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บทคัดยอ 
วิทยานิพนธน้ีมีจุดมุงหมายท่ีจะทราบถึงความสัมพันธระหวางลักษณะของ

หนวยงานธุรกิจกับการจัดทํา  ปจจัยและการใชงาน  ความคาดหวังและความพึงพอใจ ท่ีมี
ตอเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียว  โดยทําการสัมภาษณ
จากกลุมธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเว็บไซตเปนของตัวเอง จํานวน 80 
บริษัทจากจํานวนท้ังหมดท่ีมีอยูในปจจุบัน 100 บริษัท   โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  ผล
การศึกษาพบวา 

1. สวนใหญเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว มีทุนจด
ทะเบียนไมเกิน 25 ลานบาท  โดยมีบริษัทเครือขายหรือสาขาเปนสวนใหญ 

2. ปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาจากการท่ีผู
ประกอบธุรกิจการทองเท่ียวไดนําอินเทอรเน็ทมาใชในกิจการเปนเวลา 2 – 3 ป  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือการติดตอสื่อสารของบริษัท  และปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอการทํา
เว็บไซตก็คือ  เพ่ือการคา  ซึ่งประโยชนมากท่ีสุดในปจจุบันของผูประกอบธุรกิจการ
ทองเท่ียวท่ีมีเว็บไซตของตนเองก็เพ่ือการคนหาขอมูล 

3. การจัดทําเว็บไซตของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวโดยจะจัดทําเว็บไซต
บริษัทเอง  ซึ่ง server ท่ีใชเปนประเภท  ภายในประเทศแบบเสียคาบริการ  วิธีการ
ประชาสัมพันธเว็บไซตผานสื่อท่ีออกจากบริษัทมากท่ีสุด  การชําระเงินในเว็บไซตจะใช
วิธีการโอนเงินผานธนาคาร  ซึ่งระยะเวลาท่ีบริษัทมีเว็บไซตเองมาแลวประมาณ 2 – 3 ป  
โดยท่ีผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวจะเสียคาใชจายเก่ียวกับสัญญาณเว็บไซตเฉลี่ยเดือนละ 
2,001 – 5,000 บาทตอเดือน  โดยมีสัญญาณการเชื่อมโยงผานสายโทรศัพทโดยท่ัวไป 
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4. ความคาดหวั งและความพึงพอใจจากการจัดทํา เ ว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.17 
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Thesis Advisor   Dr. Asawin  Nedpogaeo 
Department   Business Communication Arts 
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     ABSTRACT    

 
The objective of this thesis was to study the relations between characteristics 

of business and incentive, application, expectation, and satisfaction on e-commerce 
website of tourism business.  The study was done by interviewing 80 tourism businesses 
in Bangkok out of 100  which have their own websites.  The method of study was 
surveying research. 

The study showed results as follows: 
1. Most of them ran tourism business  not exceeding 25 million baht 

registered share value and they had subdivisions or brances. 
2. The incentive to have e-commerce websites came from internet 

experiences about 2-3 years for commercial communication and from 
trading purpose. 

3. The tourism companies had their own websites of domestic servers.  The 
advertisements were done by their own media.  The payments for 
website service were paid via commercial banks, actually 2,100-2,500 
baht per month, the signals were connected through ordinary telephone 
service. 

4. The tourism companies expected and satisfaction for e-commerce 
website at the level 4.17 out of level 5, that their websites would promote 
their business. 
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บทที่ 1 

  
บทนํา 

 
ความสําคัญและที่มาของปญหา 

 
ในปจจุบัน เปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวา ธุรกิจการทองเท่ียวน้ันสามารถนํา

รายไดและเงินตราตางประเทศจํานวนมากเขามายังหลายประเทศ องคกรการทองเท่ียวโลก 
(World Tourism Organization, WTO) ไดสํารวจความคิดเห็นจากองคการสงเสริมการ
ทองเท่ียวท่ัวโลกพบวา ในอนาคตการประกอบธุรกิจทองเท่ียวจะเนนไปท่ีกลุมลูกคา
เปาหมายเฉพาะกลุม (Niche Market) มากขึ้น ซึ่งกลุมน้ีจะมีประมาณรอยละ 10 – 15 ของ
นักทองเท่ียวท่ัวโลก เปนผูมีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจดี สนใจและเห็นความสําคัญ
ของขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นและระบบนิเวศนในธรรมชาติในขณะเดียวกันก็ยังให
ความสําคัญกับตลาดนักทองเท่ียวกลุมใหญ (Mass Market) ดวยเชนกัน โดยการพัฒนา
ทางการทองเท่ียวท้ังหมดน้ี ไดคํานึงถึงผลระยะยาวท่ีจะมีตอเศรษฐกิจและสังคมของแตละ
ประเทศไปพรอม ๆ กับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวดวยเชนกัน ซึ่งมีหลักอยู 3 ประการ
คือ ความเพลิดเพลิน (Entertainment) ความต่ืนเตน (Excitement) และการศึกษา   
(Education) โดยในอนาคต องคการสงเสริมการทองเท่ียวสวนใหญเห็นวาภาครัฐกับ
เอกชน จะมีการดําเนินการทางดานการตลาดระหวางประเทศในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น   
ไดมีการคาดการณวาในป ค.ศ. 2010     จะมีนักทองเท่ียวท่ัวโลกท่ีเดินทางทองเท่ียว
ระหวางประเทศเพ่ิมขึ้นถึง 1    พันลานคน ซึ่งจะกอใหเกิดรายไดมากกวา 60 ลานลานบาท   
และมีแนวโนมวาจํานวนนักทองเท่ียวจะเพ่ิมขึ้นถึง 1,600 ลานคนในป ค.ศ. 2020 สําหรับ
ประเทศไทยน้ัน รายไดจากการทองเท่ียวถือเปนรายไดหลักประเภทหน่ึงของประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 2 – 3 ปท่ีฝายมา ซึ่งเปนชวงท่ีเกิดสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้น
ในประเทศไทยนั้น อุตสาหกรรมทองเท่ียวถือเปนตัวหลักในการสรางรายไดใหกับประเทศ
ไทยไดเปนอยางดี โดยในป พ.ศ.2542 มีจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศเดินทางเขามายัง
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ในปจจุบัน เมื่อโลกเขาสูยุคของการสื่อสารไรพรมแดน สิ่งท่ีสําคญัท่ีสุดและเปน
เรื่องท่ีทาทาย    ผูประกอบการในธุรกิจการทองเท่ียวเปนอยางมากคือ การมีวิสัยทัศนและ
สามารถนําเทคโนโลยีใหมๆมาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการทําการคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนับเปนเทคโนโลยีประเภทหนึ่งท่ีสามารถจะ
นํามาใชกับการดําเนินธุรกิจไดเปนอยางดี อีกท้ังยังชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการในการ
แขงขันใหกับผูประกอบการไดมากโดยเฉพาะอยางย่ิงการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานสื่อ
ท่ีไดรับความนิยมสูงดังเชนอินเทอรเน็ต แตในขณะเดียวกันก็ควรจะตองตระหนักอยูเสมอ
วา อินเทอรเน็ตน้ันไดสรางโอกาสใหกับทุกคนดวยเชนกัน  

