(นภาพร ขันธนภา, 2547)  

 เว็บไซตบนอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผูใชจํานวนมาก จึงจําเปนตองมี
จริยธรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Ethics) เปนสวนหนึ่งของจริยธรรม
ทางธุรกิจต้ังแตป 2533 เปนตนมา ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการบุกรุก การลวงละเมิดความเปนสวนตัว การ
เขาถึงขอมูลของบุคคลและธุรกิจ ขอมูลการส่ือสารโดยผานระบบการคาอิเล็กทรอนิกส    เร่ืองความลับ
ในการติดตอส่ือสารขอความโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากน้ันก็คือการปกปองลิขสิทธ์ิ ไมวา
จะเปนในรูปของซอฟแวร เพลง ทรัพยสินสวนบุคคล ทรัพยสินทางปญญา และประเด็นอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ เชน การใหบริการของพนักงาน (อภิรัฐ ตั้งกระจาง, 2546)  ถึงแมวาจะมีกฎหมายและ
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 เว็บไซตบริการ หรือเว็บไซตชุมชน   (Community & Service Website)   ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ี
ใหบริการท่ีมีความหลากหลาย  ไมวาจะเปนผลิตภัณฑของบริษัทเอง เชน การใหขอมูล สาระบันเทิง  มี
ลักษณะชุมชนออนไลน มีสวนท่ีปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ โดยมีเว็บบอรด ใหผูใชบริการไดโพตส
ขอความ ภาพ วิดีโอ มีการใหบริการชอปปงออนไลน การประมูล        บริการดาวนโหลด  ขอมูล-ความ
บันเทิงผาน SMS ขอมูลเสียงผานโทรศัพท  โฆษณา บริการ Mobile Design  จึงทําใหผูวิจัย มีความ
สนใจท่ีจะศึกษาแนวคิด  ทิศทาง  และแนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะอยางมีจิตสํานึก
สาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธผานเว็บไซตของผูประกอบการ เว็บไซตบริการหรือเว็บไซต
ชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสาธารณะอยางบูรณาการ 

 
1.2 วัตถุประสงค 

1.  ศึกษาแนวความคิดดานจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการตลาดแบบ
ปฏิสัมพันธ 
 2.  ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต 

3.  แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ 
  
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการตลาด
แบบปฏิสัมพันธ  ท่ีมีสถานประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร   ศึกษา เฉพาะเว็บไซตท่ีมีผูนิยมเขาใช
บริการมากท่ีสุด 5 อันดับท่ีถูกจัดอันดับในทรูฮิตอวอรดป 2006 ในเร่ืองท่ีเปนความรับผิดชอบตอ
สาธารณะดานผลิตภัณฑท่ีใหบริการบนเว็บไซต  การคัดกรองเนื้อหาท่ีใหบริการบนเว็บไซต  ศึกษาทิศ
ทางการทําตลาดปฏิสัมพันธ ท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตเกี่ยวกับการซื้อขาย การ
ประมูลสินคา การโฆษณา บนเว็บไซต   
           ศึกษาการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธเฉพาะท่ีเปนเว็บไซตท่ีผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการซ้ือ
ขายสินคา  มีการแสดงความคิดเห็น 
 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  ศึกษาเฉพาะ 5 เว็บไซต   ท่ีทําการสัมภาษณผูประกอบ 
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การ โดยศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย กฎ กติกาในการใชเว็บไซต และในการซ้ือขายสินคา กิจกรรมท่ีเว็บไซต
แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
 
1.4 นิยามศัพท 
 จิตสํานึกสาธารณะ คือ ความรับผิดชอบของผูประกอบการเว็บไซตท่ีมีตอผูบริโภค สังคม และ 
สาธารณะชน 
 ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง พฤติกรรมขององคกรท่ีสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีสังคม
ตองการและมีคุณคา 
 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ หมายถึง ผูประกอบการดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบในทางบวก
ตอสวนรวม ไดแก  ความรับผิดชอบตอผูใชบริการเว็บไซต สังคม ชุมชน  
 ผูประกอบการ หมายถึง เจาของกิจการหรือผูบริหารของบริษัทผลิตเว็บไซต 
 การตลาดแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Marketing) คือ การใชเว็บไซตในการนําเสนอผลิต 
ภัณฑ การซ้ือขายสินคาและบริการ ท่ีผูใชสามารถโตตอบ แสดงความคิดเห็นกับผูประกอบการเว็บไซต  
 ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ คือ การดําเนินงานดานการตลาดของเว็บไซตท่ีมีลักษณะ
โตตอบระหวางผูใหบริการเว็บไซตและผูใชบริการเว็บไซต 
 แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ คือ การ
สรางแนวปฏิบัติ กรอบการทํางาน ท่ีสงเสริมจิตสํานึกท่ีมีตอสาธารณะ 
 ผลิตภัณฑ หมายถึง  ชอปปงออนไลน  การโหลดริงโทน  เว็บบอรด  
 ทรูฮิต(Truehits) คือ ระบบใหบริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต ซ่ึงเปนผลงานวิจัย
และพัฒนา โดยสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ภายใตศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
 ออนไลน หมายถึง การเช่ือมตอสัญญานตลอดเวลา และใชคอมพิวเตอรในการติดตอผาน
เครือขาย 
 เว็บมาสเตอร (Webmaster) หมายถึง ผูวางแผน ดูแล บริหารและจัดการเว็บไซต ใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีวางไว  
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จิตสํานึกสาธารณะของ
ผูประกอบการเว็บไซต 
ในการตลาดแบบ 
ปฏิสัมพนัธ 

 
ผูบริหารกับจริยธรรม (11) 
Gene R. Laczniak , Patrick E. Murphy. 1993. 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

-สิทธิสวนบุคคล (The right  
  of privacy) George  
  Reynolds.2003.(82) 
-Freedom of Expression  
 George Reynolds.2003. 

-Ethical leadership (347) Tom McEwan. 2001 
-The ethics of cyberspace (p.42) Terry Halbert,  
   J.D. 2002. 
-Ethics and Society  (p.22)   Louis Alvin Day .2003 
-Model of  Marketing Ethics (42) 
 Gene R. Laczniak , Patrick E. Murphy. 1993. 

   การตัดสินใจ (8-14)   นภาพร ขันธนภา 2004 
-Business Ethics  and level of business  
  ethics (7,12)   Joseph W. Weiss .2006 
-จริยธรรมทางธุรกิจ  จินตนา บุญบงการ. 2549 

จริยธรรม 
-Ethical Theory (27) 
 Gene R. Laczniak , Patrick E. Murphy. 1993. 
-จริยธรรมในธุรกิจกับการตัดสินใจของผูทํา 

  Interactive Electronic Media 
       -Internet 
       -Mobile  
    Interactive Marketing 
     Ward Hanson, 2007 
       -E-commerce (427)  

 -Instant Messaging and SMS (75)  
       -Blogs  (79)  
        

   แนวคิด 
    -Corporate Social Responsibility (3) 
   -ความรับผิดชอบตอสังคม (10) 
       นภาพร ขันธนภา 2004 

-Corporate social  Performance  
 (Tom McEwan. 2001) 

    -Corporate governance (9) 
  (Tom McEwan. 2001, Jill Solomon,   
  2004) 6 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นําผลการวิจัยการทําตลาดปฏิสัมพันธของผูประกอบการมาเปนแนวทางในการเสริมสราง    
     จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสาธารณะอยางบูรณาการ  
2.  นําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตการใชส่ือปฏิสัมพันธเพื่อการตลาด 
      ปฏิสัมพันธท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสาธารณะ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “จิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ 
(Entrepreneur Public Consciousness in Interactive Marketing)” จากการศึกษาเอกสาร  ตํารา รายงานการ
วิจัย  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ในการคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยเสนอเปน 7 
ข้ันตอน คือ  

1. แนวคิดจริยธรรมในการจดัการ 
   แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม 
   จริยธรรมเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบของผูประกอบการ 
   จรรยาบรรณของการประกอบการ 

2. แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 
3. แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ 
4. แนวคิดเกีย่วกบักฎหมาย สิทธิสวนบุคคล ลิขสิทธ์ิ 
5. แนวคิดเกีย่วกบัอินเทอรเน็ตและเว็บไซต 
6. แนวคิดเกีย่วกบัอินเทอรเน็ตมารเก็ตต้ิง 
7. แนวคิดการตลาดปฏิสัมพันธ  
8. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 

ตอนท่ี 1  จริยธรรมในการจัดการ 
1.1  แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรม 
       ความหมายของจริยธรรม  
       จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาท่ีควรประพฤติ  ธรรม หมายถึง คุณความดี ความชอบ  

การปฏิบัติตามคําส่ังสอนทางศาสนา  
       จริยธรรม (Ethics) หมายถึง แบบแผนของการกระทําท่ีถูกตอง หรือเปนเคร่ืองนําทางไปสู 

หลักในการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกหลักศีลธรรม (อภิรัฐ ตัง้กระจาง, 2546) 
 
        จริยธรรม (Ethics) จากพจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.  2525 หมายถึง  ธรรมท่ีเปน
ขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม  กฎศีลธรรม (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2549) 
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       จริยธรรม คือ ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (จินตานา บุญบงการ,  
2549)  
        จริยธรรม (Ethics)   คือความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีถูก  และพฤติกรรมท่ีผิด พฤติกรรมทาง 
จริยธรรมเปนการอางอิงถึงพฤติกรรมท่ัวๆไปท่ีเปนท่ียอมรับตามคานิยมของสังคม (social norm) (George 
Reynolds, 2003) 
       จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติ ท่ีสังคมมุงหวังใหคนในสังคมนั้นประพฤติ 
มีความถูกตองในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เปนหนาท่ีท่ี
สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ท้ังนี้เพื่อกอใหเกิดความเจริญรุงเรือง
ข้ึนในสังคม การที่จะปฏิบัติใหเปนไปเชนนั้นได ผูปฏิบัติจะตองรูวาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด  (แสง จันทรงาม : 
ออนไลน) 

       คําวาจริยธรรม มักมาคูกับคําวา คุณธรรม    ซ่ึงท้ังสองคํา  มีความหมายท่ีแตกตางกัน จินตนา  
บุญบงการไดกลาวถึงความหมายท่ีแตกตางกันของคําวาจริยธรรม และคุณธรรมจากผูรูหลายทานอาทิ 
พ.อ.ดร.ชินวุธ สุนทรสีมะ ในหนังสือเร่ือง  “ความสําเร็จและความสุขของบัณฑิต” วา คุณธรรมคือ 
คุณสมบัติท่ีดี หรือคุณสมบัติท่ีเปนธรรมของบุคคลอันอาจเกิดจากการสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย
หรือเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีถายทอดกันมา  สวนจริยธรรมเปนส่ิงดีท่ียอมรับโดยคนท่ัวไป ให
เปนแบบของการคิดและการปฏิบัติจนเปนพฤติกรรมท่ีดีของบุคคล  
        ทานพุทธทาส กลาววา จริยธรรม แปลวา เปนส่ิงท่ีพึงประพฤติ จะตองประพฤติ จริยธรรม
หรือ ethic อยูในรูปของปรัชญา คือ ท่ีตองคิด ตองนึก 
        กอ สัวสดิพาณิชย ไดกลาววา จริยธรรม คือ ประมวลความประพฤติ และความนึกคิดในส่ิงดี
งามและเหมาะสม   
        อานันท ปนยารชุน ไดใหคําจํากัดความของคําวา “จริยธรรมทางธุรกิจ” วา คือ การ
ผสมผสานระหวางเศรษฐกิจและจริยธรรม โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมนโยบายและการปฏิบัติของภาค
ธุรกิจ ในการสรางความสําเร็จในการประกอบการอยางมีความรับผิดชอบ มีความยั่งยืน มีผลในระยะยาว 
ในขณะเดียวกัน ก็ชวยสรางความสมดุลระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการน้ันๆ อันไดแก ผูลงทุน 
ลูกจาง ลูกคา ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดลอมอยางสมดุล  
 จากความหมายของจริยธรรมท่ีมุงใหประพฤติ ปฏิบัติ และนึกคิดท่ีดี จึงไดมีการประยุกตใช
จริยธรรม (ethic) กับธุรกิจ แซมมวล เชอรโต (Samuel Certo)  (อางในจินตนา บุญบงการ)  ไดระบุวา 
ในทางธุรกิจ จริยธรรม (ethic) อาจหมายถึง ความสามารท่ีจะสะทอนถึงคานิยม (value) ในกระบวนการ
ตัดสินใจของบริษัท  เพื่อกําหนดวาคานิยมดังกลาว และการตัดสินใจมีผลกระทบอยางไรตอกลุมตางๆท่ีมี
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 จริยธรรมประกอบดวย 3 องคประการคือ 
                1. ดานความรูเหตรูุผล  (Moral reasoning)   หมายถึงความเขาใจในความถูกตอง      คือรูวาอะไร 
ถูกอะไรผิด สามารถตัดสินแยกแยะความถูกตองออกจากความไมถูกตองไดดวยการคิด 
 2. ดานอารมณความรูสึกสํานึกผิดชอบช่ัวดี ความเช่ือ (Moral attitude and belief) คือ ความ
พึงพอใจ ศรัทธา ความเล่ือมใส ความรูสึกชื่นชมยินดี ความนิยมท่ีจะรับมาเปนแนวทางปฏิบัติ 
 3. ดานพฤติกรรมการแสดงออก (Moral conduct) หมายถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลตัดสินใจไดวา
กระทําถูกผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2549) 
 
        ความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 
        จริยธรรมและกฎหมายเปนเคร่ืองมือท่ีมนุษยสรางข้ึนมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคม ท้ังสองอยางมีความแตกตางกันแตมีบทบาทเสริมซ่ึงกันและกัน 
        กฎหมายและจริยธรรม จะบอกวาประชาชนมีความรับผิดชอบท่ีจะทําในส่ิงท่ีถูกและ
หลีกเล่ียงการกระทําในส่ิงท่ีผิด ในดานจริยธรรมอะไรผิดอะไรถูกเปนเร่ืองของวัฒนธรรม แตในสวนของ
กฎหมายมักระบุชัดเจนวาอะไรถูกอะไรผิด  อยางไรก็ตามกฎหมายอยางเดียวไมสามารถไมพอเพียงใน
การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมและตองอาศัยจริยธรรม มีเหตุผลหลายประการท่ีเห็นวา
กฎหมายอยางเดียวไมเพียงพอ คือ 

1. ในวงการธุรกิจ  กฎหมายไมไดบังคับกับทุกกิจกรรมในทางธุรกิจ   เพราะไมไดหมายความวา  
อะไรก็ตามท่ีผิดจริยธรรมตองผิดกฎหมาย ความสัมพันธในทางสวนตัวหลายอยางอาจไมถูกตองตาม
จริยธรรม แตไมผิดกฎหมาย 

2. กฎหมายไมสามารถแกขอขัดแยงทางจริยธรรมได  และจะใชไดในกรณีกฎหมาย  ระบุไวเทา 
นั้นหรือเปนกรณีท่ีมีความชัดเจน ประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมาย จะแกไขขอขัดแยงทางจริยธรรม
โดยกฎหมายได เฉพาะประเด็นท่ีระบุไวในกฎหมายเทานั้น และเปนไปไมไดท่ีจะมีกฎหมายครอบคลุม
หมดทุกๆเร่ือง โดยเฉพาะในเร่ืองท่ี เกี่ยวกับจริยธรรมหรือศีลธรรม 
        เม่ือเปรียบเทียบระหวางจริยธรรม และกฎหมาย มีความแตกตางกันคือจริยธรรมเปน
เคร่ืองมือควบคุมพฤติกรรมในระดับสูงของมนุษยแตเปนการควบคุมท่ีไมมีการลงโทษอยางชัดเจนดังเชน
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        ความแตกตางกันอีกประการหนึ่ง คือ จริยธรรม จะเนนการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน คือ 
การสรางจิตสํานึกวาเปนการกระทําท่ีถูกท่ีควร สวนกฎหมายเปนการควบคุมจากภายนอก คือ เนนการ
ลงโทษ อยางไรก็ตามในกรณีของจรรยาบรรณ แมจะเนนการสรางจิตสํานึก แตมีบทลงโทษสําหรับผูท่ีไม
ปฏิบัติตาม 

       แนวคิดของจริยธรรมกับความรับผิดชอบตอสังคม  มักจะถูกนํามาใชปะปนกัน   ความรับผิด 
ชอบตอสังคม (Social Responsibility) เปนขอผูกพันท่ีธุรกิจจะตองมีตอสังคม การมีความสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมหมายถึงการท่ีธุรกิจดําเนินไปโดยมีผลกระทบในทางบวกตอสังคมสูงสุด และมีผล
ทางลบตอสังคมนอยท่ีสุด ความรับผิดชอบตอสังคมยังรวมถึงดานเศรษฐศาสตร ไดแกผลิตสินคาหรือ
บริการที่สังคมตองการ ในราคาท่ีทําใหธุรกิจดําเนินตอไปได และเปนไปตามขอผูกพันท่ีทําไวกับนัก
ลงทุน  ดานกฎหมายไดแก การทําตามกฎหมายท่ีใชบังคับ  อยูในกรอบของกฎหมาย และดานจริยธรรม 
ไดแก พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีสังคมคาดหวังจากธุรกิจโดยท่ีไมมีการตราไวเปนกฎหมาย (นภาพร ขัน
ธนภา, 2547) 

1.2 จริยธรรมเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหาร และผูประกอบการ 
ผูบริหาร หรือผูประกอบการจะตองรับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย เปา 

หมาย คานิยมขององคการ  เพื่อใหการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ    ในดานตางๆ ดังนี้  
1. ดานการกําหนดนโยบายขององคการ ความรับผิดชอบตอความสําเร็จขององคการ 

ความเปนผูนําดานการผลิต  หรือการใหบริการ     กําหนดนโยบายในการดําเนินงาน  
นโยบายในการผลิต นโยบายคุณภาพ ของบริษัท   เชน มีความมุงม่ันท่ีจะผลิตสินคาใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล และปลอดภัยตอผูบริโภค โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ  
         บางบริษัทอาจบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ คณะกรรมการเปนผูบริหาร
สูงสุด มีบทบาทสําคัญตอการบริหารงาน  โดยเปนผูกําหนดนโยบาย กลไกการบริหาร และระบบการ
กํากับดูแล เพื่อใหภารกิจของกิจการ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกตอง และเท่ียงธรรม  รวมทั้ง
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2. ดานการจางงาน  ผูบริหารมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการจางงานอยางมีจริย 

ธรรม ดังนี้ 
- คัดเลือกพนักงาน  โดยคํานึงถึงศักยภาพในการทํางาน   เหนือสถานภาพทางสังคม 

มอบหมายใหทํางานดวยความยืดหยุนและเปนธรรม สรางสภาวะกรทํางานท่ีไมเปนอุปสรรคตอท้ังทาง
รางกายและจิตในของพนักงานผูดอยโอกาสทางสังคม เหยียดเช้ือชาติ  สีผิว และภาษา ปราศจากความ
ลําเอียง ปฏิบัติกับทุกงานอยางเทาเทียมกัน 

3. ดานความรับผิดชอบตอสังคม ผูบริหารมีบทบาทในการกําหนดนโยบายดานความ 
รับผิดชอบตอสังคมอยางมีจริยธรรม ดังนี้ 

- เคารพตอสิทธิมนุษยชน    สนับสนุนความคิดริเร่ิม    ดานการพัฒนาชุมชน   สราง 
โอกาสดานการจางงานในชุมชน รวมท้ังจัดการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะ และพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
แกพนักงาน สรางโอกาสแหงความเทาเทียมกันในทุกระดับช้ันของการจางงาน 
        - สนับสนุนการศึกษา  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ   และสังคม     เพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
        - สงเสริมการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม  และส่ิงแวดลอม ในทิศทางท่ีมุงสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ไมเสนอจายหรือรับสินบน ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมือง 
        - สงเสริมใหพนักงาน   และชุมชนทราบ   และตระหนักถึง         นโยบายของบริษัท 
        - กระตุนใหคูคาและคูสัญญาปฎิบัติตามหลักการท่ีสอดคลองกับนโยบายของบริษัท 

4. ดานส่ิงแวดลอม ผูบริหารมีบทบาทในการกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมอยางมี 
จริยธรรม ดังนี้ 
        - ปองกันปญหาส่ิงแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของบริษัท  ปฏิบัติตามกฎ 
หมาย กฎระเบียบ รวมถึงขอกําหนดตางๆดานส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด  ปรับปรุงการดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง โดยกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานอยางชัดเจน  
       - อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยเนนการใชซํ้า การหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม 
รวมถึงการประหยัดพลังงานในทุกข้ันตอนการผลิตของบริษัท ตอบสนองทันทวงทีตอความกังวลดาน
ส่ิงแวดลอมของพนักงาน ชุมชน คูสัญญา และลูกคา เผยแพรเพื่อสรางความเขาใจในนโยบายส่ิงแวดลอม 
และฝกอบรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมแกพนักงานและคูสัญญาท้ังหมดของบริษัท      

5. ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผูบริหารมีบทบาทในการกําหนดนโยบายดาน 
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางมีจริยธรรม ดังนี้ 
         - คํานึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในสถานท่ีทํางานเปนอันดับแรก 
พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกันตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานกําหนด
มาตรการปองกัน 
       - ความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ ฝกอบรมพนักงานทุกคนเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน จัดใหมีอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีเหมาะสมแก
พนักงานทุกคน ปฏิบัติตามกฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเครงครัด 
 จริยธรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology ethics) เปนสวน
หนึ่งของจริยธรรมทางธุรกิจต้ังแตป 2533 เปนตนมา ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการบุกรุก การลวงละเมิดความ
เปนสวนตัว การเขาถึงขอมูลของบุคคลและธุรกิจ ขอมูลการส่ือสารโดยผานระบบการคาอิเล็กทรอนิกส 
เร่ืองความลับในการติดตอส่ือสารขอความโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้นก็คือการปกปอง
ลิขสิทธ์ิ ไมวาจะเปนในรูปของซอฟแวร เพลง ทรัพยสินสวนบุคคล ทรัพยสินทางปญญา และประเด็น
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน การใหบริการของพนักงาน (อภิรัฐ ตั้งกระจาง, 2546) 
 

1.3 การตัดสินใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางการตลาด 
       ในการกําหนดหนาท่ีทางการตลาด นักการตลาดมักจะเขาไปเกี่ยวของกับลูกคาเปนอันดับ

แรก  ดังนั้นส่ิงท่ีจะเนนคือเร่ืองเกี่ยวกบั ความซ่ือสัตย  ความนาเช่ือถือได การใหเกียรติ และความยุติธรรม  
กับความกดดันอันเนื่องจากความขัดแยงในบริษัท ความสัมพันธกับลูกคา  Normative ethics เปนสวน
หนึ่งของปรัชญาดานคุณธรรม ท่ีวิเคราะหเปนเกณฑ (criteria) เพื่อใชในการวัดประเมินกิจกรรมนั้นถูก
หรือผิด  นักวิชาการหลายทานไดสืบคนปจจัยใดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางการตลาด
และมีการกําหนดเปนรูปแบบท่ีแสดงใหเห็นถึงปจจัยดานจริยธรรมการตัดสินใจ  โดยใชแนวคิดวิเคราะห
ของนักจิตวิทยาทางการศึกษา ลอเรนส โคลเบิรก (Lawrence Kohlberg) (Gene R. Laczniak, 1993) ซ่ึง
พบวาการพัฒนาความรูความเขาใจดานคุณธรรมมี 3 ข้ันตอน ไดแก  

1. The preconventional stage เปนแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับปจเจกบุคคลในการแกปญหาดาน
คุณธรรมโดย ใหน้ําหนักเร่ืองการใหรางวัลและการลงโทษ เนนอํานาจหนาท่ี ขอกําหนด กฎ   

2. The conventional stage ข้ันตอนนี้ จะมีการตัดสินใจทีคํ่านึงถึงศีลธรรม พิจารณาการกระทําท่ี
นึกถึงความคาดหวังของกลุมบุคลคลอางอิง และสังคม  คุณธรรมท่ีคํานึงถึงคนอ่ืน องคกรสรางแรงจูงใจ
ดวยกฎระเบียบขององคกร ท่ียังคงทําใหเกิดความจงรักภักดี และทํางานเพ่ือสังคม 
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3. The principled stage เปนระดับของการพัฒนาดานคุณธรรมสูงสุด บุคคลท่ีอยูในระดับนี้ 
แกปญหาดานจริยธรรม ในลักษณะเกนิกวาบรรทัดฐานและกฎหมายที่บังคับใช การสงเสริมสิทธิข้ัน
พื้นฐาน คานยิมและขอตกลงทางกฎหมายของสังคม  

 
1.4  จรรยาบรรณของการประกอบการ 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2549)  ไดกลาวถึง จริยธรรมวิชาชีพ หมายถึง อาชีพท่ีตองอาศัยความรู 
ความชํานาญมาจากคําวา จริยธรรม และคําวาวิชาชีพ  วิชาชีพ หมายถึงวิชาท่ีตองอาศัยความรูความชํานาญ 
ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา professional ซ่ึงหมายถึงอาชีพเฉพาะอยางหนึ่ง ตองมีการศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมใหกาวหนา และมีการฝกอบรมใหมีความเช่ียวชาญเปนพิเศษ หรือหมายถึงขอความท่ีแสดงออก
ถึงความเช่ือ ความรูสึกตางๆ คําวาวิชาชีพ ตางจากคําวาอาชีพ คําวาวิชาชีพตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเปน
พิเศษจนมีความรูความชํานาญในระดับสูง สวนคําวาอาชีพหมายถึงการประกอบอาชีพตางๆเพื่อหาเล้ียง
ชีพ 

        จริยธรรมวิชาชีพ เปนแนวทางใหผูประกอบการยึดถือปฏิบัติอยางถูกตอง เพื่อใหเปนท่ียอม 
รับและยกยองของสังคม และเพื่อรักษาและผดุงไวซ่ึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพของตน หากผู
ประกอบวิชาชีพละเลยหรือประพฤติปฏิบัติผิดตอขอบัญญัติแหงจรรยาบรรณของวิชาชีพแลวจะทําใหเกิด
ปญหาแกตนเองและสังคม ขาดความเช่ือถือไววางใจไมเปนท่ียกยอง  ไมมีเกียรติศักดิ์ศรีอีกตอไป 

         คําวาจรรยาบรรณ  ตามรากศัพท หมายถึง หนังสือวาดวยความประพฤติ  หรืออาจแปลไดวา  
ประมวลหลักของความประพฤติ สวนจริยธรรม หมายถึง ธรรมของการประพฤติ จรรยาบรรณเปน
ขอกําหนดทางจริยธรรมของวิชาชีพ เปนขอกําหนดทางศีลธรรมหรือจริยธรรมที่สมาชิกในกลุมวิชชาชีพ
นั้นๆ จัดทําข้ึน 

        จรรยาบรรณวิชาชีพ  หมายถึง  ประมวลความประพฤติท่ีผูประกอบการวิชาชีพ  แตละแขนง 
กําหนดข้ึนเพื่อรักษาและสงเสริมปกปองเกียรติคุณช่ือเสียงของสมาชิกในวงการวิชาชีพนั้น  ซ่ึงอาจเปน
ลายลักษณอักษรหรือไมนั้นก็ได  

กฎบัตรจรรยาบรรณ มี  4 ประเภท คือ 
1. กฎบัตรจรรยาบรรณของบุคคล ท่ีแตละคนมียึดถือในจิตใจ มีพื้นฐานคุณธรรมท่ีไดรับการ 

อบรมมาจากบิดามารดา ครอบครัว สถานศึกษา เพื่อนและสังคม ส่ิงแวดลอม โดยมีกฎศีลธรรม ประเพณี 
คานิยม วัฒนธรรมท่ีควรยึดถือเปนหลักในการดําเนินชีวิต 
 2.    กฎบัตรจรรยาบรรณของบริษัท หมายถึงการสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อสรางบรรยากาศใน
การทํางานเพ่ือการบริหารจัดการในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จในการดําเนิน
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 3. กฎบัตรจรรยาบรรณในวงการ หมายถึงวงการผูประกอบการอาชีพตางๆ ท่ีมีท้ังคนท่ีดีและไมดี 
การกระทําของคนท่ีไมดีทําใหคนสวนใหญไดรับความเสียหายเส่ือมเสียช่ือเสียงไปดวย ทําใหมีผลตอการ
ยอมรับนับถือ ความเช่ือถือของบุคคลอ่ืน เชน จรรยาบรรณในวงการบันเทิง วงการกีฬา  
 4. กฎบัตรจรรยาบรรณในวิชาชีพ จากการรวมตัวกันของผูประกอบอาชีพตางๆ ไดมีการกอต้ัง
เปนองคกรวิชาชีพนั้นไดรวมกันกําหนดกฎบัตร หรือขอกําหนดของผูประกอบการวิชาชีพไว ไดแก 
อาชีพแพทย พยาบาล ทนายความ ครูอาจารย ขาราชการ วิศวกร นักบัญชี ผูสอบบัญชีอนุญาต ฯลฯ เพื่อ
เปนหลักใหผูประกอบอาชีพนั้น ยึดถือปฏิบัติตาม  หากบุคคลใดกระทําผิดตอกฎบัตรจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  ก็จะมีบทกําหนดโทษ มีความผิด และถูกถอดถอนจากวงการอาชีพนั้น  
  
 ตอนท่ี 2 แนวความคิดความรับผิดชอบตอสังคม 
 ขอบเขตความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจตอสังคม ประกอบดวย 
 1. ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมนุมชน (Society and Community) หมายถึง องคการควรผลิต
สินคาหรือใหบริการที่เปนท่ีตองการของชุมนุมชนเปนการตอบสนองความตองการของประชาชน และ
ผลิตสินคาหรือใหบริการท่ีไมทําใหชุมนุมชนเส่ือมโทรมหรือมอมเมาประชาชน ผลิตและจําหนายสินคาท่ี
มีคุณภาพ 
 2. ความรับผิดชอบตอสุขภาพและสวัสดิการของประชาชน (Health and Welfare)  หมายถึง 
องคการไมผลิตสินคาหรือใหบริการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน การผลิตสุรา หรือบุหร่ี ควรมีคําเตือน
ผูบริโภค  
 3. ความรับผิดชอบดานการศึกษา  (Education)    หมายถึง การใหความรูแกผูบริโภค  หรือการให 
ความรูแกประชาชนในการใชสินคา หรือใชบริการนั้นอยางถูกวิธี 

4. ความรับผิดชอบดานสิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง ความรับผิดชอบบุคคลท่ีตองการ 
แสดงความคิดเห็นหรือรองเรียนตอสินคาหรือบริการใหสามารถทําได หรือสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน
และบุคคลตางๆท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
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 5. ความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม (Environment) หมายถึง ความรับผิดชอบตอการไมทําใหเปน
อันตรายตอส่ิงแวดลอม เชน ไมปลอยมลพิษจากโรงงาน ไมปลอยน้ําเสียลงสูแมน้ําลําคลอง  
 6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค (Consumer) หมายถึง รับผิดชอบตอการอุปโภคบริโภคของลูกคา 
การรับคืนสินคาท่ีดอยคุณภาพ การรับประกันคุณภาพตามที่กลาวอาง 
 7. ความรับผิดชอบตอวัฒนธรรมอันดี (Culture) หมายถึง การผลิตสินคาท่ีคํานึงถึงวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้น หรือคํานึงถึงขอกําหนดทางศาสนา เชน การทําธุรกิจเปดสถานบันเทิงในยามกลางคืนท่ีมีการ
แสดงท่ีลอแหลม เปนแหลงอบายมุขของเยาวชน เปนตน 
 8. ความรับผิดชอบตอชุมนุมชน (Voluntary Responsibilities) อาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชน 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. ความรับผิดชอบดานจริยธรรม (Ethical Responsibilities) ทําในส่ิงท่ีถูกตอง หลีกเล่ียงส่ิงท่ีเปน
ผิดเปนภัยเปนอันตรายตอผูบริโภค 
 10. ความรับผิดชอบดานกฎหมาย (Legal Responsibilities) เช่ือฟงและปฏิบัติตามขอกําหนดของ
กฎหมาย 
 11. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibilities) การพิจารณาผลกําไรที่เหมาะสม 
บริหารจัดการธุรกิจอยางถูกตอง 
 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate social responsibility) หมายถึง การดําเนินธุรกิจ
ไปตามครรลองของกฎหมายและจริยธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูท่ีเกี่ยวของ ท้ังผูท่ีมีความ
เกี่ยวของโดยตรงตอความสําเร็จขององคกร ไดแก พนักงาน ผูถือหุนและเจาของ ลูกคา ผูจําหนายวัตถุดิบ 
คูแขงขัน ผูจัดจําหนายสินคา และเจาหนี้  ตลอดจนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจท้ังทางตรง
และทางออม ไดแก ชุมชน รัฐบาล กลุมรณรงค ส่ือมวลขน สาธารณชน และกลุมสนับสนุนธุรกิจตางๆ 
ธุรกิจจะตองแสดงบทบาทความเปนผูนําในส่ิงท่ีถูกตองและเปนประโยชนตอสังคม มีความหวงใยใน
ชุมชนและส่ิงแวดลอม รวมทั้งยินดีท่ีจะเสียสละผลกําไรบางสวนขององคกร เพื่อพัฒนาชุมชนใหดีข้ึน 
ตลอดจนแกปญหาดานส่ิงแวดลอมตางๆ การท่ีจะเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบสังคม ไมไดหมายความ
วาธุรกิจจะตองละท้ิงวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจของตน องคการธุรกิจควรมีความรับผิดชอบ
ในดานตางๆ ท่ีสําคัญ 3 ดาน ไดแกความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ การผลิตและจําหนายสินคาและบริการ 
เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค  เพ่ือแสวงหากําไรสูงสุด  ความรับผิดชอบดานกฎหมาย คือการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรอยางถูกตอง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับตางๆของสังคม  
ความรับผิดชอบทางดานสังคม คือการดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามครรลองของกฎหมายและจริยธรรม 
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 จากปรามิดความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR) ของ Archie 
B. Corroll, “The Pyramid of Corporate Responsibility, 1991” อางใน เนตรพัณณา ยาวิราช, 2549 ท่ีมี 4 
ระดับ ไดแก ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ  ความรับผิดชอบดานกฎหมาย ความรับผิดชอบดานจริยธรรม 
ความรับผิดชอบตอชุมนุมชนซ่ึงสอดคลองกับจินตนา บุญบงการท่ีไดแบงความรับผิดชอบท่ีผูบริหารควร
จะมีตอสังคมเปน 5 ระดับ ไดแก ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ  ความรับผิดชอบดานกฎหมาย ความ
รับผิดชอบดานจริยธรรม โดยเพิ่มความรับผิดชอบโดยใชดุลยพินิจอีกหนึ่งระดับ ซ่ึงความรับผิดชอบนี้
เปนความสมัครใจของผูบริหารองคกรโดยตรง  ความรับผิดชอบนี้ไมไดบังคับไวเปนกฎหมายหรือเปนส่ิง
ท่ีพนักงานคิดวาควรไดรับตามหลักจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมท้ังหมด  
 
 
 
 

ความรับผิดชอบโดยใชดุลพนิิจ 
 (Discretionary Responsibility) 

 ความสมัครใจในการตดัสินใจ 

 ความรับผิดชอบดานจรยิธรรม 
(Ethical Responsibilities) 

ทําในส่ิงท่ีถูกตอง หลีกเลี่ยงส่ิงท่ีเปนพิษเปนภัย  
 ความรับผิดชอบดานกฎหมาย 

(Legal  Responsibilities) 
เชื่อฟงและปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย 

 
 

ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ 
(Economic Responsibilities) 

การพิจารณาผลกําไรท่ีเหมาะสม 

ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน 
 (Voluntary Responsibilities) 

อาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชน พฒันาคุณภาพชวิีต 

 
ปรับ จาก Archie B. Corroll, “The Pyramid of Corporate Responsibility, 1991”

 
 

อางใน เนตรพัณณา ยาวิราช, 2549  
 
 
ตอนท่ี 3 แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ 
 จิตสํานึก หมายถึง ภาวะท่ีจิตต่ืนและตูตัวสามารถตอบสนองตอส่ิงเราจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ 
รูป เสียงกล่ินรส และส่ิงท่ีสัมผัสไดดวยกาย (อางถึงในจักรนาท นาคทอง 2548) (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, น 231) 
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จิตสํานึกคือการตระหนักรูอยางลึกซ้ึง  มีความเขาใจในเร่ืองนั้นๆพรอมท่ีจะปฏิบัติการ  
ยกตัวอยาง เชน จิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม คือตองมีความเขาใจวาทําอยางไรจึงจะไมเปนอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอม  จิตสํานึกเหลานี้ทุกคนจะมีอยูในจิตใจ คือจิตสํานึกท่ีอยากจะทําความดี ซ่ึงไดบมเพาะมาจาก
ศาสนา แตการอยากทําความดีแตไมรูวาจะทําความดีไดท่ีไหนอยางไรก็ไรคา ดังนั้น จึงตองกระตุนหรือช้ี
ใหเยาวชนไดเห็นถึงสภาพปญหาในสังคม หรือวิธีทางของการทําสังคมใหดีขึ้นวาจะทําอยางไร (จักรนาท 
นาคทอง, 2548) 

จิตสํานึกทางสังคม หมายถึง การตระหนัก และคํานึงถึงสวนรวมรวมกันหรือคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีรวม
ความสัมพันธเปนกลุมเดียวกับตน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2524, น 81) 

จิตสาธารณะ หมายถึง จิตสํานึกเพื่อสวนรวม สาธารณะ คือ ส่ิงท่ีไมไดเปนของผูหนึ่งผูใด จิตสา
ธารณจึงเปนความรูสึกนึกการเปนเจาของในส่ิงท่ีเปนสาธารณะในสิทธ์ิและหนาท่ีท่ีจะตองดูแลและ
บํารุงรักษารวมกัน 

จิตสาธารณะเพ่ือสวนรวม มี 2 ลักษณะ คือ 
1. การกระทําของตนเอง ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบและเกิดความ

