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บทคัดยอ 

 การศึกษาการวิเคราะหการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส : กรณีศึกษา
พฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสของพนักงาน บมจ.แสนสิริ คร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาระดับพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานของพนักงาน
บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะสวนบุคคล ปริมาณที่ไดรับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และเพื่อศึกษาปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตาง
กัน โดยการศึกษาในครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวนคือ  
 1. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ที่เกี่ยวกับความแตกตางระหวางลักษณะสวนบุคคล 
ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีผลตอพฤติกรรม
การสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานบมจ.บริษัท   
แสนสิริ ที่ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตระดับผูจัดการฝายหรือเทียบเทาลงมา จํานวน 200 คน  
โดยจําแนกตาม เพศ  อายุ อายุการทํางาน ระดับการศึกษา และลักษณะวิชาชีพ เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ t-test และ F-test   
 2. การทดลองเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธ
ตอปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยกลุมตัวอยางการทดลองคํานวณจาก
ตารางสําเร็จของ Krejcie & Morgan จํานวน 132 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ 
(Systematic Sampling) แบงเปนชาย 66 คน และหญิง 66 คนจากจํานวนกลุมตัวอยางจากขั้นตอนที่
หนึ่ง ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 200 คน ทําการทดลองสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 
13 ประเภท ไปยังระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (Microsoft Outlook) เพื่อวัดคาการเปดอาน 
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จดหมาย พรอมกับวัดคาการเปดอานจดหมายผานระบบ Internet Counter Tracking ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
หลังจากนัน้นาํมาคํานวณหาสวนตาง เพื่อหาคาปริมาณการกระจายตวัของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่
มีเนื้อหาแตกตางกัน ที่จากการสงจดหมายอเิล็กทรอนิกสจากกลุมตัวอยางถึงบุคคลอื่น  
  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  
  สวนที่ 1 การทดสอบสมมติฐานการวจิัย ในสวนการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มอีายุในชวง 20-30 ป อายุการทํางานอยูในชวง 1-5 ป จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีลักษณะวิชาชีพอ่ืน ๆ 
   การวิเคราะหลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส จากระบบ
อินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญ
มีความถี่ในการใช มากกวา 10 ครั้งตอวัน มีการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการทํางานตอ
วัน 6-10 ฉบับ และเคยรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน 1-5 ฉบับ รูปแบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับสวนใหญเปนรูปแบบของขอความธรรมดา (Text Message) 
รองลงมา คือ  รูปภาพ  โปรแกรมไฟล/เกมส อาทิ EXE, Flash ฯลฯ  และ คลิปวิดิโอ  
  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส จากระบบ
อินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Outlook) ของกลุมตัวอยาง  พบวา สวนใหญเคยสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน ปริมาณการสง 1-5 ฉบับตอวัน มีพฤติกรรมการสง
ตอ e-mail เปนแบบขอความธรรมดา (Text  Massage) และ e-mail ที่เปนรูปภาพในปริมาณปาน
กลาง  สวน e-mail ที่เปนโปรแกรมไฟล เกมส คลิปวิดิโอ และอื่นๆ มีปริมาณการสงตอนอย สวน
ใหญมีปริมาณการสงตอมากสําหรับ  e-mail  ที่มีขนาดเล็กกวา 1 เมกกะไบต โดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร กีฬา บันเทิงและดารา
หรือผูมีช่ือเสียง โหราศาสตร เรื่องแปลก และเรื่องเพศ มีพฤติกรรมการสงตอสูงสุดในระดับปาน
กลาง ซ่ึงหัวขอเร่ืองที่นาสนใจ เนื้อหาที่อยูในกระแสนิยม  และเนื้อหาใหแงคิด ใหความสําคัญใน
ระดับมาก โดยสวนใหญจะใชเวลาวางจากการทํางาน หรือชวงหลังเลิกงานในการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไปยังบุคคลอื่น  
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ อายุ
การทํางานของกลุมตัวอยาง และรูปแบบของจดหมายอเิล็กทรอนิกส มีผลตอพฤติกรรมการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนที่ 2 การทดลองเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตาง
กันมีความสัมพันธตอปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน จากการ
ทดลอง พบวา 
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  1. ปริมาณการกระจายตัวโดยรวมของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 
จากการวัดคาโดย Internet Counter Tracking พบวา คาเฉลี่ยของปริมาณการเปดอานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน โดยรวมนั้นมีคาเฉลี่ย 127.69 คร้ังในระยะเวลา 2 สัปดาห โดย
สวนใหญ จดหมายอิเล็กรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ธรรมมะ และความเชื่อมีปริมาณการ
กระจายตัว โดยรวมสูงสุด 179 ครั้ง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย สวนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับ
อุบัติภัยและภัยธรรมชาติไดรับการกระจายตัวนอยที่สุด 103 คร้ัง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 
  2.  ปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกันของกลุม
ตัวอยางจากการทดลอง  จากการวัดคาจากระบบ Microsoft Outlook พบวา คาเฉลี่ยของปริมาณการ
กระจายตัวจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน ในสวนของกลุมตัวอยางนั้น มีคาเฉลี่ย 
76.5 คร้ังในระยะเวลา 2 สัปดาห โดยสวนใหญจดหมายอิเล็กรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวสังคม 
อาชญากรรม และการดําเนินคดีมีปริมาณการกระจายตัว โดยรวมสูงสุด 86 ครั้ง เมื่อเทียบกับ
คาเฉลี่ย สวนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับธรรมะ ศาสนาและความเชื่อ มีการกระจายตัวนอย
ที่สุด เพียง 56 ครั้ง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 
   3. ปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกันของบุคคล
อ่ืน  ที่ไดปริมาณการวัดจากสวนตางการของคาการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 
13 ประเภท ถึงกลุมตัวอยางการทดลอง ผานระบบ Microsoft Outlook และคาการวัดการเปดอาน
โดยรวมผานระบบ Internet Counter Tracking พบวา คาเฉลี่ยของปริมาณการกระจายตัวจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกันในสวนของบุคคลอื่นนั้น มีคาเฉลี่ย 51.15 คร้ังในระยะเวลา 2 
สัปดาห สวนใหญจดหมายอิเล็กรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวศาสนา ธรรมะ ความเชื่อ มีปริมาณการ
กระจายตัวของบุคลอื่นโดยรวมสูงสุด 123 คร้ัง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย สวนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่
เกี่ยวกับอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ มีการกระจายตัวของบุคคลอื่นนอยที่สุด เพียง 22 คร้ัง เมื่อเทียบ
กับคาเฉลี่ย  
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ABSTRACT 
 
 The Analysis of The Diffuseness of Electronic Mails: The Case Study of Electronic 
Mail Forwarding Behavior by Sansiri Plc Employees has derived with the objective to analyze the 
non-work electronic mail forwarding of Sansiri Plc’s employees on several angles such as 
personal characteristics, quantity and content of received non-work electronic mails, forwarding 
behavior and the diffuseness of electronic mails with different content. The study puts emphasis 
on two aspects: 
 1. The study of factors concerning personal characteristics, quantity and content of 
received non-work electronic mails with relations to forwarding behavior. The sampling group is 
200 employees of Sansiri Plc in the ranks down from department managers, categorized by 
genders, age, employment period, educations and job natures. The tool used in the gathering of 
raw data is questionnaire, while data analysis has been measured in terms of frequency, 
percentage, average rate, standard deviation (SD) of differences and the hypothesis test through 
using the T-test and F-test statistics.  
 2. There has been an experiment on electric mails’ content types and their relations to 
the quantity of electronic mail’s diffuseness. A sample size of 132 has been calculated through the 
Krejcie & Morgan sample size table and could be equally divided by male and female groups. 
The sampling group was also randomly selected from the larger employee group of 200, to whom 
electronic mails with 13 content types were sent and whose recipient’s acceptance rate was 
measured. The researcher’s owned internet counter tracking was also used to calculated 
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differences, forwarding rate and eventually degree of diffuseness of electronic mails with 
different content types. 
The results of the study are: 
 On the hypothesis test on relations between personal characteristics and behaviors in 
using electronic mails, it was found that the majority of Sansiri’s employees are females aged 
between 20-30 with the employment period of between 1-5 years and bachelor degrees. 
 In analyzing the general behavior in using electronic mails via the corporate intranet 
(Microsoft Outlook) of the sample group, it was found that most of the group members received 
more than 10 electronic mails per day, from which 6-10 mails were related to works and 1-5 non-
work mails. The formats of electronic mails received were mostly plain text message, picture files, 
program and game files such as EXE and Flash and video clips. 
 Most of the sampling group used to send about 1-5 non-work electronic mails per day 
and moderately tended to forward those text and picture electronic mails to others. There was a 
low quantity of electronic mails containing computer program, game and video clip files, while 
the forwarding rate of those files was even lower for files sizing less than 1 megabyte. It was also 
found that electronic mails with content related to science & technology, sports, entertainment, 
celebrities & movie stars, horoscope, weird stories and sex were forwarded at a medium to high 
rate. Content related to current affairs, interesting topics and food for thoughts was considered as 
highly popular. Most of the sampling group spent free-from-work and after-work time to forward 
mails. 
 In conclusion on this part of research, personal characteristics, age, employment 
period and electronic mails’ content have significant influence on mail forwarding behavior of the 
sampling group. 
 On the part of the study of electric mails’ content types and their relations to the 
quantity of electronic mail’s diffuseness, it was found that: 
 1. On the diffuseness of electronic mails with different content types which was 
measured by internet counter tracking, the results were that the average recipient acceptance rate 
of electronic mails with different content types was measured at 127.69 times in a target period of 
two weeks. The forwarding rate of content related to religion, dharma and superstitious belief 
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topped at 179 times, while that of content manifesting accident and natural calamities came the 
lowest, especially in comparison with the average,  at 103 times. 
 
 2. On the diffuseness of electronic mails with different content types which was 
measured by Microsoft Outlook’s tracking system, the average recipient acceptance rate of 
electronic mails with different content types was measured at 76.5 times in a target period of two 
weeks. The forwarding rate of content related to social movement, crimes and criminal 
prosecutions topped at 86 times, while that of content on religion, dharma and superstitious belief 
came the lowest, especially in comparison with the average,  at 56 times. 
 3. On the other recipients’ diffuseness of electronic mails with 13 different content 
types which was measured by Microsoft Outlook’s tracking and the internet counter tracking 
systems together, the average other recipient acceptance rate of electronic mails with different 
content types was measured at 51.15 times in a target period of two weeks. The forwarding rate of 
content related to religion, dharma and superstitious belief was the highest at 123 times, while 
that of content manifesting accident and natural calamities came the lowest, especially in 
comparison with the average,  at 22 times. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความชวยเหลือ แนะนํา และการ
สนับสนุนจาก ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว กรรมการและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณา
ใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการทําวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยรูสึกทราบซึ้งเปนอยางยิ่งและ    
ขอ กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ให
คําแนะนําแนวทางการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
 ขอกราบขอบพระคุณ พ.ท.รศ.ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ และ รศ.ศิริชัย พงษวิชัย ที่
ใหเกียรติเปนกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ รวมถึงใหคําชี้แนะแนวทางในการใชสถิติเพื่อการ
วิจัย รวมถึงใหคําปรึกษาเพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีแนวทางการวิจัยที่มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ที่ใหโอกาสในการทําการวิจัยในหัวขอ
เกี่ยวกับการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มุงศึกษาพฤติกรรมการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสของพนักงานบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ที่ใหความอนุเคราะหและอํานวยการในการใชระบบคอมพิวเตอร
สารสนเทศภายในบริษัท เพื่อดําเนินการทดลองเกี่ยวกับการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
และขอขอบคุณเพื่อนๆ พนักงานบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัย 

 ขอขอบคุณ คุณจิรสุดา อรุณศรี โปรแกรมเมอร ฝายการตลาดออนไลน บริษัท แสนสิริ 
จํากัด (มหาชน) ที่ใหความชวยเหลือในการพัฒนาระบบ Internet Counter Tracking ซ่ึงเปน
โปรแกรมสําคัญสําหรับการทดลองในงานวิจัยในครั้งนี ้
 ขอขอบคุณ คุณณัฐยา รัศมีเลิศกุล นักวิจัย บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด ที่ให
คําปรึกษาและขอแนะนําเกี่ยวกับการใชสถิติเพื่อการวิจัย โดยเฉพาะการจัดรูปแบบการนําเสนอผล
ขอมูลจากโปรแกรม SPSS ในครั้งนี้ 
 ทายที่สุดนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ-คุณแม ที่สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้ง
นี้ ขอขอบพระคุณญาติผูใหญ รวมถึงพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคน ที่ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจแกผูวิจัย
ดวยดีตลอดมา และหากมีขอผิดพลาดใดๆ ในงานวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมรับไวแตผูเดียว 
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บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลในอดีต Alvin Toffler (สุกัญญา ตีระวนิช, วิภา อุตม
ฉันท , ยุบล เบฐจรงคกิจ  และรจิตลักษ แสงอุไร, 2533 : 36-37 ) กลาวถึงรูปแบบการสื่อสารของ
มนุษยไววา ในชวงคล่ืนลูกที่หนึ่ง มนุษยมีวิธีการสื่อสารกันโดยปากตอปาก และหากเปนการ
ส่ือสารทางไกล มีชองทางการติดตอส่ือสารถึงกันที่ตองอาศัยเครื่องมือส่ือสารมาชวย อาทิ การใชมา
เร็วในการสงขอความ หรือใชระบบไปรษณีย ซ่ึงรูปแบบการสื่อสารดังกลาวใชกันอยางแพรหลาย
ในยุโรป ราวชวงศตวรรษที่ 16-17 ซ่ึงการสื่อสารลักษณะนี้สรางขึ้นมาเพื่อเจานายขุนนางและพอคา 
ในขณะที่คนธรรมดาเมื่อสงจดหมายสักฉบับ อาจจะถูกสงสัยหรือไมก็ถูกตองหาม ดังนั้นระบบ
ไปรษณียจึงเปนเปนเครื่องมือส่ือสารของชนชั้นสูง  
 ตอมาในชวงยคุคล่ืนลูกที่สอง ระบบไปรษณยีมีความสาํคัญขึ้นเปนทวีคูณ ในประเทศ
อังกฤษ ชวงป ค.ศ. 1960 มีจํานวนผูสงขาวสารผานที่ทําการไปรษณียประมาณ 10,000 ลานฉบับ 
หลังจากนัน้ในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการประดิษฐโทรศัพทและโทรเลขเพื่อการสื่อสารขึ้น
แลว ชาวอเมริกันมีการติดตอส่ือสารผานโทรศัพทกันถึง 256 ลานครั้งตอวัน หรือหรือในอัตราที่
มากกวา 93 พันลานครั้งตอป นอกจากนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคมที่มีการผลิตเพื่อ
มหาชน การสือ่สารก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยจากบุคคลคนหนึ่งไปถึงอีกบุคคลคนหนึ่ง ไปสู
รูปแบบการสื่อสารจากบุคคลผูสงไปถึงผูรับเปนจํานวนมากเกิดขึน้ดวย จึงเปนจดุกําเนดิของการ
ส่ือสารแบบมวลชนเกดิขึ้นตามมา 
 เมื่อโลกของการสื่อสารไดกาวเขาสูคล่ืนลูกที่สาม มนุษยมีพัฒนาและผสมผสานวิธีทาง
วิทยาศาสตรแขนงใหมเกิดขึ้นมากมาย เชน ศาสตรเกี่ยวกับแควนตั้มอิเล็กทรอนิกส, ทฤษฎี
สารสนเทศ, ชีววิทยาโมเลกุล, สมุทรศาสตรวิทยา, นิวเคลียรวิทยา, นิเวศวิทยา, และวิทยาศาสตร
อวกาศ ที่ชวยทําใหมนุษยกาวลํ้ามิติการเวลาและสถานที่ ซ่ึงวิทยาศาสตรสาขาใหมๆ เมื่อผนวกกับ
ความสามารถในการควบคุมของมนุษยที่สูงขึ้น นําไปสูวิทยาการดานคอมพิวเตอร การจัดการขอมูล 
ไปจนถึงกิจการสื่อสารที่กาวหนายิ่งขึ้น (สุกัญญา ตีรวนิช และคณะ : 118) 
 ผลจากวิทยาการและศาสตรดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
มนุษยมีการนําอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบโปรเซสเซอรเขามาชวยในการจัดการ ทําใหขีด
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ความสามารถในการทํางานของมนุษยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งระบบการจัดการเอกสารใน
สํานักงาน ระบบการจัดการฐานขอมูลที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจตางๆ อาทิ ขอมูลสถิติทาง
การตลาด การขาย บัญชี ฯลฯ ในเวลาเดียวกันนี้ เทคโนโยลีของระบบคอมพิวเตอรชวยใหมนุษย
สามารถสงตอหรือเผยแพรขอมูลจํานวนมากไปสูบุคคลอื่นไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีตนทุนที่
ถูกลงดวย ตอมามนุษยไดพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถติดตอส่ือสาร
กับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ไดมากขึ้น จึงเพิ่มประสิทธิภาพในดานการการสื่อสารของมนุษย
ในระดับบุคคลหรือองคกรไดมากยิ่งขึ้นตามไปดวย จนในที่สุดมนุษยมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบสื่อสารผานคอมพิวเตอรใหเชื่อมโยงติดตอส่ือสารถึงกันได โดยผานระบบผานเครือขาย
คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงถึงกัน ที่เรียกวา “ระบบอินทราเน็ต” และ “ระบบอินเทอรเน็ต” เทคโนโลยี
ดังกลาวเกิดจากการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับอุปกรณอ่ืนๆ ทางโทรคมนาคม  อาทิ 
ดาวเทียม ไมโครเวฟ เคเบิลใยแกวนําแสง ฯลฯ สวนการติดตอส่ือสารกันผานระบบอินเทอรเน็ตนั้น 
เรียกระบบนี้วา “ไปรษณียไฟฟา” (Electronic Mail) (สุกัญญา ตีรวนิช และคณะ : 163) โดยในเวลา
ตอมามนุษยเร่ิมมีการนํารูปแบบการสื่อสารใหมนี้มาใชงานอยางแพรหลาย ทําใหมนุษยสามารถลด
การพึ่งพาการติดตอส่ือสารที่ผานระบบไปรษณียโทรเลขลงอยางมาก และในเวลาตอมา ระบบ
ไปรษณียไฟฟามีประสิทธิภาพมากขึ้น และไดกลายมาเปนรูปแบบการสื่อสารที่มีการนํามาใชอยาง
แพรหลาย ไมไดจํากัดอยูเฉพาะในวงการทหาร ภาครัฐหรือภาคธุรกิจขนาดใหญเทานั้น แตไดขยาย
ไปยังภาคเอกชนทั่วไปดวย  

 เทคโนโลยีการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายสารสนเทศ
ของแตละประเทศมีการพัฒนามากขึ้น มีภาคเอกชนเขามาลงทุนในการพัฒนาระบบและรูปแบบการ
ใหบริการบนระบบเครือขายการสื่อสารกันมากขึ้น ไดสงผลดีตอผูใชในแงคาใชจายในอัตรา
คาบริการที่ลดลง จึงยิ่งสงผลใหการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรดวยไปรษณียไฟฟาเปนที่
นิยมของบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้นดวย เนื่องจากมนุษยสามารถใชบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่
เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก ในการสงขอมูลขาวสารระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลไดแบบไมมีขอจํากัด
เร่ืองเวลา หรือสถานที่ มนุษยสามารถสงและรับขอมูลขาวสารที่มีการสื่อสารถึงกันไดตลอด 24 
ช่ัวโมง  

 ชัยอนันท สมุทรวณิช (ชัยอนันต สมุทรวณิช, 2538 : 29) กลาววา กระแสของ
โลกานุวัตรไดเปดใหโลกกวาง เพราะการไหลอยางเสรีของขอมูลขาวสารที่ทั่วถึงทุกมุมโลก และ
การขนสง ส่ือสาร คมนาคม ที่มีคาโสหุยลดนอยลงเปนลําดับ ทําใหคนตางภาษา-ตางวัฒนธรรม 
สามารถแลกเปลี่ยนไปมาหาสูกันไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น บุคคลสามารถติดตอส่ือสารถึงกันไดเพราะ
คาใชจายในการติดตอส่ือสารลดลงเปนลําดับ 

DPU



 3 

 สําหรับแนวคิดเกี่ยววิวัฒนาการทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลของสังคมไทย ก็มี
การเปลี่ยนแปลงตามการปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีการสื่อสารของตามกระแสของโลก 
เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ซ่ึงกระแสโลกาภิวัฒนในประเทศไทย ไดนําไปสูการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสื่อสาร จากเดิมที่บุคคลใหความสําคัญกับการสงขอมูลขาวสารผานระบบไปรษณียโทรเลข มา
สูติดตอส่ือสารดวยไปรษณียอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น มีผูกลาววา ประเทศไทยไดเขาติดตอกับ
อินเทอรเน็ตในลักษณะการใชบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ในปชวง พ.ศ. 2530 หลังจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute 
of Technology หรือ AIT) ไดติดตอขอใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิรน 
โดยความรวมมือระหวางไทยและออสเตรเลีย ตามโครงการ IDP สวนการเชื่อมโยงขอมูลของ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรในขณะนั้น จะตองสงผานสายโทรศัพท ทําใหสงขอมูลไดชาและไม
เปนการถาวร ตอมาในป พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งระบบเครือขายเพื่อเชื่อมโยง
เขากับระบบเครือขายยูยูเน็ต (UUNET) ที่รัฐเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปเดียวกันนี้ 
มหาวิทยาลัยตางๆ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ฯลฯ  ไดขอเขารวมเครือขายกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยเรียกเครือขายนี้วา ไทยเน็ต 
(THAINET) และในป 2537 ความตองการใชบริการระบบอินเทอรเน็ตของภาคเอกชนมีปริมาณ
มากขึ้น ทําใหการสื่อสารแหงประเทศไทย  (กสท.) รวมมือกับบริษัทเอกชน เปดใหบริการ
อินเทอรเน็ตแกบุคคลผูสนใจทั่วไปไดสมัครเปนสมาชิก โดยตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทผูใหบริการ
เครือขายอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย ที่เรียกกันโดยทั่วไปวา   ไอเอสพี (Internet Service Provider : ISP) 
(ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล,  2547 : 37-38)  
 สําหรับการติดตอ ส่ือสารระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลโดยการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail : e-mail) ในประเทศไทย เร่ิมเปนที่นิยมอยางกวางขวางและ
แพรหลายมากขึ้น  จดหมายอิเล็กทรอนิกสไดกลายมาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารที่สําคัญอีก
ประเภทหนึ่ง จากรายงานผลสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2543 ระบุวา คนไทยมี
การใชอินเทอรเน็ตเพื่อกิจกรรมตางๆ อาทิ การคนหาขอมูล  การใชเว็บไซต การสนทนา ดาวโหลด
ซอรฟแวร ฯลฯ โดยในบรรดาผูใชอินเทอรเน็ตเกือบทั้งหมด พบกวารอยละ 91.5 ใชบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 1ทั้งนี้เนื่องจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสชวยใหการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล

                                                  
1 Micky Puk.  (ม.ป.ป.). ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail : e-mail).  สืบคนเมื่อ  

14 กรกฎาคม 2549, จาก http://lecture.compsci.buu.ac.th/~f45101/Email/email.doc 
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เปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถทําการแนบไฟลเอกสาร ไฟลรูปภาพ รวมถึง
โปรแกรมประเภทตาง ๆ ในการสงขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูสงไปกับอีเมลถึงผูรับ
ปลายทางไดเปนจํานวนมากนั่นเอง  
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส จะถูกสงจากผูสงไปถึงผูรับจดหมายปลายทางบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยผูรับและผูสงจะตองมีช่ือและที่อยูในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ที่เรียกวา e-mail 
address หรือ e-mail account ซ่ึงผูใชบริการอินเทอรเน็ต จะตองลงทะเบียนไวกับผูใหบริการที่เปด
ใหบริการ e-mail services ซ่ึงมีทั้งภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมากที่ใหบริการ e-mail services 
อยางไรก็ตามการขอใชบริการจดทะเบียนอยู เพื่อการสงขอมูลขาวสารผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรนี้ มีทั้งการใหบริการแบบที่มีคาใชจาย อาทิ บริการ e-mail account ของบริษัทเอกชน
ทั่วไปที่เปนผูใหบริการระบบเครือขาย Internet Services Provider : ISP เปนตน นอกจากนี้ยังมี
หนวยงานบางแหง รวมถึงบริษัทเอกชนเปนจํานวนมาก ที่เปดใหบุคคลทั่วไป ใชบริการ e-mail 
account หรือมี e-mail address ไดโดยไมคิดคาใชจายแตอยางใด เพียงแตผูใชบริการตองสมัครเปน
สมาชิกในการใชบริการเทานั้น ตัวอยางเชน การใหบริการ e-mail account ของ www.hotmail.com , 
www.yahoo.com, www.thaimail.com เปนตน  

 หลังจากที่ผูใชบริการ (User) ไดสมัครใชบริการกับผูใหบริการ e-mail แลว ผูใชบริการ
จะไดรับ e-mail account หรือ e-mail address เปนของตัวเอง โดยปกติแลว e-mail ที่ถูกสรางขึ้นใน
การใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นจะไมซํ้ากัน เนื่องจาก e-mail address เปรียบเสมือนชื่อ
บุคคล เลขที่บาน เหมือนที่อยูในการสงจดหมายปกติ โดย e-mail address ประกอบดวย ช่ือผูใช 
(User Name) และชื่อโดเมนเนม (Domain Name) ตัวอยางเชน นายสมชัย รักเรียนดี สมัครใช e-mail 
กับผูใหบริการที่ www.hotmail.com โดยสราง e-mail address ในชื่อ somchai_r@hotmail.com  
เปนตน สวนการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้น ผูสงตองสงขอมูลขาวสารตางๆ ผานโปรแกรม
คอมพิวเตอรถึงผูรับ ปจจุบันไดมีผูคิดคนโปรแกรมในการรับและสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
หลากหลายประเภท ตัวอยางเชน Netscape Mail, Microsoft Outlook, Outlook Express, Lotus 
Notes ฯลฯ นอกจากนี้ผูใหบริการ e-mail หลายราย ก็มีการพัฒนาโปรแกรมการรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหผูใชบริการ สามารถดําเนินการรับ-สงขอมูลผานระบบเว็บไซตหรือเครื่องมือ
ของตัวเองดวย อาทิ  www.hotmail.com, www.yahoo.com ฯลฯ   

 ผลจากการที่ระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย มีการ
ขยายเครือขายการใหบริการอยางกวางขวางครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ ในขณะที่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไดกลายเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารที่สําคัญของชีวิตประจําวันของคน ซ่ึง
ไมไดจํากัดเฉพาะอยูเพียงบุคคลในองคกรภาครัฐ หรือภาคธุรกิจ แตมีการขยายไปยังบุคคลทั่วไป
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มากยิ่งขึ้น ตามปริมาณความตองการใชการสื่อสารขอมูลขาวสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตของ
ประชากรไทยในแตละกลุมดวย ดังนั้นปริมาณการจดทะเบียนที่อยูของผูใชบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนการจดทําเบียนที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบเสียคาใชจาย หรือไม
เสียคาใชจาย จึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางมากตามไปดวย นอกจากนี้จากการสํารวจเบื้องตนของผูวิจัย
พบวา ผูที่ใชบริการอินเทอรเน็ตในการสงขอมูลขาวสารผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสสวนใหญ จะมี 
e-mail อยางนอย 1 ที่อยู และมีอีกเปนจํานวนมาก ที่มี e-mail มากกวา 1 ที่อยู ซ่ึงอาจจะเปนที่อยูใน
การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับการใชงานในชีวิตประจําวัน ที่ไดรับจากหนวยงานที่บุคคลผู
นั้นมีหนาที่รับผิดชอบและทํางานอยู ในขณะที่มีคนเปนจํานวนมากที่มีที่อยูในการรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสมากกวา 1 แหง อาจเพื่อใชในการสื่อสารขอมูลขาวสารที่แตกตางกันออกไป 

 อยางไรก็ตาม ผลจากความสะดวกรวดเร็วของอีเมล ที่มีคุณสมบัติในการสงขอมูล
ขาวสารถึงผูรับไดอยางรวดเร็ว ความสามารถแนบไฟลขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆไปกับ
จดหมาย รวมถึงคุณสมบัติในการสงขอมูลขาวสารถึงผูรับไดเปนจํานวนมาก  ไดกอใหเกิด
คุณประโยชนในเชิงการสื่อสารไดอยางมากมาย ในขณะเดียวกันจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็สามารถ
สรางผลกระทบในเชิงลบไดเชนเดียวกัน ซ่ึงปจจุบันผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสจํานวนมาก ไดรับ
ขอมูลขาวสารทั้งที่มีประโยชนในการสื่อสารตามความตองการ และไดรับขอมูลขาวสารที่มีเนื้อหา
ที่ไมกอใหเกิดประโยชน หรือไมเปนที่ตองการของผูรับ ที่นับวันจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงมี
การเรียกจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทนี้วา จดหมายขยะหรืออีเมลขยะ (Junk Mail หรือ Spam 
Mail) 

 อีเมลขยะสวนใหญ มักมีขอมูลขาวสารประกอบจดหมายในลักษณะที่เกี่ยวกับโฆษณา
ชวนเชื่อ ขอมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธสินคาและบริการตางๆ ขอมูลขาวสารที่ไรสาระหรือ
ขอมูลที่หลอกลวง ขอมูลในเชิงลามกและหมิ่นประมาท รวมถึงขอมูลบางประเภทมีการแนบไฟล
โปรแกรมไวรัสในลักษณะตางๆ เพื่อแสวงหาประโยชนจากผูรับ อาทิ โปรแกรมไวรัสเพื่อทําลาย
ระบบฐานขอมูล โปรแกรมไวรัสที่สามารถลักลอบขโมยขอมูลภายในระบบคอมพิวเตอรของผูรับ 
เปนตน ซ่ึงผลเสียจากการไดรับขอมูลประเภทอีเมลขยะนั้น ไดสรางความเสียหายใหกับผูใช
โดยตรง ตั้งแตการเสียเวลาในการเปดอานขอมูลขาวสาร การเสียพื้นที่ในการรับขอมูลขาวสารที่
ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนขององคกรธุรกิจตางๆ อีเมลขยะไดกอใหเกิดปญหาตอ
ระบบการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตภายในองคกร ใหมีประสิทธิภาพลดลง 
อีเมลขยะบางประเภทมีอิทธิพลตอทัศนคติและความเชื่อของผูรับสาร ทั้งที่ขอมูลที่ประกอบอยู
ภายในอาจเปนเรื่องราวที่ไมเปนจริง หลอกลวง หรือสรางความเสียหายกับบุคคลอื่น และกอใหเกิด
ผลกระทบในดานการละเมิดสิทธิ รวมถึงสรางความเสียหายใหแกบุคคลที่สามที่ถูกกลาวอางได 
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 ในขณะที่ขอมูลที่ประกอบอยูในจดหมายอิเล็กทรอนิกสบางประเภท มีผลตอทัศนคติ
ในการบริโภคขอมูลขาวสารและพฤติกรรมในการสื่อสารของผู รับดวย อาทิ ผู รับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส อาจมีทัศนคติและความเชื่อที่เปลี่ยนไปจากการบริโภคขอมูลขาวสาร นอกจากนี้
ผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนมาก มีการสงตอขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับถึง
บุคคลอื่น ซ่ึงพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ไดกอใหเกิดการกระจายตัวของ
ขอมูลขาวสารไดอยางกวางขวาง ทั้งนี้มีขอมูลขาวสารบางประเภทที่ไดรับการสงตอผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไปยังบุคคลอื่นๆ แบบตอเนื่องในลักษณะของจดหมายลูกโซ จนกลายเปนอีเมลลูก
โซนั่นเอง  

 ทั้งนี้ สมมุติฐานเบื้องตนของผูวิจัยคาดวา ขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตละ
ประเภท มีผลตอทัศนคติ ความเชื่อของผูรับแตกตางกัน และรูปแบบของขอมูลขาวสารในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสนั้น มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการสงตอขอมูลขาวสารถึงผูรับบุคคลอื่นๆ แตกตาง
กัน ตลอดจนประเภทของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีความนาสนใจยอมมีการกระจายตัวสูผูรับอ่ืนๆ 
อยางกวางขวางและรวดเร็วดวยเชนเดียวกัน   

 สมมติวา เวลา 8.00 น. ของวันจันทรแรกของเดือน มีผูสรางขอมูลขาวสารผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ฉบับ ช่ือวา “ดาราดังเปลือยอก!!!” ซ่ึงภายในมีเนื้อหาเกี่ยวกับขาวลือและ
ขอความชวนเชื่อเกี่ยวดาราชื่อดัง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาและภาพในเชิงลามก รวมถึงมีลักษณะในเชิง
ละเมิดสิทธิสวนบุคคล เมื่อผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสดังกลาว อาจมีทัศนะคติในการเปดรับในการ
สงตอขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน ซ่ึงมีผลตอเนื่องใหขอมูลขาวสารนั้นๆ สามารถกระจายถึงผูรับอีก
เปนจํานวนมากภายในระยะเวลาที่รวดเร็วแตกตางกัน  

 ในกรณีดังที่กลาวมานี้ หากมีสมมติตอวา ผูรับจดหมายรายแรก สงตอจดหมายนั้นถึง
ผูรับในลําดับที่สองอีก 5 ราย ภายในระยะเวลา 5 นาที และผูรับลําดับที่สองมีการเปดรับขอมูล
ขาวสาร หลังจากนั้นมีการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสดังกลาวตอใหผูรับในลําดับที่สามอีก 5 ราย 
ภายในระยะเวลา 5 นาที แบบไมซํ้ารายชื่อกัน ทั้งนี้หากผูรับจดหมายในลําดับชั้นตางๆ มีการเปดรับ
ขาวสาร และมีการสงตอขอมูลขาวสารใหกับบุคคลอื่นๆ ตามแนวทางดังกลาว จะพบวาภายใน
ระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง จดหมายอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้จะมีผูเปดรับถึง 244,140,625 คน 
ในขณะที่ประชากรไทยทั่วประเทศมีจํานวนประมาณ 67 ลานคนเทานั้น หรือในประเทศไทยมีผูใช
อินเทอรเน็ตทั่วประเทศเพียงประมาณ 2-3 ลานคนเทานั้น  

 สําหรับประเภทของเนื้อหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มักมีการสงตอกันนั้น ผูวิจัยมี
ขอสังเกตวา ภายในจดหมายอิเล็กทรอนิกสมักมีขอมูลและรูปภาพที่มีลักษณะขององคประกอบของ
ขาวประกอบอยูดวย ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหผูรับขอมูลขาวสารมีความสนใจ และมีความสนใจในการ
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เปดรับ รวมถึงมีการสงตอขอมูลถึงบุคคลอื่น เนื่องจากขอมูลที่มีเนื้อหานาสนใจและมีความนา
ติดตาม ในลักษณะคลายกับองคประกอบของขาว (News Elements) (มาลี บุญศิริพันธ, 2537 : 23) 
อันไดแก ความสด ความใกลชิด ความเดน ความผิดปกติ ความเปนปุถุชนวิสัย ความขัดแยง ความ
ลึกลับซับซอน ความกระทบกระเทือน ความกาวหนา และเรื่องเกี่ยวกับเพศ ยอมสรางความสนใจ
ใหกับบุคคลไดมากขึ้น ซ่ึงผูวิจัยไดแบงรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดดังนี้ คือ ขอความ
ธรรมดา, รูปภาพ, โปรแกรมไฟลหรือเกมส, วิดีโอคลิป เปนตน ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดวารูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลใหผูรับสารเกิดการสงตอแตกตางกันดวย และประเภท
ของเนื้อหาขอมูลที่ประกอบในจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีการสงตอกันนั้น ผูวิจัยแยกประเภทได
ดังนี้  
 1. ประเภทขอมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ 

 2. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมอืง 
 3. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ อาชญากรรมและการดําเนินคด ี

  4. ประเภทขอมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับสงครามและการกอการราย 
 5. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภัยพิบตัิ 
 6. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรที่ทันสมัย   

  7. ประเภทขอมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับกฬีา  
 8. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดาราและผูมีช่ือเสียงในสังคม 
 10. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร โชคลาง โชคชะตา-ดูดวง 
 11. . ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกีย่วกับเรื่องเพศ 
 12. ประเภทขอมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธสินคา 
  13. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดหรือส่ิงมหศัจรรยเหนือ 
  ธรรมชาติ 
 จากขอสังเกตเบื้องตนที่กลาวมา ผูวิจัยจึงนําไปสูแนวทางในการวิจัยภายใตสมมติฐาน

วา รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังบุคคลอื่น รวมถึงประเภทเนื้อหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตาง
กันมีความสัมพันธกับความเร็วและปริมาณในการสงจดหมายแตละประเภทดวย ดังนั้นจึงเปนที่มา
ของการวิจัยนี้  

 ผูวิจัยมุงศึกษาจากกลุมประชากรในองคกรธุรกิจของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
เนื่องจากเปนหนึ่งในองคกรธุรกิจที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสเมล ซึ่งพนักงานทุกคนมี e-mail account 
รวมถึงเปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการสื่อสารภายในองคกรผานระบบอินทราเน็ตและ
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อินเทอรเน็ต ดังนั้นพนักงานแตละคนมีความจําเปนตองใชการติดตอผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
เปนประจํา เสมือนกิจกรรมปกติในชีวิตประจําวันของการทํางาน แมวาพนักงานบางสวน อาจไมได
ใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสตลอดทั้งวัน แตอยางนอยในหนึ่งสัปดาหตองมีการใชอีเมล 3-4 คร้ัง 
เพื่อส่ือสารขอมูลขาวสารของผูบริหารและเพื่อนๆ พนักงานในองคกร ซ่ึงรวมถึงมีโอกาสเปดรับ
ขอมูลขาวสารจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทอื่นๆ  ที่ไม เกี่ยวของกับการทํางาน  ใน
ขณะเดียวกันพนักงานสวนใหญก็จะมี e-mail ในลักษณะฟรีอีเมล ที่จะใชในกิจกรรมกรรมเพื่อการ
ส่ือสารสวนตัว ซ่ึงจะเปนชองทางหนึ่งในการศึกษาพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ประเภทตางๆ ตามแนวทางของผูวิจัยไดดวย 
 
1.2  ปญหานําการวิจัย 

 1.2.1   ลักษณะสวนบุคคลที่มีความแตกตางกันมีผลทําใหการแสดงออกทางพฤติกรรม
ดานการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสของบุคคลมีความแตกตางกันดวยหรือไม 

 1.2.2   ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสในแตละวันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกันดวยหรือไม 

  1.2.3 รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับแตกตางกันในแตละวันมีผลตอ
พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกันดวยหรือไม 

 1.2.4   จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน มีปริมาณการกระจายตัวแตกตาง
กันอยางไร 

 
1.3  วัตถุประสงค 
 1.3.1  เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนกิสที่ไมเกีย่วของกับ
การทํางานของพนักงานบรษิัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
  1.3.2   เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัทแสนสิริ 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่มีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
   1.3.3   เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสในแตละวัน
ของพนักงานบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่มีผลตอพฤติกรรมการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 1.3.4   เพื่อศึกษาปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มเีนื้อหาแตกตางกัน   
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 1.4.1.  ลักษณะสวนบุคคล 
      1.4.1.1  เพศ   

      H0  : เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไม 
แตกตางกัน 

       H1 : เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 แตกตางกัน 

        1.4.1.2  อายุ   
         H0  : อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไม 

 แตกตางกัน 
        H1 : อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 แตกตางกัน  

      1.4.1.3  อายุการทํางาน 
    H0  : อายุการทํางานที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
    H1 : อายุการทํางานที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  

   1.4.1.4   ระดับการศึกษา 
   H0  : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ  
 จดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 

   H1 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน   

 1.4.1.5 ลักษณะวิชาชีพ  
   H0  : ลักษณะวิชาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 

 H1 : ลักษณะวิชาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  
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 1.4.2  ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
   H0  : ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม 
 การสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 

 H1 : ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม 
 การสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  

1.4.3  รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส    
   H0  : รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม 
 การสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 

 H1 : รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ 
 สงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  
 
1.5  ขอบเขตการวิจัย 

 การวิเคราะหการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส : กรณีศึกษาพฤติกรรมการสง
ตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสของพนักงาน บมจ.แสนสิริ ผูวิจัยเนนการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนพนักงานขององคกรของบริษัทแสนสิริ จํานวน 200 คน โดยงานวิจัย
คร้ังนี้ จะไมรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการผูบริหารของบริษัทฯ สวนเนื้อหาการ
ทดลองที่เกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน มีปริมาณการกระจายตัวแตกตางกัน
นั้น ผูวิจัยดําเนินการทดลองสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกันถึงกลุมตัวอยางการวิจัย
ในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ. 2550 เทานั้น 
 
1.6  ขอจํากัดการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาถึงลักษณะสวนบุคคล ปริมาณการไดรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสใหกับบุคคลอื่น รวมถึงประเภทของขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มี
เนื้อหาแตกตางกัน มีความสัมพันธกับปริมาณในการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่ศึกษา
จากพนักงานบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) เทานั้น ผลการศึกษาไมอาจนําไปใชอธิบายกับองคกร
ธุรกิจ  หรือผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส อ่ืนๆ ทั่วประเทศได เนื่องจากผูใชบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสในองคกรธุรกิจ หรือผูใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสทั่วไป อาจมีทัศนคติ ความ
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เช่ือ และพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังบุคคลอื่นที่แตกตางกัน รวมถึงอาจมีผล
ตอปริมาณในการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสในแตละประเภทที่แตกตางกันดวย ทั้งนี้
เนื่องจากองคกรธุรกิจและผูใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมีอยูเปนจํานวนมาก 
ดังนั้นการศึกษาขอมูลวิจัยในครั้งนี้จึงมุงศึกษาจากกลุมตัวอยางจากพนักงานของบริษัท แสนสิริ 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 200 คน โดยใชการตอบแบบสอบถาม และกลุมตัวอยางการทดลองที่ได
จากการสุมตัวอยาง เพื่อนํามาใชในการทดลองในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ ถึง
บุคคลอื่น เพื่อทดสอบความสัมพันธของประเภทจดหมายอิเล็กทรอนิกส กับปริมาณการกระจายตัว
ของจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงบุคคลอื่นเทานั้น 
 