เน่ืองดวยความสะดวกและประโยชนอันมากมายมหาศาลของอินเทอรเน็ต จึงทํา
ใหอินเทอรเน็ตไดรับการกลาวขานวา เปนเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสุดในบรรดา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบัน นอกจากน้ีบริการของอินเทอรเน็ตยังครอบคลุม
การใชงานในดานตาง ๆ อยางหลากหลาย เชน สามารถใชเปนเครื่องมือสื่อสารระหวาง
บุคคล ใชรบัสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ใชถายโอนแลกเปลี่ยนขอมูล ใชพูดคุยผาน      
เครือขาย ใชเปนศูนยแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ตลอดจนใชในการสบืคนขอมูลท่ี
ตองการไดจากท่ัวทุกมุมโลก  ดังน้ัน การนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใช
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการแขงขันในตลาดโลก จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนและทาทาย
ผูประกอบการอยางย่ิง 
 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ัน การทําการคาบน
อินเทอรเน็ตนิยมแบงรูปแบบตามลักษณะของผูคา และกลุมเปาหมายท่ีผูคาทําธุรกิจดวย 
ซึ่งสามารถแบงออกไดเปนสามกลุมดังน้ี คือ  

1. Business to Business (B-to-B) เปนการคาขนาดใหญระหวางองคกรกับ
องคกร ซึ่งโดยท่ัวไปจะเปนสินคาสงออกหรือนําเขาท่ีตองสงสินคาเปนล็อตขนาดใหญ ซึ่ง
การชําระเงินจะผานระบบธนาคาร เชน T/T, L/C เปนตน 

2. Business to Consumer (B-to-C) เปนการคาปลีกไปยังผูบริโภคท่ังโลกหรือ     
ภายในทองถิ่นของตน ในสวนน้ีอาจจะรวมการคาปลีกแบบล็อตใหญหรือการซื้อเปนโหล 
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3. Consumer to Consumer (C-to-C) เปนการคาปลีกระหวางบุคคลโดยท่ัวไป 
หรือระหวางผูใชอินเทอรเน็ตดวยกัน เชน อาจจะเปนการขายสินคาหรือเครือ่งใชท่ีใชงาน
แลว รวมท้ังการขายซอฟตแวรดวย ซึ่งปจจุบันมีเปนจํานวนมากทีเดียวท่ีเปดเว็บไซตมาเพ่ือ
ขายซอฟตแวรท่ีตนเองพัฒนาขึ้นมา ซึ่งผูพัฒนาอาจเปนเพียงนักเรียน นักศึกษาเทาน้ัน 

 
เมื่อธุรกิจกาวเขาสูยุคเครือขายอิเล็กทรอนิกส หรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยาง

เต็มตัวแลว จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจนับต้ังแต
โครงสรางของธุรกิจพฤติกรรมของผูบริโภค และการปฏิบัติงานของภาครัฐบาล ซึ่ง
รูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมาย คือ  

1. องคกรธุรกิจเล็กลง ตนทุนดานขอมูลและปจจัยเรื่องเวลาท่ีลดลงจะชวยให
ขั้นตอนการทํางานลดลง องคกรธุรกิจจะเปลี่ยนรูปไปเปนขนาดเล็กลง เชน บริษัทเสมือน
จริง 

2. หมดยุคของคนกลาง หนาท่ีคนกลางระหวางผูผลิตและผูบริโภคจะถูกตัด
ออกไปเน่ืองจากระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสจะทําแทนดวยการทําใหผูบริโภคสามารถ
สั่งซื้อ   สินคาจากผูผลิตไดโดยตรง 

3. วงจรผลิตภัณฑสั้นลงอยางรวดเรว็ ตลาดมีความตองการนวัตกรรมเพราะมี
ผูผลิตมากรายขึ้น ตองแขงขันกันเสนอสิ่งใหม ๆ แกผูซื้อทําใหผูซือ้มีตัวเลือกมากขึ้น 

4. ผูบริโภคมีสวนรวมในการผลิต การผลิตจํานวนมากถูกแทนท่ีดวยการผลิต
จํานวนมากตามท่ีลูกคาตองการ (Mass Customized) เพราะลูกคาจะเขามามสีวนรวมใน
กระบวนการผลิตโดยการกําหนดสเปคผานเครือขายคอมพิวเตอร 

5. ตลาดไรขอบเขต ผูขายและผูซื้อจะอยูท่ีใดก็ได ไมมีขอบเขตจํากัดไมวาจะเปน
เรื่องของเวลา หรือสถานที่ 

 
ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ัน พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกอใหเกิด

ประโยชนมากมากกับธุรกิจท้ังในปจจุบันและอนาคต ซึ่งไมเพียงแตจะสรางโอกาสใหม ๆ 
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ในดานของตลาดผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ปจจุบันน้ีมีการเติบโตอยาง
ตอเน่ืองการใชอเีมล หรือการเขาไปหาขอมูลในเวิลดไวดเว็บน้ันเปนเรื่องปกติใน
ชีวิตประจําวัน รวมท้ังธุรกิจตาง ๆ ก็มีการโฆษณาและการประชาสัมพันธบริษัทโดยจัดต้ัง
เว็บไซตเปนของตนเองมากขึ้นจากการสํารวจศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดทําการ
สํารวจกลุมตัวอยางจากรายชื่อเว็บไซตคนไทยท้ังสิ้น 3,120 เว็บไซต โดยมีเว็บไซตท่ี
สามารถเขาชมไดจํานวน 2,064 เว็บไซต แบงออกเปน “xxx.co.th” จํานวน 1,037 เว็บไซต 
“xxx.com” จํานวน 923 เว็บไซต “xxx.net” จํานวน 99 เว็บไซต และ “xxx.org” จํานวน 5 
เว็บไซต  ผลจากการสํารวจจะเห็นไดวาเว็บไซตท้ังหมดท่ีใชงานไดมีเพียงรอยละ 6 เทาน้ัน
ท่ีไดมีการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชกับ
เว็บไซต http://www.ecommerce.or.th/newsletter/dec1999html) 

ดังน้ันผูประกอบการตาง ๆ จึงมีแนวคิดท่ีจะริเริ่มการคาขายผานทางอินเทอรเน็ต     
มากขึ้นตามลําดับ ทําใหแนวโนมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและ
ขยายตัวเปนอยางมาก สําหรับสินคาและบริการท่ีซื้อขายกันมีหลากหลาย ไดแก หนังสือ 
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  บริการทองเท่ียว บริการโรงแรม บริการธนาคาร และ
บริการทางการศึกษา เปนตน 

การใชประโยชนในเชิงธุรกิจของอินเทอรเน็ต โดยสวนมากจะทําผาน
เวิลดไวดเว็บ เพราะสื่อสารไดรูปแบบมัลติมีเดีย ทําใหสรางเว็บไซตท่ีมีลักษณะ สวย 
สะดุดตา และดึงดูดผูชมไดดี หรือสรางเว็บไซตใหเปน           แคตาล็อกออนไลน (Catalog 
Online) ท่ีใหรายละเอียดรูปภาพเก่ียวกับสินคาและบริการไดอยางงายดาย และหากตองการ
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องคกรธุรกิจยังนําเว็บไซตมาใชประโยชนในดานการสื่อสารการตลาด 

(Marketing Communication) ในลักษณะของ Internet Presence Site (IPS) คือ เปนเว็บไซต
ขององคกรน้ัน ๆ จะมีขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับสินคาและบริการ และตัวองคกรอยูในแตละเพจ 
ซึ่งผูใชบริการทางอินเทอรเน็ตสามารถเลือกรับขอมูลตาง ๆ ไดตามตองการ เพ่ือชวยใน
การสงเสริมการขาย ท้ังการโฆษณา การประชาสัมพันธ Sale Promotion ใชขอความแทน 
Personal Sales รวมไปถึงการขายในรูปของ Direct Sale และการใหบริการหลังการขายดวย 
ท้ังน้ีเพราะเวิลดไวดเว็บเปนสื่อท่ีมีลักษณะผสมผสานระหวางสื่อปกติ (Tradition Media) 
ท่ีใชกันอยูในปจจุบัน คือ 

- มีขอความและรูปภาพเหมือนกับสื่อสิ่งพิมพ 
- มีขอความ เสยีง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และภาพสามมิติ แสดงใหผูใชบริการ

ไดทราบท้ังทางตาและหูเหมือนกับสื่อโทรทัศน 
- มีลักษณะคลายสมุดโทรศัพทหนาเหลือง (Yellow Pages) เพราะมีทะเบียน

คนหา (Search Engine) คอยรวบรวมท่ีอยูของเว็บไซตตาง ๆ ไวเปนหมวดหมู (Directory) 
เพ่ือใหคอยบริการคนหาขอมูล 

- สามารถสงจดหมายพรอมกับเอกสารขายสินคาไปยังกลุมเปาหมายไดคลาย 
Direct Mail แตในขณะเดียวกันก็มีความแตกตางท่ีเหนือกวาสื่อเดิม ๆ อยูมาก เพราะ 

- เวิลดไวดเว็บมีคุณสมบัติของ Interactivity 
- สามารถเก็บขอความเสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และภาพสามมิติ ไวในรูป

ของไฟลขอมูล 
- ไมมีขอจํากัดในดานพ้ืนท่ีในการสื่อสารขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  
- ผูใชบริการมลีักษณะเปน Active Audience คือ สามารถควบคุมขอมูลท่ี

ตองการรับทราบไดทําใหเกิดความต้ังใจและมีความสนใจในการรับสาร 
- ปราศจากขอจํากัดดานเวลาผูใชบริการสามารถเขาใชบริการไดตลอด 24 

ชั่วโมง 
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- สามารถทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการไดโดยตรง
บนเว็บไซต 

- สามารถดูขอมูลซ้ําไดมากเทาท่ีตองการ 
- สามารถเขาถงึผูใชบริการท่ัวโลกไดดวยตนทุนท่ีคงท่ี 
- การสื่อสารผานเวิลดไวดเว็บมีตนทุนตํ่า เมื่อเทียบกับสื่อเดิม 
 