เสียหายตอสวนรวม 
2.  บทบาทชวยสังคมในการรักษาประโยชนของสวนรวม เพื่อแกปญหา สรางสรรคสังคม เปน

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
จิตสาธารณะ เปนความรับผิดชอบเกิดข้ึนภายใน คือความรูสึกนึกคิด จิตใตสํานึก ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงอยูในจิตท่ีสงผลสูการกระทําภายนอก (เวชพล ออนละมัย เรียบเรียง : ออนไลน)  
จิตสํานึกสาธารณะ 
นวลละออ แสงสุข กลาวถึงความหมายของจิตสํานึกสาธารณะ ประกอบดวย จิตสํานึก และ

สาธารณะ  ราชบัณฑิตยสถาน (2525;23)  ใหความหมายของจิตสํานึกวา หมายถึง ภาวะท่ีจิตต่ืนและ
รูสึกตัว สามารถตอบสนองตอส่ิงเรา จากประสาทสัมผัสท้ัง 5  คือ รูป กล่ิน เสียง และส่ิงท่ีสัมผัสไดดวย
กาย  สวนคําวา สาธารณะ ราชบัณฑิตยสถาน (2493: 902)  ใหความหมายวาหมายถึง ท่ัวไป สามัญ 

ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของจิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะวา  คือ การ
ตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือการคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีรวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกันสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดใหความหมายวา การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเร่ืองของ
สวนรวมที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ  มีความสํานึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดี
งาม ละอายตอส่ิงผิด เนนความเรียบรอย ประหยัดและมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ          
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ดังนั้น จิตสํานึกสาธารณะ คือ จิตสํานึกของสังคม (Social Consciousness) ท่ีถายทอดสืบตอกัน
มาตราบเทาท่ียังมีการดํารงอยูของสังคม (Social Being)  จิตสํานึกสาธารณะ ประกอบดวยคําวา 
“จิตสํานึก” และ “สาธารณะ”        “จิตสํานึก” เปนเร่ืองของ Mind หรือ Spirit  กอนท่ีเราจะกระทําส่ิงใด 
จิตท่ีสามารถสงผานการส่ันสะเทือนทางอารมณโดยผานไปยังสมองกอนจะกระทําทางกาย คือจะตองคิด
กอนกระทํานัน่เอง “สาธารณะ” Public เปนเร่ืองของสวนรวมที่ทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของรวมกัน มี
สิทธิในการใชและมีหนาท่ีบํารุงรักษารวมกัน           สาธารณะ มี 3 ลักษณะ คือ 1.พื้นท่ีสาธารณะ 2.
โครงสรางสาธารณะ (เชน กฎหมาย, ระบบโทรคมนาคม, ส่ือมวลชน ฯลฯ) 3.กระบวนการสาธารณะ 
(เชน ประชาพิจารณ) พบวามีการใชคําวา“จิตสํานึก” “จิตสาธารณะ” และ  “จิตอาสา” ในบริบทท่ี
เหมือนกนัดังนั้น 3 คํา นี้จึงมีความหมายใกลเคียงกัน"จิตสํานึกสาธารณะ" ตองสัมพันธอยูกับ "สํานึกของ
ความเปนเจาของ" และ “ความสํานึกของความเปนเจาของ” ก็ตองผูกอยูกับ "สมบัติชุมชน"     

ตอนท่ี 4  แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายสิทธิสวนบุคคล และลิขสิทธ์ิ 
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน    พ.ศ.๒๕๔๒    กาํหนดคํานยิามคําวา   “กฎหมาย”     ไววา 
“กฎหมาย” (กฎ) น. กฎ ท่ีสถาบัน   หรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐ ตราข้ึน  หรือ ท่ีเกิดขึ้นจาก   จารีตประเพณี 
อันเปนท่ียอมรับนับถือ เพื่อ ใชในการบริหารประเทศ เพื่อ ใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือ เพื่อกําหนด
ระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคล หรือ ระหวางบุคคลกับรัฐ 
 

จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเห็นวา ราชบัณฑิตสถาน ไดใหนิยาม
คําวา “กฎหมาย” ไวอยางละเอียดถ่ีถวน ทุกแงมุม ซ่ึงอาจแยกเปนหวัขอเร่ืองใหวเิคราะหความหมายได ๔ 
หัวขอ เพื่อทราบความหมายโดยละเอียดของคําวา “กฎหมาย” ดังนี ้
(๑)   กฎหมายเปน กฎ  
(๒)  ผูมีอํานาจตรากฎหมาย ไดแก สถาบัน หรือ ผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐเทานั้น  
(๓)   ประเภทของกฎหมาย     กฎหมายมี ๓ ประเภท คือ . 
          (ก) กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน    เพื่อใชในการบริหารประเทศ    (กฎหมายท่ีกาํหนดระเบียบแหง
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับรัฐ)  
         (ข) กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน เพื่อกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคล (กฎหมายแพงและ
พาณิชย) 
         (ค)  กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน เพื่อกําหนดลักษณะของการกระทําท่ีถือวาเปนความผิด (กฎหมายอาญา) 
(๔)  กฎหมายตองมีสภาพบังคับ  
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คุณธรรม และกฎหมาย (Moral and Legal Issues) 
มีการพูดถึงประเด็นจริยธรรมคอมพิวเตอร   เพราะมีชองวาง (vacuum)  ของนโยบายท่ีจะเลือกใช 

กฎหมายหรือ บางอยางมาเติมเต็มชองวางนี้ มีความเปนไปไดท่ีบางสวนของชองวาง ควรจะปลอยใหเปน
ทางเลือกแตละบุคคล นโยบายของสถาบัน หรือ จารีตประเพณี  ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม (social 
convention)  ดีกวาท่ีจะใชกฎหมาย imposition of  law เชน  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา (intellectual 
property laws) จะกําหนดวาอะไรท่ีสามารถและไมสามารถเปนเจาของ  และมีการเคารพ (respected) สิทธิ
ในทรัพยสินนั้นอยางไร (Deborah G. Johnson, 2001,p. 13) 
 
 สิทธิสวนบุคคล (Right of privacy) 

สิทธิสวนบุคคลในความหมายของ Samuel Warren และ Louise Brandies คือการท่ีจะไมถูก
นําลักษณะท่ีเกี่ยวของกับบุคคลแตละคน (aspect of personality)   เผยแพรสูสาธารณชนไมวาจะเปนการ
เผยแพรในรูปแบบของหนังสือพิมพ ปายโฆษณาและลักษณะท่ีเกี่ยวกับบุคคลนั้น ไมไดจํากัดแครูปภาพ
ของบุคคล แตเปนการคุมครองไมใหบุคคลตองถูกวิพากษวิจารณโดยหนังสือพิมพดวย 

ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลจะเกิดข้ึนเม่ือมีการนําลักษณะท่ีเกี่ยวกับบุคคล
เผยแพรสูสาธารณะ โดยไมจําเปนตองพิจารณาวาภาพหรือการเผยแพรนั้นอยูในลักษณะท่ี "นาจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือไม" เพียงแคมีการเผยแพรก็ถือเปนความผิด (OK Nation, 2550 : 
ออนไลน) 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิข้ันพื้นฐานท่ีมนุษยทุกคนไดรับอยางเสมอภาคกันเพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางสันติสุข  มีศักดิ์ศรี  มีเสรีภาพ  มีไมตรีจิต  และมีความเมตตาตอกัน  โดยไมคํานึงถึง
ความแตกตางในเร่ืองเช้ือชาติ  สีผิว  เพศอายุ  ภาษา  ศาสนา  สถานภาพทางกาย    หรือสุขภาพ  

          ปญหาสิทธิสวนบุคคลหรือความเปนสวนตัวของผูใชอินเตอรเน็ตมีปญหาเสมอๆ  ตั้งแตการนําภาพ
มาโพสตแบบวาบหวิว เปนภาพท่ีแอบถาย หรือการเอาขอมูลของบุคคลอ่ืนมาเปดเผย ซ่ึงไมไดขออนุญาต 
ไมไดรับอนุญาต การละเมิดสิทธิสวนบุคคลบนโลกอินเตอรเน็ต  หลายกรณีนํามาซ่ึงการเส่ือมเสียชื่อเสียง  
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ลิขสิทธ์ิ (Copyright) 
 ลิขสิทธ์ิตามความหมายของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย หมายถึง “สิทธิแตเพียงผู
เดียวท่ีจะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานท่ีผูสรางสรรคไดทําข้ึน” (กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย) 

ลิขสิทธ์ิ เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหน่ึงท่ีไดรับการคุมครองตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิ
โดยอัตโนมัติไมตองจดทะเบียนเพ่ือขอรับความคุมครอง  การแจงขอมูลลิขสิทธ์ิเปนเพียงการรวบรวม
ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ ไมกอใหเกิดสิทธิใดๆทางกฎหมาย  นอกจากน้ีพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 ยังใหความคุมครองแกนักแสดง อันไดแก ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซ่ึง
แสดงทาทาง รอง กลาว พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด จะไดรับการคุมครองในประเทศท่ีเปน
ภาคีสมาชิกแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธ์ิหรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดง
ซ่ึงประเทศไทยเปนภาคีอยู   

 

ประเภทของงานสรางสรรค  
งานสรางสรรคท่ีมีลิขสิทธ์ิประกอบดวยงานตางๆ ดังนี ้
1. งานท่ัวไป ไดแก  

1. วรรณกรรม เชน หนังสือ สุนทรพจน โปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. นาฏกรรม เชน ละคร โขน 
3. ศิลปกรรม เชน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ สถาปตยกรรม ภาพถาย แผนท่ี 

ศิลปะประยกุต 
4. ดนตรีกรรม ไดแก ทํานองเพลง เนื้อรองและทํานอง การเรียบเรียงเสียงประสานง 
5. โสตทัศวัสดุ เชน วิดีโอเทป วีซีดี ดวีีด ี
6. ภาพยนตร 
7. ส่ิงบันทึกเสียง เชน แผนเสียง เทปเพลง ซีดีเพลง 
8. งานแพรเสียงแพรภาพ คือ งานท่ีนําออกสูสาธารณชนโดยทางวิทยุ โทรทัศน หรือ

วิธีอ่ืนที่คลายคลึงกัน 
9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  วิทยาศาสตรหรือศิลปะ 

งานสืบเนื่อง ไดแก 2. 
1. งานดัดแปลง หมายถึง การทําซํ้าโดยเปล่ียนรูปใหม ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม โดยไดรับ  
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     อนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ 
2. งานรวบรวมหรือประกอบเขาดวยกัน โดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ 

 
ส่ิงท่ีกฎหมายไมคุมครอง ไดแก 

- แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร 
- ข้ันตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช หรือการทํางาน 

 
ส่ิงท่ีไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิ 

- ขาวประจําวนัและขอเท็จจริงตางๆ ท่ีมีลักษณะเปนเพยีงขาวสาร 
- รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
- ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ คําช้ีแจง ของหนวยงานรัฐหรือทองถ่ิน 
- คําพิพากษา คําส่ัง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
- คําแปล และการรวบรวมส่ิงตางๆ ขางตน ท่ีหนวยงานของรัฐหรือทองถ่ินจัดทําข้ึน 

 
ผูท่ีไดรับการคุมครองลิขสิทธ์ิ 

1. ผูสรางสรรคงานโดยความคิดริเร่ิมของตนเองมิไดลอกเลียนแบบผูอ่ืน 
2. ผูรวบรวมหรือดัดแปลงลิขสิทธ์ิ โดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิเดิมแลว 
3. ผูรวบรวมฐานขอมูล โดยการคัดเลือกหรือจัดลําดับในลักษณะท่ีมิไดลอกเลียนผูอ่ืน 
4. ผูสรางสรรคในฐานะพนกังานหรือลูกจาง ถามิไดทําหนงัสือตกลงกับนายจางไวเปน

อยางอ่ืน 
5. ผูวาจางใหบุคคลอ่ืนสรางสรรคงาน เวนแตจะไดตกลงกับผูรับจางไวเปนอยางอ่ืน 
6. หนวยงานของรัฐหรือของทองถ่ิน ท่ีสรางสรรคงานโดยการจาง หรือตามคําส่ัง หรือ

ในความควบคุมของตน 
 

การคุมครองลิขสิทธ์ิ 
สิทธิทางเศรษฐกิจ : เจาของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแตเพยีงผูเดียวที่จะกระทําการตองานอันมี 

ลิขสิทธ์ิของตน ดังนี ้
1. ทําซํ้าหรือดัดแปลง 
2. เผยแพรตอสาธารณชน 
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3. ใหเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และส่ิงบันทึกเสียง 
4. ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธ์ิแกผูอ่ืน 
5. อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิตามขอ 1, 2, หรือ 3  
สิทธิทางศีลธรรม : ผูสรางสรรคมีสิทธิ 
1. แสดงวาตนเปนผูสรางสรรคงาน 
2. หามมิใหผูรับโอนหรือบุคคลใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการอ่ืน

ใดแกงานนัน้จนเกิดความเสียหายแกช่ือเสียง หรือเกียรติคุณของผูสรางสรรค 
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 กรณีเฉพาะ เชน วิจยัหรือศึกษาโดยไมแสวงหากําไร ท้ังนีภ้ายใตเล่ือนไขหลัก 2 ประการ 

1. ไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจาของลิขสิทธ์ิ
เกินสมควร 

2. ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควร 
อายุการคุมครองลิขสิทธ์ิ 

1. ตลอดอายุของผูสรางสรรค + 50 ป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย 
2. งานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ส่ิงบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ 

คุมครอง  50 ป นับแตวันสรางสรรค หรือวันโฆษณางานคร้ังแรก 
3. งานศิลปประยุกต มีอายุ 25 ป นับแตวันสรางสรรคหรือวันโฆษณางานคร้ังแรก 

กรณีผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล คุมครอง 50 ป นับแตวันสรางสรรค หรือวันโฆษณางานคร้ังแรก 
 
ผลภายหลังลิขสิทธ์ิหมดอาย ุ
งานนั้นตกเปนสมบัติของสาธารณะ บุคคลใดๆ สามารถใชงานนั้นๆ ไดโดยไมเปนการละเมิด

ลิขสิทธ์ิ 
 

    กฎ มีหลายความหมาย ความหมายหน่ึง หมายถึง ขอความหรือถอยคําท่ีบังคับใหปฏิบัติตามการ
ปฏิบัติตามอาจเปนการใหกระทํา หรือไมใหกระทําก็ได อาจมีขอกําหนดลงโทษผูท่ีทําผิดกฎแตการ
ลงโทษจะหนกัเบาข้ึนอยูกับอํานาจของ ผูออกกฎ และการกระทําท่ีกําหนดเปนกฎนั้น การทําผิดกฎอาจไม
ตองรับโทษเลย หรือรับโทษสถานเบา เชน การตัดสิทธิบางอยาง หรืออาจรุนแรงถึงข้ันถูกประหารชีวิต ก็
ได 
 กติกา หมายถึง ขอกําหนด หรือขอตกลงท่ีวางไวสําหรับการแขงขันกฬีา 

 

DPU



 
 

24

 
 
 ขอบังคับ หมายถึง ขอกําหนดท่ีตั้งข้ึนสําหรับบังคับใหคนทําหรือไมกระทําการใดๆ ตามกฎหมาย 
หรือตามท่ีสถาบันหรือองคกรผูมีอํานาจกาํหนดใชเฉพาะแกผูท่ีเกี่ยวของกับ สถาบันหรือองคกรน้ันๆ
ขอบังคับ มักใชบังคับเฉพาะผูท่ีเกี่ยวของเทานั้น การกระทําท่ีผิดขอบังคับอาจไมมีโทษรุนแรง 
 
ตอนท่ี  5   แนวคิดเก่ียวกับอินเทอรเน็ตและเว็บไซต (Internet and Web) 
    อินเทอรเน็ต  เปนแหลงขอมูลขาวสารที่ไดจากเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเช่ือมโยงจาก
เครือขายคอมพิวเตอรขนาดยอยจากท่ีตางๆทั่วโลกไวดวยกันโดยติดตอส่ืสารกันดวย E-mail (Electronic 
Mails)  

    การบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ  E-mail)  เปนวิธีการติดตอส่ือสาร
ระหวางกันบนเครือขายอินเทอรเน็ตรูปแบบหนึ่ง การรับสงอีเมลอาจเปนการรับสงขอมูลหรือการแนบ
เอกสาร รูปภาพ  จนกระท่ังการสงเอกสารแบบมัลติมีเดียที่มีท้ังภาพเสียง ทําใหการส่ือสารมีความสมบูรณ 

    การบริการคนหาขอมูล (Search Engine) อินเทอรเน็ต ชวยยนระยะเวลาและระยะทางในการ
เดินทางไปคนควาหาขอมูลถึงแหลง อาทิ หองสมุด  มีขอมูลท่ีถูกรวบรวมไวมากมาย ผูใชสามารถ
นํามาใชไดทันทีท่ีตองการ แตก็เปนการยากท่ีผูใชท่ัวไปจะจําหรือทราบวามีขอมูลในเว็บไซตนั้นๆ จึง
จําเปนตองมีระบบการสืบคนหรือเว็บไซตกลางเพื่อการคนหาขอมูล การซ้ือขายแลกเปล่ียนผาน
อินเทอรเน็ต (Internet Trading) ผูคนสามารถซ้ือขายของกันไดเพียงแตเปดเว็บไซตซ้ือขายข้ึนมารับชม
ภาพ และขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ กอนการตัดสินใจซ้ือและเจาของรานก็ทําการจัดสงสินคาไปให
ผานระบบการจัดสงไปรษณียหรือพนักงานขนสงไดทันที  (ภาวุธ พงษวิทยภานุ, 2550) 

    การบริการอ่ืนๆ ซ่ึงมักเปนการติดตอแบบทันทีทันใด เชน  การพิมพขอความเพื่อคุยกัน (chat)  
การโทรศัพทผานอินเทอรเน็ต  การประชุมแบบเห็นหนากันผานอินเทอรเน็ต ซ่ึงท้ังสองฝายตองมีกลอง 
และไมโครโฟน การสงขอความส้ันๆถึงกัน โดยผานโปรแกรมประเภท Instant Messaging หรือ IM เชน 
ICQ , Yahoo! Messenger หรือ MSN Messenger  เปนตน การสง SMS (Short Message Service)   การ
ดาวนโหลด ไฟลขอมูล การบริการดูหนัง ฟงเพลงและติดตามขอมูล ขาวสาร (News and Entertainment)  
มีโปรแกรมหนัง เพลง หรืออ่ืนๆ ซ่ึงอาจเรียกจากบราวเซอร หรือจะสงไฟลดวยบริการประเภทอ่ืน เชน 
ftp (file transfer protocol) ก็ได (วิภา เพิ่มทรัพย, 2546) อินเทอรเน็ตทําใหผูใชแตละรายสามารถใช
เครือขายในการเขาถึงสารสนเทศแบบดิจิทัล  
 
     ทําไมเว็บจงึไมใชส่ิงเดยีวกันกับอินเทอรเน็ต 
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    เพื่อใหมีความชัดเจนในเร่ืองนี้ คําวาเว็บ (Web) คือบางอยางท่ีทํางานบนอินเทอรเน็ต  เปนหนา
งานบนอินเทอรเน็ตท่ีไดรับความนิยม และไมเหมือนกับอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนเครือขายของเครือขาย
คอมพิวเตอร ท่ีมีการเช่ือมโยงดวยเคเบิล สายไฟ และไมโครโพรเซสเซอร อินเทอรเน็ตสามารถรับสง
ขอมูลทุกประเภท เชน อีเมล และโปรแกรมคอมพิวเตอร  ในขณะที่เว็บถูกสรางข้ึนมาดวยขอมูลประเภท
ตางๆ หัวใจสําคัญของเว็บคือ การมีภาษาคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา Hypertext Markup Language, HTML ใน
การสรางหนาเว็บ (Web pages) รวมถึงการลิงค (Link)  กราฟก และสวนประกอบท่ีเปนมัลติมีเดีย  เว็บ
เปดโอกาสใหผูคนตางๆไดแสดงออกถึงความเปนตัวตนของเขา ไดคิดสรางสรรค ไดแสดงออกดวย
ขอความ ภาพ ศิลปะ และนําเสนอความเปนตัวเขาไปยังผูชม (David Gauntlett, 2000)   
     
 การบริการขอมูลแบบเว็บ ขอมูลตางๆบนอินเทอรเน็ตมักอยูในรูปของ เว็บเพจ (web page) หรือ
หนาของเอกสารเว็บ เรียกเต็มๆวา  “เวิลดไวดเว็บ”  (World Wide Web หรือ WWW) ซ่ึงเปนรูปของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีเรียกดูจากจอคอมพิวเตอรไดโดยใชโปรแกรม  “บราวเซอร” (browser)  เชน 
Internet Explorer  ซ่ึงในเว็บเพจนี้อาจมีท้ังภาพนิ่ง เสียง วิดีโอ หรืออ่ืนๆ  มีการเรียกดูเว็บ (browse) การดึง
ขอมูลลงมา (download) หรือสงขอมูลข้ึนไป (upload) และแตละหนาจะมีการเช่ือมโยงหรือ “ลิงค” (link)  
เพื่อชวยใหเรียกดูเอกสารอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกันไดโดยงาย แตละเว็บเพจจะเปนไฟลอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอร
เรียกวา “เว็บไซต” (web site) หรือ เว็บเซิรฟเวอร (Web Server) 
 
 สถิติการใชเวบ็ไซตในประเทศไทย  

ระบบใหบริการตรวจสอบสถิติ การเยี่ยมชมเว็บไซต ท่ีสมบูรณและมีคุณภาพนั้น จะมีใหบริการ
อยูแตในตางประเทศเปนสวนใหญ เว็บไซตของหนวยงานตางๆ ในประเทศไทยจําเปนตองพึ่งพาระบบ
ดังกลาวของตางประเทศเปนจํานวนมาก สงผลใหขอมูลการเยี่ยมชมเว็บไซตไทย อยูในมือของผู
ใหบริการในตางประเทศ ทรูฮิต คือ ระบบใหบริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต ซ่ึงเปน
ผลงานวิจัยและพัฒนาโดยสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ภายใตศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ จุดมุงหมายเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐและเอกชน มีระบบการ
ตรวจสอบสถิติ การเยี่ยมชมเว็บไซตในประเทศ  ทรูฮิตนอกจากใหบริการวิเคราะหสถิติแลว ยังมีการ
ใหบริการประชาสัมพันธ  บริการระบบความปลอดภัย  บริการแหลงขอมูล และบริการเกี่ยวกับ Utility   

จากเว็บไซตท่ีไดรับการจัดอันดับ Truehits Awards 2006  10 อันดับแรก ท่ีมีผูเยี่ยมชมสูงสุด 
(ประกาศ ณ ป 2007) ไดแก  sanook.com, kapook.com, manger.co.th, teenee.com, mthai.com, 
asiasoft.co.th, pramool.com, dek-d.com, playpark.com, siamsport.co.th   (การวิเคราะหคาสถิติใช คา 
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  เว็บไซตสนุกดอทคอม 

 การแบงผลิตภัณฑ   มีการแบงเปนหมวด    ประกอบดวย    (1) ขอมูลและสาระบันเทิง    เปนขาว 
ขอมูลบันเทิง ไลฟสไตล (2) ชอปปงออนไลน เปนคลาสสิฟายดออนไลน การประมูล (3) บริการการ
คนหาขอมูล เปนเว็บคนหาขอมูล สารบัญเว็บไซต คนหาขอมูล-ขอมูลในทองถ่ิน (4) ชุมชนออนไลน เปน
การติดตอส่ือสารออนไลน ความสนใจสวนบุคคล-แบงปนขอมูล หาเพื่อน หาคนรัก (5) บริการเสริมผาน
มือถือ เปนบริการดาวนโหลด  ขอมูล-ความบันเทิงผาน SMS ขอมูลเสียงผานโทรศัพท ฯลฯ (6) บริการ
โฆษณาออนไลน เปนโฆษณาแบบภาพ สปอนเซอรออนไลน  ฐานขอมูลดานการตลาด 

 มีการพัฒนา Blog มีการพัฒนาระบบ (system) ใหผูใชบริการสามารถเขียน Blog ได update 
ขาวสารได เปน personal diary  สามารถใหโหวดได แนวโนมการใช Blog ของสนุกไมหวือหวา ไป
เร่ือยๆ Blog ไมใช core business แตมีไวใหบริการสําหรับผูท่ีตองการใช เพ่ือเปนการบริการผลิตภัณฑ
อยางครบครัน (รัชนี สุประภากร, สัมภาษณ) 
 
 เว็บไซตผูจัดการออนไลน 

ผลิตภัณฑเกี่ยวกับหนังสือพิมพ  แบงเปนผูจัดการออนไลน  ประกอบดวย  มุมการเมือง 
อาชญากรรม  คุณภาพชีวิต ภูมิภาค ตางประเทศ มุมจีน ธุรกิจ หุน SMEs โลกยานยนต Manager Auction 
CyberBiz Telecom วิทยาศาสตร เกม กีฬา เปนตน  ผูจัดการรายวัน ผูจัดการรายสัปดาห ประกอบดวยขาว
การเมือง เศรษฐกิจ-การคา เศรษฐกิจโลก บันเทิง ธุรกิจภูมิภาค การเงิน การตลาด ไอที ทองเท่ียว-บริการ 
บาน-ท่ีดิน รถยนต E&M B-School HR คุณภาพชีวิต Smart Job นิตยสารผูจัดการ ประกอบดวย today’s 
news, magazine, columnist, photo galleries, book &idea Positioning ASTV News   

บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจกบับริษัทใหบริการเครือขายโทรศัพทโดยใหบริการขาวทางโทรศัพท 
มือถือใหกับสมาชิกของบริษัท dtac , AIS, Truemove  ท่ีตองการขอมูลขาวสารเทานัน้ 

ถาเปนเว็บขาว ผูจัดการออนไลนเปนเว็บขาวอันดับ 1   จากสถิติการเขาชมท่ีจัดโดย Truehits.net 
ป 2006    เว็บผูจัดการออนไลนทําหนาท่ีส่ือท่ีเสนอขาวถึง 80 %  รวดเร็ว เขาถึงอยางเสมอภาค เปาหมาย
ใหบริการขอมูลท่ีหลากหลายครบถวน  โดยใชศักยภาพของเทคโนโลยี  ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด  มีการ
เช่ือมโยงขาวในอดีตใชงาย  สามารถ update  ขาวได เก็บไวไมจํากัดเวลา  ขอมูลถูกเก็บเอาไวไดนาน  เม่ือ
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 เว็บไซตกระปุกดอทคอม 

กระปุกเองมีกลุมเปาหมายเปนวัยรุน อัตราการเติบโตสูงสุดดูจากการวิเคราะหผูเขาเยี่ยมชมทรูฮิต 
ของชวง กันยายน 2550 ถึงกุมภาพันธ 2551  มีการเติบโตสูงสุด  กระปุกไมมี  e-commerce ไมมีการ
ประมูลสินคา    ผลิตภัณฑสวนใหญเปนบันเทิง ประเภทหนัง เพลง เกม ฟุตบอล  ความรูมีบางแตเปนแนว
บันเทิง สวนเกมไมใชเกมออนไลนแตเปนเกมท่ีเลนไดทันทีในเว็บกระปุก  กระปุกแบงเปน 3 หมวด  คือ
หมวด  Hilight, play, และplanet  ซ่ึงในหมวด Hilight  ประกอบดวยเร่ืองเดน  ประเด็นรอน  บันเทิง  วา
ไรต้ี ดูหนัง  แฟช่ัน x-file  สวนหมวด play   ประกอบดวยเรื่องเกมวิดีโอ รูปภาพ และภาพเคล่ือนไหว  
และหมวด planet ประกอบดวยสมาชิก  บล็อก รูปภาพ กุกกิ๊ก ไอเดียบอรด เจี๊ยวจาว  บริษัทเนนพัฒนา
เคร่ืองมือให ผูใช มากกวา       เนื่องจากจะพัฒนาใหเปน เว็บ 2.0 ใหได  แนวคิด ของบริษัทท่ีใหผูใช เปน
คน จัดการเนื้อหา (Content)  เปนคน ดําเนินการเนื้อหา  สรางกลุมเน็ตเวิรคของผูใชเอง บริษัทสราง
กระปุกเพลเน็ต คลาย  Hi 5 มีกลไกใสรูป photo album  ใสแกลเลอร่ี ใหเพื่อนเขามาใสรูป  มีสมาชิก ใช
บริการเพลเน็ต 3 แสนกวาราย ท่ีไมใชสมาชิกท่ีลงทะเบียนแตใชกระปุกเพลเน็ต 7 แสนกวาราย (เจษฎา 
มินศิริ, สัมภาษณ) 
 
 เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม 

Mthai มีบริการ แบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ   
เนื้อหา (Content)  ประกอบดวยขาวเดนประเด็นรอน ทันเหตุการณ เกาะติดทุกกระแส อินเทรนด 

ดวยเซ็กช่ันยอดนิยมท้ัง News, Women, Technology, Sport, Car, Travel, Horoscope, Game, Movie และ 
Gossip    
  การบริการ (Service)   ตอบโจทยวิถีการดําเนินชวีิตของคนรุนใหมดวยบริการท่ีเปนท่ีนิยมท่ีสุด
กับวิดีโอ   Mthai ดวยกระแส Web 2.0 ท่ีให ผูใชสรางสรรค เอง  และมีการใหบริการ platform   ท่ีมาแรง
พรอมกับ Album, Club, Picpost, blog, VDO clip, Webboard    และ Upload       ซ่ึงสามารถแบงปนกันได     
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Mthai.com เติบโตอยางม่ันคงดวยความนยิมจากผูใชเวบ็ไซตในประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 3 
ของประเทศ โดยมีสถิติ UIP เฉล่ียตอวัน 494,863 UIP และมี Page views เฉล่ียตอวัน 5,626,844 Page 
views ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2553  Mthai เปนชุมชนออนไลน ไมได focus ท่ีตัว content แต focus ท่ี
คนท่ีมาสราง content  มากกวา นโยบาย Mono group ตองไมทําส่ิงท่ีผิดกฎหมาย   

Mthai เปน third party ตองติดตอกับทุกบริษัท   เชน  ริงโทนตองติดตอกับ   บริษัท อารเอส (RS),   
 บริษัทแกรมม่ี(Grammy)    สวนโลโก มี content    ท่ีผลิตข้ึนเอง มี animation   ผาน sms          แตเนนขาว 
บันเทิง ท่ีเปน  content  สรางเอง    ซ่ึงรับผิดชอบโดยบริษัทในเครือท่ีทํา   เกี่ยวกับ content   โดยเฉพาะ  มี 
บริการดาน   E-commerce     เกี่ยวกับการขาย ผลิตภัณฑ  ท่ีจับตองได    มี VCD, DVD          ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 
หนังสือ เคร่ืองสําอาง   แฟช่ันเล็กนอย    ของเลน   มีการใหบริการอินเทอรเน็ต   บริการ    Mobile Design  
พันธมิตร คือ    ผูใหบริการโทรศัพท    ไดแก AIS,  Dtact, Truemove,  Hutch  ติดตอแกรมม่ี RS,  
Moindy, warner music 
 
 เว็บไซตเดก็ดดีอทคอม 

dek-d เจาะเด็กวัยรุนเปนหลัก  เนื้อหาเปน  วิถีการ การใชชีวิต แฟช่ัน ท่ีเท่ียว ท่ีกิน รวมการศึกษา
ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน การเตรียมตัวเขามหาวิทยาลัย  มีเว็บบอรด ใหคนเขามาคุย มี template 
ใหตกแตง  เปดโอกาสใหนองๆที่เขามาในเว็บไดแสดงความเห็นของตัวเอง อยากเขียนนิยาย ลงรูปให
เพื่อนอาน มีระบบ blog ใหพื้นท่ีปอนขอมูล สงขอมูล  blog ใช blog ในการเขียนนิยายเปนหลัก เลา
ชีวิตประจําวัน เลาประสบการณการเรียนวิชาในช้ันเรียน มีเทคนิคในการเรียน (ปกรณ สันติสุนทรกุล, 
สัมภาษณ)  

 
การดูแลเว็บไซตในประเทศไทย 
เนื่องจากในปจจุบัน    ระบบคอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารง 
ชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทําการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําส่ังท่ี

กําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําส่ังท่ีกําหนดไว หรือใชวิธีการใด ๆ เขาลวงรูขอมูล 
แกไข หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือ
เผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอใหเกิดความเสียหาย 
กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวของดานคอมพิวเตอร เชน  พัฒนาระบบงาน
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กฎหมายขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยการกําหนดหลักเกณฑการ
เก็บรวบรวม ใช และเปดเผย ขอมูลสวนบุคคล ท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานเอกชน ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมท้ังกําหนดกลไกในการกํากับดูแล เพราะความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
ปจจุบันทําใหมีการละเมิดขอมูลสวนบุคคลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว (คลังปญญา : ออนไลน) 

สมาคมผูดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) ซ่ึงเปนองคกรวิชาชีพดานการเว็บไซตและ
อินเทอรเน็ต ซ่ึงเคยมีความรวมมือกับ สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ซ่ึงเปน
หนวยงานหนึ่งในสํานักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ดูแลเก่ียวกับ การ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  

 
สมาคมผูดูแลเว็บไทย 
สมาคมผูดูแลเว็บไทย เดิมช่ือ ชมรมไทยเว็บมาสเตอร เปนสมาคมเอกชนท่ีจัดข้ึนเพื่อเปน

ศูนยกลางในการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณของคนทําเว็บไซต ท่ีเรียกโดยรวมวา "ผูดูแลเว็บ" 
โดยมีจุดประสงคเพื่อเสริมสรางความรูดานวิชาการ และกระตุนจริยธรรม ใหกับผูดูแลเว็บ เพื่อท่ีจะ
รวมกันสรางสรรควงการเว็บไซตไทยใหมีคุณภาพไมเปนภัยตอสังคม ในอดีตท่ีผานมา สมาคมไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางความรูเกี่ยวกับเว็บและอินเทอรเน็ต อยางตอเนื่อง รวมท้ังยังรวมกันกอตั้ง สภาวิชาชีพ
ผูดูแลเว็บไทย (The Webmaster Council of Thailand) ข้ึนอยางเปนทางการ เพื่อสรางกระบวนการควบคุม
จริยธรรมกันเองภายในกลุมคนผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บ 
 

สภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย 
สภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย   กอต้ังข้ึน โดยการรวมตัวกันของเจาของ      ผูประกอบการ        และผู 
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ประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บ   ไดรวมกนัสถาปนาสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทยใหเปนองคกรอิสระ     ทําหนาท่ี
ควบคุมกันเอง เพื่อสงเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผูประกอบการ วิชาชีพและกจิการเว็บไทย
ตลอดจน  สงเสริมสนับสนุน       สิทธิการใชเว็บไซต เพื่อการรับรูขาวสารและการแสดงความคิดเห็นของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอีกท้ังยังมีการสงเสริมใหเวบ็ไซต
ทําหนาท่ีใหการศึกษาแกประชาชน    รวมทั้งยึดถือความยุติธรรม      และความเท่ียงธรรมเปนหลักในการ
ประกอบวิชาชีพ  โดยมีนายอัครวุฒิ  ตําราเรียง   เปนประธานสภา พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน เปนรองประธาน
คนท่ี 1  นายชิตณรงค คุณะกฤดาธิการ รองประธานสภาคนท่ี 2 และนายศิวัตร เชาวรียวงษ เลขาธิการ สภา
วิชาชีพผูดูแลเว็บไทย   ไดตราจริยธรรมแหงวิชาชีพผูดแูลเว็บไทย     ประกอบดวยหมวด1 ท่ัวไป หมวด 2 
จริยธรรมของเว็บไซต   หมวด 3      จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพผูดแูลเว็บ     หมวด 4 แนวปฏิบัติของ
เว็บไซตและผูประกอบวิชาชีพผูดูแลเว็บ (สภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย, 17 เมษายน 2551 : ออนไลน) 
 
ตอนท่ี 6  แนวคิดเก่ียวกับอินเทอรเน็ตมารเก็ตติง้และการตลาดปฏิสัมพนัธ 
 
               ความรูเกี่ยวกับการตลาด 
               สมาคมการตลาดแหงอเมริกัน (American Marketing Association) ไดใหคําจํากัดความของคําวา
การตลาด คือ “กระบวนการในการวางแผน และปฏิบัติตามแนวคิดเกี่ยวกับราคา การสงเสริมการตลาด 
และการกระจายสินคาและบริการ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนท่ีเปนท่ีพึงพอใจแกท้ังปจเจกบุคคลและตาม
วัตถุประสงคองคกร” (J. Paul Peter, 1994)    
                การตลาด เปนกระบวนการทางสังคมและการบริหาร (Social and Management process)ซ่ึง
บุคคล และกลุมบุคคล   ไดรับส่ิงท่ีสนองความจําเปน     และความตองการของเขาจากการสราง 
(Creating) การเสนอ (Offering) และการและเปล่ียน (Exchange) ผลิตภัณฑท่ีมีมูลคากับบุคคลอ่ืน (Kotler, 
1997) 
                แนวคิดดานการตลาด (Marketing Concept)  (William F. Schocll, 1995, P.13) เปนปรัชญาการ
บริหารที่สนับสนุนใหบริษัททางธุรกิจ ดําเนินการดาน : 

1. ลูกคา (Customer Oriented) ทําใหเกิดความพึงพอใจตามความตองการของลูกคา
เปาหมาย โดยเนนท่ีความตองการของลูกคาเปนหลัก การท่ีบริษัทจะตัดสินใจทําอะไรจะตองมีการวิจัย
ตลาดเพ่ือจะไดรูถึงความตองการของลูกคา 

