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งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษาแนะน า 
พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ดูแลด้วยดีมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ 
 ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ที่ช่วยดูแล อบรม เลี้ยงดู ให้ก าลังใจอันมีค่ายิ่งส าหรับลูก
อย่างสม่ าเสมอ ขอบคุณคุณตา คุณยาย ญาติพี่น้องที่คอยให้ค าปรึกษา และให้ก าลังใจจนท าให้
งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมงาน
ทุกท่าน ที่ให้ก าลังใจ ก าลังกาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ ครูมัส ที่
คอยให้ค าปรึกษา ให้ข้อคิดและชี้แนะแนวทาง และความช่วยเหลือยามที่ผู้วิจัยประสบปัญหาต่างๆ 
 ขอขอบคุณเจ้าของบทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งอ้างอิงในการ
จัดท างานค้นคว้าอิสระฉบับนี้  รวมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานราชการและเอกชนที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย 

ท้ายสุดนี้หากงานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้ศึกษาคนใด 
ผู้วิจัยขอมอบคุณงามความดี ทั้งหมด แด่คุณพ่อ คุณแม่  และครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัย
ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ 

 
งานค้นคว้าอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับ

พยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยน าข้อมูลทุติยภู มิจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2551 มาท าการศึกษา โดยในการศึกษาคร้ังนี้ได้น าเทคนิคการพยากรณ์
และทฤษฎีทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วย
วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองคร้ัง การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของโฮลท์ 
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของค่าคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์จากวิธีการพยากรณ์เพื่อคัดเลือกตัวแบบ 

ผลการเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ทั้ง 3 วิธีพบว่า วิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณมีความเหมาะสมกว่าวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยตัวแบบการพยากรณ์ของข้อมูลที่ได้คือ 42 389.76683.3792162975ˆ xxyt   โดย tŷ  
คือ จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ณ ปีที่ t และ x2 คือ จ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้
โดเมน (.th) และ x4 คือ จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่ง
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ จ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยภายใต้โดเมน (.th) และจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ 
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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ABSTRACT 

 
The proposed of this independent study was to compared the proper forecasting 

models for the number of internet users in Thailand. On the basis of accessing relevant annual 
secondary data in the period during 1997-2008. This research study used forecasting techniques 
and statistical theory consisted of Double Exponential Smoothing method, Holt’s forecast method 
and Multiple Linear Regression Analysis by The Least Absolute Value method. So as to select 
the appropriate models were compared by the Mean Absolute Percentage Errors (MAPEs) of 
forecast values.  

From all forecasting methods considered in this independent study, Multiple Linear 
Regression Analysis is the appropriate method for this data. The result of the study is 

42 389.76683.3792162975ˆ xxyt   whereas tŷ  is the forecasting value for internet 
users and x2 is the number of website registered values, and x4  is the number of business 
registration values. In summary, factors affecting the number of internet users are the number of 
websites registered values and the number of business registration values. They are the factors 
directly correlated with the number of internet users at statistically significant reliability level of 
95 percent. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตน้ันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประโยชน์ ช่วยตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านการเรียนรู้ การศึกษา ธุรกิจหรือเพื่อ
ความบันเทิง โดยผ่านการใช้บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นสื่อ เป็นเคร่ืองมือ
ที่มีอ านาจ ซึ่งได้แพร่กระจายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของประชากรทุกกลุ่ม และเมื่อดูอัตราการ
เติบโตของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก็พบว่าจากปี 2545 นั้นมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 
4,800,000 คน แต่ในปัจจุบันมีผู้ใช้มากถึง 16,100,000 คน (ตามสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2551 ของ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, NECTEC) ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูง  

จากสถิติดังกล่าว จะเห็นว่ามีจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่ มมากขึ้นทุกปีทั้งนี้การ
กระจายตัวของอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้
หน่วยงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันด าเนินงานโดยมีเว็บไซต์เป็นช่องทางหลักในการด าเนินธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต การใช้
งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จัดเป็นการใช้เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการขององค์กร 
การติดต่อสอบถามข้อมูล ดังนั้น อินเทอร์เน็ตจึงไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดกิจกรรมใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ
ทีมีผลต่อการพัฒนาประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบทางตรงกับการพัฒนาทางด้านสังคม นั่นคือ
เป็นเคร่ืองมือในการลดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและความรู้ ทั้งในด้าน
การศึกษาและการบริการจากภาครัฐ โดยได้เน้นให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
พัฒนาและปรับปรุงระบบงานที่ส าคัญ ๆ เพื่อความรวดเร็ว โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพ 

การพยากรณ์นั้น เป็นการคาดการหรือประมาณการซึ่งใช้เทคนิคทฤษฎีทางสถิติมาท า
การพยากรณ์โดย วิเคราะห์หาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์ ซึ่งเทคนิคการพยากรณ์ ที่ดีต้อง
เน้นให้ผลการพยากรณ์ที่ได้มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ าสุด  เทคนิคที่ผู้วิจัยสนใจได้แก่ 

1. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองคร้ัง 
(Double Exponential Smoothing Method) เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะกับข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว
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เป็นแนวโน้มแบบเส้นตรง และไม่มีความผันแปรตามฤดูกาล การพยากรณ์วิธีนี้เหมาะสมกับการ
พยากรณ์ในระยะสั้นจนถึงระยะยาว 

2. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของโฮลท์ (Holt’s Forecast Method) วิธีการ
พยากรณ์แบบนี้เหมาะกับข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวแบบเส้นตรง และยังเหมาะกับการพยากรณ์ระยะ
สั้นจนถึงระยะปานกลาง ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณควรมีอย่างน้อย 5 ค่า หรือ 5 รายการขึ้นไป 

3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เป็น
วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ในลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน 
และสามารถประมาณค่าและพยากรณ์ตัวแปรตัวหนึ่งโดยใช้ค่าของข้อมูลอีกตัวหนึ่งหรือชุดหนึ่ง
เป็นตัวพยากรณ์ ตัวแปรที่ใช้ในการพยากรณ์เรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent variable) หรือตัว
พยากรณ์ (Predictor) ส่วนผลที่ได้เรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent variable) หรือผลที่วัดได้ 
(Outcome) ในที่นี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์การถดถอย 2 อย่าง คือ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพยากรณ์
จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิคทฤษฎีทางสถิติ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อวิเคราะห์ตัวแบบที่เหมาะสมและเปรียบเทียบประสิทธิภาพความแม่นย าในการ

พยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

ผลจากการพยากรณ์ จะได้ว่าวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณจะท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ต่ าที่สุด 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิเคราะห์หาตัวแบบการพยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลมีลักษณะเป็นรายปี ระดับประเทศ ตั้งแต่ปี แหล่งที่มาของข้อมูลคือ รายงานผล
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การส ารวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540 – 2551 และหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยปัจจัยที่น ามาศึกษาเบื้องต้นมีดังนี้ 

1. USER  จ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ณ ปีก่อนหน้า 
2. GNP  ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
3. Domain จ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้โดเมน(.th)  
4. POP จ านวนประชากรจากการจดทะเบียนในประเทศไทย 
5. BRS จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย 
6. EXC ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐรวบรวมจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย 
โดยใช้เทคนิคทฤษฎีทางสถิติหาตัวแบบการพยากรณ์ดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองคร้ัง 

(Double Exponential Smoothing Method) 
2. วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของโฮลท์ (Holt’s Forecast Method) 
3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลจากวิจัยครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ 
1. ได้ทราบตัวแบบการพยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เหมาะสม 

เพื่อน าไปใช้ในการพยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอนาคตและเป็นเคร่ืองช่วยในการก าหนด
นโยบายและเป้าหมายเพื่อรับกับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. สามารถน าตัวแบบที่ได้มาพยากรณ์และวางแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ให้มีขีดความสามารถในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
ที่เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอในอนาคต 

3.  ได้น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อไป 

4. ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอย่าง
แท้จริง 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (gross national product, GNP) หมายถึง มูลค่าของ
สินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นได้โดยใช้ทรัพยากรของประเทศนั้น ในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยปกติ คือ 1 ปี โดย GNP  = GDP + รายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิต 

2. อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่ว
โลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองสามารถ
ส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่นตัวอักษร กราฟฟิก ภาพและเสียงได้ รวมทั้งสามารถ
ค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

3. เว็บไซต์ (Website) หมายถึงข้อมูลเอกสารชุดหนึ่งบนเวิล์ดไวด์เว็บ (World Wide 
Web) ที่รวบรวมขึ้นจากเว็บเพจ (Webpage) หลายๆ หน้าเข้าด้วยกัน และเว็บเพจที่เห็นเป็นหน้าแรก 
เมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาจะเรียกว่าโฮมเพจ (Home page) สรุปได้ว่าเว็บไซต์เปรียบได้กับหนังสือหนึ่ม
เล่ม ที่หน้าปกหนังสือ คือ โฮมเพจ และแต่ละหน้าหนังสือ คือ เว็บเพจ โดยถูกจัดเก็บไว้ในห้องสมุด
ขนาดใหญ่บนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าเวิล์ดไวด์เว็บ 

4. โฮสต์ (Host) หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อโดเมน (Domain name) และมี
หมายเลขไอพี (IP Address) ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งโฮสต์อาจต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบถาวร
หรือชั่วคราวก็ได้ 

5. ชื่อโดเมน (Domain name) หมายถึงชื่อในรูปแบบง่ายๆ ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้แทนการ
เรียกหมายเลขไอพีแอดเดรส 

6. หมายเลยไอพี (IP Address) หมายถึงเลขอ้างอิงประจ าตัวของอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการก าหนดหมายเลขไอพีในแต่ละเคร่ืองหรือแต่ละ
อุปกรณ์นี้ เลขจะต้องไม่ซ้ ากัน 

7. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หมายถึง หน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ากับอินเทอร์เน็ตทั่วโลก 

8. ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series data) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามล าดับเวลา
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงเวลาที่เก็บรวบรวมควรมีช่วงห่างเท่ากัน การบันทึกข้อมูลในเวลาที่ต่อกัน 
เรียกว่าอนุกรมเวลาต่อเนื่อง (Continuous time series) และการบันทึกข้อมูลที่เวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่
ต่อเน่ืองกัน เรียกว่า (Discrete time series) เช่น ยอดขายสินค้ารายเดือนของห้างสรรพสินค้า ปริมาณ
การส่งสินค้าออกในแต่ละปี ราคาหุ้นของธนาคารในแต่ละวัน เป็นต้น 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  ภาพรวมของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology, ICT)  ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการด าเนินการ
ก่อให้เกิดการประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง นับเป็นสิ่งส าคัญที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-Based Economy/Society) นอกจากนี้ ยังเป็นเคร่ืองมือใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ อันเป็นตัวกลางที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงสารสนเทศเพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้ เช่น 
โทรคมนาคม โทรทัศน์วิทยุ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

ในบรรดาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน เชื่อกันว่าคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงที่สุดในการเปลี่ยนแปลงสังคม เนื่องจากเป็นการ
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จ านวนนับล้าน ๆ เคร่ืองทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยผ่านโครงสร้างพื้นฐานทาง
โทรคมนาคม ท าให้ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งได้ โดยไม่จ ากัด
ระยะทาง ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด เช่น เครือข่ายแลน เครือข่ายเคร่ืองมินิ  
หรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้ใช้ที่อยู่บนเครือข่ายหนึ่งเรียกได้ข้อมูลที่อยู่บนอีกเครือข่ายหนึ่ง
ได้ หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารกับผู้ใช้ที่อยู่ในเครือข่ายนั้น ๆ ที่อยู่ห่างไกลได้ โดยเคร่ืองแม่ข่าย 
(Server) หรือ โฮสต์ (Host) ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้บริการ โดยใช้ภาษาใน
การสื่อสารที่เป็นมาตรฐานในการรับส่งข้อมูล เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) และโปรโตคอลที่ใช้
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีชื่อว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก สามารถประยุกต์ใช้งานได้ในแทบ ทุกสาขา
และทุกสถานที่ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548) 
 คุณสมบัติของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ท าให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับในการใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาสังคม และมีบทบาทส า คัญต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548) 
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1. ท าให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเละสามารถท างานพร้อมกันได้ ยกตัวอย่าง เช่น 
เว็บไซต์ขององค์กรหน่ึงจะมีผู้ที่เข้ามาใช้งานพร้อมกันหลายคนโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้
สามารถท างานร่วมกันได้พร้อมกันได้ 

2. ท าให้สามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน ท าให้องค์กรได้รับประโยชน์มากขึ้นเช่น 
ข้อมูลขององค์กรทุกอย่างเก็บอยู่ในเคร่ืองแม่ข่ายหรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้า
มาใช้ข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกันได้ ท าให้ไม่มีการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกัน ง่ายต่อการเก็บข้อมูล รักษา
ข้อมูลและค้นหาข้อมูล รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

3. ท าให้สามารถใช้ทรัพยากรรวมกันได้อย่างคุ้มคา เช่น การใช้เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองแม่
ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาแพงร่วมกัน 

4. ท าให้ลดต้นทุน เพราะสามารถลงทุนให้เหมาะสมกับผลผลิตของหน่วยงานได้
ยกตัวอย่างเช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกันท าให้เกิดการประหยัดต้นทุน เป็นต้น 

5. สามารถติดต่อหรือสนทนากับคนได้ทั่วโลก หมายถึง การใช้งานอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานได้ทุกที่ทั่วโลก ท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร หรือสนทนากับคนได้ทั่วโลกเรียกได้ว่า
โลกไร้พรมแดน 

6. สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น หมายถึง การใช้งานอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานร่วมกัน ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้ โดยผ่านเว็บไซต์ที่
ให้บริการ หรือ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 

7. สามารถช่วยในการค้นหาและโอนย้ายซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ได้ เช่นนี้การค้นหาข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ www.google.com หรือ การส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงการควบคุมเคร่ือง
ที่ต้องการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น 

8. สามารถท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานเว็บไซต์
ที่แนะน าสถานที่ส าคัญ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วโลก 

9. สามารถที่จะท าธุรกิจต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ ยกตัวอย่างเช่น ท าระบบซื้อขายแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท าระบบห้องสมุดเพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น  

สื่ออินเทอร์เน็ตน้ีเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีอิสระในการใช้สูง เนื่องจากผู้ใช้สามารถใช้สื่อได้
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก ทั้งยังสามารถเลือกเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความบันเทิงได้
ตามที่ตนเองต้องการอีกด้วย และด้วยการรวบรวมคุณสมบัติ ข้อดีของสื่ออ่ืนๆ เช่นโทรทัศน์ วิทยุ
โทรศัพท์ ฯลฯ เข้ามาไว้ในตัว ท าให้สื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นสื่อที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งสาเหตุที่อินเทอร์เน็ต
เป็นที่นิยมอย่างมากเพราะอินเทอร์เน็ตนับเป็นสื่อที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและได้เปรียบสื่อแบบเก่า 
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อันได้แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ในหลาย ๆ แง่มุม ทั้งในด้านความเร็ว 
ความสะดวก และการมีข้อมูลปริมาณมากและหลากหลาย 