1.7  คํานิยามศพัท 

พนักงาน หมายถึง ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
ที่ไดรับสิทธิ์ในการใชจดหมายอิเล็กทรอนกิสทั้งหมด 

ผูบริหารระสูง หมายถึง ผูบริหารระดับรองผูอํานวยการฝายขึ้นไปถึงประธาน 
กรรมการและกรรมการบริหาร ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

บุคคลอ่ืน หมายถึง ผูใชบริการจดหมายอเิล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั่วไปที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ในการวิจัย ซ่ึงหมายรวมถึงพนักงาน ผูบริหารบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และผูใชบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสนอกบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)   

ผูรับ หมายถึง ผูที่รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงในที่นี้หมายรวมถึงผูรับที่เปนพนกังาน
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสบุคคลอื่นดวย 

ผูสง หมายถึง บุคคลผูที่ทําการสงจดหมายอิเล็กทรอนกิสใหกับผูรับ ซ่ึงในที่นีห้มาย
รวมถึงผูสงที่เปนพนักงานบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และผูสงจดหมายอเิล็กทรอนิกสให
บุคคลอื่นดวย 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส หมายถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกส / อีเมล ที่มีขอมูลหรือขาวสาร
ใดๆ เชน ขอความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ ที่มีผูสงขอมูลนั้นถึงผูรับ ทางการสงผานโปรแกรมทาง
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท โดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรการสื่อสารแทนไปรษณยี
ปกติ  

การสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส หมายถงึ การที่ผูสง ไดดําเนินการสงตอ (Forward 
Mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกสใดๆ ใหกับบคุคลอื่น ผานโปรแกรมคอมพิวเตอรทุกประเภท โดยผูสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสหมายรวมถึงพนกังานบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบคุคลอื่น 
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รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ขอมูลที่ประกอบอยูภายในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส อันไดแก ขอมูลที่เปนไฟลขอความ ไฟลรูปภาพ โปรแกรมไฟลอ่ืนๆ เปนตน   

พฤติกรรมการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใชบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การเปดขอมลูในจดหมาย การอาน ระยะเวลาในการอาน การสงจดหมายถึงบุคคล
อ่ืน  

พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง การที่บุคคลมีการสงตอ
ขอมูลขาวสารที่มีเนื้อหาของขอมูลประเภทตางๆ สูบุคคลอื่นๆ ผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
โปรแกรมจดหมายอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท 

การกระจายตัวจดหมายอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง การแพรขยายจดหมายอิเล็กทรอนิกส
แตละประเภท ที่มีผูสงถึงบุคคลอื่น ซ่ึงวัดไดจากปริมาณและระยะเวลาในการเปดรับขอมูลของผูรับ 

ปริมาณการกระจายตัว หมายถึง ปริมาณเปนจํานวนนับของครั้งการเปดอานของผูรับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสในแตละประเภทของขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกสในแตละวนั ซ่ึงการ
วัดปริมาณการกระจายตัวมกีาํหนดวัดคาในชวง 14 วัน นับตั้งแตวนัที่สงจดหมายถึงผูรับ 

 กลุมตัวอยาง หมายถึง พนักงานบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ที่ใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตระดับผูจัดการฝายหรือเทียบเทาลงมา ซ่ึงปฏิบัติงานอยู ณ สํานักงานใหญ และ
สํานักงานโครงการทั่วกรุงเทพฯ ซ่ึงเปนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 200 คน 

 กลุมตัวอยางการทดลอง หมายถึง พนักงานบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชนป ที่ไดรับ
การสุมตัวอยางจากประชากร พนักงานบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 200 คน เพื่อใหได
กลุมตัวอยางการทดลองจํานวน 132 คน แบงเปน ชาย 66 คน และหญิง 66 คน 
   
1.8  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.8.1 ไดรับทราบถึงระดับพฤติกรรมของพนักงานบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ใน
การสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับมาวามีระดับมาก หรือนอยเพียงใด ซ่ึงสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชในการวางแผนสําหรับการสื่อสารในองคกรธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปในโอกาส
ตอไปได  

 1.8.2 ไดทราบถึงความแตกตางระหวางลักษณะสวนบุคคล ปริมาณการไดรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อรับทราบวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอพฤติกรรม โดยสามารถนําผลการทดสอบที่
ไดจากผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในองคกรธุรกิจนี้ ไปศึกษาเปรียบเทียบกับองคกรธุรกิจอื่นหรือ
ในระดับสังคมในโอกาสตอไป 
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 1.8.3 เพื่อเพิ่มพูนความรูทางดานนิเทศศาสตร ในภาคของการสื่อสารสารสนเทศ ที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชขอมูลขาวสารบนสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาความรูในสาขาที่เกี่ยวของใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  DPU



 
บทที่  2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาวจิัย การวเิคราะหการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส : กรณีศกึษา
พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสของพนักงาน บมจ.แสนสิริ ผูวิจัยดําเนินการศกึษา
คนควาเอกสารที่เกี่ยวของดงันี้ 
2.1. ความรูเก่ียวกับอินเทอรเน็ต และการใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
 2.1.1 ระบบอินเทอรเน็ต 
 2.1.2 ระบบอินทราเน็ต  
 2.1.3 ระบบเอ็กทราเน็ต 
2.2 ความรูเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และอีเมลขยะ (Junk Mail) 

2.2.1 แนวคดิเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนกิส 
2.2.2 แนวคดิเกี่ยวกับอีเมลขยะ 
2.2.3 แนวคดิเกี่ยวกับจดหมายลูกโซ 
2.2.4 แนวคดิเกี่ยวกับกฎหมายที่เกีย่วกับจดหมายอเิล็กทรอนิกส 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับขอมูลขาวสาร  
2.3.1 แนวคดิการจัดประเภทของขาวสาร 

2.4 แนวคิดเก่ียวทัศนคติ การใชและความพึงพอใจ
2.4.1 แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการการเปดรับขาวสาร  

 2.4.2 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชและความพอใจตอส่ือ  
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายขอมูลขาวสาร  

2.5.1 แนวคดิเกี่ยวกับการรับสงขอมูลขาวสารผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 2.5.2 แนวคดิเกี่ยวกับการกระจายขอมูลขาวสาร หรือการสงตอขอมูลขาวสาร 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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2.1 ความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต และการใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
2.1.1 อินเทอรเน็ต เปนเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks) ที่ใหญที่สุดในโลก 

ซ่ึงเครือขายคอมพิวเตอรหมายถึงกลุมของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ที่เชื่อมตอส่ือสาร
ดวยฮารดแวรและซอฟตแวร เครือขายตั้งแตสองเครือขายขึ้นไปที่เชื่อมตอกัน จะเรียกวา internet 
network หรือ internet (สังเกตวาจะใช I ตัวเล็ก) แตในภาษาอังกฤษ คําวา The Internet (ตัว I ใหญ) 
หรือเรียกยอๆ วา เน็ต (Net) จะหมายถึงกลุมของเครือขายคอมพิวเตอรทั่วโลกที่เชื่อมตอเขาดวยกัน 
และอนุญาตใหมีการเขาถึงสารสนเทศและการบริการในรูปแบบของสาธารณะ (Public Access)    
(ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล, 2547: 35) 
 อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอร ที่เกิดจากการเชื่อมตอเครือขายยอยจํานวนมาก
เขาดวยกัน โดยการใชรูปแบบการติดตอส่ือสารที่มีมาตรฐานเดียวกันดวยโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี 
ดังนั้นจึงเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยเครือขายยอยที่กระจาย
อยูเกือบทัว่ทุกมุมโลก โดยมเีครือขายยอยเหลานี้ในประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด จากการสํารวจ
ในป 2540 อินเทอรเน็ต ประกอบดวยเครือขายยอยจํานวนมากกวา 30,000 เครือขาย เปนเครือขายที่
มีสมาชิกกระจายอยูมากกวา 170 ประเทศทั่วโลก โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขายมากกวา 5 
ลานเครื่อง และประมาณไดวา มีผูใชคอมพิวเตอรในเครอืขายอินเทอรเน็ตประมาณ 100 ลานคนทั่ว
โลก (วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์, 2542: 14) 

 
ภาพที่ 2.1 อัตราการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
 
ที่มา  : ขอมูลลาสุด http://iir.ngi.nectec.or.th/internet/user-growth.html : 2004/11/01 
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งานวิจยัเกีย่วกบัการขยายตวัของอินเทอรเน็ตในประเทศไทย กลาวไววา ในป 2543 
ประเทศไทยมผูีใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น 2.3 ลานคน โดยประเทศไทยมีความกวางชองสัญญาณ
ระหวางประเทศในชวงเดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนมกราคม 2544 สําหรับสัญญาณขาเขาจาก 
118.25 เมกาบิต เปน 316.375 เมกะบิต ขยายเพิม่ขึ้น 167.5% ในขณะที่ชองสัญญาณขาออกจาก 
66.25 เมกาบิต เปน 215.437 เมกาบิต ขยายเพิ่มขึ้น 225.5% (วิโรจน คณุาลังการ, 2544: 57 อางถึงใน
รายการผลสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย, 2543: 8) 

และจากรายงานผลสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2549 (อางอิงจาก 
สรุปผลการสํารวจเบื้องตน โครงการสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน), 
2549 : 1) พบวา ประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปทั้งสิ้นประมาณ 59.51 ลานคน มีจํานวนผูใช
คอมพิวเตอรคิดเปน 15.39 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 25.9 และมีผูใชอินเทอรเน็ต 8.47 ลานคน 
หรือคิดเปนรอยละ 14.2 
 นอกเหนือจากอินเทอรเน็ตแลว มนุษยมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือขายที่เชื่อมตอ
ระบบคอมพิวเตอรในองคกรใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้นดวย โดยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่นํามา
ประยุกตใชกบัองคกรธุรกิจตางๆ จําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี้ (ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล, 
2547: 55) 

2.1.2 ระบบอินทราเน็ต เปนระบบเครือขายที่ใชภายในองคการ มีลักษณะคลายกับ
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ตจะใชเบราวเซอร เว็บไซต และเวบ็เพจ เชนเดยีวกันอนิเทอรเน็ตที่ใหบริการ
แบบสาธารณะ (Public Internet) และเนนการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกพนกังานภายใน
องคการ เชน หมายเลขโทรศัพท ปฏิทินกจิกรรม คูมือการใชงาน เปนตน นอกจากนี้องคการยังให
บริการเกี่ยวกบัโปรแกรมเกีย่วกับการจัดการโครงการ (Project Management) อีเมล (e-mail) หอง
สนทนา (Chat Rooms) และการประชุมทางไกล (Video Conference) เปนตน ขอแตกตางของ
อินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต คือ อินทราเน็ตจะมีการเชื่อมตอและสื่อสารเครือขายภายในองคการ
เทานั้น 

2.1.3  ระบบเอ็กซทราเน็ต เปนระบบเครือขายที่เชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอรภายนอก
องคการ องคการจํานวนมากไดประยกุตใชเทคโนโลยีอินเทอรเนต็เพื่อการติดตอระหวางผูผลิต 
ตัวแทนจําหนาย และลูกคา ในการทําธุรกรรมและการดูรายการสินคาเพื่อชวยลดคาใชจายในการ
ดําเนินการ ตัวอยางเชน บริษทัที่ใหบริการดานการขนสงพัสดุ เชน Federal Express หรือ FedEx ที่
อนุญาตใหลูกคาสามารถเขาถึงเครือขายอินทราเน็ตสําหรับการตรวจสอบสถานภาพของสินคาวาอยู 
ณ ขั้นตอนใดของการจัดสง เปนตน 
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 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงนํามาใชในการอธิบายวา อินเทอรเน็ตเปนเครือขายการ
ส่ือสารขนาดใหญ และไมมีใครเปนเจาของระบบอยางแทจริง และไมสามารถระบุผูเปนเจาของ
ระบบอยางแทจริงได ซ่ึงมีแนวโนมในการใชงานและใชบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และอีเมลขยะ (Junk Mail/Spam Mail) 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนการสื่อสารขอความที่สะดวกรวดเร็วที่สุด เปนการสื่อสาร

ที่ทําใหสมาชิกสามารถติดตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ จดหมายอิเล็กทรอนิกสทั่วไป ไมมี
ขอจํากัดของขนาดในการสื่อสาร ผูใชสามารถแนบไฟลขอมูลทุกประเภทไปพรอมกับจดหมายได
โดยงาย (พรเทพ ศรีสมบัติ อางถึงใน วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์, 2542: 27) ทําใหจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
เปนการรับสงขอความที่มีขั้นตอนคลายกับการสงจดหมายทางไปรษณีย แตเปนระบบอัตโนมัติผาน
ทางคอมพิวเตอร ผูใชงานสามารถสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงผูใชงานที่อยูภายในอินเทอรเน็ต
หรือเครือขายอ่ืนที่เชื่อมกับอินเทอรเน็ตไดทั่วโลก  

อีเมล (e-mail : Electronic Mail) คือ ระบบจดหมายสําหรับผูใชอินเทอรเน็ต ผูเขียน
จดหมายจะแตงในคอมพิวเตอร และสงไปใหผูรับซึ่งจะตองอานดวยคอมพิวเตอรดวยเชนกัน 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส มีจุดแข็งที่ระบบสื่อสารอื่นไมมี คือ มีความเร็วสูงพอๆ กับการสงแฟกซ แต
คาใชจายประหยัดมาก ประมาณกันวา จดหมายอิเล็กทรอนิกส ฉบับหนึ่งมีคาใชจายประมาณ 50 
สตางคเทานั้น (กรภัทร สุทธิดารา, ดนุพล กิ่งสุคนธ และจีราวุธ วารินทร, 2543 : 8) 

อีเมล หรือที่เรานิยมเรียกวา "จดหมายอิเล็กทรอนิกส" เปนบริการแรกๆ ที่ถูกสราง
ขึ้นมาพรอมกับการเกิดขึ้น ของเครือขาย อินเทอรเน็ต เพื่อเอาไวใชติดตอส่ือสารหรือแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับผูอ่ืนที่อาศัยอยูที่ใดในโลกที่เครือขาย อินเทอรเน็ตเขาไปถึง และแมวา ปจจุบัน จะมี
บริการอื่นๆ ที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น บนเครือขายอินเทอรเน็ต เชน บริการรับสงขอความดวน
ทันใจ (Instant Messaging) อยาง Yahoo! Messenger (http://messenger.yahoo.com) หรือ ICQ 
(http://www.icq.com) แตอีเมลยังเปนบริการอันดับหนึ่ง ที่ผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกใหความสําคัญ
มากที่สุด ทั้งนี้เมื่อ 2-3 ปที่ผานมา มีบริษัทวิจัยการตลาดแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกาชื่อวา Ferris 
Research (http://www.ferris.com) ทําการสํารวจความถี่ในการ ตรวจสอบอีเมลของผูอินเทอรเน็ต
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ในสหรัฐอเมริกาจํานวน 10,000 คน พบวาผูใช อินเทอรเน็ต กลุมดังกลาวจะตรวจสอบอีเมลของ
ตนเองอยางนอยที่สุด วันละครั้ง และมากที่สุดวันละสิบหาครั้ง1   

 
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับอีเมลขยะ 
สแปมเมล (Spam Mail) หรืออีเมลขยะ (Junk Mail) คือ จดหมายที่ไมเปนที่ตองการของ

บุคคลนั้น โดยไดรับจากแหลงที่ผูรับไมเคยรูจักหรือติดตอมากอน สวนมากเนื้อหาของอีเมลขยะจะ
เกี่ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธสินคาหรือบริการ โดยอีเมลที่ไดนั้นไมไดรับอนุญาตจากผูรับก็ได 
ซ่ึงนอกจากจะทําใหผูรับรําคาญใจ และเสียเวลาในการกําจัดขอความที่ไมตองการเหลานั้นแลว 
สแปมเมลยังทําใหประสิทธิภาพการขนสงขอมูลบนอินเทอรเน็ตลดลง และสิ้นเปลืองแบนดวิธ 
(Bandwidth) ดวย นอกจากนี้สแปมเมลบางประเภทถูกสงออกมาคราวละมากๆ เพื่อหวังผลดานการ
โฆษณา หรือขายสินคา นอกจากปญหาการถูกโจมตีโดยสแปมเมลแลว ยังมีภัยเงียบที่นากลัว
สําหรับ ผูใชอินเทอรเน็ต ที่หลายคนไมคอยรูจักหรือตระหนักถึงคือ เร่ือง ความปลอดภัยบน
เครือขายไรสาย (Wireless Security) ที่กําลังเปนแฟชั่นสําหรับออฟฟศยุคนี้ดวย   

อภิศักดิ์ จุลยา (อางถึงใน จรัสแสง วนเวียน, 2546) ประธานสมาคมอินเทอรเน็ตเอเชีย
แปซิกฟก (APIA : Asia & Pacific Internet Association) ผูกอตั้งองคกรอินเทอรเน็ต แอคเซส ไทย
แลนด (IAThai : Internet Accessed Thailand) กลาววา ปญหาสแปมเมลในประเทศไทย ยังไมมี
หนวยงานใดยื่นมือเขามาดูแลรับผิดชอบ ตนจึงไดริเร่ิมตั้งองคกรไอเอไทยขึ้น เพื่อรวบรวมสมาชิก 
อาทิ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ไอเอสพี) และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัยตางๆ 

การสงสแปมเมลเปนการสงอีเมลโดยตรงไปยังผูใชอีเมล ซ่ึงรายชื่อผูรับสแปมเมลสวน
ใหญจะนํามาจากผูที่เคยสงขอความในกระทูหรือสมาชิกตามเว็บที่มีการตั้งกระทูตางๆ หรือเขาไป
ขโมยรายชื่อผูใชอีเมลในกลุมผูสนใจเฉพาะดาน (Mailing Lists) หรืออาจเขาไปหาอีเมลในเว็บไซต 
(อางถึงใน นคร บริพนธมงคล : http://cc.swu.ac.th) 

                                                  
 1 สแปมอีเมลมีแตเพิ่มมากขึ้น. (2546, 13 มีนาคม). กรุงเทพธุรกิจ. สืบคนเมื่อ 18 สิงหาคม 2549,         
จาก http://www.bangkokbiznews.com/scitech/2003/0313/index.php?news=p10.html 
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  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 2 ระบุวา จากสถิติอีเมลของ
แสนสิริในป 2548 นั้นเฉลี่ย ตอ 1 วนั จะม ีอีเมลขยะที่ถูกกรองทิ้งไปประมาณ 10,000-20,000 ฉบับ 
เหลือเปนอีเมลที่ใชงานจริงๆราว 1000-1500 ฉบับ ในป 2549 นั้นเฉลี่ย ตอ 1 วัน จะมอีีเมลขยะ ที่ถูก
กรองทิ้งไปประมาณ 40,000-50,000 ฉบับ ที่เหลือใชงานจริงๆราว 2,000-3,000 ฉบับ จะเห็นวามี     
อีเมลขยะมากกวา อีเมลดีๆที่รับสงกันหลายเทา สวนการสง Mail ระบบรวมนัน้มคีวามลาชาก็คอื
การสงและรับอีเมลขนาดใหญเกิน 2 เมกกะไบตขึน้ไป ซ่ึงยังคงมีอยูตอเนื่อง ทําใหตัวกรองอีเมล-
ขยะ (Anti Spam Mail) ทํางานหนกัมากจนอาจทําใหมกีารลาชาของอีเมลทั้งระบบได 
 

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับจดหมายลูกโซ 
นอกจากอเีมลจะสามารถสรางจดหมายขยะ ทีส่รางความรําคาญใหกบัผูใชบริการอีเมล

แลว ปจจบุันยังมีอีเมลขยะอีกลักษณะหนึ่ง ที่ประกอบไปดวยขอมูลบางประเภทที่มีผลตอ
พฤติกรรมการสงตอขอมูลไปยังบุคคลอื่นๆ ในลักษณะที่ตอเนื่องเหมอืนจดหมายลกูโซ เรียกกันวา
อีเมลลูกโซ โดยเดวิท อีเมอรร่ี (อางถึงใน David Emery , www.urbanlegends.about.com ) กลาวถึง
วิวัฒนาการของจดหมายลูกโซโดยทั่วไปวา ในอดีตประมาณป ค.ศ.1930 มีการถายเอกสารสําเนา
การสงจดหมายลูกโซที่ช่ือวา “Good Luck of Flanders” ที่มีเนื้อหาสําคญัระบุวา 

 “ The good luck of Flanders was sent to me and I am sending it within twenty four 
hours. This chain was started by an American Officer in Flanders and is going around the world 
four times- and one who breaks it will have bad luck. Copy this letter and see what happens to 
you four days after mailing. It will bring you good luck. Send this copy and four others to people 
you wish good luck. Do not keep this letter. It must be in the mail twenty four hours after 
receiving it. Mrs. Gay Field received $5000, five hours after mailing. Mrs. Ambrose received 
$4000, four hours after mailing. Mr.Nevin broke the chain and lost everything he had. Here is 
definite proof for the good luck sent prayers. Good luck to you and trust in God. He who suffers 
our needs. This brings prosperity to you in four days after mailing. Do not send money. Cross the 
top name off and put yours at the bottom 

                                                  
  2 อางอิงจาก เอกสารจดหมายอิเล็กทรอนิกสภายในองคกร ที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท แสนสิริ 
จํากัด (มหาชน) สงถึงพนักงานทุกคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 
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J.H. Mason, Petersburg, Va.  
B.B. Hoag, Louisville, Ky.  

C. J. Lingenfelder, Chicago, Ill.  
C. A. Woerner, Indianapolis, Ind.  

E. M. Cunningham, Columbus, Ohio  
J. D. Moore, Osborn, Ohio ….” 

  จากขอความในจดหมายดังกลาว ระบุเนื้อหาวา หากใครสงขอความถึงคน 4 คน ภายใน
ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จะไดรับรางวัลแหงชีวิตเปนความสุข ความโชคดี แตหากใครไมสงจดหมาย
ดังกลาว จะกอใหเกดิความวิบัติหายนะกับชีวิตและตายภายในหนึ่งสัปดาห ซ่ึงพฤติกรรมการ
ส่ือสารในลักษณะดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้น แมจะขอมลูขาวสารที่อยูภายในจดหมายจะมีขอความที่ไร
สาระ หรือมีขอความที่นากลัว แตจดหมายลูกโซเหลานี้ก็มีขอมลูในเชิงจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการสงตอขอมูลขาวสารของผูรับ ใหสงตอไปยังผูรับคนอื่นๆ และเปนการสะทอน
แนวคดิลัทธิเกีย่วกับปาฏิหารยนิยมดวย 

แดเนยีล อัลซาเดล ( อางถึงใน Daniel W. Van Arsdale , 2002) ในอดตีมีจดหมายลูกโซ
ที่มีขอความเกีย่วกับพระเจาและการสนับสนุนการบริจาคเงิน ที่มีการสงตอเนื่องกันจากเมืองเล็กๆ 
ในทวีปยุโรป มีจดหมายที่มขีอความสั้นๆ ในเบื้องตนมกีารสงตอกันประมาณ 1,900 ฉบับ หลังจาก
นั้นที่มีผูอานทาํการสําเนาขอมูลและสงออกไปยังผูรับเปนจํานวนมาก ในป ค.ศ. 1932 มีผูนํา
แนวคดิดังกลาวมาทําเปนจดหมายลูกโซทีช่ื่อวา “A luck chain letter” โดยมีตนฉบับประมาณ 600 
ฉบับ ตอมาในชวงป ค.ศ. 1935 พบวาจดหมายลูกโซที่ช่ือวา "Send-a-Dime,"  ซ่ึงมีเนื้อหาที่เพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับการบริจาคเงินเขามาเกี่ยวของดวย มีการกระจายจากการสงจดหมายลูกโซไปถึงผูอานทั่ว
โลกถึง 1,000,000 ฉบับ เปนตน  

ตัวอยางของการสงตอขอมูลประเภทอีเมลลูกโซ3 ที่มีช่ือวา “สงตอแลวจะโชคด”ี ซ่ึงมี
ขอความในอีเมลลูกโซมีขอมูลประกอบดวย รูปภาพและขอความดังนี ้

                                                  
 3 อางอิงจากตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีผูสงถึงผูวิจัย ใน www.hotmail.com ซี่งไดรับเมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2549 
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“This Picture of SHREE SIDDHI VINAYAK has been sent to you for good luck. It 

has been sent around the world Fifteen times so far. You will receive good luck with in four days 
of relaying this SHREE SIDDHI VINAYAK.  Do not keep this message. The picture SHREE 
SIDDHI VINAYAK must leave your hands in 6 MINUTES. Otherwise you will get a very 
unpleasant surprise. This is true, even if you are not superstitious, agnostic, or other wise faith 
impaired.  

Send this to at least 5 people and distribute some sweets as PRASAD OF SHREE 
SIDDHIVINAYAK, your life will improve.  

1-4 people: Your life will improve slightly.  
5-9 people: Your life will improve to your liking.  
9-14 people: You will have at least 5 surprises in the next 3 weeks  
15 and above: Your life will improve drastically and everything you ever dreamed of 

will begin to take shape.  
 

ภาพที่ 2.2   ภาพและขอความเกี่ยวกับเรื่องเทพเจาในจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ 
 ความเชื่อและศาสนา 
 เมื่อพิจารณาจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทลูกโซฉบับนี้ มีการสงฉบับแรกเมื่อ
วันที่ 4 เดือนกุมภาพนัธ 2549 เวลา 13.48 น. และสงถึงผูวิจัยเมื่อวันที ่ 18 สิงหาคม 2549 หลังจาก
นั้นจดหมายดงักลาวมีการถกูสงตอถึงบุคคลตางๆ มากอนถึงผูรับถึง 15 ลําดับชั้น และในแตละ
ลําดับชั้นของการสงมีจํานวนอีเมลของผูที่ถูกสงตอ 10-15 รายชื่อ นั่นหมายถึงวา ในเบื้องตนมีผูที่
ไดรับจดหมายดังกลาวและสงตอในลําดับ 15 ช้ันแรกตั้งแต 150 คนขึ้นไป ซ่ึงยังไมรวมรายชื่อของ
บุคคลในแตละช้ันที่จะมีการสงตออีเมลขยะฉบับนี้ไปสูผูรับอื่นๆ อีกเปนจํานวนมากดวย  
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ทั้งนี้แนวคิดจดหมายลูกโซ ไดมีพฒันาการมาถึงยุคจดหมายอิเล็กทรอนิกสลูกโซ 
เนื่องจากอนิเทอรเน็ตและอเีมลมีความสามารถในการสําเนาขอมูลและสงขอมูลขาวสารถึงบุคคลได
เปนจํานวนมาก และใชเวลาในการสงขอมูลขาวสารที่รวดเรว็ เมื่อประกอบกับแนวคิดของการสง
จดหมายลูกโซแบบดั้งเดิมที่ยังคงฝงรากฐานอยูในพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาของมนุษย ยิ่งทาํให
ปริมาณขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขาวลือในลักษณะจดหมายลูกโซ ไดแผขยายปริมาณเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมากเปนทวีคูณ เมื่อเทียบกับการสือ่สารแบบจดหมายในอดีต ซ่ึงในการวจิัยช้ินนี้ จะมีการนํา
เนื้อหาของจดหมายลูกโซมาศึกษาพฤติกรรมการสงตอขอมูลของผูใช รวมถึงทดสอบการกระจาย
ตัวของจดหมายในลักษณะนีด้วย 

 
2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 การสงขอมูลผานอีเมล มีกฎหมายคุมครองเชนเดยีวกับเอกสารอื่นๆ ซ่ึงปญหาของการ
ใชอีเมลที่มีความเกี่ยวเนื่องกบัขอกฎหมาย ที่ควรใหความใสใจคือเร่ืองของการหมิ่นประมาทหรอื
การใสความผูอื่น (อางถึงใน ชวลิต อัตถศาสตร , ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ, พัชรินทร ฉัตรวชิระกลุ
และอิทธินันท สุวรรณจูฑะ, 2545 : 29) กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการหมิ่นประมาท และละเมิด
สิทธิสวนบุคคลที่เกี่ยวของกบัอิเทอรเน็ต และการใชอีเมล ไดแกประมวลกฎหมายอาญาฐานหมิ่น
ประมาท มาตรา 326 และ 328 ซ่ึงระบุวา มาตรา 326 ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สาม โดยประการ
ที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดหูมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สวน
มาตรา 328 ถาความผิดฐานหมิ่นประมาท ไดกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพ
ระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทาํใหปรากฏดวยวิธีใด แผนเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียงอยาง
อ่ืน กระทําโดยการกระจายเสียง หรือโดยการกระทําการปาวประกาศดวยวิธีอ่ืนใด ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

การสงขอความทางอีเมล หากมีกรณีพิพาทเรื่องหมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิสวน
บุคคล สามารถตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อนํามาใชเปนหลักฐานในการฟองรองตอศาลได โดย
สามารถตรวจสอบไดจากระบบคอมพิวเตอรของผูสง ผูรับ รวมถึงผูใหบริการอินเทอรเน็ต และผู
ใหบริการดานอีเมล ทั้งนี้เนือ่งจากทุกครั้งที่ผูใชบริการอีเมล มีการล็อกอิน เพื่อใชอินเทอรเน็ต โดย
ปกติเครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะบนัทึกขอมูลตางๆ ไว อาทิเชน วัน เวลา ทีใ่ช
บริการหมายเลขที่อยูบนอินเทอรเน็ต (IP Address) รวมถึงเว็บไซตที่เขาไปใชบริการ ดังนั้นการ
คนหาตัวผูกระทําผิดจึงสามารถคนหาได 
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 มีผูกลาววา กฎหมายของประเทศไทยในหลักประมวลกฎหมายอาญา โดยทัว่ไปมกีาร
กลาวไววา หากมีการใสความผูอ่ืนและกอใหเกิดความเสียหายโดยทางอีเมล หรือโดยวิธีการใด การ
กระทําดังกลาวถือวา มีความผิดฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา และหากผูที่ถูกใส
ความหรือถูกหมิ่นประมาท มีการแจงไปยังผูใหบริการพื้นที่บนเว็บไซต หรืออีเมลฟรีวา มีขอความ
หมิ่นประมาทของตนอยูบนเว็บไซตดังกลาว และขอใหลบขอความดังกลาว แตผูบริการกลับ
เพิกเฉยและยังคงขอความดังกลาวตอไป ผูใหบริการใชพืน้ที่บนเว็บไซตหรือผูใหบริการใชฟรีอีเมล
นั้น อาจมีความผิดฐานหมิน่ประมาทในทางอาญา และอาจถูกดําเนนิคดี เรียกรองคาเสียหายในทาง
แพงได  
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับขอมูลขาวสาร 

2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประเภทของขาวสาร 
 มีผูแบงแยกประเภทของขอมูลขาวสาร ตามแนวทางการจัดประเภทของขาวสารของ
ส่ือสารมวลชน ประเภทหนังสือพิมพ โดยมีการแบงหมวดหมูออกเปนสารบัญของขาว (อางถึงใน 
www. homepage.sl.ac.th/el002/main01.html) ดังตอไปนี้  

1. พาดหวัขาว (Head-Line) 
2. ขาวในประเทศ (Home News หรือ Local News) Local News ยังสามารถหมายถึง

ขาวประจําทองถ่ินได 
3. ขาวภูมภิาค (Regional News) ภูมิภาคในที่นีห้มายถึงประเทศที่อยูในทวปีเดียวกัน  
4. World News หมายถึง ขาวจากประเทศตางๆทั่วโลก 
5. บทความ (Comment) 
6. ขาวธุรกิจ ซ่ึงสามารถแยกยอยออกเปน 

      - ขาวธุรกิจในประเทศ (Business) 
-ขาวธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน (Regional Business) 
-ตลาดหุน (Stocks Exchange Markets) 
-การเงิน (Finance) 
-ขาวสังคมธุรกิจ (Social) 
-ขาวธุรกิจทัว่โลก (World Business) 
-บทความพิเศษ (Features) 

7.  ขาวเทคโนโลยี (Technology) 
8. ขาวกฬีา (Sports) ทีแ่ยกออกเปน 
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- World Sports 
-Local Sports 

9. ปกิณกะ-สาระ-บนัเทิง-ขาวทั่วไป ซ่ึงแยกยอยออกเปน 
-ขาวทัว่ไป (General) 
-สารคดี (Documentary) 
-บันเทิง (Entertainment) 
-ดวงชะตา (Horoscope) 
-การตูน (Comics) 
-ปริศนา Puzzles มักจะประกอบดวย Crosswords อักษรไขว 
-โฆษณายอย (Classified หรือ Classified Ads) 
 

      นอกจากนี ้ การจัดสารบัญขาวของหนังสือพิมพ ไมวาจะเปนขาวภายในหรือขาว
ตางประเทศกต็าม ขาวที่เสนอมักจะมีหวัขอเร่ืองเหมือนกัน เชน ขาวน้ําทวม แผนดินไหว ไฟไหม  
หรือที่เรียกรวมกันวาขาวภัยพิบัติ หัวขอขาวสามารถจะแยกออกมายอยๆ ดังตอไปนี ้

1. ภัยพิบัติ (Disasters) 
2. อาชญากรรมและการดําเนนิคดี (Crime and Courts) 
3. สงครามและกอการราย (Wars and Terrorisms) 
4. การเมือง (Politics) 
5. การนัดหยุดงานและกรณีพิพาทและแรงงาน (Strikes and Disputes) 
6. ธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ (Business Finance and Economics) 
7. วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม (Science and the Environment) 
8. กีฬา (Sports) 
9. ขาวทั่วๆไป (General) 
 

 ทั้งนี้จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดประเภทของขอมูลขาวสารตามหลักนิเทศศาสตร ที่อาจ
สอดคลองกับแนวทางการวิจัย ซ่ึงจําเปนตองมีการจัดประเภทของขอมูลขาวสารของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสใหมีความชัดเจน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกวิธีการจัดประเภทการนําเสนอขอมูลใน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับ ประเภทของการนําเสนอขอมูลของขาวแบบเรื่องเฉพาะ 
(อางถึงใน มาลี บุญศิริสัมพันธ, 2537: 27) โดยแบงประเภทของขอมูลขาวสารในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มักมีการสงตอจากบุคคลถึงบุคคลอื่น ดังนี้ 
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1. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน เศรษฐกจิ 
2. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง 
3. ประเภทขอมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับอาชญากรรมและการดําเนินคด ี
4. ประเภทขอมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับภัยภิบัต ิ
5. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรที่ทันสมัย   
6. ประเภทขอมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับกฬีา  
7. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมทั่วไป 
8. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดาราและผูมีช่ือเสียงในสังคม 
9. ประเภทขอมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับบันเทิง หรือเกมสประเภทตางๆ  
10.  ประเภทขอมลูที่มีเนื้อหาเกีย่วกับโหราศาสตร โชคลาง โชคชะตา-ดูดวง 
11.  ประเภทขอมลูที่มีเนื้อหาเกีย่วกับเรื่องเพศ 
12.  ประเภทขอมลูที่มีเนื้อหาเกีย่วกับการโฆษณาและประชาสัมพันธสินคา 
13.  ประเภทขอมลูที่มีเนื้อหาเกีย่วกับเรื่องแปลกประหลาดหรือส่ิงมหัศจรรยเหนือ   

ธรรมชาติ 
 
อยางไรก็ตาม แนวคิดเกีย่วกับการนําประเภทของการจัดขอมูลของขาว มาจดัเปน

ประเภทกลุมขอมูลขาวสารของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยมุงศกึษาในนี้ ประเภทเนื้อหาของ
ขอมูลขาวสารในจดหมายอิเล็กทรอนิกสนัน้ อาจมิใชขอมูลขาวสารที่เกิดจากการนําเสนอขาวสาร
ของสื่อสารมวลชน ดังนัน้จงึอาจมีขอจํากดัในเรื่องความสมบูรณถูกตองของขอมูล เพราะมิไดผาน
การพิจารณากลั่นกรองโดยกองบรรณาธิการหรือส่ือมวลชนได 

นอกจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสอีกหนึ่งประเภท ไดแกขอมูลขาวสารที่ถูกสรางขึ้นเพื่อ
เปนเครื่องมือทางการตลาดในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธสินคาและบริการ โดยมีจดุมุงหมาย
ทางการคา ซ่ึงแนวคดิในการสรางขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธทางการตลาดนี้ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท, ศุภร เสรีรัตน และองอาจ ปทะวานิช, 2546 : 562 ) การประชาสัมพันธ
เปนความพยายามในการติดตอส่ือสาร ที่ออกแบบมาเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ และ
ผลิตภัณฑขององคกร (อางถึงใน Etzel, Walker and Stanton. 2001 : G-10) หรือเปนหนาทีใ่นการ
ติดตอส่ือสารทางการตลาดและการบริหารจัดการ ซ่ึงเกี่ยวกับการพบปะกับสาธารณะ โดยผูจดัทํา
เปนผูเตรียมองคประกอบตางๆ เอง ซ่ึงการสงขอมูลขาวสาทางดานการตลาดในลักษณะอีเมลขยะ
ในปจจุบนัมีเปนจํานวนมาก ที่มักจะสรางความรําคาญใหกับผูรับ เพราะบางครั้งเปนอีเมลที่ถูกสง
มาจากระบบสงอีเมลอัตโนมัติ โดยที่ผูสงและผูรับไมไดมีความสัมพันธกันมากอน  
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ภาพที่ 2.3  ตวัอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่การประชาสัมพันธสินคาเปนจํานวนมาก 
ที่มา : ขอมูลจาก e-mail ของผูวิจัยใน www.yahoo.com วันที่  8 กันยายน 2549 
 
 ตัวอยางอีเมลขยะ ที่มกีารนําเสนอขายสนิคาและบริการในลักษณะสแปมเมลจากอีเมล 
ของผูวิจัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ในขณะที่เมื่อพิจารณาดูจะเห็นวา วันที่ซ่ึงผูสงไดสงถึงผูรับที่
ระบุอยูในระบบการอานจดหมายของ www.yahoo.com นั้น มกีารระบุวันสงลวงหนาตั้งแตวันศกุร
ที่ 9 กันยายน 2549 ไปถึงวันจันทรที่ 11 กันยายน 2549 และบางครั้งขอมูลที่สงมาก็มีความผิดพลาด 
เชน ในจดหมายฉบับแรกจากบน ระบวุาจดหมายสงมาจากวันจันทรที่ 10 เดือนกันยายน 2549 เปน
ตน แสดงใหเห็นวา ขอมูลขาวสารที่สงมานั้น ถูกสงจากระบบคอมพวิเตอร โดยทีต่ัวผูสงไมไดมี
ความสัมพันธกับตัวผูรับ ซ่ึงมีสวนที่ทําใหผูรับไมเลือกเปดอานขอมูลขาวสารดังกลาวเปนตน 
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 ดังนั้นในกรณขีองจดหมายอเิล็กทรอนิกส ประเภทขอมูลที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
สินคา หรือบริการ ในลักษณะที่ถูกสงจากระบบคอมพิวเตอรถึงผูรับจํานวนมากนี้ จะไมถูกนํามาหา
ความสัมพันธและทดสอบทางการวิจยัแตอยางใด 
2.4   แนวคิดเก่ียวทัศนคติ การใชและความพึงพอใจ 

2.4.1 ทฤษฎีการการเปดรับขาวสาร  
จัดเปนแนวคิดเบื้องตนที่สะทอนถึงกระบวนการสื่อสารขั้นพื้นฐานของมนุษย ขาวสาร

เปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบัน ขาวสารมีความจําเปนในการใช
ประกอบการตดัสินใจ มนษุยมีความอยากรู และตองการขอมูลขาวสารมาประกอบการตัดสินใจ 
รวมถึงในสถานการณที่มีความคลุมเครือความตองการขาวสารยิ่งเพิ่มมากขึ้น ทําใหมนุษยเปดรบั
ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น  
 Samual L.Becker  (อางถึงใน ศูนยรัฐ บญุยมณ,ี 2540 : 19) ใหความหมายของการ
เปดรับขาวสาร โดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ดังนี ้

1. การแสวงหาขอมูล ( Information Seeking) กลาวคือ บุคคลที่จะแสวงหาขาวสารเพื่อ
ตองการใหเร่ืองใดเรื่องหนึ่งมีความคลายคลึงกับเหตุการณใดเหตกุารณหนึ่ง 

2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรบัขาวสารเพื่อ
ตองการทราบขอมูลที่ตนเองสนใจ เพื่ออยากรู เชน การเปดดูรายการขาวโทรทัศน 
อานขาวหนังสือพิมพ หรืออานขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสใดๆ หากมีขอมูล
ขาวสารที่มีความสําคัญเกี่ยวกับตัวเอง ก็จะใหความเอาใจใสอานหรือดูเปนพิเศษ 

3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรบั
ขาวสารเพื่อตอบสนองความตองการกระทํา หรือความตองการเรียนรูอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือเพื่อผอนคลายอารมณ 

 
กระบวนการเปดรับขาวสารเปนแนวคิดทางดานผูรับสารที่จะพจิารณาวา บุคคลใด

บุคคลหนึ่งมีเหตุผลอยางไรในการเปดรับขาวสาร ซ่ึงเหตุผลนั้นจะเปนเหตุผลเฉพาะบุคคล ซ่ึงจะ
สามารถอธิบายไดดวยแนวคดิเกีย่วกับการเลือกรับขาวสารของบุคคล (Selective Process) ซ่ึง
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน (อางถึงใน พีระ จริะโสภณ, 2529 : 636-638) 

1. การเลือกเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) หมายถึง แนวโนมที่ผูรับสารจะ
เปดรับขาวสาร โดยมักจะแสวงหาขาวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมของตนเอง และหลีกเลี่ยง
ขาวสารที่ขัดแยงกับทัศนคติเดิมที่มีอยูแลว ทั้งนี้เพราะการไดรับขาวสารใหม ที่ไมสอดคลองกับ
ความรูความเขาใจ และทัศนคติเดิมจะกอใหเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลย หรือเกิดความ            
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ไมสบายใจ ดังนั้นการที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะดังกลาว จะทําไดจากการแสวงหาขาวสาร หรือรับ
ขาวสารที่สองคลองกับความรูความเขาใจและทัศนคติเดิมของตน 

2.  การเลือกตามความสนใจ (Selective Attention)  เปนการเปดรับขาวสารดวยความ
ตั้งใจ เนื่องจากขาวสารในแตละวันมีอยูเปนจํานวนมาก ขาวสารบาเรื่อง ผูรับสารจะรับรูอยางผานๆ 
แตหากเรื่องใดที่ตรงกับความสนใจแลวก็จะรับขาวสารนั้นดวยความตั้งใจ 

3.  การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) ใน
กระบวนการเปดรับขาวสารไมไดหมายความวา ขาวสารนั้นจะถูกรับรูตามเจตนารมณของผูสงสาร
ทั้งหมด ผูรับสารอาจจะตีความหมายขาวสารชิ้นเดียวกันที่สงผานโดยสื่อประเภทตางๆ ไมตรงกัน 
เพราะความหมายของขาวสารที่สงไปถึง มิไดอยูที่ตัวอักษร รูปภาพ หรือคําพูดเทานั้น แตอยูที่ผูรับ
สารจะรับรูหรือตีความหมายตามความเขาใจ ตามทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ 
ความคาดหวัง ที่มีอยู 

4.  การเลือกจดจํา (Selective Retention) ผูรับสารมีแนวโนมที่จะเลือกจดจําเฉพาะ
ขอมูลขาวสารที่ตรงกับความตองการ และทัศนคติที่มีอยู และมักจะลืมไดงายในขาวสารที่ตัวเองไม
สนใจ หรือขัดแยงกับแนวความคิดของตนเอง 

แนวคดิเรื่องการเปดรับขาวสารดังกลาว สอดคลองกับแนวความคิดเบื้องตนของการ
วิจัยคร้ังนี้ ผูรับขอมูลขาวสารจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส นาจะมีแนวโนมในการเลือกเปดรับขอมูล
ขาวสารที่ตรงกับความตองการ และความสนใจของตนเอง แมวาขอมูลที่ประกอบในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสนั้นๆ จะถูกแปรความหมายหรือประเมินวาเปนขอมูลที่มีคุณคาหรือไมมีคุณคา แตก็
อาจจะมีอิทธพิลตอการเปดรับขอมูลขาวสารไดดวย อยางไรก็ตาม หลังจากผูที่รับสารผาน
กระบวนการเลือกรับขาวสาร และเปดรับขาวสารจากจดหมายอเิล็กทรอนิกสแลว  กระบวนการใน
การสื่อสารยังไมส้ินสุดลงเพียงเทานี ้

 
ตามแนวคิดของ Frederick Williams (อางถึงใน ศูนยรัฐ บุญยมณ,ี 2540 : 21) หลังจาก

กระบวนการเปดรับสารแลว ส่ิงที่ควรพิจารณาตอไปคือผลที่เกิดตอผูรับสารที่มีตอขาวสารนั้นๆ ซ่ึง
ผูรับสารจะสะทอนออกมาดงัแบบจําลองทีเ่ขาเสนอไว ดงันี้ 
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 Transmission / Transportation 
The message is transmission or transportation to communication’s receiver.  