2. มุมมองระบบของการบริหาร (System View of Management) เนนท่ีการประสาน
ความรวมมือกนัทํางานระหวางแผนก ฝายตางๆ ในบริษัทในการสรางกจิกรรมเพื่อใหลูกคาพอใจ 
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3. หาทางท่ีจะไดผลตอบแทนท่ีนาพอใจคืนมาจากการลงทุนในแงของการไดกําไร
สูงข้ึนจากปริมาณการขายท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน หรือการไดสวนแบงตลาดเพิ่มข้ึน ถือวาเปนผลตอบแทนท่ี
กลับคืนมาจากการลงทุน  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดช้ีใหเห็นถึงจุดเร่ิมตนของการตลาดท่ีเกิดจากส่ิงตอไปนี้  

1. ความจําเปน (Needs) เปนอํานาจพื้นฐานท่ีทําใหบุคคลตองกรส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพื่อ
สนองความตองการพื้นฐานของรางกาย ประกอบดวย ความตองการในปจจัยส่ี ไดแก อาหาร เคร่ืองนุงหม 
ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค รวมท้ังความตองการการพักผอน และความตองการทางเพศ 

2. ความตองการ (wants) เปนความปรารถนาของบุคคลที่จะไดรับหารตอบสนอง
ความพอใจของบุคคล เปนความตองการในระดับท่ีลึกซ้ืงกวาความจําเปน ความตองการเกิดจากการเรียนรู
ดานวัฒนธรรมและสังคม ซ่ึงถือวาเปนความตองการดานจิตวิทยา เปนความตองการการยอมรับและการ
ยกยองจากสังคม รวมท้ังความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต เชน ความตองการใชรถเบนซ 
ตองการบานในโครงการใหญราคาหลายสิบลาน ตองการใชโทรศัพทมือถือรุนใหมท่ีสามารสง SMS 
ภาษาไทยได เปนตน  

3. ความตองการซ้ือ (Demands) เปนความตองการผลิตภัณฑใด ผลิตภัณฑหนึ่ง 
(Needs/wants) ซ่ึงตองมีความสามารถในการซื้อ (Ability to Purchase) หรือมีอํานาจในการซื้อ 
(Purchasing power) และเต็มใจท่ีจะซ้ือ (Willing to buy) 

 
 อินเทอรเน็ตมารเก็ตต้ิง (Internet Marketing) 
  ปจจุบันการตลาดนําเอาระบบอินเทอรเน็ตในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ
ดวยการพัฒนาเว็บไซตเพื่อใชเปนชองทางในการส่ือสารกับลูกคาและกลุมเปาหมาย การแสดงสินคาและ
บริการบนเว็บไซต การโฆษณา การสงเสริมการตลาดตางๆ สามารถอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาหรือ
กลุมเปาหมายในการคนหาสินคาและบริการไดอยางรวดเร็ว และสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดงาย 
เลือกสินคาและบริการไดทันที ซ่ึงทําใหเกดิการตลาดแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Marketing)ระหวาง
เจาของสินคาและลูกคาหรือกลุมเปาหมาย  แนวโนมพัฒนาการของส่ืออินเตอรแอคทีฟอยางเชน 
อินเทอรเน็ต จะมีบทบาทสําคัญตอการเปล่ียนแปลงระบบตลาดแบบมวลชนมาสูระบบตลาดแบบ
เฉพาะตัวบุคคลมากข้ึน เนือ่งดวยศักยภาพทางเทคโนโลยีท่ีเปดโอกาสใหเกดิการส่ือสารสองทาง (two-
way communication) ระหวางลูกคากบัธุรกิจ การรวมกันระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขากบัระบบ
โทรคมนาคมในรูปแบบของดิจิทัล  จะเปนปจจยัท่ีสงผลใหส่ืออินเตอรแอคทีฟทําใหการส่ือสารสนทนา
โตตอบกันไดในรูปแบบส่ือประสมท่ีเรียกวา มัลติมีเดยี (ตรรกะ เทศศิริ, 2550) 
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     อินเทอรเน็ตมารเก็ตต้ิง เปนการใชอินเทอรเน็ตในการโฆษณา และขายสินคาและบริการ 
อินเทอรเน็ตมารเก็ตต้ิงรวมถึงการจายเงินในการคลิกโฆษณา การโฆษณาทางแบนเนอร (banner ads) 
อีเมลมารเก็ตต้ิง (E-mail marketing) การโฆษณาปฏิสัมพันธ  search engine marketing  บล็อคมารเก็ตต้ิง 
(blog marketing) article marketing และ blogging 

อินเทอรเน็ตมารเก็ตต้ิง  เปนสวนประกอบของอิเล็กทรอนิกสคอมเมิรซ  อินเทอรเน็ต
มารเก็ตต้ิงสามารถรวมถึงการบริหารจัดการสารสนเทศ การประชาสัมพันธ การบริการลูกคา และการขาย 
อินเทอรเน็ตมารเก็ตต้ิงเร่ิมตนข้ึนในปค.ศ. 1900 ดวยเวบ็ไซตท่ีเปนขอความท่ีนําเสนอสารสนเทศเก่ียวกับ
สินคา  ตอมาอินเทอรเน็ตมารเก็ตต้ิงไมใชเปนการขายสารสนเทศเก่ียวกับสินคา ปจจบัุนเปนการขายพ้ืนท่ี
โฆษณา (Advertising space)  ซอฟตแวร รูปแบบธุรกิจ และสินคาบริการอ่ืนๆ  การใชอินเทอรมารเก็ตต้ิง
ในปจจุบันจะหมายถึงการใชกลยุทธการตลาดท่ีมีการตอบสนองโดยตรง (direct response marketing 
strategies) แบบดั่งเดิมเชน direct mail, วิทยุ ขาวสารทางโทรทัศน นํามาประยุกตใชบนพื้นท่ีธุรกิจบน
อินเทอรเน็ต (wikipedia, 25 มีค 2550) 

 
 การตลาดปฏิสัมพันธ (Interactive Marketing) 

การโฆษณาบนอินเทอรเน็ต     เปนอินเทอรแอคทีฟมารเก็ตต้ิง   ทําใหสามารถเก็บขอมูล 
ของลูกคาวามีพฤติกรรม และวิธีการส่ือสารกับแบรนดอยางไร สามารถวัดความคุมคาของเม็ดเงินโฆษณา
ท่ีใชไป เชน มีกี่เปอรเซ็นตท่ีคนเขามาคลิกดูแลวเลนตอ หรือกี่เปอรเซ็นตท่ีเขาไปในเว็บและซ้ือสินคา 
(กรุงเทพธุรกิจบิสวีค, 2549) กระบวนการตอบสนองตลาดเปนรายบุคคล ทําใหมีปฏิกิริยาและการ
เปล่ียนแปลงจากลูกคาแตละรายรวมถึงกลุมลูกคาคาดหวงั     ตรรกะ เทศศิริ (2550) ไดเปรียบเทียบ
ส่ือมวลชนกับส่ืออินเตอรแอคทีฟคือ ส่ือมวลชนจะตอบสนองตลาดมวลชน เปนการส่ือสารทางเดียว ผูรับ
สารมีจํานวนมาก ขอมูลขาวสารจํากัดปริมาณ ขาวสารมีเนื้อหาท่ัวไป และมีลําดับในการนําเสนอขาวสาร 
ในขณะท่ีส่ืออินเตอรแอคทีฟตอบสนองตลาดรายบุคคลแบบ 1 ตอ 1  มีการส่ือสารสองทาง ผูรับสารเปน
รายบุคคล ขอมูลขาวสารไมจํากัดปริมาณ ขาวสารมีเนื้อหาเจาะจง ไมมีลําดับในการนําเสนอขาวสาร  การ
ส่ือสารโตตอบกับผูบริโภคไดเปนรายบุคคล 1 ตอ 1 (one – to - one marketing) ในส่ืออินเตอรแอคทีฟบน
อินเทอรเน็ตโดยใชฟงกช่ันของส่ืออินเทอรเน็ต เชน ฟงกช่ันบริการลูกคา (Customer Support)  เชน 
แบบฟอรมใหลูกคาวิพากษวจิารณติชม แบบฟอรมกรอกขอมูลลูกคา ฟงกช่ันการวิจัยตลาด (Marketing 
Research) เชน ระบบคนหาสินคาและบริการ  ฟงกช่ันผูชวยของเว็บไซต  (Personal-Choice Helper)  เชน 
ระบบแสดงภาพสินคาเสมือนจริง (Virtual Reality Display)  คูปองสวนลดราคาสินคาแบบอิเล็กทรอนิกส   
กลุมสนทนาของผูใชสินคาและบริการ    ฟงกช่ันการโฆษณา    ประชาสัมพันธ    (Advertising/Promotion 
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/Publicity)  เชน การประกาศโฆษณา การแสดงขอมูลสินคาบริการแบบส่ือประสม ฟงกช่ันเพือ่ความ
บันเทิง  (Entertainment) เชน  กระดานขาวผูเยี่ยมชมเว็บไซต เกม โปสเตอรอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce : e-commerce)  
  E-Commerce มีช่ือท่ีแปลเปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” เปนกระบวนการ
เกี่ยวกับการขาย การซ้ือ หรือแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ การบริการ และสารสนเทศผานเครือขายคอมพิวเตอร 
รวมถึงอินเทอรเน็ต  ตอบสนองความตองการของคูคา และใหตรงใจลูกคา ทําใหกระบวนการทางธุรกิจ มี
ประสิทธิภาพ และ และรวดเร็ว สามารถลดตนทุน และขยายโอกาสทางการคา ประเภทของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส แบงเปน Business-to-Business (B2B) คือการทําการคาระหวางธุรกิจกบัธุรกิจ,  Business -
to-Customer (B2C) คือการคาระหวางธุรกิจกับลูกคา ซ่ึงก็คือผูบริโภค, Consumer- to- Business (C2B) , 
Consumer-to-Consumer (C2C) คือการติดตอระหวางผูบริโภคกับผูบริโภค, Mobile Commerce คือ การทํา
การคาดวยโทรศัพท, E-government คือการประกอบธุรกิจระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ (Efraim Turban, 
20003)  ซ่ึงจะมีการติดตอโตตอบระหวางผูคาและลูกคาหรือผูบริโภค ในการดําเนินการซ้ือขายสินคา 
 
 บล็อก (Blog) 
 บล็อก มาจากศัพทคําวา WeBlog โดยการผสมคําระหวาง WEB ( Wolrd Wide Web) และ LOG 
(บันทึก) เปน Blog ซ่ึงมีความหมาย คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเวบ็ไซต 
โดยเนื้อหาของ blog เปนเร่ืองราวตางๆไดทุกเร่ือง ไมวาจะเปนเร่ืองราวสวนตัว หรือเปนบทความเฉพาะ
ดานตาง ๆ เชน เร่ืองการเมือง เร่ืองกลองถายรูป เร่ืองกีฬา เร่ืองธุรกิจ เปนตน จุดเดนของบล็อกท่ีนิยม
นําไปใชคือ ผูเขียนบล็อก สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองลงไปในบทความนัน้ ๆ โดยบล็อกบาง
แหง จะมีอิทธิพลในการโนมนาวจิตใจผูอานสูงมาก ขณะเดียวกนั บางบล็อกก็จะเขียนข้ึนมาเพือ่ใหอาน
กันในกลุมเฉพาะ เชนกลุมเพื่อน หรือครอบครัวตนเอง   Blog คือเว็บไซต เปนเคร่ืองมือส่ือสาร ท่ีสามารถ
ส่ือถึงความเปนกันเองระหวางผูเขียนบล็อก และผูอานบล็อกที่เปนกลุมเปาหมาย ท่ีชัดเจนของบล็อกนั้น 
ผานทางระบบแสดงความเห็น(comment) ของบล็อกเอง และก็จะมี link ไปยังเว็บอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของอีกดวย 
 
ตอนท่ี 7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นุชรรัตน ขวญัคํา วิจยัเร่ือง รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวยัรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดวยการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยแบบสอบถามขนาดตัวอยาง 400 ราย และสัมภาษณเชิงลึก 
8 คนดวยวิธีเจาะจง กลุมวยัรุนอายุ 13-21 ป  พบวา ลักษณะการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนสวนใหญ
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พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต พบวา กลุมวัยรุนสวนใหญมีการรวมแสดงความคิดเห็นในกลุม
ขาวสารตางๆ การติดตามขาวสาร ผานส่ืออินเตอรเน็ต อยูในระดับปานกลาง การดูหนังฟงเพลงผานส่ือ
อินเตอรเน็ต และการเลนเกมอยูในระดับมาก   

กิจกรรมที่วัยรุนสวนใหญนิยมมากท่ีสุดคือ การใชอินเตอรเน็ตคนหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆ 
รองลงมาคือ การดูหนังฟงเพลงผานส่ืออินเตอรเน็ต และการพูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานส่ืออินเตอรเน็ต 
สําหรับกิจกรรมในการใชส่ืออินเตอรเน็ตในการตอบสนองความตองการของวัยรุนนอยท่ีสุดคือ การ
ส่ังซ้ือสินคาผานส่ืออินเตอรเน็ต รองลงมาคือการเปนสมาชิกในเว็บไซตตางๆ และการเลนเกม 

รูปแบบการใชส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุนสวนใหญ มีการศึกษาหาความรูผานส่ืออินเตอรเน็ต 
อยูในระดับมากท่ีสุด  การชมทีวีออนไลนหรือฟงเพลงออนไลนผานส่ืออินเตอรเน็ต อยูในระดับปาน
กลาง และมีการจองต๋ัวชมภาพยนตรผานส่ืออินเตอรเน็ตอยูในระดับนอยท่ีสุด   

โอมห สุขศรี วิจัยเร่ือง การส่ือสารผานเว็บไซตกับการสรางอัตลักษณและสัญญะของกลุมแฟน
คลับฟุตบอลตางประเทศ กรณีศึกษา: เรดอารมีแฟนคลับ   จากการสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตการณแบบ
มีสวนรวม รวมทั้งการพิจารณาเนื้อหาจากเว็บบอรดของชมรมเรดอารมีแฟนคลับ พบวากฎ ระเบียบใน
การสื่อสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ ในเว็บไซต www.redarmyfc.com มีกฎกติกาและมารยาทในการ
ส่ือสาร ซ่ึงกําหนดโดย webmaster เพื่อเปนการควบคุมความเรียบรอยในเว็บบอรด  โดยกฎหมายดังกลาว
เลียนแบบกฎหมายทางสังคมจริงนํามาประยุกตใช แตบทลงโทษจะเปนการลงโทษท่ีกระทูและตัวตน
เสมือนของสมาชิก เชน การลบ หรือการระงับสถานภาพของสมาชิก  

อรอุมา ศรีสุทธิพันธ วิจัยเร่ืองความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตกับรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของผูใชอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยแบบสอบถาม ขนาดตัวอยาง 400 คน 
พบวา สวนบริการที่นิยมใชมากท่ีสุดคือ คนหาขอมูลขาวสารหรือคนควา รองลงมาคือการสนทนาทาง
อินเตอรเน็ต และการอานหนังสือพิมพหรือนิตยสารบนอินเตอรเน็ต ตามลําดับ  

เกศกนก อิสระชัยพิสิฐ วิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใช และความพึงพอใจตอบริการ
เสริมดานความบันเทิงประเภทเสียงบนโทรศัพทมือถือของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  วิจัยเชิงสํารวจ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “จิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ (Public 

Consciousness of Entrepreneur in Interactive Marketing)” วัตถุประสงคเพื่อ  (1) ศึกษาแนวความคิดดาน
จิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการทําตลาดปฏิสัมพันธ (2)  ทิศทางการทําตลาดแบบ
ปฏิสัมพันธอยางมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต (3)  แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบ
ตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ  
 

แนวทางการวจิัย 
 ผูวิจัยใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนเคร่ืองมือในการศึกษาเกี่ยวกับ
จิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตท่ีมีการใหบริการผลิตภัณฑ การควบคุมดูแล คัดกรองเนื้อหา 
ขอความท่ีปรากฏบนเว็บไซต ท้ังท่ีเปนการปฏิสัมพันธกับผูใชบริการเกี่ยวกับการโตตอบแสดงความคิดเห็น
และการ เลือกซ้ือขายสินคา  การประมูลสินคาในเว็บไซต  และการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจิตสํานึก
สาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตดวยการสัมภาษณ   

ผูวิจัยใชการรวบรวมขอมูลดังนี ้
 (1) การสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการเว็บไซตท่ีไดรับความนิยมเขาชมมากท่ีสุดจากการจัดอันดับ

ของทรูฮิต 5 อันดับ ไดแก  เว็บไซตสนุกดอทคอม เว็บไซตกระปุกดอทคอม เว็บไซตผูจัดการออนไลน 
เว็บไซตเด็กดีดอทคอม เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม  โดยศึกษา(1) แนวคิดดานความรับผิดชอบตอสาธารณะ
ของผูประกอบการเว็บไซตในการทําตลาดปฏิสัมพันธ  (2) ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึก
สาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต เปนประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมดูแลเน้ือหาบนเว็บไซต ความ
รับผิดชอบตอผูใชบริการเว็บไซต ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (3) 
แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดปฏิสัมพันธ เพื่อการกําหนดความ
รับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ 
                 ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการเว็บไซตท่ีมีผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตมากท่ีสุด 5 อันดับแรก
จากระบบใหบริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซตของทรูฮิต (Truehits.net) ไดแก  
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1. Snook.com  
คุณรัชนี สุประภากร, ผูชวยรองบริหารฝายการตลาด, บริษัทสนุกออนไลน จํากัด   

2. Kapook.com 
คุณเจษฎา มินศิริ, Deputy Managing Director, บริษัทบัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 

3. Mthai.com 
คุณSang Do Lee, Chief Operating Office, Mono Technology CO.,Ltd.  

4. Manager.co.th 
คุณนิรันดร เยาวภาว, เว็บมาสเตอร, บริษัทผูจัดการออนไลน จํากัด 

5. Dek-D.com 
คุณปกรณ สันติสุนทรกุล, Product Development Manager, บริษัท เด็กดี อินเทอรแอค
ทีฟ จํากัด 

 
(2) การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)   
      การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ท้ัง 5 เว็บไซตของผูประกอบการท่ีใหสัมภาษณ เปน

การวิเคราะหเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต และทิศทางการทําตลาดแบบ
ปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตท่ีปรากฏบนหนาเว็บไซต โดยประเด็นท่ีศึกษา
ไดแก  การวิเคราะหการแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะท่ีเกี่ยวกับการใหบริการเว็บไซตอยางถูกตอง  
และวิธีการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในดาน การซ้ือขาย  
การประมูลสินคา เชน การกําหนด นโยบาย เง่ือนไข การสรางความเช่ือมั่นในการซ้ือขาย การประมูลสินคา
บนเว็บไซต โดยวิเคราะหผลิตภัณฑเปน 2 ประเภท  ประเภทผลิตภัณฑท่ีเปนขาวสาร ความรู ความบันเทิง 
โดยไมตองเสียคาใชจาย และ ประเภทผลิตภัณฑท่ีมีการซ้ือขาย ประมูลสินคา ชอปปง ท่ีมีการชําระ
คาบริการ  เชน ดาวนโหลดริงโทนลงมือถือ  
 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
 ผูวิจัยเนนการใชขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยเปนเคร่ืองมือหลักในการรวบรวมขอมูล โดยมีเทคนิคใน
การรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1. การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณกลุมตัวอยางหรือกลุมผูใหขอมูลท่ี
เปนผูประกอบการท่ีเปนเจาของเว็บไซต หรือผูบริหารของเว็บไซต โดยมีการเตรียมคําถามท่ีมีความ
สอดคลองกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีจากการคนควา    ท้ังท่ีเปนเอกสาร เว็บไซต  และวัตถุประสงคในการ
วิจัยเปนหลักในการต้ังคําถาม  เพื่อใหไดขอมูลจากกลุมผูใหสัมภาษณ  การสัมภาษณคร้ังน้ี  
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ผูวิจัยมีวิธีการสัมภาษณ   2  วิธี คือ  
  1.1 การสัมภาษณแบบมาตรฐาน (Standardize Interview)  เปนการสัมภาษณท่ีมีการสราง
โครงสรางคําถามตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

แนวคําถาม ในการสัมภาษณเจาะลึก   กําหนดเปนคําถามกวางๆ        เพื่อเปดโอกาสให
กลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลสามารถตอบไดเต็มท่ี ตรงประเด็นท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว เพื่อจะไดขอมูลท่ีละเอียด
ถูกตอง ครอบคลุมประเด็นท่ีผูวิจัยตองการ  คําถามเกี่ยวของกับแนวคิด และทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ
และพันธมิตรทางธุรกิจท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ  นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการที่มีตอพนักงาน ลูกคา และผูบริโภค สังคม ชุมชน (Communities society)  แนวทางในการควบคุม 
ดูแล ตรวจสอบเนื้อหา การนําเสนอของผูออกแบบเว็บเพจ และผูท่ีเขามาใชบริการ  การใหความรวมมือ
สนับสนุนดานความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหาร  พนักงานขององคกร  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช
เว็บไซต เชน Blog,  SMS, MMS และE-mail ในการทําการตลาดกับผูบริโภค  และความรับผิดชอบตอสังคม
ของเจาของเว็บไซต และWeb Master   
  1.2  การสัมภาษณแบบกึ่งมาตรฐาน (Semi Standardized Interview) เปนการสัมภาษณแบบ
ท่ีไมมีการต้ังคําถามไวลวงหนา  ผสมผสานกับคําถามท่ีตั้งไวลวงหนาท่ีเรียกวา  การสัมภาษณแบบ
มาตรฐาน เปนการถามคําถามเจาะลึกลงไปเพ่ือใหไดขอมูลท่ีลึกและไดรายละเอียดมากข้ึนจากคําถาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวลวงหนา 
  2. หลักฐานจากเอกสารตางๆ ไดแก หนังสือ ตําราวิชาการ บทความ หนังสือพิมพ  นิตยสาร 
รายงานการวิจัย   เว็บไซต และส่ือตางๆท่ีเกี่ยวของ 
 3. การวิเคราะหเนื้อหาในเว็บไซตของผูประกอบการเว็บไซตท่ีใหสัมภาษณ เปนการวิเคราะห
เนื้อหาในเว็บไซตเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย กฎ เง่ือนไขในการใชบริการเว็บไซต  ความรับผิดชอบตอ
สังคม สาธารณะในดานการซื้อขาย ประมูลสินคา การโฆษณาบนเว็บไซต  การทําตลาดซ้ือขายสินคา การ
ทําตลาดมือถือเกี่ยวกับเพลง  ริงโทน   
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารหรือเจาของเว็บไซต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 

คือผูประกอบการเว็บไซตท่ีเปนเจาของเว็บไซต หรือผูบริหารของเว็บไซต ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
เว็บไซต  โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเว็บไซตท่ีไดรับการจัด
อันดับ Truehits Awards 2006  10 อันดับแรก ท่ีมีผูเยี่ยมชมสูงสุด (ประกาศ ณ ป 2007) ไดแก  
sanook.com, kapook.com, manger.co.th, teenee.com, mthai.com, asiasoft.co.th, pramool.com, dek-d.com,  
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laypark.com, siamsport.co.th   เว็บไซตท่ียินดีใหสัมภาษณประกอบดวยเว็บ sanook.com, kapook.com, 
manager.co.th, mthai.com, dek-d.com  

รายช่ือเว็บไซต และผูบริหารท่ีใหสัมภาษณ  มีดังนี ้
1. sanook.com  คุณรัชนี สุประภากร ผูชวยรองบริหารฝายการตลาด บริษัทสนุกออนไลน จํากัด 
2. kapook.com  คุณเจษฎา มินศิริ , Deputy Managing Director, บริษัทบัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 
3. manager.co.th คุณนิรันดร  เยาวภาว  เว็บมาสเตอร  บริษัทManager online  จํากัด 
4. mthai.com คุณSang Do Lee  , Mono Technology Co.,Ltd.   
5. dek-d.com  คุณปกรณ สันตสุินทรกุล, Product development Manager   

 
การดําเนนิการเกี่ยวกับขอมูล 

การวิจยัเร่ืองนีแ้บงออกเปน 2  ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ี1  การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview)  
 ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณกําหนดประเด็นคําถามเพ่ือตอบวัตถุประสงค
ท่ีตองการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบประเด็นคําถาม เพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการเว็บไซต 
ดังนี้ 

 1. แนวคําถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ
สาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ 

1.1 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม และจิตสํานึกสาธารณะในความ
คิดเห็นของผูบริหารเว็บไซต 

1.2 ความเปนมา พัฒนาการ และประเภทของผลิตภัณฑของบริษัทท่ีมีสวนรับผิด 
ชอบตอสาธารณะ 

1.3 Code of  Ethics และ/หรือ Code of  Conduct ของบริษัท    
1.4 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรของทานท่ีมีตอพนักงาน ลูกคา   
      และผูบริโภค  สังคม ชุมชน (Communities society)  คูคา  
1.5 วิธีการในการดูแลผลิตภณัฑ การคัดกรองเนื้อหา ขอความท่ีนําเสนอบน 

เว็บไซต และผูเขามาใชบริการ  
1.6 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการใชเว็บไซต เชน Blog,  SMS, MMS และE- 

mail ในการทาํการตลาดกับผูบริโภค  และความรับผิดชอบตอสังคมของเจา 
ของเว็บไซต และWeb Master   
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2.  แนวคําถามเก่ียวกับทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานกึสาธารณะของ 
ผูประกอบการเว็บไซต 
 

2.1   แนวคิด และทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑและพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีคํานึง 
        ถึงจิตสํานึกสาธารณะ   
2.2 แนวทางในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบเน้ือหา การนําเสนอของผูออกแบบ 

เว็บเพจ และผูท่ีเขามาใชบริการ 
2.3 การใหความรวมมือสนับสนนุดานความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหาร   

พนักงานขององคกร 
2.4 แนวโนมในการใชและการใหบริการ Blog, SMS, MMS, E-mail  เปนส่ือ 
       ปฏิสัมพันธกับผูใชบริการเว็บไซต  มาตรการในการควบคุม ตรวจสอบการ 
       ใช และความรับผิดชอบตอผูใชบริการ สังคม  

3. แนวทางการกาํหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะ       ในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ 
องคกรภาครัฐ   สมาคมเว็บไทย   เขามามีสวนเกี่ยวของอยางไร ในการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
ความตองการของลูกคา และจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจของผูประกอบการเว็บไซตกับการทําตลาดแบบ
ปฏิสัมพันธ 
 
 ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก และการใชขอมูลจากเอกสารตางๆ เพื่อตอบวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ดังนี ้

วัตถุประสงคขอ 1 แนวความคิดดานจิตสํานึกตอสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต   ใน 
การตลาดแบบปฏิสัมพันธ  การมีจติสํานึก ความรับผิดชอบตอสาธารณะของผูประกอบการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ การควบคุม ดแูล คัดกรองขอมูลท่ีแสดงบนเว็บไซต จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท 
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรท่ีมีตอพนักงาน ผูบริโภค  สังคม ชุมชน (Communities 
society)  คูแขงขัน  

วัตถุประสงคขอ 2   ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ    ท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ     ของผู 

40 

ประกอบการเว็บไซต  ทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงจิตสํานึกสาธารณะ ความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ สงเสริมสนับสนุนความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหาร พนักงานขององคกรกับ และผูใชบริการ 
การใหบริการ Blog, SMS, MMS, E-mail  เปนส่ือปฏิสัมพันธกับผูใชบริการเว็บไซต  มาตรการในการ
ควบคุม ตรวจสอบการใช การแสดงความรับผิดชอบของบริษัทตอผูบริโภค สังคม ชุมชน 
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วัตถุประสงคขอ 3  แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะ ในการทําตลาดแบบ 

ปฏิสัมพันธ  การมีสวนรวมขององคกรภาครัฐ เอกชน  สมาคม ความตองการของผูใชบริการกับจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการทําธุรกิจของผูประกอบการเว็บไซต 
  

ข้ันตอนท่ี 2  การวิเคราะหเนือ้หาจากเว็บไซต 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหเว็บไซตของผูประกอบการเว็บไซต 5  เว็บไซตท่ีใหสัมภาษณเชิงลึก โดย
วิเคราะหเกี่ยวกับการมีจิตสํานึกสาธารณะ แสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะในลักษณะของกฎ ระเบียบ 
นโยบายในการใชเว็บไซต  การใหบริการผลิตภัณฑท่ีเปนการซ้ือขายออนไลน การประมูลสินคา กิจกรรม
ความรวมมือกับหนวยงานเพื่อสังคม เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเพิ่มเติม
จากการสัมภาษณเชิงลึก  
 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก  (In-Dept Interview)   โดยการเลือกแสดงขอมูลท่ีตรง 
ประเด็นคําถาม ลดทอนขอมูลท่ีไมสอดคลองกับประเดน็คําถามและไมตอบวัตถุประสงค โดยศึกษาตัวแปร
ท่ีเกี่ยวของในแตละวตัถุประสงค ไดแก ความรับผิดชอบตอสาธารณะท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การคัดกรอง
เนื้อหาบนเว็บไซต ทิศทางการทําตลาดปฏิสัมพันธอยางมีจิตสํานกึสาธารณะโดยมีความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และเอกชนกับผูประกอบการเว็บไซต ในการกํากบัดูแลเกีย่วกับเนื้อหาขอความในในการ
แสดงความคิดเห็น การซ้ือขายสินคา และการประมูล และ แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอ
สาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีเกี่ยวกับผูใชบริการ ผูใหบริการ 
 การวิเคราะหเนื้อหาในเว็บไซต การเรียบเรียบขอมูลโดยดึงขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงจติสํานึก ความ
รับผิดชอบตอสาธารณะเก่ียวกับการใหบริการผลิตภัณฑ การควบคุมดแูล คัดกรองเนือ้หา ขอความ ท่ีปรากฏ
บนเว็บไซต  ผูมีสวนไดเสียจากการใชบริการเว็บไซต การทําตลาดปฏิสัมพันธซ้ือขายออนไลน การประมูล
สินคา 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
  

การวิจัยเร่ือง จิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ (Entrepreneur 
Public Conscience in Interactive Marketing) ผูวิจัยใชแนวทางการวิจัยตามวัตถุประสงคคือ 

 

1. ศึกษาแนวความคิดดานจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการตลาด 
แบบปฏิสัมพันธ 

2. ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต 
3. แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ 
 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการเว็บไซต ตามวตัถุประสงค 
ท่ีตองการศึกษา และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เว็บไซต ตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 โดยแสดง
ผลการวิจัยแบบพรรณนา และภาพเว็บไซตประกอบการวิเคราะห การนําเสนอผลการวิจัยแบงออกเปน 3 
ตอน ดังนี ้
 

ตอนท่ี 1  แนวความคิดดานจิตสํานกึสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ 
 

   แสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูประกอบการเว็บไซตสนุกดอทคอม 
กระปุกดอทคอม เอ็มไทยดอทคอม ผูจัดการออนไลน และเด็กดีดอทคอม ดังน้ี 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการทําตลาดแบบ 
ปฏิสัมพันธ ดานนโยบายการบริหารจัดการ 

1.1 ความหมายของจิตสํานึกสาธารณะในความคิดเห็นของผูประกอบการเว็บไซต 
1.2 ความคิดเห็นของผูบริหารเว็บไซตเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะนโยบายการบริหาร 

จัดการดานผลิตภัณฑ ขอกําหนด กติกา เง่ือนไข ในการคุมครองขอมูล สิทธิสวน 
บุคคลของผูใชบริการ 

                1.3 นโยบายการบริหารจัดการดานการดูแลคัดกรองเนื้อหาบนเว็บไซต และนโยบาย กฎ  
                       กติกา  ในการซ้ือขาย บนเว็บไซตของผูประกอบการ  

1.4 นโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใหบริการแกผูใชบริการเว็บไซต ลูกคาท่ีซ้ือพื้นท่ี 
                             ลงโฆษณาพนักงานของบริษัท สังคม ชุมชน 
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และแสดงผลการวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซต    เพื่อประกอบผลการสัมภาษณเจาะลึก  การวิเคราะห 
เนื้อหาเว็บไซตแบงเปนหัวขอ ดังนี ้

1.    นโยบาย ขอกําหนด  กติกา และเง่ือนไข ในการคุมครองขอมูล      สิทธิสวนบุคคล ของผูใช 
บริการ ในการแสดงความคิดเห็น ขอความ เนื้อหาบนเว็บไซต 

2. นโยบาย ขอกาํหนด กติกา และเง่ือนไขในการคุมครองขอมูล  สิทธิสวนบุคคล ลิขสิทธ์ิตาม 
กฎหมายของผูใชบริการในการซ้ือขายออนไลน/ การประมูล ชอปปง   การดาวนโหลดเพลง  ริงโทน  ลง 
โทรศัพทมือถือ   
 

ตอนท่ี 2  ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต 
 

   แสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูประกอบการเว็บไซต เปนหวัขอ ดังนี ้
2.1  การควบคุม กาํกับดูแล ความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ 
2.2   การใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ อาทิ     สมาคมวิชาชีพ สมาคมผูดูแลเวบ็ไทย  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  กระทรวงวัฒนธรรม 
2.3 การใหบริการและการใช Blog, SMS, MMS, E-mail  เปนส่ือปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ 

  เว็บไซต 
 

ตอนท่ี 3  แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะ ในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ 
 

   แสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูประกอบการเว็บไซต เปนหัวขอ ดังนี้ 
   3.1   บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ  

- สมาคมผูดูแลเว็บไทย  
- ผูประกอบการเว็บไซต 

3.2 การสรางจิตสํานึกสาธารณะแกผูใชบริการ 
3.3 การใหบริการแกผูใชบริการเว็บไซต 
3.4 การพัฒนาดานกฎหมาย 

 

 ผูวิจัยนําผลการวิจัยที่วิเคราะหจากขอมูลการใหสัมภาษณของผูประกอบการเว็บไซตมา
อธิบายประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเนื้อหาบนเว็บไซตของผูประกอบการที่ใหสัมภาษณ มี
รายละเอียดดังนี้ 
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ตอนท่ี 1  แนวความคิดเก่ียวกับจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการทําตลาดแบบ 
       ปฏิสัมพันธ ดานนโยบายการบริหารจัดการ 
 

1.1 ความคิดเห็นของผูบริหารเว็บไซตเก่ียวกับความหมายของจิตสํานึกสาธารณะ 
 การวิจัยเร่ืองจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ 
ความหมายจิตสํานึกสาธารณะในความคิดของผูประกอบการเว็บไซต หมายถึง ความรูสึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม สาธารณะ การนําเสนอส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ คํานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม 
 

  “จิตสํานึกก็คือความรับผิดชอบตอสังคม เปนส่ิงท่ีตองจับตองได  ถากวางกวานั้นจะเปน
ปรัชญา”   
    (นิรันดร  เยาวภาว สัมภาษณ 25 กุมภาพันธ 2551)  
 
 “การมีจิตสํานึกสาธารณะคือความรับผิดชอบ มีเกณฑชัดเจน  ทําอะไรที่ถูกกฎหมาย ไม
ผิดจรรยาบรรณ  บางอยางอาจจะมีความรับผิดชอบตอสังคม จิตใตสํานึกจริงๆบอกวาบางอยางนาจะทําได
ดีกวานี้  อาจเปนเร่ืองของความ extreme   คือจิตสํานึกถึงแมมีความรับผิดชอบท่ีดําเนินการดวยการ filter 
out ได  แตยังมีการหลุดอยู ก็จะรูสึกไมดี กลับรูสึกวานาจะทําไดดีกวานี้”  
    (Sang Do Lee สัมภาษณ 31 มกราคม 2551) 
 
    “จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึงเปนการนําเสนอส่ิงที่เปนประโยชน ความรูคืนแกสังคม  
จะไมนําเสนอเร่ืองราวท่ีไมเหมาะสม  ตองคํานึงถึงเร่ืองจริยธรรม ”   
   (รัชนี สุประภากร,สัมภาษณ 14 มกราคม 2551)  
 
  “จิตสํานึกสาธารณะคือความรูสึกนึกคิดในความรับผิดชอบท่ีมีตอสาธารณะ  ให
ประโยชนตอสาธารณะ ไมทําใหสาธารณะเกิดปญหาตามมา ผูพัฒนาเว็บจะตองมีจริยธรรม คุณธรรม” 
   (ปกรณ สันติสุนทรกุล , สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)  
 

1.2 นโยบายการบริหารจัดการดานผลิตภัณฑ ขอกําหนด กติกา เงื่อนไข ในการคุมครอง 
ขอมูล สิทธิสวนบุคคลของผูใชบริการ 

               ผลการวิเคราะหเว็บไซตและการสัมภาษณผูประกอบการแตละเว็บไซต ดังนี้ 
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เว็บไซตสนุกดอทคอม 
เว็บไซตสนุกดอทคอมมีการพัฒนาผลิตภณัฑ ตามความตองการและพฤติกรรม  ของผูใช   

บริการ ประกอบดวย (1) บริการคนหาขอมูลเปนเว็บคนหาขอมูล สารบัญเว็บไซต คนหาขอมูล-ขอมูลใน
ทองถ่ิน (2) ชอปปงออนไลน เปนคลาสสิฟายดออนไลน การประมูล (3) ชุมชนออนไลน เปนการ
ติดตอส่ือสารออนไลน ความสนใจสวนบุคคล แบงปนขอมูล หาเพื่อน หาคนรัก (4) ขอมูลและ
สาระบันเทิง เปนขอมูล-ขาว ความบันเทิงไลฟสไตล  (5) บริการเสริมผานมือถือ เปนบริการดาวนโหลด
ขอมูล-ความบันเทิงผาน SMS ขอมูลเสียงผานโทรศัพท ฯ  (6) บริการโฆษณาออนไลน เปนโฆษณาแบบ
ภาพ สปอนเซอรออนไลน ฐานขอมูลดานการตลาด ผูใชบริการสามารถปฏิสัมพันธแบบออนไลน 
(Interactive online) มีการตัง้กระทู การแสดงความคิดเห็น และผลิตภัณฑท่ีเปนการใหบริการ-ซ้ือขาย  จะ
มีลักษณะการตลาดแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Marketing) สามารถเลือกสินคาและบริการ และชําระเงิน 
(7) ชุมชนออนไลน การติดตอส่ือสาร แบงปนขอมูล             
 