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (2544) กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ได้เร่ิมโครงการเครือขายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงศูนย์
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันในปีพ.ศ.2530 แต่ยังไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ 
The International Development plan (IDP) เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียได้ ซึ่งถือว่ามีการติดตั้งระบบอีเมล์ขึ้น
เป็นคร้ังแรก เป็นการเชื่อมต่อโดยใช้โมเด็มต่อผ่านระบบโทรศัพท์ ความเร็วของโมเด็มที่ใช้อยู่ที่
ความเร็ว 2400 บิตต่อวินาที โดยได้มีการส่งอีเมล์ฉบับแรกที่ติดต่อระหว่างประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลัยเมล์เบิร์น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2531  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงเปรียบเสมือนประตูทางผ่าน (gateway) ของประเทศ
ไทยที่ใช้เชื่อมต่อไปยังประเทศออสเตรเลีย ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมีชื่อว่า เค รือข่าย
ไทยสาร (Thai Social/Scientific Academic and Research Network, ThaiSARN) ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ภายในประเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย  

ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ใช้รหัสอักขระมาตรฐานประกาศใน
ร่างมาตรฐาน ISO-10646 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อ
วินาที จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่ บริษัท ยูยู เน็ตเทคโนโลยี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ข้อตกลงกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ในการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมใช้วงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต 
จนกระทั่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 3535 มีหน่วยงาน 6 แห่งที่เชื่อมโยงกันด้วยวงจรเช่าแบบสมบูรณ์
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  

ต่อมา NECTEC ได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็วปานกลาง 64 กิโลบิตต่อวินาทีขึ้นเป็นคร้ัง
แรกในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขนถ่ายข้อมูล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
ปรับปรุงวงจรเป็น 64 กิโลบิตต่อวินาทีด้วย และเร่ิมน าระบบ Linux Operating System เข้ามาใช้งาน
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เป็นคร้ังแรก ท าให้ประเทศไทยมีวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ 2 วงจร ต่อมาได้มีการเปิดให้บริการ 
www เป็นคร้ังแรก คือ www.nectec.or.th ซึ่งท าหน้าที่แนะน าประเทศไทยให้กับทั่วโลกเป็น
ภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ Thailand The Big Picture หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเชื่อมโยงเครือข่ายใน
ระยะแรก ได้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และต่อมาได้ขยายไปยังหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  

ส าหรับภาคเอกชน ได้มีการก่อตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ (Internet Thailand) ซึ่ง
เป็นบริษัทแรกที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เอกชนและบุคคลทั่วไป ที่เรียกกันว่า Internet Service 
Provider (ISP) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 จากนั้นได้มีการก่อตั้งบริษัทส าหรับให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัทเคเอสซีคอมเมอร์เชียลอินเทอร์เน็ต จ ากัด (Internet 
KSC) บริษัทล็อกซเลย์อินฟอร์เมชัน จ ากัด (Loxinfo) เป็นต้น (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2544) 

ปี  พ . ศ .  2 5 3 8  นั บ ว่ า เ ป็ น ปี แ ห่ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ด้ ว ย ก า ร ที่
การสื่อสารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้เปิดบริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ การก่อตั้งบริษัท
อินเทอร์เน็ตประเทศไทยจ ากัด (การร่วมทุนระหว่างเนคเทค/สวทช. กับ กสท. และ ทศท.) การเร่ิม
โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย หรือ School Net หลังจากนั้น การใช้อินเทอร์เน็ต
ได้แพร่หลายและเป็นข่าวออกสู่หน้าหนังสือพิมพ์ มีการรายงานผลการเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต 
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้มีการเปิดบริการข้อมูลเครือข่ายกาญจนาภิเษก ตามพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ http://kanchanapise.or.th  เพื่อเป็นการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
ผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท างานสนองพระราชด าริ รวมถึงกิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาสังคมต่าง ๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด
เครือข่ายกระจายความรู้แก่ประชาชน ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลเครือข่ายกาญจนาภิเษกได้ โดย
ผ่านเลขหมายออนไลน์ 1509 จากทุกแห่งในประเทศไทย โดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิกและค่าโทรศัพท์
ทางไกล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ต่อมาเครือข่ายนี้ได้น ามาใช้เป็น Access Network 
ส าหรับโรงเรียนทั่วประเทศในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ทรงเปิดเครือข่าย
ใหม่ที่เชื่อมเครือข่ายกระจายความรู้ฯ กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนเข้าด้วยกัน เรียกว่า 
SchooINet@1509 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2541 ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่
จัดระบบอินเทอร์เน็ตฟรีให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อลดความด้อยโอกาสของโรงเรียนที่อยู่ใน
ชนบท (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2544) 

ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกเช่า
ช่ อ ง สั ญญ าณ ไ ด้ โ ด ย เ ส รี  ทั้ ง จ า ก อ ง ค์ ก า ร โ ท ร ศั พ ท์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( ท ศ ท . ) 
การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ กสท. (Communication Authority of Thailand, CAT) เทเลคอม
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เอเชีย (Telecom Asia) และดาต้าเน็ต (Data Net) โดยวงจรของทุกราย จะเชื่อมต่อกับจุดแลกเปลี่ยน
สัญญาณภายในประเทศเพื่อความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูล นั่นคือ การติดต่อสื่อสารระหว่าง
คู่สื่อสารในประเทศไทย สามารถท าได้สะดวก ไม่ว่าคู่สื่อสารนั้นจะใช้บริการของ ISP รายใดก็ตาม 
ทั้งนี้ จุดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ได้แก่ IIR (Internet Information Research) ของเนคเทค และ NIX 
(National Internet Exchange) ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ส่วนช่องสัญญาณการเชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศนั้น การให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องผ่านการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพียงราย
เดียวเท่านั้น เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ท าการส่งข้อมูล เข้า -ออก ของประเทศไทย
โดยปราศจากการควบคุมของ กสท. โดย ISP จะเชื่อมสัญญาณเข้ากับ International Internet 
Gateway (IIG) (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2544) 

การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความส าคัญจึงได้แพร่หลายไปอย่างราดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเพื่อ
การศึกษา เพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อการบันเทิง โดยเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงช่องทาง
ด าเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันโลกได้มีแนวโน้มในการขยายตัวหรือปรับตัวจากสังคมอุตสาหกรรม เช้าสู่
สังคมข้อมูลข่าวสาร ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางอาจเรียกได้ว่า เป็นการ
ติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติหรือ Cyberspace ซึ่งพิจารณาได้จากสัดส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย ภาพที่ 2.1 แสดงจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 ภาพที่ 
2.2 ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 และภาพที่  2.3 แสดงการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตตามสถานที่ต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 2.1  จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 
 
ที่มา:  รายงานผลการส ารวจกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552, ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 
 จากภาพที่  2.1 พบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ร้อยละ 34.6 มีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รองลงมาร้อยละ 17.6 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 5-
10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 13.4 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามล าดับ 
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ภาพที่ 2.2  ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 
 
ที่มา:  รายงานผลการส ารวจกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552, ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 
 จากภาพที่ 2.2 พบว่าช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ ใช้อินเทอร์เน็ต
ในเวลา 20.01-24.00น. เกิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาใช้อินเทอร์เน็ตในเวลา 12.01-16.00น. คิดเป็น
ร้อยละ 23.8 และช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด พบว่าร้อยละ 0.9 ใช้อินเทอร์เน็ต
ในเวลา 04.01-08.00 น. 
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ภาพที่ 2.3  การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามสถานที่ต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 
 
ที่มา:  รายงานผลการส ารวจกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552, ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 

จากภาพที่ 2.3 พบว่าในด้านสถานที่ที่คนส่วนใหญ่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด พบว่า
ร้อยละ 52.3 ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน รองลงมา พบว่าร้อยละ 37.0 ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากที่
ท างาน ร้อยละ 6.1 ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากสถานศึกษา ร้อยละ 2.5 ใช้งานจากร้านบริการ
อินเทอร์เน็ต และร้อยละ 2.1 ใช้งานจากสถานที่อื่น ๆ 

และเมื่อดูอัตราการเติบโตของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก็พบว่าจากปี 
2545 นั้นมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 4,800,000 คน แต่ในปัจจุบันมีผู้ใช้มากถึง 16,100,000 คน (ตาม
สถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2551 ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, NECTEC) ซึ่งนับเป็นอัตราการเติบโตที่สูง
ดังตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศระหว่างปี พ.ศ.2534 – 2551 
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ตารางที่ 2.1  จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ.2534 – 2551 
 

ปี จ านวนผู้ใช้ (คน) 

2534 30 

2535 200 

2536 8,000 

2537 23,000 

2538 45,000 

2539 70,000 

2540 220,000 

2541 670,000 

2542 1,500,000 

2543 2,300,000 

2544 3,500,000 

2545 4,800,000 

2546 6,000,000 

2547 6,970,000 

2548 9,909,000 

2549 11,413,000 

2550 13,416,000 

2551 16,100,000 
 
ที่มา:  Thailand Internet User Statistics (2551), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

แห่งชาติ 
 
 จากตารางที่ 2.1 จะ เห็นว่ามีจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้การ
กระจายตัวของอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้
หน่วยงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความได้เปรียบใน
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การแข่งขันด าเนินงานโดยมีเว็บไซต์เป็นช่องทางหลักในการด าเนินธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต การใช้
งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จัดเป็นการใช้เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการขององค์กร 
การติดต่อสอบถามข้อมูล ดังนั้น อินเทอร์เน็ตจึงไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดกิจกรรมใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ
ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบทางตรงกับการพัฒนาทางด้านสังคม นั่นคือ 
เป็นเคร่ืองมือในการลดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและความรู้ ทั้งในด้าน
การศึกษาและการบริการจากภาครัฐ โดยได้เน้นให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
พัฒนาและปรบัปรุงระบบงานที่ส าคัญ ๆ เพื่อความรวดเร็ว โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพ 
 
2.2  ภาพรวมของอินเทอร์เน็ต 

เทคโนโลยีการสื่อสารนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบันมีสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเกิดขึ้นมากมาย เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร
รูปแบบใหม่หรือสื่อใหม่ (New media) ซึ่งเป็นสื่อที่ผสมผสาน “ระบบโทรคมนาคม” เข้ากับ 
“ระบบสารสนเทศ” Alvin Toffler ผู้เขียนเร่ือง “The Third wave” ได้ท านายผลกระทบที่จะเกิดจาก
เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคอมพิวเตอร์ ว่าจะสร้างผลกระทบต่อทั้ง
วิถีชีวิต และวิธีคิดของบุคคล สถาบันต่าง ๆ ของสังคม ความสัมพันธ์ทางการเมือง วัฒนธรรม 
ครอบครัว ที่ท างาน กลุ่มเพื่อนรูปแบบใหม่ ชุมชนแบบใหม่ 

ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่ายุคสารสนเทศนี้  ข้อมูลข่าวสารได้มีบทบาทกับชีวิตมากมาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อช่วยจัดการกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์นั้นก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารและจัดการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทในการพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศ (Information networks) ท าให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถส่งข้อมูลไปได้ทั่วโลก สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา ทุกทิศทาง โดยไม่ต้องค านึงถึงอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ และ 
อินเทอร์เน็ต (Internet) ก็เป็นส่วนหน่ึงในระบบเครือข่ายสารสนเทศนี้  

อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้นในปี พ .ศ. 2512 โดยโครงการ
ป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกา (Department of Defense) หรือ ที่เรียกว่า ARPA (Advanced 
Research Project Agency) ซึ่งได้สร้างเครือข่ายทดลองชื่อ “ARPAnet” เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายของกองทัพสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าอินเทอร์เน็ตในยุคนั้น
เจริญก้าวหน้าภายใต้ภาวะสงคราม และถูกน าไปใช้ในกิจการการทหารเป็นหลัก ต่อมาในปี พ .ศ. 
2528 อินเทอร์เน็ตก็เร่ิมเข้าสู่วงการศึกษาและวงการธุรกิจ อินเทอร์เน็ตนั้นแพร่หลายอย่างรวดเร็ว 
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เป็นสื่อที่ไร้พรมแดน ดังนั้นปริมาณผู้ใช้จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอินเทอร์เน็ตนั้นก าลังได้รับความ
นิยมสูงสูดในปัจจุบัน และมันได้กลายเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อมทั้งโลกไว้
ด้วยกัน 

ผลของเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย  ส่งผลให้โลกแคบลงด้วยเค รือข่าย
อินเทอร์เน็ตการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer - mediated communication) โดยมีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยงนั้น เป็นที่แพร่หลายอย่างมาก เนื่องจากสามารถสื่อสารได้ฉับไว 
สะดวกในการใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร ภาพและเสียง มีศักยภาพสูงในการสื่อสารแบบ
สองทาง ผู้ใช้สามารถสื่อสารกันในลักษณะโต้ตอบกันได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันหมด ซึ่ง
ผู้ใช้นั้นสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก รวมทั้งมีอิสระในการใช้สูง เพราะว่ามีมาตรการในการ
ควบคุมน้อยมาก ผู้ใช้จึงมีอิสระในการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็น
ช่องทางการสื่อสาร เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้คนนิยมเข้าไปใช้บริการ เป็นการติดต่อสื่อสาร
ข้ามโลกโดยไม่ต้องสนใจความแตกต่างของเวลาและสถานที่ 

บริการของอินเทอร์เน็ตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การค้นหาข้อมูลบน World Wide 
Web (WWW) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mails) ซึ่งเป็นการรับส่งข้อความกับบุคคลอ่ืน
ทั่วโลก ใช้เพื่อสื่อสารกับเพื่อน ครอบครัว การติดต่อธุรกิจการงาน, การบริการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูล
ต่าง ๆ และบริการด้านจดหมายข่าวสาร (Messaging and Bulletin Board Services) Asynchronous 
discussion forum เป็นการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มข่าวต่างๆ (News Group) ซึ่งเป็นการเข้าร่วม
ออกความเห็นในหัวข้อต่างๆ โดยไม่ต้องสนใจเร่ืองของเวลาเพราะสามารถอภิปราย รับส่งความคิด
ได้ตลอดเวลา และผู้ใช้ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีความเห็น ความสนใจในเร่ืองเดียวกัน 
Synchronous chats เป็นการสนทนาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถออนไลน์เข้าไปคุยใน
ห้องสนทนาในเวลาเดียวกันกับคนอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา เป็นเคร่ืองมือที่ให้คนตั้งแต่ 2 คน สื่อสารกัน
ได้ทันที ฉับไว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก MUD (Multi Users Domain) เป็นการที่ผู้ใช้หลายคน
สามารถเข้ามาใช้ร่วมกัน ในรูปแบบสังคม เช่น การสนทนาข้อความในชุมชนเสมือนจริง (Virtual 
community) หรือในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual environment) ซึ่งมีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเพื่อสร้างความรู้สึกว่าอยู่ในสถานที่และชุมชนนั้นจริงผู้ใช้สามารถที่จะคุยและสร้างตัว
ละครหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ 

เนื่องด้วยความสะดวกและประโยชน์อันมากมายมหาศาลของอินเทอร์เน็ต จึงท าให้
อินเทอร์เน็ตนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน 
อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเครือข่ายข้อมูลระดับโลก ที่ผู้ใช้สามารถแสวงหาข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปอีก
แหล่งได้โดยง่าย เพราะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันไว้หมด ผู้ใช้นั้นสามารถที่จะควบคุมข้อมูลข่าวสาร
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เองได้สามารถเลือกรับข่าวสารที่น่าสนใจและปฏิเสธข่าวสารที่ไม่น่าสนใจได้เอง ท าให้ผู้ใช้นั้น
สามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารเองตามความพอใจของตน (Information on Demand) 