เมื่อรูปแบบการนําเสนอขอมูลดังกลาวไดรับความนิยม บริษัทตาง ๆ จึงมีการ

พัฒนาโฮมเพจของตนเองใหมีความทันสมัยย่ิงขึ้น เมื่อผูใชบริการเขาชมโฮมเพจแลวมี
ความสนใจในสินคาและบริการท่ีปรากฎอยูใน     โฮมเพจ ก็สามารถสั่งซื้อสินคาและ
บริการน้ันผานเครือขายอนิเทอรเน็ตได ซึ่งเปนการชวยประหยัดเวลาในการเดินทางและ
เพ่ิมความสะดวกใหผูใชบริการ ตอมารูปแบบการจัดจําหนายสินคาก็มีการพัฒนาตอไปอีก 
มีผูสรางโฮมเพจใหมีลักษณะเหมือนกับหางสรรพสินคา โดยบรรจุขอมูลสินคาประเภท
ตาง ๆไวในโฮมเพจของตนเอง ผูท่ีเขามาชมหากมีความสนใจในสินคาชนิดใดก็สามารถ
สั่งซื้อสินคาไดเลย แตละแหงพยายามสรางโฮมเพจของตนใหมีความสนใจโดยการบรรจุ
รูปภาพหรือกราฟกท่ีมีความสวยงามลงไป เพ่ือดึงดูดความสนใจของการใชบริการ 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในปจจุบันน้ัน การ
ใหบริการสํารองหรือสั่งจองผานคอมพิวเตอรน้ัน เปนท่ีนิยมกันอยางมากในปจจุบัน ซึ่งจะ
ทําประโยชนใหกับบริษัทไดหลายประการดวยกัน คือสามารถประหยัดเงินลงทุนไดมาก 
อีกท้ังยังสามารถใหบริการลูกคาไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว และยังตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางเต็มท่ีอีกดวย การใหบริการสํารองดวยระบบคอมพิวเตอรซึ่งเชื่อมโยงกัน
อยูเปนระบบเครือขายน้ัน จะทําใหลูกคาสามารถจะตรวจสอบขอมูลท่ี    ทันสมัยและ
ปรับปรุงลาสุดในขณะน้ันไดตลอดเวลา วาสายการบิน รถเชา รถไฟ หรือท่ีพักใน  โรงแรม 
รีสอรทตาง ๆ น้ัน ยังมีใหจองไดตามตองการหรือไม และสามารถจะสํารองท่ีไวไดเลย ซึ่ง
เปนเรื่องท่ีสะดวกในการวางแผนการเดินทางสําหรับลูกคาหรือนักทองเท่ียวอยางมาก 

ปจจุบัน สายการบินสวนใหญหรือกลาวไดวาแทบท้ังหมด ไดรวมตัวกันติดต้ัง
ระบบสํารองท่ีน่ังดวยคอมพิวเตอรขึ้น (Computer Reservation System)        ใหกับบริษัท
ตัวแทนจําหนายเพ่ือประหยัดคาใชจาย และยังไดพัฒนามาเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม ๆ ใน
สวนของอินเทอรเน็ต ซึ่งจะเปนการเพ่ิมชองทางการขายใหมอีกดวย 
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สําหรับในสวนของท่ีพักน้ัน โรงแรมและรีสอรทใหญ ๆ สวนมากไดมีการ
ใหบริการสํารองท่ีพักผานทางอินเทอรเน็ตแลวเชนกัน ซึ่งบางแหงอาจจะมีสาขาใหบริการ
ไดหลาย ๆ พ้ืนท่ีท่ัวโลกอีกดวย ในขณะเดียวกันก็จะมีอีกลักษณะหน่ึงซึ่งเปนการรวมตัว
กันของโรงแรมท่ีพักขนาดกลางและเล็ก โดยการทํา Portal Web ของกลุม 
เชน www.phuket.com หรือ www.koh-samui.com เปนตน ซึ่งเปนการรวมท่ีพักในภูมิภาค
เดียวกันมาอยูดวยกันในเว็บเดียว ใหลูกคาไดมีโอกาสเลือกจองไดตามความตองการ 

 

ดังน้ันจึงสรุปไดวาพาณิชยอิเล็คทรอนิคส กําลังเปนท่ีสนใจของผูประกอบการ
และผูใชบริการอินเทอรเน็ต บริษัท รานคา ตลอดจนหนวยงานภาครัฐบาล ท้ังน้ีสืบ
เน่ืองมาจากการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตภายใตระบบคอมพิวเตอรท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ และ
ไดเขามามี      บทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันมากขึ้น เพราะนอกจากจะเปนการอํานวย
ความสะดวกและความรวดเร็วในการคนหาขอมูลขาวสารและการติดตอสื่อสารแลว ยังเปน
สื่อกลาง หรือ ชองทางใหผูท่ีตองการซื้อหรือขายสินคาและบริการไดติดตอแลกเปลี่ยนหรือ
ตกลงซื้อขายกัน จึงเปนการทําธุรกิจการคาโดยการสงขอมูลในรูปแบบอิเล็คทรอนิกสผาน
ระบบเครือขาย ซึ่งนับไดวาปจจุบันน้ีเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  

ดังน้ันผูวิจัยจึงใหความสําคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการจัดทําเว็ปไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยเหตุผลท่ีเลือกกลุมตัวอยางในลักษณะน้ีเน่ืองจาก การทองเท่ียวเปน
อุตสาหกรรมท่ีนํารายไดใหกับประเทศชาติเปนจํานวนมาก และกลุมของผูประกอบธุรกิจ
การทองเท่ียวโดยสวนใหญจะอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  จึงมีความเหมาะสมท่ีจะเปน
ตัวแทนของกลุมตัวอยางท้ังหมดจากการวิจัยครั้งน้ีได 
 
ปญหานําวิจัย 
 

1. ลักษณะหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครอืขาย) มีความสัมพันธกับ
ปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียว
หรือไมอยางไร 

2. ลักษณะหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครอืขาย) มีความสัมพันธกับ
การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวหรือไมอยางไร 

DPU

http://www.phuket.com/
http://www.koh-samui.com/


 8

3. ลักษณะหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครอืขาย) มีความสัมพันธกับ
ความคาดหวัง และความพึงพอใจจากการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของผู
ประกอบธุรกิจการทองเท่ียวหรือไมอยางไร 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก 
ประเภท ขนาด เครือขาย) กับปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ของ
ผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก 
ประเภท ขนาด เครือขาย) กับการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของผูประกอบธุรกิจ
การทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก 
ประเภท ขนาด เครือขาย) กับความคาดหวังและความพึงพอใจท่ีไดรับจากเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส   ของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 

1. ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) ท่ีแตกตางกัน   
มีปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  

2. ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) ท่ีแตกตางกัน มี
การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  

3. ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) ท่ีแตกตางกัน มี
ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจจัดทําเว็บไซตพาณิชย

อิเล็กทรอนิคส ของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียว โดยคัดเลือกธุรกิจการทองเท่ียวท่ีมี
เว็บไซตเปนของตนเอง และจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร เทาน้ัน 

 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดทราบและเขาใจถึงความสัมพันธ ระหวางลักษณะของหนวยงานธุรกิจ            
(ไดแก ประเภท ขนาด เครอืขาย) กับปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ไดทราบและเขาใจถึงความสัมพันธระหวางลักษณะของหนวยงานธุรกิจ     
(ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) กับการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอเิล็กทรอนิกส ของผู
ประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. ไดทราบและเขาใจถึงความสัมพันธ ระหวางลักษณะของหนวยงานธุรกิจ            
(ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) กับความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 
อินเทอรเน็ต (internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเชื่อมโยง

เครือขายคอมพิวเตอรจํานวนมากท้ังโลกเขาไวดวยกัน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ไดโดยงายและรวดเร็ว 

 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หมายถึง การดําเนินกิจกรรม

ธุรกิจ  ทุกรูปแบบท่ีสามารถโตตอบกันได โดยเก่ียวของกับการซื้อขายสินคาและบริการ
ผานทางคอมพิวเตอร และระบบสื่อสาร           โทรคมนาคม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมี
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เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web หรือ WWW)   หมายถึง  เครือขายท่ีเชื่อมโยง

คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ัวโลกเขาไวดวยกันเปนระบบการเผยแพรขาวสาร
ขอมูลบนเครอืขายอินเทอรเน็ต เชน การซื้อ  สินคาและบริการ ท่ีมีการเชื่อมโยงกันแบบ  
ใยแมงมุม และบนเครือขาย สามารถเชือ่มขอมูลชุดหน่ึงไปยังขอมูลอีกชุดหน่ึง (Hypertext) 
ซึ่งมีท้ังขอความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และภาพสามมิติ 

 
เว็บไซต (Website) หมายถึง แหลงขอมูลเวิลดไวดเว็บท่ีประกอบดวยหนา

เอกสารท่ีเขียนดวยภาษา HTML หลายๆหนารวมกัน ขอมูลในเว็บไซตมีท้ังขอความปกติ       
หรือมัลติมิเดียท่ีประกอบดวยขอความเสยีง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และภาพสามมิติ แต
ละเว็บไซตจะมีการระบุท่ีอยูของตนเอง ซึ่งเรียกวา URL (Uniform  Resource Locator) 
เชน http://www.sanook.com/ และจะตอเชื่อมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet 
Service Provider  หรือ ISP) 

 
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง เว็บไซตท่ีนําสินคามาขายผานทาง

อินเทอรเน็ตซึ่งมีลักษณะเปนแคตาล็อกออนไลท ( Catalog Online) โดยสามารถสั่งซื้อ
สินคาไดทางอินเทอรเน็ต โทรสาร โทรศัพท และทางไปรษณีย ตามท่ีเว็บไซตน้ันๆไดแจง
ใหทราบ 

 
ขอมูลขาวสาร  หมายถึง ขอมูลขาวสารดานการสื่อสารการตลาด เปนขอมูลท่ี

เก่ียวกับกิจกรรมทาง         การตลาดท่ีเจาของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันสื่อสารไป
ยังกลุมเปาหมาย ผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิด
พฤติกรรมการตอบสนองตามวัตถุประสงคของผูสงสาร ขอมูลขาวสารท่ีผานเว็บไซต 
ประกอบดวย      ขอมลูขาวสารดานการโฆษณา ขอมูลขาวสารดานการประชาสัมพันธ        
ขอมูลขาวสารดานการสงเสริมการขาย และขอมูลขาวสารดานการตลาดขายตรง 
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ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว หมายถึง ผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวโดยตรง 
และธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครท้ังไทย และตางประเทศ ซึ่ง
มีการจัดทําเว็บไซตเปนของตนเอง 

 
ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ หมายถึง การจัดแบงกลุมธุรกิจออกตามกิจกรรมท่ี

ประกอบการ แบงออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ 
3.1 ประเภทของธุรกิจ หมายถึง การจัดแบงธุรกิจออกตามกิจกรรมท่ี

ประกอบการในท่ีน้ีแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ 
- ธุรกิจการทองเท่ียวโดยตรง  เชน ธุรกิจการจัดทัวรในรูปแบบตางๆ ท้ังใน

และตางประเทศ 
- ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว เชน ธรุกิจเชารถ รับจองต๋ัวเครื่องบิน รับ

จองท่ีพัก และท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวในรูปแบบอื่นๆ 
3.2 ขนาดของธุรกิจ หมายถึง การจัดแบงธุรกิจออกตามขนาด ในท่ีน้ี ถือเอาทุน        

จดทะเบียนเปนเกณฑในการจัดแบง ดังน้ี (ขอมูลประกอบ จากแผนแมบทการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   (   ภาคอุตสาหกรรม) สํานักนโยบายและแผนสงเสริม
อุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม)   

- ขนาดเล็ก / มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 25 ลานบาท 
- ขนาดกลาง / มีทุนจดทะเบียน 25 ลานบาทถึง 100 ลานบาท 
- ขนาดใหญ / มีทุนจดทะเบียน ต้ังแต 100 ลานบาทขึ้นไป 

3.3  เครือขายธุรกิจ  หมายถงึธุรกิจท่ีมีสํานักงานใหญ และมีเครือขายของกิจการ 
ไมวาจะเปนสาขา หรอืบริษัทในเครือของหนวยงานธุรกิจน้ันๆดวย ในท่ีน่ีแบงออกเปน 