  “นโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทสนุกออนไลน คํานึงถึงความรับผิดชอบตอ
ผูใชบริการ พิจารณาจากพฤติกรรมผูใชบริการเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีผูใชบริการสนใจ ตองมีการปรับปรุง 
(update) ขอมูลใหทันเหตุการณ มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการปรับปรุงการใหบริการ  (facility update) 
ดูความเคล่ือนไหวของคูแขงท้ังในและตางประเทศ  

(รัชนี สุประภากร สัมภาษณ 14  มกราคม 2551) 
 

ภาพท่ี 1  พบวา สนุกดอทคอม มีการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑแบงเปนกลุม 

 ภาพท่ี 1  แสดงผลิตภัณฑของเว็บไซตสนุกดอทคอม 
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ตามพฤติกรรมของผูใชบริการ ไดแก บริการการคนหาขอมูล ชอปปงออนไลน ชุมชนออนไลน ขอมูล
และสาระบันเทิง บริการเสริมผานมือถือ และบริการโฆษณาออนไลน 
 
  ผูประกอบการสนุกดอทคอมนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย  มี
นโยบายเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล การคุมครองขอมูลของผูใชบริการ 
 

“การตลาดท่ีบริษัทสนุกออนไลนเสนอผลิตภัณฑ (สินคา บริการ และความคิด)    ท่ีตอง 
นํามาอยางถูกตอง มีลิขสิทธ์ิ  เชน ผลิตภัณฑท่ีเปนเพลง  บริษัทสนุกออนไลนเปนพันธมิตรกับคายเพลง
ตางๆ เพลงท่ีอยูบนเว็บไดรับอนุญาตอยางถูกตองมีลิขสิทธ์ิ  ท่ีผูใชสามารถดาวนโหลดไดอยางถูกตอง  
เปนความรับผิดชอบในแงกฎหมาย ดูแลขอมูลสวนบุคคล การทําตามกฎหมายจะเปนพฤติกรรมท่ีสังคม
ยอมรับ องคการไมสามารถอยูรอดไดหากไมดําเนนิงานภายในกรอบของกฎหมาย”   

(รัชนี สุประภากร สัมภาษณ 14  มกราคม 2551) 
 

 
  

 ภาพท่ี 2 แสดงนโยบาย ขอกําหนด และเง่ือนไขของเว็บไซตสนุกดอทคอม  
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                               ภาพที่ 2 พบวา สนุกดอทคอมมีการกําหนดนโยบายเปนขอกําหนดและเงื่อนไขใน
การใชเว็บไซต การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ สิทธิสวนบุคคลของผูใชบริการ  ลิขสิทธ์ิ
ตามกฎหมาย  (รายละเอียดภาคผนวก ข หนา 116-118 ) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   ภาพท่ี 3  แสดงนโยบายความเปนสวนตัว ของเว็บไซตสนุกดอทคอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพท่ี 3  พบวา  ก ารโพสตขอมูลของผูใชบริการ    ทางสนุกดอทคอม   มีการแจงให 

ทราบเก่ียวกับนโยบายการคุมครองสิทธิสวนบุคคลโดยเก็บขอมูลสวนตัวเปนความลับและไมเผยแพร
หรือขายขอมูลใหกับผูอ่ืน 
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เว็บไซตกระปุกดอทคอม 
 เว็บไซตกระปุกดอทคอม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ ตามความตองการของลูกคาผูใชบริการ 
และคํานึงถึงจริยธรรมในการนําเสนอผลิตภัณฑนั้น ผลิตภัณฑตองมีลิขสิทธ์ิ แบงเปน 3 กลุม คือ กลุม 
Hilight นําเสนอเกี่ยวกับเร่ืองเดน ประเดน็รอน บันเทิง วาไรตี้  ดหูนัง แฟช่ัน x-file ; กลุม P lay นําเสนอ 
เกมส  วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ; และกลุม Planet นําเสนอ บล็อก รูปภาพ ลิงค Show Onair   

“การนําเสนอผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา” 
     ( เจษฎา มินศิริ   สัมภาษณ 20 มีนาคม 2551) 

 

  ภาพท่ี 4  แสดงผลิตภัณฑของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   
    ภาพท่ี 4 พบวา กระปุกดอทคอม แบงผลิตภัณฑ ตามพฤติกรรมของผูใชบริการ เปน 3 

กลุม ไดแก Hilight, Play, และ Planet  ใน Hilight นําเสนอเร่ืองเดน ประเด็นรอน บันเทิง วาไรตี้  
ดูหนัง แฟช่ัน x-file ; กลุม P lay นําเสนอ เกมส  วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ; และกลุม Planet 
นําเสนอ บล็อก รูปภาพ ลิงค Show Onair   

         

     ผูประกอบการกระปุกดอทคอม นําเสนอผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงลิขสิทธ์ิ มีขอกําหนดและ
เง่ือนไขเกีย่วกบัทรัพยสินทางปญญา การใชบริการท่ีไมละเมิดกฎหมาย 
     

“เว็บกระปุกดอทคอม   นําเสนอผลิตภัณฑอยูในกรอบท่ีไมผิดจริยธรรมท่ีคํานึงถึงเร่ือง 
ลิขสิทธ์ิ มีการออกระเบียบ เง่ือนไขในการใชบริการ ”       ( เจษฎา มินศิริ   สัมภาษณ 20 มีนาคม 2551) 
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 ภาพท่ี 5 แสดงขอกําหนดและเง่ือนไขของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 

  
    ภาพท่ี 5  พบวา กระปุกดอทคอม    มีการออกระเบียบเงื่อนไขในการใชบริการ เกีย่ว 

กับความคุมครองตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  การจํากัดความรับผิดขอความท่ีเขียนหรือทําข้ึนโดย
บุคคลภายนอกหรือผูใชบริการ   การกระทําละเมิดใด ๆ ไมวาในทางแพงหรือทางอาญา อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอรหรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย  (รายละเอียด ภาคผนวก ข ภาพ ข หนา 119) 

 
           

เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม 
   เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีผลิตภัณฑประกอบดวย ขาว ขอมูลประจําวัน การศึกษา 

บันเทิงดารา กีฬา ฟงเพลงออนไลน   การคนหาอีคอมเมิรซ  ทองเท่ียวโรงแรม หางาน และผูใชบริการ
สามารถสรางสรรคเองดวยการโพสตภาพ  วิดีโอ เว็บบอรด Society โหลดภาพ   

 

  “เอ็มไทย มีการบริการหลายสวน ไดแก (1) การบริการที่ใหผูใชบริการสรางสรรคงาน
เอง และมีการ provide platform  เชน บล็อก วิดีโอคลิป คลับ Photo album ซ่ึงสามารถแชรกันได (2) 
บริการเนื้อหาประกอบดวย ขาว กีฬา ดารา (3) ” 

(Sang Do Lee สัมภาษณ 31 มกราคม 2551) 
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ง 

 ภาพท่ี 6  แสดงผลิตภัณฑของเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม 

ภาพท่ี 6  พบวา เอ็มไทยดอทคอม แบงผลิตภัณฑ ตามความสนใจ และพฤติกรรม 
ของผูใชบริการท่ีตองการสรางงานเอง เชน การโพสตวิดีโอคลิป ภาพ เว็บบอรด และการสืบคนขอมูลขาว 
ดารา กีฬา Society ท่ีเสนอ Market Place เปนตน 
 

 

ผูประกอบการเอ็มไทยดอทคอม   นําเสนอผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึง กฎหมาย ความถูกตองมี 
ลิขสิทธ์ิ      มีขอกําหนด และเง่ือนไขเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา การใชบริการท่ีไมละเมิดกฎหมาย 

 

“Mthai มีความรับผิดชอบมีเกณฑท่ีชัดเจนทําอะไรถูกกฎหมาย ไมผิดจริยธรรม การ 
กําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบการใชบริการเว็บไซต ผลิตภัณฑ ท่ีมีความถูกตอง มีลิขสิทธ์ิ”  

 (Sang Do Lee สัมภาษณ 31 มกราคม 2551) 
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 ภาพท่ี 7  แสดงนโยบายการใชบริการของเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาพที่ 7  พบวา   เอ็มไทยดอทคอม นําเสนอผลิตภัณฑ โดยมีการกําหนดนโยบาย
สิทธิสวนบุคคล  ในการเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อเปนฐานขอมูลท่ีบริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงความ
ตองการของผูใชบริการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงานการตลาด การไมเปดเผยขอมูลของผูใชบริการ ให
ความสําคัญในการควบคุมอีเมลท่ีไมไดรับอนุญาตแสดงผลิตภัณฑ   (รายละเอียด ภาคผนวก ช หนา 135) 

       
เว็บไซตผูจัดการออนไลน 
เว็บไซตผูจัดการออนไลน    มีผลิตภัณฑท่ีเนนเกี่ยวกับหนังสือพิมพในเครือผูจัดการ   ทํา 

ใหมีการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีเปนขาวกวารอยละ 80 ท่ีเหลือเปนเกี่ยวกับการใหความรู ตางๆ เชน กีฬา 
บันเทิง SMEs ธรรมะกับชีวิต คุณภาพชีวิต ธุรกิจ  

 

 “เว็บเราทําหนาท่ีส่ือ  เสนอขาว ทําหนาท่ีเปน  community ผานเว็บบล็อก งานบริการให 
ขอมูลแกผูอาน การฟงเพลงออนไลน เว็บไซตของผูจัดการออนไลน ไมใชการนําขาวในหนังสือพิมพ
รายวันมาข้ึนบนเว็บ แตจะมีวิธีการนําเสนอดวยตนเอง มีทีมของเราเอง  เว็บไซตผูจัดการสามารถ up date  
ไดทันสถานการณสามารถเสนอขาวไดตลอด ” 
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     ภาพท่ี 8 แสดงผลิตภัณฑของเว็บไซตผูจัดการออนไลน 

       ภาพท่ี 8  พบวา  ผูจัดการออนไลน นําเสนอผลิตภัณฑท่ีเนนการเสนอขาวโดยมี 
ทีมงานของตนเอง ทําใหขาวสดทันเหตุการณ และการใหบริการขอมูลอ่ืนๆ เชน ขอมูลทางธุรกิจ 
ทองเท่ียว ธรรมะ บันเทิง กฎหมาย 

       
ผูประกอบการผูจัดการออนไลน นําเนนการเสนอผลิตภัณฑท่ีเปนขาว การนําเสนอขาว 

คํานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพการเปนนักขาวเปนสําคัญ และทําหนาท่ีส่ือท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม  
 
 “ นโยบาย เนนการนําเสนอขาว อยางมีความรับผิดชอบมีจิตสํานึกสาธารณะความรับผิด 

ชอบท่ีเช่ือมโยงไปยัง Code of ethic ของสภาการหนังสือพิมพ การสราง Code of Conduct ท่ีสรางอยางมี
ทิศทาง เจาะจง ชัดเจน สามารถชวยใหพนักงานหลีกเล่ียงไมใหทําอะไรเกินขอบเขตท่ีกําหนด”   
    “ทําหนาท่ีส่ือตองใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสังคม เราไมไดคิดวาจะเอาแตได สังคม
ตองไดดวย” 

  (นิรันดร เยาวภาว  สัมภาษณ 25  กุมภาพันธ 2551)        
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           ภาพท่ี  9  แสดงนโยบายการบริหารจัดการดานผลิตภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
    ภาพท่ี  9  พบวา   ผูจัดการออนไลน  จัดการผลิตภัณฑโดยกําหนดนโยบายสวนบุคคล   

ขอสงวนสิทธ์ิ   และทรัพยสินทางปญญา การกําหนดสิทธิประโยชนท่ีคํานึงถึงผูใชบริการ สังคม ความ
รับผิดชอบตอผูใชบริการจากการใชเว็บไซตผูจัดการออนไลน (รายละเอียดภาคผนวก ข ภาพ ฅ หนา 121) 

 
เว็บไซตเด็กดีดอทคอม  

          ผลิตภัณฑของเว็บไซตเด็กดีดอทคม ประกอบดวย บอรดนักเขียน บอรดบันเทิง บอรด
เกมส ขาวบันเทิง ไลฟสไตล  การศึกษา เกี่ยวกับกวดวิชา ติวเตอร  เพื่อน เปนตน แนวคิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑคํานึงถึงสังคมท่ีมีมิตรภาพ  ทันสมัย  มีประโยชนสรางสรรค นําเสนอความเปนตัวของตัวเอง  
   

“บริษัทเด็กดีอินเทอรแอคทีฟ มีนโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีนําเสนอบนเว็บ  เนื้อหาเปน 
Life style การใชชีวิต แฟช่ัน ท่ีเท่ียวท่ีกิน รวมการศึกษาท้ังภายในและภายนอกหองเรียน การเตรียมตัวเขา
มหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงการเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใชบริการโดยเฉพาะนักเรียน มีเว็บบอรด ใหคนเขามา
คุย มี template ใหตกแตง เปดโอกาสใหนองๆท่ีเขามาในเว็บไดแสดงความเห็นของตัวเอง อยากเขียน
นิยาย ลงรูปใหเพ่ือนอาน  เว็บไซตเด็กดีดอทคอมจัดเปนเว็บไซต ไลฟสไตลวัยรุนท่ีสรางสรรค อันดับ 1 
ของประเทศ”  

ปกรณ สันติสุนทรกุล (สัมภาษณ 31 มกราคม 2551) 
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   ภาพท่ี 10 พบวา เว็บไซตเด็กดีดอทคอม แบงผลิตภัณฑประกอบดวย บอรดแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น ; My ID เว็บบล็อก ; ไลฟสไตล ; การศึกษา ; เพ่ือน มองหาเพ่ือน ; Directory  รวมบอรด
โรงเรียน รวมเว็บสถาบัน 

  ภาพท่ี 10  แสดงผลิตภัณฑของเว็บไซตเดก็ดีดอทคอม 

  ภาพท่ี 11  แสดงแนวคิดในการพัฒนาเวบ็ไซตเด็กดดีอทคอม
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     ภาพท่ี 11   พบวา  เว็บไซตเด็กดดีอทคอม    มีการพัฒนาผลิตภัณฑ     ท่ีมีแนวคดิ    4    
ประการ คือ ทําใหสังคมเกดิมิตรภาพ (Sociable)  เปนเวบ็ท่ีนํากระแสเหตุการณตางๆของวัยรุน (In trend) 
นําเสนอแตขอมูลท่ีดีๆ มีประโยชนสรางสรรค (Smart) และเปนเวทีแสดงความเปนตวัตน มีเอกลักษณ
ของตนเอง (Express Identity) ดวยคอลัมนนักเขียน  เวบ็บล็อค 

            
             ผูประกอบการเว็บไซต เด็กดีดอทคอม นําเสนอผลิตภัณฑท่ีถูกกฎหมาย มีจริยธรรมใน 

การใชบริการ    สังคมท่ีคํานึงถึงจริยธรรม และกตกิา ในการใชบริการท่ีไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 
“เรามีการพัฒนาเว็บไซตของเราเพ่ือประโยชนตอเยาวชนและสังคม ไมทําผิดกฎหมาย  

คํานึงถึงจริยธรรม ความเหมาะสมในการท่ีจะใชงาน การใชงานท่ีไมเบียดเบียนคนอ่ืน ท้ังขอความ รูปภาพ
วิธีการส่ือสารท่ีไมเบียดเบียนใคร”   

                  ปกรณ สันติสุนทรกุล (สัมภาษณ 31 มกราคม 2551) 
   

 
 
 
 
  

  ภาพท่ี 12  แสดงการกําหนด กติกาในการใหบริการของเว็บไซตเดก็ดดีอทคอม 

 
 
 
 
 
 
 
     ภาพท่ี 12 พบวา  เว็บไซตเด็กดีดอทคอม มีการกําหนดกติกาแจงแกผูใชบริการ การคัด
กรองกระทู หามเผยแพรขอมูลอันมีลิขสิทธ์ิ  หามลงขอมูลสวนตัวของผูอ่ืนท่ีอาจถูกดําเนินคดีทาง
กฎหมาย 
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  สรุปการวิจัย เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการดานผลิตภัณฑของเว็บไซต  สนุก
ดอทคอม   กระปุกดอทคอม   เอ็มไทยดอทคอม     ผูจัดการออนไลน และเด็กดีดอทคอม พบวา ทุก
เว็บไซตคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูใชบริการในการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีผูใชตองการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือสนองความตองการของผูใชบริการโดยมีขอกําหนด กติกา เง่ือนไขในการใชบริการ สิทธิ
ประโยชนท่ีผูใชบริการพึงไดรับอยางถูกตองตามกฎหมาย คํานึงถึงเนื้อหาท่ีมีความถูกตองมีลิขสิทธ์ิ มีการ
คุมครองขอมูล สิทธิสวนบุคคล มีจริยธรรม การควบคุมการใชผลิตภัณฑท่ีเปนการส่ือสาร เชน อีเมล  
กระทู ดวยการกําหนดเปนลายลักษณอักษรแจงใหผูใชบริการทราบและปฏิบัติ    
 

1.3 นโยบายการบริหารจัดการดานการดูแลคัดกรองเนื้อหาท่ีใหบริการ  การกําหนด 
นโยบาย กฎ กติกาในการซ้ือขาย บนเว็บไซตของผูประกอบการ 
 

1.3.1 การดูแลคัดกรองเนื้อหาท่ีใหบริการผลิตภัณฑท่ีเปนขาวสาร ความรู ความบันเทิง  
          เว็บไซต   มีลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง     ทําใหสามารถปฏิสัมพันธระหวาง 

กันโดยเฉพาะระหวางผูใชบริการกับผูใชบริการที่มีจํานวนมาก ผูประกอบการเว็บไซตจําเปนตองกําหนด
นโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซตของตนเองและของการใชบริการของผูใชบริการ   
 

             เว็บไซตสนุกดอทคอม 
  นโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหาบนเว็บไซตสนุกดอทคอม มีการ
กําหนด กฎ กติกา มารยาทในการแสดงความคิดเห็น  

 
 
 

ภาพท่ี 13  แสดง กฏ กติกา มารยาท ของสนุก! ฟอร่ัม 
ประกาศถึงทานสมาชิก : 
กรุณาอยาโพสทกระทูซ้ําๆ กันในหลายบอรด กรุณาเลือกบอรดความเห็นที่เหมาะสมตอขอความของทานเพียงบอรดเดียว กระทูที่ซ้ําๆ 
จะถูกลบออกจากระบบ และสมาชิกผูโพสท อาจถูกระงับการใชบริการในสนุก! ฟอร่ัม  

สิ่งที่ไมอนุญาตใหโพสทใน สนุก! ฟอร่ัม ไดแก : 
ขอความยั่วยุใหเกิดความรุนแรงทางสังคม, ขอความท่ีกอใหเกิดความเสียหายและเส่ือมเสียตอบคุคลที่สาม, เบอรโทรศัพท, รูปภาพท่ีไม
เหมาะสมตอเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร สมาชิกท่ีโพสทสิ่งเหลานี้ อาจถูกดําเนินคดีทางกฎหมายจากผูเสียหายได 

กรณีกระทูโฆษณา ซื้อ-ขาย สินคาหรือบริการ สมัครงาน เรามีบริการ สนุก! คลาสสิฟายด ไวใหทานโดยเฉพาะ กระทูดังกลาวจะถูกลบ
ออกจากสนุก! ฟอร่ัมเชนกัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทูหรือขอความ ตามความสมควรโดยไมตองมีการแจงใหทราบลวงหนา 
แจงกระทูไมเหมาะสมไดที่ feedback@sanook.com 
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     ภาพที่ 13 พบวา  เว็บไซตสนุกดอทคอม  มีนโยบายการบริหารจัดการดานการดูแลคัด
กรองเน้ือหา โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับนโยบาย กฎ กติกา มารยาทในการแสดงความ
คิดเห็น การโพสตขอความ รูปภาพบนเว็บไซต  (รายละเอียดภาคผนวก ข ภาพ ฆ หนา 122)  
 
  เว็บไซตสนุกดอทคอม  มีการควบคุมดูแลคัดกรองเนื้อหาท่ีผูใชบริการโพสตเขามา ดวย
การใชระบบสแกนและกรองคําหยาบ เปล่ียนคําหยาบใหเปนสัญลักษณอ่ืนแทน กรณท่ีีมีการดัดแปลงคําท่ี
ทําใหระบบคัดกรองไมได จะใชเจาหนาท่ีตรวจสอบพจิารณาคัดกรองอีกคร้ังหนึ่ง และมีปุมแจงลบให
ผูใชบริการกดปุมแจงลบมาที่เจาหนาท่ีใหทําการลบ 
 

 “นโยบายการบริหารจัดการ     เกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหา       ท่ีปรากฏบนเว็บไซต ของ
สนุกดอทคอม จะมีฝายท่ีควบคุมดูแล ประกอบดวย 2 สวน คือ (1) ดานระบบ จะมีระบบสแกนและกรอง
คําหยาบระดับหนึ่ง มีการกําจัดคําหยาบดวยระบบคัดกรอง (filter) รวมท้ังโฆษณาท่ีเปน spam  (2) 
เจาหนาท่ี เขาไปตรวจดูเนื้อหาท่ีผูใชบริการโพสตเขามา ขณะเดียวกันพนักงานท่ี up load content ตอง 
monitor content ของตัวเองดวย  ”                  

     รัชนี สุประภากร (สัมภาษณ 14 มกราคม 2551) 
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    ภาพท่ี 14  พบวา  เว็บไซตสนุกดอทคอม  มีการใชระบบคัดกรองขอความอัตโนมัติ 
หากมีการใชคําหยาบ ระบบจะเปล่ียนคําหยาบนั้นใหเปนสัญลักษณดอกจันแทน และหากโพสตขอความ
ยั่วยุ ใหเกิดความรุนแรงทางสังคม ขอความท่ีเกิดความเสียหาย ทางเว็บไซตจะลบขอความนั้นออก 

 
 “นอกจากคําหยาบตองดูเร่ืองอะไรท่ีเปนมลพิษ ขอความประเภทไหนไมใหเอาข้ึนไดแก

คําหยาบ โฆษณา spam   กําจัดคําหยาบดวยระบบ จะโพสตไมข้ึน  ในกรณีท่ีมีการดัดแปลงขอความก็จะ
ใชคนคอยตรวจดูและเอาออกจากเว็บไซต  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดูแลเนื้อหาบนเว็บจะตามลบเน้ือหาท่ีไม
เหมาะสม” 

     รัชนี สุประภากร (สัมภาษณ 14  มกราคม 2551 ) 
 
   ภาพท่ี 15 แสดงการแจงลบคําหยาบดวยปุมแจงลบในเวบ็ไซตสนุกดอทคอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพท่ี 15 พบวา เว็บไซตสนุกดอทคอม  มีปุมแจงลบใหผูใชบริการแจงเจาหนาท่ีผูดูแล
เว็บลบขอความท่ีไมเหมาะสม  

 
             หากผูใชบริการถูกกล่ันแกลงดวยรูปภาพ ขอความ การแสดงความคิดเห็นท่ีไมเหมาะสม  
เว็บไซตสนุกดอทคอมมีมาตรการ ดูแลดวยการลบขอความ การแสดงความคิดเห็น รูปภาพท่ีทําใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลหน่ึงบุคคลใด ผานชองทางท่ีเรียกวา feedback@sanook.com 
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 “กรณีมีผูถูกกล่ันแกลงจากบุคคลอื่น เชน โพสตเบอรโทรศัพท ขอความหรือรูปภาพ ทํา
ใหเสียหาย  เจาหนาท่ีจะทําการลบใหตามท่ีแจงเขามา”    

  รัชนี สุประภากร (สัมภาษณ 14  มกราคม 2551 ) 
 
 

 
   

 ภาพท่ี  16   แสดงการแจงลบขอความรูปภาพเม่ือถูกกล่ันแกลงใน 
       เว็บไซตสนุกดอทคอม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพท่ี 16  พบวา เว็บไซตสนุกดอทคอม  มีชองทางใหผูใชบริการแจงใหเจาหนาท่ีลบ
ขอความหรือรูปภาพท่ีทําใหเสียหายผานทางอีเมลล feedback@sanook.com 

      
  เว็บไซตสนุกดอทคอมใหผูใชบริการระบุเรตติ้งกระทูของตนเอง รวมทั้งวิดีโอคลิป เพื่อ
บอกใหทราบวากระทู หรือวิดีโอนั้นเหมาะกับผูอานกลุมใด และเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถแนะนํา
กระทู หากกระทูท่ีมีการตอบมากกวา 15 คร้ังถือวาเปนกระทูนาสนใจ ถาการตอบนอยกวา 15 คร้ังถือวา
เปนกระทูปกติ 

 
 “ผูตั้งกระทูเปนผูระบุเรตต้ิง แบงเปนเร่ืองๆ เชนเร่ืองสําหรับผูหญิง  เด็ก  ผูใชบริการท่ีสง

content ข้ึนบนเว็บไซตจะเปนผูกําหนด content  เปน rate ใด  เชน อัลบ้ัมภาพ ถาคนตรวจกระทูนั้นไม
ผานจะไมใหข้ึนบนเว็บ เจาของรายการ จะจัด rating เอง” 

    รัชนี สุประภากร (สัมภาษณ 14  มกราคม 2551 ) 
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 ภาพท่ี 17  แสดงการกําหนดเร็ตต้ิงของฟอร่ัมของเว็บไซตสนุกดอทคอม 
     ผูตั้งกระทูเปนผูระบุการจัดเร็ตต้ิง        

กระทูทั่วไปเหมาะสําหรับผูชมทุกวัย  
                  กระทูท่ัวไปเหมาะสําหรับผูชมทุกวัย 
                   กระทูสําหรับเด็กกอนวัยเรียน 
                 กระทูสําหรับเด็ก 
                  กระทูท่ีผูใหญควรใหคําแนะนํา 
                 กระทูท่ีผูใหญควรใหคําแนะนําแกผูอานอายุนอยกวา 13 ป 
                 กระทูท่ีผูใหญควรใหคําแนะนําแกผูอานอายุนอยกวา 18 ป 
                 กระทูท่ีไมเหมาะสําหรับเด็กและเยาชน 
 

  ภาพท่ี 17  พบวา เว็บไซตสนุกดอทคอม มีการกําหนดเรตติ้งกระทูท่ีผูใชบริการแสดง
ความคิดเห็นเขามาในสนุกฟอร่ัม แบงเปน 7 ประเภทตามลักษณะวัยของผูอาน 
 
   
 
 
 

   
       
 
 
  
 
 
 
 
     ภาพท่ี 18 พบวา เว็บไซตสนุกดอทคอม เปดโอกาสใหสมาชิกแนะนํากระทูในฟอร่ัม 
มีการบอกลักษณะของกระทูเปนกระทูปกติ กระทูนาสนใจ กระทูนาสนใจมาก กระทูท่ีถูกใสกุญแจ หรือ
กระทูติดหมุด โดยดูจากจํานวนการตอบ 
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   ภาพท่ี  19 แสดงวิดีโอคลิป การติดเร็ตต้ิง และปุมแจงลบของเว็บไซตสนุกดอทคอม 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
      ภาพท่ี 19 พบวา เว็บไซตสนุกดอทคอม มีการติดเร็ตติ้งวิดีโอคลิป และมีปุมแจงลบ 
กรณีท่ีวิดีโอคลิปไมเหมาะสมก็สามารถแจงเจาหนาท่ีลบออก 
 
  สรุป เว็บไซตสนุกดอทคอม มีการกําหนด กฎ กติกา มารยาทในการแสดงความคิดเห็น 
การใชระบบสแกนและกรองคําหยาบ  ระบบจะเปล่ียนคําหยาบนั้นใหเปนสัญลักษณดอกจันแทนกรณีท่ีมี
การดัดแปลงคําท่ีทําใหระบบคัดกรองไมได จะมีเจาหนาท่ีตรวจสอบพิจารณาคัดกรองอีกคร้ังหนึ่ง    และมี
มาตรการดูแลดวยการลบขอความ การแสดงความคิดเห็น รูปภาพที่ทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด มีปุมแจงลบ  ท่ีแตกตางจากเว็บไซตอ่ืนคือ การกําหนดเร็ตต้ิงกระทู แสดงความคิดเห็น และวิดีโอ 
ท่ีผูใชบริการโพสตเขามา  
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

61

 
 

 

om

เว็บไซตกระปุกดอทคอม 
นโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแล ตรวจสอบคัดกรองขอความ เนื้อหาท่ีไม 

เหมาะสม โดยมีขอกําหนด กติกา ในการโพสตเนื้อหาท่ีเปนรูปภาพ วีดิโอ ของสมาชิก  
 

 
 ภาพท่ี 20  แสดงขอกําหนด กติกา ของเว็บไซตกระปุกดอทคอม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Kapook Play เปนบริการอํานวยความสะดวกในการโพสเนื้อหาของสมาชิก เพื่อแสดงรูปภาพ วดิีโอ แฟลชเกม      

              และรูปการตูนเคล่ือนไหวเทาน้ัน และไมไดเปนเจาของหรือผูรับผิดชอบตอเนื้อหาดังกลาว   

หากมีการพบเห็นที่ขัดตอกฎหมาย สามารถแจงลบเนื้อหาน้ันๆไดบนระบบ หรือติดตอผาน   webmaster@kapook.com  
  กรณีผูแจงลบเปนเจาของลิขสิทธิ์ตองระบุความเปนเจาของลิขสิทธิ์นั้นๆดวย เพื่อใหผูดูแลระบบทราบและทําการลบ 
                เนื้อหาน้ัน ออกจากระบบตอไป 
 
 

ภาพท่ี 20 พบวา เว็บไซตกระปุกดอทคอม      มีขอกําหนด กติกา    ในการโพสตเนื้อหาท่ี 
เ ป น รู ป ภ า พ  วี ดิ โ อ  ข อ ง ส ม า ชิ ก  แฟ ล ช เ ก ม  แ ล ะ รู ป ก า ร ตู น เ ค ล่ื อ น ไห ว  ห รื อ ติ ด ต อ
ผาน webmaster@kapook.c  
 
 

เว็บไซตกระปุกดอทคอม มีการควบคุมดูแลคัดกรองเนื้อหาท่ีผูใชบริการโพสตเขามา 
ดวยการใชระบบอัตโนมัติกรองคําหยาบ  และมีเจาหนาท่ีตรวจพิจารณาขอความท่ีไมเหมาะสมจะทําการ
ลบขอความนั้น 
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 “การตรวจสอบ     กล่ันกรองของกระปุกดอทคอม    ข้ันตอนแรกใชระบบอัตโนมัติ คือ 
ระบบแบน คือคําหยาบใดๆที่อยูในตารางท่ีระบุไวคํานั้นจะกรอกไมเขาจะกลายเปนสัญลักษณอ่ืนแทน 
เม่ือผูใชถูกแบน จะทําใหเขามาใชเว็บกระปุกไมได หากตองการใชบริการอีก ผูใชบริการตองทําจดหมาย 
หรือเมลมาขอใหปลดการแบน  ข้ันท่ี 2 หากเปนสินคาท่ีไมเหมาะสม   ระบบจะใหโพสตไปกอน และจะ
ติดปายไวอีก 5 นาทีระบบจะลบออก ข้ันท่ี 3 ใชระบบคนน่ังลบ 24 ช่ัวโมง ตั้งแตไลดูจนกระท่ังมีปุมแจง
ลบ จะดูหมดทุกเว็บท่ีแสดงความเห็นจะมาข้ึนท่ีพื้นที่ท่ีเจาหนาท่ีดูแล   ตามท่ีสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย
กําหนดไวประมาณ 24 ช่ัวโมง   ถามีการแจงใหลบ  ถาลบออกก็ถือวาไดปฏิบัติตาม”    

    (เจษฎา มินศิริ สัมภาษณ 20 มีนาคม 2551)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 ภาพท่ี 21  แสดงปุมแจงลบในเว็บไซตกระปุกดอทคอม 

                                  ภาพท่ี 21 พบวา เว็บไซตกระปุกดอทคอม มีปุมแจงลบเนื้อหาบนระบบ กรณีผูแจง
ลบเปนเจาของลิขสิทธ์ิตองระบุความเปนเจาของลิขสิทธ์ินั้น เพื่อใหผูดูแลระบบทราบและทําการลบ
เนื้อหานั้น ออกจากระบบ รวมท้ังการใชระบบอัตโนมัติ การติดปายขอความท่ีไมเหมาะสมเพ่ือทําการลบ
ภายหลัง และเจาหนาท่ีดูแลเว็บตรวจคัดกรองขอความ และรับการแจงลบเพื่อทําการลบขอความท่ีไม
เหมาะสม 
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  สรุป เว็บไซตกระปุกดอทคอม มีขอกําหนด กติกา ในการโพสตเนื้อหาที่เปนรูปภาพ 
กระทู ของสมาชิก มีปุมแจงลบเนื้อหาบนระบบ การใชระบบอัตโนมัติ การติดปายขอความท่ีไมเหมาะสม
เพื่อทําการลบภายหลัง           
 
  เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม 
  นโยบายการบริหารจัดการเก่ียวกับการควบคุมดูแลการโพสตขอความท่ีไมเหมาะสม มี
การกําหนดเปนลายลักษณอักษรเพื่อแจงใหผูใชบริการทราบเกี่ยวกับนโยบาย ขอกําหนด กฎ กติกาในการ
เขียนแสดงความคิดเห็น หากสมาชิกไมปฏิบัติตามกฎ กติกา ผูดูแลเว็บไซตจะแบน ID ทันที และถาโพสต 
ภาพท่ีผิดข้ันรุนแรง เชน รูปอนาจาร ขอความใสรายผูอ่ืน จะถูกนํา IP Address เปนหลักฐานในการ
ดําเนินคดีเม่ือมีผูเสียหายแจงความ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 22 พบวา เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีการกําหนด กฎ กติกาการโพสตภาพผูท่ี
ตองการโพสตภาพตองสมัครเปนสมาชิก   
 

 เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีระบบการคัดกรองเนื้อหา คําหยาบท่ีผูใชบริการโพสตเขา
มา  และมีเจาหนาท่ีตรวจพิจารณาคัดกรองอีกช้ันหนึ่งและลบขอความท่ีไมเหมาะสม 
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 “มีระบบการตรวจ คัดกรองขอความ คําหยาบ ดวยเคร่ืองมือการคัดกรอง (filtering  
tools) มีการควบคุมดูแล (monitor) โดยมี dictionary tool  ชวยกลั่นกรองคําหยาบ การลบหลูเบ้ืองสูง 
ถึงแมจะมี  modulator  แตบางสวนก็เขาไปไมถึง การคัดกรองก็ไมสามารถกล่ันกรองไดหมด  ถา
ผูใชบริการเขียนแยกคํา ดัดแปลงการเขียนคําหยาบดวยวิธีการใชการพองเสียง filter content ก็ไมสามารถ
คัดกรองได ระบบก็ไมสามารถตรวจพบและคัดออกได เจาหนาท่ีจะชวยในการคัดกรองอีกคร้ัง”  

       (Sang Do Lee  สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)    
 

    เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีระบบคัดกรองคําหยาบ ซ่ึงจะเปล่ียนคําหยาบใหเปน 
สัญลักษณ  (**)  และมีปุมแจงลบใหผูใชบริการกดปุมแจงลบไปท่ีเจาหนาท่ีเพื่อทําการลบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                ภาพที่ 23 พบวา เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีการคัดกรองคําหยายดวยระบบคัดกรอง
อัตโนมัติ โดยเปล่ียนคําหยาบใหเปนสัญลักษณ *** แทน  โดยจะปรากฏ IP ของผูโพสตท่ีทายขอความ  
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“กรณีท่ีผูแจงเห็นขอความท่ีไมเหมาะสม   และตองการใหลบ  เชน คลิปวิดีโอท่ีมีการ 
โพสตภาพ  (picture  post)  ผูใชบริการ สามารถชวยแจงผานปุมแจงลบ   เม่ือมีการแจงลบจะมีกลไกปด
ขอความท่ีแจงลบไวไมใหผูชมเห็นในชวงท่ีมีการแจงลบไว จะลบทุก content ถาผิดศีลธรรม ผิด
กฎหมาย”   

  (Sang Do Lee  สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24 พบวา เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีปุมแจงลบ เม่ือสมาชิกเห็นขอความใดไม

เหมาะสม หม่ินประมาทผูอ่ืน สามารถคลิกปุมแจงลบใหผูดูแลเว็บไซตลบขอความนั้นออก 
 
สรุป เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีการกําหนด กฎ กติกา ในการใชงานการโพสตภาพ  

ตองสมัครเปนสมาชิกกอนจึงจะเขาใชงานไดเพื่อเปนการควบคุมติดตามได  มีระบบการตรวจคัดกรอง
ขอความ  ระบบคัดกรองจะเปล่ียนคําหยาบเปนสัญลักษณ ***   หากผูใชบริการพบขอความที่ไม
เหมาะสมก็สามารถแจงลบได   โดยกดที่ปุมแจงลบ เจาหนาท่ีเว็บไซตจะทําการลบออกจากเว็บ และมี
เจาหนาท่ีทําการตรวจกล่ันกรองอีกช้ันหนึ่ง 
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ผูจัดการออนไลน 
นโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลคัดกรองขอความ เนื้อหาท่ีผูใชบริการเขียน 

บนเว็บไซต ดวยการแจงผูใชบริการทราบเปนลายลักษณอักษร เกี่ยวกับกติกาในการแสดงความคิดเห็น 
วิธีการแจงลบขอความท่ีไมเหมาะสม 
 

 “การควบคุมดูแล    คอยดูในเร่ืองความคิดเห็น   ท่ีผูใชบริการ    โพสตเขามา    หลายคน  
ทําหนาท่ีดูเว็บอยางเดียว การลบขอความข้ึนอยูกับวิจารณญานของผูดูแลเว็บซ่ึงตองคํานึงถึงจรรยาบรรณ
นักหนังสือพิมพเขามาประกอบดวย สวนใหญขาวศาสนา หรือขาวภาคใตท่ีจะทําใหบานปลายก็จะตอง
พิจารณาดวยวิจารณญาน ขาวท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ การกอการราย ยาเสพติด มีระบบ
กรองอัตโนมัติ แตก็กรองไมไดท้ังหมด”  
       (นิรันดร เยาวภาว สัมภาษณ 25 กุมภาพันธ  2551)      
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพท่ี 25 พบวา เว็บไซตผูจัดการออนไลน  มีการกําหนดกฎ กติกาในการแสดงความ
คิดเห็น มีระบบการกรองคํากอนท่ีความคิดเห็นจะถูกนําข้ึนแสดงบนหนาเว็บไซต 