 
 

Creation 
A message is planed and encoded in to a communication’s mode. 

 
 
 
 

Intention 
Needs, Attitudes, Commercial Intentions 

 
 
 
 
 
 

 

Reception 
The communications receiver decodes the message. 

 
 
 

 

Reaction 
The receiver reacts to the message and returned to the source. 

 
 
 Feedback 

 
 
           Yes           No 

ภาพที่ 2.4 แบบจําลองตามแนวคิดของ Frederick Williams4

                                                  

 4 Frederick Williams. (1987). Technology and Communication Behavior. pp. 11-13.  
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Frederick อธิบายแบบจําลองนี้วา ไมวาในสถานการณใดๆ ก็ตาม ความตั้งใจ 

(Intention) เปนจุดเริ่มตนของการสื่อสารจากผูสงสาร (Sender) มายังผูรับสาร (Receiver) โดย
กระบวนการสรางสาร (Creation) ซ่ึงจะเกีย่วของกับทักษะของผูสงสาร เชน การพูด การเขียน หรือ
การสื่อความหมายในรูปแบบตางๆ ผานกระบวนการถายทอดสาร (Transmission / Transportation) 
เปนกระบวนการทางกายภาพภายนอกของมนุษย โดยทัว่ไปไดแกการสื่อสารมวลชนนั่นเอง 
กระบวนการถายทอดขาวสารนี้จะเปนสะพานเชื่อมระหวางผูสงสารกับผูรับสาร เมื่อผูรับสารผาน
กระบวนการรบัขาวสาร (Reception) เปนกระบวนการทางกายภาพเชนกัน ก็จะแปลความหมายของ
สาร (Decodes) มาสูกระบวนการทางความคิดและอารมณ (Mental and Emotional) จากนัน้จึงเกดิ
กระบวนการตอบสนอง (Reaction) โดยเริม่จากกระบวนการทางความคิดและอารมณ เชนกัน และ
อาจตอเนื่องถึงกระบวนการทางกายภาพ ขึน้กับพฤติกรรมการตอบสนองของแตละบคุคล 
 

Wilbur Schramm (อางถึงใน ศูนยรัฐ บุญยมณ,ี 2540 : 23)   ใหความเห็นสอดคลองกัน
วา ขาวสารที่เขาถึงความในใจของผูรับสารไดมาก จะเปนตัวกาํหนดความสําเร็จของการสื่อสารที่
จะทําใหผูรับเกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติ และพฤติกรรมตอบสนองอันเกิดจากปจจยัและ
องคประกอบในตัวสารนั้นๆ  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดยึดแนวคิดขางตนมาใชเปนกรอบความคิดในดานการใชประโยชน
ของขาวสารที่ไดรับจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูรับสาร ซ่ึงถือเปนปฏิกิริยาตอบสนองของผูรับ
สาร หลังจากที่ไดผานกระบวนการเปดรับขาวสาร และแปลความหมายขาวสารโดยผานการ
ประเมินคุณคาของขอมูลขาวสารแลว ผลที่เกิดจากการแปลความหมายขาวสาร จะสะทอนออกมา
ในรูปแบบของการนําขาวสารนั้นไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด 
  

Melvin Mencher (อางถึงใน ศูนยรัฐ บุญยมณี , 2540 : 25) องคประกอบดานคุณคาของ
ขอมูลขาวสาร ก็มีสวนสําคัญเชนกัน โดยมีแนวคิดในวงการสื่อสารมวลชน ที่นํามาเทียบเคียงกบั
แนวคดิของการวิจัย จากทีม่ีผูใหคําจํากดัความและองคประกอบที่เปนคุณคาของขอมูลขาวสารไว
หลายอยาง แตโดยทั่วไปสามารถประมวลไดวา ตวัเนื้อหาขอขอมูลขาวสารที่จะไดรับความสนใจ 
ถูกตัดสินคุณคาจากปจจัยดังตอไปนี้  

1. ผลกระทบ (Impact) ของขาวที่เกดิตอบุคคลวัดไดจาก ความสําคัญของขอมูลขาวสาร 
(Importance or Significance) โดยพิจารณาไดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจํานวน
ประชากร วาขอมูลขาวสารนั้นๆ กระทบกับประชาชนจํานวนมากนอยเพียงใด หากมี

 

DPU



 31 

คนจํานวนมากที่ถูกกระทบจากเนื้อหาขอมูลขาวสารนั้นๆ ตัวขอมูลเนื้อหาขาวสารก็จะ
มีความสําคัญ 

2. ธรรมชาติที่ไมปกติ (Unusual Nature) เปนหนึ่งในปจจยัที่เกาแกที่สุดของการประเมิน
คุณคาของขอมูลขาวสาร ดังที่กลาวกันวา เมื่อสุนัขกัดคนไมเปนขาว แตเมื่อคนกัดสุนขั
จะเปนขาว เชน เมื่อเหตุการณใดมเีหตกุารณที่ทําใหผิดความคาดหมาย หรือหากมีบาง
ส่ิงที่ทําใหผูสงขอมูลขาวสารรูวา ตองเฝาดู สงสัย หรืออุทานออกมา เมื่อนัน้ผูสง
ขาวสารก็จะรูวา ส่ิงที่เขากําลังเฝาดูอยูนั้นเปนขอมูลขาวสารที่มีคุณคา 

3. ความเดนของขอมูลขาวสาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของในขาว (Prominence) บุคคลซึ่งเปน
ที่รูจัก หรือบุคคลที่มีอํานาจ ถือวามีความโดดเดน คนเหลานีจ้ะเปนผูสรางขาว 
(Newsmakers) สําหรับชุมชนแหงนั้น เชน นักการเมือง ผูนําแรงงาน นักแสดง เปนตน 

 
นอกจากนี้ ยังมีองคประกอบปลีกยอยของขอมูลขาวสารที่จะทําใหผูรับสารสนใจ    

(อางถึงใน ดรุณี หิรัญรักษ, 2529 : 19-20) ไดแก (ความสดและความทันตอเหตุการณ (Immediacy 
or Timeliness) ความใกลชิดตอเหตุการณ (Proximity) ความตอเนื่อง (Consequence) ความฉงน 
สงสัย และตลกขบขันของชีวิต (Drama) ความแปลกและพิสดาร (Oddity or Unusualness) ความ
ขัดแยง (Conflict) เพศ (Sex) อารมณ (Emotions) และความกาวหนา หรือความสําเร็จในการศึกษา 
ทดลอง (Progress) เปนตน 

 
 2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการใชและความพอใจตอสื่อ 

แนวคิดเกี่ยวกับการใช และความพึงพอใจ (Uses And Gratification Approach) เปน
แนวคิดที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในอีกแนวทางหนึ่งของการวิจัยเพื่อส่ือสารมวลชน ที่เนนศึกษาวา
บุคคลเปนผูกระทํา (Active Person) ซ่ึงมีความปรารถนาที่จะเลือกใชส่ือ เพื่อสนองความพึงพอใจ
สวนตัว คาทซ (อางถึงใน พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ, 2538 : 
199) เปนคนแรกที่ใหความเห็นวา ส่ือจะไมมีอิทธิพลตอบุคคลที่ไมเลือก สวนการเลือกใชส่ือของ
บุคคล ขึ้นอยูกับเหตุผลทางจิตวิทยาและความตองการทางสังคมของแตละบุคคลนั้นๆ สวน เดวิสัย 
(Davison) (อางถึงใน พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2538 : 200) ใหการสนับสนุนแนวคิดของคาทซวา 
บุคคลทุกๆ คนมีความเกี่ยวพันอยางยิ่งตอสังคมและสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว ซ่ึงสภาพแวดลอม
ดังกลาวเปนเหตุใหแตละบุคคลมีความตองการเลือกใชส่ือ หรือเลือกรับขาวสาร เพื่อสนองความ
พอใจ และสอดคลองกับความตองการทางสังคม  
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สําหรับแนวคดิเกีย่วกับความพึงพอใจในการบริโภคขอมูลขาวสารของผูรับสาร ที่
สามารถนํามาเทียบเคียงอางถึงการรับรูขาวสารจากอีเมลขยะของผูรับนั้น  McCombs และ Becker 
(อางถึงใน ศนูยรัฐ บุญยมณี, 2540 : 32) อธิบายการวัดตวัแปรตามความพึงพอใจ และการนําไปใช
ประโยชนจากขาวสาร วาเปนเหตุผลของการเลือกใชส่ือมวลชนที่แตกตางกันออกไป เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูรับดังนี้ 

1. เพื่อใชในการติดตามขอมูลขาวสารใหทันเหตุการณ 
2. เพื่อตองการคาํแนะนําในการปฏิบัติตัวใหถูกตอง และชวยในการตดัสินใจ 
3. เพื่อความตื่นเตนและเสริมความรูสึกวาไดรวมอยูในเหตกุารณดวย 
4. เพื่อเสริมความคิดเห็นเดิมของตนเอง ใหมั่นคงยิ่งขึน้และเปนการสนับสนุนการ

ตัดสินใจทีไ่ดทําไปแลว 
5. เพื่อนําไปใชในการสนทนากับบุคคลอื่น 
6. เพื่อความบันเทิงและการผอนคลายอารมณ 
จากกรอบแนวคิด และทฤษฏีเร่ืองการใชประโยชนและความพึงพอใจจากขอมลู

ขาวสารทั้งหมด จะเห็นไดวา การแสวงหาความพึงพอใจและการใชประโยชนของผูรับสารจะเกิด
จากความคดิและความตองการของผูรับสารเอง อยางไรก็ตามยังมีปจจยัอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธกับ
รูปแบบ (Pattern) ในการใชประโยชนขาวสารของผูรับสาร ไดแก โครงสรางของสื่อ เทคโนโลยี
ของสื่อ ส่ิงแวดลอมของสังคม ความตองการ ความเชื่อ และคุณคาของขาวสารที่ไดรับดวย (อางถึง
ใน ศูนยรัฐ บญุมณี, 2540 : 33) 

 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับการกระจายขอมูลขาวสาร  

2.5.1  แนวคิดเกี่ยวกับการรับสงขอมูลขาวสารผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
เมื่อมนุษยมกีารพัฒนาระบบคอมพิวเตอร จากระบบทีท่ํางานเปนระบบเดี่ยว มาสูการ

ส่ือสารและโปรแกรมคอมพวิเตอรที่มีความสามารถในการเชื่อมตอ ส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูลผาน
ระบบเครือขายกันไดอยางมปีระสิทธิภาพมากขึ้น การสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรโดยทั่วไป 
มีองคประกอบของการสื่อสาร (อางถึงใน ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล, 2547 : 175) ดงันี้ 

1. ผูสงขอมูล (Sender) คือส่ิงที่ทําหนาที่สงขอมูลไปจุดหมายที่ตองการ  
2. ผูรับขอมูล (Receiver) คือส่ิงที่ทําหนาที่รับขอฒุลที่ถูกสงมาให 
3. ขอมูล (Data) คือขอมูลที่ผูสงตองการสงไปยังผูรับขอมูล ขอมูลอาจอยูในรูปของ

ขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และอ่ืนๆ 
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4. ส่ือนําขอมูล (Medium) คือส่ิงที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการขนถายขอมูลจากผูสง
ขอมูลไปยังผูรับขอมูล เชน สายเคเบิ้ล สายใยแกวนําแสง อากาศ ฯลฯ 

5. โปรโตคอล (Protocol) คือ กฎหรือวิธีที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารขอมูล ซ่ึงผูสง
ขอมูลจะตองสงขอมูลในรูปแบบตามวิธีการสื่อสารที่ตกลงไวกับผูรับขอมูล จึงจะ
สามารถสื่อสารขอมูลกันได  

 
ปรมะ สตะเวทิน (อางถึงใน ชวรัตน เชดิชัย, 2540)ไดใหความหมายของการสื่อสารไว

วา คือ กระบวนการของการถายทอดสารจากบุคคลฝายหนึ่ง ซ่ึงเรยีกวา “ผูสงสาร” ไปยังบุคคลอกี
ฝายหนึ่งซ่ึงเรยีกวา “ผูรับสาร” โดยผานสื่อโดยทั่วไป การสื่อสารมีองคประกอบสําคัญอยางนอย 4 
อยาง คือ แหลงขาวสาร (source) ขาวสาร (message) ผูรับ (receiver) และชองทางขาวสาร (channel)  

 
2.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายขอมูลขาวสาร หรือการสงตอขอมูลขาวสาร 

 ในเรื่องการแพรกระจายขาวสาร จากการศึกษาของ Micheal D. Basil และ William J. 
Brown (1994) คนพบวา เมือ่บุคคลไดรับขาวสารและคดิวาขาวสารนั้นมีความสําคญั ก็จะสงตอขอ
มุลที่ไดรับแกคนอื่นๆ ตอไปอีก และถามคีวามสนใจในขาวมาก บุคคลก็จะแสวงหาขาวสารเพิ่มเตมิ
เพื่อใหไดมาซึง่ขอมูลที่ตนอยากทราบ ในขณะที่ Everett M. Roger and D. Lowance Kincaid      
(อางถึงใน สุนันทา มวลชุมพล, 2527: 18-22) อธิบายถึงการติดตอสัมพันธกันของคูส่ือสารภายใน
เครือขายวา การติดตอสัมพันธกันของคูส่ือสารภายในเครือขาย จะมี 2 ลักษณะ คือ 
 1. เครือขายความสัมพันธสวนบุคคล ที่เปนเครือขายแบบกระจาย (Radial  Personal 
Network) หมายถึงการที่บุคคลหนึ่งมีการติดตอสัมพันธกับหลายๆ คน ซ่ึงในกลุมที่เขาติดตอ
ดวยกันนี้จะไมมีการติดตอสัมพันธระหวางกันเลย สวนใหญบุคคลที่ติดตอดวยจะมีความผูกพัน
แบบผิวเผิน (Weak Ties) เชน เปนเพียงคนรูจักหรือเพื่อนรวมงาน เปนตน และจะเปนการติดตอ
สัมพันธของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน 
 2. เครือขายความสัมพันธสวนบุคคลแบบเกี่ยวซอนติดกัน (Interlocking Personal 
Network) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีการติดตอสัมพันธกับคนหลายๆ คน โดยคนในเครือขาย
ความสัมพันธแบบนี้ จะมีการติดตอสัมพันธืถึงกันหมด และมีความสัมพันธกันสนิทสนมแนนแฟม 
(Strong Tie) เชน เพื่อนสนิทหรือญาติ โดยที่จะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือคลายกันมาก 
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   เครือขายความสัมพันธบุคคลแบบเกี่ยวซอนติดกัน                        เครือขายความสัมพันธบุคคลแบบกระจาย 

ภาพที่ 2.5 แผนภาพเครือขายความสัมพันธบุคคลแบบเกี่ยวซอนติดกนั และเครือขายความสัมพันธ 
                 บุคคลแบบกระจาย 
 
 ในการที่คูส่ือสารมีการติดตอสัมพันธกัน จะมีความผูกพันธกันมากนอยแคไหน หรือ
เปนไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั้น ยอมขึ้นอยูกับพลังของขาวสาร (Strength of Weak Tie) ซ่ึง
ในทางทฤษฎสัีงคมวิทยา ไดมีการใชเครื่องมืออยางหนึง่สําหรับการเชื่อมโยงสังคมระดับยออยกบั
สังคมระดับใหญ คือการวิเคราะหความสมัพันธทางสังคม โดยใชปฏิกิริยาสัมพันธในระดับยอย คอื 
“พลัง” หรือ “กําลัง” (Strength) ของหนวยความสัมพันธแตละคู (Dyadic Ties) จากการศึกษาพบวา 
การที่บุคคลสองคนมีความผูกพันตอกนัมากนอยเพียงใด จะมีผลตอระดับความเกี่ยวโยงของ
เครือขายสัมพันธในหมูเพื่อนๆ ของคนทั้งสอง นอกจากนั้นลักษณะความสัมพันธทางสังคมแบบผิว
เผิน (Weak Tie) ยังมผีลกระทบตอการแพรกระจายขาวสาร การเลื่อนช้ันทางสังคม (Social 
Mobility) และการจดัระเบียบชุมชน (Community Organization) สําหรับเรื่องอื่นๆ สวนใหญจะเนน
ที่ความผูกพันแบบสนิทสนมแนนแฟนมากกวา ซ่ึงลักษณะของความผูกพันระหวงบุคคลในสังคม 
แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คอื 
 1.ความผูกพันธแบบสนิทสนมแนนแฟน (Strong Tie) 
 2.ความผูกพันแบบผิวเผิน (Weak Tie) 
 3.ไมมีความผกูพัน (Absent) 
 ระดับความผูกพันจะมีมากหรือนอยเพยีงใด ขึ้นอยูกับ 
 1.ผลรวมของจํานวนเวลาทีม่ีการติดตอสัมพันธกัน 
 2.ความเขมขนของอารมณ ความรูสึกคุนเคยในการติดตอสัมพันธกัน 
 3.ความคุนเคยสนิทสนมไวเนื้อเช่ือใจซึ่งกนัและกนัของคูส่ือสาร 
 4.การชวยเหลือซ่ึงกันและกนัของคูส่ือสาร 

 

DPU



 35 

 นอกจากนี้ยังสามารถจําแนกตามมิติไดอีก 2 มิติ คือการมีความใกลชิดในเชิงบวก 
(Positive Tie) หรือการมีความใกลชิดในเชิงลบ (Negative Tie) และการมีความสัมพันธในลักษณะ
สมมาตร (Symmetry) หรือไมสมมาตร (Asymmetry) 
 นอกจากคู ส่ือสารจะมี ลักษณะความผูกพันตอกันในแบบตางๆ  แลว  ในการ
ติดตอส่ือสารแตละครั้ง คุณลักษณะของคูส่ือสารที่เหมือนกันและแตกตางกัน จะเปนปจจัยสําคัญที่
สามารถทํานายไดวา “ใครจะถายทอดขาวสารตอไปยังใคร และในการถายทอดขาวสารนั้นจะมี
ประสิทธิภาพเพียงไร” คุณลักษณะที่เหมือนกัน (Homophily) หมายถึง ระดับความเหมือนกันของ
บุคคลสองคนที่มีปฏิกิริยาสัมพันธตอกันในดานตางๆ เชน ความเชื่อ คานิยม การศึกษา สถานภาพ
ทางสังคม ความชอบ เปนตน ซ่ึงตรงกันขามกับคุณลักษณะที่แตกตางกัน (Hetterophily) ซ่ึง
หมายถึง ระดับความแตกตางกันของบุคคลทั้งสองที่มีปฏิกิริยาสัมพันธกันในดานตางๆ ดังกลาว มี
ผูใหทรรศนะวา “การสื่อสารจะเกิดขึ้นไดบอยครั้ง มีประสิทธิภาพ และเปนไปดวยความราบรื่นนั้น 
เมื่อผูรวมส่ือสารมีลักษณะที่คลายคลึงกัน ดังที่ทารด (Trade) ไดกลาววา “ความสัมพันธทางสังคม
จะใกลชิดกันมากขึ้นระหวางบุคคลที่มีอาชีพและการศึกษาเหมือนกัน” 
 
 โรเจอร และชูเมคเกอร (Rogers and Shoemaker, 1971) ไดกลาววา การสื่อสารที่ราบร่ืน 
จะเกิดขึ้นเมื่อผูส่ือสารมีลักษณะเหมือนๆ กัน และการสื่อสารที่ราบรื่นนี้จะกอใหเกดิผลดีหรือผลใน
ดานบวกแกผูที่ส่ือสารนั้น เมื่อแหลงสารและผูรับมีทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และภาษาเหมือนๆ 
กัน กลาวอีกนยัหนึ่งคือ มีสภาพประสบการณคลายๆ กนั การสื่อสารก็มีแนวโนมทีจ่ะเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ เพราะผูที่เหมือนกนัจะมคีวามสามารถในการเอาใจใสเราไดดีกวาผูที่ตางกัน การ
ส่ือสารระหวางผูที่มีคุณลักษณะตางกัน มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดความไมพองตองกันในทาง
ความคิดหรือความเชื่อ (Cognitive Dissonance) เพราะไมเขาใจในความแตกตางระหวางกัน ผูที่
ส่ือสารกับคนที่ตางกับตัวเองมาก จะตองเผชิญกับความผิดหวังและความไมมีสมรรถภาพของการ
ส่ือสาร 
 อยางไรก็ตาม แมวาคณุลักษณะที่เหมือนกนัของผูส่ือสารจะชวยใหเกดิความรูสึกทีด่ีตอ
กันเขาใจกันไดดี แตคุรลักษณะดังกลาวก็เปนอุปสรรคตอการแพรกระจายขาวสาร ความคิด หรือนว
ตกรรมใหมๆ ได เพราะการที่บุคคลมีเนื้อหาขาวสารคลายๆ กัน ทําการสื่อสารเปนประจํา ตางฝาย
ตางมีโอกาสที่จะไมไดรับขอมูลหรือความรูใหมๆ จากกนัและกนัได และจากการวจิัยของพารสัน 
และมารแชล (Person & Marshall) พบวา ในประเทศฟลิปนสและอินเดีย เครือขายการสื่อสารของ
การวางแผนครอบครัวจะตางจากเครือขายของนวกรรมอืน่ๆ คือ ผูที่ส่ือสารกันเกีย่วกับเรื่องการ
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วางแผนครอบครัวจะมีคณุลักษณะที่เหมือนกันมาก ซ่ึงทําใหการแพรกระจายนวกรรมดานนี้ทําได
ชา เปนตน 
 

 โรเจอร (Rogers) ไดสรุปความสัมพันธระหวางคณุลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกตาง
กันของคูส่ือสาร ศักยภาพในการแลกเปลีย่นสารสนเทศ และระดับความใกลชิดของคนที่ส่ือสารไว
ดังนี ้
 1.ความผูกพันอยางผิวเผิน หมายถึง การมีความใกลชิดกันในระดบัต่ํา (Low Proximity) 
ความผูกพันอยางสนิทสนม หมายถึง การมคีวามใกลชิดในระดับสุง (High Proximity) 
 2.ระดับความใกลชิดกันของคูส่ือสาร จะมีความสัมพนัธในเชิงลบกบัศักยภาพในการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
 3.ระดับความแตกตางกันของคูส่ือสาร จะมีความสัมพันธในเชิงบวกกบัศักยภาพในการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
 4.ระดับความใกลชิดของคูส่ือสาร จะมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความเหมือนของคู
ส่ือสาร 

แนวคดิเกีย่วกบัการกระจายขอมูลขาวสารดังกลาวนัน้ สามารถนํามาประยกุตใชกับ
แนวทางของผูวิจัยในดานการวิเคราะหคณุลักษณะของสงตอหรือการกระจายตวัของอีเมลขยะ จาก
ผูสงขอมูลอีเมลขยะนั้นๆ ไปยังผูรับอื่นๆ เพื่อใชประกอบการวิเคราะหรูปแบบการกระจายตัวของ
อีเมลขยะในประเภทตางๆ ในลําดับตอไป 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจยัที่นํามาศึกษาเปนงานที่เกีย่วของกบัการพึงพอใจ การใชอินเทอรเน็ต และการ
ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถสรุปเปนใจความสําคัญไดดังนี ้
 อัญชนา บุญเรือง (2540) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทยีบพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของหญิง และชาย ในองคกรธุรกิจ พบวาการใชเทคดนโลยีสารสนเทศ 
พฤติกรรมทางเพศมีความแตกตางกัน ผูชายใชงาน CD-ROM และอินเทอรเน็ตมากกวา สวนผูหญิง
จะใชโทรศัพทมือถือมากกวา 
 วชิระ ตุนสกุล (2543) ศึกษาเรือ่งความพึงพอใจของพนกังานตอการใชระบบ
อินทราเน็ตในองคกร : ศึกษากรณีบริษัทปนูซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) สํากนกังานใหญ เพื่อการ
ส่ือสารภายในองคกร พบวา จดหมายอิเล็กทรอนิกส มีการใชงานมากทีสุ่ดในการสื่อสารทุกวัน โดย
พบวา เพศ อายุ การศึกษา ตาํแหนงหนาที่ อายุการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช และ
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พบวา พฤติกรรมการใชอินทราเน็ตในระยะเวลาและลกัษณะงานทีต่างกัน จะมีความสัมพันธกบั
ความพึงพอใจในการใช 
 พรเทพ ศรีสมบัติ ศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอการใชจดหมายอเิล็กทรอนิกสของ
พนักงานในองคกร เพื่อศึกษาลักษณะการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสของพนักงาน และศึกษา
ความพึงพอใจของพนักงานตอการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงพบวาปจจยัสวนบุคคลที่แตกตาง
กันมีผลตอลักษณะการใชงานของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกัน และพนกังานมคีวามพึง
พอใจในในการใชจดหมายอเิล็กทรอนิกสที่แตกตางกัน 
 ศนูยรัฐ บญุยมณี ศึกษาเรื่องการประเมินคณุคาและการใชประโยชนขาวสารดาน
การเงิน ในหนังสือพิมพของผูบริหารธนาคารพาณิชยไทย เพื่อศึกษาลักษณะการเปดรับขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การใชประโยชนขอมูลขาวสารดานการเงิน ในหนังสือพิมพของผูบริหาร
ธนาคารพาณิชยไทย ซ่ึงพบวา การประเมินคุณคาขาวมีความสัมพัมธกับการใชประโยชนดาน
ขาวสารทางดานการเงินเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความถูกตองของขอมูลขาวสารมี
ความสัมพันธกับการใชประโยชนดานขอมูลขาวสาร เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความ
นาเชื่อถือและความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกับการใชประโยชนขอมูลขาวสาร
ดานการเงนิ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 สํานักงานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาต ิ (2544) ไดศกึษาเรื่อง รายงาน
ผลสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ในป 2543 พบวา ความไมเทาเทียมกันในระหวาง
เพศในดานอินเทอรเน็ตไดลดลงไปมาก ความแตกตางของการใชอินเทอรเน็ตของคนในกรุงเทพ
และตางจังหวดัยังมีอยูมากไมแตกตางจากปกอนๆ มากนัก และผลการสํารวจดานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสพบวา นับวาไดรับความนยิมมากที่สุด เมื่อเทียบกับการใชงานอินเทอรเน็ตในดาน
อ่ืนๆ กลาวคือ ผูใชประมาณรอยละ 37 ระบวุา ใชอินเทอรเน็ตในการรับ-สงอีเมลมากที่สุด  
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเ ร่ือง  การวิเคราะหการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส : 
กรณีศึกษาพฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากพนักงาน บมจ.แสนสิริ ผูวิจัย
ดําเนินงานวิจัยโดยใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณดวยวิธีการสํารวจขอมูล (Survey Research) จากการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) และใชคาสถิติ (Statistic) ในการหาคาความสัมพันธของตัวแปร 
และใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Science) เพื่อศึกษาปริมาณการกระจายตัวของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ จากกลุมตัวอยางถึงบุคคลอื่น 
 
3.1  ประชากร 
 คือ พนักงานบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ทุกคนที่ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตัง้แต
ระดับผูจัดการฝายหรือเทียบเทาลงมา ซ่ึงปฏิบัติงานอยู ณ สํานักงานใหญ และสํานกังานโครงการ
ทั่วกรุงเทพฯ ซ่ึงมีประชากรอยูทั้งส้ิน 200 คน ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยนีม้ีการแบงวิธีการวิจัยออกเปน
สองสวน ดังนัน้จึงมีการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 สวนดวย ดังนี ้

3.1.1  สวนที่หนึ่ง การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ปริมาณ
การไดรับจดหมายอิเ ล็กทรอนิกสที่ไม เกี่ยวของกับการทํางาน  และรูปแบบของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมในการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานแตกตางกัน  โดยกําหนดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 
200 คน ในการตอบแบบสอบถาม  

3.1.2  สวนที่สอง การทดลองเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
มีความสัมพันธตอปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยใชวิธีการคํานวณหา
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จของ Krejcie & Morgan (ดร.ยุทธ ไกยวรรณ, ไมระบุ : 100) 
จากจํานวนกลุมตัวอยางจากขั้นตอนที่หนึ่ง ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 200 คน ดังนั้นสามารถกําหนดกลุม
ตัวอยางในขั้นตอนการทดลองจํานวน 132 คน สวนกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ 
(Systematic Sampling) โดยแบงเปนชาย 66 คน และหญิง 66 คน 
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3.2  ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 
เนื่องจากการศึกษาวิจัยเร่ือง  การวิเคราะหการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส : 

กรณีศึกษาพฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากพนักงาน บมจ.แสนสิริ ซ่ึงเปน
การศึกษาในลักษณะขององคความรูรวม โดนผูวิจัยดําเนินงานวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ดวยวิธีการสํารวจขอมูล (Survey Research) จากการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช
คาสถิติ (Statistic) ในการหาคาความสัมพันธของตัวแปร และวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Science) เพื่อศึกษาปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ จากกลุม
ตัวอยางถึงบุคคลอื่น ดังนั้นจึงแบงขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้ 

3.2.1  สวนท่ีหนึ่ง การทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ปริมาณ
การไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส และรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
              3.2.1.1  เคร่ืองมือในการวิจัย 
             ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการศึกษาวจิัย โดยมี
ขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 
        1) ศึกษาเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการวจิัยที่เกี่ยวของ 
        2) แบบสอบถามที่ ผูใชไดสรางขึ้น  จากแนวคิดทฤษฏี  หลักการ 
ประกอบกับการดัดแปลงแบบสอบถามของผูที่เคยศึกษามาทางดานนี้ โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้น 
ครอบคลุมถึงตัวแปรทุกตัวที่ใชในงานวิจัย ทั้งนี้ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด โดย
การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อายุการทํางาน  
ระดับการศึกษา และลักษณะวิชาชีพ/การทํางาน จํานวน 5 ขอ เปนแบบตรวจรายการ (Check list) 
คือ มีหลายตัวเลือกแตใหผูตอบแบบสอบถามเลือกเพียงขอเดียว 

  ตอนที่ 2 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบ
อินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) จํานวน 4 ขอ เปนแบบตรวจ
รายการ (Check list) คือ มีหลายตัวเลือกแตใหผูตอบแบบสอบถามเลือกเพียงขอเดียว 

  ตอนที่ 3  พฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร 
(e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) จาํนวน 31 ขอ โดยใชมาตรวดัแบบลิเคิรท (Likert) มาตรา
สวนการประเมินคา (Rating scale) ตัวเลือกทั้งหมด 5 ตวั คือ  มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย  นอย
ที่สุด  ซ่ึงกําหนดการใหคะแนนดังนี ้
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    ตัวเลือก   คะแนน
   มากที่สุด           5 
   มาก       4 
   ปานกลาง              3 
   นอย        2 
   นอยที่สุด           1 
 

                3.2.1.2 การทดสอบเครื่องมือ  
                 ผูวิจยัไดนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปทาํการทดสอบความเที่ยงตรง
และความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามที่จัดทําแลวไปปฏิบัติดังนี ้

        1)  นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไข เพื่อใหมีความ 
เที่ยงตรงในเนือ้หาและนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

                             2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ไปทดสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยแจกแบบสอบถามกับพนักงาน บมจ.แสนสิริ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด 

ดวยวิธี Alpha Coefficient (Cronbach) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีนิยมใชตรวจสอบความเชื่อมั่นไดคา α  
(Alpha) = 0.9193  

 

               3.2.1.3 วิธีการศึกษา 
         1) การสํารวจและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตน จากเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับประเภทของขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นฐานที่ไดจากประสบการณของผูวิจัย 
         2) สรางแบบสอบถาม โดยการศึกษาจากตําราเอกสาร งานวิจัยและ
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ โดยเปนคําถามแบบเลือกตอบ และเติมคําในชองวาง ทั้งนี้ผูวิจัยวัดระดับ
ทัศนคติโดยประยุกตใชการวัดทัศนคติแบบ Likert’s Method ที่มีการวัดระดับ 5 ระดับ  

จากแบบสอบถามมีหลักเกณฑการใหคะแนน ผูวิจัยไดกําหนดการพิจารณาเกณฑ
คาเฉลี่ยของการทําใหคะแนนในการแบงระดับความสัมพันธของตัวแปร คาเฉลี่ยที่ได นํามาจดัทํา
เปนเกณฑวัดระดับแบงผลตามชวงความสําคัญ โดยแบงออกเปน 5 ชวงเทาๆ  กัน และแปรผลดังนี้ 
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 ี่จะแบงจํานวนชั้นท

)ดคะแนนต่ําสุดคะแนนสูงสุ( −
    =   

5
15−

  =  0.80 

 

จากเกณฑดังกลาว สามารถแปรความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี ้
มีพฤติกรรมในการสง e – mail นอยที่สุด มีคาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 

 มพีฤติกรรมในการสง e – mail  นอย  มีคาเฉลี่ยระหวาง 1.81-2.60 
 มีพฤติกรรมในการสง e – mail  ปานกลาง มีคาเฉลี่ยระหวาง 2.61-3.40 
 มีพฤติกรรมในการสง e – mail  มาก  มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.41-4.20 
 มีพฤติกรรมในการสง e – mail  มากที่สุด มีคาเฉลี่ยระหวาง 4.21-5.00 
 

                 3.2.1.4 การวิเคราะหขอมูล 

                  การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดยการนําแบบสอบถามที่รวบรวม
ไดมาดําเนินการ ดังนี้ 
             1) การตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยตรวจดูความสมบูรณของ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
             2) การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองแลวมาลงรหัส 
             3) การประมวลผลขอมูล โดยนําขอมูลท่ีลงรหัสแลวมาบันทึกและ
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 
             4) การวิเคราะหขอมูล มีวิธีการดังนี้ 
                               (1) การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ 
อายุ อายุการทํางาน ระดับการศึกษา และลักษณะวิชาชีพ โดยวิเคราะหจากคาความถี่ คารอยละ โดย
นําเสนอในรูปแบบของตาราง 
                               (2) การวิเคราะหลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุม
ตัวอยาง โดยวิเคราะหจากคาความถี่ คารอยละ โดยนําเสนอในรูปแบบของตาราง 

                            (3) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุม
ตัวอยาง  โดยวิเคราะหจากคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอ
ในรูปแบบของตาราง 
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                             (4) การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบ
ความสัมพันธของสมมติฐานโดยใชวิธีวิเคราะหทางสถิติ t-test สําหรับวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางตัวแปร 2 กลุมและวิธี F-test สําหรับการวิเคราะหมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 โดยนําเสนอในรูปแบบของตาราง 
  

        3.2.1.5 ตัวแปรที่ใชในงานวิจัยสมมติฐาน 
   จากสมมติฐานหลักทั้ง 3 ขอ ไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการ

วิจัยคร้ังนี้ ดังตอไปนี้ 
   สมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล 
       H0  : ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
       จดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน   
        H1 : ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
        จดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 

 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะสวนบุคคล 
 ตวัแปรตาม คอื พฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

        
    สมมติฐานที่ 2 ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
         H0  : ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอ 
         พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 

         H1 : ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอ 
         พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 

 ตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณการไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 ตวัแปรตาม คอื พฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

    
   สมมติฐานที่ 3 รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
          H0  : รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอ 
          พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 

                H1 : รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอ 
          พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
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 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 ตัวแปรตาม คอื พฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 
     3.2.1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

              จากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวของ ผูวิจยัไดกําหนดกรอบ
แนวคดิการวิจยั จากตัวแปรเพื่อใชในการศกึษาเกีย่วกับปจจัยสวนบุคคล ปริมาณการไดรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และรูปแบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ดังนี ้

 
 
 
 

                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการสงตอจดหมาย

อิเล็กทรอนกิสถึงบุคคลอื่น 

 

ผูใชบริการจดหมาย

อิเล็กทรอนกิส 

เปดรับขอมูลขาวสารจาก

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

สง ไมสง 

1. ปจจัยสวนบุคคล 
2. ปริมาณการไดรับ E-mail ที่
ไมเกี่ยวกับการทํางาน  

3. รูปแบบ E-mail ที่ไม
เกี่ยวของกับการทํางาน 

 
  3.2.2  สวนที่สอง การทดลองเกี่ยวกับ ประเภทเนื้อหาขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
มีความสัมพันธตอปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

                     3.2.2.1 เคร่ืองมือในการวิจัย 

              การทดลองเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส  มี
ความสัมพันธตอปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยมีการใชเครื่องมือในการ
ทดลอง 2 ลักษณะ แบงเปน 
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  1) โปรแกรม Microsoft Outlook โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อ
ทดสอบการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 ประเภท ถึงกลุมตัวอยางผานระบบ
อินทราเน็ตภายในองคกร เพื่อทดสอบการเปดอาน การลบทิ้ง และการไมเปดอานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสในแตละประเภท  
  2) โปรแกรม Internet Counter Tracking1 โปรแกรมที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
โดยเฉพาะ เพื่อทดสอบเกี่ยวกับปริมาณการเปดรับขอมูลขาวสารจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส บน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดประยุกตระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรผาน
โปรแกรมที่ไดสรางขึ้น เพื่อใหสามารถแสดงผลการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสในแตละ
ประเภท โดยพัฒนาจากโปรแกรม ASP.NET ในการติดตามการเปดอานขอมูลจดหมาย และใช
โปรแกรม SQL ในการเก็บฐานขอมูลที่แยกการแสดงผลเปนจํานวนนับ แบบรายวัน ในระยะเวลา 2 
สัปดาห 
 

              3.2.2.2 เก่ียวกับการทดลอง และขั้นตอนการทดลอง 
               ขั้นตอนที่ 1 แบงหมวดเนื้อหาขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับการทดลอง
ออก เปน 13 ประเภท2 ไดแก 
  1.จดหมายอิเล็กทรอนิกสทีเ่นื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ 

2.จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง  
3.จดหมายอิเล็กทรอนิกสทีเ่นื้อหาเกี่ยวกับสังคม อาชญากรรมและการดําเนินคดี  
4.จดหมายอิเล็กทรอนิกสทีเ่นื้อหาเกี่ยวกับภัยภิบัติ ภัยธรรมชาติ  
5.จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรที่ทันสมัย   
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เนื้อหาเกี่ยวกับกีฬา  
7.จดหมายอิเล็กทรอนิกสทีเ่นื้อหาเกี่ยวกับดาราและผูมีช่ือเสียงในสังคม  
8.จดหมายอิเล็กทรอนิกสทีเ่นื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร-ดูดวง 