Hoffman and Novak (1995) พบว่า อินเทอร์เน็ตนั้นมีลักษณะของการสื่อสารแบบ
แสวงหาข้อมูลตามความสนใจของผู้ใช้ ซึ่งต่างจากสื่อประเภทอ่ืนที่ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางเดียวสู่
ผู้รับจึงกล่าวได้ว่าในสื่ออินเทอร์เน็ตนี้ ผู้ใช้นั้นมีอ านาจควบคุมข่าวสารเองได้ ในอินเทอร์เน็ ตนั้น
ผู้ใช้จะมีพลัง มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมได้มากกว่าที่เคยได้รับจากสื่อในรูปแบบเดิม เพราะในสื่อ
นี้ผู้ใช้นั้นจะเป็นผู้ผลิต ผู้กระท า และผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน 

Amy Harmon (1998) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตนั้นมีศักยภาพมากกว่าโทรทัศน์ หรือสื่อที่
ส่งผ่านข้อมูลทางเดียว (Passive) อ่ืน ๆ เพราะมันท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของข้อมูล ข่าวสาร ที่
เขาต้องการได้รับและสามารถตอบสนอง มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับมันได้ จากงานวิจัยในอดีต
ที่พบว่า ผลจากการดูโทรทัศน์นั้น ส่งผลให้ผู้ใช้ปลีกตัวออกจากสังคม ลดความข้องเกี่ยวกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ เนื่องจากถูกคุณลักษณะสื่อโทรทัศน์ดึงดูดจิตใจนั้น เมื่อนักวิจัยได้ท าการศึกษาสื่อ
ใหม่นี้ ก็พบว่าสื่อที่ท าให้คนได้มีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์นั้นยิ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม 
และจิตใจของผู้ใช้มากกว่าเดิมมากมาย 

ในปัจจุบัน ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างก็ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) เพื่อพร้อมรับการก้าวเข้าเป็นสังคมข่าวสาร (Information 
society) อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นเคร่ืองมือส าคัญในสังคมที่ช่วยให้เราสามารถรับรู้ข่าวสารประจ าวัน
ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีบริการและเคร่ืองมือช่วยสืบค้นท าให้ผู้ใช้สามารถ
หาข้อมูลได้ ในขณะที่การสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางก็สามารถท าได้ใน
รูปแบบห้องสนทนาหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสารแบบนี้เป็นทางเลือกที่ราคาถูก 
สะดวกและรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่
ผู้ใช้ได้หลากหลาย ทั้งในด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต ธุรกิจและเพื่อความบันเทิง 

ในด้านประโยชน์ต่อสังคมนั้น อินเทอร์เน็ตมีคุณลักษณะเหมาะสมในการเป็นเคร่ืองมือ
ส่งเสริมการกระจายความรู้สู่ท้องที่ห่างไกล ช่วยลดช่องว่างทางสังคมในด้านความรู้ ความยากจน
และเอ้ือต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วม เสริมสร้างให้เกิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
จะเห็นได้จากภาครัฐพยายามผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือ เช่น
อินเทอร์เน็ตต าบล Tele-center, e-Learning และในส่วนของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปก็สร้าง
กลุ่มความเคลื่อนไหว โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ท าให้สามารถต่อรองและตรวจสอบภาครัฐ หรือใช้เป็นที่แสดงเสียงและความคิดเห็นต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
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ความน่าดึงดูดใจของสื่ออินเทอร์เน็ตอยู่ที่  อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนความ
ต้องการ ความปรารถนา อัจฉริยะภาพและความสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้มากกว่าเทคโนโลยีอ่ืน  ๆ 
การน าเสนอรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในอินเทอร์เน็ตนั้น ท าให้อินเทอร์เน็ตก้าวล้ าน าหน้า
สื่ออ่ืน ๆ ความเชื่อและความคิดของบุคคลนั้นสามารถแสดงออก และแบ่งปันกันข้ามโลกได้ในชั่ว
พริบตา คุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตที่ส าคัญก็คือ เป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร 2 ทาง ท าให้ข้อมูลนั้น
มิได้ถูกก าหนดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวท าให้คนมีความเท่าเทียมกัน  เสมอเหมือนกันและช่วย
กระตุ้นให้บุคคลสนใจที่จะติดต่อกับผู้ อ่ืนอินเทอร์เน็ตนั้นน าเสนอเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี
คุณลักษณะพิเศษ เช่น การสร้างสภาพแวดล้อม 3 มิติ สภาพแวดล้อมเสมือนจริง น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่จ ากัด เปิดโอกาสใช้คนเข้าไปใช้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งท าให้การสื่อสารไม่ถูกจ ากัด 
ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้นจะถูกส่งและรับกลับด้วยเวลาอันรวดเร็ว ท าให้อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสื่อที่
ดึงดูดใจผู้ใช้ (Greenfield, 1999) นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตนั้นยังเป็นสื่อที่ดึงดูดให้ผู้ใช้อยากเข้าไปใช้  
เน่ืองจากมันมีการน าเสนอข้อมูลแบบตัวอักษร รูปภาพ เสียง และยังได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าสู่
สื่ออ่ืน ๆ ท าให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มันง่ายและรวดเร็วในการเข้าถึง มีราคาไม่แพง 
อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสื่อส าหรับการสื่อสารใหม่ที่ได้รวบรวมคุณสมบัติของสื่อรูปแบบเก่า  เช่น 
โทรทัศน ์โทรศัพท์วิทยุ ฯลฯ เข้าไว้ในตัว ท าให้มันสามารถสร้างความน่าสนใจได้ 

 
2.3  ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล 

อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งประกอบด้วย 
เครือข่ายชนิดต่างๆ จ านวนมาก เชื่อมโยงกันด้วยระบบการสื่อสารข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยอาศัยโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP) เป็น
หลัก อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ซึ่งท าให้สามารถใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์จากที่ใดก็ได้ที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบเครือข่าย ซึ่งเรียกว่าเป็นเคร่ืองลูกข่าย (Client) โดย
จะติดต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลักตัวหนึ่งในระบบเครือข่ายที่อาจจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ได้ เรียก
เคร่ืองที่ต่อเชื่อมนั้นว่า เคร่ืองแม่ข่าย (Server) หรือโฮส (Host) ซึ่งเคร่ืองแม่ข่ายนั้นจะสืบค้นข้อมูล
ส่งมาให้ที่จอภาพของผู้ใช้ด้วยเคร่ืองมือของอินเทอร์เน็ตชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ (World 
Wide Web) ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า เว็บ (Web) และรู้จักกันในค าย่อว่า  WWW อันเป็นวิธีที่นิยมกันมาก
ที่สุดในการใช้อินเทอร์เน็ตขณะนี้  

การเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้หลายวิธี แต่วิธีพื้นฐานคือ การต่อเข้าไปยัง
คอมพิวเตอร์หลักของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider, ISP) โดยมีอุปกรณ์เร้าท์
เตอร์ (Router) ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการจราจรหรือเลือกเส้นทางบนอินเทอร์เน็ตที่จะส่งข้อมูลต่อไป
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ยังเร้าท์เตอร์ตัวอ่ืนๆ ต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง เครือข่ายอาจต่อเชื่อมด้วยวิธีการต่างๆ หลายวิธี 
ตั้งแต่การต่อด้วยสายโทรศัพท์เฉพาะที่ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้เร็วถึง 56 กิโลบิตต่อวินาที การใช้
คู่สาย เช่า (Leased Line) ใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) ดาวเทียม (Satellite) หรือระบบโทรศัพท์แบบ
พิเศษที่เรียกว่าเครือข่ายดิจิตอลบริการร่วมมือ หรือ ไอเอสดีเอ็น (Integrated Services Digital 
Network, ISDN) เครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายระดับใหญ่ขึ้นและอาจ
เรียกว่าระดับภูมิภาค โดยผ่านเร้าท์เตอร์ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะถูกเชื่อมเข้ากับแกนหลัก (Backbone) ท า
ให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงมาก โดยตอนแรกข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยัง  Network Access 
Points จากนั้น NAPs จะส่งไปในแกนหลักความเร็วสูง เช่น ใน (Very high speed Backbone 
Network Services) ด้วยความเร็วสูง 155 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และยังคงพัฒนาความเร็วที่
สูงขึ้นไปเร่ือยๆ ทั้งนี้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปในอินเทอร์เน็ต จะแบ่งออกเป็นกลุ่มข้อมูลย่อยหรือแพ็กเกต 
และทางเดินในเครือข่ายอย่างเป็นอิสระแต่มีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันด้วยมาตรฐานโปรโตคอล
ทีซีพี/ไอพี ซึ่งจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลโดยแสดงผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ปลายทางนั้น (โชติพงษ์, 2536) 

อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหรือเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกัน ซึ่ง
มาจากค าว่า lnter Connection Network คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เกิด
จากระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายย่อยๆ หลายๆ เครือข่ายรวมตัวกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่
เชื่อมโยงกันเป็นเสมือนใยแมงมุมครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถ
สื่อสารกันได้หลายเส้นทาง โดยไม่ก าหนดตายตัวและไม่จ าเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรงคือ การ
ที่คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองขึ้นไป สามารถติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันไต้ โดยผ่านสาย Cable หรือ
สายโทรศัพท์ ดาวเทียม หรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น ใช้ Printer หรือ CD-Rom ร่วมกัน จึงเรียกการ
เชื่อมโยงนี้ว่า เครือข่าย (Network) ซึ่งเมื่อมีจ านวนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากขึ้น และมีการ
เชื่อมโยงกันไปทั่วโลก ดังแสดงในภาพที่  2.4 จนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ เ รียกว่า 
อินเทอร์เน็ต (คลังปัญญาไทย, 2550) 
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ภาพที่ 2.4  ลักษณะการเชื่อมโยงกันของระบบอินเทอร์เน็ต 
 
ที่มา:  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย, คลังปัญญาไทย 

 
การสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์จะมีโปรโตคอล (Protocol) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการ

สื่อสารที่เป็นมาตรฐานส าหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol (TCP/IP) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้องมี
หมายเลขประจ าเคร่ือง ที่เรียกว่า IP Address เพื่อเอาไว้อ้างอิงหรือติดต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ 
ในเครือข่าย ดังนั้น ระบบอินเทอร์เน็ตจึงมีความสัมพันธ์กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 
Network) คือ ระบบที่มีการน าเอาคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ืองขึ้นไปมาเชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อ
สามารถท างานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการใช้ทรัพยากรบางอย่างของระบบร่วมกันได้ 
และองค์ประกอบของเครือข่ายจะประกอบ ดังแสดงในภาพ 2.5 (วิโรจน์ ชัยมูล และวศิน เพิ่มทรัพย์, 
2548, หน้า 171-173) 
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ภาพที่ 2.5  ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
ที่มา:  http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/connect/connect.html 

 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ การ์ด LAN อุปกรณ์

ส าหรับเชื่อมต่อเข้าเป็นระบบเครือข่าย และตัวรวมสายหรือ Hub ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่นอุปกรณ์ที่
ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายย่อยเข้าด้วยกัน เช่น Repeater, Bridge, Router เป็นต้น ซอฟต์แวร์ 
(Software) ได้แก่ โปรแกรมต่าง ๆ ตั้งแต่โปรแกรมที่เป็นไดรฟ์เวอร์ควบคุมการ์ด LAN โปรแกรมที่
จัดการโปรโตคอลในการติดต่อสื่อสาร โปรแกรมควบคุมระบบที่มีความสามารถท างานกับ
เครือข่าย เช่น Windows, Linux หรือ Unix 

ตัวกลางน าข้อมูล (Media) ในระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิล คลื่นวิทยุที่ใช้กับ 
Wireless LAN เครือข่ายโทรศัพท์ ระบบ ISDN เครือข่าย Packet Switching ของผู้ให้บริการ
โดยเฉพาะ จะเห็นว่าลักษณะของตัวกลางน าข้อมูลจะมีทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลระยะใกล้ และการ
เชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายระยะไกล ดังนั้น ประเภทของเครือข่ายจึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ Local 
Area Network (LAN) “แลน” ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะจ ากัด เช่น 
ในอาคารเดียวกัน หรือบริเวณอาคารใกล้เคียงกันที่สามารถลากสายได้ถึงกันโดยตรง Wide Area 
Network (WAN) “แวน” เป็นการเชื่อมต่อ LAN ในที่ต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านระบบสื่อสารอ่ืนๆ เช่น 
เครือข่ายโทรศัพท์สายเช่า (leased line) หรือสารข้อมูลที่เช่าพิเศษจากผู้ให้บริการโดยเฉพาะจน
กลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ข้ามประเทศรวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นสายเชื่อมต่อพิเศษที่มี
ความเร็วสูง หรือไม่ก็ใช้การส่งสัญญาณผ่านไมโครเวฟและดาวเทียม 
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จากลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งอินเทอร์เน็ตถือเป็น “ช่องทาง” หรือเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้ง
โลกเข้าด้วยกัน ให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้ แต่คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนเจ้าของข้อมูลหรือผู้
ให้บริการของตนเอง ซึ่งการที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ก็จะมีค่าบริการ คือ ค่าบริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที่ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider, ISP) โดยเก็บจากทุกคนที่
เชื่อมต่อ และมีการเรียกเก็บค่าบริการซึ่งแต่ละรายจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับลักษณะการเชื่อมต่อและ
เงื่อนไขของการให้บริการ แต่บางแห่งก็เป็นการให้บริการฟรี และ ISP ก็มีการเชื่อมต่อกันเป็นทอด 
ๆ เช่น ISP รายย่อยในต่างจังหวัด ต่อเข้ามาผ่าน ISP รายใหญ่ในกรุงเทพฯ หรือ ISP ในประเทศต่อ
ออกไปที่ ISP ใหญ่ในต่างประเทศ โดยมีการเก็บค่าบริการเป็นทอดๆ ซึ่งเป็นการให้บริการที่
สามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา โดยเอาข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์นั้นไปไว้บนเคร่ืองเดียวกับทาง 
ISP หรือ เคร่ืองทาง ISP จัดให้เลย ที่เรียกว่า การรับฝากเว็บ หรือ Web Hosting ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา  

จากการท างานของอินเทอร์เน็ตจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยผู้ใช้ต้องเรียกชื่อ
คอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า IP Address เป็นตัวเลขล้วนๆ 4 ชุด แต่ละชุดมีค่า
ระหว่าง 0-255 คั่นด้วยจุด ซึ่งสามารถตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ซ้ ากัน และแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนแรกเป็นหมายเลขของเครือข่าย (Network Number) ส่วนที่สองเรียกว่า หมายเลขของ
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่ายนั้น (Host Number) เพราะในเครือข่ายใดๆ อาจจะมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่ได้มากมาย  

ในเครือข่ายที่อยู่คนละระบบอาจมีหมายเลขโฮสต์ซ้ ากันได้ แต่เมื่อรวมกับหมายเลข 
Network แล้วจะได้เป็น IP Address ที่ไม่ซ้ ากันเลย เช่น รหัส 2 ชุดแรกแทนเครือข่ายขององค์กรซึ่ง
ใช้รหัส 202.41 ส่วนรหัส 2 ชุดถัดมาแทนรหัสของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ในเครือข่าย เช่น 160.11 
เมื่อเขียนรวมกันได้ 202.41+160.11 ซึ่งชุดตัวเลขนี้รวมกันเป็น IP Address เพื่อใช้ในการอ้างอิง
ต าแหน่งภายในเครือข่ายขององค์กรในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (คลังปัญญาไทย 2550) เนื่องจาก IP 
Address เป็นชุดของตัวเลขซึ่งยากในการจดจ าไม่สะดวกต่อผู้ใช้จึงมีการก าหนดชื่อที่ใช้อ้างอิงถึง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ต เรียกว่า โดเมนเนม (Domain Name System, DNS) เช่น 
203.183.233.6 แทนที่ด้วยชื่อ dpu.ac.th ผู้ใช้งานสามารถจดจ าชื่อ dpu.ac.th ได้ง่ายกว่าการจ าตัวเลข
โดเมน โดเมนที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลกที่ถือว่าเป็นโดเมนสากล มีดังนี้ คือ (คลังปัญญาไทย 
2550) 
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.com ย่อมาจาก Commercial ส าหรับธุรกิจ 