 
เว็บไซตผูจัดการออนไลน มีปุมแจงลบ เพ่ือใหผูใชบริการกดปุมแจงลบไปท่ีเจาหนาท่ี

เพื่อทําการลบเน้ือหาท่ีไมเหมาะสม 
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 ภาพท่ี 26  แสดงปุมแจงลบในเว็บไซตผูจัดการออนไลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26   พบวา   เว็บไซตผูจัดการออนไลน    มีปุมแจงลบ  เจาหนาท่ีคอยดูแลตรวจ
ขอความ     เนื้อหา  ท่ีเปนการแสดงความคิดเห็นของผูใชบริการ หากเปนขอความท่ีจะทําใหเกิดความรุน
แรง  หรือกอใหเกิดความขัดแยงในเร่ืองศาสนา  การหม่ินประมาท จวงจาบพระราชวงศ เจาหนาท่ีจะทํา
การลบออก    การลบขอความ     

 
สรุป เว็บไซตผูจัดการออนไลน มีการกําหนด กฎกติกาในการแสดงความคิดเห็นท่ี

ผูใชบริการโพสตบนหนาเว็บบอรด มีระบบกรองคํากอนท่ีจะนําจะนําความคิดเห็นข้ึนแสดงบนหนา
เว็บไซต  และมีปุมแจงลบใหผูใชบริการแจงใหเจาหนาท่ีลบขอความ เนื้อหาท่ีไมเหมาะสม  

 
เว็บไซตเด็กดีดอทคอม 
นโยบายเว็บไซตเด็กดีดอทคอม มีการกําหนดขอตกลง ในการโพสตขอความ รูปภาพ  

กระทู  กําหนดกติกาการใชเว็บบอรด โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร 

  

  “เราทําหลักเกณฑเปนลายลักษณอักษร  คือถามีคนมาโพสตภาพ หรือเบอรโทรศัพท ถา
เปนเบอรสวนตัวใครก็ตามใหลบไวกอน รวมท้ังอีเมลตองดูจุดประสงคเพื่ออะไรอาจจะรูสึกไมสะดวก 
แตเราเปนออนไลน เราพยายามใหเลนในระบบออนไลน” 
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รูปภาพ คลิปวิดีโอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

  ภาพท่ี 28    แสดงกติกา กฎการตั้งกระทูของเว็บไซตเดก็ดีดอทคอม 
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ภาพท่ี  27-28  พบวา  เว็บไซตเด็กดีดอทคอม  การกําหนดขอตกลงการโพสตกระทู 
รูปภาพ คลิปวิดีโอ  กําหนดกฎ กติกาการใชเว็บบอรด ขอตกลงท่ีแจงใหผูใชบริการทราบเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ
ผลงาน การไมสนับสนุนกระทูสินคา หรือหารายไดเสริม หรือธุรกรรมท่ีสรางรายได หากผูใชบริการพบ
เห็นขอความท่ีเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิสามารถแจงตอผูดูแลระบบเพ่ือทําการลบออกจากระบบ    การแจง
ผูใชบริการ ใหใชวิจารณญานในการกล่ันกรองขอความท่ีปรากฏบนเว็บไซต หากพบเห็นขอความท่ีขัดตอ
กฎหมาย ศีลธรรม ใหแจงเว็บมาสเตอร   

 
เว็บไซตเด็กดีดอทคอม มีระบบคัดกรองขอความที่ไมเหมาะสม การเปล่ียนคําหยาบเปน

สัญลักษณอ่ืนแทน และการแจงลบดวยปุมแจงลบ 
 

“มีระบบกล่ันกรองคําหยาบ เหมือนตาขายถามีคําหยาบจะไมปลอยใหหลุดออกมาให 
เห็นบนเว็บทําระบบ chat เพื่อสามารถดูแลไดถาเขาออกไปคุยขางนอกควบคุมยาก ” 

  (ปกรณ สันติสุนทรกุล  สัมภาษณ 31 มกราคม 2551) 
 
 

 ภาพท่ี  29   แสดงการกําจัดคําหยาบดวยระบบ ซ่ึงจะเปลี่ยนคําหยาบใหเปน         
                   สัญลักษณอ่ืน(แถบสี) ในเว็บไซตเด็กดีดอทคอม  
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             ภาพท่ี 29-30  พบวา เว็บไซตเด็กดีดอทคอม มีการกําจัดขอความท่ีไมเหมาะสมโดยใช
แถบสีแทนขอความท่ีไมเหมาะสม และใหผูใชบริการรวมกันดูแลโดยมีปุมลบ ปุมแจงลบ ใหผูใชบริการ
กดปุมท่ีตองการ 

             สรุป เว็บไซตเด็กดีดอทคอม มีการกําหนดขอตกลงการโพสตกระทู รูปภาพ คลิปวิดีโอ  
กําหนดกฎ กติกาการใชเว็บบอรด ไมสนับสนุนกระทูโฆษณา หรือกระทูท่ีเปนธุรกิจหารายได 

 
           สรุป จากการสัมภาษณและการวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซต  เกี่ยวกับ นโยบายการบริหาร

จัดการดานการดูแลคัดกรองเนื้อหาที่ใหบริการบนเว็บไซตสนุกดอทคอม   กระปุกดอทคอม   เอ็มไทย
ดอทคอม     ผูจัดการออนไลน และเด็กดีดอทคอม พบวา ผลิตภัณฑบนเว็บไซตท่ีเปนขาวสาร ความรู 
ความบันเทิง ท่ีมีลักษณะเปดโอกาสใหผูใชบริการไดเขียนแสดงความคิดเห็น ทุกเว็บไซตท่ีทําการวิจัยจะ
มีการกําหนดเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับนโยบาย กฎ กติกา มารยาทในการแสดงความคิดเห็น การ
โพสต ขอความ รูปภาพ บนเว็บไซต โดยมีการควบคุมดูแลโดยมีระบบการคัดกรอง ขอความ รูปภาพ 
วิดีโอ ท่ีไมเหมาะสมดวยระบบคัดกรองคําหยาบอัตโนมัติ  และมีเจาหนาท่ีของเว็บไซต (เว็บมาสเตอร) 
ดูแลตรวจคัดกรองอีกคร้ัง  มีการแสดงปุมแจงลบเพื่อใหผูใชบริการชวยแจงลบขอความ รูปภาพท่ีไม
เหมาะสม  และเว็บไซตสนุกดอทคอมเว็บไซตแหงเดียวท่ีมีการกําหนดเร็ตต้ิงใหกับกระทู เว็บบอรดโดย
ผูใชบริการเปนผูกําหนด  
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1.3.2 การดูแลคัดกรองเนื้อหาท่ีใหบริการผลิตภัณฑท่ีเปนการซ้ือขายออนไลน/ การ
ประมูล/ชอปปง    
 

1.3.2.1 การประมูล – ชอปปง 
 

                 เว็บไซตสนุกดอทคอมเปดโอกาสใหคนท่ัวไปไดเขามาซ้ือขายหรือประมูล
สินคาออนไลน ทางเว็บไซตประมูล-ชอปปง  เว็บไซตช้ือ - ขายออนไลน 24 ช่ัวโมง  ผูขายสามารถนํา
สินคามาประมูลขายได ท้ังแบบกําหนดราคาขายตายตัว (fixed price) แบบการประมูล (forward auction) 
หรือ จะใชท้ังแบบกําหนดราคาขายตายตัวและการประมูลรวมกันก็สามารถทําได  ผูซ้ือท่ีชอบการประมูล
ก็สามารถตั้งราคาประมูลท่ีตนเองพอใจได สวนผูท่ีตองการซื้อสินคาแบบทันทีไมตองไปแยงประมูลกับ
คนอ่ืนก็สามารถทําได 
 
      “จะเอาสินคาใดมาข้ึนตองถูกลิขสิทธ์ิ เขาใหสิทธิเรามาใหคนดาวนโหลด ไมใช
เราเอามาใหดาวนโหลด” 

  รัชนี สุประภากร (สัมภาษณ 14  มกราคม 2551 ) 
 

 เว็บไซตสนุกดอทคอม ในสวนของประมูลและชอปปง มีการกําหนดเมนู
นโยบายเพื่อความปลอดภัย กําหนดใหสมาชิกตองยืนยันตัวตน มีกฎ กติกา มารยาท การปองกันการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 
 
 

นโยบายความ
ปลอดภัย ความ
นาเช่ือถือในใช

บริการกอนการ
ซื้อขาย 

สมัคร
สมาชิก 

ภาพท่ี 31  แสดงปุมสมัครสมาชิก และปุมนโยบายความปลอดภัย ในเว็บไซตสนุกดอทคอม 
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     ภาพท่ี 32  แสดงนโยบายความปลอดภยั ความนาเช่ือถือในการใชบริการกอนการซื้อ   
                       ขาย ในเว็บไซตสนุกดทอคอม   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            ภาพท่ี 31-32 พบวา เว็บไซตสนุกดอทคอมเกี่ยวกับประมูล-ชอปปง มีเมนูสําหรับ
ผูใชบริการสมัครเปนสมาชิกกอนจึงจะเขาใชบริการได  เมนูนโยบายเพื่อความปลอดภัย  ความเช่ือถือใน
การใชบริการกอนซ้ือขายสินคา  มีการกําหนดใหสมาชิกตองยืนยันตัวตน คําติชม  มีกฎ กติกา มารยาท 
การปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ การแกปญหากรณีพิพาท  เกี่ยวกับกฎหมาย (รายละเอียดภาคผนวก ข ภาพ  
ง หนา 123) 

 
 ภาพท่ี 33 แสดงการยืนยันตัวตนของสมาชิก ในเว็บไซตสนุกดอทคอม  
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   ภาพท่ี 33  พบวา เว็บไซตสนุกดอทคอมเกี่ยวกับประมูล-ชอปปง  มีการ
กําหนดใหผูสมัครยืนยันตัวตนของสมาชิก   ดวยการจัดสงเอกสารสําเนาบัตรประชาชนภายหลังจากท่ี
ทีมงานตรวจสอบตัวตนสมาชิกแลวจะไดรับการติดสัญลักษณ เพื่อสรางความม่ันใจในการซ้ือขายให
มากข้ึน โดยผูใชบริการตองกรอกขอมูลในแบบฟอรม (ภาคผนวก ข ภาพ จ-1-จ-2  หนา124-125) การ
ยืนยันตัวตนของสมาชิก(ภาคผนวก ภาพ ฃ) 
 

  คําติชม(Feedback)  
  ภาพท่ี  34 แสดงคําติชม เพื่อใชเปนคะแนนบอกความเช่ือม่ันในตวัสินคา ในเวบ็ไซต 
 

                   สนุกดอทคอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 35  แสดงคะแนนท่ีสะทอนประวัตถึิงความเช่ือม่ันในผูขายในเว็บไซตสนุกดอทคอม 
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ภาพท่ี 34-35 พบวาเว็บไซตสนุกดอทคอม  เกี่ยวกับประมูล-ชอปปง  มีวิธีการคิดคะแนน 
คําติชม เพื่อสะทอนประวัติการซ้ือขาย การคิดคะแนนคําติชม ในรูปของตัวเลขกํากับอยูหลังช่ือ สมาชิก
ทุกราย โดยคาท่ีแสดงจะเปนคาคําติชมสุทธิ จะชวยแสดงความเช่ือม่ันไดมากนอยเพียงใดของสมาชิกแต
ละคน (วิธีการใหคําติชม ภาคผนวก ข ภาพ ฉ-1 ถึง ฉ-2  หนา 126-127) 
 ภาพท่ี  36   แสดงการแสดงความคิดเหน็ของผูสนใจในสินคาในเว็บไซตสนุก
 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                ภาพท่ี 36 พบวา เว็บไซตสนุกดอทคอม     เกี่ยวกับประมูล-ชอปปง  ผูซ้ือสินคาสามารถ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและบริการ และใหคําติชมเพื่อเปนคะแนนบอกถึงความนาเช่ือถือของ
สินคานั้นๆ 

 
ภาพท่ี 37 แสดงกฎ กติกา มารยาท สําหรับผูขายและผูซ้ือ ในเว็บไซตสนุก

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 

75

 
 

 

ภาพท่ี 37   พบวา เว็บไซตสนุกดอทคอม เกี่ยวกับประมูล-ชอปปง  มีการกําหนดกฎ  กติกา 
มารยาทสําหรับผูซ้ือ และผูขาย  ขอหามและรายการท่ีหามขาย มีนโยบายขอหามสําหรับผูซ้ือ เชน การ
ประมูลท่ีไมเจตนาจะประมูล การเปนหนามาเพื่อประมูลสินคาในราคาท่ีสูงข้ึน ผูซ้ือและผูขายไมควรทํา
การซ้ือขายนอกเว็บ หากฝาฝนนโยบายจะถูกยกเลิกรายการสินคา  ตัดสิทธ์ิพิเศษสมาชิก พักการใชงาน
ของสมาชิก ยึดคาธรรมเนียมของรายการท่ีถูกยกเลิก (ภาคผนวก ข ภาพ ช-1 ถึง ช-5 หนา 128-132) 
 
              

ภาพท่ี  38  แสดงการปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ ในเว็บไซตสนุก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพท่ี  39  แสดงกฎหมาย ในเว็บไซตสนุกดอทคอม 
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  ภาพที่ 38-39  พบวา เว็บไซตสนุกดอทคอม  เกี่ยวกับประมูล-ชอปปง  มีโครงการ
ปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ เพ่ือชวยในการคนหา ตรวจสอบและปองกัน การละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
แกเจาของลิขสิทธ์ิและผูขายสินคา    มีนโยบายในการเคารพสิทธิสวนบุคคลของสมาชิก บริษัทฯ จะไมทํา
การตรวจสอบ แกไข ขอมูล เวนแตมีเหตุจําเปนตองทําตามความตองการทางกระบวนการดานกฎหมายมี
นโยบายในการเคารพสิทธิสวนบุคคลของสมาชิก (รายละเอียดโครงการการปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ภาคผนวก ข ภาพ ซ-1 ถึง ซ-3 หนา 133-135 และรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภาพ ฌ-1 ถึง ฌ-2 หนา 136-
137) 
 

เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม 
เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม เกี่ยวกับประมูล-ชอปปง มีเอ็มไทยมารเก็ตเพลส ในการซ้ือ 

ขายสินคา การกําหนดเง่ือนไข และขอกําหนดในการใชบริการเอ็มไทยมารเก็ตเพลส  การกําหนด 
นโยบายสิทธิสวนบุคคล การเปดเผยขอมูล  (รายละเอียด ภาคผนวก ข ภาพ ญ หนา 138) 
 
   

  “มีการใหบริการ E-commerce เกี่ยวกับการขายสินคาท่ีจับตองได เชน VCD, DVD 
หนังสือ เคร่ืองสําอาง แฟช่ันท่ีถูกลิขสิทธ์ิ” 

    (Sang Do Lee  สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)    
 

 

      ภาพท่ี 40  แสดงเมนูการใชบริการมารเก็ตเพลสของเวบ็ไซตเอ็มไทยดอทคอม 
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               ภาพที่ 40-41  พบวา เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีการกําหนดรายละเอียดเง่ือนไขและ
อกําห

    สรุป จากการสัมภาษณและการวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซต เกี่ยวกับ  นโยบายการบริหาร
จัดการด

 
 

  
   ภาพท่ี  41  แสดงเง่ือนไขและขอกําหนดในการใชบริการมารเก็ตเพลสของ 
                     เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอมดอทคอม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ข นดในการใชบริการ เกี่ยวกับการดูแลขอมูลสวนบุคคล เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลของ
ผูใชบริการ ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย สวนเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต เคร่ืองหมายการคา ช่ือทางการคา 
สิทธิบัตร เปนงานท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา หามลอกเลียน ปลอมแปลง 
ทําซํ้า   

านการใหบริการผลิตภัณฑท่ีเปนการซ้ือขายออนไลน พบวา การ ประมูล-ชอปปง ผลิตภัณฑท่ี
เปนริงโทน ของเว็บไซตสนุกดอทคอม จะมีการระบุใหผูใชบริการกอนการประมูลซ้ือขาย หรือชอปปง 
ตองสมัครเปนสมาชิกกอน มีการกําหนดนโยบายเพื่อความปลอดภัย  ความเชื่อถือในการใชบริการกอน
ซ้ือขายสินคา โดยมีการใหคะแนนคําติชม จะแสดงในรูปของตัวเลขกํากับอยูหลังช่ือสมาชิกทุกราย   เพื่อ
ใชเปนคะแนนบอกความนาเช่ือมั่นในตัวสินคา กําหนดใหสมาชิกตองยืนยันตัวตน คําติชม  มีกฎ กติกา 
มารยาท การปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ การแกปญหากรณีพิพาท  เกี่ยวกับกฎหมาย เชนเดียวกับเอ็มไทย
มารเก็ตเพลส ของเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม การซ้ือขายสินคามีการกําหนดนโยบายเพื่อความปลอดภัย 
ความนาเช่ือถือในการใชบริการ ซ่ึงจะใหผูใชบริการสมัครเปนสมาชิกและสงบัตรประชาชนเพื่อยืนยัน
ตัวตนของสมาชิก มีการกําหนดเงื่อนไข และขอกําหนดในการใชบริการ เกี่ยวกับการดูแลขอมูลสวน
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ี่ยวกับการบริการผลิตภัณฑริงโทนมือถือดาวนโหลด 
เพลง  และการแจงผูใชงา

   “มีบริการดาวนโหลดเพลง ทําธุรกิจรวมกับวอเนอรมิวสิค สวนริงโทนตองคุย

 

   

เว็บไซตสนุกดอทคอม 
เว็บไซตสนุกดอทคอมเก
นในการใชงานดาวนโหลดเพลงและริงโทน 

 
 
กับคายอารเอส แกรมม่ี เพื่อนํามาใหบริการดาวนโหลดท่ีถูกตอง มีลิขสิทธ์ิ  ” 

   (รัชนี สุประภากร,สัมภาษณ 14 มกราคม 2551) 
 

ภาพท่ี 42  แสดงการซ้ือเพลงดวยการดาวนโหลดเพลง ของเว็บไซตสนุก
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-43  พบวา เว็บไซตสนุกดอทคอม ผูใชบริการสามารถฟงเพลงจากวิทยุ  วิดีโอ 

และการดาวนโห

สรุป จากการสัมภาษณและการวิเคราะหเว็บไซตสนุกดอทคอม และเว็บไซตเอ็มไทย
ดอทคอม พบวา 

เว็บไซตกระปุกดอทคอม  
ี่ยวกับการบริการผลิตภัณฑ Mobile Love ประเภทโลโก  

Picture Messag าง

 ภาพท่ี  43  แสดงนโยบายในการใชงานท่ีสวนทายหนาเว็บท่ีมีการดาวนโหลด  
                   เพลง ของเว็บไซตสนุกดอทคอม 

 

 

 
 

   
 
 

 
 

ภาพท่ี 42
ลดเพลง ลงบนคอมพิวเตอร  เคร่ืองเลนเพลงแบบพกพา  และริงโทนมือถือ โดยการ

คนหาเพลง เลือกเพลงจากคายเพลง การส่ังซ้ือ  การชําระเงิน ดาวนโหลดเพลง (รายละเอียด ภาคผนวก ข 
ภาพ ฎ-1-ฎ-3) และในการใหบริการซ้ือขายดาวนโหลดเพลง จะมีการระบุนโยบายการใชงานแจงให
ผูใชงานทราบเก่ียวกับขอกําหนด เง่ือนไขในการใชบริการ  
 

มีการใหบริการดาวนโหลดเพลง  ริงโทนมือถือ ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอง การกําหนดนโยบาย
การใชบริการท่ีผูใชบริการตองปฏิบัติ 
 

เว็บไซตกระปุกดอทคอม  เก
e, Screen Service, Text SMS และการกําหนดเง่ือนไขการใหบริการ การออกตัวท

กฎหมาย 
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  “กระปุกมีการออกระเบียบ เง่ือนไขในการใชบริการใน Mobile Love  ผูใชบริการตองมี
ความรับผิดชอบในการนําไปใช” 

  (เจษฎา มินศิริ สัมภาษณ 20 มีนาคม 2551)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี  44  แสดงสวนทายของหนาเว็บการใชบริการโหลดโลโก กําหนดนโยบาย 
                  สิทธิสวนบุคคล  สิทธิตามกฎหมาย เง่ือนไขการใชบริการ 

 
  ภาพท่ี  45 แสดงนโยบายสิทธิสวนบุคคล ใน Mobile Love ของเว็บไซต 
                    กระปุกดอทคอม 
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     ภาพท่ี 46  แสดงรายละเอียดลิขสิทธ์ิสวนบุคคล ใน Mobile Love ของเว็บไซตกระปุกดอทคอม 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 47  แสดงเง่ือนไขการใหบริการ ใน Mobile Love ของเว็บไซตกระปุกดอทคอม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี  44-47  ผลการวิเคราะหเว็บไซตกระปุกดอทคอม พบวา มีการใหบริการผลิต 
ภัณฑ Mobile Love  เกี่ยวกับสินคาประเภทโลโก Picture Message, Screen Service, Text SMS โหลดลง
มือถือ การกําหนดการออกตัวทางกฎหมาย นโยบายสิทธิสวนบุคคล ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย   และเง่ือนไข
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เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม 
เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม  เกี่ยวกับการบริการผลิตภัณฑริงโทนมือถือ ดาวนโหลดเพลง  

โดยมีการใหบริการ My Mobile  ท่ี สามารถดาวนโหลดภาพ วิดีโอ  ธีม (Theme) ขอความส้ัน (SMS) ลง
มือถือ  มีการกําหนดนโยบายการใชงานเปนลายลักษณอักษร   
 
  “เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑท่ีจับตองได มี VCD, DVD  ริงโทน เพลงทุกเพลงจากคาย
เพลง อารเอส แกรมม่ี ตองถูกตองมีลิขสิทธ์ิ”  

  Sang Do Lee   (สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)      
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        

 ภาพท่ี 48 แสดงผลิตภัณฑท่ีใหบริการใน My Mobile ของเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม 

             ภาพท่ี 48 พบวา เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอมมีบริการ SMS, Theme, voices, images, games 
และring tone โดยตองสมัครเปนสมาชิกกอน 
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  เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีการกําหนดนโยบายสิทธิสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และ
การออกตัวทางกฎหมาย แจงแกผูใชบริการ 
 

 ภาพท่ี 49  แสดงรายละเอียดนโยบายสิทธิสวนบุคคลในการใชMy Mobile ในเว็บไซต 
                  เอ็มไทยดอทคอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 

ภาพท่ี 50  แสดงรายละเอียดการออกตัวทางกฎหมายในการใหบริการ My Mobile     
                 ในเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม 
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           ภาพท่ี 49-50  พบวา เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม ผูใชบริการตองสมัครโหลดกอนจึงจะเขา
ไปใชบร

สรุป  จากการสัมภาษณ และการวิเคราะหเว็บไซตเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ 
ดานการดูแลการ

บการใหบริการแกผูใชบริการเว็บไซต ลูกคาท่ีซ้ือ 

  คํานึงถึงประโยชนท่ีผูใชบริการจะไดรับ การ

  

างๆตองมี 
ความถูกตอง มีค

ามารถใช

(รัชนี สุประภากร, สัมภาษณ 14 มกราคม 2551) 

  
ิการได   ซ่ึงสวนลางของเว็บเพจ My Mobile  จะมีการแจงใหทราบเกี่ยวกับนโยบายสิทธิสวน

บุคคล (Privacy) และการออกตัวทางกฎหมาย (Legal Disclaimer) แกผูใชบริการ   
       
 

ใหบริการผลิตภัณฑการดาวนโหลดเพลง  ริงโทนลงมือถือ และโลโก พบวา เว็บไซต
สนุกดอทคอมมีบริการดาวนโหลดเพลง ริงโทน    เว็บไซตกระปุกดอทคอม  มีบริการ Mobile Love 
ประเภทโลโก Picture Message, Screen Service, Text SMS และเอ็มไทยดอทคอม ใหบริการ My Mobile  
ท่ี สามารถดาวนโหลดภาพ วิดีโอ  ธีม (Theme) ขอความส้ัน (SMS) ลงมือถือ  ซ่ึงทุกเว็บไซตมีการกําหนด
นโยบายการใชงานไวเพื่อใหผูใชบริการไดทราบเก่ียวกับนโยบายสิทธิสวนบุคคล  ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย  
เง่ือนไขในการใชบริการท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

 

 นโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกั1.4
พื้นท่ีลงโฆษณา พนักงานของบริษัท สังคมชุมชน 
 

 การใหบริการแกผูใชบริการเว็บไซต   
จากการวิจัยพบวา ผูประกอบการเว็บไซต

นําเสนอผลิตภัณฑ เนื้อหา ขอมูลท่ีถูกตอง ไมผิดกฎหมาย มีการรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ มีการ
กําหนดเปนนโยบายในเร่ืองสิทธิสวนบุคคล ดูแลปองกันความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลของผูใชบริการ 
รวมท้ังการนําเสนอส่ิงท่ีเปนตัวอยางท่ีดีใหกับผูใชบริการ เชน kapook icare  ของเว็บไซตกระปุก
ดอทคอมเปดพ้ืนท่ีเผยแพรบทความ คลิปวิดีโอ เร่ืองราวดีๆ เปนส่ือกลางระดมความชวยเหลือ เชน 
บริจาคโลหิตหมูพิเศษ เปนศูนยรวมของทุกๆความชวยเหลือในสังคม   ทีมผูบริหาร(management) 
เว็บไซตสนุกดอทคอม ดู เนื้อหา (content) ใหเขาใจในนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเน้ือหาท่ีไมเหมาะสม 
รวมท้ังเว็บมาสเตอร (web master)  ซ่ึงอยูภายใตหัวหนาทีมบริหาร(Management team)    
 

“ บริษัทคํานึงถึงประโยชนท่ีผูใชจะไดรับ ดังนั้นการนําเสนอขาวสาร เนื้อหาต
วามทันสมัย การนําเสนอขาวสารตองนําเสนออยางเทาเทียมกันไมเอียงเขาขาง 

ฝายใดฝายหนึ่ง ระบบการใหบริการมีความเสถียร (stable) การคลิกลิงคไปสวนตางๆรวดเร็ว ส
งานงาย”  
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“รับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ นประโยชนตอสวนรวมก็นําไปปรับปรุง  
ทําหนาท่ีส่ือตอง อง

“ในการ ็ก จะเปดเผยขอ 
มูลเกี่ยวกับเด็กไม ม

  (เจษฎา มินศิริ สัมภาษณ 20 มีนาคม  2551)   
“บริษัทม ล สําหรับสมาชิกผูใชบริการท่ัว 

ไป และสมาชิกเอ

“ทีมงาน ของนองๆทุกดาน  
เร่ืองภาษา การใช

ทรกุล สัมภาษณ 31 มกราคม 2551 )   
 

ลูกคาท่ีซ้ือพื้นท่ีโฆษณาแบนเนอร  
็บไซตมีการกําหนดมาตรการในการคัดเลือกลูกคาท่ี

จะซ้ือพ ฆษ

 เชน ภาพท่ีไมเหมาะสม ภาษาท่ีใช 
ในการโฆษณา  ส

  (รัชนี สุประภากร, สัมภาษณ 14 มกราคม 2551)   
“มีการต รับโฆษณาท่ีจะข้ึนบนเว็บ 

ตองไมเปนสินค

 หากเป
ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสังคม เราไมไดคิดวาจะเอาแตได สังคมตองไดดวย เราต

ปลูกฝง  ในความคิดแตละคนวัดยาก แตเราตองดูแล เห็นอะไรก็ตองบอก ตองใหขาวขอเท็จจริง”   
 (นิรันดร เยาวภาว, สัมภาษณ 25  กุมภาพันธ 2551)  
ทํางานคํานึงถึงหลายเร่ือง เชน กรณีพระราชบัญญัติคุมครองเด

ได ก็ตองแจงสมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป ตองมีผูปกครองติดตอ   เปนส่ือกลางใหควา
ชวยเหลือทางสังคม”  

ีการดูแลผูใชบริการดวยนโยบายสิทธิสวนบุคค
็มไทยเมล หากฝาฝนอาจมีโทษทางแพง อาญา หรือโทษทางการบริหารปกครอง”  

   (Sang Do Lee สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)   
เด็กดีดอทคอมเม่ือปรากฏบนหนาเว็บถือวาเปน role  model 

เหตุผล  ตองระวังเพราะนองๆจะเช่ือตามบันเทิง เราจะทําเว็บให clean  เปนท่ีไวใจของ
ผูปกครอง เว็บเด็กดีอยางนอยตองมีอะไรดี ไวใจได มีการปองกันส่ิงท่ีไมเหมาะสมใหลูกหลานเขา มีการ
แนะนําในส่ิงท่ีควรทําการทําส่ิงดีอยางไร”  

  (ปกรณ สันติสุน

  
      จากการวิจัย พบวา ผูประกอบการเว
ื้นท่ีโ ณา เชน แบนเนอร โดยสินคาและการโฆษณาน้ันตองไมหลอกลวงผูซ้ือตองคํานึงถึง

จริยธรรม กฎหมาย สิทธิสวนบุคคล  การกําหนดกฎ ขอบังคับ เง่ือนไขในการโฆษณา สินคาท่ีจะนํามา
โฆษณาตองไมขัดกับนโยบายของผูประกอบการเว็บไซต 

 

“จะตองปฏิบัติตามกฏขอบังคับเกี่ยวกับการโฆษณา
ินคาท่ีนํามาโฆษณาตองเปนสินคาท่ีไมขัดกับสินคาท่ีบริษัทหาม เชน หามการโฆษณา

พนันบอล  

รวจสินคาท่ีจะมาลงโฆษณา กระปุกมีเง่ือนไขใน การ
าเกี่ยวกับ แอลกอฮอล ไมใชสินคาท่ีหลอกลวงผูซ้ือ สินคาไมมีมาตรฐาน ไมลงภาพโป”     

  (เจษฎา มินศิริ, สัมภาษณ 20 มีนาคม  2551 )  
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“ลูกคาท ูลของสมาชิก รูปแบบการนํา 
เสนอโฆษณาอาจ

 (Sang Do Lee, สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)  
“มีการเล ด  

นําเสนอ  ชองทางท่ีจะหารายไดมาก็ยัง 
เปนโฆษณาเปน

 

พนักงานของบริษัท  
ระกอบการเว็บไซต มีความรับผิดชอบในการดูแลพนักงานบริษัท 

อยางมีจริยธรรม

ักงานมี 
สวนรวมในการแ าน  

  (รัชนี สุประภากร, สัมภาษณ 14 มกราคม 2551)   
“จริยธร มรูเพื่อเพ่ิมความชํานาญ   มี 

การจัดอบรมเร่ือ

ี่ลงโฆษณา ผูลงโฆษณาไมมีสิทธในการเขาถึงขอม
อยูในรูปแบบของแบนเนอร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงบริษัทเอ็มไทยเมลจะเปนผู

จัดสงถึงสมาชิก โดยสมาชิกสามารถยกเลิกการรับโฆษณาตางๆไดทุกเม่ือ บริษัทจะไมรับโฆษณาท่ีขัดกับ
นโยบายของบริษัท”  

ือกรับโฆษณาท่ีดี ไมใชมีเงินแลวจะลงอะไรก็ไ
                  (ปกรณ สันติสุนทรกุล, สัมภาษณ)  
“ผูจัดการออนไลนมีความชัดเจนในแนวทางการ
หลัก แบงพ้ืนท่ีชัดเจนวาจะอยูบริเวณไหน การคัดเลือกบริษัทท่ีจะทําโฆษณา  บริษัทไม

รับโฆษณาสินคาท่ีขาดหลักจริยธรรม บริษัทตองทําตามกฎกระทรวง กฎหมาย”  
  (นิรันดร เยาวภาว, สัมภาษณ 25  กุมภาพันธ 2551) 

จากการวิจัย พบวา ผูป
 คือการใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเองเก่ียวกับการทํางาน  เปดโอกาสใหพนักงานมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับผูบริหาร และทีมงาน ในเร่ือง
งาน วิธีการทํางาน มีการใหขวัญกําลังใจ เชน การสนับสนุนการเล่ือนตําแหนง การใหโบนัส  

 

บริษัทมีการประชุมกลุมยอย  มี intranet  มี board  สําหรับเปดโอกาสใหพน “
สดงความคิดเห็น  มีการแลกเปล่ียนส่ิงใหมๆท่ีเกี่ยวกับงานจากผูบริหารไปยังพนักง

พนักงานสามารถเสนอ หรือกําหนดส่ิงท่ีจะทําเกี่ยวกับงาน ผานการทบทวนของทีมผูบริหารกอนนําไป
ดําเนินการ องคกรใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะพัฒนาใหผลงานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน”  

รมของผูประกอบการตอพนักงาน    พึงพัฒนาใหควา
งจริยธรรมของนักหนังสือพิมพโดยวิทยากรเปนผูอาวุโสขององคกร หรือเปนนักขาวที่มี

ประสบการณ 30-40 ป  เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนในการแสดงความคิดเห็น”   
  (นิรันดร เยาวภาว, .สัมภาษณ 25  กุมภาพันธ 2551)  
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“กระปุกมีการออกระเบียบ เง่ือนไขในการใหบริการ สําหรับพนักงานจะเปนระเบียบการ 
ทํางานพนักงาน

1) 
“พนักงา ผล  มีโบนัส   และมีการ promote  

คนของบริษัท  เป

“ในการ ็น   บางความคิดท่ีไมไดนํามาใช 
ก็ตองคุยกันดวย

  สังคม และชุมชน  
 ผูประกอบการเว็บไซตแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวยการทํา(1)  

กิจกรรมดานการ

“มีการจัดกิจกรรมคืนสูสังคม เชน ชวยคนดอยโอกาสทางการศึกษาดวยการบริจาคเงิน  
ส่ิงของ  การนําท  

ํา

มีนิติกรฝายกฎหมายดูแล สวนท่ีพนักงานควรทราบ รวมท้ังเร่ืองจริยธรรมท่ีมีแจง
พนักงานในคูมือพนักงาน ระเบียบขอบังคับพนักงาน guideline  ถาเปนเร่ืองท่ีตองเตือนจะแจงบนเว็บ 
พนักงานมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในเร่ืองงาน วิธีการทํางาน idea”  

  (เจษฏา มินศิริ, สัมภาษณ 20 มีนาคม  255
นของ บริษัทมีสวัสดิการเทาเทียมกัน มีเงินปน

ดโอกาสใหพนักงานไดรวมประชุมกับผูบริหาร มีการประชุมระดมความคิดเห็นระหวาง
โปรแกรมเมอร product development เนน function ตองใชงานงายและการออกแบบสวยดวย”  

  (Sang Do Lee, สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)  
ทํางานเรามีการระดมสมองกัน แสดงความคิดเห

เหตุผล พนักงานทุกคนชวยกันดูแลกระทู ชวยกันดู แบงงานชวยกันทํางาน  ขอมูลพวก
นั้นตองเอามาคุยกันดวย แตเว็บบอรดทุกคนตองดูแลเว็บบอรด แตแบงชวงเวลา”   

  (ปกรณ สันสุนทรกุล, สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)   
 

 จากการวิจัย พบวา
ศึกษา เชน การรณรงคเกี่ยวกับภาษาไทย การติดตั้งโปรแกรมปลาวาฬบราวเซอรตาม

โรงเรียนตางๆ (2) การบริจาคส่ิงของ เงินโดยจัดกิจกรรมใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  ผูประสบภัย ผู
ยากไร    และ(3) กิจกรรมสงเสริมสังคม ท้ังท่ีเปนกิจกรรมบนออนไลน และกิจกรรมออฟไลน    
 

ีมผูบริจาคไดแก ผูใชบริการเว็บ พนักงาน หรือคนท่ัวไปท่ีรวมบริจาคนําเงิน ส่ิงของ
เคร่ืองใช ไปใหกับชุมชน จัดโครงการ “รักษภาษาไทยกับสนุก! คนหาไมรูจบ”  เพื่อรณรงคใหเยาวชนใช
ภาษาไทยใหถูกตองผานอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู จัดโครงการ “สนุก! ดาวเดือน เพื่อคนหาหนุมสาว
หนาใส ฉลาดใชอินเทอรเน็ต” ทําหนาท่ีฑูตแนะนําการใชอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค แกเยาวชน  
โครงการ “สนุก! คาราวาน”     ท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อสรางกิจกรรมอันดี ของผูใชอินเทอรเน็ตตอสังคม  การ
ประกวดเขียนเรียงความ มีการประมูลส่ิงของของดาราบนเว็บเพื่อน รายไดไปบริจาค มอบสิ่งของใหกับ
มูลนิธิเด็ก(พิการ)  เงินท่ีไดจากการดาวนโหลดเพลงนําไปบริจาคชวยเหลือครูทางภาคใต” 

  (รัชนี สุประภากร, สัมภาษณ 14 มกราคม 2551) 
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   “การนําเสนอขาวตองมีความรับผิดชอบตอสังคม และทําเพื่อสังคม เชน การบริจาค
ชวยเหลือคนท่ีถูกน้ําทวม  การจัดกฐินทําบุญรวมกัน” 

  (นิรันดร เยาวภาว, สัมภาษณ 25  กุมภาพันธ 2551)  
“จัดทําโครงการชวนนองทองเว็บ มีพี่เล้ียงพานองออกคายใหความรูเกี่ยวกับการใชเว็บท่ี 

ถูกตอง  จัดโครงการติดตั้งโปรแกรมปลาวาฬบราวเซอรใหตามโรงเรียนจํานวน 8 หม่ืนชุด และให
โรงเรียนรายงานการใชโปรแกรมกลับมาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ”  