                                                  
 

1 โปรแกรม Internet Counter Tracking เปนโปรแกรมที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อติดตามและวัด
คาการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตละประเภท โปรแกรมดังกลาวไมสามารถระบุคาการวัดไดวา ผูที่เปด
อานขอมูลเปนใคร แตสามารถแสดงผลการเปดอานเปนจํานวนนับ และระบุความถี่การเปดอานขอมูลไดเปน
รายวัน ซึ่งแสดงถึงปริมาณการเปดอานจดหมายของผูรับโดยรวม  
 
 2 ผูวิจัยแบงหมวดเนื้อหาจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตามแนวทางการจัดประเภทของขาวสาร โดยแบง
ออกเปน 13 ประเภท โดยตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกันตามรายละเอียดในภาคผนวก 
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9.จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาด/ส่ิงมหัศจรรย  
10.จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ   
11.จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เนื้อหาเกี่ยวกับโฆษณาและประชาสัมพันธสินคา  
12. จดหมายอิเล็กทรอนิกสทีเ่นื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ 
13. จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เนื้อหาเกี่ยวกับเบ็ดเตล็ดทั่วไป   

               ขั้นตอนที่ 2  สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 ประเภท ถึง
กลุมตัวอยางในการทดลองจํานวน 132 คน ผานโปรแกรม Microsoft Outlook เพื่อทดสอบการเปด
อาน การลบทิ้ง และการไมเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสในแตละประเภท โดยสงขอมูลจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 ฉบับ พรอมกัน เร่ิมตั้งแตวันศุกร3  รวมระยะเวลาการ
จัดเก็บขอมูลสําหรับการทดลองสงจดหมายถึงกลุมตัวอยางการทดลองผานระบบ Microsoft 
Outlook ทั้งส้ิน 14 วัน 
              ขั้นตอนที่ 3  การจัดเก็บฐานขอมูลบนโปรแกรม Internet Counter Tracking 
เพื่อทดสอบการวัดปริมาณการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด บนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ที่มีการแยกตามประเภทเนื้อหาที่มีความแตกตางกัน 13 ประเภท ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวิจัยไดประยุกตระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรผานโปรแกรมที่ไดสรางขึ้น เพื่อใหสามารถแสดงผล
การเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสในแตละประเภท โดยพัฒนาจากโปรแกรม ASP.NET ในการ
ติดตามการเปดอานขอมูลจดหมาย และใชโปรแกรม SQL ในการเก็บฐานขอมูลที่แยกการแสดงผล
เปนจํานวนนับ แบบรายวัน ในระยะเวลา 2 สัปดาห 
 

              3.2.2.3 การวิเคราะหและประมวลผลจากการทดลอง  
                          1)  จัดเก็บขอมูลการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตาง

กันจํานวน 13 ฉบับ ที่ผูวิจัยไดทดลองสงใหกลุมตัวอยาง 132 คน ในระยะเวลา 14 วัน ผานระบบ
อินทราเน็ต Microsoft Outlook ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และจัดประมวลผลใน
รูปของตารางคาความถี่ รอยละ เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของการเปดรับ การลบทิ้ง และการไมเปด
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 ประเภท 

                                                  
 

3 ผูวิจัย เริ่มสงขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกันในวันศุกร เนื่องจากผลจากการตอบ

แบบสอบถามของกลุมตัวจากการทดสอบสมมติฐาน พบวาพนักงานแสนสิริสวนใหญมีการเปดอานจดหมายใน
ชวงเวลาที่วางจากการทํางาน และจากการสอบถามกลุมตัวอยาง พบวาในวันศุกรเปนวันที่มีกิจกรรมและภาระกิจ
ที่เกี่ยวกับการทํางานที่เครงเครียด นอยกวาวันทํางานในชวงวันจันทรถึงวันพฤหัส และวันหยุดสุดสัปดาห 
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                         2)  จัดเก็บขอมูลการเปดรับโดยรวม ของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มี
เนื้อหาแตกตางกันจํานวน 13 ฉบับ จากระบบ Internet Counter Tracking ในระยะเวลา 14 วัน 
เพื่อใหไดคาผลรวมของการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 ประเภท 
หลังจากนั้นดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และจัดประมวลผลในรูปของตาราง
คาความถี่ รอยละ 
                        3) นําคาปริมาณการเปดรับโดยรวม ของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มี
ลักษณะเนื้อหาแตกตางกันจํานวน 13 ประเภท ที่ไดจากระบบ Internet Counter Tracking ในแตละ
วัน มาเปรียบเทียบกับกับคาที่ไดจากการวัดปริมาณการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะ
เนื้อหาแตกตางกันจํานวน 13 ประเภท จากระบบ Microsoft Outlook เพื่อใหไดผลตางของปริมาณ
การกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกันจํานวน 13 ประเภทของบุคคลอื่น 
หลังจากนั้นดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และจัดประมวลผลเปรียบเทียบในรูป
ตารางคาความถี่ รอยละ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              3.2.2.4 กรอบแนวคิดการวิจัยเก่ียวกับการทดลอง 
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               จากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบ
แนวคดิการทดลองเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน มีปริมาณการกระจายตัว
อยางไร 
 ขั้นตอนที่ 1 การทดลองสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 ประเภท 
ถึงกลุมตัวอยางการทดลอง 

  
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 ขัน้ตอนที่ 2 การเปรียบเทยีบผลตางระหวางปริมาณกลุมตัวอยางการทดลองที่เปดอาน 
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกัน 13 ประเภท จากระบบ Microsoft Outlook และปริมาณผูเปด
อาน จากระบบ Internet Counter Tracking เพื่อแสดงคาการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มี
เนื้อหาแตกตางกันของบุคคลอื่น 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส : 
กรณีศึกษาพฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากพนักงาน บมจ.แสนสิริ” ในการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปนสองสวนคือ สวนแรกการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Science)  และสวนที่สองเปนการวิเคราะหผลจากการ
ทดลอง นําเสนอในรูปตาราง คาเฉลี่ยรอยละ  
 
4.1 การวิเคราะหผลการวิจัยในสวนของการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
 ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปนขั้นตอน และเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะห
ขอมูล  ดังนี้ 
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 N  แทน ขนาดกลุมตัวอยาง 
 X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) ของกลุมตัวอยาง 
  S.D.   แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 

  4.1.1 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบงการ
นําเสนอตามรายละเอียดดังนี้  

 4.1.1.1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อายุการ
ทํางาน ระดับการศึกษา และลักษณะวิชาชีพ โดยวิเคราะหจากคาความถี่ คารอยละ เสนอผลใน
รูปแบบของตาราง 

 4.1.12 การวิเคราะหลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส
จากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุมตัวอยาง โดย
วิเคราะหจากคาความถี่ คารอยละ เสนอผลในรูปแบบของตาราง 
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 4.1.1.3 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุม
ตัวอยาง  โดยวิเคราะหจากคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอผลใน
รูปแบบของตาราง 

  4.1.1.4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยวิธีการทดสอบคาสถิติ t-test 
และ F-test  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยเสนอผลในรูปแบบของตาราง 

 
 4.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

  4.1.2.1 การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อายุการทํางาน ระดับ

การศึกษา และลักษณะวิชาชีพ โดยวิเคราะหจากคาความถี่ คารอยละ  ดังตาราง 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูกลุมตัวอยาง 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน  รอยละ 
เพศ   

ชาย 73 36.50 
หญิง 127 63.50 

รวม 200 100.00 

อายุ   
นอยกวา 20 ป 1 0.50 
20-30 ป 123 61.50 
31-40 ป 67 33.50 
มากกวา 40 ป 9 4.50 

รวม 200 100.00 

อายุการทํางาน   
นอยกวา 1 ป 33 16.50 
1-5 ป 112 56.00 
6 - 10 ป 30 15.00 
มากกวา 10 ป 25 12.50 

รวม 200 100.00 
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ตารางที่ 4.1(ตอ)  
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน  รอยละ 

ระดับการศึกษา   
ต่ํากวาปริญญาตรี 16 8.00 
ปริญญาตรี 137 68.50 
ปริญญาโท  45 22.50 
สูงกวาปริญญาโท 2 1.00 

รวม 200 100.00 
ลักษณะวิชาชพี   

บัญชี 22 11.00 
วิศวกร 26 13.00 
การตลาด 35 17.50 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  11 5.50 
บริหารธุรกิจ 18 9.00 
ธุรการ 21 10.50 
กฎหมาย 11 5.50 
สถาปนิก/มัณฑนากร 13 6.50 
การขาย  1 0.50 
อ่ืน ๆ 42 21.00 

รวม 200 100.00 

   
   จากการสํารวจกลุมตัวอยางซึ่งเปนพนักงานบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.5  และเพศชาย คิดเปนรอยละ 36.5    
   โดยมีชวงอายุตั้งแต  20-30 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมา ไดแก  31-40 ป 
คิดเปนรอยละ 33.5   มากกวา 40 ป   คิดเปนรอยละ 4.5   และนอยกวา 20 ป มีจํานวนนอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 0.5  สวนใหญมีอายุการทํางานอยูในชวง 1-5 ป  คิดเปนรอยละ 56รองลงมา ไดแก นอย
กวา 1 ป คิดเปนรอยละ 16.50   6 - 10 ป  คิดเปนรอยละ 15  และนอยที่สุดคือกลุมตัวอยางที่มีอายุ
การทํางานมากกวา 10 ป   คิดเปนรอยละ 12.5  ซ่ึงจะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยู
ในชวงตอระหวางวัยรุนถึงวัยกลางคน กลุมคนเหลานี้มักจะมีความชํานาญในการใชจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุมาก  และผนวกกับการที่กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุการทํางานมาพอสมควร การเรียนรู  การใชหรือโอกาสที่ตองใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตจึงมีมาก และมีความจําเปนอยางยิ่งในการทํางานและใชใน
ชีวิตประจําวันดวย 
   สําหรับระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 68.5รองลงมา ไดแก ปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 22.5  ต่ํากวาปริญญาตรี  คิดเปน 
รอยละ 8 และสูงกวาปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 1  ดานลักษณะวิชาชีพของกลุมตัวอยาง พบวาสวน
ใหญมีลักษณะวิชาชีพอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 21  รองลงมา ไดแก  การตลาด  วิศวกร  บัญชี  ธุรการ  
บริหารธุรกิจ  สถาปนิก/มัณฑนากร และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีจํานวนเทากันกับกฎหมาย คิด
เปนรอยละ 17.5  รอยละ 11 รอยละ 10.5  รอยละ 9   รอยละ  6.5  และรอยละ 5.5  ตามลําดับ สวน
ลักษณะวิชาชีพที่นอยที่สุด คือ การขาย คิดเปนรอยละ 0.5  ดังนั้นจะเห็นไดวากลุมตัวอยาง มี
การศึกษาคอนขางสูง ซ่ึงเหมาะสมกับการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ต เพราะ
การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารอาจจะตองอาศัยทักษะในหลายดาน เชน คอมพิวเตอร 
ภาษาอังกฤษ สําหรับลักษณะวิชาชีพของกลุมตัวอยางจะเห็นไดวาคอนขางหลากหลาย และทําให
เห็นวาการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตทุกวิชาชีพมีความจําเปนตองใชทั้งส้ิน 
   
                4.1.2.2การวิเคราะหลักษณะทั่วไปเก่ียวกับการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส
จากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) 

 การวิเคราะหลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบ
อินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุมตัวอยาง โดยวิเคราะห
จากคาความถี่ คารอยละ ดังตาราง 
 

ตารางที่ 4.2  แสดงจํานวนและรอยละเกีย่วกับการใชบริการจดหมายอเิล็กทรอนิกสจากระบบ 
                     อินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) 

การใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส จํานวน  รอยละ 
ความถี่ในการใช   

สัปดาหละ 1 คร้ัง 7 3.50 
2-3 วันตอคร้ัง 4 2.00 
วันละ 1 คร้ัง 9 4.50 
วันละ 2-3 คร้ัง 28 14.00 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ)  
 

การใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส จํานวน  รอยละ 
ความถี่ในการใช (ตอ)   

วันละ 4-6 คร้ัง 18 9.00 
วันละ  7-10 ครั้ง 17 8.50 
มากกวา 10 คร้ังตอวัน 117 58.50 

รวม 200 100.00 
ปริมาณการรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการทํางานตอวัน 

1-5 ฉบับ 31 15.50 
6-10 ฉบับ 43 21.50 
11-15 ฉบับ 31 15.50 
16-20 ฉบับ 31 15.50 
21-30 ฉบับ 36 18.00 
31-50 ฉบับ 15 7.50 
51-80 ฉบับ 5 2.50 
มากกวา 80 ฉบับ 8 4.00 

รวม 200 100.00 
การรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางานตอวัน 

เคย 193 96.50 
ไมเคย 7 3.50 

รวม 200 100.00 
ปริมาณการรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางานตอวัน 

1-5 ฉบับ 76 39.38 
6-10 ฉบับ 63 32.64 
11-15 ฉบับ 25 12.96 
16-20 ฉบับ 16 8.29 
21-30 ฉบับ 4 2.07 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ)  
 

การใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส จํานวน  รอยละ 

ปริมาณการรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางานตอวัน (ตอ) 
31-50 ฉบับ 5 2.59 
51-80 ฉบับ 1 0.52 
มากกวา 80 ฉบับ 3 1.55 

รวม 193 100.00 
 

   จากการศึกษาเกี่ยวกับการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตภายใน
องคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุมตัวอยางซึ่งเปนพนักงานบริษัท แสนสิริ 
จํากัด (มหาชน)  พบวา  สวนใหญมีความถี่ในการใช มากกวา 10 ครั้งตอวัน คิดเปนรอยละ 58.5 
รองลงมา ไดแก วันละ 2-3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 14  วันละ 4-6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 9  วันละ 7-10 ครั้ง 
รอยละ 8.5  วันละ 1 คร้ัง รอยละ 4.5  สัปดาหละ 1 คร้ัง รอยละ 3.5 และนอยที่สุด คือ 2-3 วันตอครั้ง  
คิดเปนรอยละ  2 ในเรื่องของปริมาณการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการทํางานตอวัน 
พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางมีการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการทํางานตอวัน  6-10 ฉบับ  
คิดเปนรอยละ 21.5  รองลงมา ไดแก 21-30 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 18  11-20 ฉบับและ1-5 ฉบับ มี
จํานวนเทากัน  คิดเปนรอยละ 15.5  31-50 ฉบับ รอยละ 7.5 มากกวา 80 ฉบับ รอยละ 4  และสวน
นอยที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการทํางานตอวันถึง 51-80 ฉบับ คิดเปนรอยละ 2.50  
จากขอมูลแสดงใหเห็นวา การใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร 
(e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) กลุมตัวอยางมีความถี่ในการใช และปริมาณการไดรับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสคอนขางสูงมาก ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพการสื่อสารดวยอิเล็กทรอนิกสของ
องคกร และเปนจุดแข็งที่สามารถนําไปใชในการแขงขันกับคูแขงในตลาดได 
   สําหรับการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน พบวาสวนใหญกลุม
ตัวอยางเคยไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน  คิดเปนรอยละ  96.5  และไมเคย
รับคิดเปนรอยละ 3.5   ซ่ึงปริมาณการไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางานตอวัน 
พบวา สวนใหญมีปริมาณการไดรับ  1-5 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 39.38  รองลงมา ไดแก  6-10 ฉบับ  
คิดเปนรอยละ 32.64   11-15 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  12.96  16-20 ฉบับ คิดเปนรอยละ 8.29  31-50 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 2.59 21-30 ฉบับ คิดเปนรอยละ 2.07  มากกวา 80 ฉบับ คิดเปนรอยละ 1.55  
และนอยที่สุดคือ 51-80 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 0.52  จากขอมูลแสดงใหเห็นวา ถึงแมกลุมตัวอยาง
สวนใหญจะมีการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน  แตเมื่อมีการเปรียบเทียบ
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ปริมาณการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการทํางานกับการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไม
เกี่ยวกับการทํางาน พบวา  พนักงานมีการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการทํางานมากกวา แสดงให
เห็นถึงการสื่อสารเรื่องงานภายในองคกรโดยใชระบบอินทราเน็ตมีสูงและกลุมตัวอยางให
ความสําคัญในการทํางานมาก 
 
ตารางที่ 4.3  แสดงจํานวนและรอยละเกีย่วกับรูปแบบจดหมายอเิล็กทรอนิกสที่ไดรับของกลุม 
                    ตัวอยาง 

จัดอับดับ 
รูปแบบ เคย ไมเคย 

จํานวน ลําดับที ่

1. ขอความธรรมดา (Text Message) 186 
(93.0) 

14 
(7.0) 

105 
(52.5) 

1 

2. รูปภาพ 184 
(92.0) 

16 
(8.0) 

95 
(47.5) 

2 
 

3. โปรแกรมไฟล/เกมส อาทิ EXE, Flash ฯลฯ 136 
(68.0) 

64 
(32.0) 

78 
(39.0) 

3 
 

4. คลิปวิดิโอ 157 
(78.5) 

43 
(21.5) 

68 
(34.0) 

4 

5. อ่ืนๆ 0 200 
(100) 

0  

 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับของกลุมตัวอยาง พบวา
สวนใหญกลุมตัวอยางเคยไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตในรูปแบบของ
ขอความธรรมดา (Text Message)  เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ รูปภาพ  โปรแกรมไฟล/เกมส อาทิ 
EXE, Flash ฯลฯ  และ คลิปวิดิโอ  เปนอันดับสุดทาย  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีรูปแบบการใช
พื้นฐานคือ ขอความธรรมดา (Text Message) และรูปภาพ  สวนโปรแกรมไฟล/เกมส อาทิ EXE, 
Flash ฯลฯ  และคลิปวิดิโออาจจะมีความจําเปนนอยในการใชทํางานปกติ 
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              4.1.2.3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
จากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook)  

   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบ
อินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุมตัวอยาง  โดยวิเคราะห
จากคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังตาราง 
 
ตารางที่ 4.4   แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการ 
    ทาํงานตอวันของกลุมตัวอยาง 

การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมเก่ียวกับการทํางาน จํานวน  รอยละ 
การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน 

เคย 173 86.5 
ไมเคย 27 13.5 

รวม 200 100.00 

ปริมาณการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางานตอวัน 
1-5 ฉบับ 119 68.79 
6-10 ฉบับ 37 21.39 
11-15 ฉบับ 13 7.52 
16-20 ฉบับ 3 1.74 
21-30 ฉบับ 0 0 
31-50 ฉบับ 1 0.56 
51-80 ฉบับ 0 0 
มากกวา 80 ฉบับ 0 0 

รวม 173 100.00 

  
  จากการศึกษาเกี่ยวกับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางานของกลุม
ตัวอยาง พบวา สวนใหญเคยสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน  คิดเปนรอยละ 86.5 
และที่ไมเคยสง คิดเปนรอยละ 13.5 ในเรื่องของปริมาณการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับ
การทํางานตอวัน พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางมีปริมาณการสง 1-5 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  68.79 
รองลงมา ไดแก 6-10 ฉบับ คิดเปนรอยละ 21.39 11-15 ฉบับ คิดเปนรอยละ 7.52  16-20 ฉบับ  คิด
เปนรอยละ 1.74 และ 31-50 ฉบับ คิดเปนรอยละ 0.56  จากการศึกษาแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง
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สวนใหญมีการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางานในแตละวันคอนขางนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการไดรับในแตละวัน อยางนอย 20 คน ที่ไดรับจดหมายแตไมมีการสงตอ
แสดงวากลุมตัวอยางที่ไมมีการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสตอไปยังบุคคลอื่นมิไดใหความสําคัญกับ
เนื้อหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับ 
 
ตารางที่ 4.5  แสดงจํานวนและรอยละเกีย่วกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward  
                     e-mail) ที่ไมเกีย่วกับการทํางานของกลุมตัวอยาง (ลักษณะของ e-mail) 

พฤติกรรมการสง e-mail  
ขอความ 

X  S.D. แปลผล 
1.e-mail ที่สงเปนขอความธรรมดา (Text  Massage) 3.33 1.264 ปานกลาง 
2. e-mail ที่สงเปนรูปภาพ 3.28 1.191 ปานกลาง 
3. e-mail ที่สงเปนโปรแกรมไฟล / เกมส 2.02 1.217 นอย 
4. e-mail ที่สงเปนคลิปวิดิโอ 2.07 1.165 นอย 
5.อ่ืนๆ 1.99 1.299 นอย 

เฉล่ียรวม 2.54 0.892 นอย 
 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward e-mail) ที่ไม
เกี่ยวกับการทํางานของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับลักษณะของ e-mail ที่มีการสงตอ พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีพฤติกรรมการสงตอในปริมาณนอย  มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.54  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสรูปแบบขอความธรรมดา (Text  
Massage) และ จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีรูปแบบเปนรูปภาพ ในปริมาณปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.33 
และ 3.28 ตามลําดับ ) สวนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เปนโปรแกรมไฟล / เกมสและคลิปวิดิโอ มี
ปริมาณสงตอนอย (คาเฉลี่ย 2.07  2.02 และ 1.99 ตามลําดับ)  ดังนั้นจากขอมูลแสดงเห็นวากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward e-mail) ที่ไมเกี่ยวกับการทํางานในทุก
รูปแบบ แตมีปริมาณที่สงตอนอย  แสดงใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (Forward e-mail) ที่ไมเกี่ยวกับการทํางานคอนขางนอย 
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ตารางที่ 4.6  แสดงจํานวนและรอยละเกีย่วกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward  
                     e-mail) ที่ไมเกีย่วกับการทํางานของกลุมตัวอยาง (ขนาดของขอมูล) 

พฤติกรรมการสง e-mail  
ขอความ 

X  S.D. แปลผล 
1.e-mail ที่สงสวนใหญมากกวา 1 เมกกะไบต. 2.85 1.185 ปานกลาง 
2.e-mail ที่สงสวนใหญนอยกวา1 เมกกะไบต 3.54 1.017 มาก 

เฉล่ียรวม 3.20 0.933 ปานกลาง 
 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward e-mail) ที่ไม
เกี่ยวกับการทํางานของกลุมตัวอยาง ในดานขนาดของขอมูลที่สงตอ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 
มีพฤติกรรมการสงตอในปริมาณปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.20 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส  ที่มีขนาดเล็กกวา 1 เมกกะไบต กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงตอใน
ปริมาณมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.54  และจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีขนาดใหญกวา 1 เมกกะไบต กลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการสงในปริมาณปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.85  จากขอมูลแสดงใหเห็นวาถา
จดหมายอิเล็กทรอนิกสมีขนาดเล็ก จะมีพฤติกรรมการสงตอในปริมาณที่มาก ในทางตรงกันขามถา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส มีขนาดใหญ จะมีพฤติกรรมการสงตอในปริมาณที่นอยเนื่องจากใชเวลาใน
การโหลดขอมูลนาน และจะทําใหไฟลเก็บขอมูลเต็มเร็วขึ้น 
 
ตารางที่ 4.7  แสดงจํานวนและรอยละเกีย่วกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward  
                     e-mail) ที่ไมเกีย่วกับการทํางานของกลุมตัวอยาง (ลักษณะเนื้อหาขอมูล) 

พฤติกรรมการสง e-mail  
ขอความ 

X  S.D. แปลผล 
1. e-mail ธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ 2.52 1.194 นอย 
2. e-mail เกีย่วกับการเมือง 2.43 1.171 นอย 
3. e-mail เกีย่วกับสังคม,อาชญากรรม,การดําเนินคด ี 2.45 1.151 นอย 
4. e-mail เกีย่วกับภยัธรรมชาติ 2.59 1.109 นอย 
5. e-mail เกีย่วกับเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร 2.72 1.157 ปานกลาง 
6. e-mail เกีย่วกับกีฬา 2.37 1.217 ปานกลาง 
7. e-mail เกีย่วกับบันเทิง,ดาราหรือผูมีช่ือเสียง 2.98 1.188 ปานกลาง 
8. e-mail เกีย่วกับโหราศาสตร 2.65 1.243 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ)  
 

พฤติกรรมการสง e-mail  

ขอความ 
X  S.D. แปลผล 

9. e-mail เกีย่วกับเรื่องแปลก 2.99 1.240 ปานกลาง 
10. e-mail เกีย่วกับเรื่องเพศ 2.41 1.311 ปานกลาง 
11. e-mail เกีย่วกับการโฆษณา 2.31 1.200 นอย 
12. e-mail เกีย่วกับธรรมะ 2.23 1.120 นอย 
13. e-mail เบด็เตล็ดทั่วไป เชน กลอน บทความฯลฯ 2.53 1.240 นอย 

เฉล่ียรวม 2.55 0.868 นอย 
 
 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward  e-mail) ที่ไม
เกี่ยวกับการทํางานของกลุมตัวอยาง ในดานลักษณะเนื้อหาขอมูล พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการสงตอในปริมาณที่นอย  มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.55  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  กลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการสงตอในปริมาณปานกลางสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะ
เนื้อหาขอมูล เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร   กีฬา  บันเทิงและดาราหรือผูมีช่ือเสียง 
โหราศาสตร เร่ืองแปลก  และเรื่องเพศ  สําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะเนื้อหาขอมูล 
เกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม อาชญากรรม การดําเนินคดี ภัยธรรมชาติ การ
โฆษณา  ธรรมะ  และเบ็ดเตล็ดทั่วไป เชน กลอน บทความ ฯลฯ กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงตอ
ในปริมาณนอย  จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมักจะสงขอมูลคลายเครียดมากกวาขอมูลที่หนัก 
อาจจะเปนเพราะปจจุบันสภาพแวดลอมตางๆ มีสภาวะตึงเครียดเปนพื้นฐาน จึงพยายามหาขอมูลที่
เบาสมองเพื่อสงตอไปยังบุคคลอื่น 
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ตารางที่4.8  แสดงจํานวนและรอยละเกีย่วกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward  
                    e-mail) ที่ไมเกี่ยวกับการทํางานของกลุมตัวอยาง (ปจจัยทีท่ําใหสงตอ) 

พฤติกรรมการสง e-mail  
ขอความ 

X  S.D. แปลผล 
1.หัวขอเร่ืองทีน่าสนใจ        3.96       0.974  มาก 
2.เนื้อหาที่อยูในกระแสนิยม        3.77       0.986  มาก 
3.เนื้อความสัน้กะทดัรัดไดใจความ        3.28       1.061  ปานกลาง 
4.ขอความสะเทือนใจ        2.93       1.201  ปานกลาง 
5.เนื้อหาใหแงคิด        3.66       1.162  มาก 
6.มีเนื้อหาขอความชวยเหลือ,รวมมือ        3.29       1.217  ปานกลาง 
7.อ่ืนๆ        2.31       1.300  นอย 

เฉล่ียรวม        3.31       0.712  ปานกลาง 
 

 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward e-mail) ที่ไม
เกี่ยวกับการทํางานของกลุมตัวอยาง ในดานของปจจัยที่ทําใหสงตอ พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับปจจัยที่ทําใหสงตอในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.31  เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา  กลุมตัวอยางจะมีพฤติกรรมการสงตอมาก โดยใหความสนใจไปที่ หัวขอเร่ืองที่ดูนาสนใจ 
เนื้อหาที่อยูในกระแสนิยม  และเปนเนื้อหาที่มีลักษณะใหแงคิด สวนในเรื่องเนื้อความสั้นกะทัดรัด
ไดใจความ   ขอความสะเทือนใจ และเนื้อหาในลักษณะขอความชวยเหลือ รวมมือกลุมตัวอยางจะ
ใหความสําคัญระดับปานกลาง  และปจจัยที่ทําใหสงตอในระดับนอยมีเพียงขอเดียว คือ อ่ืนๆ  
ดังนั้นจากขอมูลแสดงใหเห็นกลุมตัวอยางจะมีการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังบุคคลอื่นๆ ได
จดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นจะตองมีสาระประโยชน  ดูนาสนใจ และเปนประเด็นที่กําลังนิยมอยูใน
ขณะนั้น 
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ตารางที่ 4.9  แสดงจํานวนและรอยละเกีย่วกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward  
                     e-mail) ที่ไมเกีย่วกับการทํางานของกลุมตัวอยาง (สภาพแวดลอม) 

พฤติกรรมการสง e-mail  
ขอความ 

X  S.D. แปลผล 
1.สวนมากสงในชวงวางจากการทํางาน 3.63 1.113 มาก 
2.สงในเวลาทีไ่มมีผูคนพลุกพลาน 2.92 1.074 ปานกลาง 
3.สงหลังจากหมดเวลาการทํางานแลว 3.46 1.111 มาก 
4.สงเมื่อรูสึกเครียดจากการทํางาน 2.79 1.156 ปานกลาง 
5.สงทันทีหลังจากเปด e-mail อาน 2.90 1.200 ปานกลาง 
6.อ่ืนๆ  2.99 1.458 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.11 0.739 ปานกลาง 
 

  
  จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward e-mail) ที่ไม
เกี่ยวกับการทํางานของกลุมตัวอยาง ในดานปจจัยที่ทําใหสงตอ พบวา โดยรวมสภาพแวดลอม
ในขณะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลุมตัวอยางคํานึงถึงในระดับปานกลาง  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ  
3.11  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสใน
ระดับมาก ในชวงเวลาที่วางจากการทํางาน และสงหลังจากหมดเวลาการทํางานแลว  สวนการสง
ในขณะเวลาที่ไมมีผูคนพลุกพลาน  สงเมื่อรูสึกเครียดจากการทํางาน  สงทันทีหลังจากเปด จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสอาน  และอื่นๆ  พฤติกรรมการสงอยูในระดับปานกลาง  จากการศึกษาแสดงใหเห็น
วากลุมตัวอยางมักจะหลีกเลียงมิใหเพื่อนรวมงานเห็นการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward e-
mail) ที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน    
 

       4.1.2.4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
        การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบสมมติฐานดวย

คาสถิติ t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้ในการจัดแบงกลุมของตัวแปรบาง
กรณีไมสามารถแบงเปน 3 กลุม เพื่อใชในการวิเคราะหไดเนื่องจากไมเปนไปตามหลักทางสถิติ จึง
ตองแบงกลุมตัวแปรบางตัวเพียง 2 กลุมเทานั้น ปรากฏผลดังตาราง 
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  สมมติฐานที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล  
   สมมติฐานที่ 1.1  เพศ 
   H0 :  เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
            ไมแตกตางกัน 
   H1 :   เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
             แตกตางกันในการวิเคราะหระหวางเพศกับพฤติกรรมการสงตอจดหมาย 
             อิเล็กทรอนิกส ไดแบงเพศเปน 2 กลุม คือ เพศชายและเพศหญิง  
    ปรากฏผลดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.10  เพศกับพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

เพศ N Mean Std. Deviation t Sig. 

ชาย 73 2.99 0.70 0.792 0.375 
หญิง 127 2.91 0.68     

 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเพศชาย มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสงตอจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส เทากับ 2.99 มากกวากลุมตัวอยางเพศหญิง ซ่ึงมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เทากับ 2.91 เมื่อทําการทดสอบคาสถิติ t-test พบวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
คํานวณไดมีคาเทากับ 0.375 ซ่ึงมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0 : 
เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน และปฏิเสธ 
H1 : เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน แสดงวา เพศ
ที่แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสไมสามารถจํากัดพฤติกรรมโดยคํานึงถึงความแตกตางของเพศได การสงตอ
มิไดขึ้นอยูกับเพศชายหรือเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการสงตอมากหรือนอยแตกตางกัน เพราะกลุม
ตัวอยางทั้งสองเพศมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการสงตอไมแตกตางกัน อาจดวยสภาวะแวดลอม
ในปจจุบัน ทั้งดานความคิดเห็นและพฤติกรรมการแสดงออกความแตกตางระหวางเพศชายหรือเพศ
หญิงมิไดเปนขอจํากัดพฤติกรรมในการแสดงออก  ดังนั้น พฤติกรรมในการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยางไมวาเพศใดจึงไมมีความแตกตางกัน 
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   สมมติฐานที่ 1.2 อายุ  
   H0 : อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
                  ไมแตกตางกัน 
   H1 : อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
            แตกตางกันในการวิเคราะหระหวางอายุกับพฤติกรรมการสงตอจดหมาย 

           อิเล็กทรอนิกส ไดแบงกลุมอายุเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่มีอายุไม 
           เกิน 30 ป และ กลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 30 ป ปรากฏผลดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.11  อายุกับพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

อายุ N Mean Std. Deviation t Sig. 

ไมเกิน 30 ป 124 2.98 0.64 4.931 0.028 
มากกวา 30 ป 76 2.86 0.76     

 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุไมเกิน 30 ป มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสงตอ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส  เทากับ 2.98 มากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 30 ป ซ่ึงมีคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส เทากับ 2.86 เมื่อทําการทดสอบคาสถิติโดยวิธี t-test 
พบวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.028 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 : อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน และยอมรับ H1 : อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน แสดงวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญมี
อายุในชวง 20-30 ป ซ่ึงอยูในชวงเริ่มเขาสูวัยทํางาน เปนชวงตอระหวางวัยรุนและวัยกลางคน
พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสจึงมีมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 30 ป ซ่ึงเปน
ชวงสภาวะความเครงเครียดกับการทํางานอาจมีความกดดันมากกวาและมีความรับผิดชอบตอการ
งานมากขึ้น พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่นอกเหนือจากการทํางานนั้นจึงมีคาเฉลี่ย
ที่นอยกวา กลุมตัวอยางที่มีอายุไมเกิน 30 ป 
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   สมมติฐานที่ 1.3 อายุการทํางาน  
   H0  : อายุการทํางานที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
            จดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 

    H1 : อายุการทํางานที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
            จดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  

 ในการวิเคราะหระหวางอายุการทํางานกับพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ไดแบงกลุมอายุการทํางานเปน 3 กลุม คือ นอยกวา 1 ป  ระหวาง 1-5 ป และมากกวา 5 ป  
ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.12 อายุการทํางาน กับพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

อายุการทํางาน N Mean Std. Deviation F Sig. 

นอยกวา 1 ป 33 3.21 0.86 4.131 0.017 
1-5 ป 142 2.91 0.61   
มากกวา 5 ป 25 2.72 0.79     

 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุการทํางานนอยกวา 1 ป มีคาเฉลี่ยของ

พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด เทากับ 3.21 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีอายุ
การทํางาน 1-5 ป มีคาเฉล่ีย เทากับ 2.91 และกลุมตัวอยางที่มีอายุการทํางานมากกวา 5 ปขึ้นไป มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.72 เมื่อทดสอบคาสถิติโดยวิธี F-test พบวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมี
คาเทากับ 0.017 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0  : อายุการ
ทํางานที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน และยอมรับ 
H1 : อายุการทํางานที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
แสดงวา อายุการทํางานที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ตารางที่ 4.13 การทดสอบความแตกตางระหวางกลุม 

อายุการทํางาน Mean Std. Deviation นอยกวา 1 ป 1-5 ป มากกวา 5 ป 

นอยกวา 1 ป 3.21 0.86 - * * 
1-5 ป 2.91 0.61 * -  
มากกวา 5 ป 2.72 0.79 *   - 

 
 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุการทํางาน
นอยกวา 1 ป (คาเฉล่ีย 3.21) มีพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากกวากลุมตัวอยางที่มี
อายุการทํางานตั้งแต 1-5 ป  (คาเฉลี่ย 2.91) และกลุมตัวอยางที่มีอายุการทํางานมากกวา 5 ป 
(คาเฉลี่ย 2.72)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางที่มีอายุการทํางานนอย
กวา 1 ป เปนกลุมบุคคลซึ่งเริ่มเขามาทํางานใหม ภาระหนาที่การทํางานยังมีนอย ประกอบกับอายอุยู
ในชวงตอระหวางวัยรุนถึงวัยกลางคนเทานั้น พฤติกรรมการแสดงออกจึงแตกตางกับกลุมตัวอยางที่
มีอายุการทํางานที่มากประกอบกับวัยที่ตองแบกรับความรับผิดชอบไวคอนขางสูง จึงทําใหกลุม
ตัวอยางที่มีอายุการทํางานนอยกวา 1 ป มีการจัดสรรเวลาเพื่อเปดรับกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสทั้งที่
เกี่ยวและไมเกี่ยวของกับการทํางานไดมากกวากลุมบุคคลที่มีอายุการทํางานมากกวา 1 ป สงผลใหมี
พฤติกรรมการสงตอที่มากกวาดวย  
 

   สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษา  
   H0  : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
             จดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
   H1 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
             จดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  
 ในการวิเคราะหระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ไดแบงกลุมระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือ ต่ํากวาปริญญาโท และปริญญาโทขึ้น
ไป  ปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.14 ระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ระดับการศึกษา N Mean Std. Deviation t Sig. 

ต่ํากวาปริญญาโท 153 2.98 0.72 0.026 0.873 
ปริญญาโทขึ้นไป 47 2.79 0.55     

 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาโท มีคาเฉลี่ยของ

พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส เทากับ 2.98 มากกวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา
ตั้งแตปริญญาโทขึ้นไป ซ่ึงมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส เทากับ 2.79 เมื่อ
ทําการทดสอบคาสถิติโดยวิธี t-test พบวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.873 ซ่ึง
มากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอ
พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน และปฏิเสธ H1 : ระดับการศึกษาที่
แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน แสดงวา ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ
กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูง คือ อยูในระดับปริญญาตรีเปนสวนมากความแตกตางในดาน
พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสจึงมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาระดับนี้  ซ่ึงมีเพียง 47 คนเทานั้น พฤติกรรมการสงตอจึงมีลักษณะไปในแนวทาง
เดียวกันจึงไมเห็นถึงความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 
 

   สมมติฐานที่ 1.5 ลักษณะวิชาชีพ  
   H0 : ลักษณะวิชาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
            จดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
   H1 : ลักษณะวิชาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
            จดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
 ในการวิเคราะหระหวางลักษณะวิชาชีพกับพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ไดแบงกลุมลักษณะวิชาชีพของกลุมตัวอยางเปน 4  กลุม คือ กลุมที่หนึ่ง (นักบัญชี  นักบริหาร 
พนักงานธุรการ นักกฎหมาย) กลุมที่สอง (วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร) กลุมที่สาม (นักการตลาด 
การขาย เทคโนโลยีสารสนเทศ) และกลุมที่ส่ี (อ่ืนๆ) ปรากฏผลดังนี้ 
 
 
 

 

DPU



 66 

ตารางที่ 4.15 ลักษณะวิชาชีพ กับพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ลักษณะวิชาชพี N Mean Std. Deviation F Sig. 

กลุมที่หนึ่ง 72 2.99 0.76 0.933 0.426 
กลุมที่สอง 39 2.90 0.82   
กลุมที่สาม 47 2.81 0.58   
กลุมที่ส่ี 42 3.02 0.52     

 
 ผลการศึกษาพบวา ในดานลักษณะวิชาชีพของกลุมตัวอยางกลุมที่ส่ี (อ่ืนๆ) มีคาเฉลี่ย

ของพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด เทากับ 3.02 รองลงมาคือ กลุมตัวอยาง
กลุมที่หนึ่ง (นักบัญชี  นักบริหาร พนักงานธุรการ นักกฎหมาย) มีคาเฉล่ียของพฤติกรรมการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส เทากับ 2.99 กลุมตัวอยางกลุมที่สอง (วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.90 และกลุมตัวอยางกลุมที่สาม (นักการตลาด การขาย เทคโนโลยีสารสนเทศ) มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 2.81 เมื่อทําการทดสอบคาสถิติโดยวิธี F-test  พบวา ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่คํานวณไดมีคา เทากับ 0.426 ซ่ึงมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึง
ยอมรับ H0 : ลักษณะวิชาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไม
แตกตางกัน และปฏิเสธ H1 : ลักษณะวิชาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน แสดงวา ลักษณะวิชาชีพที่แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ เปนเพราะกลุมตัวอยางแมจะมีลักษณะวิชาชีพแตกตางกันแต
พฤติกรรมการแสดงออกในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสมิไดแตกตางกัน การสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรือไมนั้นจึงไมไดขึ้นอยูกับลักษณะวิชาชีพของผูสง แตนาจะเปนผลมาจากปจจัย
อ่ืนมากกวา ซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลแมสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมรอบตัวเปนตัวกระตุน
ใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตางกัน แตในเรื่องลักษณะวิชาชีพแมจะมีความแตกตางกัน 
แตบางสวนยังมีความคลายกันอยู กลาวคือ ไมวากลุมลักษณะวิชาชีพใด ก็มักจะมีความสนใจและใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกสภายในองคกรแทบทั้งส้ิน และมีพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ที่ไดรับนั้นไมตางกัน 
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 สมมติฐานที่ 2 ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
 H0 : ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ 
  จดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
 H1 : ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสง 
  ตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 

 ในการวิเคราะหระหวางปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสกับพฤติกรรมการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดแบงกลุมปริมาณจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับเปน 3  กลุม คือ ไมเกิน 
5 ฉบับ  6-10 ฉบับ  และมากกวา 10 ฉบับปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.16 ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส กับพฤติกรรมการสงตอจดหมาย 
    อิเล็กทรอนิกส 

ปริมาณ e-mail ท่ีไดรับ N Mean Std. Deviation F Sig. 