.edu ย่อมาจาก Education ส าหรับการศึกษา 

.int ย่อมาจาก International Organization ส าหรับองค์กรนานาชาติ 

.org ย่อมาจาก Organization ส าหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร 

.net ย่อมาจาก Network ส าหรับหน่วยงานที่มีเครือข่ายของตนเองและท าธุรกิจด้าน
เครือข่าย 

การขอจดทะเบียนโดเมน มี 2 วิธี ด้วยกัน คือ (คลังปัญญาไทย, 2550) 
1. การขอจดทะเบียนให้เป็นโดเมนสากล (.com, .edu, .int, .org, .net) ต้องขอจด

ทะเบียนกับ www.networksolution.com  ซึ่งเดิม คือ www.internic.net 
2. การขอจดทะเบียนที่ลงท้ายด้วย .th (Thailand) ต้องจดทะเบียนกับ www.thnic.net  

โดเมนที่ลงท้ายด้วย .th ประกอบด้วย 
.ac.th ย่อมาจาก Academic Thailand ส าหรับสถานศึกษาในประเทศไทย 
.co.th ย่อมาจาก Company Thailand ส าหรับบริษัทที่ท าธุรกิจในประเทศไทย 
.go.th ย่อมาจาก Government Thailand ส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล 
.net.th ย่อมาจาก Network Thailand ส าหรับบริษัทที่ท าธุรกิจด้านเครือข่าย 
.or.th ย่อมาจาก Organization Thailand ส าหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร 
.in.th ย่อมาจาก Individual Thailand ส าหรับของบุคคลทั่ว ๆ ไป 
ปัจจุบันลักษณะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (Wire Internet) มีรายละเอียดดังน้ี 
1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual connection) การเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตรายบุคคลคือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน (home user) โดยอาศัยคู่สายโทรศัพท์
ในการเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก่อนจากนั้น
จะได้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) 
ผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้โมเด็มที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หมุนไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดังแสดงในภาพที่ 2.6 

2. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Corporate connection) หน่วยงานต่างๆ จะมี
เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เป็นของตัวเอง ซึ่งเครือข่าย LAN เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ผ่านสาย
เช่า (leased line) ดังนั้น บุคลากรในหน่วยงานจึงสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา การใช้
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อินเทอร์เน็ตผ่านระบบ LAN ไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ (connection) เหมือนผู้ใช้รายบุคคลที่ยังต้อง
อาศัยคู่สายโทรศัพท์ในการเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

 
 

ภาพที่ 2.6  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย 
 
ที่มา:  http://tc.mengrai.ac.th/paisan/e-learning/internet/page31.htm 

 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านเคร่ืองโทรศัพท์บ้านเคลื่อนที่ PCT เป็นการ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Note Book) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Pocket 
PC) ผู้ใช้จะต้องมีโมเด็มชนิด PCMCIA ของ PCTซึ่งท าให้ผู้ใช้สามารกใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายได้ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ (คลังปัญญาไทย, 2550) 
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2.4  การพยากรณ ์
       2.4.1  การเลือกเทคนิคการพยากรณ ์
 กัลยา วานิชย์บัญชา (การวิเคราะห์สถิติ : สถิติส าหรับการบริหารและวิจัย, 2545, หน้า 
393) กล่าวว่า การเลือกเทคนิคพยากรณ์พิจารณาได้จาก 

1. ระยะของการพยากรณ์ ผู้วิเคราะห์จะต้องก าหนดว่าต้องการพยากรณ์ระยะสั้น ระยะ
ปานกลาง หรือระยะยาว 

2. ลักษณะของข้อมูล การเลือกวิธีการพยากรณ์ควรเลือกจากลักษณะ หรือรูปแบบของ
ข้อมูล ข้อมูลบางชุดอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก บางชุดมีแต่ความผันแปรไม่แน่นอน หรือ
อาจมีปัจจัย หรือตัวแปรประเภทอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อข้อมูลที่ต้องการศึกษา ซึ่งอาจต้องใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความถดถอย และสหสัมพันธ์ 

3. ค่าใช้จ่าย การพิจารณาเลือกเทคนิคพยากรณ์จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายด้วย เนื่องจาก
แต่ละวิธีจะต้องมีจ านวนข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์แตกต่างกัน ถ้าใช้ข้อมูลมากจะยิ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก 
นอกจากนั้น ถ้าเลือกใช้การวิเคราะห์ความถดถอย และสหสัมพันธ์จะต้องหาข้อมูลของตัวแปร
อิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรที่จะพยากรณ์ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูลตัวแปรอิสระเหล่านั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตัวแปรอิสระเป็นข้อมูลภายนอกองค์กร ก็จะยิ่งเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

4. ความถูกต้อง สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกเทคนิคพยากรณ์ คือ ความถูกต้อง
ของค่าพยากรณ์ นั้นต้องการค่าคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ต่ าสุด 

ทรงศิริ แต้สมบัติ (2539 :11)  การเลือกวิธีพยากรณ์แต่ละวิธี ผู้พยากรณ์จะต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

1. ช่วงเวลาของการพยากรณ์ แต่ละวิธีเหมาะกับการพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ซึ่ง
อาจจะเป็นระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว 

2. เวลาที่ใช้ในการพยากรณ์ แต่ละวิธีจะใช้เวลาทั้งการหารูปแบบและการวิเคราะห์ที่
ต่างกัน ในหน่วยงานที่ต้องการพยากรณ์เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ เช่น ยอดขายสินค้าหลายๆ 
ประเภท การใช้วิธีการพยากรณ์ที่ยุ่งยากจะใช้เวลามากกว่า จนท าให้ผลการพยากรณ์ที่ได้ไม่ทันสมัย
ส าหรับการน าไปใช้ 

3. ลักษณะและจ านวนของข้อมูลที่มี ผู้พยากรณ์จ าเป็นที่จะต้องทราบว่าจะต้องหา
ข้อมูลที่สนใจได้จากแหล่งไหน ข้อมูลที่หาได้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด มาจากแหล่งใด 
ข้อมูลมีจ านวนมากน้อยเพียงใด มีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างไร และมีหน่วยวัดอย่างไร ความ
เข้าใจข้อมูลจะท าให้เลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม 
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4. ความถูกต้องของการพยากรณ์ แต่ละวิธีการพยากรณ์จะต้องให้ความถูกต้องของค่า
พยากรณ์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามยังไม่มีผู้วิจัยท่านใดที่ชี้วัดว่าวิธีพยากรณ์ใดจะให้ค่าพยากรณ์ที่
ดีที่สุดส าหรับอนุกรมเวลาทุกลักษณะ 

5. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพยากรณ์ การพยากรณ์จะมีค่าใช้จ่ายที่คลอบคลุมตั้งแต่การหา
ตัวแปรที่เหมาะสมที่จะน ามาศึกษา หาข้อมูล เก็บข้อมูลและด าเนินการพยากรณ์ตั้งแต่การสร้าง
รูปแบบ จนถึงหาค่าพยากรณ์จากสมการพยากรณ์ 

6. ข้อจ ากัดของแต่ละวิธี วิธีการพยากรณ์บางวิธี เช่น วิธีของ Box-Jenkins การวิเคราะห์
การถดถอยเป็นต้น จะให้ค่าพยากรณ์ทั้งที่เป็นแบบจุด และแบบช่วง ส่วนบางวิธีให้ค่าพยากรณ์ที่
เป็นแบบจุดอย่างเดียวเดียว เช่นวิธีแยกส่วนและกอบเป็นต้น 

7. ความยากง่ายของการพยากรณ์ ในกรณีที่ผู้พยากรณ์ไม่ได้เป็นผู้บริหารขององค์กร
หรือผู้ใช้ค่าพยากรณ์ ผู้พยากรณ์จะต้องอธิบายให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้ค่าพยากรณ์เข้าใจหลักการของ
วิธีการพยากรณ์ที่ใช้ หากวิธีการพยากรณ์มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเน้นวิชาการมากเกินไป 
ผู้บริหารหรือผู้ใช้ค่าพยากรณ์อาจจะไม่ใช้ค่าที่ได้จากการพยากรณ์นั้นๆ เพราะไม่แน่ใจกับค่า
พยากรณ์ที่ได้ ดังนั้นวิธีการพยากรณ์ที่เลือกใช้ควรเป็นวิธีที่ยากนักต่อความเข้าใจ และให้ค่า
พยากรณ์ที่มีความถูกต้องสูง 

8. โปรแกรมส าเร็จรูป วิธีการพยากรณ์ทีมีการค านวณที่ยุ่งยาก และใช้เวลาถึงแม้จะให้
ค่าพยากรณ์ที่มีความถูกต้องสูง ผู้พยากรณ์อาจจะไม่เลือกใช้หากไม่มีโปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการ
วิเคราะห์และค านวณ 

โดยสรุป ในการพิจารณาเลือกเทคนิคการพยากรณ์ ผู้พยากรณ์ควรพิจารณาดังนี้ 
1. จ านวนและลักษณะของข้อมูล  
2. ระยะเวลาของการพยากรณ์ 
3. ค่าใช้จ่ายในการพยากรณ์ 
4. ความถูกต้องและเทคนิคพยากรณ์ 

       2.4.2  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อมูลต่างๆ กับเวลา ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเก็บรวบรวมเป็นงวด ระยะเวลาที่เท่าๆ กัน งวดระยะในที่นี้
อาจเป็น ปี เดือน สัปดาห์ หรือ วัน ก็ได้ แต่การที่เราจะศึกษาข้อมูลแบบอนุกรมเวลานี้ได้ ข้อมูลที่จะ
น ามาศึกษาต้องรวบรวมอย่างน้อย 5 งวดขึ้นไป ยิ่งข้อมูลมากเท่าไรผลการวิเคราะห์ก็จะมีโอกาส
ถูกต้องใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นเท่านั้น วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการวิเคราะห์อนุกรมเวลาก็คือ 
เพื่อทราบอิทธิพลของเวลาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เราสนใจ  
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การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็นการศึกษาข้อมูลที่ให้ความส าคัญต่อล าดับที่เกิดขึ้นของ
ข้อมูลนั้น และเน้นถึงความส าคัญที่ขึ้นต่อกัน (Dependence) ของข้อมูล จากข้อมูลทั้ง 2 ประการนี้
เอง ที่ท าให้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแตกต่างจากกรรมวิธีทางสถิติอ่ืนๆ ที่มีข้อมูลสมมติเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระ (Independence) ต่อกัน และเกิดการสุ่ม (Randomization) ของข้อมูล จุดมุ่งหมายที่
ส าคัญของการวิเคราะห์อนุกรมเวลา คือการอธิบายขบวนการที่ก่อให้เกิดอนุกรมเวลาชุดนั้นๆ และ
พยากรณ์ค่าของตัวแปรในอนาคตเป็นผลที่พิจารณาได้จากข้อมูลในอดีต  

เทคนิคการปรับให้เรียบ (Exponential Smoothing Technique) เป็นเทคนิคการปรับให้
เรียบส าหรับการพยากรณ์ ข้อมูลอนุกรมเวลาระยะสั้น ถึงระยะปานกลาง ซึ่งมีหลายวิธีด้วยกัน 
วิธีการเหล่านี้โดยทั่วไปเป็นเทคนิคที่ไม่ซับซ้อนใช้เวลาไม่มากในการค านวณและส าหรับความ
ถูกต้องของค่าพยากรณ์จะมากน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการพยากรณ์ที่เลือกใช้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ละ
ข้อมูลอนุกรมเวลาเพียงใด ซึ่งเทคนิคการปรับให้เรียบนั้นมีหลายวิธี เช่น วิธีการปรับให้เรียบคร้ัง
เดียวแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Single Exponential Smoothing Method) วิธีการปรับให้เรียบสองคร้ัง
แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล  (Double Exponential Smoothing Method) วิธีการพยากรณ์ของโฮลท์ 
(Holt’s Forecast Method) และวิธีของวินเตอร์ (Winter’s forecast Method) เทคนิคในการพยากรณ์
ที่ส าคัญได้แก่ วิธีการปรับให้เรียบสองคร้ังแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Double Exponential Smoothing 
Method) และวิธีการของโฮลท์ (Holt’s Method) มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. วิธีการปรับให้เรียบสองครั้งแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Double Exponential Smoothing 
Method) จากแนวคิดการปรับให้เรียบคร้ังเดียวแบบเลขชี้ก าลังน ามาขยายผลใช้กับข้อมูลอนุกรม
เวลาที่มีแนวโน้มเชิงเส้นไม่คงที่ตลอดช่วงเวลา t มีสูตรพยากรณ์ค่าจริง ltY   ที่เวลา lt  จากเวลา
ปัจจุบัน t ดังสมการที่ 2.1 
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2. วิธีการของโฮลท์ (Holt’s Forecast Method) วิธีการพยากรณ์ของโฮลท์มีลักษณะ

คล้ายกับวิธีการปรับให้เรียบสองคร้ังแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล เหมาะกับการใช้กับข้อมูลที่มีแนวโน้ม
แต่ไม่มีฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่มีลักษณะทั่วไปมากกว่า โดยมีสูตรพยากรณ์ดังสมการที่ 2.2 

 
  ttt ISlY ̂ˆ                                                              (2.2) 

โดย 
ตัวสถิติปรับระดับ             11

ˆ1   tttt SYS   
ตัวสถิตปิรับแนวโน้ม          11

ˆ1ˆ
  tttt SS   

 
 จะเห็นได้ว่าวิธีการพยากรณ์ของโฮลท์ใช้พารามิเตอร์ปรับสองตัว คือ  10   
และ  10    ซึ่งนักพยากรณ์จะต้องก าหนดค่าทั้งสองนี้ ในการก าหนดผู้วิเคราะห์สามารถ
ก าหนดเองหรืออาจให้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการพยากรณ์ค้นหาให้ เพื่อให้การพยากรณ์มีความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดและผู้วิเคราะห์ต้องก าหนดค่าเร่ิมต้น tS และ 1̂  
       2.4.3  การวิเคราะห์การถดถอย (Linear Regression) 

วิธีการถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ในลักษณะของความ
เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน และสามารถประมาณค่าและพยากรณ์ตัวแปรตัวหนึ่งโดยใช้ค่าของ
ข้อมูลอีกตัวหนึ่งหรือชุดหนึ่งเป็นตัวพยากรณ์ ตัวแปรที่ใช้ในการพยากรณ์เรียกว่า ตัวแปรอิสระ 
(Independent variable) หรือตัวพยากรณ์ (Predictor) ส่วนผลที่ได้เรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent 
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variable) หรือผลที่วัดได้ (Outcome) ในที่นี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์การถดถอย 2 อย่าง คือ การ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Single Linear Regression) การวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่ายเป็นการวิเคราะห์การถดถอยในลักษณะที่มีตัวพยากรณ์หนึ่งตัว ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามและตัวพยากรณ์นั้นมีลักษณะเป็นเส้นตรง (Linear relationship) รูปแบบของ
สมการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย เมื่อมีตัวพยากรณ์ (X) 1 ตัว และตัวแปรตาม (Y) 1 ตัว มีลักษณะ
ดังสมการที่ 2.3 

bXaY ˆ                                                                  (2.3) 
 
โดย Ŷ     คือ ค่าของตัวแปรตามที่ได้จากการพยากรณ์ 
  X     คือ ตัวแปรอิสระ 
  ba,  คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