  (เจษฎา มินศิริ, สัมภาษณ 20 มีนาคม  2551) 
   “การนํากลุมนักเรียน วัยรุน ทํากิจกรรมท่ีคํานึงถึงสังคม การทําบุญ โดยบริษัทสนับสนุน
คาใชจายในการทํากิจกรรม” 

  (Sang Do Lee, สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)  
“มีการจัดคายยอมๆข้ึนมาทํารวมกับ partner สํานักงานสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 

ITV มีการจัดกิจกรรมออนไลน เชน กิจกรรมวันพอ ทําดีเพื่อพอ ประกวดเรียงความมีรางวัลเลาเร่ืองอะไร
ก็ไดท่ีทําเกี่ยวกับความดี”     

 (ปกรณ สันติสุนทรกุล, สัมภาษณ 31 มกราคม 2551) 
 

สรุปการวิจัยเกี่ยวกับ  นโยบายการบริหารจัดการ   การใหบริการแกผูใชบริการเว็บไซต 
พนักงานของบริษัท สังคม ชุมชน  พบวา  การใหบริการแกผูใชบริการเว็บไซต คํานึงถึงผลิตภัณฑ เนื้อหา 
ขอมูลท่ีถูกตอง ไมผิดกฎหมาย มีการรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ มีการกําหนดเปนนโยบายในเร่ือง
สิทธิสวนบุคคล ดูแลปองกันความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลของผูใชบริการ รวมทั้งการนําเสนอส่ิงท่ีเปน
ตัวอยางท่ีดีใหกับผูใชบริการ  การบริหารจัดการลูกคาท่ีซ้ือพื้นท่ีลงโฆษณา มีการกําหนดมาตรการในการ
คัดเลือกลูกคาท่ีจะซ้ือพื้นท่ีโฆษณา สินคาและการโฆษณาน้ันตองไมหลอกลวงผูซ้ือ  ไมขัดกับจริยธรรม 
กฎหมาย สิทธิสวนบุคคล  ไมขัดกับนโยบายของผูประกอบการเว็บไซต  การบริหารจัดการพนักงาน
บริษัท การใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเองเก่ียวกับการทํางาน  พนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับผูบริหาร การใหขวัญกําลังใจ อยางมีจริยธรรม การบริหารจัดการดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม กิจกรรมดานการศึกษา การบริจาคส่ิงของ เงินทอง กิจกรรมสงเสริมสังคม 
 
 
 
 

DPU



 
 

89

 
 

 

ตอนท่ี 2 ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต 
 

        การใชกฎหมาย ลิขสิทธ์ิ สิทธิสวนบุคคล การกําหนด กติกาในการใชบริการอยาง
เขมงวด การมีความรวมมือกบัหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะ  

2.1  ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  องคกร มูลนิธิ  สมาคม 
       เว็บไซตตางๆมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ องคกร  สมาคม  ท้ังดานการศึกษา

การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม  
 “บริษัทเขาเปนสมาชิกสมาคมผูดูแลเว็บไทย  ซ่ึงเร่ิมกอต้ังไมนาน   ยังไมมีความรวมมือ 

กันมากนักในเร่ืองเว็บไซตระหวางสมาชิก มีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เชน ราชบัณฑิตยสภาใน
การเผยแพรพจนานุกรมบนเว็บสนุก”  

  (รัชนี สุประภากร, สัมภาษณ 14 มกราคม 2551)  
“ความรวมมือกับสภาการหนังสือพิมพ  เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ”   

  (นิรันดร เยาวภาว, สัมภาษณ 25  กุมภาพันธ 2551)  
“บริษัททํางานรวมกับ สํานักงานสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)   เปนภาคีกับ สสส.  เร่ืองสุข 

ภาพ  รวมกับกระทรวงศึกษาธิการทําโครงการปลาวาฬบราวเซอร เพื่อ block เว็บท่ีไมเหมาะสม โดย
นําไปติดต้ังตามโรงเรียนตางๆ การประสานงานกับตํารวจแหงชาติหรือ DSI  ในการท่ีจะใหขอมูลตางๆ
ของคนท่ีอาจจะเปนภัยตอความมั่นคง การหม่ินประมาท ซ่ึงบริษัทจําเปนตองดําเนินการใหขอมูลกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของหากมีการรองขอจากหนวยงานเชน กรมตํารวจ”  

  (เจษฎา มินศิริ, สัมภาษณ 20 มีนาคม  2551)   
“บริษัท ไดเขาเปนสมาชิก   ของสมาคมผูดูแลเว็บไทย      ซ่ึงสมาคมฯจะมีการจัดประชุม 

สัมมนาเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับเว็บไซต เปนตัวแทนของเว็บมาสเตอรท่ีเปนสมาชิกในการเจรจา ใน
กรณีมีปญหา ชวยเหลือดานกฎหมาย ชวยประสานงานใหคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานนานาชาติ 
มีการกําหนดเกี่ยวกับเร่ืองจริยธรรม ในการใหบริการเว็บไซต”  

  (Sang Do Lee, สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)  
   

2.2  การควบคุม กํากับดูแลความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบ 
ปฏิสัมพันธบนเว็บไซต 

       การกํากับดูแล   ความรับผิดชอบ    ตอสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต     มี
การใชกฎหมาย รวมถึงการใหบริการอยางมีจิตสํานึกของผูใหบริการ และความรวมมือระหวางหนวยงาน
ในการรวมกันหาวิธีการท่ีจะทําใหผูใชบริการใชเว็บไซตอยางถูกตองและมีจิตสํานึก  
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 “บริษัทจะดูแลชวยเหลือแกผูใชบริการเม่ือมีปญหาการใชงาน ดวยการติดตอผานทาง 
โทรศัพท อีเมล  QQ ได ท่ีเปนตัว instant massenger  ในกรณีซ้ือขายสินคา การประมูลสินคา มีเจาหนาท่ี
คอยดูแล เม่ือมีการบิดราคา แลวยังไมไดรับสินคา ผูใชบริการแจงมาได ผานทางอีเมล  ทางบริษัทจะเปนผู
ติดตอผูขายใหได  ถามีผูเสียหายมีการแจงความท่ีสถานีตํารวจ บริษัทจะชวยคนขอมูล การแทรค ถามี
หมายจากตํารวจมาขอขอมูล ทางบริษัทก็ใหการสนับสนุนหาขอมูล  บริษัทไมไดเปนผูดําเนินคดีเอง 
เพราะสินคาไมใชของบริษัท   

 (รัชนี สุประภากร, สัมภาษณ 14 มกราคม 2551)   
“บริษัทพยายามชวยเด็กอายุต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด    ถาโพสตเขามา  มีแนวทางพัฒนา 

ทางไหนทีจะชวยสังคม โดยเฉพาะเปน Virtual เราไมรูคือใคร บริษัทยินดีใหความรวมมือกับทุกฝายท่ี
สามารถประสานใหเกิดข้ึนได หรือมีหนวยงานรัฐบาลระดมความคิดเห็นหรือความรวมมือจากหนวยงาน
ตางๆชวยกันผลักดันใหมีวิธีการตางๆ ตัวเว็บไซตก็ยินดีใหความรวมมือ บริษัทยินดีใหคําแนะนํา”    

  (เจษฎา มินศิริ, สัมภาษณ 20 มีนาคม  2551)   
“บริษัทมีสวนรวมกับชุมชน โดยจะใหชุมชนทําหนาท่ีดูแลเนื้อหาบนเว็บได ใหกลุมนี้ 

ชวยคัดกรองเนื้อหาท่ีมีคนนําข้ึนเว็บไซต ถึงแมยากท่ีจะใหหมดไปในประเทศไทยเร่ืองระบบและขอมูล
เรายังไมมีขอมูลมากพอ  ไมมีบอกเบอรบัตรประชาชนน้ีช่ืออะไร ขอมูลอ่ืนไมสามารถตอเช่ือมไดเลย”   

  (Sang Do Lee, สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)  
“การกํากับดูแลความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ บริษัทเด็ก 

ดีลงอะไรไปก็เหมือนกับเปนส่ือท่ีมีอิทธิพลตอวัยรุนสูงมาก ลงอะไรไปเขาจะเช่ือถาเราเผลอพลาดไปนิด
หนึ่งหรือต้ังใจไมดีนี่จบเลย คนท่ีทําตองมีจิตสํานึก”   

  (ปกรณ สันติสุนทรกุล, สัมภาษณ 31 มกราคม 2551) 
 

    2.3  การใหบริการและการใช Blog, SMS, MMS, E-mail  เปนส่ือปฏิสัมพันธกับ
ผูใชบริการเว็บไซต 

                  ผูประกอบการเนนการใช Blog ในการเปดพื้นท่ีใหผูใชบริการเขามาสรางสรรค
เนื้อหาท่ีตนตองการไดเอง  ซ่ึงจะทําใหไดกลุมผูใชบริการเพิ่มมากข้ึน  
 
  “Sanook Blog  มีการพัฒนาระบบเพื่อใหเขามาเขียน Blog ซ่ึงมีคนใชประจําถึงแมจะไม
เยอะ สามารถตั้ง Vote มีคลิบวิดีโอ ชวยทําใหไดนําเสนอส่ิงท่ีตองการใหกับลูกคาออนไลน”   
     (รัชนี สุประภากร, สัมภาษณ 14 มกราคม 2551) 
 

DPU



 
 

91

 
 

 

“เนนการพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือใหผูใชบริการไดนําไปใชสรางสรรคงานดวยตนเอง มีการ 
บริการบล็อก เพื่อใหผูใชเขามาใชขณะเดียวกันเปนชองทางท่ีกระปุกจะใหบริการแกสมาชิกดวยเรามี
เง่ือนไขในการเขาใชบริการ Blog สงวนสิทธ์ิในบางเร่ือง ไมสามารถใช Blog ในทางการคา ไมสามารถใช
ในการกลาวหา หรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน”  

  (เจษฎา มินศิริ, สัมภาษณ 20 มีนาคม  2551)   
  “Mthai Blog มีคนใชไมเยอะ คนใชวิดีโอมากกวา เปน user generate content เอง 
เกี่ยวกับ topic ท่ีเขาสนใจ เปนวิดีโอคลิบท่ีเขาถายทําเอง ”   

  (Sang Do Lee, สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)  
  “มีระบบ Blog ใหพื้นท่ีปอนขอมูล สงขอมูล ใช Blog ในการเขียนนิยาย เปนหลัก เลา
ชีวิตประจําวัน ประสบการณการเรียน การใช Blog นอย  แนวโนมตอไปมีการใช Blog มากข้ึน สําหรับ 
SMS ใชงายในการติดตอ ”  

  (ปกรณ สันติสุนทรกุล, สัมภาษณ 31 มกราคม 2551) 
  “Blog คือการใหผูอานมีพื้นท่ีตัวเองในเว็บไซตตามความตองการ ใช Blog ในการให
สมาชิกนําเสนอขาว อนาคตจะเพ่ิมความเปน multimedia มากข้ึน ใหมีความเปนชุมชน มากข้ึน มี Blog 
มากข้ึน สวน SMS มีจุดเดนสามารถเขาถึงผูอานทุกเวลา ทุกสถานท่ี ใชในการสงขาว แจงขาว  MMS  
กําลังทดลองทําขาวรวมกับโทรทัศน ชอง 3 ทํากับ AIS เปนท้ังภาพและตัวหนังสือ ”  
     (นิรันดร เยาวภาว, สัมภาษณ 25  กุมภาพันธ 2551)  
 

สรุปการวิจัย  พบวา  ทิศทางในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธของเว็บไซต   คือการมีความ 
รวมมือกันของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภาครัฐ เชน กระทรวงไอซีที  สมาคม เชน สมาคมผูดูแลเว็บไซตไทย  
หนวยงานท่ีไมหวังผลกําไร เชน สํานักงานสรางเสริมสุขภาพ   เปนส่ิงท่ีตองทําเปนสวนหนึ่ง ในการสราง
จิตสํานึกสาธารณะของผูใหบริการเว็บไซตและกลุมผูใชบริการเว็บไซต  

        การกํากับดูแลโดยการใชกฎหมาย สิทธิสวนบุคคล    ลิขสิทธ์ิ ท้ังของผูใหบริการ   และ 
ผูใชบริการ การกําหนด กติกา เง่ือนไขในการใชบริการ การนําระบบอัตโนมัติตรวจคัดกรองขอความท่ีไม
เหมาะสมไมใหปรากฏบนเว็บไซต ซ่ึงทําไดในระดับหนึ่ง จึงยังมีความจําเปนตองมีเว็บมาสเตอรชวย
กล่ันกรองอีกช้ันหนึ่ง   การสรางชุมชนเปนผูดูแลเว็บไซตเอง ซ่ึงเปนการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับ
ชุมชนผูใชบริการเว็บไซต 
         แนวโนมการใช Blog ยังนอย แตผูประกอบการยังคงเปดพื้นท่ีใหผูใชบริการ หันมาใช Blog 
ในการนําเสนอส่ิงท่ีผูใชบริการตองการเผยแพร และเปนชองทางท่ีผูใหบริการสามารถเขาถึงผูใชบริการ 
สําหรับ SMS, MMS  มีใหบริการสําหรับผูใชบริการ โดยเฉพาะเว็บไซตผูจัดการออนไลนท่ีนําเสนอขาว 

DPU



 
 

92

 
 

 

 
 ตอนท่ี 3.  แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ  

   3.1  บทบาทของสมาคมผูดูแลเว็บไทย  
         สมาคมผูดูแลเว็บไซตไทย ท่ีทําหนาท่ีผลักดันเกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยี เพื่อให 

ความรูความเขาใจ การกําหนดความรูตางๆท่ีทําใหรูเทาทัน   มาตรการการใชเว็บไซตท่ีเนนดานจริยธรรม
อยางเปนรูปธรรม การตั้งสภาวิชาชีพข้ึนมาชวยกําหนดขอบังคับ ระเบียบ  ซ่ึงปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน เพื่อผลที่ดีทางดานจริยธรรม แตไมมีการบังคับใหทุกเว็บไซตตองเปนสมาชิกสมาคมผูดูแล
เว็บไซตไทย  

 “สมาคมผูดูแลเว็บไทยจัดต้ังมาไมกี่ป แนวโนมดีแตคอนขางยาก เพราะส่ือตางคนตางทํา  
ตองมีคนกลาง การยอมรับ” 

    (รัชนี สุประภากร สัมภาษณ 14 มกราคม 2551) 
 

  “สมาคมผูดูแลเว็บไทย    มีกรรมการสมาคมฯ      ท่ีเปนตัวแทนจากเว็บไซตท่ีเปน
สมาชิกของสมาคมฯผลัดเปล่ียนเปนกรรมการ สมาคมฯ มีบทบาทชวยผลักดันเร่ืองกฎหมาย เชน
พระราชบัญญัติดานคอมพิวเตอร  สมาคมฯเปนหัวเร่ียวหัวแรงมีไวเพื่อไมใหเกิดขอจํากัด  ไมใหเกิด
ละเมิดลิขสิทธ์ิ  สมาคมผูดูแลเว็บไทยมีเพื่อใหความรูความเขาใจ การกําหนดความรูตางๆท่ีทําใหรูเทาทัน 
จรรยาบรรณอยูในวิชาชีพจรรยาบรรณของผูทําเว็บอยูในวิชาชีพของคนทํา  ความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม”   

   (เจษฎา มินศิริ, สัมภาษณ 20 มีนาคม 2551) 
 

 “สมาคมผูดูแลเว็บไทย มีการประชุมสัมมนา ให guideline เปนคนกลาง เปนตัวแทนเว็บ 
มาสเตอรในกรณีมีปญหา ชวยเหลือดานธุรกิจ เชน ปญหาดานกฎหมาย ชวยแนะนําติดตอกับหนวยงาน 
international” 

  (Sang Do Lee, สัมภาษณ เม่ือ 31 มกราคม 2551)   
   

“สมาคมผูดูแลเว็บไทย เราไมไดเขาไปเพราะไมคอยมีเวลา เราดูแลตัวเองได ถามีอะไรที่ 
กระทบเว็บใหญโดยรวม เราก็สามารถคุยได”  

 (นิรันดร  เยาวภาว. สัมภาษณ 25  ก.พ. 2551) 

DPU



 
 

93

 
 

 

  3.2 การสรางจิตสํานึกสาธารณะแกผูใชบริการเว็บไซต  
        การสรางจิตสํานึกสาธารณะ   ตองเร่ิมท่ีการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใช

เว็บไซต  อยางมีจิตสํานึก ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี     การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย   สถาบันการศึกษากับเว็บไซตในการใหความรู ความเขาใจแกประชาชน ผูใชบริการ
อินเทอรเน็ต เว็บไ ซต 
 

 “บางคนมีจิตสํานึกดีเปนพื้นฐานดี ไมเจตนาที่จะทําผิด    ท่ีทําไปเพราะไมรู      ไมมี
ความเขาใจ เขาตองมีความเขาใจกอนจึงจะมีจิตสํานึกตอสังคม ควรมีเว็บไซตหรือหนวยงานท่ีใหความรู
และชวยปองกันไมใหเด็กเขาถึงส่ิงท่ีไมควรเขาถึงในระดับหนึ่ง”  

  (เจษฎา มินศิริ, สัมภาษณ เม่ือ 20 มีนาคม 2551)  
   “ผูใช มีจิตสํานึกตรงนั้น และชวยกัน fill up community เพราะฉะน้ันเราตองชวยกันทํา
ใหมันดี โดยเร่ิมจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูใชบริการ ใหรูเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคลท่ีถูกละเมิด
จากผูอ่ืน สมาคมเว็บมาสเตอร กระทรวง ICT  ตองชวยกันประเด็นนี้ตองมีเจาภาพ”   

  (Sang Do Lee, สัมภาษณ เม่ือ 31 มกราคม 2551)   
 

 3.3 การใหบริการแกผูใชบริการเว็บไซต 
       แนวปฏิบัติรวมกันของผูประกอบการในการกําหนดข้ันตอน  วิธีการในการเขาถึง

ขอมูลของผูใชบริการอยางเปนระบบ  สามารถจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการอยางจริงจัง เพื่อ
ประโยชนในการติดตอ มีระบบการตรวจสอบการมีตัวตนของผูใชบริการดวยการแสดงหลักฐาน ซ่ึงจะ
เปนชองทางหนึ่งในการทําใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชเว็บไซตไปในทางสรางสรรคมากข้ึน    
แตถาแตละเว็บไซตไมรวมมือกัน  
 

  “มีการหาวิธีท่ีทําให access  ขอมูลยากข้ึนตองทําระบบดี ตองเก็บทุกอยางเปนฐานขอมูล 
ในประเทศไทยเร่ืองระบบและขอมูลเรายังไมมีขอมูลมากพอ  ขอมูลอ่ืนไมสามารถตอเช่ือมไดเลย” 

   (Sang Do Lee, สัมภาษณ 31 มกราคม 2551)   
 

การสรางเคร่ืองมือ แนวทางปฏิบัติในการใหผูใชบริการกํากับดูแลเว็บไซตดวยชุมชนบน 
เว็บไซตเองเปนผูตรวจสอบขอความ ภาพ วิดีโอ ท่ีโพสตบนเว็บไซต มีจิตสํานึกสาธารณะ 
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     3.4 การพัฒนากฎหมายใหกาวทันเทคโนโลยี  
           กฎหมายท่ีใชในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เว็บไซต

ยังตามไมทันพัฒนาการของเทคโนโลยี เชน การทําพาณิชยอิเล็กทรอนิคทําใหเปนอุปสรรคตอการทํา
ธุรกิจบนเว็บไซต  

“กฎหมายไทยยังไมทันเทคโนโลยี พระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายลายเซ็นยังไมมีทํา 
ใหการซ้ือขายบนเว็บยังไมแพรหลายในไทย  ”  

  (เจษฎา มินศิริ, สัมภาษณ 20 มีนาคม 2551) 

“ผมอยากใหมีมาตรการ ควรมีมาตรการ ท่ีรัฐบาลตองใหความชวยเหลือเร่ิมจากกฎหมาย  
คนอาจตอตาน โดยเร่ิมจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูใชบริการ ใหรูเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคลท่ีถูก
ละเมิดจากผูอ่ืน”  

(Sang Do Lee, สัมภาษณ เม่ือ 31 มกราคม 2551) 
 

  สรุปการวิจัย  พบวา  สมาคมผูดูแลเว็บไทย และสภาวิชาชีพมีบทบาทในการผลักดัน
กฎหมาย การใหความรู ความเขาใจ ไมใหเกิดขอจํากัด ไมใหเกิดละเมิดลิขสิทธ์ิแกสมาชิก   การแจงเตือน
สมาชิก  แตไมสามารถลงโทษสมาชิกของสมาคม และเว็บไซตท่ีไมเปนสมาชิกเม่ือทําส่ิงท่ีไมเหมาะสม 
หรือขาดจริยธรรม  การรวมมือกันของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความรูความเขาใจในการใชเว็บไซต
อยางมีจิตสํานึกสาธารณะใหแกประชาชน ผูใชบริการเว็บไซต  การมีฐานขอมูลท่ีเปนระบบท่ีดีและ
สามารถเชื่อมโยงถึงกัน จะทําใหกํากับดูแลเว็บไซตไดดียิ่งข้ึน ตลอดจนการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การใชบริการเว็บไซต DPU



 

 
 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “จิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ (Entrepreneur 

Public Consciousness in Interactive Marketing)”  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
วัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาแนวความคิดดานจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการทําตลาด
ปฏิสัมพันธ (2)  ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต (3)  
แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ   

ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวย 2 วิธี  
(1) การสัมภาษณเชิงลึก(In-depth interview) ผูประกอบการเว็บไซตท่ีไดรับความนิยมมีผูเขาชม

มากท่ีสุดจากการจัดอันดับของทรูฮิต 5 อันดับ ไดแก  เว็บไซตสนุกดอทคอม เว็บไซตกระปุกดอทคอม 
เว็บไซตผูจัดการออนไลน เว็บไซตเด็กดีดอทคอม และเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม  โดยใชแบบสัมภาษณ
กําหนดประเด็นคําถามเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 ศึกษา แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการ
เว็บไซตในการทําตลาดปฏิสัมพันธ  วัตถุประสงคขอท่ี 2 ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึก
สาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต การควบคุมดูแลเน้ือหาบนเว็บไซต  ความรวมมือกับหนวยงานรัฐ 
และเอกชนเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม วัตถุประสงคขอท่ี 3  แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอ
สาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ ของผูประกอบการเว็บไซต  

(2) การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในเว็บไซตของผูประกอบการท้ัง 5 เว็บไซตท่ีให
สัมภาษณ สําหรับวัตถุประสงคขอท่ี 1 ศึกษาแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการ
ทําตลาดปฏิสัมพันธ เพิ่มเติมจากการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการเว็บไซต เปนการวิเคราะหเนื้อหา
เกี่ยวกับการใหบริการเว็บไซต  และวิธีการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ ท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของ
ผูประกอบการเว็บไซตในการนําเสนอผลิตภัณฑ  ไดแก การกําหนดนโยบาย  กฎ กติกา เง่ือนไขในการ
ใหบริการผลิตภัณฑบนเว็บไซต การควบคุม ดูแล การใชบริการของผูใชบริการ ความรับผิดชอบตอสังคม 
สาธารณะในดานการซ้ือขายผลิตภัณฑ การโฆษณาบนเว็บไซต  

จากการศึกษาตามวัตถุประสงคท้ัง 3 ขอดังกลาว ทําใหผูวิจัยไดภาพรวมของจิตสํานึกสาธารณะ
ของผูประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธมากข้ึน 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ จากการ
สัมภาษณและการวิเคราะหเนื้อหาในเว็บไซตของผูประกอบการเว็บไซตสนุกดอทคอม กระปุกดอทคอม 
เอ็มไทยดอทคอม ผูจัดการออนไลน และเด็กดีดอทคอม  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวความคิดเก่ียวกับจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการตลาดแบบ
ปฏิสัมพันธ ดานนโยบายการบริหารจัดการ 

 
ความหมายจิตสํานึกสาธารณะ 

 ในมุมมองของนิรันดร เยาวภาว จิตสํานึกสาธารณะคือ “ความรับผิดชอบตอสังคม เปนส่ิงท่ี
ตองจับตองได” ขณะท่ี Sang Do Lee ใหความหมายคือ “ความรับผิดชอบ มีเกณฑชัดเจน ทําอะไรที่ถูก
กฎหมาย ไมผิดจริยธรรม”   สวนรัชนี สุประภากรไดอธิบายวาคือ “การนําเสนอส่ิงท่ีเปนประโยชน ความรู
คืนแกสังคม  จะไมนําเสนอเร่ืองราวท่ีไมเหมาะสม  ตองคํานึงถึงเร่ืองจริยธรรม”  และความหมายจิตสํานึก
สาธารณะของปกรณ สันติสุนทรกุล คือ “ความรูสึกนึกคิดในความรับผิดชอบท่ีมีตอสาธารณะ  ให
ประโยชนตอสาธารณะ ไมทําใหสาธารณะเกิดปญหาตามมา ผูพัฒนาเว็บจะตองมีจริยธรรม คุณธรรม”   
 สรุปความหมายจิตสํานึกสาธารณะในความคิดเห็นของผูประกอบการเว็บไซตคือ “ความ
รับผิดชอบตอสังคม สาธารณะ การนําเสนอส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ คํานึงถึงการกระทําท่ีถูก
กฎหมาย มีจริยธรรม และคุณธรรม”  
 

  นโยบายการบริหารจัดการดานผลิตภัณฑ 
       สรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาเว็บไซตและผลการสัมภาษณผูประกอบการเว็บไซตเกี่ยวกับ 

นโยบายการ  จัดการผลิตภัณฑของเว็บไซตสนุกดอทคอม    เว็บไซตกระปุกดอทคอม   เว็บไซตเอ็มไทย
ดอทคอม คํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูใชบริการ เนนความรับผิดชอบขอมูลผลิตภัณฑท่ีมีความถูกตอง 
ความทันสมัย ตองมีลิขสิทธ์ิไมผิดกฎหมาย ไมผิดจริยธรรม  มีขอกําหนดและเง่ือนไขในการใชเว็บไซตเปน
ลายลักษณอักษรปรากฏบนเว็บไซต ท่ีเปนนโยบายในการคุมครองขอมูล สิทธิสวนบุคคลของผูใชบริการ 
เชน การไมเปดเผยขอมูลของผูใชบริการ การควบคุมเร่ืองอีเมล ในขณะท่ีเว็บไซตผูจัดการออนไลน มี
นโยบายการจัดการผลิตภัณฑของ ท่ีตองคํานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพการเปนนักขาวเปนสําคัญ   มีการ
อัพเดทขาวไดทันทีทันเหตุการณ โดยการกําหนดสิทธิประโยชนท่ีคํานึงถึงผูใชบริการ สังคม และเว็บไซต
เด็กดีดอทคอม มีนโยบายการจัดการผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงการเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใชบริการ ยกยองบุคคลท่ี
มีความสามารถท่ีดี ใหผูเขาชมเว็บไดใชเปนแบบอยาง เนื้อหาเปน life style การใชชีวิต เร่ืองการศึกษาท้ัง
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 นโยบายการบริหารจัดการดานการดูแลคัดกรองเนื้อหาท่ีใหบริการ การกําหนดนโยบาย กฎ 
กติกาในการซ้ือขายบนเว็บไซตของผูประกอบการ 
 นโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหาท่ีใหบริการบนเว็บไซต ของสนุก
ดอทคอม เว็บไซตกระปุกดอทคอม เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม เว็บไซตผูจัดการออนไลน และเว็บไซตเด็กดี
ดอทคอม มีการกําหนดเปนลายลักษณอักษรเพื่อแจงใหผูใชบริการทราบเกี่ยวกับนโยบาย ขอกําหนด กฎ 
กติกาในการเขียนแสดงความคิดเห็น นโยบายการดูแลตรวจสอบคัดกรองขอความเนื้อหาที่ไมเหมาะสม 
โดยใช (1) ระบบสแกนและกรองคําหยาบ การกําจัดคําหยาบดวยระบบคัดกรอง (filter) ซ่ึงสนุกดอทคอมจะ
มีการคัดกรองโฆษณาท่ีเปน spam ดวย (2) การมีปุมแจงลบใหผูใชบริการแจงเจาหนาท่ีท่ีดูแลเว็บไซตลบ
ขอความท่ีไมเหมาะสม หากผูใชบริการพบเห็นขอความท่ีเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิสามารถแจงตอผูดูแลระบบ
เพื่อลบออกจากระบบ    (3) เจาหนาท่ีดูแลเว็บ ตรวจคัดกรองเนื้อหา และรับการแจงลบเพื่อทําการลบเน้ือหา
ท่ีไมเหมาะสมนั้น  เนื้อหาที่มีการแสดงความคิดเห็น หรือขอความท่ีจะทําใหเกิดความรุนแรง  หรือ
กอใหเกิดความขัดแยงในเร่ืองศาสนา  การหม่ินประมาท จวงจาบพระราชวงศ เจาหนาท่ีจะทําการลบออก 
(4) การติดปายเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมเพื่อทําการลบภายหลัง  สําหรับเว็บไซตสนุกดอทคอม กําหนดใหผูตั้ง
กระทูระบุเรตต้ิงเนื้อหาท่ีโพสตบนเว็บบอรดเอง โดยใชสัญลักษณบงบอกถึงเนื้อหาเหมาะกับผูอานกลุมใด 
ถากระทูนั้นถูกตรวจแลวไมผานก็จะไมถูกนําข้ึนบนเว็บไซต 
 นโยบายการบริหารจัดการดานการใหบริการซ้ือขายออนไลน พบวาเว็บไซตสนุก
ดอทคอม และเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีการใหบริการซ้ือขายออนไลน โดยเว็บไซตสนุกดอทคอมมีการ
ประมูลสินคาออนไลน การชอปปงสินคาแบบอีคอมเมิรซ คือส่ังซ้ือผานทางเว็บไซต  ในการซ้ือขายสินคามี
การกําหนดนโยบายเพื่อความปลอดภัย ความนาเช่ือถือในการใชบริการ ซ่ึงจะใหผูใชบริการสมัครเปน
สมาชิกและสงบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันตัวตนของสมาชิก  กฎ กติกา มารยาทในการใชบริการซ้ือขายสินคา  
การปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ  มีกฎหมายรองรับ ในขณะท่ีเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีการซื้อขายในเอ็ม
ไทยมารเก็ตเพลส  ซ่ึงมีการกําหนดนโยบายขอมูลสวนบุคคล การเปดเผยขอมูลซ่ึงบริษัทตองรับผิดชอบ
ดูแลคุมครองขอมูลของผูใชบริการ รวมท้ัง ผลิตภัณฑท่ีเปนริงโทน ดาวนโหลดเพลงของเว็บไซตสนุก
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 นโยบายการบริหารจัดการเก่ียวกับการใหบริการแกผูใชบริการเว็บไซต ลูกคาท่ีซ้ือพื้นท่ีลง 

โฆษณา พนักงานของบริษัท สังคม ชุมชน 
   ดานผูใชบริการ ผูประกอบการเว็บไซตท้ัง 5 เว็บไซตตางคํานึงถึงประโยชนท่ีผูใชบริการ
จะไดรับ นําเสนอผลิตภัณฑ เนื้อหา ขอมูลท่ีถูกตอง ไมผิดกฎหมาย มีการรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ 
มีการกําหนดเปนนโยบายในเร่ืองสิทธิสวนบุคคล ดูแลปองกันความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลของผูใชบริการ 
รวมท้ังการนําเสนอส่ิงท่ีเปนตัวอยางท่ีดีใหกับผูใชบริการ 

 ดานลูกคาท่ีซ้ือพื้นท่ีลงโฆษณา ผูประกอบการเว็บไซต    มีการกําหนดมาตรการในการคัด 
เลือกลูกคาท่ีจะซ้ือพื้นท่ีโฆษณา เชน แบนเนอร โดยสินคาและการโฆษณานั้นตองไมหลอกลวงผูซ้ือ  ไมขัด
กับจริยธรรม กฎหมาย สิทธิสวนบุคคล  สินคาท่ีจะนํามาโฆษณาตองไมขัดกับนโยบายของผูประกอบการ
เว็บไซต  

 ดานพนักงานของบริษัท ผูประกอบการมีความรับผิดชอบในการดูแลพนักงานบริษัทอยาง 
มีจริยธรรม คือการใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการทํางาน  เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับผูบริหาร และทีมงาน ในเรื่องงาน วิธีการ
ทํางาน มีการใหขวัญกําลังใจ 
  ดานสังคม และชุมชน   แตละเว็บไซตแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวยการทํากิจกรรม
เพื่อกลุมผูใชบริการเว็บไซตและเพื่อสังคม โดย (1) การจัดกิจกรรมดานการศึกษา การจัดกิจกรรมใหความรู
แกเยาวชน การจัดคายใหความรู (2) การบริจาคส่ิงของ เงินดวยการจัดกิจกรรมใหความชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส  ผูประสบภัย ผูยากไร  สวนมากจะเปนลักษณะการบริจาคส่ิงของ  (3) กิจกรรมสงเสริมสังคม
ออนไลนและออฟไลน 

2. ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต 
การเนนเร่ืองกฎหมาย  สิทธิสวนบุคคล  ลิขสิทธ   มีการกําหนด   กติกา     ในการใชบริการ ผู 

ประกอบการเว็บไซต จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแล คัดกรองเนื้อหา ขอความบนเว็บไซต 
การรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน สมาคม เชน สํานักงานสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม 
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 3.   แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ  
       สมาคมผูดูแลเว็บไทย นอกจากมีบทบาทหนาท่ีกําหนดขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติดานจริยธรรม
ในการใหบริการเว็บไซต การผลักดันเร่ืองกฎหมาย ทําหนาท่ีแจงเตือนเว็บไซตท่ีเปนสมาชิกของสมาคม
ผูดูแลเว็บไทยท่ีขาดจรรยาบรรณ และไมมีความรับผิดชอบตอสังคมแลว ควรมีมาตรการใหทุกเว็บไซตเขา
เปนสมาชิก มีการใหความรู ความเขาใจแกผูใหบริการและผูใชบริการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิสวนบุคคล 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการใหบริการแกสาธารณะ ความรวมมือกันระหวางสมาคมผูดูแลเว็บไทยกับ
ผูประกอบการเว็บไซตในการสรางสรรคกิจกรรมสงเสริมใหผูใชบริการมีจิตสํานึกสาธารณะในการใช
เว็บไซต  หนวยงานรัฐมีการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต อิเล็กทรอนิคสท่ีทันสมัย  รัฐบาลควรมี
ระบบจัดการฐานขอมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกันท่ีจะชวยใหผูประกอบการเว็บไซตสามารถตรวจสอบขอมูล
เพื่อยืนยันตัวตนของผูใชบริการได 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

เว็บไซตถูกนํามาใชเปนชองทางการส่ือสาร        เพื่อนําเสนอขาวสาร  สินคาและบริการ  มี 
ลักษณะปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางเจาของสินคาและบริการ กับผูใชบริการเว็บไซต ซ่ึงเปน
กระบวนการส่ือสารสองทางท่ีทําใหกลุมผูใชบริการสองกลุมหรือมากกวาสองกลุมสามารถติดตอส่ือสาร
เขามาเกี่ยวของ (Involvement) ทํากิจกรรมดวยกัน และมีขอผูกพันกัน (Martin Lindstrom, 2000) การ
ส่ือสารสองทางผานทางเว็บไซตทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-One) และมีลักษณะ
โตตอบระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ เชนการเลือกซ้ือสินคาและบริการออนไลน การต้ังกระทู การ
โพสตขอความ ภาพ วิดีโอ บนเว็บไซต   

จากการวิจัยเกี่ยวกับ     จิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต     ในการตลาดแบบ 
ปฏิสัมพันธ ทุกเว็บไซตมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม ในแงของกฎหมาย ไดแก การคุมครอง
ผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาท่ีนําเสนอขายบนเว็บไซต ควบคุมดูแลการใหบริการ และผูเขาใชบริการมิใหลวง
ละเมิดสิทธิสวนบุคคล การกระทําผิดกฎหมาย  และในแงของจริยธรรม โดยการกําหนดนโยบาย แนว
ปฏิบัติ  เกี่ยวกับพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดข้ึนโดยสมาชิกของบริษัท ผูใชบริการเว็บไซต และชุมชน
สังคมออนไลน  ผูวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
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1. แนวความคดิดานจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ 
ความหมายของจิตสํานึกสาธารณะ 

ผูประกอบการเว็บไซต      อธิบายความหมายจิตสํานึกสาธารณะ    คือความรับผิดชอบตอ 
สังคม สาธารณะ การกระทําท่ีถูกกฎหมาย การนําเสนอส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะท่ีคํานึงถึงจริยธรรม 
คุณธรรม ความหมายท่ีผูประกอบการเว็บไซตอธิบายน้ัน เปนการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) คือ การดําเนินธุรกิจไปตามครรลองของกฎหมายและจริยธรรม 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูท่ีเกี่ยวของ  ไดแกความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ การผลิตและจําหนาย
สินคาและบริการ เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค  เพื่อแสวงหากําไรสูงสุด  ความรับผิดชอบดาน
กฎหมาย คือการดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรอยางถูกตอง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับตางๆ
ของสังคม  ความรับผิดชอบทางดานสังคม คือการดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามครรลองของกฎหมายและ
จริยธรรม ผูบริหารจะตัดสินใจดําเนินการโดยมีความรับผิดชอบตอสังคมมากนอยเพียงใดข้ึนกับจริยธรรม 
และดุลยพินิจของแตละบุคคล  (อภิรัฐ ตั้งกระจาง,  2546) จริยธรรมเปนเร่ืองของบุคคล ความเชื่อทาง
ศาสนาก็จริงแตก็มักไดรับอิทธิพลจากการพูดคุย  ถกเถียงกันของกลุม ของบุคคล  มักข้ึนอยูกับองคกร และ
กลุมเกี่ยวกับความหมาย ทิศทาง และเปาหมาย เปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกร (Joseph W. Weiss, 
2006)  สวนดุลยพินิจของแตละบุคคลคือจิตสํานึกท่ีมีการตระหนักรูอยางลึกซ้ึง มีความเขาใจในเร่ืองนั้นๆ
พรอมท่ีจะปฏิบัติการ  จิตสํานึกท่ีอยากจะทําความดี ในขณะท่ีจริยธรรมทางธุรกิจเปนเร่ืองเกี่ยวกับกฎกติกา 
ระเบียบ และหลักการท่ีเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ  (นภาพร ขันธนภา, 2547)   
 