ไมเกิน 5 ฉบับ 83 2.99 0.77 0.504 0.605 
6-10 ฉบับ 63 2.87 0.66   
มากกวา 10 ฉบับ 54 2.93 0.58     

 
  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวของกับการ
ทํางาน ไมเกิน 5 ฉบับ มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด เทากับ 
2.99 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส มากกวา 10 ฉบับ มีคาเฉลี่ย 2.93 
และ กลุมตัวอยางที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสนอยที่สุด คือ 6-10 ฉบับ มีคาเฉลี่ย 2.87  เมื่อ
ทดสอบคาสถิติโดยวิธี F-test พบวา ระดับนัยสําคัญที่คํานวณไดมีคา เทากับ 0.605 มากกวาคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0 : ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกัน
มีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน และปฏิเสธ H1 : ปริมาณที่ไดรับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตาง
กัน แสดงวา ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ สรุปไดวากลุมตัวอยางที่ไดรับปริมาณจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมวาจะ
ไดรับปริมาณมากหรือนอยแตกตางกันเทาใด ไมทําใหเกิดพฤติกรรมการสงตอที่แตกตางกัน อาจ
เปนไปไดวากลุมตัวอยางใหความสนใจและมีพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยมอง
ถึงลักษณะเนื้อหา และปจจัยอ่ืนมากกวาจะมองถึงปริมาณที่ไดรับวามากนอยเพียงใด พฤติกรรมการ
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สงตอของกลุมตัวอยางที่ไดรับปริมาณนอย จึงไมมีความแตกตางกับกลุมตัวอยางที่ไดรับมากกวา
เลย  
  สมมติฐานที่ 3 รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
  H0 : รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ 
  สงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
  H1 : รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ 
  สงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 

 ในการวิเคราะหระหวางรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส กับพฤติกรรมการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดแบงกลุมเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ
ขอความมากที่สุด และกลุมที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสในแบบที่เปนรูปภาพหรือคลิปวิดิโอมาก
ที่สุด ปรากฎผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.17 รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส กับพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบของ e-mail N Mean Std. Deviation t Sig. 

ขอความ 111 2.84 0.76 7.747 0.006 
ภาพ/โปรแกรม/คลิปVDO 89 3.06 0.57     

 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ไดรับรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนรูปภาพ 
โปรแกรมตางๆ และคลิปวิดิโอ มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด 
เทากับ 3.06 มากกวากลุมตัวอยางที่ไดรับรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนแบบขอความธรรมดา 
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส เทากับ 2.84 เมื่อทดสอบคาสถิติโดย
วิธี t-test  พบวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.006 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 : รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอ
พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน และยอมรับ H1 : รูปแบบของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน แสดง
วา รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรม 
ดานรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เปนแบบขอความธรรมดา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ
สงตอนอยกวา รูปภาพ โปรแกรมตางๆ และคลิปวีดิโอ เนื่องมาจากความนาสนใจของขอมูล โดย
ตามธรรมชาติผูบริโภคมักจะเลือกรับสารที่ตนเองสนใจและมีสีสัน นาติดตาม ไมนาเบื่อ จึงทําให
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รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เปนรูปภาพ โปรแกรมตางๆ และคลิปวีดิโอ กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการสงตอมากกวาขอความธรรมดา ดังนั้น ดานรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสจึง
เปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนลําดับตนกอนปจจัยอ่ืน ซ่ึงจะเห็นวามีคาระดับนัยสําคัญ
ถึง 0.006 ซ่ึงนอยกวาคาสถิติที่ตั้งไวมาก 
 
4.2 การวิเคราะหผลจากการทดลองเกี่ยวกับปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 การทดลองเกีย่วกับปริมาณการกระจายตวัของจดหมายอิเล็กทรอนิกสในแตละประเภท
ที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับปริมาณการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนกิสของบุคคลไปยังบุคคลอื่น
โดยผูศึกษาแบงประเภทจดหมายอิเล็กทรอนิกสออกเปน 13 ประเภท ไดแก 

1. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ 
2. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมอืง  
3. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม อาชญากรรมและการดําเนนิคดี  
4. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภัยภิบตัิ ภัยธรรมชาติ  
5. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรที่ทันสมัย   
6. ประเภทขอมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับกฬีา  
7. ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดาราและผูมีช่ือเสียงในสังคม  
8. ประเภทขอมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร โชคชะตา-ดูดวง 
9.ประเภทขอมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดหรือส่ิงมหัศจรรยเหนือ    
    ธรรมชาติ  
10.ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ  
11.ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธสินคา  
12.ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ธรรมะ 
13.ประเภทขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเบด็เตล็ดทั่วไป  
ผลจากการทดลอง ผูวิจัยไดทดสอบการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตาง

กัน โดยสงจดหมายถึงกลุมตัวอยางจํานวน 132 ราย เพื่อทดสอบปริมาณการเปดรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสในแตละประเภท ในชวง 2 สัปดาห ผลการทดลองนําเสนอในรูปแบบตารางแสดง
คาความถี่ และอัตราสวนรอยละ รวมถึงการการแปลผลและวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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 4.2.1การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดกําหนดการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลในสวนของการทดลองเกี่ยวกับปริมาณ

การกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบงการ
นําเสนอออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  4.2.1.1 การวิเคราะหปริมาณผลรวมการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหา
แตกตางกัน ของกลุมตัวอยางจากระบบอินทราเน็ตในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft 
Outlook) จํานวน 132 คน ในชวง 2 สัปดาหโดยวิเคราะหจากคาความถ่ี รอยละ เสนอผลในรูปแบบ
ของตาราง 

  4 .2 .1 .2   การวิ เคราะห เปรียบเทียบปริมาณการกระจายตัวของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน ระหวางการเปดรับของกลุมตัวอยางจากระบบอินทราเน็ตใน
องคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) จํานวน 132 คน และบุคคลอื่นจากระบบ Internet 
Counter Tracking ในชวง 2 สัปดาห โดยวิเคราะหจากคาความถี่ รอยละ เสนอผลในรูปแบบของ
ตาราง 

  4 .2 .1 .3  การวิ เคราะห เปรียบเทียบ  ปริมาณการกระจายตัวของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 
 
 4.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

  4.2.2.1 การวิเคราะหปริมาณผลรวมการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหา
แตกตางกันของกลุมตัวอยาง 

 การวิเคราะหผลการทดลอง ปริมาณการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหา
แตกตางกัน 13 ประเภท ถึงกลุมตัวอยางผานระบบอินทราเน็ตในองคกร (e-mail ผานระบบ 
Microsoft Outlook) จํานวน 132 คน ในชวง 2 สัปดาหโดยวิเคราะหจากคาความถี่ รอยละ เสนอผล
ในรูปแบบของตาราง 
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ตารางที่ 4.18 ปริมาณการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีประเภทเนือ้หาแตกตางกนัของกลุม               
                 ตัวอยาง 

ปริมาณผูใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส 132 คน 
ประเภทเนื้อหาจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

เปดอาน  ไมอาน/ลบท้ิง ยังไมไดเปด 
ธุรกิจ การเงิน เศรษฐกจิ 68 (51.51%) 12 (9.09%) 52 (39.39%) 
การเมือง  81 (61.36%) 3 (2.27%) 48 (36.36%) 
สังคม อาชญากรรมและการดําเนินคดี  86 (65.15) 2 (1.51%) 44 (33.33%) 
ภัยภิบัติ  81(61.36%) 5 (3.78%) 46 (34.84%) 
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรที่ทันสมัย   80 (60.60%) 6 (4.54%) 46 (34.84%) 
กีฬา  79 (59.84%) 5 (3.78%) 48 (36.36%) 
ดาราและผูมีช่ือเสียงในสังคม  74 (56.06%) 10 (7.57%) 48 (36.36%) 
โหราศาสตร โชคชะตา-ดูดวง 81 (61.36%) 2 (1.51%) 49(37.12%) 
เร่ืองแปลกประหลาด/ส่ิงมหศัจรรย  74 (56.06%) 11 (8.33%) 47 (35.60%) 
เพศ  81 (61.36%) 3 (2.27%) 48 (36.36%) 
โฆษณาและประชาสัมพันธสินคา  79(59.84%) 6 (4.54%) 47 (35.60%) 
ศาสนา ความเชื่อ 56 (42.42%) 15 (11.36%) 61 (46.21%) 
เบ็ดเตล็ดทัว่ไป 70 (53.03%) 8 (6.06%) 54 (40.90%) 

คาเฉล่ีย 76.15 6.76 49.07 
 
 
  ผลการทดลองการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน โดยแบง
ประเภทจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามลักษณะเนื้อหาท่ีแตกตางกันทั้ง 13 ประเภท ในระยะเวลา 14 
วัน พบวา  
   1. ปริมาณคาเฉลี่ยการเลือกเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยางมีคา 
ประมาณ  76.15 คน  โดยประเภทจดหมายที่ได รับการเปดอานมากที่ สุด  ไดแก  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม อาชญกรรมและการดําเนินคดี มีผูเปดอาน 86 คน หรือรอย
ละ 65.15 รองลงมาคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง เนื้อหาเกี่ยวกับภัยพิบัติ 
และเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ มีกลุมตัวอยางที่เปดอานในจํานวน 81 คน เทากัน หรือคิดเปนรอยละ 
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61.36 ในขณะที่จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาประเภทศาสนาและความเชื่อ มีผูเปดอานนอย
ที่สุดเพียง 56 คน คิดเปนอัตรารอยละ 42.42 ของกลุมตัวอยาง 
  2. ปริมาณคาเฉลี่ยการเลือกไมเปดอานหรือลบทิ้งจดหมายอิเล็กทรอนิกประเภทตางๆ 
ของกลุมตัวอยางมีคาประมาณ 6.7 คน โดย จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาและ
ความเชื่อ ไมไดรับการเปดอานสูงสุด มีผูไมเปดอานจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 11.36 อันดับ
รองลงมาไดแกจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน มีผูไมเปดอาน
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.09 จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาด
และส่ิงมหัศจรรย มีผูไมเปดอานจํานวน 11 คน หรือคิดเปนรอยละ 8.33 ในขณะที่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม อาชญากรรมและการดําเนินคดี และที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
โหราศาสตร การดูดวงและโชคชะตา มีผูที่ไมเปดอานหรือลบทิ้งจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 1.51 เทานั้น 
  3 ปริมาณคาเฉลี่ยการยังไมไดเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆของกลุม
ตัวอยาง มีคาประมาณ 49.07 คน โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและ
ความเชื่อ มีคนที่ยังไมไดเปดอานสูงสุดถึง 61 คน คิดเปนรอยละ 46.21 สวนอันดับรองลงมาไดแก 
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป มีผูที่ยังไมไดเปดอานจํานวน 54 คน 
คิดเปนรอยละ 40.90 และจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับธุรกิจ การเงินและเศรษฐกิจ มีผูที่ยัง
ไมไดเปดอาน 52 คน คิดเปนรอยละ 39.39 ในขณะที่จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สังคม อาชญากรรม การดําเนินคดี มีผูที่ยังไมไดเปดอานนอยที่สุด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 
33.33 
      4.2.2.2  การวิเคราะหปริมาณการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหา
แตกตางกันของกลุมตัวอยาง และการปริมาณการกระจายตัวถึงบุคคลอ่ืน 

 การวิเคราะหผลการทดลอง ปริมาณการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหา
แตกตางกัน 13 ประเภท ถึงกลุมตัวอยางผานระบบอินทราเน็ตในองคกร (e-mail ผานระบบ 
Microsoft Outlook) จํานวน 132 คน และผลการวัดปริมาณการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มี
เนื้อหาแตกตางกัน 13 ประเภท ที่ไดจากระบบ Internet Counter Tracking เพื่อหาคาสวนตางที่แสดง
ถึงปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 ประเภท ในชวง 2 
สัปดาหโดยวิเคราะหจากคาความถี่ รอยละ เสนอผลในรูปแบบของตาราง 
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ตารางที่ 4.19 ผลการทดลอง ปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ 
    ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงนิ  
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 47 (43.9%) 35 (32.71%) 12 (11.21%) 

เสาร 6 3 3 

อาทิตย 1 1 - 

จันทร 36 (33.64%) 25 (23.36%) 11 (10.28%) 

อังคาร 10 3 7 

พุธ 2 - 2 

พฤหัส - - - 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 2 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 1 1 - 

เสาร - - - 

อาทิตย - - - 

จันทร - - - 

อังคาร 1 - 1 

พุธ 3  - 3 

พฤหัส  -  - - 

รวม 107 (100%) 68 (63.55%) 39 (36.44%) 

 
  ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน 
และเศรษฐกิจ ถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวัดคาการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบ Internet Counter Tracking  ในชวง 14 วัน พบวามีผลรวมการเปดจดหมายทั้งสิ้น 107 
คร้ัง ในชวงสัปดาหแรกมีอัตราการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงิน และเศรษฐกิจสูงสุดในวันแรกที่มีการสงจดหมายออกไป จากการวัดคาความถี่ของ Internet 
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Counter Tracking มียอดผูเปดอานจดหมายสูงสุด 47 คร้ัง คิดเปนรอยละ 43.9 แบงเปนการเปดอาน
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง 35 คร้ัง คิดเปนรอยละ 32.71 และการเปดอานขอมูลจากบุคคลอื่น 12 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 11.21 และลําดับการเปดอานขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทธุรกิจ การเงิน 
เศรษฐกิจ มีการเปดอานที่มีคาความถี่สูงเปนอันดับรองลงมา คือวันจันทรของสัปดาหแรก มีจํานวน
ผูเปดอาน 36 ครั้ง คิดเปนรอยละ 33.64 จากกลุมตัวอยาง 25 คร้ัง คิดเปนรอยละ 23.36 และจาก
บุคคลอื่น 11 ครั้ง คิดเปนรอยละ 10.28 สวนการเปดอานจดหมายในชวงสัปดาหที่สอง มีคาความถี่
ลดลงเหลือเพียงเหลือเพียง 5 คร้ัง จากการเปดอานจดหมายโดยกลุมตัวอยาง 1 คร้ัง และการเปดอาน
จดหมายโดยบุคคลอื่น 4 คร้ัง 
 
ตารางที่ 4.20 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ 
    การเมือง 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 66 (62.85%) 51 (48.57%) 15 (14.28%) 

เสาร 6 6 - 

อาทิตย 3 1 2 

จันทร 20 (19.04%) 17 (16.19%) 3 (2.85%) 

อังคาร 4 3 1 

พุธ 2 2 - 

พฤหัส 2 1 1 
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ตารางที่ 4.20 (ตอ)  
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 2 

ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร - - - 

เสาร - - - 

อาทิตย - - - 

จันทร 1 - 1 

อังคาร - - - 

พุธ 1 - 1 

พฤหัส - - - 

รวม 105 (100%) 81 24 
 
  ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับการเมืองถึง
กลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวัดคาการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบ Internet 
Counter Tracking  ในชวง 14 วัน พบวา มีผลรวมการเปดจดหมายทั้งส้ิน 105 คร้ัง ในชวงสัปดาห
แรกมีอัตราการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับการเมืองสูงสุด ในวันแรกที่
มีการสงจดหมายออกไป จากการวัดคาความถี่ของ Internet Counter Tracking มียอดผูเปดอาน
จดหมายสูงสุด 66 ครั้ง คิดเปนรอยละ 62.85 แบงเปนการเปดอานขอมูลจากกลุมตัวอยาง 51 คร้ัง คดิ
เปนรอยละ 48.57% และการเปดอานขอมูลจากบุคคลอื่น 15 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.28 และลําดับ
การเปดอานขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทการเมือง มีการเปดอานที่มีคาความถี่สูงเปน
อันดับรองลงมา คือวันจันทรของสัปดาหแรก มีจํานวนผูเปดอาน 20 ครั้ง คิดเปนรอยละ 19.04 จาก
กลุมตัวอยาง 17 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.19 และจากบุคคลอื่น 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.85 สวนการ
เปดอานจดหมายในชวงสัปดาหที่สอง มีคาความถี่ลดลงเหลือเพียงเหลือเพียง 2 คร้ัง ไมมีการเปด
อานจดหมายโดยกลุมตัวอยาง และการเปดอานจดหมายโดยบุคคลอื่น 2 คร้ัง 
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ตารางที่ 4.21 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ 
    สังคม อาชญากรรมและการดําเนินคด ี 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 95 (65.97%) 67 (46.52%) 28 (19.44%) 

เสาร 5 2 3 

อาทิตย 3 3 - 

จันทร 27  (18.75%) 10  (6.94%) 17  (11.8%) 

อังคาร 5 1 4 

พุธ 1 - 1 

พฤหัส 1 1 - 

สัปดาหท่ี 2 ปริมาณการเปดจดหมาย   

  ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 3 2 1 

เสาร - - - 

อาทิตย - - - 

จันทร 1 - 1 

อังคาร - - - 

พุธ 2 - 2 

พฤหัส 1 - 1 

รวม 144 (100%) 86 58 
   ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับสังคม 
อาชญากรรมและการดําเนินคดี ถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวัดคาการเปดอานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ Internet Counter Tracking  ในชวง 14 วัน พบวา มีผลรวมการเปด
จดหมายทั้งส้ิน 144  ครั้ง ในชวงสัปดาหแรกมีอัตราการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหา
ขอมูลเกี่ยวกับสังคม อาชญากรรมและการดําเนินคดีสูงสุด ในวันแรกที่มีการสงจดหมายออกไป 
จากการวัดคาความถี่ของ Internet Counter Tracking มียอดผูเปดอานจดหมายสูงสุด 95 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 65.97 แบงเปนการเปดอานขอมูลจากกลุมตัวอยาง 67 คร้ัง คิดเปนรอยละ 46.52  และการ
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เปดอานขอมูลจากบุคคลอื่น 28 ครั้ง คิดเปนรอยละ 19.44  และลําดับการเปดอานขอมูลจากจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสประเภทสังคม อาชญากรรม และการดําเนินคดี มีการเปดอานที่มีคาความถี่สูงเปน
อันดับรองลงมา คือวันจันทรของสัปดาหแรก มีจํานวนผูเปดอาน 27 ครั้ง คิดเปนรอยละ 18.75 จาก
กลุมตัวอยาง 10 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.94 และจากบุคคลอื่น 17 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.8  สวนการ
เปดอานจดหมายในชวงสัปดาหที่สอง มีคาความถี่ลดลงเหลือเพียงเหลือเพียง 7  คร้ัง การเปดอาน
จดหมายโดยกลุมตัวอยาง 2 คร้ัง  และการเปดอานจดหมายโดยบุคคลอื่น 5 คร้ัง 
 
ตารางที่ 4.22 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ 
    อุบัติภัย และภัยธรรมชาต ิ

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 50 (48.54%) 44 (42.71%) 6 ( 5.82%) 

เสาร 4 3 1 

อาทิตย 1 1 - 

จันทร 29 ( 28.15%) 27  (26.21%) 2 (1.94%) 

อังคาร 9 2 7  (6.79%) 

พุธ 4 -  4 

พฤหัส - - - 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 2 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 2 1 1 

เสาร -  - - 

อาทิตย - - - 

จันทร 2 1 1 

อังคาร - - - 

พุธ 2 2 - 

พฤหัส - - - 

รวม 103 (100%) 81 22 
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 ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับอุบัติภยั และ
ภัยธรรมชาติ ถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวดัคาการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบ Internet Counter Tracking  ในชวง 14 วัน พบวา มีผลรวมการเปดจดหมายทัง้ส้ิน 103 ครั้ง 
ในชวงสัปดาหแรก มีอัตราการเปดอานจดหมายอเิล็กทรอนิกสที่มีเนือ้หาขอมูลเกี่ยวกับอุบัตภิัยและ
ภัยธรรมชาตสูิงสุด ในวนัแรกที่มีการสงจดหมายออกไป จากการวัดคาความถี่ของ Internet Counter 
Tracking มียอดผูเปดอานจดหมายสูงสุด 50 คร้ัง คิดเปนรอยละ 48.54 แบงเปนการเปดอานขอมูล
จากกลุมตวัอยาง 44 คร้ัง คิดเปนรอยละ 42.71  และการเปดอานขอมูลจากบุคคลอื่น 6 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 5.82  และลําดบัการเปดอานขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทอุบัติภัยและภัย
ธรรมชาติ มีการเปดอานที่มคีาความถี่สูงเปนอันดับรองลงมา คือวันจันทรของสัปดาหแรก มีจํานวน
ผูเปดอาน 29 คร้ัง คิดเปนรอยละ 28.15 จากกลุมตวัอยาง 27 ครั้ง คิดเปนรอยละ 26.21แตเปดอาน
จากบุคคลอื่น 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.94 ในขณะทีก่ารเปดอานจดหมายจากบุคคลอื่นในลําดบัที่
สองกลับอยูในวันอังคารของสัปดาหแรก ที่ 7 ราย คิดเปนรอยละ 6.79  สวนการเปดอานจดหมาย
ในชวงสัปดาหที่สอง มีคาความถี่ลดลงเหลือเพียงเหลือเพียง 6  ครัง้ การเปดอานจดหมายโดยกลุม
ตัวอยาง 4 คร้ัง  และการเปดอานจดหมายโดยบุคคลอื่น 2 คร้ัง 
 
ตารางที่ 4.23 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ 
    เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรที่ทันสมัย   

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 59 (52.12%) 41 (36.28%) 18 (15.92) 

เสาร 3 2 1 

อาทิตย 5 4 1 

จันทร 25 (22.12%) 18 (15.92%) 7  (6.19%) 

อังคาร 10 8 2 

พุธ 4 2 2 

พฤหัส 2 2 - 
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ตารางที่ 4.23 (ตอ )  
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 2 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร - - - 

เสาร - - - 

อาทิตย 2 2 - 

จันทร - - - 

อังคาร 1 - 1 

พุธ 1 1 - 

พฤหัส 1 - 1 

รวม 113 (100%) 80 33 
 
  
 ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีเนื้อหาขอมูลเกีย่วกับเทคโนโลยี 
และวิทยาศาสตรที่ทันสมัย  ถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวัดคาการเปดอานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ Internet Counter Tracking  ในชวง 14 วนั พบวา มีผลรวมการเปด
จดหมายทั้งส้ิน 113 ครั้ง โดยในชวงสัปดาหแรกมีอัตราการเปดรับอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มี
เนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรที่ทันสมยัสูงสุด ในวันแรกทีม่ีการสงจดหมาย
ออกไป จากการวัดคาความถี่ของ Internet Counter Tracking มียอดผูเปดอานจดหมายสูงสุด 59 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 52.12 แบงเปนการเปดอานขอมูลจากกลุมตัวอยาง 41 คร้ัง คิดเปนรอยละ 36.28 และ
การเปดอานขอมูลจากบุคคลอื่น 18 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.92  และลําดับการเปดอานขอมูลจาก
จดหมายอิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยี และวทิยาศาสตรที่ทันสมัย  มีการเปดอานที่มีคาความถี่สูงเปน
อันดับรองลงมา คือวันจนัทรของสัปดาหแรก มีจํานวนผูเปดอาน 25 คร้ัง คิดเปนรอยละ 22.12 จาก
กลุมตัวอยาง 18 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.92 และเปดอานจากบุคคลอืน่ 7 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.19 
สวนการเปดอานจดหมายในชวงสัปดาหทีส่อง มีคาความถี่ลดลงเหลือเพียงเหลือเพียง 5  ครั้ง การ
เปดอานจดหมายโดยกลุมตัวอยาง 3 คร้ัง  และการเปดอานจดหมายโดยบุคคลอื่น 2 คร้ัง 
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ตารางที่ 4.24 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกีย่วกับกฬีา  
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 67  (63.80%) 53 (50.47%) 14 (13.33%) 

เสาร 6 4 2 

อาทิตย 1 1 - 

จันทร 22 (20.95%) 19 (18.09) 3 (2.85%) 

อังคาร 6 2 4  (3.8%) 

พุธ - - - 

พฤหัส 1 - 1 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 2 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร - - - 

เสาร - - - 

อาทิตย - - - 

จันทร  - - - 

อังคาร - - - 

พุธ 2 - 2 

พฤหัส - - - 

รวม 105 (100%) 79 26 
 
 ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับกีฬา ถึงกลุม
ตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวดัคาการเปดอานจดหมายอเิล็กทรอนิกสผานระบบ Internet 
Counter Tracking  ในชวง 14 วัน พบวา มีผลรวมการเปดจดหมายทัง้ส้ิน 105 คร้ัง ในชวงสัปดาห
แรก มีอัตราการเปดอานจดหมายอเิล็กทรอนิกสที่มีเนือ้หาขอมูลเกี่ยวกับกฬีาสูงสุด ในวันแรกที่มี
การสงจดหมายออกไป จากการวดัคาความถี่ของ Internet Counter Tracking มียอดผูเปดอาน
จดหมายสูงสุด 67 ครั้ง คิดเปนรอยละ 63.80  แบงเปนการเปดอานขอมูลจากกลุมตัวอยาง 53 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 50.47  และการเปดอานขอมูลจากบุคคลอื่น 14 คร้ัง คิดเปนรอยละ 13.33  และลําดบั
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การเปดอานขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทกีฬา มีการเปดอานที่มีคาความถี่สูงเปนอันดับ
รองลงมา คือวันจนัทรของสัปดาหแรก มีจํานวนผูเปดอาน 22 ครั้ง คิดเปนรอยละ 20.95 จากกลุม
ตัวอยาง 19 คร้ัง คิดเปนรอยละ 18.09 แตเปดอานจากบคุคลอื่น 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.85 ในขณะที่
การเปดอานจดหมายจากบุคคลอื่นในลําดบัที่สองกลับอยูในวันอังคารของสัปดาหแรก ที่ 4 ราย คิด
เปนรอยละ 3.8  สวนการเปดอานจดหมายในชวงสัปดาหที่สอง มีคาความถี่ลดลงเหลือเพียงเหลือ
เพียง 2  คร้ัง การเปดอานจดหมายโดยบุคคลอื่น 2 คร้ัง   
 
ตารางที่ 4.25 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหา 
    เกี่ยวกับดาราและผูมีช่ือเสียงในสังคม  

ปริมาณการเปดจดหมาย สัปดาหท่ี 
1  ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 40 (26.66%) 26 (17.33%) 14 (9.33%) 

เสาร 13  6  7 

อาทิตย 2 1 1 

จันทร 46 (30.66%) 39 (26%) 7  (4.66%) 

อังคาร 21 3 18 (12%) 

พุธ 6 2 4 

พฤหัส 2 1 1 

ปริมาณการเปดจดหมาย สัปดาหท่ี 
2  ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 6 1 5 

เสาร  - - - 

อาทิตย - - - 

จันทร 2 - 2 

อังคาร   0 

พุธ 11 (7.33%)   11 (7.33%) 

พฤหัส 1   1 

รวม 150 (100%) 79 71 
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 ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับดารา และผูมี
ช่ือเสียงในสังคม ถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวัดคาการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบ Internet Counter Tracking  ในชวง 14 วัน พบวา มีผลรวมการเปดจดหมายทั้งส้ิน 150 
คร้ัง ในชวงสัปดาหแรก มีอัตราการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับดารา
และผูมีช่ือเสียงในสังคมสูงสุดจากการวัดคาความถี่ของ Internet Counter Tracking มียอดผูเปดอาน
จดหมายสูงสุดในจันทรของสัปดาหแรก จํานวน 46 ครั้ง คิดเปนรอยละ 30.66  แบงเปนการเปดอาน
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง 39 คร้ัง คิดเปนรอยละ 26  และการเปดอานขอมูลจากบุคคลอื่น 7 คร้ัง คิด
เปนรอยละ  4.66  สวนวันแรกของการสงจดหมายมีลําดับการเปดอานขอมูลจากจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสประเภทดาราและผูมีช่ือเสียงในสังคมเปนอันดับที่สอง มีจํานวนผูเปดอาน 40 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 26.66 จากกลุมตัวอยาง 26 คร้ัง คิดเปนรอยละ 17.33 แตเปดอานจากบุคคลอื่น 14 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.33 ในขณะที่สัปดาหที่สอง ยังคงมีอัตราการเปดอานจดหมายรวมทั้งหมด 20 
ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.33  เปนการเปดอานจากบุคคลอื่นถึง 19 ครั้ง โดยมีการเปดอานสูงสุดในวัน
พุธของสัปดาหที่สอง จํานวน 11 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 7.33   
 
ตารางที่ 4.26 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ 
   โหราศาสตร โชคชะตา-ดูดวง 
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 72 (62.60%) 55  (47.82%) 17 (14.78%) 

เสาร 5 4 1 

อาทิตย 2 2 - 

จันทร 17 (14.78%) 15 (13.04%) 2  (1.73%) 

อังคาร 12 3 9 (7.82%) 

พุธ  - - - 

พฤหัส - - - 
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ตารางที่ 4.26 (ตอ)  
 
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 2 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 1 1 - 

เสาร 1 1 - 

อาทิตย - - - 

จันทร 3 - 3 

อังคาร - - - 

พุธ 1 - 1 

พฤหัส 1 - 1 

รวม 115 (100%) 81 34 
 
 
 ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับโหราศาสตร 
โชคชะตา-ดูดวง ถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวัดคาการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบ Internet Counter Tracking  ในชวง 14 วัน พบวา มีผลรวมการเปดจดหมายทั้งส้ิน 115 
คร้ัง ในชวงสัปดาหแรก มีอัตราการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกบั
โหราศาสตร โชคชะตา-ดูดวงสูงสุด ในวนัแรกที่มีการสงจดหมายออกไป จากการวัดคาความถี่ของ 
Internet Counter Tracking มียอดผูเปดอานจดหมายสูงสุด 72 คร้ัง คิดเปนรอยละ 62.60  แบงเปน
การเปดอานขอมูลจากกลุมตัวอยาง 55 คร้ัง คิดเปนรอยละ 47.82  และการเปดอานขอมูลจากบุคคล
อ่ืน 17 ครั้ง คิดเปนรอยละ 14.78  และลําดับการเปดอานขอมูลจากจดหมายอเิล็กทรอนิกสประเภท
โหราศาสตร โชคชะตา-ดูดวง มีการเปดอานที่มีคาความถี่สูงเปนอันดับรองลงมา คือวันจันทรของ
สัปดาหแรก มจีํานวนผูเปดอาน 17 ครั้ง คิดเปนรอยละ 14.78 จากกลุมตัวอยาง 15 ครั้ง คิดเปนรอย
ละ 13.04 แตเปดอานจากบคุคลอื่น 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.73 ในขณะทีก่ารเปดอานจดหมายจาก
บุคคลอื่นในลําดับที่สองกลับอยูในวันอังคารของสัปดาหแรก ที ่ 9 ราย คิดเปนรอยละ 7.82  สวน
การเปดอานจดหมายในชวงสัปดาหที่สอง มีคาความถี่ลดลงเหลือเพียงเหลือเพียง 7  คร้ัง การเปด
อานจดหมายโดยกลุมตวัอยาง 2 คร้ังและเปดอานโดยบุคคลอื่น 5 คร้ัง   
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ตารางที่ 4.27 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ 
                      เร่ืองแปลกประหลาดหรือส่ิงมหัศจรรยเหนอืธรรมชาติ  
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 36 (28.34%) 24 ( 18.89%) 12 (9.44%) 

เสาร 9 4 5 

อาทิตย 3 2 1 

จันทร 52 (40.94%) 37 ( 29.13%) 15 (11.81) 

อังคาร 12 2 10 

พุธ 4 1 3 

พฤหัส 2 1 1 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 2 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 6 2 4 

เสาร  - - - 

อาทิตย - - - 

จันทร - - - 

อังคาร - - - 

พุธ 2 1 1 

พฤหัส 1 -  1 

รวม 127 (100%) 74 53 
 
 ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีเนื้อหาขอมูลเกีย่วกับเรื่องแปลก
ประหลาดหรอืส่ิงมหัศจรรยเหนือธรรมชาติ ถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวัดคาการเปด
อานจดหมายอเิล็กทรอนิกสผานระบบ Internet Counter Tracking  ในชวง 14 วัน พบวา มีผลรวม
การเปดจดหมายทั้งส้ิน 127 ครั้ง ในชวงสปัดาหแรก มีอัตราการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มี
เนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดหรือส่ิงมหัศจรรยเหนือธรรมชาติสูงสุด จากการวัด
คาความถี่ของ Internet Counter Tracking ในจันทรของสัปดาหแรก จาํนวน 52 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
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40.94 แบงเปนการเปดอานขอมูลจากกลุมตัวอยาง 37 คร้ัง คิดเปนรอยละ 29.13  และการเปดอาน
ขอมูลจากบุคคลอื่น 15 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.81  สวนวันแรกของการสงจดหมายมีลําดับการเปด
อานขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทเรื่องแปลกประหลาด หรือส่ิงมหัศจรรยเหนือ
ธรรมชาติมีจํานวนผูเปดอาน 36 คร้ัง คิดเปนรอยละ 28.34 จากกลุมตัวอยาง 24 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
18.89 แตเปดอานจากบุคคลอื่น 12 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.44 ในขณะที่สัปดาหที่สอง มีอัตราการเปด
อานจดหมายรวมเหลือ 9 ครัง้ เปนการเปดอานจากกลุมตวัอยาง 3 คร้ัง และการเปดอานจากบุคคล
อ่ืนถึง 6 คร้ัง  
 
ตารางที่ 4.28 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกีย่วกับเพศ 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 89 (71.77%) 60  (48.38%) 29 (23.38%) 

เสาร 4 2 2 

อาทิตย 5 2 3 

จันทร 17  (13.70%) 13 ( 10.48%) 4 (3.22%) 

อังคาร 5 2 3 

พุธ 2 1 1 

พฤหัส 1 1 - 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 2 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร - - - 

เสาร - - - 

อาทิตย - - - 

จันทร 1 - 1 

อังคาร - - - 

พุธ - - - 

พฤหัส - - - 

รวม 124 (100%) 81 43 
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  ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ  ถึง
กลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวดัคาการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบ Internet 
Counter Tracking  ในชวง 14 วัน พบวา มีผลรวมการเปดจดหมายทัง้ส้ิน 124  ครั้ง ในชวงสัปดาห
แรกมีอัตราการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกบัเรื่องเพศ  ในวันแรกที่มีการ
สงจดหมายออกไป จากการวัดคาความถี่ของ Internet Counter Tracking มียอดผูเปดอานจดหมาย
สูงสุด 89คร้ัง คิดเปนรอยละ 71.77 แบงเปนการเปดอานขอมูลจากกลุมตัวอยาง 60 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 48.38  และการเปดอานขอมูลจากบุคคลอื่น 29 คร้ัง คิดเปนรอยละ 23.38 และลําดับการเปดอาน
ขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสเกีย่วกับเรื่องเพศ  มีการเปดอานที่มีคาความถี่สูงเปนอันดับ
รองลงมา คือวันจนัทรของสัปดาหแรก มีจํานวนผูเปดอาน 17 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.70 จากกลุม
ตัวอยาง 13 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.48 และจากบุคคลอื่น 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.22  สวนการเปด
อานจดหมายในชวงสัปดาหที่สอง มีคาความถี่ลดลงเหลือเพียงเหลือเพยีง 1  ครั้ง เปนการเปดอาน
จดหมายโดยบคุคลอื่น  
 
ตารางที่4.29 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ 
 โฆษณาและประชาสัมพันธสินคา  
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 84 (54.54%) 54  (35.06%) 30  (19.48%) 

เสาร 16 4 12 (7.79) 

อาทิตย 8 2 6 

จันทร 22  (14.28%) 13 ( 8.44%) 9 (5.84%) 

อังคาร 14 3 11 (7.14%) 

พุธ 3 -  3 

พฤหัส 1 1 - 
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ตารางที่ 4.29 (ตอ)  
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 2 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 2 2 - 

เสาร 2 - 2 

อาทิตย - - - 

จันทร - - - 

อังคาร - - - 

พุธ 1 - 1 

พฤหัส 1 - 1 

รวม 154 (100%) 79 75 

 
 ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีเนือ้หาขอมูลเกี่ยวกับการโฆษณา
และประชาสัมพันธสินคา ถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวัดคาการเปดอานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ Internet Counter Tracking  ในชวง 14 วนั พบวา มีผลรวมการเปด
จดหมายทั้งส้ิน 154 คร้ัง ในชวงสัปดาหแรก มีอัตราการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหา
ขอมูลเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาสูงสุด ในวันแรกที่มีการสงจดหมายออกไป 
จากการวัดคาความถี่ของ Internet Counter Tracking มียอดผูเปดอานจดหมายสูงสุด 84 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 54.54  แบงเปนการเปดอานขอมูลจากกลุมตวัอยาง 54 คร้ัง คิดเปนรอยละ 35.06  และการ
เปดอานขอมูลจากบุคคลอื่น 30 คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.48  และลําดับการเปดอานขอมูลจากจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสประเภทการโฆษณาและประชาสัมพันธสินคา มีการเปดอานที่มีคาความถี่สูงเปน
อันดับรองลงมา คือวันจนัทรของสัปดาหแรก มีจํานวนผูเปดอาน 22 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.28 จาก
กลุมตัวอยาง 13 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8.44 แตเปดอานจากบุคคลอืน่ 9 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.84 
ในขณะที่การเปดอานจดหมายจากบุคคลอืน่ในลําดับที่สองกลับอยูในวนัเสารของสัปดาหแรก ที่ 12 
ราย คิดเปนรอยละ 7.79  สวนการเปดอานจดหมายในชวงสัปดาหที่สอง มีคาความถี่ลดลงเหลือ
เพยีงเหลือเพยีง 6  ครั้ง การเปดอานจดหมายโดยกลุมตวัอยาง 2 คร้ังและเปดอานโดยบคุคลอื่น 4 ครั้ง   
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ตารางที่ 4.30 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ 
   ศาสนา  ธรรมะ ความเชื่อเชื่อ 
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 35 (19.55%) 16  (8.93%) 19 (10.61%) 

เสาร 8 6 2 

อาทิตย 2 1 1 

จันทร 70 (39.10%) 29 ( 16.20%) 41 (22.90%) 

อังคาร 5 1 4 

พุธ 24 1 23 (12.84%) 

พฤหัส 8 -  8 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 2 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 4 1 3 

เสาร 2 - 2 

อาทิตย 10 1 9 

จันทร 3 - 3 

อังคาร 3 - 3 

พุธ 2 - 2 

พฤหัส 3 - 3 

รวม 179 (100%) 56 123 
 
 
 ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับศาสนา  
ธรรมะ ความเชื่อเช่ือ ถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวดัคาการเปดอานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ Internet Counter Tracking  ในชวง 14 วนั พบวา มีผลรวมการเปด
จดหมายทั้งส้ิน 179 คร้ัง ในชวงสัปดาหแรก มีอัตราการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหา
ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา  ธรรมะ ความเชือ่เช่ือ สูงสุดจากการวดัคาความถี่ของ Internet Counter 
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Tracking มียอดผูเปดอานจดหมายสูงสุดในจันทรของสัปดาหแรก จํานวน 70 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
39.10  แบงเปนการเปดอานขอมูลจากกลุมตัวอยาง 29 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.20  และการเปดอาน
ขอมูลจากบุคคลอื่น 41 คร้ัง คิดเปนรอยละ 22.90  สวนวันแรกของการสงจดหมายมีลําดับการเปด
อานขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทศาสนา  ธรรมะ ความเชือ่เช่ือ มีจํานวนผูเปดอาน 35 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.55 จากกลุมตัวอยาง 16 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8.93 แตเปดอานจากบุคคลอื่น 19 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.61 ทั้งนี้ปรากฎวาในวันพุธของสัปดาหแรก บุคคลอื่น มีการเปดอานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา  ธรรมะ ความเชื่อมีความถี่สูงสุดเปนอันดับที่สอง มีการ
เปดอานจํานวน 23 ครั้ง คิดเปนรอยละ 12.84 สวนสัปดาหที่สองของการสงจดหมายที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับศาสนา  ธรรมะ ความเชื่อเช่ือ ยังคงมีอัตราการเปดอานจดหมายรวมทั้งหมด 27 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 15.08 โดยการเปดอานจากกลุมตัวอยาง 2 คร้ัง สวนที่เหลืออีก 25 คร้ัง เปนการเปดเปนการ
เปดอานจากบคุคลอื่น นอกจากนีเ้ฉพาะสัปดาหที่สองยังมีคาเฉลี่ยการเปดจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ประเภท ศาสนา  ธรรมะ ความเชื่อเช่ือจากบุคคลอื่นๆ เฉล่ีย 3.57 โดยในวนัอาทติยของสัปดาหที่
สองมีการเปดจดหมายโดยบคุคลอื่นถึง 9 ครั้ง 
 
ตารางที่ 4.31 ผลการทดลองปริมาณการเปดรับขอมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ 
  เร่ืองเบ็ดเตล็ดทั่วไป 
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 1 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 58 (43.28%) 40 (29.85%) 18 (13.43%) 

เสาร 5 1 4 

อาทิตย 1 - 1 

จันทร 28  (20.89%) 20  (14.92%) 8  (5.97%) 

อังคาร 5 3 2 

พุธ 18 2 16 (11.94%) 

พฤหัส 5 1 4 
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ตารางที่ 4.31 (ตอ)  
 