- ไมมีเครือขาย 
- มีเครือขาย 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
แนวการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลของการทําเว็บไซตของผูประกอบธุรกิจ               

การทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของมาใชเปน    แนวทางในการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
2. แนวคิดการสื่อสารผานระบบเวิลดไวตเว็บ 
3. ทฤษฎีการสื่อสารงานนวัตกรรม (Innovation Theory) 
4. ทฤษฎีการสื่อสารผานทางคอมพิวเตอร(Computer Mediated Communication) 
5. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมีสวนทําใหอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญ

ในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจากปจจุบันอุปกรณสื่อสารตาง ๆ เชน เครื่องสงโทรสาร 
และคอมพิวเตอร ไมไดถูกเชื่อมตอกันอยางมีระบบดิจิตอล แตอินเทอรเน็ตสามารถทําให
คอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องเชือ่มโยงกันอยางเปนระบบ นอกจากน้ีประโยชนท่ีอาจจะ
ไดรับสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก ประการแรก คือ การสงเสริมการผลติ ประการ
ท่ีสอง ชวยเพ่ิมศักยภาพทางการคา ประการท่ีสาม ชวยทําใหสะดวกรวดเร็วและ
ประหยัดเวลา และประการสุดทาย ชวยทําใหมีความคลองตัวในการคาอยางมีระบบ ดังน้ัน 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) เปนการคาในรูปแบบใหม ซึ่งไดมีการให
คําจํากัดความของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในลักษณะตาง ๆ กัน ดังน้ี คือ 

- “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส” 
(ECRC Thailand : 1999) 

- “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขายหรือการ
ขนสงผลิตภัณฑและบริการโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส “ (WTO : 1998) 
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- “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ธุรกรรมทุกรูปแบบท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมเชิง
พาณิชยท้ังในระดับองคกรและสวนบุคคลบนพื้นฐานของ การประมวลและการสงขอมูล
ดิจิตอลท่ีมีท้ังขอความเสียงและภาพ” (OECD:1997) 

- “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ประมวลและการสงขอมูลท่ีมีขอความ เสียง และภาพ ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
รวมถึงการขายสินคาและบริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส การขนสงผลิตภัณฑท่ีเปนเน้ือหา
ขอมูลแบบดิจิตอลในระบบออนไลน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส การจําหนายหุนทาง
อิเล็กทรอนิกส ใบตราสงการประมูล การออกแบบและวิศวกรรมรวมกัน การจัดซื้อ จัดจาง
ของภาครัฐ การขายตรง การใหบริการหลังการขาย ท้ังน้ีใชกับสินคา (เชน สินคาบริโภค 
อุปกรณทางการแพทย) และบริการ (เชน บริการขายขอมูล บริการดานการเงิน บริการดาน
กฎหมาย) รวมท้ังกิจการท่ัวไป (เชน สาธารณสุข การศึกษา ศูนยการคาเสมอืน)” 
(European Union : 1997) 

- “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง กระบวนการท่ีใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือทําธุรกิจท่ีจะบรรลุเปาหมายขององคกร พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใชเทคโนโลยีประเภท
ตาง ๆ และครอบคลุมรูปแบบทางการเงินท้ังหลาย เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส การคา
อิเล็กทรอนิกส อีดีไอ หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
โทรสาร แคตาล็อกอิเล็กทรอนิกส การประชุมทางไกล และรูปแบบตาง ๆ ท่ีเปนขอมูล
ระหวางองคกร” (ESCAP : 1998) 
 

โครงสรางและองคประกอบของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
เว็บเพจ หรือรานคาเว็บ เปนพ้ืนท่ีท่ีเราจะประกาศขายสินคาผานทางระบบ

อินเทอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนหนาโฆษณาหนึ่ง เอาไปฝากกับเว็บไซตอื่นเพ่ือโฆษณา
สินคาได หรือมีรานคาเว็บไซตเปนของตัวเอง 

ระบบตะกรารับการสั่งซื้อ (Shopping Cart System) สามารถท่ีจะสั่งสินคาจากเว็บ
เพจ ซึ่งจะมีชองใหลงจํานวนสินคาท่ีสงซื้อได โดยการซื้อสินคาจะถูกใสไวในตะกราหรือ
รถเข็น และใหแคชเชียรอตัโนมัตคํานวณเงิน 

Secure Payment System การรับชําระเงินจะเปนการใชบัตรเครดิต ซึ่งการปองกัน
ขอมูลของบัตรเม่ือกําลังถายโอนขอมูล ตองมีระบบเขารหัสเพ่ือปองกันการรั่วไหลขอมูล 
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ภาพท่ี 341 
สวนประกอบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
        พาณิชย 
                                                                                                    อิเลก็ทรอนิกส  
 
 

ท่ีมา : ฉันทวุฒิ พืชผล,2541 : 13 
 
 
ในสวนกลไกของกระบวนการคาอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันแบงออกเปนขั้น ๆ ซึ่ง

กระบวนการคาน้ีไมไดเริ่มต้ังแตตอนสั่งซื้อขายหรือการชําระเทาน้ันหากรวมไปถึงท้ังกอน
หนาและหลังจากน้ันดวย กลาวคือ 

กอนหนาการขายก็คือ การโฆษณาเผยแพรใหลูกคารูจักสินคา ใหขอมูลท่ีเก่ียวกับ
คุณสมบัติหรือสเปคตาง ๆ ของสินคาหรือบริการวามขีอดีหรือเดนกวาของคนอื่น ๆ    

สถาบัน 
รัฐบาล 
รานคา 
ผูผลิต 
ลูกคา 
ผูคาสง 

       กระบวนการ 
       การชําระเงิน 
       การจัดสงสินคาให 
       การบริการหลังการขาย 
                   การตลาด 
                  การขาย 

 

 