 
วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Square Method) เป็นวิธีการหาเส้นแนวโน้มโดยการหา

สมการถดถอยประมาณค่าเส้นแนวโน้ม โดยจะเลือกเส้นที่ตรงที่ท าให้ค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองมีค่า
น้อยที่สุด การสร้างเส้นแนวโน้มด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด เป็นวิธีที่นิยมเพราะใช้คุณสมบัติการหา
เส้นที่เหมาะที่สุด (Line of best fit) ที่เป็นตัวแทนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ซึ่งรูปแบบทั่วไปของ
สมการเส้นตรง   คือ     

 
  tt bXaY       

 
จะได้ว่า 

nXx

nYXYX
b

tt

ttt t

/)(

/))((
22 


  , tXbYa   

 
โดย tY  =  ค่าแนวโน้ม 

a   =  ค่าแนวโน้ม ณ จุดเร่ิมต้นของอนุกรมเวลา 
b   =  ค่าความชันของเส้นแนวโน้ม  

tX =  ตัวแปรเวลา ณ เวลา t 
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โดยเส้นถดถอยที่ประมาณได้ด้วยวิธีก าลังสองน้อยสุด มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. 0
1




n

i

ie  

2. 


n

i

ie
1

2  มีค่าน้อยสุด 

3. ผลรวมของค่าสังเกต Yi เท่ากับผลรวมของ iY
^

 เมื่อ iY
^

 คือค่าประมาณ Y 
บนเส้นถดถอย 

   



n

i

n

i

i YY
1

^

1

 

4. 0
1




n

i

iieX  เมื่อ Xi เป็นค่าถ่วงน้ าหนัก 

5. 0
1

^




n

i

ii eY  เมื่อ iY
^

 เป็นค่าถ่วงน้ าหนัก  

6. เส้นถดถอยผ่านค่าเฉลี่ย X และค่าเฉลี่ย Y 
เนื่องจากสามารถเลือกใช้ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของอนุกรมเวลา  เป็นจุดเร่ิมต้นของ

อนุกรมเวลาได้  จึงท าให้เกิดการค านวณค่า a และ b แบบลัด  โดยก าหนดให้ x   คือค่า X  เมื่อ
ปรับจุดเร่ิมต้นของอนุกรมเวลาแล้ว  ส าหรับการปรับจุดเร่ิมต้นยึดหลักว่าเมื่อปรับค่า X  ให้เป็น x   
จะต้องท าให้   0x   ดังนั้น จะได้ว่า 

2

t

tt

x

YX
b




  

Ya   
   

การปรับค่า X ท าได้ดังนี้ 
1.1 ถ้าจ านวนรายการของข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีตที่เก็บรวบรวมมาได้เป็น เลขคี่   

จุดเร่ิมต้นของอนุกรมเวลา )0( x  จะอยู่กึ่งกลางของอนุกรมเวลา  อนุกรมของ x   คือ  …, -2, -1, 
0, 1, 2,… และ x   เป็น 1  หน่วยเวลา 

1.2 ถ้าจ านวนรายการของข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีตที่เก็บรวบรวมมาได้เป็น เลขคู่   
จุดเร่ิมต้นอนุกรมเวลา )0( x  จะอยู่ระหว่างสองปีกลางของอนุกรมเวลา  อนุกรมของ x   คือ  ..., -
5, -3, -1, 1, 3, 5, … และ x   เป็น  2  หน่วยเวลา 

2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
เป็นการพยายามที่จะประมาณค่าเชิงสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ กับตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปซึ่งตัว
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แปรอิสระนี้ส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณแสดงดังสมการที่ 2.4 

Ŷ  = b0+ b1x1+ b2x2+ … + bnxn                                                                                        (2.4) 
 

โดย  Ŷ    คือ ตัวแปรตาม 
   x1… xn   คือ ตัวแปรอิสระ 
   b0… bn   คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 

ค่าประมาณของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ  (Coefficient of Multiple 
Determination) โดยปกติค่าสังเกต Y จะไม่อยู่บนเส้นถดถอยทั้งหมด ถ้าค่าสังเกต Y อยู่บนเส้น

ถดถอยทั้งหมดแล้ว 


 






n

1i

^
iYiY  จะเท่ากับศูนย์ ซึ่งหมายความได้ว่าเส้นถดถอยเหมาะสมกับข้อมูล

แล้ว ดังนั้นจะท าให้ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าความแปรผันที่สามารถอธิบายได้กับค่าความแปรผัน
ทั้งหมดมีค่าใกล้ 1  
 ด้วยเหตุนี้จึงมีการวัดค่าอัตราส่วนระหว่างค่าความผันแปรที่อธิบายได้กับค่าผันแปร
ทั้งหมดเรียกว่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เขียนแทนด้วย R2 ดังแสดงในสมการที่ 2.5 นั่นคือ  

 

 R2 = 
SST

SSR  = 
SST

SSE
1  

  
 การค านวณค่า R2 จากการแบ่งส่วนก าลังสอง 
 SST = SSR  + SSE 
 

หรือ  
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เมื่อ SSE = YXbYY   

และ SSR =    



n

i

iii YYYY
1

22 ˆ  

 =  YXbYY
n
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i
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ดังนั้น R2 = 
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2

1

2

1































                                                 (2.5) 

  
 สัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ R2 คือสัดส่วนความแปรผันทั้งหมดของ Y ที่อธิบาย
โดยความผันแปรในตัวแปรอิสระ X1,X2,X3,…,Xk หรือสัดส่วนความแปรผันทั้งหมดของ Y ที่
อธิบายโดยความสัมพันธ์ระหว่าง Y และ X1,X2,X3,…,Xk ความหมายของ R

2 ในการถดถอย    อย่าง
ง่ายจะสมมูลกับ R2 ในการถดถอยพหุคูณค่าโดยที่ R2 อยู่ระหว่าง 0 และ 1 ถ้าตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์แล้ว R2 = 0 ถ้าสมการถดถอยที่ประมาณได้เหมาะสมกับข้อมูลอย่าง
สมบูรณ์ และสามารถใช้ประมาณหรือพยากรณ์ค่า Y ได้ถูกต้องโดยแท้แล้ว R2 = 1 
 โดยทั่วไปค่า R2 จะสูงขึ้น เมื่อมีตัวแปรอิสระเพิ่มเข้ามาในสมการถดถอยพหุคูณ เหตุผล
คือเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระในสมการถดถอย ค่า SST ไม่เปลี่ยนแปลง แต่โดยทั่วไป SSR จะสูง และ 
SSE จะต่ าลงดังนั้น R2 จึงมีค่าสูงขึ้น การเพิ่มตัวแปรอิสระอาจไม่ช่วยให้มีนัยส าคัญที่จะอธิบายตัว
แปรตาม Y การเพิ่มตัวแปรอิสระในสมการถดถอยส าหรับจุดประสงค์เพื่อให้ R2 มีค่าสูงขึ้น มักมีผล
ท าให้มีตัวแปรอิสระจ านวนมากเกินไปในสมการถดถอย และอาจท าให้สมการถดถอยมีรูปแบบเลว
ลงแทนที่จะดีขึ้น ดังนั้นจึงอาจพบว่าการเลือกรูปแบบที่มีค่า R2 ต่ ากว่าเล็กน้อยอาจได้รูปแบบที่
ดีกว่า 

เพื่อป้องกันปัญหานี้ สามารถใช้ Adjusted R2 เป็นค่าวัดตัวแบบที่เหมาะสมข้อมูล โดย
การน าองศาแห่งความเป็นอิสระมาพิจารณาด้วย ค านวณจากสมการที่ 2.6 
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Adjusted R2 = 
)1/(

)1/(
1






nSST

knSSE            (2.6) 

 
เมื่อ n มีขนาดมากๆ ค่า R2 จะใกล้เคียงกับค่า Adjusted R2 ค่า Adjusted R2 อาจลดลงเมื่อ

เพิ่มตัวแปรอิสระในสมการถดถอย ทั้งนี้เพราะแม้ว่า SSE จะลดลงเสมอ แต่การลดลงอาจชดเชยด้วย
องศาแห่งความเป็นอิสระ (n-k-1) 

คุณสมบัติของ R2 คือ 
1. ค่า R2 เป็นบวกเสมอ 
2. 10 2  R  
R2 = 1 ค่า Y จะอยู่บนเส้นถดถอย หรือ ii YY ˆ  ของทุกค่า i นั่นคือสมการถดถอยที่

ประมาณใช้พยากรณ์ค่า Y ได้อย่างสมบูรณ์ 
R2 = 0 หมายความว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง X และ Y นั่นคือสมการถดถอย

ที่ประมาณไม่สามารถน ามาใช้พยากรณ์ค่า Y ได้ ซึ่งพยากรณ์ค่า Y ไม่ดีกว่าค่าเฉลี่ย 
ค่า R2 ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 ชี้ให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y ใน

สมการถดถอยค่า R2 เข้าใกล้ 1 ชี้ให้เห็นว่า X และ Y มีระดับความสัมพันธ์สูง และสมการถดถอยใช้
พยากรณ์ค่า Y ได้ถูกต้องเมื่อมี X เกี่ยวข้องเข้ามาในสมการถดถอย 
       2.4.4 เกณฑ์ในการตัดสินใจ 

ความถูกต้องในการวัดค่าพยากรณ์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ค่าพยากรณ์ต้องการ ความถูกต้องจะมี
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์  (Forecast Error) ความคลาดเคลื่อนจะ
มากถ้าค่าจริงห่างกับค่าพยากรณ์มาก และจะน้อยถ้าค่าพยากรณ์ใกล้เคียงค่าจริงเราจึงสามารถ
พิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนได้จากเกณฑ์ในการตัดสินใจ ซึ่งเกณฑ์ที่นิยมมีหลายเกณฑ์ ได้แก่ 

1. ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Error, ME) 
2. Mean Absolute Deviation (MAD) 
3. ค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error, MSE) 
4. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความคลาดเคลื่อน (Standard Deviation of Error, SDE) 
5. ร้อยละของค่าความคลาดเคลื่อน (Percentage Error, PE) 
6. ร้อยละของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Percentage Error, MPE) 
7. ร้อยละของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error, 
MAPE) 
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โดยงานวิจัยนี้เลือกใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจดังต่อไปนี้ 
1.  ร้อยละของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error, 

MAPE) ในการเปรียบเทียบว่าเทคนิคการพยากรณ์วิธีใดเหมาะสมกับข้อมูลที่น ามาศึกษา ดังสมการ
ที่ 2.7 





n

t t

t

Y

e

n
          MAPE

1

100                   (2.7) 

โดยที่ te  คือ ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ เรียก te ว่าเศษตกค้าง (Residual) 
ซึ่งค านวณได้ดังนี้           te          =          tY    - t

Ŷ  
                                          tY   คือ ค่าจริงของข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t 

    
t

Ŷ  คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t 
  

โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ (MAPE) ของ
การพยากรณ์แต่ละวิธี ถ้าวิธีใดที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ (MAPE) 
น้อยกว่าแสดงว่าวิธีการพยากรณ์ดังกล่าวเหมาะสมกับข้อมูลอนุกรมเวลาในแต่ละชุดนั้น 

2. การเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด การพยากรณ์ค่าของตัวแปรตามมักจะดีขึ้นถ้าเลือก
ตัวแปรที่อิสระเหมาะสมได้จ านวนหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถใช้ตัวแปรอิสระที่เลือกมา
ได้ทุกตัว เนื่องจากบางคร้ังตัวแปรอิสระที่ เลือกมาใช้นั้นมีความสัมพันธ์กัน จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวแปรที่ดีที่สุดในบรรดาตัวแปรอิสระที่ก าหนดขึ้นมา การเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด
นั้นอาจจะมีหลายสมการที่ถือว่าดีที่สุดแล้วแต่วิธีการเลือกใช้ นั้นมีวิธีการที่นิยมใช้กันมีอยู่ 8 วิธี แต่
ละวิธีนั้นมีข้อดีข้อเสียต่างกัน การเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุดแต่ละวิธีของข้อมูลชุดเดียวกันไม่
จ าเป็นต้องให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ซึ่งในหลายๆ กรณีแต่ละวิธีจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกัน วิธีการ
เลือกพิจารณาสมการถดถอยที่ดีมี 8 วิธี ได้แก่ 

1. การพิจารณาสมการถดถอยที่เป็นไปได้ทั้งหมด(All Possible Regression) 
2. การก าจัดตัวแปรแบบถอยหลัง (Backward Elimination) 
3. การเลือกตัวแปรแบบไปข้างหน้า (Forward Selection) 
4. การถดถอยแบบขั้นบันได (Stepwise Regression) 
5. การเลือกตัวแปรแบบผสม (Variation On The Previous Method) 
6. การถดถอยแบบขั้นตอน (Stage wise Regression) 
7. การปรับปรุงค่า R2 สูงสุด (Maximum R2 Improvement) 
8. การปรับปรุงค่า R2 ต่ าสุด (Minimum R2 Improvement) 
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 แต่ในที่นี้จะเลือกใช้วิธีการถดถอยแบบขั้นบันไดมาใช้ในการเลือกสมการถดถอยที่ดี
ที่สุด เนื่องจากวิธีการเลือกแบบขั้นบันไดนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กัน  อย่างแพร่หลายมากที่สุดในบรรดา
วิธีเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด การพิจารณาสมการถดถอยแบบขั้นบันไดเป็นวิธีการที่น าการ
คัดเลือกตัวแบบ 2 วิธีมารวมกันคือวิธีการเลือกตัวแปรแบบไปข้างหน้าและวิธีการก าจัดตัวแปรแบบ
ถอยหลัง คือในแต่ละขั้นตอนที่มีการเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าไปในสมการถดถอยทีละตัวจะมีการ
ค านวณค่าสถิติทดสอบเอฟบางส่วน (Partial F Test) ของตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่อยู่ในสมการเดิม โดย
ถือว่าตัวแปรอิสระนั้นเข้าไปอยู่ในสมการที่รวมตัวแปรใหม่ด้วยเป็นตัวสุดท้าย การที่ต้องตรวจสอบ
ค่าสถิติทดสอบเอฟบางส่วนของตัวแปรอิสระที่มีอยู่เดิมนั้น ให้ตั วแปรอิสระเดิมบางตัวอาจไม่
เหมาะสมที่จะอยู่ในสมการใหม่ ตัวแปรอิสระเดิมอาจมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระใหม่ 

การพิจารณาสมการถดถอยด้วยการถดถอยแบบขั้นบันไดมีขั้นตอนดังน้ี 
2.1   พิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ

แต่ละตัว iyr  i = 1,2,…,k เลือกตัวแปรอิสระที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายสูงที่สุดสมมติ

เป็น Xj สมการจะเป็น Y = a + bjXj  
2.2   พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วนระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่

ไม่ได้รวมอยู่ในสมการ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วนได้รวมตัวแปรอิสระ Xj ไว้ด้วย และ
เลือกตัวแปรอิสระที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วนสูงสุด สมมติให้ X1 สมการจะเป็น          
Y = a + bjXj + b1X1 

2.3  พิจารณาค่าสถิติทดสอบเอฟบางส่วนของทั้ง X1 และ Xj ไว้ในสมการ ถ้าค่าสถิติ
ทดสอบเอฟบางส่วนของตัวแปรอิสระมีค่าน้อยกว่า 11 mn,,Fα  ก็จะตัดตัวแปรอิสระนั้นออกจาก
สมการ ท าเช่นนี้จนไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดที่จะรวมไว้ในสมการ และไม่มีตัวแปรอิสระใดที่จะถูก
ตัดออกจากสมการในที่นี้ m คือจ านวนตัวแปรอิสระในสมการขณะใดขณะหนึ่ง และ n คือจ านวน
ค่าสังเกต  