ปริมาณการเปดจดหมาย 
สัปดาหท่ี 2 

 ผลรวมการเปด/วัน กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ศุกร 2 1 1 

เสาร 2 -  2 

อาทิตย 3 - 3 

จันทร 6 2 4 

อังคาร - - 0 

พุธ 1 - 1 

พฤหัส - - 0 

รวม 134 (100%) 70 64 
 
 ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีเนื้อหาขอมูลเกีย่วกับเรื่อง
เบ็ดเตล็ดทัว่ไป ถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน และการวัดคาการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบ Internet Counter Tracking  ในชวง 14 วัน พบวา มีผลรวมการเปดจดหมายทั้งส้ิน 134 
คร้ัง ในชวงสัปดาหแรก มีอัตราการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
เบ็ดเตล็ดทัว่ไปสูงสุด ในวันแรกที่มีการสงจดหมายออกไป จากการวัดคาความถีข่อง Internet 
Counter Tracking มียอดผูเปดอานจดหมายสูงสุด 58 ครั้ง คิดเปนรอยละ 43.28  แบงเปนการเปด
อานขอมูลจากกลุมตัวอยาง 40 คร้ัง คิดเปนรอยละ 29.85  และการเปดอานขอมูลจากบุคคลอื่น 18 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 13.43  และลําดับการเปดอานขอมลูจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทเรื่อง
เบ็ดเตล็ดทัว่ไป มีการเปดอานที่มีคาความถี่สูงเปนอันดบัรองลงมา คือวันจนัทรของสัปดาหแรก มี
จํานวนผูเปดอาน 28 คร้ัง คิดเปนรอยละ 20.89 จากกลุมตัวอยาง 20 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.92 แต
เปดอานจากบคุคลอื่น 8 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.97 ในขณะทีก่ารเปดอานจดหมายจากบุคคลอื่นใน
ลําดับที่สองกลับอยูในวันพธุของสัปดาหแรก ที่ 16 ราย คิดเปนรอยละ 11.94  สวนการเปดอาน
จดหมายในชวงสัปดาหที่สอง ยังคงมีคาความถี่การเปดอานถึง 14 ครั้ง การเปดอานจดหมายโดย
กลุมตัวอยาง 3 คร้ัง และเปดอานโดยบุคคลอื่น 11 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.20   
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      4.2.2.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบ ปริมาณการกระจายตัวของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาแตกตางกันของกลุมตัวอยาง 

  
ตารางที่ 4.32 ปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 ประเภท  
    ตามการเปดรับรวมของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 13 ประเภท เปรียบเทียบกับการ 
    เปดรับจดหมายของกลุมตัวอยาง และการเปดรับจดหมายของบุคคลอื่น 

 
ปริมาณการเปดอานจดหมาย 

ประเภทเนื้อหาของ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ปริมาณการเปดอาน
รวม (คร้ัง) 

กลุมตัวอยาง บุคคลอ่ืน 

ธุรกิจ เศรษฐกจิ การเงิน  107 68 (63.55%) 39 (36.44%) 

การเมือง 105 81 (77.14%) 24  (22.85%) 

สังคม อาชญากรรมและการ
ดําเนินคด ี 

144 86 (59.72%) 58 (40.27%) 

อุบัติภัย และภยัธรรมชาติ 103 81 (78.64%) 22 (21.35) 

เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรที่
ทันสมัย   

113 80 (70.79%) 33 (29.20%) 

กีฬา 105 79 (75.12%) 26 (24.76%) 

ดารา และผูมช่ืีอเสียงในสังคม 150 79 (52.66%) 71 (47.33%) 

โหราศาสตร โชคชะตา-ดูดวง 115 81 (70.43%) 34  Z29.56%) 

เร่ืองแปลกประหลาดหรือส่ิง
มหัศจรรยเหนอืธรรมชาติ  

127 74 (58.26%) 53 (41.73) 

เพศ 124 81 (65.32%) 43 (34.67%) 

โฆษณาและประชาสัมพันธสินคา  154 79 (51.29%) 75 ( 48.70%) 

ศาสนา  ธรรมะ ความเชื่อเชื่อ 179 56 (31.28%) 123 (68.71%) 

เบ็ดเตล็ด 134 70 (52.23%) 64 (47.76%) 

คาเฉล่ีย 127.69 76.5 51.15 
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  ผลการทดลองจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีเนื้อหาขอมูลแตกตางกัน 13 
ประเภทถึงกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน โดยการวดัคาปริมาณการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบ Internet Counter Tracking  ในชวง 14 วนั พบวา 
 ปริมาณการเปดอานโดยรวมของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 
ประเภท ที่ไดจากการวัคคาโดย Internet Counter Tracking มีคาเฉลี่ยการเปดอานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูที่ 127.69 คร้ัง ภายในระยะเวลา 14 วัน (2 สัปดาห) โดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาประเภทศาสนา ธรรมะความเชื่อ มีปริมาณการเปดอานสูงสุด โดยมีการ
เปดอาน 179 คร้ัง ลําดับใกลเคียงที่รองลงมาคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโฆษณา
และประชาสัมพันธสินคา มีการเปดอาน 154 ครั้ง เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับดาราและผูมีช่ือเสียงมีการเปด
อาน 150 คร้ัง และเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคม อาชญากรรมและการดําเนินคดีมีผูเปดอานจํานวน 144 
คร้ัง สวนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีการเปดอานในระดับใกลเคียงกับคาเฉลี่ย ไดแก ประเภทเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดและสิ่งมหัศจรรยเหนือธรรมชาติ (127 คร้ัง) เร่ืองเกี่ยวกับเพศ (124 
ครั้ง) และจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ ไดรับการเปดรับนอย
ที่สุดที่ 103 คร้ัง 
 ทั้งนี้ ในสวนของกลุมตัวอยาง  จํานวน  132 คน  มีคาเฉลี่ยการเปดรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสโดยรวมประมาณ 76.5 ครั้ง โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม 
อาชญากรรม และการดําเนินคดี มีการเปดรับมากที่สุดถึง 86 ครั้ง คิดเปนรอยละ 59.72 ของจํานวน
การเปดอานจดหมายประเภทนี้ สวนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง , อุบัติภัย
และภัยธรรมชาติ , โหราศาสตร โชคชะตา การดูดวง, และเรื่องเกี่ยวกับเพศ กลุมตัวอยางมีการ
เปดรับในอัตราสวนที่เทากันคือ 81 คร้ัง แตมีความแตกตางกันออกไปในสัดสวนรอยละ เมื่อเทียบ
กับปริมาณการเปดของจดหมายประเภทเดียวกัน ในขณะที่จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาอ่ืนๆ ที่
ยังไมไดกลาวถึง ไดแก กีฬา , เรื่องแปลกและสิ่งมหัศจรรยเหนือธรรมชาติ , ดาราและผูมีช่ือเสียง , 
การโฆษณาประชาสัมพันธสินคานั้น มีการเปดอานขอมูลในระดับใกลเคียงกับคาเฉลี่ย สวน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ธรรมะ และความเชื่อ มีการเปดอานจากกลุม
ตัวอยางนอยที่สุด 56 คร้ัง หรือคิดเปนรอยละ 31.28 เมื่อเทียบกับปริมาณการเปดรับของจดหมาย
ประเภทเดียวกัน 
 สุดทายคือในสวนของการเปดอานขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสของบุคคลอื่น ซ่ึง
เปนผลตางของปริมาณการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยรวม ที่ไดจากการวัดคาโดยโปรแกรม 
Internet Counter Tracking และการเปดอานจากกลุมตัวอยาง ที่ไดจากการวัดคาโดยโปรแกรม 
Microsoft Outlook ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีการสง
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ตอไปจากกลุมตัวอยางถึงบุคคลอื่นๆ โดยจากการทดลองนี้พบวา คาเฉลี่ยของการเปดอานขอมูล
ของบุคคลอื่นอยูที่ระดับ 51.15 คร้ัง ในขณะที่จดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทศาสนา ธรรมะ ความ
เชื่อ มีปริมาณการอานสูงสุดถึง 123 คร้ัง และสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการเปดอานใน
จดหมายประเภทเดียวกัน โดยมีอัตราการเปดอานถึงรอยละ 68.71 สวนเนื้อหาของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการเปดอานจากบุคคลอื่นในลําดับรองลงมาเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย ไดแก 
เนื้อหาประเภทโฆษณาและการประชาสัมพันธ (75 ครั้ง) , ดาราและผูมีช่ือเสียง (71 คร้ัง) และเรื่อง
เบ็ดเตล็ดทั่วไป (64 ครั้ง) สวนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่บุคคลอื่นมีอัตราเปดอานเมื่อเทียบกับเนื้อหา
ประเภทเดียวกันรองจากเรื่องศาสนา ธรรมะ และความเชื่อ ไดแก จดหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
โฆษณาประชาสัมพันธสินคา (48.70%) , เร่ืองเบ็ดเตล็ดทั่วไป (47.76%) และดาราและผูมีช่ือเสียง 
(47.33%) สวนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติภัย และภัยธรรมชาติ มีบุคคลอื่น 
เปดอานในอัตราที่นอยที่สุดรอยละ 21.35 เมื่อเทียบกับการเปดอานจดหมายประเภทเดียวกัน 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง “การวิเคราะหการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส : 
กรณีศึกษาพฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากพนักงาน บมจ.แสนสิริ” ไดแบง
การศึกษาออกเปน สองสวน คือ สวนแรก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะ
สวนบุคคล  ปริมาณที่ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส  และรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส มีผล
ตอพฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท
แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ทุกคนที่ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตระดับผูจัดการฝายหรือเทียบเทา
ลงมา ซ่ึงปฏิบัติงานอยู ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานโครงการทั่วกรุงเทพฯ จํานวน 200 คน เก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงเก็บรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการ
ทดสอบคาสถิติ t-test และ F-test  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 สวนที่สอง การทดลองเกี่ยวกับปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสมี
เนื้อหาแตกตางกัน ผูวิจัยใชวิธีการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จของ Krejcie & 
Morgan โดยประชากรทั้งหมด 200 คน มีการกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 132 คน สวนการสุม
ตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Sampling) เพื่อทดลองสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 ประเภท ผานระบบอินทราเน็ตในองคกร (e-mail ผาน
ระบบ Microsoft Outlook) ในชวง 2 สัปดาห หลังจากนั้นนําขอมูลมาเปรียบเทียบปริมาณการ
กระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 ประเภท ระหวางการเปดรับของ
กลุมตัวอยาง ที่วัดคาการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตในองคกร กับคาที่ได
จากผลรวมการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากจากระบบ Internet Counter Tracking เพื่อใหได
ผลตางเปนคาการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสของบุคคลอื่น ที่สะทอนคาการกระจายตัวของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ หลังจากนั้นจึงเก็บรวบรวมขอมูล นํามาวิเคราะหขอมลูโดยใช
คาความถี่ รอยละ เสนอผลในรูปแบบของตาราง 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของประชากร 
 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชากร พบวา 

 เพศ  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.5  และกลุมตัวอยางที่เปน
เพศชาย คิดเปนรอยละ 36.5    
  อายุ กลุมตัวอยางมีชวงอายุ  20-30 ป คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมา ไดแก  31-40 ป คิด
เปนรอยละ 33.5   มากกวา 40 ป   คิดเปนรอยละ 4.5   นอยกวา 20 ป มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอย
ละ 0.5 ตามลําดับ 
  อายุการทํางาน  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุการทํางานอยูในชวง 1-5 ป  คิดเปนรอยละ 
56 รองลงมา ไดแก นอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 16.5   6 - 10 ป  คิดเปนรอยละ 15  และนอยที่สุดคือ
กลุมตัวอยางที่มีอายุการทํางานมากกวา 10 ป   คิดเปนรอยละ 12.50  ตามลําดับ 
  ระดับการศึกษา  กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
68.5 รองลงมา ไดแก ปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 22.5 ต่ํากวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 8 และสูง
กวาปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 1  ตามลําดับ 
  ลักษณะวิชาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะวิชาชีพอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 21  
รองลงมา ไดแก  การตลาด  วิศวกร  บัญชี  ธุรการ  บริหารธุรกิจ  สถาปนิก/มัณฑนากร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนเทากันกับกฎหมาย คิดเปนรอยละ 17.5  รอยละ 11   รอยละ 10.5  
รอยละ 9   รอยละ  6.5  และรอยละ 5.5  ตามลําดับ สวนลักษณะวิชาชีพที่นอยที่สุด คือ การขาย คิด
เปนรอยละ 0.5   
 
 5.1.2 การวิเคราะหลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก
ระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) 
 การวิเคราะหลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบ
อินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุมตัวอยาง พบวา 

 ความถี่ในการใช พบวา สวนใหญมีความถีใ่นการใช มากกวา 10 คร้ังตอวัน คิดเปนรอย
ละ 58.5 รองลงมา ไดแก วันละ 2-3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14  วันละ 4-6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 9  และ
นอยที่สุด คือ 2-3 วันตอคร้ัง  คิดเปนรอยละ  2   
  ปริมาณการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวกับการทํางานตอวัน พบวา สวนใหญกลุม
ตัวอยางมีการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการทํางานตอวัน  6-10 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 21.5  
รองลงมา ไดแก 21-30 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 18  11-20 ฉบับและ1-5 ฉบับ มีจํานวนเทากัน  คิดเปน
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รอยละ 15.5  สวนปริมาณการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการทํางานตอวันที่นอยที่สุด คือ 
51-80 ฉบับ คิดเปนรอยละ 2.5   
  การรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมเก่ียวกับการทํางาน พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางเคย
ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน  คิดเปนรอยละ  96.5  และไมเคยไดรับคิดเปน
รอยละ 3.5    

   ปริมาณการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมเก่ียวกับการทํางานตอวัน พบวา สวนใหญ
กลุมตัวอยางมีปริมาณการไดรับ  1-5 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 39.38  รองลงมา ไดแก  6-10 ฉบับ  คิด
เปนรอยละ 32.64   11-15 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  12.96  นอยที่สุดคือ 51-80 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 
0.52   

 รูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับ พบวา อันดับ 1 ที่กลุมตัวอยางมีการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตในรูปแบบของขอความธรรมดา (Text Message)  อันดับ 2  
รูปภาพ  อันดับ 3 โปรแกรมไฟล/เกมส อาทิ EXE, Flash ฯลฯ  และอันดับ 4  คลิปวิดิโอ 
 
 5.1.3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบ
อินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook)  

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบ
อินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุมตัวอยาง  พบวา 

 การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมเก่ียวกับการทํางาน พบวา สวนใหญเคยสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน  คิดเปนรอยละ 86.5 และกลุมตัวอยางที่ไมเคยสง คิดเปนรอย
ละ 13.5 

 ปริมาณการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมเก่ียวกับการทํางานตอวัน พบวา สวนใหญ
กลุมตัวอยางมีการปริมาณการสง 1-5 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  68.79 รองลงมา ไดแก 6-10 ฉบับ คิด
เปนรอยละ 21.39 11-15 ฉบับ คิดเปนรอยละ 7.52  16-20 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 1.74 และ 31-50 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 0.56   

 พฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward e-mail) ท่ีไมเก่ียวกับการทํางาน 
ในดานของลักษณะของ e-mail ท่ีมีการสง พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงตอใน
ปริมาณที่นอย  มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.54  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  พนักงานมีพฤติกรรมการสงตอ e-
mail ที่สงเปนขอความธรรมดา (Text  Massage) และ e-mail ที่สงเปนรูปภาพ ในปริมาณปานกลาง  
สวน e-mail ที่สงเปนโปรแกรมไฟล / เกมสและวิดิโอคลิป มีปริมาณสงตอนอย   
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   พฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward e-mail) ท่ีไมเก่ียวกับการทํางาน 
ในดานของขนาดขอมูลท่ีสง พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงตอในปริมาณปานกลาง  
มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.20 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา e-mail ที่มีขนาดเล็กกวา 1 เมกกะไบต กลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการสงในปริมาณมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.54  และ e-mail ที่มีขนาดใหญกวา 1 
เมกกะไบต กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงในปริมาณปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.85 
  พฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward e-mail) ท่ีไมเก่ียวกับการทํางาน 
ในดานของลักษณะเนื้อหาขอมูล พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงตอในปริมาณที่
นอย  มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.55  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงตอใน
ปริมาณปานกลางสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะเนื้อหาขอมูล เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร   กีฬา  บันเทิงและดาราหรือผูมีช่ือเสียง โหราศาสตร เร่ืองแปลก  และเรื่องเพศ  
สําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะเนื้อหาขอมูล เกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม อาชญากรรม การดําเนินคดี ภัยธรรมชาติ การโฆษณา  ธรรมะ  และเบ็ดเตล็ดทั่วไป เชน 
กลอน บทความ ฯลฯ กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงตอในปริมาณนอย      
  พฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward e-mail) ท่ีไมเก่ียวกับการทํางาน 
ในดานของปจจัยท่ีทําใหสงตอ พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยที่ทําใหสงตอใน
ระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.31  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอ
ปจจัยที่ทําใหสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงบุคคลอื่นในระดับมากในเรื่อง หัวขอเร่ืองที่นาสนใจ 
เนื้อหาที่อยูในกระแสนิยม  และเนื้อหาใหแงคิด สวนในเรื่องเนื้อความสั้นกะทัดรัดไดใจความ   
ขอความสะเทือนใจ และมีเนื้อหาขอความชวยเหลือ ใหความรวมมือ  กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
ระดับปานกลาง  และปจจัยที่ทําใหสงตอในระดับนอยมีเพียงขอเดียว คือ อ่ืนๆ   
  พฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Forward e-mail) ท่ีไมเก่ียวกับการทํางาน 
ในดานของสภาพแวดลอมท่ีทําใหสงตอ  พบวา  โดยรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอ
สภาพแวดลอมในขณะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสตอในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.11  เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา  กลุมตัวอยางจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสในขณะที่วางจากการทํางาน  และ
สงหลังจากหมดเวลาการทํางานแลว ในระดับมาก  สวนการสงในขณะเวลาไมมีผูคนพลุกพลาน  
สงเมื่อรูสึกเครียดจากการทํางาน  สงทันทีหลังจากเปด e-mail อาน  และอื่นๆ  พฤติกรรมการสงอยู
ในระดับปานกลาง 
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 5.1.4 การทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปร t-test  /  F-test Sig. 

ลักษณะสวนบคุคล   

เพศ 0.792 0.375 

อายุ 4.931 0.028* 

อายุการทํางาน 4.131 0.017* 

ระดับการศึกษา 0.026 0.873 

ลักษณะวิชาชพี 0.933 0.426 

ปริมาณที่ไดรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส 0.504 0.605 

รูปแบบของจดหมายอเิล็กทรอนิกส 7.747 0.006* 
 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะสวนบุคคล คือ อายุ และอายุการทํางานของ
กลุมตัวอยาง มีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  และรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส มีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน แตสําหรับลักษณะสวนบุคคล (เพศ ระดับ
การศึกษา และลักษณะวิชาชีพ) และปริมาณจดหมายอิเล็กทรอนิกส มีผลตอพฤติกรรมการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 
 5.1.5 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ  

 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง “การวิเคราะหการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส : 
กรณีศึกษาพฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากพนักงาน บมจ.แสนสิริ”  มีประเด็นที่
สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
     5.1.5.1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุในชวง 20-30 ป  อายุการทํางานอยูในชวง 1-5 ป  จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี  และมีลักษณะวิชาชีพอ่ืน ๆ จะเห็นไดวาสวนมากมีอายุอยูในชวงตอของวัยรุน
จนถึงวัยกลางคน ซ่ึงกลุมคนเหลานี้จะมีความชํานาญในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบ
อินทราเน็ตมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุมาก  และการที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุการทํางาน
คอนขางมากการเรียนรู การใชหรือโอกาสที่ตองใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตจะ
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มีมาก และมีความจําเปนในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวันมากขึ้นดวย  สําหรับระดับ
การศึกษา สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ดังนั้นจะเห็นไดวากลุมตัวอยางมีการศึกษา
คอนขางสูง ซ่ึงเหมาะสมกับการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ต เพราะการที่ใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารอาจจะตองอาศัยทักษะในหลายดาน เชน คอมพิวเตอร 
ภาษาอังกฤษ  และลักษณะอาชีพที่หลากหลาย แสดงใหเห็นวาการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก
ระบบอินทราเน็ตมีความจําเปนตองใชในทุกวิชาชีพ ซ่ึงผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวใชเปน
ปจจัยเบื้องตนในการพิจารณาถึงศักยภาพของพนักงานตอการสรางประโยชน หรือการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตใหมีประสิทธิภาพในองคกรได 
     5.1.5.2 การวิเคราะหลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส
จากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุมตัวอยาง พบวา 
สวนใหญมีความถี่ในการใช มากกวา 10 คร้ังตอวัน    มีการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการ
ทํางานตอวัน  6-10 ฉบับ  เคยรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน  ปริมาณการรับ  1-
5 ฉบับ   รูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับ  รูปแบบอันดับ 1 ที่กลุมตัวอยางมีการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตในรูปแบบของขอความธรรมดา (Text Message)  อันดับ 2  
รูปภาพ  อันดับ 3 โปรแกรมไฟล/เกมส อาทิ EXE, Flash ฯลฯ  และอันดับ 4  คลิปวิดิโอ  จะเห็นได
วา การใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ 
Microsoft Outlook) กลุมตัวอยาง มีความถี่และปริมาณในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสคอนขางสูง
มาก ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพการสื่อสารดวยอิเล็กทรอนิกสขององคกร และเปนจุดแข็งที่สามารถนํา
เปนใชในการแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได พัฒนาระบบการเชื่อมตอขอมูลใหเปนแบบปจจุบัน 
(Real Time) ได และถึงแมพนักงานสวนใหญจะมีการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการ
ทํางาน  แตเมื่อมีการเปรียบเทียบปริมาณการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการทํางานกับการ
รับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไม เกี่ยวกับการทํางาน  พบวา   กลุมตัวอยางมีการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสในการทํางานมากกวา ซ่ึงรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตสวน
ใหญจะอยูในรูปแบบของขอความธรรมดา (Text Message)   
   5.1.5.3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก
ระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุมตัวอยาง  พบวา 
สวนใหญเคยสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน  ปริมาณการสง 1-5 ฉบับ  
พฤติกรรมการสงตอในปริมาณที่นอย  มีพฤติกรรมการสงตอ e-Mail ที่สงเปนขอความธรรมดา 
(Text  Massage) และ e-mail ที่สงเปนรูปภาพ ในปริมาณปานกลาง  สวน e-mail ที่สงเปนโปรแกรม
ไฟล / เกมสและคลิปวิดิโอ มีปริมาณสงตอนอย   e-mail  ที่มีขนาดเล็กกวา 1 เมกกะไบต มี
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พฤติกรรมการสงในปริมาณมาก มีพฤติกรรมการสงตอในปริมาณปานกลางสําหรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะเนื้อหาขอมูล เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร   กีฬา  บันเทิงและ
ดาราหรือผูมีช่ือเสียง โหราศาสตร เร่ืองแปลก  และเรื่องเพศ  ใหความสําคัญตอปจจัยที่ทําใหสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงบุคคลอื่นในระดับมากในเรื่อง หัวขอเร่ืองที่นาสนใจ เนื้อหาที่อยูใน
กระแสนิยม  และเนื้อหาใหแงคิด สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสในขณะที่ชวงวางจากการทํางาน ถึงจะ
สง e-mail  และสงหลังจากหมดเวลาการทํางานแลว  จะเห็นวาพนักงานสวนใหญมีการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน แตมีปริมาณการสงในแตละวันคอนขางนอย และรูปแบบ
ของจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็มีทุกรูปแบบ ลักษณะเนื้อหาขอมูลที่สงตอสวนใหญ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร   กีฬา  บันเทิงและดาราหรือผูมีช่ือเสียง โหราศาสตร เรื่องแปลก  ซ่ึง
อาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอมตางๆ ในปจจุบันที่มีความตึงเครียดเปนพื้นฐาน จึงพยายามหาขอมูล
ที่เบาสมองเพื่อสงตอไปยังบุคคลอื่น ซ่ึงขอมูลที่สงตอนั้นจะตองมีสาระประโยชน  หัวขอเรื่อง
นาสนใจ  และเปนประเด็นที่กําลังนิยม โดยจะสงตอในชวงเวลาที่วางจากการทํางาน หรือหมดเวลา
งานแลว นั่นคือ กลุมตัวอยางจะสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน โดยไมเบียด
บังเวลาทํางาน   

  5.1.5.4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอ
พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องมาจากกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุในชวง 20-30 ป ซ่ึงอยูในชวงเริ่มเขาสูวัยทํางาน เปนชวงตอระหวางวัยรุน
และวัยกลางคน พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสจึงมีมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
มากกวา 30 ป ซ่ึงเปนชวงสภาวะความเครงเครียดกับการทํางานอาจมีความกดดันมากกวาและมี
ความรับผิดชอบตอการงานมากขึ้น พฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่นอกเหนือจาก
การทํางานนั้นจึงมีคาเฉลี่ยที่นอยกวา กลุมตัวอยางที่มีอายุไมเกิน 30 ป 

 อายุการทํางาน ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่มีอายุการทํางานนอยกวา 1 ป เปน
กลุมบุคคลซึ่งเริ่มเขามาทํางานใหม ภาระหนาที่การทํางานยังมีนอย ประกอบกับอายุอยูในชวงตอ
ระหวางวัยรุนถึงวัยกลางคนเทานั้น พฤติกรรมการแสดงออกจึงแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีอายุการ
ทํางานที่มากประกอบกับวัยที่ตองแบกรับความรับผิดชอบไวคอนขางสูง จึงทําใหกลุมตัวอยางที่มี
อายุการทํางานนอยกวา 1 ป มีการจัดสรรเวลาเพื่อเปดรับกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสทั้งที่เกี่ยวของ
และไมเกี่ยวของกับการทํางานไดมากกวากลุมบุคคลที่มีอายุการทํางานมากกวา 1 ป สงผลใหมี
พฤติกรรมการสงตอที่มากกวาดวย  
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 รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เนื่องมาจากความนาสนใจของขอมูล โดยตาม
ธรรมชาติผูบริโภคมักจะเลือกรับสารที่ตนเองสนใจและมีสีสัน นาติดตาม ไมนาเบื่อ จึงทําให
รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เปนรูปภาพ โปรแกรมตางๆ และคลิปวีดิโอ กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการสงตอมากกวาขอความธรรมดา ดังนั้น ดานรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสจึง
เปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนลําดับตนกอนปจจัยอ่ืน ซ่ึงจะเห็นวามีคาระดับนัยสําคัญ
ถึง 0.006 ซ่ึงนอยกวาคาสถิติที่ตั้งไวมากขอมูลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดในเรื่องการ
แพรกระจายขาวสาร จากการศึกษาของ Micheal D. Basil และ William J. Brown (1994) ที่พบวา 
เมื่อบุคคลไดรับขาวสารและคิดวาขาวสารนั้นมีความสําคัญ ก็จะสงตอขอมูลที่ไดรับแกคนอื่นๆ 
ตอไปอีก และถามีความสนใจในขาวมาก บุคคลก็จะแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
ที่ตนอยากทราบ และสอดคลองกับแนวคิดของ Everett M. Roger and D. Lowance Kincaid    
(สุนันทา มวลชุมพล, 2527: 18-22) ที่อธิบายถึงการติดตอสัมพันธกันของคูส่ือสารภายในเครือขาย
วา การติดตอสัมพันธกันของคูส่ือสารภายในเครือขาย จะมี 2 ลักษณะ คือ เครือขายความสัมพันธ
สวนบุคคล ที่เปนเครือขายแบบกระจาย หมายถึงการที่บุคคลหนึ่งมีการติดตอสัมพันธกับหลายๆ 
คน ซ่ึงในกลุมที่เขาติดตอดวยกันนี้จะไมมีการติดตอสัมพันธระหวางกันเลย สวนใหญบุคคลที่
ติดตอดวยจะมีความผูกพันแบบผิวเผิน (Weak Ties) เชน เปนเพียงคนรูจักหรือเพื่อนรวมงาน เปน
ตน และจะเปนการติดตอสัมพันธของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน และเครือขายความสัมพันธ
สวนบุคคลแบบเกี่ยวซอนติดกัน (Interlocking Personal Network) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีการ
ติดตอสัมพันธกับคนหลายๆ คน โดยคนในเครือขายความสัมพันธแบบนี้ จะมีการติดตอสัมพันธถึง
กันหมด และมีความสัมพันธกันสนิทสนมแนนแฟน (Strong Tie) เชน เพื่อนสนิทหรือญาติ โดยที่
จะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือคลายกันมาก ซ่ึงการสงตอขอมูลของแตละเครือขายก็จะมีความ
แตกตางกัน และจากขอมูลดังกลาวเหลานี้ จะสามารถทําใหผูที่ทํางานในองคกรธุรกิจ สามารถสราง
การสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพไดจากการประยุกตใชการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส   
หรือผูที่เสนอขายสินคาและบริการ ไดทราบถึงลักษณะของขอมูล  ประเภทของขอมูลที่จะทําให
บุคคลสนใจอาน และสนใจที่จะสงตอกับบุคคลอื่น เพื่อสรางประโยชนในดานการโฆษณา 
ประชาสัมพันธองคกร หรือผลิตภัณฑขององคกรได  ซ่ึงการโฆษณา ประชาสัมพันธเชนนี้มี
คาใชจายไมมาก และสามารถสงตอไดอยางรวดเร็ว ยิ่งหากเนื้อหาแฝงดวยความรู ความบันเทิง 
สาระประโยชน แงคิด ความหวงใยจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งจะยิ่งทําใหสามารถสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสไดมากยิ่งขึ้น 
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5.2  การวิเคราะหผลการทดลอง การวัดการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสมีเนื้อหาแตกตาง
กัน13 ประเภท 
 
 5.2.1 การวิเคราะหสวนการทดลอง ปริมาณการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมี
เนื้อหาแตกตางกันในแตละประเภท ของกลุมตัวอยางที่ใชระบบอินทราเน็ต (e-mail ผานระบบ 
Microsoft Outlook) และปริมาณการเปดอานจดหมายของบุคคลอ่ืนในระยะเวลา 14 วัน  

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ พบวา สวนใหญ 
เมื่อไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ จะมีผูที่สนใจเปดอาน
ตั้งแตวันแรก คิดเปนรอยละ 43.90 และยังคงมีการเปดอานมากในวันทํางานวันถัดไป คิดเปนรอย
ละ 33.64  โดยกลุมตัวอยางมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับ คิดเปน32.71 และบุคคลอื่น
มีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับคิดเปนรอยละ 11.21 ในขณะที่สัปดาหที่ 2 จดหมาย
ประเภทนี้ ไดรับการเปดอานเพียงเล็กนอย สวนใหญจะไดรับการเปดโดยบุคคลอื่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง พบวา สวนใหญ เมื่อไดรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง จะมีผูที่สนใจเปดอานตั้งแตวันแรก คิดเปนรอยละ 62.85 
และยังคงมีการเปดอานมากในวันทํางานวันถัดไป คิดเปนรอยละ 19.04  โดยกลุมตัวอยางมีการเปด
อานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับ คิดเปน48.57 และบุคคลอื่นมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่
ไดรับคิดเปนรอยละ 14.28 ในขณะที่สัปดาหที่ 2 จดหมายประเภทนี้ ไดรับการเปดอานเพยีงเลก็นอย 
สวนใหญจะไดรับการเปดโดยบุคคลอื่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม อาชญากรรม และการดําเนินคดี พบวา 
สวนใหญ เมื่อไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม อาชญากรรมและการดําเนนิคด ี 
จะมีผูที่สนใจเปดอานตั้งแตวันแรก คิดเปนรอยละ 65.97 และยังคงมีการเปดอานมากในวันทํางาน
วันถัดไป คิดเปนรอยละ 18.75  โดยกลุมตัวอยางมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับ คิด
เปนรอยละ46.52 และสวนใหญของบุคคลอื่นมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับคิดเปน
รอยละ 19.44 ในขณะที่สัปดาหที่ 2 จดหมายประเภทนี้ ไดรับการเปดอานเพียงเล็กนอย สวนใหญ
จะไดรับการเปดโดยบุคคลอื่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับอุบัติภัย และภัยธรรมชาติ พบวา สวนใหญ 
เมื่อไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุบัติภัย และภัยธรรมชาติ  จะมีผูที่สนใจเปด
อานตั้งแตวันแรก คิดเปนรอยละ 48.54 และยังคงมีการเปดอานมากในวันทํางานวันถัดไป คิดเปน
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รอยละ 28.15  โดยกลุมตัวอยางมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับ คิดเปนรอยละ42.71 
ในขณะที่สวนใหญของบุคคลอื่นมีการเปดอานจดหมายมากที่สุดในวันอังคารของสัปดาหแรก คิด
เปน รอยละ 6.79 โดยวันแรกมีการเปดอานมากรองลงมา คิดเปนรอยละ 5.82 สําหรับสัปดาหที่ 2 
จดหมายประเภทนี้ ไดรับการเปดอานเพียงเล็กนอย โดยสวนใหญจะไดรับการเปดระหวางกลุม
ตัวอยางและบุคคลอื่นในสัดสวนที่เทาๆ กัน 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยีท่ีทันสมัย พบวา 
สวนใหญ เมื่อไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
จะมีผูที่สนใจเปดอานตั้งแตวันแรก คิดเปนรอยละ 52.12 และยังคงมีการเปดอานมากในวันทํางาน
วันถัดไป คิดเปนรอยละ 22.12  โดยกลุมตัวอยางมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับ คิด
เปนรอยละ 36.28 และสวนใหญของบุคคลอื่นมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับคิดเปน
รอยละ 15.92 ในขณะที่สัปดาหที่ 2 จดหมายประเภทนี้ ไดรับการเปดอานเพียงเล็กนอย สวนใหญ
จะไดรับการเปดโดยบุคคลอื่นมากกวากลุมตัวอยางเล็กนอย 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬา พบวา สวนใหญ เมื่อไดรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม อาชญากรรมและการดําเนินคดี  จะมีผูที่สนใจเปดอานตัง้แต
วันแรก คิดเปนรอยละ 63.80 และยังคงมีการเปดอานมากในวันทํางานวันถัดไป คิดเปนรอยละ 
20.95  โดยกลุมตัวอยางมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับ คิดเปนรอยละ50.47 และสวน
ใหญของบุคคลอื่นมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับคิดเปนรอยละ 13.33 ในขณะที่
สัปดาหที่ 2 จดหมายประเภทนี้ แทบจะไมคอยไดรับการเปดอาน จะมีบางเล็กนอยที่เปดอานโดย
บุคคลอื่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับดาราและผูมีชื่อเสียงในสังคม พบวา สวน
ใหญ เมื่อไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดาราและผูมีช่ือเสียงในสังคม  กลับมีผูที่
สนใจเปดอานในวันที่สองของการทํางาน คิดเปนรอยละ 30.66 ในขณะที่วันแรกที่ไดรับจดหมาย
ในวันทํางานนั้นมีการเปดอานเปนอันดับที่รองลงมา คิดเปนรอยละ 26.66 เชนเดียวกับกลุมตัวอยาง
มีการเปดอานจดหมายมากที่สุด หลังที่จากไดรับเปนวันที่สองของการทํางาน คิดเปนรอยละ26 
ในขณะที่สวนใหญของบุคคลอื่น กลับมีการเปดอานจดหมายมากที่สุด ในวันที่สามของการทํางาน
ไดรับคิดเปนรอยละ 12 สวนที่สัปดาหที่ 2 จดหมายประเภทนี้ ยังคงมีผูที่เปดอานอยูคอนขางมาก 
คิดเปนรอยละ 12.66 โดยเกือบทั้งหมดเปดอานโดยบุคคลอื่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร โชคชะตา ดูดวง พบวา สวน
ใหญ เมื่อไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร โชคชะตา และการดูดวง  จะ
มีผูที่สนใจเปดอานตั้งแตวันแรกที่ไดรับจดหมาย คิดเปนรอยละ 62.60 และยังคงมีการเปดอานมาก
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ในวันทํางานวันถัดไป คิดเปนรอยละ 14.78  โดยกลุมตัวอยางมักมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวัน
แรกที่ไดรับ คิดเปนรอยละ47.82 และสวนใหญของบุคคลอื่นมักมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวัน
แรกที่ไดรับคิดเปนรอยละ 14.78 ในขณะที่สัปดาหที่ 2 จดหมายประเภทนี้ ไดรับการเปดอานเพียง
เล็กนอย คิดเปนรอยละ 6.08 สวนใหญจะไดรับการเปดโดยบุคคลอื่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรยเหนือธรรมชาติ และเรื่องแปลก
ประหลาด พบวา สวนใหญ เมื่อไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรยเหนือ
ธรรมชาติและเรื่องแปลกประหลาด มักจะมีผูที่สนใจเปดอานมากที่สุด ในชวงที่สองของวันทํางาน 
คิดเปนรอยละ 40.94 ในขณะที่วันแรกของวันทํางานมีอันดับการเปดอานจดหมายรองลงมา คิดเปน
รอยละ 28.34  โดยกลุมตัวอยางมีการเปดอานจดหมายในวันที่สองของการทํางานมากเชนเดียวกัน  
คิดเปนรอยละ 29.13 รวมถึงสวนใหญของบุคคลอื่นมักมีการเปดอานจดหมายในวันที่สองของการ
ทํางานคิดเปนรอยละ 11.81 ในขณะที่สัปดาหที่ 2 จดหมายประเภทนี้ ไดรับการเปดอานเพียง
เล็กนอย คิดเปนรอยละ 4.72 โดยบุคคลอื่นจะเปดอานมากกวาประมาณรอยละ 50 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบวา สวนใหญ เมื่อไดรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ  จะมีผูที่สนใจเปดอานตั้งแตวันแรก คิดเปนรอยละ 71.77 
และยังคงมีการเปดอานมากในวันทํางานวันถัดไป คิดเปนรอยละ 13.70 โดยกลุมตัวอยางมีการเปด
อานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับ คิดเปนรอยละ48.38 และสวนใหญของบุคคลอื่นมีการเปดอาน
จดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับคิดเปนรอยละ 23.38 ในขณะที่สัปดาหที่ 2 จดหมายประเภทนี้ แทบจะ
ไมมีการเปดอานเลย โดยผูที่เปดอานมักเปนบุคคลอื่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับโฆษณาและการประชาสัมพันธสินคา พบวา 
สวนใหญ เมื่อไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวโฆษณาและการประชาสัมพันธสินคา จะ
มีผูที่สนใจเปดอานตั้งแตวันแรก คิดเปนรอยละ 54.54 และยังคงมีการเปดอานมากในวันทํางานวัน
ถัดไป คิดเปนรอยละ 14.28  โดยกลุมตัวอยางมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับ คิดเปน
รอยละ35.06 และสวนใหญของบุคคลอื่นมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับคิดเปนรอยละ 
19.48 แตยังคงมีการเปดอานอยางตอเนื่องใน 2-3 วันทํางาน ในขณะที่สัปดาหที่ 2 จดหมายประเภท
นี้ ไดรับการเปดอานเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 3.89 สวนใหญจะไดรับการเปดโดยบุคคลอื่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมศาสนา ธรรมะ และความเชื่อ พบวา 
สวนใหญ เมื่อไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ธรรมะ และความเชื่อ มักจะมี
ผูที่สนใจเปดอานในวันที่สองของการทํางาน คิดเปนรอยละ 39.10 สวนวันแรกที่ไดรับจดหมายใน
วันทํางานนั้น ยังคงมีการเปดอานมากเปนอันดับที่สอง คิดเปนรอยละ 19.55  โดยกลุมตัวอยางมีการ
เปดอานจดหมายมากที่สุดในวันที่สองของการทํางานเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ16.20  เชนเดียวกับ
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บุคคลอื่นสวน คิดเปนรอยละ 22.90 ในขณะที่สัปดาหที่ 2 จดหมายประเภทนี้ ยังคงความสนใจใน
การเปดอานคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 15.08 โดยเกือบทั้งหมดเปดอานโดยบุคคลอื่น  

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเบ็ดเตล็ดท่ัวไป พบวา สวนใหญ เมื่อ
ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป  จะมีผูที่สนใจเปดอานตั้งแตวัน
แรก คิดเปนรอยละ 43.28 และยังคงมีการเปดอานมากในวันทํางานวันถัดไป คิดเปนรอยละ 20.89  
โดยกลุมตัวอยางมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับ คิดเปนรอยละ 29.85 และสวนใหญ
ของบุคคลอื่นมีการเปดอานจดหมายตั้งแตวันแรกที่ไดรับคิดเปนรอยละ 13.43 ในขณะที่สัปดาหที่ 2 
จดหมายประเภทนี้ ยังคงไดรับความสนใจในการเปดอานอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ  10.44  เกือบ
ทั้งหมดไดรับการเปดโดยบุคคลอื่น 

 
5.2.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบ ปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมี

เนื้อหาแตกตางกัน 13 ประเภท 
 จากการวัดคาปริมาณโดยรวมของเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ ทั้ง 13 
ประเภท เมื่อมีการนํามาหาผลตางกับปริมาณการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยาง 
จะไดคาปริมาณการเปดอานของบุคคลอื่น ซ่ึงเปนการสะทอนถึงอัตราการกระจายตัวของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสในอีกทางหนึ่ง ซ่ึงพบวา  
   5.2.2.1  ปริมาณการกระจายตัวโดยรวมของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหา
แตกตางกัน จากการวัดคาโดย Internet Counter Tracking พบวา คาเฉลี่ยของปริมาณการเปดอาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน โดยรวมนั้น มีคาเฉลี่ย 127.69 คร้ังในระยะเวลา 2 
สัปดาห โดยสวนใหญจดหมายอิเล็กรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ธรรมมะ และความเชื่อมี
ปริมาณการกระจายตัว โดยรวมสูงสุด 179 ครั้ง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย สวนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่
เกี่ยวกับอุบัติภัยและภัยธรรมชาติไดรับการกระจายตัวนอยที่สุด 103 คร้ัง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 
   5.2.2.2  ปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาแตกตางกัน
ของกลุมตัวอยาง  จากการวัดคาจากระบบ Microsoft Outlook พบวา คาเฉลี่ยของปริมาณการ
กระจายตัวจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน ในสวนของกลุมตัวอยางนั้น มีคาเฉลี่ย 
76.5 คร้ังในระยะเวลา 2 สัปดาห โดยสวนใหญจดหมายอิเล็กรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวสังคม 
อาชญากรรม และการดําเนินคดีมีปริมาณการกระจายตัว โดยรวมสูงสุด 86 ครั้ง เมื่อเทียบกับ
คาเฉลี่ย สวนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับธรรมะ ศาสนาและความเชื่อ มีการกระจายตัวนอย
ที่สุด เพียง 56 ครั้ง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 
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   5.2.2.3  ปริมาณการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาแตกตางกัน
ของบุคคลอ่ืน  ที่ไดจากสวนตางการทดลองสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน 13 
ประเภท ถึงกลุมตัวอยางการทดลอง โดยการวัดคาการเปดอานผานระบบ Microsoft Outlook และ
การวัดคาการเปดอานโดยรวมผานระบบ Internet Counter Tracking พบวา คาเฉลี่ยของปริมาณการ
กระจายตัวจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน ในสวนของบุคคลอื่นนั้น มีคาเฉลี่ย 51.15 
คร้ังในระยะเวลา 2 สัปดาห โดยสวนใหญจดหมายอิเล็กรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวศาสนา ธรรมะ 
ความเชื่อ ปริมาณการกระจายตัว โดยรวมสูงสุด 123 ครั้ง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย สวนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ มีการกระจายตัวนอยที่สุด เพียง 22 คร้ัง เมื่อเทียบ
กับคาเฉลี่ย 
 