ระบบเครือขาย 
เครือขายของบริษัท 
Internet 
เครือขายเฉพาะทางการคา 
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ตอจากน้ันก็เปนการรับคําสั่งซื้อ ซึ่งอาจทําไดโดยการกรอกขอมลูลงในเว็บไซต
ของผูขาย หรือสงอีเมล มาเพ่ือระบุการสั่งซื้อ พรอมท้ังการชําระเงิน ซึ่งมักจะทําโดยผาน
บัตรเครดิต (เชน ดวยการบอกชื่อของเราและเบอรบัตรเครดิต ซึ่งจะตองระวังเรื่องความ
ปลอดภัย) หรือระบบการชําระเงินอื่น ๆ ท่ีมีการคิดคนขึ้นมาใหมหลาย ๆ อยางสําหรับการ
ซื้อขายผานระบบท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ 

ขั้นตอนตอไป คือ การสงมอบ ซึ่งถาสินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะท่ีเปนของท่ี
ตองสงใหกันไดจริง ๆ เชน คอมพิวเตอร เครื่องประดับ หรือสิ่งอื่น ๆ ท่ีจับตองได (หรือ
เรียกวา (Hard Goods) เมื่อรับชําระเงินแลวก็คงตองพ่ึงพาบริการไปรษณียหรือผูจัดสง
สินคาใหจัดสงอีกทีหน่ึง แตถาเปนของท่ีสามารถสงมอบทางอิเล็กทรอนิกสได เชน 
โปรแกรมซอฟตแวรคอมพิวเตอร ขอมูลต๋ัวเครื่องบิน หรือแมแตเพลงหรือวีดีโอท่ีสามารถ
บีบอัดใหมีปริมาณนอยจนสงผานอินเทอรเน็ตได (หรือเรียกวา Soft Goods) ก็อาจลด
ขั้นตอนการจัดสงน้ีไป โดยเมื่อชําระเงินเสร็จแลวก็จักใหผูซื้อสามารถทําการดึงขอมูลไปท่ี
เครื่องคอมพิวเตอรของตัวเองท่ีเชื่อมตออยูไดในทันที หรือเรียกวาการ “ดาวนโหลด” 
(Download) 

หลังจากการขายและเก็บเงินแลว กระบวนการของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ียังคง
ตอเน่ืองไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนหลังการขาย ซึ่งรวมถึงการใหบริการหลังการขาย เชน ให
ขอมูลเพ่ิมเติมหรอืขอแนะนํากับวิธีการใชสินคาน้ัน การรับประกันหรือสถานที่ท่ีจะนําไป
ซอมแซมไดเมื่อชํารุด เปนตน ตลอดจนดูแลความสัมพันธกับลูกคา รับฟงปญหาและ      
ขอแนะนําติชมตาง ๆ ไมวาจะเปนทางอีเมล หรือทางเว็บไซตโดยตรง นอกจากน้ียังเปน
ชองทางในการโฆษณาสินคารุนใหม ๆ หรือสินคาและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับท่ีขายไป
แลวใหกับลูกคาเกาได (ศุภชยั สุขนินทร ,2542 :15) 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการคาแบบธรรมดาและการคาแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ลักษณะ การคาแบบธรรมดา การคาแบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
ผูซื้อ ตองออกไปซื้อของหรือรอให

ของมาขายถึงจะรูวามีท่ีไหน
บานไปซื้อไดเฉพาะในบริเวณ
ใกลบานเทาน้ัน 

น่ังอยูหนาคอมพิวเตอรท่ีมี
อินเทอรเน็ตไปซื้อจากท่ีไหนก็
ไดท่ัวโลก ท่ัวประเทศ 

ผูขาย อยูประจํารานหรือหาคนมาเฝา
รานใหเทาน้ัน และจํากัดคนท่ีมี
โอกาสเห็นสนิคาและบริการ จน
บางทีอาจทําใหมีพอคาคนกลาง 
เพ่ือกระจายสินคาไปสูคนทุก
กลุม 

อยูประจําแตไมจําเปนตองอยู
ตลอด เพราะอินเทอรเน็ตทํา
หนาท่ีเปนพนักงานขายตลอด 
24 ชั่วโมง ดังน้ัน แคเขาสู
อินเทอรเน็ตวันละ 2-3 ครั้งก็
พอ ไมตองทําเปนงานประจํา 

การเก็บเงิน ไดเงินสดหรือไมรับเงินแบบอื่น 
แตไดเงินทันท่ีและแนนอนกวา 

ไดเงินในรูปแบบตาง ๆ แตไม
เปนเงินสด และตองรอจนกวา
ลูกคาจะไดรับของถึงจะเบิก
เงินมาใชไดแนนอน ซึ่ง
ระยะเวลาจะอยูในชวง
ประมาณ 30 วัน ถึง 6 เดือน 

การตลาด เขาถึงคนเฉพาะกลุมเทาน้ัน 
ยกเวนวาคุณมีการลงทุนสูง ทํา
ใหผูซื้อตองซือ้สินคาท่ีมีราคาสูง
เปนตน 

ทํางายกวาและถูกกวา เมื่อ
เทียบกับการทําตลาดแบบ
ธรรมดา เพราะสามารถเขาถึง
ผูบริโภคไดโดยตรง ทําให
ราคาสินคาสามารถขายไดใน
ราคาท่ีถูกกวาปกติ 
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ตารางท่ี1(ตอ)  
ลักษณะ การคาแบบธรรมดา การคาแบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
การขนสง มีการสงบางในกรณีท่ีเปนของ

ใหญ และเปนบริการท่ีสงถึง
บานเหมือน Pizza Hut เทาน้ัน 
แตโดยปกติไมจําเปนตองรอ
ขนสง 

สวนใหญตองเสียเวลารอของ
ถูกสงจากท่ีตาง ๆ มาได เพราะ
บางทีอาจสงของจากตาง 
ประเทศ ยกเวนพวกซอฟตแวร
ตาง ๆ ท่ีไดรับทันที 