3.  การทดสอบความเหมาะสมของสมการความถดถอยเชิงเส้น 
 เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบว่า สมการความถดถอยที่ได้ เป็นสมการที่แสดงความ

สัมพันธุ์ระหว่าง Xi และ Y จริงหรือไม่ โดยจะต้องทดสอบสมมติฐาน 
   H0 : 1  = 0 หรือ H0 :  Y  ไม่มีความสัมพันธ์กับ X ในรูปเชิงเส้น 
   H1 : 1  ≠ 0 หรือ H1 :  Y  มีความสัมพันธ์กับ X ในรูปเชิงเส้น 
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สามารถเลือกสถิติที่ใช้ในการทดสอบได้ 2 วิธี ซึ่งให้ผลการทดสอบเหมือนกัน คือ 
 3.1  F-test จากการวิเคราะห์คววามแปรปรวนแบบทางเดียว (1-Way ANOVA) 

 3.2  t-test : 
1

1

bS

b
t   

ในงานวิจัยชิ้นนี้ เลือกใช้การทดสอบ t-test 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปราโมทย์ ลือนาม (2540) ได้ศึกษาเร่ือง “การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต ในการซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ 
และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต ว่าใช้บริการเพราะ
เหตุใด และในเร่ืองใด โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้
เพื่อซื้อสินค้า จ านวนเว็บไซด์ที่ใช้โดยเฉลี่ย ส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 แห่งต่อสัปดาห์ การใช้งานส่วน
ใหญ่ใช้งานสัปดาห์ละ 5-10 ชั่วโมง และผู้ใช้ส่วนใหญ่คิดว่าการรับรู้ข่าวสารและการโฆษณาบน
อินเทอร์เน็ต เป็นเหตุจูงใจให้สั่งซื้อจากแหล่งช่องทางการจัดจ าหน่ายอ่ืนๆ ภายหลัง เหตุผลที่ส าคัญ
ที่สุดในการซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต คือความสะดวก ส่วนเหตุผลส าคัญที่ผู้ใช้ไม่ซื้อ
สินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต คือไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัยในการช าระเงินรายการ
สินค้าและบริการที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสนใจมากที่สุด คือศูนย์บริการข้อมูล รองลงมาเป็นศิลปะ ดนตรี 
เพลง และภาพยนตร์ การท่องเที่ยว โรงแรม และรีสอร์ท ตามล าดับ 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2542) ศึกษาเร่ือง การพยากรณ์ความแพร่หลายของการใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 – 2548 วิธีการศึกษาจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
โดยการสร้างแบบจ าลองการแพร่ภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตโดยใช้แบบจ าลองลอจีสติกส์ และใช้
ตัวแปรแทน (Proxy variable) ในการวัดความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ต คือ จ านวนคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต ซี่งเรียกว่า โฮสต์ (Internet host) หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อ
โดเมน (Domain name) และมีหมายเลขไอพี (IP Address)  แบบจ าลองที่ใช้นี้คือ Logistic Model
  

tKeK

HC
tH

211

)0()0(
)(




  

โดยที่  
C(0)+H(0) หมายถึง จ านวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในระบบ ทั้งที่พร้อมจะต่อเข้ากับ

กับอินเทอร์เน็ตและที่ก าลังเชื่อมต่ออยู่มีจ านวนคงที่ตลอดเวลา ตั้งแต่เวลาเร่ิมต้น (t-0) จนถึงเวลา
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ปัจจุบัน โดยสมมติให้ C(0)+H(0) = 35,000 เคร่ือง ซึ่งหมายความว่า ในระยะยาวจ านวนโฮสต์ใน
ประเทศไทยจะมี 35,000 เคร่ือง 

H(t) หมายถึง จ านวนโฮสต์ที่เวลา t 
K หมายถึง ค่าคงที่ในความสัมพันธ์ดังกล่าว 

ผลศึกษาแบบจ าลองพบว่ามีความสัมประสิทธิ์ต่างๆ ดังนี้ 
K1 = 3,279.5, K2 = 0.767, Adjusted R2 = 0.882, F=90.01 

 ผลจากการศึกษาพบว่า อัตราการแพร่หลายของการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2548 น่าจะอยู่ระหว่าง 2.78-3.21 ล้านคน หรือประมาณ 4.29-4.94 ของประชากรทั้ง
ประเทศ หรือขยายตัวปีละประมาณร้อยละ 30-40 จนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ.2548 เพิ่มขึ้น 4-5 
เท่า เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2542 
 จิระวดี หาญฤทธา (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย วิธีการศึกษาการวิเคราะห์เชิงพรรณา เป็นการศึกษาลักษณะการท างานและบริการบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอดจนตลาดคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย และวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการขยายเครือข่ายอิเทอร์เน็ต โดยใช้แบบจ าลองสมการ
ถดถอย (Regression equation) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากรายงานหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จ านวนรายปีตั้งแต่ พ.ศ. 2538-2547 แบบจ าลองที่ใช้ คือ 
 
 )()( 543210 tUPCWPOPUBUSDOGDPtHost c    

 
 โดยที่ 
  Host หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ท (หน่วย) 
  GDPC หมายถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (บาท) 
  DO หมายถึงจ านวน เว็บไซต์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้โดเมน .th 
(หน่วย) 
  BUS หมายถึง จ านวนหน่วยธุรกิจที่ท าการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวง
พาณิชย์ในประเทศไทย (หน่วย) 

POPU หมายถึงปริมาณชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย (ตัน) 
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ผลศึกษาแบบจ าลองพบว่ามีความสัมประสิทธิ์ต่างๆ ดังนี้ 
  Host = -2804262+6.695284DO+4.332265GDP-2.077615BUS  

(3.475007)** (7.094442)*** (5.475544)***  
+0.054088POPU-0.679207PCW  
(4.487580)** (3.496589)** 

   R-squared (R2)  = 0.994790 
  Adjusted R-squared (R2) = 0.988278 
  F-statistic  = 152.7554 
  Durbin-Watson (D.W.) = 2.869649 
  หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า t-statistic 
   **มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
   ***มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้แก่ ระดับรายได้
ประชาชาติต่อหัว ซึ่งมีความส าพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับจ านวนโฮสต์ที่เพิ่มขึ้น โดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยล่ะ 99 จ านวนการจดโดเมนภายใต้ .th และจ านวนประชากรใน
ประเทศไทยมีความส าพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับโฮสต์ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยล่ะ 95 ส่วนจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลกับปริมาณการจ าหน่าย
อุปกรณ์หรือสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยล่ะ 99 และ 95 ตามล าดับ 
 Albert Marcia (1988) ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยเร่ืองเร่ืองการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างเพศ (Sex) บทบาททางเพศ (Gender Role Identity) สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ 
(Socioeconomic Status) กับความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer interest) เจตคติต่อ
คอมพิวเตอร์ (Computer Attitudes) ความมั่นใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Confidence) และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Experience) โดยศึกษากับนักเรียนเกรด 10 และ12 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ การวิจัยพบว่า 

1. สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความสนใจ  ความมั่นใจ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นในอนาคต 

2. เพศ และบทบาททางเพศ ทั้งเพศชายและหญิงมีความสัมพันธ์กับความมั่นใจเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
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3. ความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงมีความสัมพันธ์กับเจตคติที่มีต่อคอมพิวเตอร์
และเพศชายจะมีเจตคติทางบวกต่อคอมพิวเตอร์มากกว่าเพศหญิง โดยมีความแตกต่างกันเพียง
เล็กน้อยDPU



 
 

 

 
บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

งานวิจัยเร่ืองการพยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ มีวิธีการพยากรณ์ที่น ามาใช้ในงานวิจัยนี้
ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยใช้เทคนิคปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสอง
คร้ัง วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของโฮลท์ และวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
เกณฑ์การพิจารณาที่น ามาใช้ คือ เปรียบเทียบจากค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน ซึ่งวิธีการพยากรณ์
แบบใดให้ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนต่ าที่สุด วิธีนั้นก็จะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลที่น ามา
พยากรณ์ชุดนั้นๆ ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
1. รวบรวม ศึกษาข้อมูลจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
2. ศึกษาตัวแบบ 
3. วิเคราะห์หาตัวแบบ 
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 
5. ตรวจสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ 
6. เรียบเรียงงานค้นคว้าอิสระ 

 
3.2  ข้อมูล / ท่ีมาของข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ข้อมูลจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดย
ข้อมูลถูกเก็บเป็นรายปีตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2551 ซึ่งเป็นส่วนที่น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแบบการ
พยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมให้กับข้อมูล ซึ่งหลังการค านวณเมื่อได้ตัวแบบที่ใช้
พยากรณ์ข้อมูลแล้ว ก็จะท าการพยากรณ์ จากนั้นจะน ามาตรวจสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ 
โดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์จากการพยากรณ์ (MAPE) เพื่อให้ได้ตัวแบบ
พยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เหมาะสม 
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3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
เนื่องจากข้อมูลที่น ามาพยากรณ์มีการเคลื่อนไหวแบบแนวโน้ม และไม่มีองค์ประกอบ

ของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง ฉะนั้นเทคนิคการปรับให้เรียบส าหรับการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่
เหมาะกับส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ เทคนิคที่น ามาใช้ คือ วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียล
สองคร้ังและวิธีการของโฮลท์ โดยจะด าเนินการหาค่าคงที่โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Minitab 
ส าหรับวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองคร้ังและ SPSS ส าหรับวิธีการของโฮลท์ 
ค านวณเพื่อให้ได้ค่าพยากรณ์ที่มีความคลาดเคลื่อนต่ าสุด จากนั้นท าการวินิจฉัยความเพียงพอของ
ตัวแบบ ดังนั้นวิธีการใดจะเหมาะสมมากน้อยเพียงใดจะต้องน ามาพิจารณาจากความคลาดเคลื่อน
จากการพยากรณ์  
       3.3.1  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองครั้ง 

วิธีการวิเคราะห์ Double Exponential Method ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Minitab ดังภาพ
ที่ 3.1 ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เลือกเมนู Stat  Time Series  Double Exp Smoothing 
2. เลือกตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ใส่ไปในช่อง Variable 
3. เลือกปรับ Option ได้ตามต้องการ  
4. เลือก OK 
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ภาพที่ 3.1  วิธีการวิเคราะห์ Double Exponential Method ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Minitab 
 
       3.3.2 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของโฮลท์ 

วิธีการวิเคราะห์โดยวิธีการของโฮลท์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดังภาพที่ 3.2 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เลือกเมนู Analyze  Time Series  Exponential Smoothing 
2. เลือกตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ใส่ในช่อง Variable 
3. เลือก Model = Holt 
4. เลือก OK 
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ภาพที่ 3.2  วิธีการวิเคราะห์โดยวิธีการของโฮลท์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 

       3.3.3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analyze Analysis)  
การวิเคราะห์ความถดถอยมีเงื่อนไขในการวิเคราะห์ 4 ข้อ ซึ่งเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับความ

คลาดเคลื่อน (error or residual) ดังต่อไปนี้ 
1. ความคลาดเคลื่อน e เป็นตัวแปรที่มีการแจกแจกปกติ 
2. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์ นั่นคือ E(e) = 0 
3. ค่าแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน e คือ 2  ซึ่งต้องเป็นค่าคงที่ที่ไม่ทราบค่า 

V(e) = 2  
4. ei และ ej เป็นอิสระต่อกัน ; i ≠ j นั่นคือ covariance (ei, ej) = 0 

                   โดยเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อจะต้องเป็นจริง จึงจะสามารถใช้ทดสอบ F หรือ t ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y ได้  
 เนื่องจากค่าของตัวแปรบางค่าขาดหายไป ผู้วิจัยถึงใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาแก้ปัญหา 
Missing Data โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ดังภาพที่ 3.3 ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี ้

1. เลือกเมนู Transform  Replace Missing Values 
2. เลือกตัวแปรที่มีค่าไม่สมบูรณ์เข้าไปในช่อง New Variable(s) 
3. เลือก Method เป็น Series mean  
4. เลือก OK 
5. ท าดังนี้จนครบทุกตัวแปรที่มีค่าไม่สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 3.3  วิธีการหาค่าตัวแปรที่ไม่สมบูรณ์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 

 วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดังภาพที่ 3.4 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เลือกเมนู Analyze  Regression  Linear 
2. เลือกตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ใส่ในช่อง Dependent  
3. เลือกตัวแปรอิสระที่จะใช้เป็นตัวพยากรณ์ (มากกว่าหนึ่งตัว) ใส่ในช่อง 

Independent  
4. เลือกวิธีที่จะใช้ในการวิเคราะห์การถดถอย ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธี 

Stepwise โดยคลิกลูกศรหลัง Method  
5. เลือก OK 
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ภาพที่ 3.4  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
   
 เมื่อได้ตัวแบบครบทั้ง 3 วิธีแล้ว น าตัวแบบที่ได้มาค านวณหาค่าพยากรณ์ และท าการ
เปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ ซึ่งหาได้จากการค านวณด้วย
โปรแกรม Excel  
 น าค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของแต่ละวิธีมาเปรียบเทียบกัน พิจารณาว่าตัวแบบ
พยากรณ์วิธีใดเหมาะสมกับข้อมูลชุดนั้นๆ มากที่สุด ซึ่งในที่นี้คือ การพยากรณ์จ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยจะสรุปได้ว่าตัวแบบพยากรณ์วิธีใดให้ค่าความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์ต่ าสุด จะถือว่าเป็นตัวแบบที่ให้ค่าความแม่นย าสูงสุด 
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3.4  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย สรุปได้ดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1  ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย 

 
 
 
 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย (เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. รวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย                

2 .ศึกษาตัวแบบ                

3. วิเคราะห์หาตัวแบบ                 

4. ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ                 

5. ตรวจสอบความแม่นย าในการพยากรณ์                

6. เรียบเรียงงานค้นคว้าอิสระ             
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมในการเลือก
วิธีการพยากรณ์  เพื่อที่จะพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต  โดยจะศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์  ที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองคร้ัง และการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของโฮลท์ โดยใช้วิธีค่าสัมบูรณ์ต่ าสุด  เพื่อหาผลสรุปว่าวิธีใดให้ค่าเฉลี่ยร้อย
ละของค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์จากการพยากรณ์ต่ าสุด 
 จากการศึกษาถึงรูปแบบสมการการพยากรณ์ด้วยวิธีต่างๆดังกล่าว  จะพิจารณาจากความ
แตกต่างและค่าเฉลี่ยร้อยละของค่าความคลาดเลื่อนสัมบูรณ์จากการพยากรณ์เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาในการวัดวิธีการพยากรณ์  ซึ่งผลการพยากรณ์คร้ังนี้จะเสนอเป็นตารางและกราฟ     
  
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยคร้ังนี้
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series data) ที่มีแนวโน้ม 
ในช่วงปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ. 2551 รวมเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย รวบรวมจาก หน่วยปฏิบัติการ
วิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

2. ข้อมูลจ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้โดเมน (.th) รวบรวมจาก 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

3. ข้อมูลจ านวนนิติบุคลจัดตั้งใหม่ รวบรวมจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พานิชย์ 

4. ข้อมูลจ านวนประชากรจากการจดทะเบียนของประเทศไทย รวบรวมจาก กรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

5. ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ รวบรวมจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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6. ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ รวบรวมจาก ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