5.3 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง “การวิเคราะหการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส : 
กรณีศึกษาพฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากพนักงาน บมจ.แสนสิริ”  มีประเด็นที่
สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
   5.3.1  การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชากร พบวา พนักงานสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุในชวง 20-30 ป  อายุงานอยูในชวง 1-5 ป  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ลักษณะวิชาชีพอ่ืน ๆ จะเห็นไดวาพนักงานสวนมากมีอายุอยูในชวงของวัยรุนถึงวัยกลางคน ซ่ึง
กลุมคนเหลานี้จะมีความชํานาญในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตมากกวา
พนักงานที่มีอายุมาก  และการที่พนักงานสวนใหญมีอายุงานคอนขางมากการเรียนรูการใชหรือ
โอกาสที่ตองใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตจะมีมาก และมีความจําเปนในการ
ทํางานและดําเนินชีวิตประจําวันมากขึ้นดวย  สําหรับระดับการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  ดังนั้นจะเห็นไดวาพนักงาน บมจ.แสนสิริ  มีการศึกษาคอนขางสูง ซ่ึงเหมาะสม
กับใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ต เพราะการที่ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการ
ส่ือสารอาจจะตองอาศัยทักษะในหลายดาน เชน คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ  และลักษณะอาชีพที่
หลากหลาย แสดงใหเห็นวาการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตมีความจําเปนตอง
ใชในทุกวิชาชีพ ซ่ึงผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวใชเปนปจจัยเบื้องตนในการพิจารณาถึง
ศักยภาพของพนักงานตอการสรางประโยชน หรือการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบ
อินทราเน็ตใหมีประสิทธิภาพในองคกรได 
   5.3.2  การวิเคราะหลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก
ระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุมตัวอยาง พบวา 
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สวนใหญมีความถี่ในการใช มากกวา 10 ครั้งตอวัน    มีการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการ
ทํางานตอวัน  6-10 ฉบับ  เคยรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน  ปริมาณการรับ  1-
5 ฉบับ   รูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับ  รูปแบบอันดับ 1 ที่พนักงานมีการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตในรูปแบบของขอความธรรมดา (Text Message)  อันดับ 2  
รูปภาพ  อันดับ 3 โปรแกรมไฟล/เกมส อาทิ EXE, Flash ฯลฯ  และอันดับ 4  วิดิโอคลิป  จะเห็นได
วา การใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ 
Microsoft Outlook) พนักงาน บมจ.แสนสิริ มีความถี่และปริมาณในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
คอนขางสูงมาก ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพการสื่อสารดวยอิเล็กทรอนิกสขององคกร และเปนจุดแข็งที่
สามารถนําเปนใชในการแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได พัฒนาระบบการเชื่อมตอขอมูลใหเปน
แบบปจจุบัน (Real Time) ได และถึงแมพนักงานสวนใหญจะมีการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไม
เกี่ยวกับการทํางาน  แตเมื่อมีการเปรียบเทียบปริมาณการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการ
ทํางานกับการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน พบวา  พนักงานมีการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสในการทํางานมากกวา ซ่ึงรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินทราเน็ตสวน
ใหญจะอยูในรูปแบบของขอความธรรมดา (Text Message)   
  5.3.3  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากระบบ
อินทราเน็ตภายในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft Outlook) ของกลุมตัวอยาง  พบวา สวน
ใหญเคยสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน  ปริมาณการสง 1-5 ฉบับ  พฤติกรรม
การสงตอในปริมาณที่นอย  มีพฤติกรรมการสงตอ e-mail ที่สงเปนขอความธรรมดา (Text  
Massage) และ e-mail ที่สงเปนรูปภาพ ในปริมาณปานกลาง  สวน e-mail ที่สงเปนโปรแกรมไฟล / 
เกมสและวิดิโอคลิป มีปริมาณสงตอนอย   e-mail  ที่มีขนาดเล็กกวา 1 เมกกะไบต มีพฤติกรรมการ
สงในปริมาณมาก มีพฤติกรรมการสงตอในปริมาณปานกลางสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มี
ลักษณะเนื้อหาขอมูล เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร   กีฬา  บันเทิงและดาราหรือผูมีช่ือเสียง 
โหราศาสตร  เ ร่ืองแปลก   และเรื่องเพศ   ใหความสําคัญตอปจจัยที่ทําใหสงตอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสถึงบุคคลอื่นในระดับมากในเรื่อง หัวขอเร่ืองที่นาสนใจ เนื้อหาที่อยูในกระแสนิยม  
และเนื้อหาใหแงคิด สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสในขณะที่ชวงวางจากการทํางาน ถึงจะสง e-mail  
และสงหลังจากหมดเวลาการทํางานแลว  จะเห็นวาพนักงานสวนใหญมีการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน แตมีปริมาณการสงในแตละวันคอนขางนอย และรูปแบบ
ของจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็มีทุกรูปแบบ ลักษณะเนื้อหาขอมูลที่สงตอสวนใหญ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร   กีฬา  บันเทิงและดาราหรือผูมีช่ือเสียง โหราศาสตร เรื่องแปลก  ซ่ึง
อาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอมตางๆ ในปจจุบันที่มีความเครียดอยูมาก จึงพยายามหาขอมูลที่เบา
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สมองเพื่อสงตอบุคคลอื่น และขอมูลที่สงตอจะตองมีสาระประโยชน  ส้ัน ไดใจความ และเปน
ประเด็นที่กําลังนิยม โดยจะสงตอในชวงเวลาที่วางจากการทํางาน หรือหมดเวลางานแลว นั่นคือ 
พนักงานจะสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน โดยไมเบียดบังเวลาทํางาน   
  5.3.4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสของบุคคลถึงบุคคลอื่น ในดานสภาพแวดลอม
ในขณะสง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และการไดรับรูปแบบของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสของบุคคลถึง
บุคคลอื่น ในดานลักษณะของ e-mail   ดานขนาดของขอมูล e-mail   ดานสภาพแวดลอมในขณะสง  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และลักษณะเนื้อหาขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกสมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสของบุคคลถึงบุคคลอื่น ในดาน
ลักษณะของ e-mail  ดานปจจัยที่ทําใหสง e-mail  ดานสภาพแวดลอมในขณะสง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  จากผลการศึกษาดังกลาว ทําใหทราบวาสภาพแวดลอมในขณะสงมีความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยพนักงานที่เปนเพศชายมีพฤติกรรมในการสงตอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสในปริมาณมาก ถึงรอยละ 41.1  ซ่ึงมากกวาพนักงานที่เปนเพศหญิงที่สงตอ
ในปริมาณมาก เพียงรอยละ 22.0  และพนักงานที่เคยไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสมีพฤติกรรมใน
การสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากกวาพนักงานที่ไมเคยไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส  โดย
พฤติกรรมในการสงตอจะขึ้นกับขนาดของขอมูล e-mail  และสภาพแวดลอมในขณะสง  นั่นคือ 
ขนาดของขอมูล e-mail  ที่ต่ํากวา 1 เมกกะไบต จะใชเวลาในการสงตอนอยกวาขนาดของขอมูล    
e-mail  ขนาดใหญ ทําใหสามารถสงตอขอมูลไดเร็วและมากกวา และสวนใหญจะสงตอในชวงเวลา
ที่วางจากการทํางาน หรือหมดเวลาทํางานแลว 

 สวนในดานลักษณะเนื้อหาขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้น พฤติกรรมใน
การสงตอจะขึ้นกับลักษณะของ e-mail  โดยสวนใหญจะสงตอในลักษณะของขอความธรรมดา
มากกวารูปภาพหรือโปรแกรมไฟล อาจเนื่องมาจากขอมูลมีขนาดเล็ก ทําใหสะดวก รวดเร็วในการ
สงตอ  ปจจัยที่ทําใหสง e-mail  ตอนั้นสวนใหญก็มาจากหัวขอเร่ืองที่นาสนใจ เนื้อหาที่อยูใน
กระแสนิยม  และเนื้อหาใหแงคิด    และจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสในขณะที่ชวงที่วางจากการ
ทํางาน หรือหลังเลิกงาน ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดในเรื่องการแพรกระจายขาวสาร จาก
การศึกษาของ Micheal D. Basil และ William J. Brown (1994) ที่พบวา เมื่อบุคคลไดรับขาวสาร
และคิดวาขาวสารนั้นมีความสําคัญ ก็จะสงตอขอมูลที่ไดรับแกคนอื่นๆ ตอไปอีก และถามีความ
สนใจในขาวมาก บุคคลก็จะแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตนอยากทราบ และ
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สอดคลองกับแนวคิดของ Everett M. Roger and D. Lowance Kincaid (สุนันทา มวลชุมพล, 2527: 
18-22) ที่อธิบายถึงการติดตอสัมพันธกันของคูส่ือสารภายในเครือขายวา การติดตอสัมพันธกันของ
คูส่ือสารภายในเครือขาย จะมี 2 ลักษณะ คือ เครือขายความสัมพันธสวนบุคคล ที่เปนเครือขายแบบ
กระจาย หมายถึงการที่บุคคลหนึ่งมีการติดตอสัมพันธกับหลายๆ คน ซ่ึงในกลุมที่เขาติดตอดวยกัน
นี้จะไมมีการติดตอสัมพันธระหวางกันเลย สวนใหญบุคคลที่ติดตอดวยจะมีความผูกพันแบบผิวเผิน 
(Weak Ties) เชน เปนเพียงคนรูจักหรือเพื่อนรวมงาน เปนตน และจะเปนการติดตอสัมพันธของ
บุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน และเครือขายความสัมพันธสวนบุคคลแบบเกี่ยวซอนติดกัน 
(Interlocking Personal Network) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีการติดตอสัมพันธกับคนหลายๆ คน 
โดยคนในเครือขายความสัมพันธแบบนี้ จะมีการติดตอสัมพันธถึงกันหมด และมีความสัมพันธกัน
สนิทสนมแนนแฟม (Strong Tie) เชน เพื่อนสนิทหรือญาติ โดยท่ีจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือ
คลายกันมาก ซ่ึงการสงตอขอมูลของแตละเครือขายก็จะมีความแตกตางกัน และจากขอมูลดังกลาว
เหลานี้ จะสามารถทําใหผูที่ทํางานในองคกรธุรกิจ สามารถสรางการสื่อสารภายในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพไดจากการประยุกตใชการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส   หรือผูที่เสนอขายสินคาและ
บริการ ไดทราบถึงลักษณะของขอมูล  ประเภทของขอมูลที่จะทําใหบุคคลสนใจอาน และสนใจที่
จะสงตอกับบุคคลอื่น เพื่อสรางประโยชนในดานการโฆษณา ประชาสัมพันธองคกร หรือผลิตภัณฑ
ขององคกรได  ซ่ึงการโฆษณา ประชาสัมพันธเชนนี้มีคาใชจายไมมาก และสามารถสงตอไดอยาง
รวดเร็ว ยิ่งหากเนื้อหาแฝงดวยความรู ความบันเทิง สาระประโยชน แงคิด ความหวงใยจากบุคคล
หนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งจะยิ่งทําใหสามารถสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดมากยิ่งขึ้น 
  5.3.5  จากการทดลอง เพื่อวิเคราะหปริมาณผลรวมการเปดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่
มีเนื้อหาแตกตางกัน ของกลุมตัวอยางจากระบบอินทราเน็ตในองคกร (e-mail ผานระบบ Microsoft 
Microsoft Outlook) พบวา สวนใหญการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกันของ
พนักงานในบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ที่มีการใชระบบอินทราเน็ต มักมีความสนใจในการอาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม อาชญากรรมและการดําเนินคดีมากที่สุด อันเปน
ผลจากการใชชีวิตประจําวันในรูปแบบสังคมเมืองหลวง ดังนั้นเรื่องราวที่คนสวนใหญตองการ
รับทราบ ก็คือเร่ืองราวที่เปนเรื่องใกลตัว อยูในกระแสขาว รวมถึงเรื่องราวที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตในปจจุบัน ทําใหจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารดาน
เหตุการณระทึกขวัญ ขาวอาชญากรรมและการดําเนินคดีไดรับความสนใจในสัดสวนที่สูงกวา 
เนื้อหาของจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทอื่นๆ ซ่ึงเนื้อหาประเภทนี้ก็สอดคลองกับการนําเสนอ
ขาวของสื่อประเภทหนังสือพิมพ ที่มีการหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณระทึกขวัญ ขาว
อาชญากรรมและการดําเนินคดีมานําเสนอเปนประเด็นสําคัญ อาทิ การพาดหัวบนขาวหนาหนึ่งของ
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หนังสือพิมพประเภททั่วไป เชน ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด ฯลฯ ขอสังเกตก็คือ หนังสือพิมพประเภท
นี้มักไดรับความนิยมจากบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคคลที่มีการทํางานประจําดวย  
  ในขณะที่จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ความเชื่อ และธรรมะ
กลับไดรับความนิยมจากคนในบริษัทแสนสิริ โดยมีอัตราการเปดอานนอยที่สุดนั้น ซ่ึงนาจะเปนผล
จากการระดับการศึกษาของพนักงานในองคกรแหงนี้อยูในเกณฑที่สูง ประกอบกับในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันที่มีความรีบเรงในการทํางานและปฏิบัติหนาที่ จึงมักใหความสนใจและให
ความสําคัญกับเรื่องราวทางดานศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ ที่นอยกวาเนื้อหาประเภทอื่นๆ ทั้งนี้
เนื่องจากอาจเปนเรื่องที่ไกลตัว และไมนาเชื่อถือ โดยเฉพาะจดหมายบางฉบับมีเร่ืองเกี่ยวกับความ
เชื่อทางไสยศาสตร ลัทธิความเชื่อบางอยาง รวมถึงมีขอมูลในลักษณะของจดหมายลูกโซที่ระบุ
ขอความ อาทิเชน หากสงถึงผูรับที่ระบุจํานวนตามจดหมายแลว ชีวิตจะประสบความสําเร็จ เปนตน 
ซ่ึงจดหมายที่มีหัวขอ หรือขอความลักษณะนี้ อาจะทําใหผูรับมีความรูมีการเบื่อหนายและหลีกเล่ียง
การเปดรับจดหมายประเภทนี้มากกวาจดหมายที่มีเนื้อหาอื่นๆ สงผลใหพนักงานของบริษัทแสนสิริ 
จํากัด (มหาชน) สวนใหญเลือกที่จะไมอานหรือลบท้ิงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศาสนาและความเชื่อมากที่ สุด  ในขณะที่จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับสังคม 
อาชญากรรมและการดําเนินคดีมีผูที่ไมอานหรือลบทิ้งนอยที่สุด ซ่ึงเปนเหตุผลที่สอดคลองกับการ
วิเคราะหผลที่กลาวมาแลวในเบื้องตน 
  อยางไรก็ตาม ผลการทดลองเกี่ยวกับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ธรรมะ ศาสนา และความเชื่อ มีผลการทดลองที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง เนื่องจากผลตางของการ
วัดการเปดอานจดหมายของกลุมตัวอยางการทดลอง กับการวัดคาผลการเปดอานโดยรวมจาก 
Internet Counter Tracking ที่จะสะทอนออกมาเปนคาการเปดอานของบุคคลอื่น ซ่ึงเปนผลจากการ
ที่กลุมตัวอยางจากการทดลองไดสงจดหมายออกไปใหบุคคลอื่นนั้น พบวา จดหมายอิเล็กทรอนิกส
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ธรรมะ และความเชื่อ มีอัตราการเปดอานสูงสุด รวมถึงมีอัตราการเปด
อานตอวันอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลา 2 สัปดาห ซ่ึงสถิติดังกลาวสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา 
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยไดทําการทดลองสงออกไป มีปริมาณการกระจายตัวที่สูงที่สุด 
  ขอสังเกตอีกประการหนึ่งที่ทําใหผูวิจัยมีความเชื่อมั่นวา ปจจัยที่ทําใหจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ธรรมะ และความเชื่อ มีอัตราการกระจายตัวสูบุคคลอื่นใน
อัตราที่สูงกวา จดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทอื่นๆ แมวาขอมูลในจดหมายฉบับนี้ จะมีรูปแบบที่
ไมโดดเดนมากนัก คือ มีเพียง หัวขอเร่ือง และนําเสนอขอมูลในลักษณะของขอความเทานั้น แต
ปจจัยที่อาจมีความเกี่ยวเนื่องกับการกระจายขอมูลขาวสารไดกวางขวางมากยิ่งขึ้นนั้น นาจะเกิดจาก
องคประกอบที่เพิ่มขึ้นของรูปแบบจดหมาย นั่นคือ การเพิ่มขอความเกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองโชคลาง 
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ในลักษณะของจดหมายลูกโซ ที่วา หากสงใหกับผูอ่ืน โดยมีการระบุจํานวนบุคคลที่จะไดรับ ไวที่
ทายขอความดวย อาจมีผลตอการตัดสินใจในการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาประเภทนี้ 
สูบุคคลอื่นๆ ไดมากยิ่งขึ้น แมวาอัตราสวนการเปดอานจดหมายจะมีสัดสวนที่นอยกวา เมื่อเทียบกับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาอ่ืนๆ ก็ตาม  นอกจากนี้การที่จดหมายมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องศาสนา 
ธรรมะ และความเชื่อ อาจมีปจจัยในเรื่องของความศรัทธา ความเชื่อเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
ความเชื่อสวนบุคคลดวย จึงชวยสนับสนุนใหจดหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ธรรมะ และความ
เชื่อ มีอัตราการกระจายตัวที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับเนื้อหาประเภทอื่น 
  ทั้งนี้จากการทดลอง ยังพบอีกวา มีคนในองคกรอีกสวนหนึ่ง ที่ยังไมไดเปดจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากการที่มีความเรงรีบในการทํางาน ยังไมมีเวลาเปด หรือเลือกที่
จะยังไมไดเปดจดหมายอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ ซ่ึงมีเนื้อหาไมเกี่ยวของกับการทํางาน ทั้งนี้มี
ความเปนไปได วา หากมีการขยายระยะเวลาการทดลองเกี่ยวกับการเปดรับจดหมายของกลุม
ตัวอยางการทดลองเพิ่มขึ้น อาจจะมีพนักงานของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) เปดอานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาขอมูลประเภทตางๆ ที่สามารถใหผลการวิจัยที่แตกตางออกไปไดอีก  
    
5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาที่ เกี่ยวกับการสื่อสารที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในดานจดหมายอิเล็กทรอนิกสในลักษณะองคความรูรวม ประกอบดวย การวิเคราะห
ผูรับสาร ไดแก การเปดรับขอมูลจากการเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยมีการศึกษาความ
แตกตางระหวางลักษณะสวนบุคคล ปริมาณการไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส และรูปแบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ที่มีความแตกตางกัน รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับผูสงสาร ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับตัวสาร อันไดแกการ
ทดลองเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาแตกตางกัน มีความสัมพันธกับปริมาณในการ
กระจายตัวที่แตกตางกัน โดยนนํากรณีศึกษาจากพนักงานบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) มาทําการ
วิจัยนั้น แมวาผลการศึกษาอาจไมสามารถนําไปอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารในลักษณะ
เดียวกันกับองคกรธุรกิจ หรือผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั่วประเทศได เนื่องจากผูใชบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสในองคกรธุรกิจ หรือผูใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสทั่วไป อาจมีทัศนคติ 
ความเชื่อ และพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังบุคคลอื่นที่แตกตางกัน รวมถึงอาจ
มีผลตอปริมาณในการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสในแตละประเภทแตกตางกันดวย ทั้งนี้
เนื่องจากองคกรธุรกิจและผูใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมีอยูเปนจํานวนมาก  

       5.4.1 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ 
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    5.4.1.1 ในภาคการศึกษาสารสนเทศ  นิเทศศสาสตร และสื่อสารมวลชน 
กอใหเกิดแนวคิดใหมๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร ที่มีการกระจาย หรือการไหลเวียนของ
ขอมูลขาวสารผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส บนระบบอินทราเน็ต อินเทอรเน็ต รวมถึงการนําระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม มาใชเปนเครื่องมือในการวัดคาตัวแปร อาทิ การประยุกตใชระบบ
Microsoft Outlook ซ่ึงเปนอินทราเน็ตภายในองคกร มาเปรียบเทียบเพื่อหาสวนตางของปริมาณการ
เปดรับขอมูลขาวสารของบุคคลอื่นจากระบบ Internet Counter Tracking ในการวัดปริมาณการ
เปดรับขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน เปนตน 

   5.4.1.2  ในระดับองคกรหรือบริษัทเอกชน สามารถนําแนวคิดมาใชในการ
ควบคุม ตรวจสอบปริมาณการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสของพนักงานภายในองคกร ที่มีขนาด
ไฟลที่ใหญเกิน 1 เมกกะไบต ที่จะสงถึงบุคคลอื่น ซ่ึงผลของไฟลและขอมูลท่ีประกอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่มีขนาดใหญ มักมีผลกระทบตอระบบเครือขายอินทราเน็ตในแงการจัดการ เกี่ยวกบั
ปริมาณพื้นที่การจัดเก็บขอมูล รวมถึงความรวดเร็วในการรับ-สงขอมูล เพื่อการสื่อสารและการ
ทํางานขององคกรนั้นๆ 

   5.4.1.3 ผูวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาดานนิเทศศาสตรและการ
ส่ือสาร สามารถนําแนวคิดจากผลการวิจัยไปพัฒนาเปนวิทยานิพนธ หรือสรางทฤษฏีการสื่อสาร
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตอ่ืนๆ เพิ่มเติม อาทิ การศึกษาเกี่ยวกับความรวดเร็วในการกระจายตวั
ของขอมูลขาวสารที่แตกตางกันบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต , องคประกอบของขอมูลขาวสารใน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน  

  
  5.4.2   แนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับ

แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 
      5.4.2.1  การศึกษาวิจัยในระดับองคกร หรือหนวยงานของบริษัทเอกชน

ทั่วไป สามารถศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหา
แตกตางกัน 

        5.4.2.2  การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเปดรับขอมูลขาวสารจาก
จดหมายอิเล็กทรนิกส ของกลุมตัวอยางที่เปนเยาวชน วัยรุน รวมถึงกลุมคนวัยทํางาน ซ่ึงเปนกลุมที่
มีแนวโนมการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่สูงขึ้นในปจจุบัน  
   5.4.2.3  การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่
มีเนื้อหาแตกตางกัน โดยเนนการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน กับการกระจายตัว
ของขอมูลขาวสาร  
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   5.4.2.4 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง ที่มีอิทธิพลตอการ
กระจายตัวของขอมูลขาวสารผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
   5.4.2.5  การศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของขอมูลขาวสารในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกัน 
 ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรูในดานการสื่อสารในสาขาสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อท่ีจะ
นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคกรธุรกิจ หรือบุคคลที่ทําธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไดในลําดับตอไป DPU
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ภาคผนวก ก  ขอมูลประกอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ท่ีใชในการทดลองเกี่ยวกับปริมาณการกระจาย
ตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาแตกตางกัน 
 
1. ประเภทจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ 
 หัวขอเร่ือง  โครงการภาษรีถยนตใหม อานแลวอ้ึง 
 ประเภทของขอมูล ขอความ 
 ท่ีมาของขอมูล Forward E-Mail 
 รายละเอียดขอมูล  
 กรมการขนสงทางบกกําลังเตรียมปรับอัตราภาษีปายทะเบียนรถยนตประจําป 

1500 SOLUNA = 4,100 
    1600 COROLLA = 4,500 
    1800 ALTIS = 5,300 
    2000 CORONA= 6,300 
    2400 CAMRY = 9,100 
    3000 RAIDER/CRUISER = 14,500 
 อีกไมนาน พวกกระบะ4 ประตู เจอภาษีเปนหมื่นแลวครับ เมื่อเชานี้ขับรถมาทํางาน ฟงขาว
แววๆ วา การจัดเก็บภาษจีะเสนอเขา ครม. เร็วๆนี้การปรับเก็บภาษีรถยนตรายป...ใหมอัตราเพิ่ม2 
เทา ผมไดขาวจากกรมการขนสงทาง บก( MOTC news) มาบอกเพื่อนๆ อีกแลวครับ คราวนี้รัฐเอา
จริงจะปรับปรงุอัตราคาภาษปีายทะเบยีนรถยนตประจําปทุกชนิดรวมรถบรรทุกดวย โดยหยิบยกเอา
สาระมา เขียนใหอานกันที่เปนHighlight สําคัญๆ มาไดดังนี้  
 ในขณะนีก้ระทรวงการคลังรวมกับกรมการขนสงทางบกกําลังเตรียมปรับอัตราภาษ ี ปาย
ทะเบียนรถยนตประจําป ซ่ึงเปนการปรับภายใต พ.ร.บ.รถยนตและพ.ร.บ.ขนสงทางบก พ.ศ. 2522
โดยจะปรับอัตราภาษีเพิ่มขึน้ประมาณ2 เทาจาก ปจจบุันคราวนี้ละรถใครรถมันคิดกันเอาเองใคร
เครื่องแรง แซงโลด...ตองมาเจ็บปวดกับการรับภาระนี้ ...... แตเอ!!!!!  ถามีตังคซ้ือรถได...ก็นาจะ
จายคาภาษีไดดวยมั๊ง ภาษีปายรถยนตใหมที่จะประกาศใชเร็วๆ นี้ จะเก็บตามขนาดความจุกระบอก
สูบรถยนตที่คิดเปนลูกบาศกเซนติเมตร หรือ ซีซี.สําหรับรถยนตนั่งไมเกิน7 ที่นั่ง แตมี Highlight
สุดๆ ยิ่งกวานัน้คือจะมหีลักเกณฑเก็บใหมคือจะเก็บภาษตีามมูลคารถยนต สําหรับรถยนตนั่งไมเกนิ
7 ที่นั่งที่มีราคาขายตั้งแต 3 ลานบาทขึ้นไป ทําใหรถยนตราคาสูงๆ จะถูกเก็บภาษี 2 ตอคือเก็บภาษี
ทั้งตามขนาดซีซี.ของเครื่องยนต และตามมูลคารถ 
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  ประเด็นที่สองอาจปรับภาษปีายรถยนตเกนิ7 ที่นั่งซ่ึงปจจุบันเก็บตามน้ําหนกัอีกดวย มา
ดูการสรางโครงรางภาษีใหมมีดังนี ้OLD ของเดิม (ปจจบุัน) รถยนตนัง่สวนบุคคลไมเกิน7 ที่นั่งเกบ็
ภาษีโดย  
    * 1 - 600 cc แรก เก็บ 50 สตางค/ cc 
     * 601 - 1,800 ซี.ซี. เก็บ 1.50 บาท/ cc 
    * 1,801 cc ขึ้นไป เก็บ 4 บาท/ cc 
 1. NEW ใหม รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกนิ 7 เก็บภาษโีดยการปรับภาษีปายกรณีรถยนตนั่ง
ไมเกิน7 ที่นั่ง (รถเกง) อาจปรับเพิ่มภาษีตามขนาดความจกุระบอกสูบคดิเปน cc ดังนี้ 
   * รถยนตขนาดเครื่องยนตไมเกิน 600 cc เสียภาษ2ี บาท/ cc 
   * ขนาด 601-1,300 cc เสียภาษี 3 บาท/ cc 
   * ขนาด 1,301-1,800 cc เสียภาษี 4 บาท/ cc 
   * ขนาด 1,801-2,000 cc เสียภาษี 5 บาท/ cc 
   * ขนาด 2,001-2,400 cc เสียภาษี 7 บาท/ cc 
   * ขนาด 2,401-3,000 cc เสียภาษี 9 บาท/ cc 
   * ขนาดเครื่องยนตเกิน 3,000 cc เสียภาษี 12 บาท/ cc 
 2. การเพิ่มฐานเก็บตามมูลคารถยนต ดังนี้ รถยนตไมเกนิ 7 ที่นั่ง 
   * ราคาระหวาง 3 ถึง 6 ลานบาท เสียภาษี 1- 2 หมื่นบาทตอคัน 
   * ราคาสูงกวา 6 ลานบาทจนถึง 10 ลานบาท เสียภาษี 2-4 หมื่นบาทตอคัน 
   * ราคาสูงเกินกวา 10 ลานบาท เสียภาษี 3- 6 หมื่นบาทตอคัน  
  การเพิ่มภาษีและเพิ่มฐานจัดเก็บนี้ รัฐเห็นวาควรสงเสริมความเปนธรรม การเสนอปรับ
ภาษีปายทะเบยีนครั้งนี้จึงไมเพียงเนนปรับจํานวนเงินภาษีที่ตองเสีย เพื่อใหสอดคลองสถานการณ
ความเปนจริง เพราะไมไดปรับมานานกวา 20 ป ขณะที่ราคารถยนตเพิ่มขึ้นหลายเทาชวงที่ผานมา
และมีแนวคิดใหมใหใช หลักเกณฑมูลคารถคิดภาษีดวย คนที่เปนเจาของ รถยนตที่มูลคาสูง ราคา
แพงๆ ควรตองเสียภาษีรถยนตสูงตาม อีกทั้งสอดคลองกับนโยบายรัฐที่สนับสนุนประชาชนใชจาย
อยางประหยัดไมนิยมสินคาฟุมเฟอยโดยเฉพาะสินคานาํเขา ขณะเดยีวกันการเก็บภาษีตามน้ําหนัก
รถ ซ่ึงเปนฐานภาษีทีใ่ชอยูแลวปจจุบนัเกบ็ภาษีตามหลักการประโยชนที่ ไดรับ....เนื่องจากรัฐตอง
ใชงบประมาณปหนึ่งๆ จํานวนมาก เพือ่กอสรางและซอมแซมถนนหนทาง ใหยวดยานตางๆ จะ
กลัวอาราย เซงกิจการไปไดเงินมาตั้ง 7-8 หมื่นลาน ภาษแีคนี้จิ๊บๆฮาฮา 
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2.ประเภทจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง  
 หัวขอเร่ือง  “ไฮ - ทักษิณ ดอตเน็ต” เว็บไซตบาดใจ “คมช.” 
 ประเภทของขอมูล ขอความ และภาพ  
 ท่ีมาของขอมูล จากเว็บไซต http://hilight.kapook.com/view/7680 
 รายละเอียดขอมูล 
 

 
“ไฮ - ทักษิณ ดอตเน็ต” เว็บไซตบาดใจ “คมช.” 

 
 เพียงคลิกเขาไปที่ เว็บไซต “ไฮ - ทักษิณ ดอตเน็ต” จะเห็นภาพปรากฏในหนาคอมพิวเตอร 
พรอมดวยขอความ “เซย ไฮ ทักษิณ” รวมทักทายและสงความคิดถึงแด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยาง
อิสระและสรางสรรค ที่นี่... เปดเขาไปในเว็บไซตกจ็ะพบพระฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัเสดจ็ออกสีหบัญชร ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ขณะนี้มีผูเยีย่มชมแลวกวา 
5,000 คลิก โดยไมรูวาสมาชกิของเว็บไซตนี้มีสักกี่มากนอย  
 จากการคนขอมูล พบวาเว็บไซตนี้ไมไดจดทะเบยีนในประเทศไทย ทั้งๆ ที่มีบริษัทใหบริการ
จดทะเบียน “โดเมน เนม” หรือช่ือโดเมนสําหรับเว็บไซตในเมืองไทยอยูดวยกันจํานวนมาก สวน
สาเหตุของการจดทะเบยีนในตางประเทศนั้น คนที่รูเร่ืองจริงๆ คงจะเปนเจาของ - เว็บมาสเตอร 
และผูที่ออกเงนิคาจดทะเบียนเว็บไซตดังกลาวนี้เทานัน้ทีจ่ะรู  
 แตเว็บไซต “ไฮ - ทักษิณ ดอตเน็ต” จดทะเบียนกับใคร ที่ไหน นั้นเปนขอเท็จจริงที่ปกปดไม
มิด ช่ือโดเมน “ไฮ - ทักษิณ ดอตเน็ต” เปนชื่อที่จดทะเบยีนไวกับ “โก แดดดี้ ซอฟตแวร อิงค” แหง
รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
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            เซิรฟเวอรของเว็บไซตก็อยูกับบริษัทดังกลาว สถานที่อยูคือ “ฮูอิส ดอตโกแดดดี้ 
ดอตคอม” ช่ือเซิรฟเวอรคือ “เอ็นเอส1ดอตไฮ – ทักษิณดอตเน็ต” และ “เอ็นเอส2ดอตไฮ - ทักษิณ 
ดอตเน็ต” วันที่จดทะเบียนเริ่มตนเว็บไซตคือ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 หมดอายุวันที่ 9 กุมภาพันธ 
2551โดยเริ่มอัพเดตเว็บไซตคร้ังแรกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ  2550 ที่ผานมา 
            “โก แดดดี้ ซอฟตแวร อิงค” เปนชื่อจดทะเบียนอยางเปนทางการของ “โก แดดดี้ 
ดอตคอม” บริษัทผูใหบริการจดชื่อโดเมน อินเตอรเน็ต และใหบริการเว็บ โฮสต (ใหเนื้อท่ีสําหรับ
การเปดเว็บไซต) สถานะของบริษัท เปนบริษัทเอกชน ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กอตั้ง
ขึ้นเมื่อป 2540 โดย บอบ พารสัน อดีตผูกอตั้งบริษัทพัฒนาซอฟตแวรช่ือ “พารสัน เทคโนโลยี” 
สํานักงานใหญอยูที่เมืองสก็อตเดล รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
  หนึ่งในบริการของ “โก แดดดี้” ก็คือการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน ผานทางอินเตอรเน็ต 
ซ่ึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับผูที่ไมตองการเปดเผยตัววาเปนใครในการเขาไปยื่นขอจดทะเบียนชื่อ
โดเมนกับบริษัทภายในประเทศ และอาจเปนคําตอบที่วาทําไม “ไฮ – ทักษิณดอตเน็ต” ถึงเลือกจด
ทะเบียนกับบริษัทนี้!! 
ขอมูลจาก 
 

 
ภาพประกอบทางอินเทอรเน็ต ไมเกี่ยวของกับขอมูล 
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3.จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม อาชญากรรมและการดําเนินคดี  
 หัวขอเร่ือง   ยาเม็ดคุมกําเนดิที่ “นักขมขนื” นํามาใช 
 ประเภทของขอมูล ขอความ และภาพ  
 ท่ีมาของขอมูล Forward E-Mail ไดรับเมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2549 
 รายละเอียดขอมูล   
 คณุผูชายโปรดระมัดระวังแทนเพื่อนสาวใกลตัวของคุณคุณผูหญิง และระวังตัวเองใหมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อคุณรับ'ของขวัญ'เครื่องดื่มจากชายหนุม อยาลืมวาในสังคมและคนรอบตัวคณุอาจมีทั้งคน
ดีและคนไมดปีะปนกนัอยู กรุณาสงจดหมายนี้ใหกับเพือ่นผูหญิงของคุณทุกคน แมแตคุณผูชายก็
ควรรูไวเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับผูหญิงรอบตัวทีคุ่ณรัก  
 นี่เปนยาชนิดใหมที่ถูกนํามาใชกันในตลาดมืดเมื่อเกือบปมาแลว Progesterex - ยาเม็ด
คุมกําเนิดที ่'นักขมขืน' นํามาใชในงานปารตี้เพื่อลา'เหยื่อ' Progesterex เปนยาที่สัตวแพทยใชในการ
ทําหมันสัตวขนาดใหญ ผูเชี่ยวชาญบางกลุมอางวายา Progesterex นั้นมักจะถูกใชควบคูกับ
Rphypnol ซ่ึงเปนยาที่นกัขมขืนมักจะใชกนั โดยผูลงมือมักจะใสยาRohypnol ลงในเครื่องดื่มของ
เหยื่อและในเชาวันรุงขึ้นหญิงสาวผูเปนเหยื่อจะไมสามารถจดจํา ส่ิงที่เกิดขึ้นในคืนกอนหนาไดเลย
ยา Progesterex จะละลายในเครื่องดื่มอยางรวดเร็ว เหยื่อสามารถปองกันการตั้งครรภจากการขมขืน
ที่อาจเกิดขึน้ไดอยางสมบูรณแบบ ดงันั้นนักขมขืนจึงมกัไมตองคอยกงัวลเรื่องของการเรียกรอง
คาเสียหาย หรือการตรวจสอบเพื่อระบุตัวพอของเด็กอีกดวยนอกจากนี้ยา Progesterex ยังทิ้ง
ผลกระทบกับเหยื่อในระยะยาว 
 กลาวคือยา Progesterexนั้นถูกใชในการทาํหมันมา ซ่ึงผูหญิงที่ไดรับยาตัวนี้เขาไปในรางกาย
จะทําใหไมสามารถตั้งครรภไดอาจถาวร หรือเปนมะเร็ง!!!! ยาProgesterex หาซื้อไดงายในโรงเรียน
ฝกสอนของเหลาสัตวแพทย หรือวิทยาลยัเขตตางๆที่เกี่ยวของกับการสตัวแพทย เชื่อหรือไมวา
แมแตเว็บไซตในอินเทอรเนต็หลายแหงกม็ียาตัวนี้จําหนายอยางเปดเผยพรอมทั้ง บอกวิธีการใช
อยางละเอียด!!!!  
 ตอนนี้อยูที่คณุแลววาจะสงขอความนี้ไปเพือ่เตือนผูหญิงทุกคนที่คุณรูจกั หรือจะปลอยเอาไว
ใหผูหญิงเหลานั้นตองไปเผชญิกับชะตากรรมดังกลาวเพยีงลําพัง  
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4.จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับภัยภิบตัิ ภัยธรรมชาติ  
 หัวขอเร่ือง   ไมมีใครชวยใครได 
 ประเภทของขอมูล ภาพ  
 ท่ีมาของขอมูล Forward E-Mail ไดรับเมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2549 
 รายละเอียด 
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5.จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย   
 หัวขอเร่ือง   ญี่ปุนชางคิด!! ทําแตงโมประหลาดลูกละ 20,000 บาท 
 ประเภทของขอมูล ภาพ  
 ท่ีมาของขอมูล Forward E-Mail ไดรับเมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2548 
 รายละเอียด 
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6.จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬา  
 หวัขอเร่ือง   พฤติกรรมของนักปนทีน่าหวาดเสียว 
 ประเภทของขอมูล คลิปวีดิโอ 
 ท่ีมาของขอมูล http://www.siamha.com/content/data/3/0246.html 
 รายละเอียด 
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7.จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับดาราและผูมีชือ่เสียงในสงัคม  
 หัวขอเร่ือง   ดูกัน..ดาราวัยเด็กหนาอยางนีน้ี่เอง 
 ประเภทของขอมูล ภาพ 
 ท่ีมาของขอมูล Forward E-Mail เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 
 รายละเอียด 
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8.จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร-ดูดวง 
 หัวขอเร่ือง   งานกับปเกดิ แมนมากๆ 
 ประเภทของขอมูล ภาพและ ขอความ 
 ท่ีมาของขอมูล Forward E-Mail เมื่อวันที่ 19 กุมภาพนัธ 2550 
 รายละเอียด 
คุณรูหรือไม   

คุณรูหรือไมวาปเกิดของคุณ มีสัญลักษณสัตวเปนรปูอะไร .. แนนอนหละ ยอมมคีนรูและไมรู โดยเฉพาะอยางยิง่วา
บุคคลที่เกิดในปนั้น เปนคนทีม่ีอุปนิสัยใจคออยางไร ทางเราไดสรปุรายละเอียดปลกียอยใหคณุไดรบัทราบดงันี ้ 

 

ปชวด / หน ู- (2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539) 
 
คนเกดิปชวดเปนผูทีม่ีความกระฉับกระเฉง ขยนัขันแขง็ มีความอุตสาหะ เปนทีร่กัใครของเจา 
นายและเพื่อนฝงู ไมชอบประจบสอพอใคร และไมมีความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน ความ 
รักชอบคนทีม่ีความคิดเห็นลงรอยกันเพราะจะไดไมขัดอารมณ ปเกิดที่ดีสําหรับคนเกิดปชวด 
คือปหนู ปมะโรง และ ปวอก สวนปมา ปกระตาย และปมะแม ควรหลีกเลีย่งใหไกล 
 
อาชพี : เปนผูมคีวามเหมาะสมเกี่ยวกบังานทางดานการบริการ :- 
เพศชาย : งานโฆษณา, งานเกีย่วกับอาหารและเครื่องดืม่, งานโรงแรม, และอื่น ๆ 
เพศหญิง : งานเกี่ยวกบัความสวยความงาม, งานโรงแรม และ นกัเขยีน 

 

ปฉล ู/ ววั - (2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540)  
 