การใชอินเทอรเน็ต ทําใหมีการส่ือสาร   ท่ีสามารถสงขอความถึงตัวผูใชบริการ     ซ่ึงเปน 
ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับสิทธิสวนบุคคลท่ีเปนสวนตัว   บริษัทท่ีใหบริการออนไลนจะตองสราง 
มาตรฐานทางจริยธรรมใหกับเครือขายของตน ความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมี จิตสํานึกสาธารณะ หรือ
จิตสํานึกทางสังคม คือ การตระหนัก และคํานึงถึงสวนรวมรวมกันหรือคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีรวมความสัมพันธ
เปนกลุมเดียวกับตน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2524, น 81)  เปนจิตสํานึกท่ีเปนผลท่ีไดจากการ
ประเมินคา การเห็นความสําคัญ ซ่ึงมีฐานอยูท่ีทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม ความเห็นและความสนใจ  (พร
ศักดิ์ ผองแผวอางในหฤทัย อาจปรุ, 2544)  ในขณะท่ีจริยธรรมทางธุรกิจจะเปนเร่ืองของกฎ ระเบียบ และ
หลักการท่ีเปนแนวทางในการตัดสินใจของบุคคลและกลุมงาน สวนความรับผิดชอบตอสังคมจะคํานึงถึง
ผลกระทบของการตัดสินใจขององคกรท่ีมีตอสังคม เหตุผลท่ีบริษัททางธุรกิจตองมีจริยธรรมเพราะบางคร้ัง
กฎหมายก็ครอบคลุมไมถึง เชน การแสดงความคิดเห็นดวยคํา (นภาพร ขันธนภา, 2547)   
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ดังนั้น ผูประกอบการเว็บไซตเว็บไซตสนุกดอทคอม กระปุกดอทคอม เอ็มไทยดอทคอม 
ผูจัดการออนไลน และเด็กดีดอทคอม ไดกําหนดนโยบาย การดูแลควบคุมการใชบริการเว็บไซต   3 
ลักษณะ คือ (1) ควบคุมดูแลโดยใชกฎหมาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การประมูลสินคา การชอปปงซ้ือ
สินคา ริงโทน การดาวนโหลดเพลง (2) ควบคุมดูแลรับผิดชอบตอสังคม ดวยการมีระบบกล่ันกรอง
อัตโนมัติ เพื่อคัดกรองขอความที่ไมเหมาะสมออก การมีเจาหนาท่ีผูดูแลเว็บไซตเพื่อคัดกรอง (3) 
ควบคุมดูแลสงเสริมใหผูใชบริการ มีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการมีปุมแจงลบ ใหผูใชบริการสามารถ
แจงลบขอความท่ีเห็นวาไมเหมาะสมไปยังเจาหนาท่ีผูดูแลเว็บไซต การกําหนดใหผูใชติดเรตติ้งกระทูของ
ตนเอง 
 

นโยบายการบริหารจัดการผลิตภัณฑ  การนําเสนอผลิตภัณฑ บนเว็บไซตสนุกดอทคอม  กระปุก 
ดอทคอม เอ็มไทยดอทคอม และเด็กดีดอทคอม ตางมีนโยบายการบริหารจัดการผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงความ
ตองการของกลุมเปาหมายที่เปนผูใชบริการ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดดานการตลาด (William F. Schocll, 
1995, P.13) ท่ีสนับสนุนใหบริษัททางธุรกิจดําเนินการใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยเนนท่ีความตองการ
ของลูกคาเปนหลัก  นอกจากนี้ยังคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูใชบริการโดยใชมาตรการทางกฎหมาย 
ผลิตภัณฑท่ีนําเสนอบนเว็บไซตเปนผลิตภัณฑท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  มี
การดูแลสิทธิสวนบุคคล สิทธิประโยชนท่ีผูใชบริการพึงไดรับอยางถูกตองตามกฎหมาย การคุมครองขอมูล
ของผูใชบริการ ซ่ึงการคุมครองขอมูลสิทธิสวนบุคคล ความเปนสวนตัวของผูประกอบการเว็บไซต จะตอง
เกิดจากการเคารพการดําเนินชีวิต (Psychological Privacy) ซ่ึงรวมถึงความคิด ความเช่ือและคานิยม
ความรูสึกและความตองการของบุคคล   ในตางประเทศ เชน สมาคมการตลาดแหงอเมริกา (The American 
Marketing Association, AMA) ไดตระหนักถึงเร่ืองนี้และไดกําหนดการใหบริการแกผูใชบริการเว็บไซต
โดยแบงกิจกรรมดานจริยธรรมครอบคลุม 3 เร่ือง คือ (1) ความเปนสวนตัว (Privacy) สารสนเทศท่ีรวบรวม
ไดจากลูกคาควรเปนความลับ  และใชเฉพาะวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ขอมูลท่ีเปนความลับของลูกคา ควรตองมี
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลไมใหบุคคลอ่ืนท่ีไมมีอํานาจเก่ียวของมาใชขอมูล (2) การเปนเจาของ 
(Ownership) สารสนเทศท่ีไดจากอินเทอรเน็ตควรเปนไปอยางถูกตองเปนเอกสาร สารสนเทศของเจาของ
ควรมีการรักษาความปลอดภัย (3) การเขาถึงขอมูล (Access)  นักการตลาดควรดูแลดวยการใหเปนสมาชิก 
การใสรหัส และสารสนเทศอ่ืนๆท่ีมีลักษณะเปนความลับ สามารถตรวจสอบไดโดยบุคคลท่ีมีอํานาจในการ
ตรวจสอบ (Glenn Hardaker, 2001)  

ดวยเหตุนี้ การควบคุมการใชบริการผลิตภัณฑดวยการกําหนดนโยบายเปนขอกําหนด และ 
เง่ือนไขในการใชเว็บไซตเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการใชบริการผลิตภัณฑบนเว็บไซต จึงเปนการ
เคารพความเปนสวนตัวดานกิจกรรมทางกายภาพ (Physical Privacy) ท่ีแสดงออกมา  ซ่ึงมีความสําคัญ
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               นโยบายการบริหารจัดการการดูแลคัดกรองเนื้อหาท่ีใหบริการบนเว็บไซตของผูประกอบการเว็บไซต
  เว็บไซตสนุกดอทคอม กระปุกดอทคอม  เอ็มไทยดอทคอม เด็กดีดอทคอม และผูจัดการ
ออนไลน มีความรับผิดชอบตอผูใชบริการ สังคม สรางบรรยากาศในองคกร (Joseph W. Weiss, 2006)โดย
มีแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม และเคร่ืองมือสําหรับสรางจรรยาบรรณ (ethical codes) และการตรวจสอบทาง
สังคม (Social audits) โดยการกําหนดเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับนโยบาย กฎ กติกา มารยาท  ในการ
แสดงความคิดเห็น การโพสตขอความ รูปภาพ วีดิโอ บนเว็บไซต มีการใชระบบคัดกรองขอความเนื้อหา
แบบอัตโนมัติ มีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบขอความอีกช้ันหนึ่งดวย สอดคลองกับงานวิจัยของโอมห สุขศรี 
เร่ืองการส่ือสารผานเว็บไซตกับการสรางอัตลักษณและสัญญะของกลุมแฟนคลับฟุตบอลตางประเทศ 
กรณีศึกษา: เรดอารมีแฟนคลับ พบวากฎ ระเบียบในการส่ือสารของกลุมเรดอารมีแฟนคลับ ใน
เว็บไซต www.redarmyfc.com มีกฎกติกาและมารยาทในการส่ือสาร ซ่ึงกําหนดโดย webmaster เพื่อเปน
การควบคุมความเรียบรอยในเว็บบอรด  โดยกฎหมายดังกลาวเลียนแบบกฎหมายทางสังคมจริงนํามา
ประยุกตใช แตบทลงโทษจะเปนการลงโทษท่ีกระทูและตัวตนเสมือนของสมาชิก เชน การลบ หรือการ
ระงับสถานภาพของสมาชิก   นอกจากนี้ผูประกอบการไดใหผูใชบริการมีสวนรวม(engagement) โดยมีการ
แสดงปุมแจงลบเพ่ือใหผูใชบริการเว็บไซตไดมีสวนรวมในการตรวจสอบคัดกรองเปนการสรางจิตสํานึก
ของผูใชบริการท่ีมีตอสาธารณะ   
  ดังนั้น การมุงท่ีผูประกอบการใหมีจิตสํานึกสาธารณะฝายเดียวคงไมเพียงพอ ตองให
ผูใชบริการมีจิตสํานึก และชวยกันเติมเต็มใหกับชุมชน (fill up community) การมีสวนรวม (engagement) 
ของผูใชท่ีจะทําใหเขารูสึกเปนสวนหน่ึงของสังคมออนไลนท่ีตองชวยกันรับผิดชอบดูแล มุงท่ีกลุม
ผูใชบริการใหมีจิตสํานึกสาธารณ ะ การที่จะใหเจาของเว็บไซตมีจิตสํานึกสาธารณะแตเพียงฝายเดียวคงไม
เพียงพอ ผูใชบริการเว็บไซตก็ตองมีจิตสํานึกสาธารณะดวย ตองเริ่มท่ีแตละบุคคลมีความรูเหตุรูผล (Moral 
reasoning)   (เนตรพัณณา  ยาวิราช, 2549) มีความเขาใจในความถูกตองคือรูวาอะไรถูกอะไรผิด สามารถ
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  นอกจากนี้ การดูแลคัดกรองเนื้อหาท่ีใหบริการผลิตภัณฑท่ีเปนการซ้ือขายออนไลน การ
ประมูล   ชอปปง  เว็บไซตสนุกดอทคอม    และเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม มีการกําหนดนโยบายเพ่ือความ
ปลอดภัย โดยใหผูใชบริการสมัครเปนสมาชิกและสงบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันตัวตนของสมาชิก มีกฎ 
กติกา มารยาทในการใชบริการซ้ือขายสินคา การปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ มีกฎหมายรองรับ มีการกําหนด
นโยบายขอมูลสวนบุคคล ความรับผิดชอบท่ีตองดูแลเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลของผูใชบริการ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑท่ีเปนริงโทนมือถือ การดาวนโหลดเพลง วิดีโอ ทุกเว็บไซตมีการระบุนโยบายเกี่ยวกับขอกําหนด 
เง่ือนไขในการใชบริการอยางชัดเจนโดยคํานึงถึงสิทธิสวนบุคคล ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย  มีการคุมครองตาม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา หามลอกเลียน ปลอมแปลง ทําซํ้า  จะพบวาทุกเว็บไซตจะใชกฎหมาย
มาคุมครอง ควบคุมผูใชบริการ ผูประกอบการเว็บไซตสามารถใชกฎหมายคุมครองไดแตถาหากเจาของ
สินคาไมมีจิตสํานึกในการขายสินคาและบริการ  ผูประกอบการตองไมปลอยผานใหเจาของสินคาเอา
เปรียบลูกคาท่ีซ้ือสินคาออนไลน โดยตองไมใหเจาของสินคาหลอกลวงผูซ้ือ  
 

นโยบายการบริหารจัดการเก่ียวกับการใหบริการผูใชบริการเว็บไซต ลูกคาท่ีซ้ือพื้นท่ีลงโฆษณา  
พนักงานของบริษัท สังคม ชุมชน 

     ดานการใหบริการผูใชบริการ เว็บไซตสนุกดอทคอม กระปุกดอทคอม  เอ็มไทยดอทคอม เด็กด ี

DPU



 
 

104

 
 

 

ดอทคอม และผูจัดการออนไลน มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social responsibility) มีการดําเนิน
ธุรกิจไปตามครรลองของกฎหมายและจริยธรรม (อภิรัฐ ตั้งกระจาง และคณะ, 2546) โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูท่ีเกี่ยวของ ท้ังผูท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรงตอความสําเร็จขององคกร ไดแก พนักงาน ผู
ถือหุนและเจาของ ลูกคา ผูจําหนาย วัตถุดิบ คูแขงขัน ผูจัดจําหนายสินคา และเจาหนี้ ตลอดจนผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจท้ังทางตรงและทางออม ไดแก ชุมชน รัฐบาล กลุมรณรงค ส่ือมวลชน 
สาธารณชน และกลุมสนับสนุนธุรกิจตางๆ  การดูแลรับผิดชอบพนักงานของบริษัท  ซ่ึงทุกเว็บไซตคํานึงถึง
ประโยชนท่ีผูใชบริการจะไดรับ การนําเสนอขาวสาร เนื้อหา ขอมูลตางๆตองมีความถูกตอง มีความทันสมัย
ไมผิดกฎหมาย ดูแลปองกันความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลของผูใชบริการ การนําเสนอส่ิงท่ีเปนตัวอยางท่ีดี
ใหกับผูใชบริการ การตรวจคัดกรอง กําหนดกฎ ระเบียบสําหรับผูท่ีจะซ้ือพื้นท่ีเพื่อโฆษณาบนเว็บไซต 
รวมท้ังความรับผิดชอบตอพนักงานของผูประกอบการเว็บไซตเอง 
          ดานลูกคาท่ีซ้ือพื้นท่ีโฆษณา    ทุกเว็บไซตมีจริยธรรมทางธุรกิจ  ดวยการกําหนดมาตรการ 
การคัดเลือกลูกคาท่ีจะซ้ือพื้นท่ีโฆษณา ซ่ึงสินคาท่ีจะนํามาโฆษณาบนเว็บไซตตองไมหลอกลวงผูซ้ือ ไมขัด
กับจริยธรรม กฎหมาย สิทธิสวนบุคคล และตองเปนสินคาท่ีไมขัดกับนโยบายของผูประกอบการเว็บไซต 
ดังท่ีจินตนา บุญบงการ (2549)ไดกลาวถึง การโฆษณาสินคา การสงเสริมการขาย มีสวนเก่ียวของกับ
จริยธรรม อันไดแก ความซ่ือสัตยตอลูกคา ความเปนธรรมในการโฆษณาสินคา การระบุขอมูลเกินความ
จริง การใหขอมูลผิดๆ จึงเปนความรับผิดชอบของผูประกอบการเว็บไซตท่ีจะตองควบคุมดูแล ดังท่ีเนตร
พัณณา ยาวิราช ไดกลาววา (2549) ผูประกอบการตองมีจริยธรรมประจําใจในการโฆษณาสินคาและบริการ
อยางรับผิดชอบและเปนความจริง  การโฆษณาท่ีหลอกลวงประชาชนหรือขาดความรับผิดชอบจะทําให
เสียหายตอหนวยงานนั้น เพราะผูบริโภคจะขาดความเช่ือถือ และเส่ือมความนิยมลง  
 
   ดานพนักงานของบริษัท  ผูประกอบการเว็บไซต    ใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ 
การทํางาน  เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น       มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
รวมกับผูบริหาร และทีมงาน ในเร่ืองงาน วิธีการทํางาน มีการใหขวัญกําลังใจ ดังนั้น บทบาทของผูบริหาร
เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมสนับสนุนทางจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ  
ความรับผิดชอบของผูประกอบการตอพนักงานลูกจาง     จะตองมีจริยธรรมตอพนักงานดานสิทธิสวน
บุคคล ของพนักงาน (Human Right)  ในการแสดงความคิดเห็น การเคารพและรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะของพนักงาน (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2549)  ผูบังคับบัญชาหรือผูจัดการจําเปนตองมีวิธีที่ทําให
คนในองคกรปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรม (George S. May International Company, 2009)  Halbert Ingulli 
(2002) กลาวถึง จริยธรรมทางธุรกิจธุรกิจตองมีการสงเสริมพัฒนาพนักงานใหมีความรู ความชํานาญในงาน   
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พนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น มีการใหขวัญกําลังใจท้ังดานการทํางานและคาตอบแทน การเคารพ 
บุคคลทุกคนอยางเทาเทียมกัน เสรีภาพในการพูด ความซ่ือสัตย สอดคลองกับอภิรัฐ ตั้งกระจาง และคณะ 
(2546) ไดกลาวถึงความสัมพันธสิทธิและหนาท่ีของนายจางและพนักงาน สําหรับนายจางความรับผิดชอบ
บางอยางอาจเปนไปตามกฎหมายหรือสัญญา ในขณะที่ความรับผิดชอบบางอยางเปนเร่ืองของจริยธรรม
และความถูกตองทางสังคม  การใหโอกาสพนักงานทุกคนเทาเทียมกัน มีการจายคาตอบแทนท่ีเพียงพอและ
เปนธรรม  การเคารพสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน เชน สิทธิในการพูด แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 
สิทธิในการตอรอง เปนตน  บทบาทขององคกรมีผลตอการขัดเกลาและมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรม
ของสมาชิกภายในองคกร ดังนั้นการกําหนดจริยธรรมเขาไปในกระบวนการบริหารกลยุทธเปนส่ิงท่ีถูกตอง
และควรทํา (Joseph W. Weiss, 2006) การทําส่ิงท่ีถูกตองไมใชเร่ืองงายเสมอไปท่ีจะทํา แตมันเปนส่ิงท่ี
ถูกตองเสมอ เปนขอกําหนดเพื่อความสําเร็จในระยะยาว (George S. May International Company, 2009)    

       ดานสังคมชุมชน  แตละเว็บไซตจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือกลุมผูท่ีใชบริการเว็บไซต   
อาทิ การจัดกิจกรรมใหความรูแกเยาวชน  การบริจาคชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูประสบภัย ผูยากไร และ
กิจกรรมสงเสริมสังคม  นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีเกี่ยวกับการทําบุญ การบริจาคชวยเหลือ
น้ําทวม การมีสวนรวมใหความรูกับหนวยงานตางๆ ผูประกอบการเว็บไซตควรแสดงใหเห็นถึงการมี
จิตสํานึกสาธารณะมากข้ึนดวยการรณรงคใหความรูดานจริยธรรม สงเสริมใหผูใชเว็บไซตรวมกันคิด
กิจกรรมที่สรางสรรคสังคม เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเกิดข้ึนจากใจของเขาเอง ท่ีตองการทําเพื่อสังคมจริงๆ 
อาสาสมัครท่ีจะทํากิจกรรมที่ดีตอสังคม มีการเผยแพรเกี่ยวกับการมีจิตสํานึกสารธารณะเพ่ือเปนแบบอยาง
ท่ีดีใหกับบุคคลอ่ืน และสรางความภาคภูมิใจท่ีมีสวนรวมในการทําความดีใหกับสังคม 
 

2. ทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต 
     ผูประกอบการเว็บไซต  มีทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธโดย          (1)   เนนการกํากับดูแล 

ผลิตภัณฑ ดวยการใชกฎหมาย (Law) ลิขสิทธ์ิ (Copy right)  เพื่อปองกันการลอกเลียนแบบสินคาและ
บริการท่ีเจาของไดสรางสรรคข้ึนไมใหถูกนําไปใชประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต การดูแลสิทธิสวนบุคคล 
(Personal right) ความเปนสวนตัว (Privacy) ในการจัดเก็บขอมูลของลูกคา สมาชิกผูใชบริการ และคุมครอง
ผูใชบริการเว็บไซตโดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ดังเชน The AMA Code of Ethics สําหรับการตลาดบน
อินเทอรเน็ต (Judy Strquss, 2001) ท่ีเนนการเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคา ควรเปนความลับ และใชกับ
วัตถุประสงคเฉพาะเทานั้น (2) การแสดงออกถึงความมีจริยธรรม ดวยการดูแล คัดกรองเนื้อหา ขอความท่ี
ไมเหมาะสมบนเว็บไซต การรณรงคใหชุมชนบนออนไลนเขามามีสวนรวมในการกํากับตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลกันเอง สรางใหเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีเอ้ือตอการเกิดพฤติกรรมอยางมีจิตสํานึกสาธารณะ
(Glenn Hardaker,2001) เปนการสรางจิตสํานึกสาธารณะในกลุมผูใชบริการเว็บไซต (3) การสรางสรรค
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 3. แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ  
     แนวทางการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซต (1) การพัฒนา
คุณภาพของคนทําเว็บไซต นอกจากสมาคมผูดูแลเว็บไทยจะมีบทบาทชวยผลักดันเร่ืองกฎหมาย เชน 
พระราชบัญญัติดานคอมพิวเตอร มีหนาท่ีแจงเตือนเว็บไซตท่ีเปนสมาชิกของสมาคมผูดูแลเว็บไทย ท่ีขาด
จรรยาบรรณ ไมมีความรับผิดชอบตอสังคม และสภาวิชาชีพเว็บไซต ท่ีทําหนาท่ีกําหนดขอบังคับ ระเบียบ
ปฏิบัติดานจริยธรรมในการใหบริการเว็บไซตแลว  ควรมีการจัดโปรแกรมการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพของ
ผูทําเว็บไซตดานจิตสํานึกสาธารณะการนําเสนอส่ิงท่ีมีประโยชนตอคุณภาพชีวิตของผูใชบริการ (2) การ
รณรงคการส่ือสารใหความรู เขาใจในการใชเว็บไซตอยางมีจริยธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะไมเบียดเบียน
ผูอ่ืน   ใหผูใชบริการเว็บไซตมีบทบาทมีสวนรวมในการกําหนดความรับผิดชอบในการดูแล คัดกรอง
ขอความที่ปรากฏบนเว็บไซต และสงเสริมใหมีโครงการสําหรับเยาวชนแสดงผลงานสรางสรรคเกี่ยวกับ
จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ (3) หนวยงานรัฐบาลมีการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
อิเล็กทรอนิคสท่ีทันสมัย  มีระบบจัดการฐานขอมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกันท่ีจะชวยใหผูประกอบการ
เว็บไซตสามารถตรวจสอบขอมูลเพื่อยืนยันตัวตนของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนเอกภาพ  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการเว็บไซต 
1.  สมาคมผูดูแลเว็บไทย  ควรผลักดันใหผูประกอบการเว็บไซต  ทุกรายเขาเปนสมาชิกของ

สมาคมผูดูแลเว็บไทย โดยรวมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และการใชเว็บไซตท่ี
เนนดานจริยธรรมอยางเปนรูปธรรม รณรงคใหความรูดานจริยธรรม สงเสริมใหผูใชเว็บไซตรวมกันคิด
กิจกรรมท่ีสรางสรรคสังคม เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเกิดข้ึนจากใจเขาเองท่ีตองการทําเพ่ือสังคมจริงๆโดยมี
มาตรการกําหนดใหทุกเว็บไซต ตองเพ่ิมพื้นท่ีเว็บเพจในการนําเสนอความรู กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํา
ประโยชนเพ่ือสังคมอยางมีจิตอาสา การจัดทําโครงการนํารองการสรางจิตสํานึกสาธารณะโดยหาแนวรวม
ท่ีเปนกลุมเปาหมายของเว็บไซตเขารวมโครงการสําหรับเผยแพรกิจกรรมเพื่อสังคมบนเว็บไซต    

2. ผูประกอบการเว็บไซต     แสดงใหเห็นถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะ     การสรางกิจกรรมการมี 
สวนรวมเกี่ยวกับจริยธรรมที่เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน อาสาสมัครท่ีจะทํากิจกรรมที่ดีตอสังคมมากข้ึน การ
รณรงคใหผูใชบริการเว็บไซตของตน  มีจิตสํานึกสาธารณะในการใชบริการเว็บไซต มีสวนรวมในการดูแล
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3. การกําหนดจริยธรรมเขาไปในกระบวนการบริหารกลยุทธขององคกร มีการดําเนินการอยาง 
จริงจัง ตอเนื่อง เนื่องจากบทบาทขององคกรมีผลตอการขัดเกลาและมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของพนักงานในองคการ 

4. องคการสรางทัศนคติท่ีเห็นแกสวนรวมมากกวาสวนตน   สรางการตระหนักรู    ความเขาใจใน 
การมีสวนรวม และคํานึงถึงผูอ่ืน ดวยการสรางแนวทาง   เคร่ืองมือดานคุณธรรม จริยธรรม เปนวัฒนธรรม
องคการท่ีทุกคนตระหนักรู  เขาใจ  ปฏิบัติอยางเครงครัด และมีการติดตามอยางเปนระบบ เพ่ือใหเปนท่ี
ยอมรับและยกยองของสังคม  
 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ 

การวิจัย ควรมีขอมูลเพิ่มเติมจากพนักงานท่ีดูแลเว็บไซต (Web Master) เพื่อทราบถึงวิธีการคัด
กรองคํา พฤติกรรมของผูใชบริการในการเขาใชบริการ การแสดงออกเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะของ
ผูใชบริการบนเว็บไซต  

 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

1. วิจัยวิสัยทัศน กลยุทธ ในการรณรงคสรางจิตสํานึกสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคมของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการประกอบการเว็บไซต อาทิ สมาคมผูดูแลเว็บไทย สภาวิชาชีพเว็บ
ไทย  และหนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  

2. วิจัยจิตสํานึกสาธารณะของผูใชบริการเว็บไซตประเภทเว็บไซตชุมชน และเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  
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1. แนวคิดเกีย่วกบัจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสาธารณะของผูประกอบการเว็บไซตใน
การตลาด แบบปฏิสัมพันธ 
1.1 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม และจิตสํานึกสาธารณะในความคิดเห็นของ 

ผูบริหารเว็บไซต 
1.2  ความเปนมา พัฒนาการ และประเภทของผลิตภัณฑของบริษัทท่ีมีสวนรับผิด ชอบตอ 
       สาธารณะ 

และ/หรือ Code of  Conduct ของบริษัท    1.3  Code of  Ethics 
1.4  นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรของทานท่ีมีตอพนักงาน ลูกคา และผูบริโภค   

                    สังคม ชุมชน (Communities society)  คูคา  
1.5 วิธีการในการดูแลผลิตภณัฑ การคัดกรองเนื้อหา ขอความท่ีนําเสนอบนเว็บไซต และผูเขามา 

                    ใชบริการ  
1.6 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการใชเว็บไซต เชน Blog,  SMS, MMS และE-mail ในการทํา 

                    การตลาดกับผูบริโภค  และความรับผิดชอบตอสังคมของเจาของเว็บไซต และWeb Master   
2. แนวคําถามเกีย่วกับทิศทางการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะของผูประกอบการ 

เว็บไซต 
2.1 แนวคิด และทิศทางในการพฒันาผลิตภัณฑและพันธมิตรทางธุรกิจท่ีคํานึงถึงจิตสํานกึ 

สาธารณะ   
2.2 แนวทางในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบเน้ือหา การนําเสนอของผูออกแบบเว็บเพจ และผูท่ี 

เขามาใชบริการ 
2.3 การใหความรวมมือสนับสนนุดานความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหาร พนักงานของ

องคกร 
2.4 แนวโนมในการใชและการใหบริการ Blog, SMS, MMS, E-mail  เปนส่ือปฏิ 

                    สัมพันธกับผูใชบริการเว็บไซต  มาตรการในการควบคุม ตรวจสอบการใช และความ 
                    รับผิดชอบตอผูใชบริการ สังคม  

แนวทางการกาํหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะในการทําตลาดแบบปฏิสัมพันธ  องคกรภาครัฐ
สมาคมเว็บไทยเขามามีสวนเกี่ยวของอยางไรในการกําหนดความรับผิดชอบตอสาธารณะ ความ
ตองการของผูใชบริการ และจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจของผูประกอบการเว็บไซตกับการทํา
ตลาดแบบปฏิสัมพันธ  
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ขอกําหนด และเงื่อนไขของเว็บไซตสนุกดอทคอม 
บริษัท สนุก ออนไลน จํากดั (“บริษัท”) ขอขอบพระคุณทานผูใชบริการทุกทาน ท่ีเขามาเยี่ยม
ชมและใชบริการทําธุรกรรมตาง ๆ ผานเวบ็ไซดของบริษัท เพื่อเปนการสรางความเช่ือม่ัน และ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชบริการของบริษัท บริษัทขอเรียนวาบริษทัมีนโยบายในการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการทุกทานโดยสังเขปดังนี ้

ขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notes) 

ขอมูลสวนบุคคล ท่ีทานไดใหหรือ ใชผานการประมวลผล ของเคร่ืองคอมพิวเตอร ท่ีควบคุม
การทํางานของเว็บไซดของบริษัทท้ังหมดนั้น ทานยอมรับและตกลงวาเปนสิทธิ และ
กรรมสิทธ์ิของบริษัท ซ่ึงบริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดที่จะคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาว โดยบริษัทขอเรียนวา ปจจุบันบริษัท ไดใชระบบรักษาความปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน
ระดับสากล เพื่อคุมครองขอมูลดังกลาว อยางไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในขอมูลสวนบุคคล
ของทาน ทานตองปฏิบัติตามขอกําหนด และเง่ือนไข การใชบริการและเว็บไซดของบริษัทโดย
เครงครัด 
 
ในกรณีท่ีทานไดรับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของขอมูลสวนบุคคล 
หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซ่ึงรวมถึงแตไมจาํกัดเฉพาะ เกดิจากการถูกจารกรรม โดยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวสัิย หรือไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน บริษัทขอสงวนสิทธิ 
ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกลาวท้ังหมด และบริษัทไมตองรับผิดชอบตอความ
เสียหาย สูญหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ท้ังส้ิน 
 
เพื่อความปลอดภัยในขอมูลสวนบุคคลของทาน และผูใชบริการทานอื่น และเพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอย ในการใชบริการ ทานตกลงวา ทานจะไมกระทําการใด อันเปนการลวงละเมิด
สิทธิสวนบุคคล หรือสิทธิอ่ืนใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ
บริษัท หรือของบุคคลภายนอก รวมท้ังตองไมกระทําการใดอันขัดตอกฎหมาย และ/หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไมสงเนื้อหา รวมถึงการนําขอความ รูปภาพ หรือ 
ภาพเคล่ือนไหว ท่ีไมเหมาะสม ไมสุภาพ มีลักษณะเสียดสี กอใหเกิดความขัดแยง เปนความลับ 
หรือเปนเท็จ รวมทั้งขอความและรูปภาพท่ีมีลักษณะขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของ 

ภาพ ก- 1 แสดงรายละเอียด ขอกําหนด เง่ือนไข ของเวบ็ไชตสนุกดอทคอม 
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ประชาชน เผยแพรผานบริการ หรือกระทําการอ่ืนใดอันอาจกอใหเกดิความสูญเสีย หรือ
เสียหายตอบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฏวามีการสงเนือ้หารวมถึงการนําขอความ 
รูปภาพท่ีมีลักษณะ ขัด ละเมิดตอกฎหมายตามขอความในวรรคน้ี หรือ สนุกมีเหตุผลในการ
สงสัยวาขอมูลดังกลาวไมเปนจริง ไมถูกตอง สนุก! ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ขอความ 
รูปภาพ ใด ๆ โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และสนุก! ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ 
ท้ังส้ิน  

สิทธิสวนบุคคลของผูใชบริการสมาชิก 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพสิทธิสวนบุคคลของสมาชิก บริษัทฯ จะไมทําการตรวจสอบ 
แกไข ขอมูลเวนแตวาบริษัทฯ มีความเช่ือท่ีดีวา การกระทําดังกลาวจําเปนเพื่อท่ีจะ :  

ทําตามความตองการทางกระบวนการดานกฎหมาย;  • 

เพื่อปองกันและปกปองสิทธิหรือทรัพยสินของบริษัทฯ;  • 

เพื่อบังคับใหเปนไปตามเง่ือนไขในการใหบริการของบริษัทฯ; หรือ  • 

• กระทําเพื่อปกปองผลประโยชนของสมาชิกอ่ืน  

การไมเปนตัวแทนขอมูลขาวสาร การสละขอเรียกรอง (Disclaimer policy) 

ขอมูลท่ีบริษัทไดรับจากทาน บริษัทจะนํามาพัฒนาแกไข ปรับปรุงเพื่อใหบริการเว็บไซด ของ
บริษัทมีประสิทธิภาพ และกอใหเกดิประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ 
 
การนําเสนอขอมูล ขาวสาร บทความ หรือขอความอ่ืนใดทั้งหมดในเว็บไซด นี้เปนเพยีงการ
ใหบริการ รวบรวมขอมูล ความรู ฐานขอมูลทางวิชาการ และความรูดานตาง ๆ รวมทั้งเปนเวที
แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปล่ียน ขอมูลขาวสาร ระหวางผูใชบริการ ดวยกันเทานัน้ ดังนั้น 
บริษัทจึงไมรับรองวาบรรดาขอมูล ขาวสาร บทความ หรือขอความอ่ืนใดปรากฏผานบริการ
และท่ีอยูบนเวบ็ไซดนี้ ถูกตอง สมบูรณ ปราศจากขอบกพรอง เสียหาย หรือสมประโยชนใด
โดยเฉพาะ  บริษัทขอเรียนวา บริษัทไมใชตัวแทน หุนสวน หรือมีนติสัิมพันธใด ๆ กับเจาของ 

ขอมูลขาวสาร บทความ หรือขอความใด ๆ ซ่ึงปรากฏอยูบนเว็บไซดของบริษัท บริษัทขอเรียน
วาเว็บ 
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ไซดนี้เปนเพียงส่ือกลาง ท่ีใชในการสงผานขอมูล ระหวางผูใชบริการ และเจาของขอมูล
ขาวสาร ในดานตาง ๆ เทานัน้ โดยบริษัทไมสามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหลง ท่ีมาและ/
หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ท้ังหมดของเวบ็ไซด ดังนั้นการนําเสนอขอมูล ดังกลาวหาก 
กอใหเกิดความเสียหาย แกผูใชบริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไมกอใหเกิดสิทธิ ความรับผิด 
และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน ระหวางบริษัท เจาของขอมูล
ขาวสาร ผูใชบริการ สมาชิกของเว็บไซด และบุคคลภายนอก 

ลิขสิทธ์ิตามกฏหมาย (Copyrights) 

บริษัทขอแจงใหผูใชบริการท่ัวไปทราบวา บรรดาขอความ ภาพ เสียง เนื้อหา สวนประกอบใด 
ๆ ท้ังหมดของเว็บไซด รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายบริการ ช่ือ ช่ือ
ทางการคา สิทธิบัตร โนวฮาวส ฯลฯ ท่ีปรากฎบนเว็บไซดของบริษัทนี้ เปนงานอันไดรับ ความ
คุมครอง ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ของไทยโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท แตเพยีงผู
เดียว 
 
หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน จําหนาย มีไวให
เชาหรือกระทําการใด ๆ ในลักษณะท่ีเปนการแสวงหาประโยชน ทางการคาหรือ ประโยชนโดย
มิชอบ ไมวาโดยประการใด ๆ จากทรัพยสินทางปญญาดังกลาวขางตน โดยไมไดรับอนุญาต
จากบริษัท บริษัทจะดําเนนิการตามกฎหมายกับผูละเมิดสิทธิดังกลาวโดยทันที 
 
บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะแกไข ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงขอความทางกฎหมายน้ีไดตลอดเวลา 
ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยไมตองบอกกลาว  
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 เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม 
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กฏ กติกา มารยาท ของสนุก! ฟอร่ัม 
ประกาศถึงทานสมาชิก : 
กรุณาอยาโพสทกระทูซ้ําๆ กันในหลายบอรด กรุณาเลือกบอรดความเห็นที่เหมาะสมตอขอความของทานเพียง
บอรดเดียว กระทูที่ซ้ําๆ จะถูกลบออกจากระบบ และสมาชิกผูโพสท อาจถูกระงับการใชบริการในสนุก! ฟอรั่ม  

สิ่งที่ไมอนุญาตใหโพสทใน สนุก! ฟอรั่ม ไดแก : 
ขอความย่ัวยุใหเกิดความรุนแรงทางสังคม, ขอความท่ีกอใหเกิดความเสียหายและเสื่อมเสียตอบุคคลที่สาม, เบอร
โทรศัพท, รูปภาพที่ไมเหมาะสมตอเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร สมาชิกที่โพสทสิ่งเหลาน้ี อาจถูกดําเนินคดี
ทางกฎหมายจากผูเสียหายได 

กรณีกระทูโฆษณา ซื้อ-ขาย สินคาหรือบริการ สมัครงาน เรามีบริการ สนุก! คลาสสิฟายด ไวใหทานโดยเฉพาะ 
กระทูดังกลาวจะถูกลบออกจากสนุก! ฟอรั่มเชนกัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทูหรือขอความ ตามความสมควรโดยไมตองมีการแจงใหทราบลวงหนา 
แจงกระทูไมเหมาะสมไดที่ HUfeedback@sanook.com U 

ติดตอทีมงาน  

หากทานพบเห็นการกระทํา หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย รวมถึง การใชขอความท่ีไมสุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพรภาพลามก 
อนาจาร หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจกอใหผูอื่น ไดรับความเสียหาย กรุณาแจงมาที่ HUfeedback@sanook.com UH หรือ 
ฝายบริการลูกคา QQ no. 10033 โดยดวนคะ  

หากมีปญหาในการใชงาน เชน โพสตกระทู แสดงความคิดเห็นไมได หรือสงรูปไมได ใหเมลลแจง 
feedback@sanook.com 

กรณีถูกกลั่นแกลงจากบุคคลอื่น เชน โพสตเบอรโทรศัพท ขอความหรือรูปภาพที่ทําใหเสียหาย และตองการให
เจาหนาที่ลบขอความดังกลาว เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคนหา ใหคุณจด ID ของกระทู วันเวลาที่โพสต 
หมวดที่โพสต และแจงขอมูลดังกลาว เหลาน้ีมาที่ feedback@sanook.com  

ตัวอยาง เลข ID และวันเวลาที่โพสต  หากตองการติชมบริการตางๆของเว็บไซตสนุกดอทคอม ใหสงอีเมลลมา
ที HUfeedback@sanook.com ไดเชนกันคะ U 