 
4.2 ตัวแบบพยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

หลังจากท าการวิเคราะห์หาตัวแบบพยากรณ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ   การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองคร้ัง และการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของโฮลท์ ได้ตัวแบบพยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย ส าหรับแต่ละวิธีการพยากรณ์ต่างๆ ข้างต้น หลังจากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของตัวแบบพยากรณ์ที่ได้จากแต่ละวิธีการพยากรณ์ ทั้ง 3 วิธี แล้วจึง
เลือกตัวแบบพยากรณ์ที่ให้ค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ต่ าที่สุด ดังจะน าเสนอผล
การวิเคราะห์แบ่งตามขั้นตอนดังน้ี 
       4.2.1  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองครั้ง 

ข้อมูลจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ.2551 จ านวน 12 ปี พบว่าลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาชุดนี้มีอิทธิพลเนื่องจาก
แนวโน้ม จึงเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองคร้ัง (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ข) 

จากการหาค่าคงที่ท าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณเพื่อให้ได้ค่าพยากรณ์ ท าให้
ทราบค่าท าให้เรียบส าหรับข้อมูลชุดนี้ มีค่าคงที่ 1 ค่าคือ ค่าท าให้เรียบระหว่างข้อมูลกับค่าพยากรณ์ 
   มีค่าเท่ากับ 0.359  
       4.2.2  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของโฮลท์ 

ข้อมูลจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ.2551 จ านวน 12 ปี พบว่าลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาชุดนี้มีอิทธิพลเนื่องจาก
แนวโน้ม จึงเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคปรับให้เรียบด้วยวิธีการของโฮลท์ (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข) 

จากการหาค่าคงที่ท าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณเพื่อให้ได้ค่าพยากรณ์ ท าให้ทราบ
ค่าท าให้เรียบส าหรับข้อมูลชุดนี้ มีค่าคงที่ 2 ค่าคือ ค่าท าให้เรียบระหว่างข้อมูลกับค่าพยากรณ์      
มีค่าเท่ากับ 0.710 และค่าปรับให้เรียบระหว่างแนวโน้มกับค่าประมาณแนวโน้ม    มีค่าเท่ากับ 
0.810 
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       4.2.3  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

สมการที่ 4.1 แสดงตัวแบบพยากรณ์ที่ได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

 42 389.76683.3792162975ˆ xxyt                                          (4.1) 
 

โดยที่  tŷ  คือ จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ณ ปีที่ t 
 x2 คือ จ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้โดเมน (.th) 
 x4 คือ จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ในประเทศ
ไทย  

 
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ.2551 จ านวน 12 ปี 

น ามาวิเคราะห์หาตัวแบบพยากรณ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี 
STEPWISE หลังจากด าเนินการตามขั้นตอนการสร้างตัวแบบพยากรณ์ของวิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยพิจารณาจากตัวแบบอิสระต่างๆ (ดังที่แสดงรายละเอียดในบทที่ 3)  

ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์ โดยพิจารณากราฟของเศษเหลือ
ตกค้างกับแกนเวลา พบว่าค่าคลาดเคลื่อนกระจายตัวอยู่รอบค่าศูนย์ แสดงว่าความคลาดเคลื่อนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ และความแปรปรวนคงที่ ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  ความคลาดเคลื่อนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ และความแปรปรวนคงที่ 
 
 จากนั้นพิจารณากราฟ ACF และ PACF ของค่าคลาดเคลื่อนพบว่าฟังก์ชันสหสัมพันธ์
ในตัวเองของความคลาดเคลื่อนจะตกอยู่ในขอบเขตความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทุกค่า lag แสดงว่าค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่มีสหสัมพันธ์ ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าตัวแบบการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณมีความเหมาะสมแล้ว ดังแสดงในภาพที่ 4.2 และ ภาพที่ 4.3 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4.2  ACF ของฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองของความคลาดเคลื่อน 
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ภาพที่ 4.3  PACF ของฟังก์ชันสหสัมพันธ์ในตัวเองของความคลาดเคลื่อน 
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4.3 การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง (t-test) 

ผลจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่าค่า Sig. (2-tailed) > 0.05 แสดงว่าตัวแบบที่ได้จาก
วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองคร้ัง วิธีการของโฮลท์ และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ ให้ผลการพยากรณ์ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข) 
 
4.4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 

ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ด้วยโปรแกรม Excel ซึ่งมีตัวแบบ
พยากรณ์ทั้งหมด 3 วิธี โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ในช่วงเวลา
เดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.1 โดยค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ สามารถหาได้
จากสมการที่ 4.2 

 





n

t t

t

Y

e

n
MAPE

1

100
                                                        (4.2) 

 
โดยที่          te  คือ ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 

 
ซึ่งค านวณได้ดังนี้           te          =          tY    - t

Ŷ  
                                              tY  คือ ค่าจริงของข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t 

     
t

Ŷ  คือ ค่าพยากรณ์ของข้อมูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที่ t 
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ตารางที่ 4.1  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
 

ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) 

ปี พ.ศ. Regression Double Exponential Holt 
2540 1.005712977 41.41856929 3.280991735 
2541 0.642803454 8.945874634 1.175889552 
2542 0.156337635 0.129290273 0.017397445 
2543 0.12035837 0.680025059 0.094404996 
2544 0.048640122 0.610274142 0.156474118 
2545 0.000590609 0.553292467 0.089281996 
2546 0.06507909 0.454457237 0.007925288 
2547 0.13799412 0.347676012 0.045952053 
2548 0.080133447 0.418660582 0.17420907 
2549 0.089727824 0.40664879 0.009465504 
2550 0.02284222 0.300989264 0.005876523 
2551 0.009556665 0.311535415 0.04074325 

MAPE 19.83147112 454.8107763 42.48842942 
 

 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของการพยากรณ์ (MAPE) 

จะเห็นว่า ค่าพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองคร้ังจะให้ค่า MAPE 
เท่ากับ 454.810 ค่าพยากรณ์โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของโฮลท์จะให้ค่า MAPE 
เท่ากับ 42.488 และค่าพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณจะให้ค่า MAPE เท่ากับ 
19.831 ดังนั้นในการคาดคะเนจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ค่าพยากรณ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณจะเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้ เนื่องจากให้ค่า MAPE ต่ าที่สุด 
โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าพยากรณ์คือ จ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้โดเมน 
(.th) และจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย 

หลังจากได้ตัวแบบส าหรับการพยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยแล้ว จากนั้นน าตัวแบบมาตรวจสอบความแม่นย าโดยการค านวณ ดัง
แสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2  ค่าคาดคะเนของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากตัวแบบพยากรณ์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

พ.ศ. 
จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (คน) 

ค่าจริง ค่าพยากรณ์ 
2549 11,413,000 10,388,936 
2550 13,416,000 13,722,451 
2551 16,100,000 16,253,862 
2552 - 19,356,811 DPU



 
 

 

 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นความพยายามในการศึกษาหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับการ

พยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์จากการพยากรณ์ในการคัดเลือกตัวแบบ โดยงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการพยากรณ์
และทฤษฎีทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยใช้
เทคนิคปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองคร้ัง วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของ
โฮลท์ และวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
 จากการเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ที่น ามาวิเคราะห์ทั้ง 3 วิธี พบว่าผลจากการ
พยากรณ์ที่ได้จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณมีความเหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้มากกว่า
วิธีการอ่ืนๆ ที่น ามาศึกษา โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยร้อยละของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ต่ าสุด 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ว่า วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์
จ านวนผู้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย คือ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยตัวแบบ
พยากรณ์ที่ได้ คือ 

 
42 389.76683.3792162975ˆ xxyt   

 
โดยที่  tŷ  คือ จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ณ ปีที่ t 

   x2 คือ จ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้โดเมน (.th) 
   x4 คือ จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ในประเทศ
ไทย 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าAdjust R2 มีค่าเท่ากับ 0.987 แสดงว่าปัจจัยที่มีผลต่อจ านวน
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญ คือ จ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ภายใต้โดเมน (.th) และจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย โดยมี
อิทธิพลต่อจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 98 นั่นคือ เมื่อ จ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนภายใต้
โดเมน (.th) และจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้จ านวน
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มด้วยเช่นกัน ส่วนปัจจัยที่เหลือไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่า 
Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.887 สามารถสรุปได้ว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของค่าคลาดเคลื่อน 
(Autocorrelation)  

ดังนั้นผลสรุปของการวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปได้ว่า วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณให้ค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ต่ าที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยสรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 

1. จากผลการศึกษา ท าให้ทราบว่าจ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้
โดเมน (.th) และจ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย  มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถน าผลการศึกษานี้ไป
น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวางแผนรองรับการเจริญเติบโตของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
อนาคต 

2. ในอนาคตอันใกล้ อาจมีปัจจัยอื่น เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้ ดังนั้นตัวแบบพยากรณ์ อาจเหมาะสมที่
จะใช้ประโยชน์ได้ในระยะสั้น จึงควรจะได้มีการวินิจฉัยความเหมาะสมของตัวแบบ เมื่อมีข้อมูล
เพิ่มขึ้น
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
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ตารางที่ ก.1  จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2534 – 2551 
 

ปี จ านวนผู้ใช้ (คน) 

2534 30 

2535 200 

2536 8,000 

2537 23,000 

2538 45,000 

2539 70,000 

2540 220,000 

2541 670,000 

2542 1,500,000 

2543 2,300,000 

2544 3,500,000 

2545 4,800,000 

2546 6,000,000 

2547 6,970,000 

2548 9,909,000 

2549 11,413,000 

2550 13,416,000 

2551 16,100,000 
 
ที่มา:  งานวิจัยข้อมูลอินเทอร์เน็ต, หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย   
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
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ตารางที่ ก.2  จ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้โดเมน (.th) ปี พ.ศ. 2539-2552 
 

Year   Domains (คน) 

2539 654 

2540 997 

2541 2,230 

2542 3,834 

2543 6,553 

2544 8,924 

2545 11,164 

2546 13,676 

2547 17,000 

2548 19,724 

2549 23,624 

2550 33,631 

2551 39,898 

2552 48,396 
 
ที่มา:  งานวิจัยข้อมูลอินเทอร์เน็ต, หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย   
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
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ตารางที่ ก.3  จ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้โดเมน (.th) ปี พ.ศ. 2534-2552 
 

Year   GNP 

2534 43,655 

2535 48,311 

2536 53,772 

2537 60,865 

2538 69,326 

2539 75,146 

2540 76,057 

2541 72,979 

2542 72,981 

2543 77,860 

2544 79,572 

2545 82,975 

2546 88,688 

2547 96,054 

2548 103,671 

2549 114,884 

2550 124,447 

2551 131,140 

2552 129,225 
 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ ก.4  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน (บาท / US Dollar) ปี พ.ศ. 2534-2552 
 

Year   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

2534 25.52 

2535 25.4 

2536 25.32 

2537 25.15 

2538 24.92 

2539 25.34 

2540 31.37 

2541 41.37 

2542 37.84 

2543 40.16 

2544 44.48 

2545 43.00 

2546 41.53 

2547 40.27 

2548 40.27 

2549 37.93 

2550 34.56 

2551 33.36 

2552 34.34 
 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ ก.5  จ านวนประชากร จากการจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2534-2552 
 

Year   จ านวนประชากรจากการจดทะเบียน 

2534 56,961,030 

2535 57,788,965 

2536 58,336,072 

2537 59,095,419 

2538 59,460,382 

2539 60,116,182 

2540 60,816,227 

2541 61,466,178 

2542 61,661,701 

2543 61,878,746 

2544 62,308,887 

2545 62,799,872 

2546 63,079,765 

2547 61,973,621 

2548 62,418,054 

2549 62,828,706 

2550 63,038,247 

2551 63,389,730 

2552 63,525,062 
 
ที่มา:  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางที่ ก.6  จ านวนนิติบุคลจัดตั้งใหม่ ปี พ.ศ. 2534-2552 
 

Year   จ านวนนิติบุคลจัดตั้งใหม่ 

2534 25,145 

2535 36,518 

2536 32,784 

2537 36,510 

2538 38,058 

2539 37,911 

2540 29,136 

2541 20,364 

2542 25,825 

2543 29,477 

2544 32,006 

2545 35,699 

2546 43,997 

2547 47,653 

2548 49,602 

2549 46,895 

2550 40,784 

2551 42,784 

2552 41,166 
 
ที่มา:  กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ในภาคผนวก ข นี้จะแสดงขั้นตอนการสร้างตัวแบบพยากรณ์ เพื่อหาตัวแบบส าหรับ
พยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ เหมาะสมที่สุด โดยวิธีการพยากรณ์ที่ศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้
ประกอบด้วย วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองคร้ัง 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของโฮลท์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยจะแสดง
ขั้นตอนในการสร้างตัวแบบส าหรับพยากรณ์จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตดังต่อไปนี้ 
 
1. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดตัวแบบการทดลอง (Identification) 
จากเงื่อนไขในการใช้ค าสั่งวิเคราะห์การถดถอย 
1. ตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ควรเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ 
2. ส าหรับแต่ละค่าของตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามจะต้องมีการแจกแจงปกติ 
3. ค่าแปรปรวนของแต่ละตัวแปรจะต้องคงที่ส าหรับทุกค่าของตัวแปรอิสระ 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะอยู่ในรูปแบบเชิงเส้น 
งานวิจัยนี้เลือกใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov Test เป็นสถิติเพื่อทดทอบการแจกแจง

ข้อมูล จากการทดสอบพบว่า ค่า Sig. > ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ นั่นคือ การสุ่มตัวอย่าง
ประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ ดังแสดงในตารางที่ ข.1 
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ตารางที่ ข.1  ค่าตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ โดยใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov Test 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

12 12 12 12 12 12

6399833.33 93442.33 15104.58 62289978 37019.42 38.8450

5257528.850 20583.80 12344.14 775822.6 9599.838 3.98362

.126 .194 .129 .161 .153 .213

.126 .194 .129 .119 .117 .109

-.120 -.160 -.127 -.161 -.153 -.213

.437 .674 .448 .558 .530 .737

.991 .755 .988 .914 .942 .650

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Internet user GNP Domain Population

Business

Registrations

Statistic

Exchange

(US  Dolla)

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b.  
 
 จากนั้นน า y มา plot กับ xi ทีละคู่ เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็นคู่ๆ ระหว่างตัวแปร
ตามและตัวแปรอิสระ พบว่าแต่ละคู่มีลักษณะเป็นเชิงเส้น แสดงในภาพที่ ข .1  - ถึงภาพที่ ข.5โดย
ปัจจัยที่น ามาศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 x1  เป็นตัวแปรอิสระ แทนค่า GNP 
 x2  เป็นตัวแปรอิสระ แทนค่า จ านวนโดเมนที่จดทะเบียนในประเทศไทย (.th) 

x3  เป็นตัวแปรอิสระ แทนค่า จ านวนประชากรจากการจดทะเบียนในประเทศไทย 
x4  เป็นตัวแปรอิสระ แทนค่า จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ใน

ประเทศไทย 
x5  เป็นตัวแปรอิสระ แทนค่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
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GNP
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ภาพที่ ข.1  ลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรตาม y กับตัวแปรอิสระ x1   
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Domain

3000020000100000

In
te

rn
e
t 
u
se

r

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

-2000000

 
 
ภาพที่ ข.2  ลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรตาม y กับตัวแปรอิสระ x2 
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Population

6400000063000000620000006100000060000000

In
te

rn
e
t 
u
se

r

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

-2000000

 
 
ภาพที่ ข.3  ลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรตาม y กับตัวแปรอิสระ x3 
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Business Registrations Statistic
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ภาพที่ ข.4  ลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรตาม y กับตัวแปรอิสระ x4 
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Exchange (US Dolla)
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ภาพที่ ข.5  ลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรตาม y กับตัวแปรอิสระ x5   
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ขั้นตอนที่ 2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation) 
จากการวิเคราะห์ตัวแบบ สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ ดังแสดงในตารางที่ ข.2 
 

ตาราง ข.2  ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ด้วยวิธี STEPWISE 

Coefficientsa

33082.16 370405.6 .089 .931

421.511 19.313 .990 21.825 .000

-2162975 816753.4 -2.648 .027

379.683 20.732 .891 18.314 .000

76.389 26.659 .139 2.865 .019

(Constant)

Domain

(Constant)

Domain

Business

Registrations Statistic

Model

1

2

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Internet usera. 
 