คนเกดิปฉลเูปนผูนําทีม่ีความแขง็แกรง อุตสาหะ มานะบากบั่น ตรากตรําทํางานหนกั เปนผูฟง
ที่ดีและยอมรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน แตเปนคนโกรธงายพรอมระเบิดไดทุกเมือ่ มีผูหลัก
ผูใหญคอยสนบัสนุนใหประสบความสําเร็จ หุนสวนทีเ่ขากนัไดดสํีาหรับคนเกิดปนี้คือ ปมะเส็ง 
ประกา และปชวด ควรหลีกเลีย่งผูที่เกิดปมา ปมะโรง และ ปมะแม 
 
อาชพี :  เปนผูทีม่ีความชํานาญเฉพาะทาง เชน แพทย ทนายความ อาจารย หรือนักเขยีน  

 

ปขาล / เสอื - (2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541) 
 
คนเกดิปขาลเปนคนท่ีมีความมัน่ใจในตวัเอง ทะเยอทยานบาบิ่น รกัความเปนอิสระ และเปนที่
สนใจของเพศตรงขาม เปนคนใจบุญ ไมเอาเปรยีบใครและไมยอมใหใครเอาเปรยีบ ปที่เขากัน
ไดดี คือ ปมะโรง ปมะเมีย และ ปจอ และควรหลกีเลีย่ง ปฉลู ปมะเส็ง ปเถาะ และ ปวอก   
 
อาชพี :  เปนผูมพีรสวรรคในการใชมนัสมองใหเปนประโยชน หรือเปนผูควบคมุ 

 

ปเถาะ / กระตาย - (2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542)  
 
คนเกดิปเถาะเปนผูทีม่ีความสงบเสงี่ยม มคีวามคดิแบบอนุรักษนยิม ชอบทําตวัใหเปนมนุษยที ่
สมบรณูแบบ เปนคนกลาพดูกลาทํา และบายอ ทํางานไดอยางละเอียดรอบคอบ ผูรวมงานที่ดี
ควรเกิดปมะแม ปกุน ปจอ และป วอก และควรหลีกเลีย่งป ระกา ปชวด และ ปขาล 
 
อาชพี :  เปนผูทีม่ีความเหมาะสมเกี่ยวกับงานทางดานศลิปะ งานชาง การฑูต.  
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ปมะโรง / มงักร  - (2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2541)  
 
คนเกดิปมะโรงเปนคนกระฉบักระเฉง นิสัยเปดเผย ใจกวาง บุคลิกลักษณะองอาจผึง่ผาย แต
เปนคนใจรอน และเชื่อมัน่ตนเองจนมากไป เปนคนหัวแขง็ มุงจะเอาชนะ มีวาจาคารมคมคาย 
ชอบพบปะกบัเพือ่นฝูงหุนสวนทีร่วมงานกนัไดดี คอื ปชวด ปวอก และประกา และหลีกเลีย่งคน
เกิดป ฉลู ปขาล และปจอ 
 
อาชพี :  เปนงานที่ตองใชความสามารถเฉพาะตวัสูง เพราะจะไดแสดงฝไมลายมอื 

 

ปมะเสง็ / งเูลก็ - (2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544)  
 
คนเกดิปมะเส็ง เปนผูที่มีอารมณเย็น สุภาพออนนอม ฉลาดหลักแหลม ขยัน ใฝหาซึ่งความรูไม
ชอบงานที่ตองใชแรง รักงานที่สบาย รักอิสระ ไมชอบยุงเกีย่วกนัใคร หุนสวนที่รวมมงานกนัได
ดีคือ คนท่ีเกิดปฉลู ปวอก และประกา และ ควรหลีกเลีย่งคนเกิดปฉลู ปขาล และปจอ 
 
อาชพี :  งานทางดานกฎหมาย การบนัเทงิ และการคาขาย    
จะประสบความสาํเร็จเมื่อายุยงันอย และจะดขีึ้นเรือ่ย ๆ 

 

ปมะเมยี / มา - (2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545)  
 
คนเกดิปมะเมยี เปนคนมีอารมณสนุกสนาน รักงานสังสรร มไีหวพริบดี ใหความเปนมติรอยาง
อบอุน ไมชอบการหยุดนิ่ง ชอบทาํทุกส่ิงใหสําเร็จไดดวยตนเอง ทํางานรวดเร็วและเรียนรูส่ิง
ใหม ๆ ไดเร็ว เขากันไดดีกับคนเกิดปขาล ปมะแม และปจอ ควรหลีกเลีย่ง ปชวด ปฉลู ปมะเมีย 
และปวอก  
 
อาชพี :  เหมาะกบังานสบาย ๆ ไมมเีวลาคอยเรงรดั อยางเชน ธรุกจิของตัวเอง การทองเที่ยว  
หรือประชาสมัพนัธ 

 

ปมะแม / แพะ - (2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546) 
 
คนเกดิปมะแม เปนผูที่มคีวามจรงิใจตอผูอ่ืน เปนคนท่ีรูวาอะไรเหมาะ อะไรควร เปนคนเงยีบ
มักจะขี้กลัว มพีรสวรรคในทางดานศิลปะ กิรยิามารยาทเรยีบรอย กระฉับกระเฉง มักไดโชค
ทางดานการพนนั เปนคนมีเสนหทางเพศ มักปลอยเวลาไปกับเรือ่งความรัก มักเขากันไดดีกบัผู
ที่เกิดปเถาะ ปวอก ปกุน และปมะเมยี ควรหลีกเลี่ยงผูที่เกิดปชวด และ ปฉล ู 
 
อาชพี :  เหมาะเกี่ยวกบังานทางดานศิลปะการดนตรี นักเขยีน นักออกแบบ 

 

ปวอก / ลงิ - (2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547) 
 
คนเกดิปวอก เปนผูทีม่ีไหวพรบิ ฉลาดหลักแหลม เรียนรูอะไรไดเร็ว มเีทคนิคความสามารถ
เฉพาะตวั เปนคนชางจดชางจําแตมีสมาธิส้ันชอบไฝหาความสุขแบบงาย ๆ มีความ
ทะเยอทะยานที่จะกาวไปสุตําแหนงสูงสุดอยางรวดเรว็ แตออกจะคอนขางใจรอน เขาไดดีกบั
คนเกดิปมะโรง ปชวด ปเถาะ ปมะแม และปจอ ควรหลีกเลีย่งปขาล และ ปมะเมีย  
 
อาชพี :  เหมาะกบังานสรางสรรชนิดตาง ๆ เชน การโฆษณา การขาย การตลาด  

 

ประกา / ไก - (2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548) 
 
คนเกดิประกา มคีวามเฉลียวฉลาด กลาหาญ มีไหวพรบิรูเทาทนัคน แตชอบคิดเล็กคิดนอยจน
บางครั้งทําใหเปนเรื่องใหญ ไมชอบเอารัดเอาเปรยีบผูใด และไมชอบใหใครมาเอาเปรยีบ โกรธ
งายหายเรว็ แตเวลาโกรธมักควบคุมตนเองไมได เขากันไดดีกับคนเกิดปฉลู ปมะโรง ปมะเส็ง 
ควรหลีกเลีย่งผูทีเ่กิดปเถาะ ปจอ และประกา  
 
อาชพี :  เหมาะกบังานทีม่ีความคดิแปลก ๆ ไมซ้ํากับใคร ไมเหมาะกับงานที่ตองใชแรง และ  
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ความอดทน  

 

ปจอ / สนุขั - (2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549) 
 
คนเกดิปจอเปนผูที่มีความกลาหาญ เปนเพื่อนที่ซือ่สัตย ตรงไปตรงมา ออกจะดื้อรัน้ แตไมเคย
เห็นแกตวั จะคิดถึงผูอ่ืนไวกอนเสมอ ภายในหัวใจบรรจุไวดวยความรักทีเ่ตม็เปยม มีคุณธรรม
พรอมทีจ่ะปกปองผูอ่ืนและตนเอง เขากันไดดีกบัคนเกิดปขาล ปเถาะ ปวอก หลีกเลีย่งการพบ
เจอกันกบัปมะโรง ปมะเมีย และประกา  
 
อาชพี :  เหมาะกบังานทุกอาชีพ โดยเฉพาะงานประเภทอาสาสมัคร งานที่ตองใชความอดทน  
ไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย ไมเหมาะอยางยิง่กับงานเจรจา  

 

ปกนุ / หม ู- (2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550) 
 
คนเกดิปกุนเปนคนท่ีมีนิสัยนารัก ใจดี มีทาทเีปนมิตร เปนคนรักบาน ใจบุญ ชอบชวยเหลือ
ผูอ่ืน แตภายในแอบแฝงไวดวยความเจาเลห ดวยความทีเ่ปนคนฉลาด โกรธงายหายเรว็ 
รวมงานไดดีกบัคนเกดิปเถาะ และ ปมะแม หลีกเลีย่งพบปะกับคนเกิดป มะเส็ง และปวอก  
 
อาชพี :   เปนผูทีม่ีความช่ําชองธุรกิจเกีย่วกบัการเงนิ เหมาะกบัการทํางานคาขาย งานธุรกจิติด 
ตอ เจาของอุตสาหกรรมยอยและเปนขาราชการ 

 
  
 
วาปเกิดของคุณ มีสัญลักษณสัตวเปนรูปอะไร .. แนนอนหละ ยอมมีคนรูและไมรู โดยเฉพาะอยางยิง่วาบคุคลที่เกิด
ในปนัน้ เปนคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มีอุปนิสัยใจคออยางไร ทางเราไดสรุปรายละเอยีดปลีกยอยใหคณุไดรับทราบดังนี ้ 
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9.จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองแปลกประหลาด/สิ่งมหศัจรรย  
 หัวขอเร่ือง   เหมือนปาฎหิารยเลยเนอะ ตวัเล็กมาก ๆ เลยอะ 
 ประเภทของขอมูล ภาพ และขอความ 
 ท่ีมาของขอมูล Forward E-Mail เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 
 รายละเอียด 

       

เทาเล็กๆ ของอามิลเลีย ซอนจา เทยเลอร   หลังจากการผาตัดที่โรงพยาบาล ซ่ึงมีขนาดความยาว
เทากับปากกาลูกล่ืน 
 เอเอฟพี/เอพี – เด็กทารกทีเ่กดิกอนกําหนดมากที่สุดในโลก โดยมีอายคุรรภเพียง 21 สัปดาห 
กับอีก 6 วนัและยังรอดชวีิตอยูจะไดกลับบานแลว หลังจากเขารับการดูแลพิเศษในหองไอซียใูน
โรงพยาบาลรัฐฟลอริดานานกวา 4 เดือน อามิลเลีย ซอนยา เทยเลอร ลูกคนแรกของเอ็ดดี้ และซอน
ยา เทยเลอร สูงเพียง 9 นิ้วครึ่ง หนกั 280 กรัม เมื่อเธอเกิดในวันที่ 24 ตุลาคมปที่ผานมา โดยเธออยู
ในครรภมารดาไดเพยีง 21 สัปดาหกับอกี 6 วันเทานั้น ซ่ึงการคลอดโดยปกตินั้น ทารกจะตองอยุใน
ครรภมารดาประมาณ 37-40 สัปดาห ขณะที่ แพทยผูดแูลอามิลเลียกลาววา เธอเปนเดก็ทารกคนแรก
ที่สามารถรอดชีวิตไดจากการคลอดกอนกาํหนดที่มีระยะเวลาในการตัง้ครรภนอยกวา 23 สัปดาห 
ซ่ึงฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยไอโอวา แผนกโรคเด็กเผยวามีทารก 7 รายที่มีอายใุนครรภประมาณ 
23 สัปดาหระหวางป 1994-2003 อยางไรก็ดี อามิลเลียก็มีปญหาเกีย่วกับระบบทางเดินหายใจ มี
เลือดไหลในสมองเล็กนอย และปญหาเกี่ยวกับระบบยอยอาหารบางอยาง แตไมมคีวามกังวลดาน
ปญหาสุขภาพระยะยาว เนื่องจากแพทยสามารถดูแลปอดและอวัยวะระบบหายใจอืน่ๆ ได รวมถึง
สมองดวย พรอมทั้งยืนยนัวา อาการโรคของเธออยูในขั้นดีมาก ทัง้นี้ อามิลเลียอยูในตูอบทารก
ตั้งแตเธอเกดิและยังคงไดรับออกซิเจนตลอด เชนเดียวกบัทารกคลอดกอนกําหนดทัว่ไป แตแพทย
จะลดการใหออกซิเจนลง และการหายใจของเธอจะไดรับการควบคุมดูแลใกลชิดแมเธอออกจาก
โรงพยาบาลไป และขณะนี้ เธอมีสวนสูงเพิ่มขึ้นเปน 25-26 นิ้ว และหนกั 1.8 กิโลกรัมแลว 
 
 
 

 

DPU



 133 

10.จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ   
 หัวขอเร่ือง  นี่มันอะไรกันเนี่ย !!!! 
 ประเภทของขอมูล ภาพ  
 ท่ีมาของขอมูล Forward E-Mail เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 
    www.desipopcorn.com 
 รายละเอียด   
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11.จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับโฆษณาและประชาสัมพันธสินคา  
 หัวขอเร่ือง  กวยเตี๋ยวชามละ 200 บาท 
 ประเภทของขอมูล ภาพ  
 ท่ีมาของขอมูล Forward E-Mail เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2549 
 รายละเอียด     
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12. จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ 
 หวัขอเร่ือง  เปดตํานานพระพุทธศาสนา กับการฝงลูกนมิิตร 
 ประเภทของขอมูล ขอความและภาพ  
 ท่ีมาของขอมูล Forward E-Mail เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2550 
 รายละเอียด 

 
 

  พุทธศาสนิกชนที่เขาไปในวดั สวนใหญคงจะรูสึกชินตา กับแทนหินในซุมที่ตั้งอยู
รอบๆ โบสถที่เราเรียกกนัวา “ ใบสีมา ” หรือ “ ใบเสมา ” อยูไมนอย แตเชื่อวาหลายคนอาจจะไม
ทราบวาใบสีมานี้มีไวเพื่ออะไร และหากจะบอกตอวา ใตใบสีมานี้จะมี “ลูกนิมิต” ฝงอยูขางใต คงมี
คนอีกจํานวนไมนอยที่อยากทราบวา “ลูกนิมิต” คืออะไร และทําไมตองฝงไวใตใบสีมาดังกลาว 
โดยเฉพาะเมื่อเราเดินทางไปตางจังหวัด หลายครั้งหลายครา ที่เราเห็นปายที่ปกขางทางเชิญชวนให
พุทธศาสนิกชนไปรวม “ฝงลูกนิมิต” ตามวัดตางๆ หลายคนก็คงสงสัยวา ใชลูกนิมติเดียวกนัหรือไม 
ดังนั้น เพื่อเปนความรูในเรื่องดังกลาว กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอนําเรื่องเกี่ยวกับลูกนิมิตมาเสนอใหทราบ ดังนี้  
  โดยทั่วไป “ลูกนิมิต” ที่เราเห็น มักจะมีลักษณะเปนลูกหินกลมๆ สีดํา มีทองคําเปลวปด
โดยรอบ ซ่ึงตามความหมาย ของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฯ “ลูกนิมิต” หมายถึง “ ลูกที่
ทํากลมๆ ประมาณเทาบาตร มักทําดวยหิน ใชฝงเปนเครื่องหมายเขตอุโบสถ ”สวนพจนานุกรม
ฉบับมติชนใหความหมายวา“ กอนหินทีว่างบอกเขตพทัธสีมา ในการทําสังฆกรรม ”สรุปแลว 
ลูกนิมิต ก็คือ ลูกหินกลมๆ ที่ใชฝงเพื่อเปนเครื่องหมายบอกใหทราบวา ตรงไหนเปนเขตอุโบสถ
หรือโบสถ เพื่อใหพระสงฆไดใชเปนทีป่ระกอบสังฆกรรมนั่นเอง เพราะคําวา “ นิมิต” แปลวา 
“เครื่องหมาย”  
  เหตุที่ตองมี “นิมิต” เปนเครื่องหมาย บอกวาตรงไหนเปนโบสถ ก็สืบเนื่องมาจากใน
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สมัยพุทธกาล เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประกาศศาสนาแลว ภายหลังไดมีผูเขามาบวช
เปนพระภิกษสุาวกมากขึ้น พระองคจึงไดสงพระภิกษุเหลานี้ ออกไปเผยแผพระศาสนาตามที่ตางๆ 
ซ่ึงการที่พระภกิษุออกไปอยูหางไกล จากพระพุทธองคนั้น กเ็ทากับหางจากการฟงพระธรรมคําส่ัง
สอนของพระองค อีกทั้ง พระสงฆที่บวชแลว ก็มใิชวาจะบรรลุพระอรหันตกนัทุกองค ดังนั้น 
อาจจะเปนกุศโลบายอยางหนึ่งของพระพทุธองค ที่ตองการใหมีการทบทวนพระธรรมคําส่ังสอน 
ของพระองคอยูเสมอ รวมทั้งใหสงฆไดมีการปรึกษาหารือ เพื่อแกปญหาหรือทํากิจบางประการ
รวมกัน ดวยเหตุนี้ พระองคจึงไดกําหนดให พระสงฆตองประชุมรวมกัน หรือที่เรียกวา ทําสังฆ
กรรม ในบางเรื่อง เชน การสวดปาติโมกข การบวชพระ การกรานกฐนิ และการปวารณากรรม เปน
ตน โดยกําหนดใหทําสังฆกรรมในบริเวณที่กําหนดไวเทานั้น เพื่อมิใหฆราวาสมายุงเกี่ยว เนื่องจาก
เร่ืองเหลานี้ เปนกิจของสงฆผูทรงศีลโดยเฉพาะ แตเนื่องจากในสมัยแรกๆ พระภิกษยุงัไมมีที่อยูเปน
หลักแหลงแนนอน  
  แมวาตอมาจะมีผูถวายพื้นที่เปนวัดใหพระอยู แตสวนใหญกจ็ะเปนปาตามธรรมชาติ 
เชน วัดเวฬุวนั (ปาไผ) ดังนัน้ เมื่อพระสงฆตองจาริกไปยังที่ตางๆ จึงทรงใหหมายเอาวัตถุบางอยาง 
เปนเครื่องกําหนดเขตแดนขึ้น เรียกวา การผูกสีมา (คําวา “สีมา” แปลวา “เขตแดน” ) ซ่ึงพระพทุธ
องคไดกําหนดไว 8 ประการ ไดแก ภูเขา ศิลา ปาไม ตนไม จอมปลวก หนทาง แมน้ํา และน้ํานิง่ 
และเรียกเครื่องหมายบอกเขตแดนนี้วา “นิมิต” แตนิมิตเหลานี้ ลวนเปนสิ่งมีอยูตามธรรมชาติ ทําให
การกําหนดเขตแดนทีจ่ะทําสังฆกรรมหรือพูดงายๆ วา การกําหนดสถานที่ประชุมสงฆทําไดยาก 
และมักคลาดเคลื่อน ตอมาจึงการพัฒนากาํหนดนิมิตใหม อีกประเภทหนึ่งขึ้นแทน คือ เปนนิมิตที่
จัดสรางหรือทําขึ้นเฉพาะ เชน บอ คู สระ และกอนหิน โดยเฉพาะกอนหินเปนทีน่ิยมกันมาก เพราะ
ทนทานและเคลื่อนยายไดยาก คร้ันเมื่อเทคโนโลยี่มีความกาวหนามากขึ้น จงึไดมีการประดิษฐกอน
หินใหเปนลูกกลมๆ เปนเครื่องหมายที่คอนขางถาวรขึ้นแทน และเรียกกันวา “ลูกนิมิต” ดังที่เราเห็น
กันอยูในปจจบุัน รวมถึงมีการเรียกเขตแดนที่ใชทําสังฆกรรมนี้วา “โบสถ” ซ่ึงสมัยกอนโบสถคงมี
ลักษณะตามธรรมชาติมากกวา จะเปนถาวรวัตถุเชนสมยันี้ และเมื่อม ี “ลูกนิมิต” เปนเครื่องหมาย
บอกเขต ตอๆ มาก็มีพิธีที่เรียกวาการ “ฝงลูกนิมิต” ขึ้นดวย  
  “การฝงลูกนิมิต” นี้ มีช่ือเรียกเปนทางการอีกอยางหนึง่วาการ “ผูกพัทธสีมา” (ซ่ึงก็
แปลวา เขตทําสังฆกรรมที่กําหนดตามพุทธานุญาต) โดยปจจุบนัจะเริม่จากพระสงฆ ประชุมพรอม
กันในโบสถ เพื่อทําพิธี สวดถอน มิใหอาณาบริเวณที่จะกําหนดนี้ ไปทับที่ที่เคยเปนสีมา หรือเปนที่
ที่มีเจาของครอบครองอยูกอน เมื่อพระสงฆสวดถอนเปนแหงๆ ไปตลอดสถานที่ ที่กําหนดเปนเขต
แดนทําสังฆกรรมแลววา มอีาณาเขตเทาใด จากนัน้จะตองไปขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
เพื่อใหทีด่ินบริเวณนั้นเปนสิทธิ์ของสงฆ ที่เรียกวาขอ วิสุงคามสีมา (คือเขตที่ไดพระราชทานแก
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สงฆ เพื่อใชเปนที่ทําสังฆกรรม) เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวดั ( วิสุง แปลวา ตางหาก คาม 
แปลวา บาน)การที่ตองขอพระบรมราชานุญาตเพราะถอืวา พระมหากษัตริยเปนเจาของแผนดิน การ
จะกระทําใดบนพื้นแผนดินจงึตองขอพระบรมราชานุญาตกอน  
  โดยทั่วไป ลูกนิมิตที่ใชผูกสมีาจะมีจํานวน 9 ลูก โดยฝงตามทิศตางๆ โดยรอบอุโบสถ
ทั้ง 8 ทิศๆ ละ 1 ลูก และฝงไวกลางอุโบสถอีก 1 ลูกเปนลูกเอก เมื่อจะผกูสีมาพระสงฆจํานวน 4 รูป 
ก็จะเดินตรวจลูกนิมิตที่วางไวตามทิศตางๆ โดยเริ่มตั้งแตทิศตะวนัออกเปนตนไป เรียกวา สวดทกั
สีมา จนครบทุกทิศและมาจบที่ทิศตะวันออกอีกครั้ง เพื่อใหแนวนิมติบรรจบกัน เมื่อสวดทักนิมติ
จบแลว กจ็ะกลับเขาไปประชุมสงฆในอุโบสถ และสวดประกาศสีมาอกีครั้ง หลังจากนั้นก็จะทําการ
ตัดลูกนิมิตลงหลุมเพื่อกลบ แลวสรางเปนซุมหรือกอเปนฐานตั้งใบสีมาตอไป ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวา
ปจจุบันใบสีมานี้ ไดกลายเปนเครื่องหมายบอกเขตของโบสถแทนลูกนิมิต ที่เปนเครื่องหมายเดิมที่
ถูกฝงอยูขางใตไปแลว ซ่ึงอาจจะเปนเรื่องของความสวยงาม หรือการออกแบบในภายหลังก็ได  
  อนึ่ง ลูกนิมิตที่ใชฝงตามทิศตางๆ นี้ มีผูเปรียบวาเปนเสมือนองคพระพุทธเจา และพระ
อรหันตสาวกสําคัญๆ กลาวคือ ลูกนิมิตทีฝ่งทาง ทิศตะวันออก หมายถึง พระอัญญาโกณฑัญญะ ซ่ึง
ไดช่ือวา ผูรูราตรีกาลนาน คือ มีความรูมาก ผานโลกมามาก, ทิศตะวนัออกเฉียงใต หมายถึง พระ
มหากัสสปะ ผูไดรับการยกยองวาเปนผูทรงธุดงคคุณ, ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ หมายถึง พระราหลุ 
ผูเปนเลิศทางการศึกษา, ทิศใต หมายถึง พระสารีบุตร ผูเลิศในทางปญญา, ทิศเหนอื หมายถึง พระ
โมคัลลานะ ผูเลิศทางฤทธิ์, ทิศตะวนัตก หมายถึง พระอานนท ผูเลิศในทางพหูสูต, ทิศตะวันตก
เฉียงใต หมายถึง พระอุบาลี ผูเลิศในทางวนิัย และ ทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือ หมายถึง พระควัมปติ ผู
เลิศในทางลาภและรูปงาม สวนลูกนิมิต กลางโบสถ ก็คือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  
  ดวยเหตุทีใ่นสมัยกอน การทีจ่ะสรางโบสถไดหลังหนึ่งๆ หรือแมจะซอมแซมโบสถเกา
ใหสวยงามขึ้นมิใชเร่ืองงาย และตองใชระยะเวลานานมาก ดังนั้น จึงเชือ่กันวา หากใครไดมีโอกาส
ทําบุญ “ฝงลูกนิมิต” หรือพูดงายๆ วาไดรวมสรางโบสถใหพระไดใชทําสังฆกรรมนั้น จะมีอานิสงส
ถึง 6 ประการดวยกัน คือ  
  1. ไมมโีรคภัยไขเจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปททวะ (อุ-ปด-ทะ-วะ ส่ิงอัปมงคล) ทั้งหลาย  
  2. ไมเกิดในตระกูลต่ํา  
  3. หากเกดิในมนุษยโลก ก็จะเกดิเปนทาวพระยามหากษตัริย  
  4. หากเกดิในเทวโลก ก็จะเกดิเปนทาวสักกเทวราช  
  5. จะสมบูรณดวยทรัพยสินเงินทอง มีผิวพรรณผองใส และ 
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  6. มีอายุยืนนาน และมักจะใสสมุด ดินสอ เข็มและดายลงไปในหลุมที่ฝงลูกนิมิตดวย 
เพราะเชื่อวาจะชวยใหมีความจําดี มีปญญาเฉียบแหลมเหมือนเข็ม และมีความเจริญกาวหนาอยาง
ตอเนื่องเหมือนความยาวของดาย  
อันที่จริงแลว การ “ฝงลูกนิมิต” เพื่อกําหนดเขตทําสังฆกรรม  หรือปจจุบันก็คือการกําหนดเขตที่
เปนโบสถนั้น เปนกจิของสงฆโดยเฉพาะ คือฆราวาสหรือชาวบานไมไดมีสวนยุงเกีย่ว แตเนื่องจาก
ปจจุบัน โบสถมิเพียงแตจะเปนสถานทีท่ี่สงฆใชทําสังฆกรรมเทานัน้ แตยังเปนศาสนสถานที่
พุทธศาสนิกชน ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมอื่นๆ ดวย อีกทั้ง ไมวาสรางหรือซอมแซมโบสถขึ้นใหม 
จําเปนจะตองมีการผูกพัทธสีมาใหมทุกครั้ง ดังนั้น ทางวัดตางๆ จึงมักจะประกาศเชิญชวนให
พุทธศาสนิกชน ไดมาทําบุญสรางกุศลดวยกัน โดยการจดังาน “ ฝงลูกนิมิต” เพื่อสรางโบสถรวมกัน 
ซ่ึงชาวพุทธสวนใหญกย็ินด ีเพราะเชื่อกนัวาจะไดอานิสงสมากดังกลาว  
  อยางไรก็ตาม อานิสงสจากการรวมทําบญุฝงลูกนิมิตนี้ บางคนอาจจะมีขอกังขาวาจะ
เกิดขึ้นจริงหรอืไม เพราะเปนเรื่องอนาคตอันยาวไกล แตส่ิงหนึ่งที่เหน็ผลทันตา ก็คือ จิตใจที่อ่ิมเอบิ 
และความปตทิี่ไดมีโอกาสทําบุญสรางกุศลที่ดีแกตนเอง ที่สําคัญบุญนี้ก็ไดมสีวนชวยสืบทอด
พระพุทธศาสนาใหมัน่คงถาวรตอไปดวย  
  
**สงตอใหครบ 7 คนก็ไดบญุมากโข มีโชคมีลาภ เพราะการใหธรรมเปนทานชนะการใหท้ังปวง** 
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13. จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับเบ็ดเตล็ดท่ัวไป 
 หัวขอเร่ือง  ประสบการณตรงจากคนไข อันตรายจากยาที่หลายคนคาด

ไมถึง " Paracetamol " 
 ประเภทของขอมูล ขอความ 
 ท่ีมาของขอมูล Forward E-Mail เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 
 รายละเอียด 
  
กระทูจากพันธทิพย: 
  เปนเรื่องเศราที่พึ่งเกิดขึ้นกบัคนไขของผม ซ่ึงพึ่งเสียชีวิตเมื่อสักครูใหญๆ หลังจากผม
และทีมพยายามชวยชีวิตและพยายามทําทกุอยางเทาที่จะทําไดใน ICU มาตลอดทั้งคนื คนไขทานนี้
อายุ 46 ป มีปญหาเรื่องเปนไขตลอดทุกๆวันมาตลอดหนึ่งเดือน แตไมไดไปพบแพทย รักษาตนเอง
โดยทานยาลดไข paracetamol ที่ใครๆเรียกวาพารา เปนตัวเดยีวกับยาที่มีช่ือทางการคาคุนหู ขึ้นตน
ดวย ท. ที่โฆษณาเปนชาวตางชาติพูดไทยไมชัดมาขอซื้อยา ปญหาก็คือ ผูปวยทานนี้ทานวันละ 8-10 
เม็ดมาตลอด 1เดือนถึง 1 เดือนครึ่ง !!!!  
  ญาติตัดสินใจนําผูปวยสงโรงพยายบาล ดวยปญหาคือผูปวยมีเลือดออกจากทางเดนิ 
อาหารจานวนมาก (ถายดํา + อาเจียนปนเลือด ) หลังจากตรวจอยางละเอียดแลวพบ ปญหาดังนี ้
  1.มีจุดเลือดออกอยูทีท่างเดินอาหารสวนบน 
  2.ภาวะการทํางานของตับลมเหลวรุนแรง 
  3.การแข็งตัวของเลือดผิดปกติดอยางรุนแรงจาก ภาวะการทํางานของตับลมเหลว 
  4.พบกอนกดเบียดจากดานนอกของหลอดอาหารและทางเดินอาหาร ไดทําการตัดชิ้น 
      เนื้อไปตรวจ 
  หลังจากทําการรักษาที่พยายามหยุดการไหลของเลือดในทางเดินอาหาร ชดเชยเลือดที่ 
เสียไป และรักษาการทํางานที่ผิดปกติของตับ จากตับวาย คนไขอาการทรุดลงเรื่อยๆ จากภาวะไต
วาย น้ําทวมปอด ภาวะเลือดเปนกรดอยางรุนแรง ผลตรวจชิ้นเนือ้พบวาคนไขเปนมะเร็งตอม
น้ําเหลืองชนิดรักษาใหหายไดดวยยา ซ่ึงเปนสาเหตุของไขเร้ือรังมาตลอดเดือนถึงเดอืนครึ่ง และทาํ
ใหคนไขตองกินยาลดไขมาตลอด แตปญหาก็คือขณะที่ผูปวยมาที่โรงพยายบาลผูปวยมีภาวะการ
ทํางานของตับและไตลมเหลวแลว (ตับวาย ไตวาย ) จงึเปนอุปสรรคตอการรักษาและทําใหอาการ
คนไขทรุดลงเรื่อยๆ จนเสียชีวิตในเชาวนันี้ ในที่สุด 
  โดยสรุปก็คอืหากอาการปวยของคนไขคร้ังนี้ ไมมีภาวะตับวายจากพิษของยา
Paracetamol (ไตวายเปนภาวะที่เกดิจากตับวายอีกที) การรักษาโรคมะเร็งตอมน้าํเหลืองชนิดนีจ้ะ
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ไมใชเร่ืองยุงยากเลย เปนโรคที่รักษาหาย และอัตราเสียชีวิตต่ํามาก ยา Paracetamol โดยปกตจิะถกู
ทําลายที่ตับ โดยขนาดที่เปนพิษคือทาน > 150 mg/Kg ใน 24 ช่ัวโมง หรือคิดงายๆคอื ขนาด 500 mg 
15 เม็ด ในคนน้ําหนกั 50 Kg ใน 24 ช่ัวโมง ปญหาก็คือ 
  1. เมื่อทานปริมาณมากพอสมควรติดตอกันแมจะไมกี่เม็ดตอวัน(ในเด็กหรือผูมีน้ําหนัก
นอยจะยิ่งแย เนื่องจากปริมาณยาตอน้ําหนกัตัว ) จะทําใหเกิดถาวะตับวายได จะเห็นไดจากที่ฉลาก
หรือขางกลองจะมีขอความเตือนวาไมควรทานติดตอกนัเกิน 5 วนั 
  2.หลายๆคนใชเปนยาประชดฆาตัวตาย เพราะคิดวาเปนแคยาลดไข ไมรุนแรงมั่นใจวา 
"ไมตาย " ........ แตปญหาก็คือหลายๆครั้งการรักษากไ็มไดประสบความสําเร็จทกุครั้ง จากโรค
ประจําตัวของผูปวย หรืออาจจะมีโรคที่ทําใหตับทํางานไมดีอยูแลว หรืออ่ืนๆ และหากมาพบแพทย
ชากวา 24 ช่ัวโมงหลังทานยา การลางทองและการใหยาตานพษิของ Paracetamol ก็แทบจะไมมี
ประโยชนเลยคนไขมักจะลงเอยดวยอาการตับวายอยางรุนแรงและเสยีชีวิตในที่สุด (หลายๆทานคง
เคยพบคนทีก่นิเยอะมาก ไปพบแพทยก็ชา แตไมสียชีวิต ก็มาจากการที่อาเจียนทําใหปริมาณยาที่
ไดรับลดลง หรือ ทานไมมากจริง หรืออ่ืนๆ ) ผมเคยพบคนไขที่ตัวเหลืองเขมทั้งตัวจากภาวะตับวาย 
จากการที่ทาน Paracaetamol ประชดพอแม แตมาถึงโรงพยาบาลชา คนไขทานนั้นรองใหกับผม
บอกวา "หนูไมอยากตาย หนูแคคิดจะประชด " ผมสะทือนใจกับความไรเดียงสาและความไมรูของ
คนไขอยางมาก จนจําภาพติดตามาจนถึงทุกวันนี้ ผมพยายามรกัษาอยางสุดความสามารถและดสง
คนไขตอไปยงั รพ. ที่ใหญกวาแตสุดทายคนไขทานนัน้กเ็สียชีวิตในที่สุด 
  ที่ตั้งกระทูนี้ขึน้มา ก็เพราะอยากจะเตือนใหทุกทานที่ไดอานกระทูนี้ทานยา 
Paracetamol ดวยความระมดัระวัง ทานเมื่อจําเปน อยาเห็นวาเปนแค "ยาลดไข" และควรไปพบ
แพทยเสยีแตเนิ่นๆ เมื่ออาการปวยของทานไมดีขึ้น และอยาลืมหันมองดูการกินยาของคุณพอคุณแม
และคนใกลตวัดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
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เลขที่แบบสอบถาม

  หนาหัวขอที่ตรงกับคําตอบของทานในแตละคําถาม      

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป

1.1 เพศ

1.2 อายุ

  นอยกวา 20 ป   20-30 ป   31-40 ป   มากกวา 40 ป

1.3 อายุการทํางาน

  นอยกวา 1 ป   1-5 ป   6 - 10 ป   มากกวา 10 ป

1.4 ระดับการศึกษา

 ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวาปริญาโท

1.5 ลักษณะวิชาชีพ / การทํางาน

  วิศวกร   การตลาด   เทคโนโลยีสารสนเทศ

  บริหารธุรกิจ   ธุรการ   กฎหมาย   สถาปนิก/มัณฑนากร

  การขาย   อื่นๆ

2.1 ทานใช E-Mail บอยเพียงใด 

  สัปดาหละครั้ง   2-3 วันตอครั้ง   วันละครั้ง   วันละ 2-3 ครั้ง

  วันละ 4-6 ครั้ง   วันละ  7-10 ครั้ง   มากกวา 10 ครั้งตอวัน

2.2

  1-5 ฉบับ   6-10 ฉบับ   11-15 ฉบับ   16-20 ฉบับ

  21-30 ฉบับ   31-50 ฉบับ   51-80 ฉบับ   มากกวา 80 ฉบับ

หนา 1

 ภาคผนวก  ข  แบบสอบถาม

  หญิง

  บัญชี

สวนท่ี 2 ลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับการใช E-Mailจากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (E-Mail ผานระบบ Out Look)

ปริมาณ E-Mail เฉพาะที่เกี่ยวของกับการทํางานภายในองคกร (E-Mail) ที่ทานไดรับตอวันจํานวนเทาใด

การวิเคราะหการกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส

: ศึกษาพฤติกรรมการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส

กรุณาเลือกคําตอบเพียง 1 ขอเทานั้น

หมายเหตุ : แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึน เพ่ือประกอบการศึกษาภาคสารนิพนธ ตามหลักสูตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

เทานั้น ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากทานเปนอยางดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 แบบสอบถามนี้ถือเปนขอมูลสวนบุคคล และจะใชเปนขอมูลทางการศึกษาเทานั้น

คําอธิบาย: โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในหรือใน
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2.3

  เคย  (ถาเคยโปรดระบุจํานวนที่ไดรับตอวัน)  ไมเคย

 1-5 ฉบับ  6-10 ฉบับ  11-15 ฉบับ  16-20 ฉบับ

 21-30 ฉบับ  31-50 ฉบับ  51-80 ฉบับ  มากกวา 80 ฉบับ

2.4

ปริมาณท่ีไดรับ (เทียบเปน %

 จาก E-Mail ท่ีไดรับท้ังหมด)

โปรแกรมไฟล/เกมส อาทิ EXE, Flash ฯลฯ

อื่นๆ (โปรดระบุ....................................

...........................................................)

3.1

  เคย  (ถาเคยกรุณาระบุจํานวนที่สงตอวัน)  ไมเคย

 1-5 ฉบับ  6-10 ฉบับ  11-15 ฉบับ  16-20 ฉบับ

 21-30 ฉบับ  31-50 ฉบับ  51-80 ฉบับ  มากกวา 81 ฉบับ

3.2

3.3

2.E-Mail ที่สงเปนรูปภาพ

3.E-Mail ที่สงเปนโปรแกรมไฟล / เกมส

หนา 2

1.E-Mail ที่สงเปนขอความธรรมดา (Text  

Massage)

4.วิดิโอคลิป

ลักษณะของ E-Mail ที่มีเนื้อหาไมเกี่ยวของกับการทํางาน ที่ทานไดสง E-Mail ถึงบุคคลอื่นตรงกับระดับใด (กรุณา

ตอบทุกขอคําถาม)

อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................................................

รูปแบบ
เคย

ขอความธรรมดา (Text message)

รูปภาพ

(81-100%)

สวนท่ี 3 การสง E-Mail จากระบบอินทราเน็ตภายในองคกร (E-Mail ผานระบบ Out Look) ถึงบุคคลอื่น

วิดิโอคลิป

ไมเคย ลําดับท่ี

นอยทีสุดมาก ปานกลาง นอย
ลักษณะของ E-Mail ท่ีทานสงตอใหบุคคล

อื่น

พฤติกรรมการสงตอ
มากทีสุด

(61-80%) (41-60%) (21-40%) (0-20%)

E-Mail ท่ีไมเกี่ยวของกับกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารการทํางานภายในองคกร, ทานไดรับปริมาณเทาใด และ

โปรดเรียงลําดับลักษณะของ E-Mail ที่ทานไดรับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด

ทานเคยไดรับ E-Mail ที่มีเนื้อหาไมเกี่ยวของกับกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร และการทํางานภายในองคกร (Forward Mail) จาก

บุคคลอื่นหรือไม

ทานเคยสง E-Mail ท่ีมีเนื้อหาไมเกี่ยวของกับกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารการทํางานภายในองคกร (Forward Mail) ไปถึงบุคคล

อื่นหรือไม

DPU



3.4

5.E-Mail ที่สงสวนใหญมากกวา 1 เมกาไบต

6.E-Mail ที่สงสวนใหญนอยกวา1 เมกกาไบต

3.5

7.E-Mail ธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจ

8.E-Mail เก่ียวกับการเมือง

10.E-Mail เก่ียวกับภัยธรรมชาติ

11.E-Mail เก่ียวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร

12.E-Mail เก่ียวกับกีฬา

13.E-Mail เก่ียวกับบันเทิง,ดาราหรือผูมีช่ือเสียง

14.E-Mail เก่ียวกับดวง -โหราศาสตร

15.E-Mail เก่ียวกับเร่ืองแปลก

16.E-Mail เก่ียวกับเร่ืองเพศ 

17.E-Mail เก่ียวกับการโฆษณา และขายสินคา

3.6

20.หัวขอเร่ืองที่นาสนใจ

21.เนื้อหาที่อยูในกระแสนิยม

22.เนื้อความสั้นกระทัดรัดไดใจความ

23.ขอความสะเทือนใจ

24.เนื้อหาใหแงคิด

25.มีเนื้อหาขอความชวยเหลือ,รวมมือ

อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................

3.7

26.สวนมากสง E-Mail ชวงวางจากการทํางาน

27.สงในเวลาที่ไมมีผูคนพลุกพลาน

28.สงหลังจากหมดเวลาการทํางานแลว

29.สงเม่ือรูสึกเครียดจากการทํางาน

31. อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................................................

........................ขอขอบพระคุณในการรวมตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้......................................

กับบุคคลอื่น

พฤติกรรมการสงตอ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

ปจจัยท่ีทําใหทานสงตอ E-Mail ให

ทานสงตอใหบุคคลอื่น

พฤติกรรมการสงตอ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

(81-100%) (61-80%) (41-60%)

สภาพแวดลอมท่ีทําใหทาน

สง E-Mail ถึงบุคคลอื่น

พฤติกรรมการสงตอ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

9.E-Mail เก่ียวกับสังคม,อาชญากรรม,การดําเนินคดี

19.E-Mail เบ็ดเตล็ดทั่วไป เชน กลอน,บทความฯลฯ

18.E-Mail เก่ียวกับศาสนา และธรรมะ

ลักษณะเนื้อหาขอมูลใน E-Mail ท่ี

ขนาดของขอมูลใน E-Mail ท่ีทานสงตอให

บุคคลอื่น

พฤติกรรมการสงตอ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

(21-40%) (0-20%)

30. สงทันทีหลังจากเปด E-Mail อาน
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