 
ภาพ ฆ  แสดงกฎ กติกา มารยาทในการใชบริการสนุก ฟอรั่ม 
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ผลิตภัณฑทีเ่ปนการประมลู-ชอปปง 
เว็บไซตสนุกดอทคอม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

เลขบัตรประชาชนเพื่อ
ยืนยันตัวตน

ภาพ ง  แสดงแบบฟอรมกรอกขอมูลสมัครสมาชิก   
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 ภาพ ค  แสดงการยืนยันตัวตนของสมาชิกเว็บไซตชอปปง ดวยบัตรประชาชน 
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ภาพ ฅ แสดงวิธีใหคําติชม 
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  ภาพ ฉ-1 แสดงการใหคะแนนคําติชม 
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ภาพ ฉ-2  แสดงการใหคะแนนคําติชม  (ตอ) 
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กฎ กติกา มารยาท สําหรับผูขาย 

การประกาศขายสินคาใน HUwww.shopping.co.th UH  

ทานที่จะขายสินคาในเว็บไซตชอปปงควรทําความคุนเคยกับนโยบายการประกาศขายสินคาของเว็บไซต ชอปปง         
กอนที่จะนําสินคาไปประกาศขาย ทานจะคาขายไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน ถาทานรูวาการขายของทาน
เปนไปตามกฎระเบียบและขอแนะนําการขายสินคาที่ละเมิดนโยบายตางๆ ของเว็บไซตชอปปงอาจจะทําใหทาน
ถูกตักเตือนหรือยกเลิกการประกาศขายสินคาที่ละเมิดกฏหรืออาจถึงขั้นถูกหามใชบริการช่ัวคราวหรืออาจถูกหาม
ใชบริการอยางไมมีกําหนด เว็บไซตชอปปงจะพิจารณารายละเอียดของรายการท่ีทําผิดตางๆ และตรวจสอบ
ประวัติการซื้อขายของผูใชกอนทําการลงโทษ  

0Bสิ่งท่ีผูขายควรรูและปฏิบัติตาม 

   1. กฎเก่ียวกับรายการสินคา  
   2. ขอหามและรายการท่ีถูกจํากัด  
   3. รายการที่แสดงไปในทางละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรืออื่นๆ ที่ผูเปนเจาของลิขสิทธิ์ ไดแจงรายการ
ไวบนเว็บไซตชอปปง 
                     

1Bกฏเก่ียวกับรายการสินคา 

ขอจํากัดเหลาน้ีถูกกําหนดขึ้นเพ่ือยับยั้งการเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบที่ไมยุติธรรมหรือกอใหเกิดประสบการณ
ที่ 
ไมดีในเชิงลบตอผูซื้อ และเพ่ือหลีกเล่ียงการผิดกฎโดยไมไดต้ังใจของผูขาย  

2Bกฏการทํารายการ เพ่ือปองกันการกระทําผิด 

1.  ขอหามเก่ียวกับการแสดงรายการสินคา  
• การลงรายการที่ไมเหมาะสม  
• การสื่อสารที่ผิด เก่ียวกับการระบุขอมูลการสงสินคาที่ไมถูกตอง  
• ช่ือเรื่อง (Title) คําอธิบายหรือยี่หอที่ไมเหมาะสม  
• ช่ือหัวขอรายการ (Title) ที่ทําใหเกิดความเขาใจผิด และไมอธิบายใหละเอียด  

2.  รายการตองมีความยุติธรรมและทําใหผูซื้อมีประสบการณที่ดี รูสึกสนุกและปลอดภัยในการซื้อ  
 
 ภาพ  ช-1  แสดงกฎ กติกา มารยาทในการประมูล ชอปปง 
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3B     ไมอนุญาตใหผูขายกระทําสิ่งตางๆ ดังน้ี 

• ใหผูซื้อจายเงินโดยใชวิธีอื่นที่ไมไดรับอนุญาตในการชําระคาสินคา  
• การใสคําหรือขอความท่ีไมไดรับอนุญาตใหใสลงในรายการสินคา เชน ที่อยูอีเมล เบอรโทรศัพท 

รูปภาพหนาเว็บเพจหรือลิงคเว็บเพจของตนเอง  
• การเสนอขายสินคาโดยมีการนําวิธีการแจกของแถม จับฉลากหรือการใหรางวัลแกผูซื้อ  
• การลงรายการไวแตไมมีสินคา โฆษณาหรืออวดอางสรรพคุณของสินคาเกินจริง  

3.  ไมละเมิดลิขสิทธิ ์เครื่องหมายการคาหรือสิทธิอื่นๆ 
4.  ไมใชทรัพยสินทางปญญาของเว็บไซตชอปปง อยางไมถูกตอง เชน การใชช่ือของ เว็บไซตชอปปง , โลโกของ
เว็บไซตชอปปง 
5.  ไมปฏิเสธความรับผิดชอบตอรายการที่ผูขายประกาศขาย 
6.  ไมใชคําบรรยายหรือรูปภาพของสมาชิกบุคคลอื่นโดยไมขออนุญาตจากสมาชิกดังกลาว 
7.  การเรียบเรียงรายละเอียดเก่ียวกับรายการ  

4B   วิธีการเรียบเรียงรายละเอียดในรายการท่ีถูกตอง ดังน้ี 

• ตองไมใสรายละเอียดที่ไมถูกตอง  
• ขอมูลที่ถูกทํารายการตองเปนขอมูลของตัวสินคาเทาน้ัน  
• รายละเอียดตองไมหมายรวมถึงรายการอ่ืนๆ  
• ตองไมใสรายละเอียดเก่ียวกับยี่หอที่ถูกหามหรือคําสําคัญตางๆ ยกเวนในกรณีการถาม - ตอบ เทาน้ัน  
• ไมใสรายละเอียดหรือคําอธิบายท่ีเกินจริง  
• ระบุวิธีการรับชําระเงินอยางชัดเจน เพ่ือปองกันผูซื้อจายเงินนอกระบบท่ีผูขายวางไว  

8.  การใชคียเวิรดดึงดูดผูซื้อในทางที่ผิด ( Keyword Spam ) การใชคียเวิรดเพื่อดึงดูดผูซื้อในทางที่ผิด เกิดขึ้นเมื่อ
ผูขายเขียนย่ีหอหรือคียเวิรดอื่น ๆ ที่ไมเหมาะสม ลงในช่ือสินคาหรือรายละเอียดสินคาเพ่ือทําใหผูอานสนใจเขา
มาดูสินคา การเขียนคียเวิรดแบบน้ีหามทําบนเว็บไซตชอปปง ซึ่งคําตาง ๆ ที่ผูขายเขียนตองเกี่ยวของกับสินคาที่
ขายโดยตรง เชน "ครีมหนาใสเดงด๋ึงด๋ังภายใน 3 วัน" จะพบวามีการอวดอางสรรพคุณในการทําใหหนาใสได
ภายใน 3 วัน ซึ่งในการระบุหัวขอสินคาควรจะเขียนวา "ครีมบํารุงผิวหนาทําจากสมุนไพร ไมเปนอันตรายตอผิว" 
เปนตน  
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9. นโยบายการคิดคาสงที่เกินความเหมาะสม 
ผูขายสามารถคิดคาสงของและคาดําเนินการสงสินคาที่เหมาะสม ทั้งน้ีครอบคลุมถึงคาสงไปรษณีย คา
บรรจุหีบหอ และคาดําเนินการสงสินคา ถึงแมวาเว็บไซตชอปปง ไมไดระบุชัดเจนวาผูขายควรคิดราคา
เทาไร เว็บไซตชอปปงจะใชวิจารณญาณและฟงจากสมาชิกคนอื่น ๆ ที่รายงานเขามาวาคาสง คา
ดําเนินการ คาบรรจุหีบหอ และ/หรือ คาประกันสินคาที่คิดเหมาะสมหรือไม หามคิดคาสงและคา
ดําเนินการเปนเปอรเซ็นตของราคาที่ขายได  

5Bขอหามและรายการที่ถูกหามขาย  

   1.  ผูประกาศจะตองใสขอมูลใหถูกตอง เปนจริง และ สามารถตรวจสอบได  
   2.  เว็บไซตชอปปง หาม ประกาศขอความดังตอไปน้ี  

• ประกาศขายอวัยวะ , อาวุธปน , อุปกรณสะเดาะล็อค, บุหรี่, สัตวปา, วัตถุโบราณท่ีเปนสมบัติของชาติ, 
ของผิดกฎหมายและศีลธรรมทุกชนิด  

• ประกาศขายสินคาลามกอนาจาร  
• บัตรประจําตัวและใบอนุญาตของทางราชการ  
• เครื่องแบบทางราชการ  
• ยาบรรเทาหรือสารเสพติด  
• เครื่องสําอางที่ผานการใชงานแลว  
• กัญชาและเมล็ด  
• อุปกรณที่ใชสําหรับเสพยาเสพติดทุกชนิด  
• ช้ินสวนมนุษย  
• Mailing List และขอมูลสวนบุคคล  
• วัตถุที่ไมเหมาะสม เชน หนังสือโป, สื่อที่ละเมิดลิขสิทธ  
• วัตถุที่เปนอันตราย ทําใหเกิดความรุนแรง, มีเน้ือหาที่เก่ียวกับการดูถูกเช้ือชาติ, ศาสนาหรือสีผิว  
• สารฆาศัตรูพืชและแมลง  
• บันทึกทางการเมือง  
• สินคาที่ถูกเรียกคืน  
• ทรัพยสินที่ถูกขโมยมาและทรัพยสินที่นําเลข Serial Number ออก  
• หุนและการประกันตางๆ  
• เครื่องมือสําหรับเลนการพนันทุกชนิด  
• สัตวและผลิตภัณฑเก่ียวกับสัตวปา  
• หนังสือสัญญา  
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• ประกาศขายสินคาประเภทอาหารและยาที่ไมไดรับการรับรองจาก อ.ย.  
• ลงผิดกลุมหรือซ้ํากันมาก ๆ ไมเกิน 5 รายการ  
• ประกาศหางานท่ีมีลักษณะโฆษณาชวนเช่ือ และ/หรือคลุมเครือ เชน รวยงายๆ รวยเร็วๆ ใหติดตอไป 

(เราจะสงสัยวาจะเปนการหลอกลวง สิบแปดมงกุฎ)  
• แชรลูกโซ หรือ การสมัครหาเงินทางอินเทอรเน็ตแบบกรอกแบบสอบถาม หรือ บอกกระจายสมาชิก

ตอๆ กันไป หรอื แจกใบปลิว  
• การลงประกาศที่มีลักษณะเปนการโฆษณา Website หรือมี URL ที่หัวขอโฆษณา มากกวาที่จะเปนการ

ใชบริการตามปกติ  
• เสนอขอมูลเชน เบอรเพจ , อีเมล , มือถือ หรือ โทรศัพท โดยมีเจตนากล่ันแกลงผูอื่น  
• การลงประกาศที่มีลักษณะเปนการโฆษณา Website หรือมี URL ที่หัวขอ  

3.  การประมูลที่เปนการปนราคา หามไมใหเจาของประกาศหรือคนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน นายจางหรือ
ลูกจางเขามาทําการเสนอราคาหรือเปนหนามาในการเสนอราคา (การปนราคา) 
4.  เมื่อการทํารายการเสร็จสิ้นผูขายไมควรกระทําการโกงหรือปฏิเสธการสงของที่มีการจายเงินและผูขายยอมรับ
การจายเงิน  

ขอแนะนําสําหรับผูขาย  

 ผูขายสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูซื้อได ดวยวิธีดังตอไปน้ี      

    1.  อธิบายรายละเอียดของสินคาใหละเอียด ทั้งลักษณะของสินคา ขนาด เง่ือนไขตาง ๆ เปนตน 
    2.  เมื่อสินคาจบการประมูลผูขายตองยอมรับการชําระเงินของผูซื้อ ในรูปแบบที่ผูขายกําหนดไวในรายละเอียด
สินคา 
    3.  มีการจัดสงสินคาในเวลาที่เหมาะสมหรือเปนไปตามที่ตกลงกันไวลวงหนา เมื่อผูขายไดรับการชําระเงิน
เรียบรอยแลว 
    4.  ตอบขอสงสัยเก่ียวกับตัวสินคาหรือขอสงสัยอื่นๆ ของผูซื้อไดอยางถูกตองชัดเจน 
    5.  มีความเอาใจใสกับผูซื้อ ในเรื่องของการติดตอเสอบถามและการจัดสงสินคา 
    6.  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการสงสินคา ผูขายจะตองมีความรับผิดชอบตอการสงสินคาและแกไขปญหา
ตางๆ ใหเรียบรอย  

กฎ กติกา มารยาท สําหรับผูซื้อ  

นโยบายของเว็บไซตชอปปงในเรื่องของกฎและขอแนะนําการใชงาน จะชวยใหการใชงานงายขึ้น, มีความ
ยุติธรรมสําหรับสมาชิกทั้งหมด ผูซื้อตองมีความรับผิดชอบและเขาใจตอกฎของเว็บไซตชอปปง  
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6Bนโยบายของเว็บไซตชอปปง 

• ผูซื้อและผูขายตองอยูภายใต กฎระเบียบ และไมกระทําการใดๆท่ีผิดกฎหมายหรือศีลธรรม  
• ใหเกิดความเสียหายกับผูซื้อและผูขายนอยที่สุด  
• ผูซื้อทั้งหมดมีโอกาสเทาเทียมกัน  
• ใหประสบการณที่ดีในการซื้อสินคาบนเว็บไซตชอปปง  
• สงเสริมใหเกิดสังคมการซื้อขายที่ดีบนเว็บไซตชอปปง  

7Bสิ่งท่ีผูซื้อหามทํา  

• ไมชําระเงินคาสินคาในรายการท่ีซื้อ  
• การประมูลโดยไมมีเจตนาจะทําการประมูลจริงๆ  ถือเปนการประมูลที่ไมไดรับอนุญาต  
• ใชขั้นตอนการประมูลไปในทางที่ไมเหมาะสม  
• ประมูลหรือซื้อสินคาที่กอใหเกิดความวุนวายหรือไมไดอานเง่ือนไขในการขายสินคาใหดีกอน  
• เปนหนามาเขามาทําการประมูลเพ่ือทําใหราคาสินคาราคาสูงขึ้น(ปนราคา)  
• ผูซื้อและผูขายไมควรไปทําการติดตอซื้อขายกันนอกเว็บไซตชอปปง  

8Bการกระทําท่ีฝาฝนนโยบายจะทําใหเกิดผล  

• ยกเลิกรายการสินคา  
• ตัดสิทธิพิเศษของสมาชิก  
• พักการใชงานของสมาชิก  
• ยึดคาธรรมเนียมของรายการท่ีถูกยกเลิก  

ทานสามารถรายงานการฝาฝนกฎระเบียบได โดยที่ทานจะตอง "เขาสูระบบ" และเขาไปท่ี มุมสมาชิก ในสวนของ 
"แจงเรื่องรองเรียน" หลังจากไดรับรายงานการรองเรียนแลวทางเว็บไซตจะดําเนินการ ดังน้ี  

• พิจารณาสถานการณที่เกิดขึ้น กอนที่จะดําเนินการใดๆ ตอไป  
• ถาการรองเรียนน้ันไมสามารถพิสูจนไดวาเกิดขึ้นจริง จะไมมีการลงโทษตามที่แจงเขามา  
• ถาเปนปญหาสวนตัวที่ทางเว็บไซตไมสามารถตัดสินใจแกปญหาใหไดจะไมมีการลงโทษ  
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การปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

โครงการปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ  

วัตถุประสงค  

โครงการน้ีถูกสรางขึ้นเพ่ือชวยในการคนหา ตรวจสอบและปองกัน การละเมิดทรัพยสินทางปญญา แก
เจาของลิขสิทธิ์และผูขายสินคา เพ่ือใหเกิดการซื้อขายอยางเปนธรรมที่สุดแกทั้งสองฝาย อยางไรก็ตามทาง บริษัท 
สนุก ชอปปง จํากัด  ไมใชผูเช่ียวชาญดานสิทธิทางปญญาในทุกชนิดสินคาที่มีมากกวา 100 หมวดหมูสินคาบน
เว็บไซต และไมสามารถตรวจสอบผูขายที่มีการลงขายสินคานับพันช้ินตอวันได แตทาง บริษัท สนุก ชอปปง 
จํากัด  เองก็ตองการใหความชวยเหลือแกเจาของลิขสิทธิ์ในการปองกันการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ โดยใชโครงการน้ี
เปนสวนชวยเหลือในการคนหา ตรวจสอบสินคา และใชเปนตัวกลางในการบอกขาวสารขอมูลตางๆเก่ียวกับ
ลิขสิทธิ์ของตนเอง ใหแกผูขายไดรับรู เพ่ือปองกันมิใหเกิดการละเมิดทรัพยสินทางปญญาเกิดขึ้น  

ประโยชนท่ีจะไดรับ  

เจาของสิทธิ  

• คนหาและบันทึกผลการคนหาที่คุณสนใจได  
• แจงรายการท่ีมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดนโยบายที่กําหนดไว แก บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  

เพ่ือดําเนินการแกไข  

ผูขาย  

• ดูขอมูลเจาของทรัพยสินทางปญญา ที่ไดแสดงตัวกับ บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  
• รองเรียนถึงการถูกกลาวอางวาเปนผูละเมิดทรัพยสินทางปญญา จากเจาของสิทธิได  

การสมัครเขารวมโครงการปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ  

เจาของลิขสิทธ์ิ  

1. การสมัครใชบริการ ดาวนโหลด HUแบบฟอรมแจงการละเมิดลิขสิทธิ์UH และ HUแบบฟอรมขอตกลงขอมูลสวนบุคคล UH 
2. กรอกรายละเอียดขอมูลตางๆ รวมถึงแนบเอกสารที่จะแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ใหกับ บริษัท สนุก ชอป
ปง    จํากัด สงเอกสารขอมูลตางๆไดทางแฟกซ : 0-2955-0300 หรืออีเมล HUCS@shopping.co.th UH 
3. บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  จะทําการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารตางๆ ที่ไดรับ 
4. ถาเอกสารถูกตอง บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  จะออก ID ใชบริการใหแกเจาของสิทธิและแจงใหทราบทางเมล 
ถาเอกสารไมถูกตองหรือแนบรายละเอียดตางๆไมครบถวน บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  จะแจงกลับไปยังเจาของ
สิทธิใหทําการกรอกรายละเอียดขอมูลอีกครั้ง 
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ผูขาย  

ผูขายจะสามารถใชบริการโครงการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ไดเม่ือสมัครสมาชิก Shopping.co.th ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผูขายเองจะสามารถเขาไปดูขอมูลของเจาของลิขสิทธิ์ไดตลอดเวลา กอนจะเริ่มทําการขายสินคา เพ่ือปองกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของสินคาที่นํามาทํารายการขาย  

การรายงานการละเมิดทรัพยสินทางปญญาและการรองเรียนการถูกกลาวอาง  

1. เจาของสิทธิคนหาสินคา ไดจาก การคนหาสินคา  

2. จดบันทึกหมายเลขสินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ แลวสงแบบฟอรมแจงการละเมิดลิขสิทธิ์มายังเจาหนาที่ บริษัท สนุก 
ชอปปง จํากัด  โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดโดย HUคลิกที่น่ีUH  

3. เจาหนาที่จะสงเมล ยืนยัน การแจงการละเมิดลิขสิทธิ์ ใหแกเจาของสิทธิ โดยในเมลจะมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
หมายเลขการรองเรียน  เพ่ือนําไปใชตรวจสอบวา ทาง บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  ไดดําเนินการถึงขั้นไหนแลว  

4. ทางเจาหนาที่  จะสงเมลแจงไปยัง ผูขาย วาสินคาที่ทํารายการอยูมีการละเมิดลิขสิทธิ ์ 

5. ผูขายยอมรับ วามีรายการละเมิดลิขสิทธิ์ 
    5.1 ผูขาย แจงความยินยอม กับ บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  ในการนํารายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออก  
    5.2 บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  จะดําเนินการนํารายการท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ออก 
    5.3 ทาง บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  แจงไปยัง เจาของสิทธิ วาไดดําเนินการนํารายการสินคาออก เรียบรอยแลว  

6. กรณีที่ผูขายไมยอมรับ วารายการน้ันละเมิดลิขสิทธิ ์
    6.1 ผูขายจดบันทึก หมายเลขการรองเรียน แลวแจงเจาหนาที่โดยสงอีเมลในหัวขอ  "แจงการถูกกลาวอาง" 
มายัง  
    HUCS@shopping.co.th UH หรือสงแฟกซมาที่ 0-2955-0300 ทั้งน้ี ขอใหผูขายแจงรายละเอียดใหสมบูรณพรอมแนบ
หลักฐานที่    แสดงวา สินคาที่นํามาขายน้ันถูกตองตามลิขสิทธิ์ 
    6.2 ทาง บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  จะทําตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน พรอมสงไปใหกับทางเจาของสิทธิ
ตรวจสอบถึง  ความถูกตองของสินคา 
    6.3 เจาของสิทธิยอมรับ วาสินคาที่ทํารายการถูกตอง 
          6.3.1ทาง บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  แจงไปยังผูขาย วาสินคาถูกตองสามารถทํารายการตอได 
    6.4กรณีที่ เจาของสิทธิไมยอมรับ ในหลักฐานของผูขาย 
          6.4.1  บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  จะตรวจสอบเหตุผลที่เจาของสิทธิ ไมยอมรับในสินคา 
          6.4.2ทาง บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  จะกลับไปทําขั้นตอนที่ 4  
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จะปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาไดอยางไร  

บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  ไดใหความคุมครองสิทธิทางปญญาแกเจาของสิทธิและเพ่ือใหความปลอดภัยกับ
ผูใชงานในการซื้อขายน้ัน.  บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  ไดจัดทําโครงการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ ์เพ่ือให
เจาของสิทธิแสดงตัวไดอยางสะดวกทาง บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด  ใหความใสใจกับสินคาที่ไดรับแจงและทํา
การลบรายการสินคาน้ันออก เมื่อไดรับขอรองเรียนและตรวจสอบอยางถูกตองแลว 

 
 
 เพื่อหลีกเล่ียงการขายสินคาที่อาจจะละเมิดทรัพยสินทางปญญา ทานควรจะ :  

• เรียนรูนโยบายทรัพยสินทางปญญา บนเว็บไซต Shopping.co.th  
• อานคําแนะนําบนเว็บไซต ใหเขาใจ  
• ทบทวนรายการสินคาของเจาของลิขสิทธ์ิ  
• เจาของสิทธิที่เขารวมโครงการปองกันการละเมิดลิขสทิธ์ิ ควรระบุขอมูลเก่ียวกับนโยบายของตน

ในการปองกันทรัพยสิน 
ทางปญญา  

 

F&Q  

• บริษัท สนุก ชอปปง จาํกดั จะชวยเหลืออยางไรในการนํารายการสินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ออกจากระบบ  

เจาของสิทธิจะตองสมัครเขารวมโครงการโดยกรอกแบบฟอรมแจงการละเมิดลิขสทิธ์ิและแบบฟอรม
ขอตกลงขอมูลสวนบุคคล 
และสงมายังเจาหนาที่ของบรษัิทฯ เพ่ือตรวจสอบกอน กรณีที่ทานเปนสมาชิกโครงการแลว ทานสามารถ
สงแบบฟอรมแจงการ 
ละเมิดลิขสิทธ์ิเม่ือพบรายการละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ิมเติมบนเว็บไซตได  

• ขอมูลสวนตัวของคุณจะถกูแสดงอยางไร  

เว็บไซต Shopping.co.th จะไมประกาศขอมลูทางการเงินของคุณใหกับบุคคลทีส่าม ยกเวนแตจะมีคําสั่ง
พิเศษจากศาล หรือ 
มีผลบังคับทางกฏหมาย  
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9Bเก่ียวกับกฎหมาย / Legal note 

ขอกําหนดและเงื่อนไขของเว็บไซตชอปปง  

บริษัท สนุก ชอปปง จํากัด ("บริษัท") ขอขอบพระคุณทานผูใชบริการทุกทาน ที่เขามาเยีย่มชม 
และใชบริการทาํธุรกรรมตาง ๆ ผานเว็บไซดของบริษัท เพ่ือเปนการสรางความเชื่อมั่น และทํา 
ความเขาใจเก่ียวกับการใชบริการของบริษัท บริษัทขอเรียนวาบริษัทมีนโยบายในการคุมครอง 
ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการทุกทานโดยสังเขปดังน้ี  

ขอมูลสวนบุคคล (Privacy notes)  

ขอมูลสวนบุคคล ทีท่านไดใหหรือ ใชผานการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร ที่ควบคมุการทาํงาน 
ของเว็บไซดของบริษัททั้งหมดน้ัน ทานยอมรับและตกลงวาเปนสิทธิ และกรรมสิทธ์ิของบรษัิท ซึ่งบริษัท 
จะใชความพยายามอยางดีทีส่ดุที่จะคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังกลาว โดยบริษัทขอเรียนวา ปจจุบัน
บริษัทไดใชระบบรักษาความปลอดภยัที่ไดมาตรฐานระดับสากล เพ่ือคุมครองขอมูลดังกลาว อยางไรก็
ตาม เพ่ือความปลอดภยัในขอมูลสวนบุคคลของทาน ทานตองปฏิบัติตามขอกําหนด และเง่ือนไข การใช
บริการและเว็บไซดของบริษัทโดยเครงครดั  

ในกรณีทีท่านไดรับความเสยีหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของขอมูลสวนบุคคล หรือเกิด
จากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ เกิดจากการถกูจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(hack) หรือเกิดจากเหตสุุดวสิัย หรือไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปฏเิสธ ความรับผดิ
จากเหตุดังกลาวทั้งหมด และบริษัทไมตองรบัผิดชอบตอความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น  

เพ่ือความปลอดภัยในขอมูลสวนบุคคลของทาน และผูใชบรกิารทานอ่ืน และเพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยในการใชบริการ ทานตกลงวา ทานจะไมกระทําการใด อันเปนการลวงละเมิดสทิธิสวนบุคคล 
หรือสทิธิอ่ืนใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพยสนิทางปญญาของบริษัท หรือของ
บุคคลภายนอก รวมทั้งตองไมกระทําการใดอันขัดตอกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดย
จะไมสงเน้ือหา รวมถึงการนําขอความรูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไมเหมาะสม ไมสุภาพ มีลักษณะ
เสียดสี กอใหเกิดความขัดแยง เปนความลับ หรือเปนเท็จ รวมทั้งขอความและรูปภาพทีม่ีลกัษณะขัดตอ
กฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพรผานบรกิาร หรือกระทาํการอ่ืนใดอันอาจกอใหเกิดความ
สูญเสยี หรือเสยีหายตอบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎวามีการสงเน้ือหารวมถึงการนํา
ขอความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดตอกฎหมายตามขอความในวรรคน้ี หรือ สนุกมีเหตผุลในการ
สงสยัวาขอมูลดังกลาวไมเปนจริง ไมถูกตอง สนุก! ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ขอความ  
รูปภาพ ใด ๆ โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และสนุก! ไมตองรับผิดชอบในความเสยีหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 สิทธิสวนบุคคลของผูใชบริการสมาชิก  

บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพสิทธิสวนบุคคลของสมาชิก บริษัทฯ จะไมทําการตรวจสอบ แกไข ขอมูล 
เวนแตวาบริษัทฯ มีความเชื่อทีด่ีวา การกระทําดังกลาวจําเปนเพ่ือที่จะ :  

• ทําตามความตองการทางกระบวนการดานกฎหมาย;  
• เพ่ือปองกันและปกปองสิทธิหรือทรัพยสินของบริษัทฯ;  
• เพ่ือบังคับใหเปนไปตามเงื่อนไขในการใหบริการของบริษัทฯ; หรือ  
• กระทําเพ่ือปกปองผลประโยชนของสมาชิกอ่ืน  

 

 

 ภาพ ฌ-1  แสดงขอกําหนด และเง่ือนไขดานกฎหมาย 
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การไมเปนตัวแทนขอมูลขาวสาร การสละขอเรียกรอง (Disclaimer policy)  

ขอมูลที่บริษัทไดรับจากทาน บริษัทจะนํามาพัฒนาแกไข ปรับปรุงเพ่ือใหบริการเว็บไซด ของบริษัทมี
ประสทิธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ  การนําเสนอขอมูล ขาวสาร บทความ หรือ
ขอความอ่ืนใดทั้งหมดในเว็บไซด น้ีเปนเพียงการใหบริการ รวบรวมขอมูล ความรู ฐานขอมลูทางวิชาการ 
และความรูดานตาง ๆ รวมทั้งเปนเวทีแสดงความคิดเหน็ หรอืแลกเปลี่ยน ขอมูลขาวสาร ระหวาง
ผูใชบริการ ดวยกันเทาน้ัน ดังน้ัน บริษัทจึงไมรับรองวาบรรดาขอมูล ขาวสาร บทความ หรือขอความอ่ืนใด 
ปรากฏผานบรกิารและที่อยูบนเว็บไซดน้ี ถูกตอง สมบูรณ ปราศจากขอบกพรอง เสียหาย หรือสม
ประโยชนใดโดยเฉพาะ  

บริษัทขอเรียนวา บริษัทไมใชตัวแทน หุนสวน หรือมีนิตสิัมพันธใด ๆ กับเจาของขอมูลขาวสาร บทความ 
หรือขอความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยูบนเว็บไซดของบริษัท บริษัทขอเรียนวาเว็บไซดน้ีเปนเพียงสื่อกลาง ที่ใช
ในการสงผานขอมูล ระหวางผูใชบริการ และเจาของขอมูลขาวสาร ในดานตาง ๆ เทาน้ัน โดยบริษัทไม
สามารถตรวจสอบ หรือทราบถงึแหลง ที่มาและ/หรือรายละเอียด ของเน้ือหา ทั้งหมดของเว็บไซด ดังน้ัน
การนําเสนอขอมูล ดังกลาวหาก กอใหเกิดความเสียหาย แกผูใชบริการหรือบุคคลภายนอก จึงไมกอให
เกิดสิทธิ ความรับผดิ และ/หรอื ภาระผูกพันทาง กฎหมายไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหวางบริษัท เจาของ
ขอมูลขาวสาร ผูใชบริการ สมาชิกของเว็บไซด และบุคคลภายนอก  

ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย (Copyrights)  

บริษัทขอแจงใหผูใชบริการทั่วไปทราบวา บรรดาขอความ ภาพ เสียง เน้ือหา สวนประกอบใด ๆ ทั้งหมด
ของเว็บไซด รวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการคา 
สิทธิบัตร โนวฮาวส ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซดของบริษัทน้ี เปนงานอันไดรับ ความคุมครอง ตามกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา ของไทยโดยชอบดวยกฎหมายของบรษัิทแตเพียงผูเดียว  

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทาํซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน จําหนาย มไีวใหเชาหรือ
กระทําการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการแสวงหาประโยชน ทางการคาหรือ ประโยชนโดยมิชอบ ไมวาโดย
ประการใด ๆ จากทรัพยสินทางปญญาดังกลาวขางตน โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท บรษัิทจะ
ดําเนินการตามกฎหมายกับผูละเมิดสทิธิดังกลาวโดยทันท ี 

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแกไข ปรบัปรุง และเปลีย่นแปลงขอความทางกฎหมายน้ีไดตลอดเวลา ตามที่บริษัท
เห็นสมควร โดยไมตองบอกกลาว  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

ภาพ ฌ-2  แสดงกฎหมาย (ตอ) 
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 ภาพ ญ  แสดงเง่ือนไข และขอกําหนดในการใชบริการของ Market Place 
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ผลิตภณัฑดาวนโหลดเพลง ริงโทน 
 

เว็บไซตสนุกดอทคอม 
 การโหลดเพลงลงในโทรศัพทมือถือ ผูใชบริการสามารถเลือกเพลง และชําระเงินผาน 

ทางโทรศัพทมือถือ หรือผานบัตรเครดิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ  ฎ-1 แสดงการดาวนโหลดเพลงเพื่อลงคอมพิวเตอร  

 

ภาพ  ญ  แสดงการเลือกระบบโทรศัพทที่จะดาวนโหลดริงโทน DPU
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ภาพ ฎ-3 แสดงการสั่งซื้อเพลงท่ีเลือก 

ภาพ ฎ-2 แสดงการเลือกเพลง คายเพลง 

ภาพ ฎ-4  แสดงการชําระเงินผานโทรศัพทมือถือหรือบัตรเครดิต 
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ภาคผนวก ค 
 ขอมูลสมาคมผูดูแลเว็บไทย 

        
 

ขอมูลสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย  
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ภาคผนวก ค 
 ขอมูลสมาคมผูดูแลเว็บไทย 

        
 

ขอมูลสภาวิชาชีพผูดูแลเว็บไทย  
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ภาคผนวก ง 
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
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พระราชบัญญัติ 
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางาน

เขาดวยกัน  โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ 
หรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 
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“ขอมูลคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูล  ขอความ  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใดบรรดา 
ที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได  และใหหมายความรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ
คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ”  หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย

ประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร   ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 
 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 

 

มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ  
ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไว
ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร  และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  แกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน  ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ  เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่นถูกระงับ  ชะลอ  ขัดขวาง  หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปด
หรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว  อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ
บุคคลอื่นโดยปกติสุข  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐ 
(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือ 

ในภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  และปรับไมเกิน 
สองแสนบาท  

(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร  หรือระบบ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ   หรือการบริการสาธารณะ  หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาป  และ
ปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท   

ถาการกระทําความผิดตาม  (๒)  เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สิบปถึงย่ีสิบป 
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มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําส่ังที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเคร่ืองมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  หรือ
มาตรา  ๑๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 

(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 

(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด  ๆ  อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ   ที่มีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได  

(๕) เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม  (๑)   
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๔ 
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน  ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตาม 
มาตรา  ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผู ใดนําเข าสู ระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่ วไปอาจเข าถึงได ซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น  และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางข้ึน  ตัดตอ  เติม 
หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือไดรับความอับอาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต  ผูกระทําไมมีความผิด 
ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกข  ใหบิดา  มารดา  คูสมรส  หรือ

บุตรของผูเสียหายรองทุกขได  และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
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(๑) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย  และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดข้ึนหรือ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ  หรือ 

(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว  และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 

หมวด  ๒ 
พนักงานเจาหนาที ่

 

 

มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่ง
อยางใด  ดังตอไปนี้  เฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด
และหาตัวผูกระทําความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้มาเพื่อใหถอยคํา  สงคําชี้แจงเปนหนังสือ  หรือสงเอกสาร  ขอมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบ
ที่สามารถเขาใจได 

(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารผานระบบ
คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ส่ังใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู
ในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาที่  

(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  จากระบบคอมพิวเตอร 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง
มิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ 

(๕) ส่ังใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณที่ใชเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร  สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  
หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได 
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(๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  หรือส่ังใหบุคคลที่เก่ียวของกับการ
เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร  ทําการถอดรหัสลับ  หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ใน
การถอดรหัสลับดังกลาว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบรายละเอียด
แหงความผิดและผูกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามคํารอง  ทั้งนี้  คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เหตุที่ตองใชอํานาจ  ลักษณะของการกระทํา
ความผิด  รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด  เทาที่สามารถ 
จะระบุได  ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตแลว  กอนดําเนินการตามคําส่ังของศาล  ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให
เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน  แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง
เคร่ืองคอมพิวเตอรอยู  ณ  ที่นั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔) (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลที่มีเขตอํานาจ
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของ
เจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงานเจาหนาที่จะ
ส่ังยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได  ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น  ใหย่ืนคํารอง 
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได  แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือ
หลายคร้ังรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน  เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว  พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 
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หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการทําใหแพรหลาย 

ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในภาคสอง  
ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แหงประมวลกฎหมายอาญา  หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  พนักงานเจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคํารอง
พรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที่มี เขตอํานาจขอใหมี คําส่ังระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรนั้นได 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง  ให 
พนักงานเจาหนาที่ทําการระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง  หรือส่ังใหผูใหบริการระงับการทําให
แพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา  ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําส่ังไมพึง
ประสงครวมอยูดวย  พนักงานเจาหนาที่อาจย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหมีคําส่ังหาม
จําหนายหรือเผยแพร  หรือส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช  ทําลาย  
หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได  หรือจะกําหนดเงื่อนไขในการใช  มีไวในครอบครอง  หรือ 
เผยแพรชุดคําส่ังไมพึงประสงคดังกลาวก็ได 

ชุดคําส่ังไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําส่ังที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร  หรือ
ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอื่นเกิดความเสียหาย   ถูกทําลาย  ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดของ  หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังที่กําหนดไว  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้  เวนแตเปนชุดคําส่ังที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําส่ังดังกลาวขางตน  ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ  หรือเปนการกระทําตามคําส่ังหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป   หรือปรับไมเกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๒๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ
ผูใชบริการ  ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ขอมูล  ขอมูลคอมพิวเตอร  หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่
ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได  แตตองเปนชนิดที่มิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ  
มีคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร  แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะส่ังใหผูใหบริการ
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับต้ังแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการใชบริการส้ินสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร  และเมื่อใด  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังตามมาตรา  ๑๘  

หรือมาตรา  ๒๐  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลตามมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท  
และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๒๘ การแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู
และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข
หรือรับคํากลาวโทษ  และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ในการจับ   ควบคุม   คน  การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบั ติหนาที่   พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล 
ซ่ึงเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปน

สวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย  หากมีผูกระทําดวยประการใด  ๆ  ใหระบบ

คอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําส่ังท่ีกําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําส่ังท่ีกําหนดไว  หรือ 

ใชวิธีการใด  ๆ  เขาลวงรูขอมูล  แกไข  หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ  หรือ 

ใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร  ยอมกอใหเกิด 

ความเสียหาย  กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของรัฐ  รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  สมควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว  จึงจํา เปน 

ตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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