 จากตารางที่ ข.2 จะแสดงค่าประมาณสัมประสิทธิ์ความถดถอยได้ดังต่อไปนี้ 
   a  =  -2162975 
   b1  =  379.683,  b2  =  76.389 
  จากผลกสรวิเคราะห์จะเห็นว่าค่าสถิติทดสอบ t ที่ค านวณได้ และค่า Sig. ของสถิติ
ทดสอบ t มีค่ามากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ านวนเว็บไซต์และ
จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพานิชย์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้น 

ตัวแบบพยากรณ์ที่ได้ คือ 
 

42 389.76683.3792162975ˆ xxyt   

 

โดยที่  tŷ  คือ จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ณ ปีที่ t 
 x2 คือ จ านวนเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้โดเมน (.th) 
 x4 คือ จ านวนการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ในประเทศ
ไทย 

  
ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยตัวแบบ (Diagnostic checking)  

 ในงานวิจัยนี้สามารถสรุปค่าสถิติของสมการความถดถอยเชิงพหุคูณได้ดังแสดงใน
ตารางที่ ข.3 
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ตารางที่ ข.3  ค่าสรุปสถิติของสมการความถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

Model Summaryc

.990a .979 .977 790701.049 .979 476.330 1 10 .000

.995b .989 .987 602717.449 .010 8.211 1 9 .019 1.887

Model

1

2

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), Domaina. 

Predictors: (Constant), Domain, Business Registrations Statisticb. 

Dependent Variable: Internet userc. 
 

 

 จากตารางที่ ข.3 จะพบว่าค่าสถิติ Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.887 จึงสรุปได้ว่าค่า
คลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน 
 การตรวจสอบคุณสมบัติของค่าคลาดเคลื่อน (e) โดยพิจารณาจากสถิติ Kolmogorov-
Smirnov Test เป็นสถิติ พบว่าค่าที่ได้เท่ากับ 0.775 แสดงว่าค่าคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงปกติ 
ดังแสดงในตารางที่ ข.4 
 
ตารางที่ ข.4  ค่าคลาดเคลื่อน(e) มีการแจกแจงปกติ โดยใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov Test 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

12

.0000000

.90453403

.194

.194

-.154

.673

.755

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized

Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
 

 เมื่อพิจารณากราฟของค่าคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าค่า
คลาดเคลื่อนกระจายเป็นแนวในลักษณะรอบๆ ค่าเฉลี่ยศูนย์ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าค่าคลาดเคลื่อนมี
ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และความแปรปรวนคงที่ดังแสดงในภาพที่ ข.6  
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Scatterplot

Dependent Variable: Internet user
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ภาพที่ ข.6  กราฟของค่าคลาดเคลื่อน (e)  จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
 
2. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองคร้ัง 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดตัวแบบการทดลอง (Identification) 
ขั้นตอนที่ 2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation) 
จากการวิเคราะห์ตัวแบบ สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์    ดังแสดงในตารางที่ ข.5  
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ตารางที่ ข.5  ค่าพารามิเตอร์ของ    โดยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองครั้ง 
 

 
 
 จากการหาค่าคงที่ท าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณเพื่อให้ได้ค่าพยากรณ์ ท าให้
ทราบค่าท าให้เรียบส าหรับข้อมูลชุดนี้ มีค่าคงที่ 2 ค่าคือ ค่าท าให้เรียบระหว่างข้อมูลกับค่าพยากรณ์ 
   มีค่าเท่ากับ 0.252 
 

ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยตัวแบบ (Diagnostic checking)  
เมื่อพิจารณากราฟของค่าคลาดเคลื่อนจากวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียล

สองครั้ง พบว่าค่าคลาดเคลื่อนกระจายเป็นแนวในลักษณะรอบๆ ค่าเฉลี่ยศูนย์ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าค่า
คลาดเคลื่อนมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และความแปรปรวนคงที่ดังแสดงในภาพที่ ข.7 
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ภาพที่ ข.7  กราฟของค่าคลาดเคลื่อน (e) จากวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลสองครั้ง 
 
3. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการของโฮลท์ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดตัวแบบการทดลอง (Identification) 
ขั้นตอนที่ 2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation) 
จากการวิเคราะห์ตัวแบบด้วยวิธีการของโฮลท์ สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ 2 ค่า 

คือ     และ    ดังแสดงในตารางที่ ข.6 
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ตารางที่ ข.6  ค่าพารามิเตอร์ของ    และ    วิธีการของโฮลท์ 
 

 
 

จากการหาค่าคงที่ท าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณเพื่อให้ได้ค่าพยากรณ์ ท าให้
ทราบค่าท าให้เรียบส าหรับข้อมูลชุดนี้ มีค่าคงที่ 2 ค่าคือ ค่าท าให้เรียบระหว่างข้อมูลกับค่าพยากรณ์  
    มีค่าเท่ากับ 0.710 และค่าปรับให้เรียบระหว่างแนวโน้มกับค่าประมาณแนวโน้ม    มีค่า
เท่ากับ 0.810 

 
ขั้นตอนที่ 3 วินิจฉัยตัวแบบ (Diagnostic checking)  
เมื่อพิจารณากราฟของค่าคลาดเคลื่อนจากวิธีการของโฮลท์พบว่าค่าคลาดเคลื่อน

กระจายเป็นแนวในลักษณะรอบๆ ค่าเฉลี่ยศูนย์ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าค่าคลาดเคลื่อนมีค่าเฉลี่ยเป็น
ศูนย์และความแปรปรวนคงที่ดังแสดงในภาพที่ ข.8 
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Time
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ภาพที่ ข.8  กราฟของค่าคลาดเคลื่อน (e) จากวิธีการของโฮลท์  
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ภาคผนวก ค 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๒๗ ก  
ประกาศ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ และมีผลวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 

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

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการ

ท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให้
อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ  
 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่
อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

DPU



 86 

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิด
ของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น  

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า  
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย

ประการอ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็

ตาม  
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

นี้   
 

หมวด ๑  
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
 

มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการ
เฉพาะ ถ้าน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๘ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้น มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
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มาตรา ๙ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมด หรือ
บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกิน หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อ่ืน ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ต้องระวางโทษ
จ าคุก ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิด 
หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ของ บุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๑๒ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐  
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันที หรือใน

ภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสอง
แสนบาท  

(๒) เป็นการกระท าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ 
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ ห รือเป็นการกระท าต่อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท  

ถ้าการกระท าความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สิบปีถึงยี่สิบปี   

 มาตรา ๑๓ ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือ ในการกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 
หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

(๑) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  

(๒) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน  
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(๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคง แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

(๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้  
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔)  

มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มี การกระท าความผิดตามมาตรา 
๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิด
ตาม มาตรา ๑๔  

มาตรา ๑๖ ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือ
ดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้น เสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการน าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระท าไม่มี
ความผิด  

ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้  
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ

บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย  
มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีนอกราชอาณาจักรและ  
(๑) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น หรือ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ  
(๒) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทย หรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 
   

 
หมวด ๒  

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดและหาตัวผู้กระท าความผิด  

(๑)  มีหนังสือสอบถามหรือเ รียกบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ีมาเพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืน
ใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้  

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่
ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  

(๔) ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยัง
มิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่  

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดและสั่งให้บุคคลนั้น
ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็นให้ด้วยก็ได้  

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการถอดรหัสลับดังกล่าว  

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จ าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๑๙ การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามค าร้อง ทั้งนี้ ค าร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระท าหรือก าลังจะกระท า
การอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อ านาจ ลักษณะของการ
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กระท าความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท าความผิดและผู้กระท าความผิด เท่าที่
สามารถจะระบุได้ ประกอบค าร้องด้วยในการพิจารณาค าร้องให้ศาลพิจารณาค าร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนด าเนินการตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ง
ส าเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้ต้องใช้อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือ ผู้
ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการด าเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ 
(๘) ส่งส าเนาบันทึกรายละเอียดการด าเนินการและเหตุผลแห่งการด า เนินการให้ศาลที่มีเขตอ านาจ
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือด าเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน 

การท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจการ
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ าเป็น การยึดหรืออายัดตามมาตรา 
๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบส าเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกิน
สามสิบวันมิได้ ในกรณีจ าเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ
เพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันได้
อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน  

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการท าให้แพร่หลายซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในภาค
สองลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
อาจยื่นค าร้อง พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้  

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการระงับการท าให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการท าให้
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้    
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มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค าสั่งไม่พึง
ประสงค์รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อขอให้มีค าสั่งห้าม
จ าหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ท าลาย
หรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือ
เผยแพร่ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้ 

ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดค าสั่งที่มีผลท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือโดยประการอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงทั้งนี้ เว้นแต่เป็นชุดค าสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดค าสั่งดังกล่าวข้างต้น 
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใดความใน
วรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท าเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา  ๒๓ พนักงานเจ้ าหน้าที่ ผู้ ใดกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนล่วง รู้
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็น
ชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน  

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้
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บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้  

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัว
ผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เร่ิมใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การ
ใช้บริการสิ้นสุดลง  

ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ 

หรือมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
แสนบาทและปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  

มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้และความช านาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจรับค าร้อง
ทุกข์หรือรับค ากล่าวโทษ และมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้  

ในการจับ ควบคุม ค้น การท าส านวนสอบสวนและด าเนินคดีผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี บรรดาที่เป็นอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอ านาจ
ร่วมกันก าหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการด าเนินการตามวรรคสอง  

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้อง  
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บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา   

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ ์จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบ
คอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนส าคัญของการประกอบกิจการและการด ารงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระท า
ด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานตามค าสั่งที่ก าหนดไว้หรือท าให้การ
ท างานผิดพลาดไปจากค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท าลาย
ข้อมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย 
กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน สมควรก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี   
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ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ด้วยในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เร่ิมเข้า
ไปมีบทบาทและทวีความส า คัญเพิ่มขึ้นตามล า ดับต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนแต่ในขณะเดียวกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มขยายวงกว้าง และ
ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นับเป็นพยานหลักฐานส า คัญในการด า 
เนินคดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบสวน สอบสวน เพื่อน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ จึง
สมควรก าหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ของผู้
ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

ประกาศนี้ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย

ประการอ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน“ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึง
แหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้นโดยได้มีการก าหนด ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือ
สิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดย
อัตโนมัต ิ
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“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็
ตาม 

ข้อ ๕ ภายใต้บังคับของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทของผู้ให้บริการซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์แบ่งได้ ดังนี้ 

(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย
ประการอ่ืน ทั้งนี้ โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน สามารถจ าแนกได้ ๔ ประเภท ดังน้ี 

ก. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication and 
Broadcast Carrier) ประกอบด้วยผู้ให้บริการดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

ข. ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Service Provider) 
ประกอบด้วยผู้ให้บริการดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

ค. ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ  (Host 
Service Provider) ประกอบด้วยผู้ให้บริการดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

ง. ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ (๒) ผู้
ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลตาม (๑) (Content Service 
Provider) เช่น ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ (Application Service 
Provider) ประกอบด้วยผู้ให้บริการดังภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๖ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษา ปรากฏดังภาคผนวก ข . 
แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๗ ผู้ให้บริการมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
(๑) ผู้ให้บริการตามข้อ ๕ (๑) ก. มีหน้าที่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามภาคผนวก 

ข. ๑ 
(๒) ผู้ให้บริการตามข้อ ๕ (๑) ข. มีหน้าที่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามภาคผนวก 

ข.๒ ตามประเภท ชนิดและหน้าที่การให้บริการ หน้า ๗ เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง ราชกิจจา
นุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

(๓) ผู้ให้บริการตามข้อ ๕ (๑) ค. มีหน้าที่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามภาคผนวก 
ข. ๒ ตามประเภท ชนิดและหน้าที่การให้บริการ 

(๔) ผู้ให้บริการตามข้อ ๕ (๑) ง. มีหน้าที่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามภาคผนวก 
ข. ๓ 
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(๕) ผู้ให้บริการตามข้อ ๕ (๒) มีหน้าที่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามภาคผนวก ข. 
๔ 
ทั้งนี้ ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรตามภาคผนวกต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ให้ผู้ให้บริการเก็บ
เพียงเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อมูลจราจรที่เกิดจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของตนเท่านั้น 

ข้อ ๘ การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการต้องใช้วิธีการที่มั่นคง
ปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (Integrity) และระบุ
ตัวบุคคล (Identification) ที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ 

(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และก าหนดชั้นความลับในการ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูล
ที่เก็บรักษาไว้ เช่น การเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือการท า Data Archiving หรือท า Data 
Hashing เปน็ต้น เว้นแต่ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่เจ้าของหรือผู้บริหารองค์กร ก าหนดให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Auditor) หรือบุคคลที่องค์กร
มอบหมาย เป็นต้น รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) จัดให้มีผู้มีหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้การส่ง
มอบข้อมูลนั้น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

(๔) ในการเก็บข้อมูลจราจรนั้น ต้องสามารถระบุรายละเอียดผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้
(Identification and Authentication) เช่น ลักษณะการใช้บริการ Proxy Server, Network Address 
Translation (NAT) หรือ Proxy Cache หรือ Cache Engine หรือบริการ Free Internet หรือ บริการ 
1222 หรือ Wi-Fi Hotspot ต้องสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้จริง 

(๕) ในกรณีที่ผู้ให้บริการประเภทหนึ่งประเภทใด ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ข้างต้น ได้ให้บริการ
ในนามตนเอง แต่บริการดังกล่าวเป็นบริการที่ใช้ระบบของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เป็นเหตุ
ให้ผู้ให้บริการในข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ไม่สามารถรู้ได้ว่า ผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบนั้นเป็นใคร ผู้
ให้บริการเช่นว่านั้นต้องด าเนินการให้มีวิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล (Identification and 
Authentication) ของผู้ใช้บริการผ่านบริการของตนเองด้วย 

ข้อ ๙ เพื่อให้ข้อมูลจราจรมีความถูกต้องและน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงผู้ให้บริการต้องตั้ง
นาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไม่เกิน ๑๐ 
มิลลิวินาที 
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ข้อ ๑๐ ผู้ให้บริการซึ่งมีหน้าที่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๗ เร่ิมเก็บข้อมูล
ดังกล่าวตามล าดับ ดังนี้ 

(๑) ผู้ให้บริการตามข้อ ๕ (๑) ก. เร่ิมเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เมื่อพ้นสามสิบวัน
นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ให้ผู้ให้บริการตามข้อ ๕ (๑) ข. เฉพาะผู้ให้บริการเครือข่ายสาธารณะหรือผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP) เร่ิมเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผู้ให้บริการอ่ืนนอกจากที่กล่าวมาในข้อ ๑๐ (๑) และข้อ ๑๐ (๒) 
ข้างต้น ให้เร่ิมเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เมื่อพ้นหนึ่งปีนับจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สิทธิชัย โภไคยอุดม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ประวัติการศึกษา                  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 สาขาคอมพิวเตอร์และสถิติ 
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