การทุจริต เน่ืองจากมีการเก็บเงินเลยความ
เสี่ยงในการถกูโกงจึงไมสูงนัก 

มีโอกาสถูกโกงสูงกวา 
เน่ืองจาก มีผูซื้อโกงโดยการ
รับสินคาแลวไมจายเงินหรือ
ผูขายโกงดวยการสงสินคาท่ีมี
คุณภาพท่ีไมตรงกับความ
ตองการ 

สถานท่ี ตองเสียเงินเชาท่ีหรือใหบริการ 
หรือโชวสินคาตาง ๆ ซึ่งมี
คาใชจายสูงมาก 

ไมตองเสียคาเชาสถานท่ีแต
ตองมีเน้ือท่ีออนไลนแทน ซึ่ง
เปรียบเทียบคาใชจายแลว 
ประหยัดกวาแนนอน 

คุณภาพสินคา โอกาสถูกโกงไดยากกวา เพราะ
เห็นสินคาตอนซื้อ และสามารถ
ตามไดวาใครเปนคนสง หรือ
ผลิตสินคา 

มีโอกาสเขาใจผิดในสินคา 
เพราะเพียงเห็นแคเฉพาะรูป 
ทําใหเปนหนทางท่ีฉอฉลได
งาย 
 

  
จากการเปรียบเทียบการคาแบบธรรมดา และการคาแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ปรากฏในตารางท่ี 2 พอสรุปไดวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีองคประกอบและผูมีสวนรวมท่ี
คลายกับตลาดท่ัวไป แตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันจะมีการรวบรวมเทคโนโลยีการ
แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลกับเทคโนโลยีการสื่อสารและขั้นตอนตาง  ๆ  ในทางการคาไว
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Market) ซึ่งผูซื้อและผูขายสามารถท่ีจะไดมีโอกาสเปรียบเทียบและตรวจเช็คขอมูล ทําให
เกิดการแขงขันกันอยางเต็มท่ีท้ังในดานและบริการ กอนการตัดสินใจซื้อขายผานทาง
อินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก ซึ่งสามารถใชจายท่ีจะตองเสียไปใหกับรานคาสงและคาปลีก
ลดนอยลง 

 
แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารผานระบบเวิลดไวตเว็บ 

 
Len Keeler (1995, อางใน ชรีรตัน ประจักษธรรม 2541: 29) กลาววา การสื่อสาร

การตลาดผานระบบเวิลดไวดเว็บน้ีกอใหเกิดการปฏิสัมพันธ (Interactivity) ซึ่งชวยให
ผูบริโภคสามารถควบคุมกระบวนการซื้อไดมากขึ้น และเปนการใหโอกาสพวกเขาไดมี
โอกาสเลอืกชนิดของขอมลูท่ีตองการจะไดรับ 

แมวาปจจุบันการสื่อสารการตลาดบนเครือขายอินเทอรเน็ตจะไมสามารถ
ทดแทนการใชสื่อแบบด้ังเดิมไดแตสื่อออนไลนน้ีก็มีคุณประโยชนอยางมาก Keeler ได
กลาวถึงประโยชน 5 ประการของการสือ่สารการตลาดแบบออนไลน ไววา 

1. เปนสื่อท่ีนําเสนอไดอยางรวดเร็ว (Rapaid Presentation) การนําเสนอขาวสาร
ดานการตลาดลงในสื่อจําพวกนิตยสาร หรือวารสารน้ัน จําเปนตองใชเวลายาวนาน แต
สําหรับการสื่อสารผานระบบเวิลดไวดเว็บ เจาของสินคาสามารถเผยแพรขาวสารผานทาง
กระดานฝากขาว หรือรานคาออนไลนไดภายใน  วันเดียวกับท่ีสรางชิ้นงานขึ้น ดังน้ัน สื่อ
ออนไลนจึงเปนสื่อท่ีเร็วท่ีสุดในการสงผานขอมูล 

2. เปนสื่อท่ีปรับเปลี่ยนไดงาย (Easy Modification) การเปลี่ยนแปลงเน้ือหา
บางอยางในสิ่งท่ีพิมพแบบสี่ส ีหรือไดเร็กเมล เปนการกระทําท่ีสิ้นเปลืองคาใชจายมากและ
ใชเวลานาน แตสําหรับการ     เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ บนเวิลดไวดเว็บน้ัน สามารถทําได
งาย ๆ โดยการพิมพขอความใหม หรือเพ่ิมรูปกราฟกขึ้นใหมลงในเว็บเพจ และสงขอมูล
น้ันไปในเครื่องเซิรฟเวอร ซึ่งใชเวลาไมนาน 

3. ราคาถูก (Low Cost) การวัดประสิทธิภาพเรื่องราคาของสื่อด้ังเดิมจะใช CPM 
(Cost per Thousand) ในการวัดสําหรับสื่ออินเทอรเน็ตน้ันในการวัดในรูปของ CPM 
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4. ผูซื้อสามารถมีสวนรวมได (Buyer Involvement) การสื่อสารการตลาดทาง
เวิลดไวดเว็บทําใหผูบริโภคมีสวนรวมไดมากกวาสื่ออื่น ๆ เพราะในเว็บไซตจะมีการ
นําเสนอขอมลูในหลายระดับ (Level of Information) และบางครั้งจะนําเสนอในรูปเมนู ซึ่ง
ผูรับสารสามารถใชเมนูในการเลือกขอมลูท่ีตนสนใจได และพวกเขาสามารถไดรับขอมูล
ตอบกลับไดในทันที นอกจากน้ีเจาของสินคาและบริการยังสามารถสํารวจหรือสอบถาม
ผูรับสารผานทางแบบฟอรมออนไลนไดอีกดวย 

5. ไมมีขอจํากัดในเรื่องพ้ืนท่ีและเวลา (No Limits of Space and Time) การ
สื่อสารแบบออนไลนปราศจากขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานท่ี ซึง่พบและมีปญหามากใน
สื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ กลาวคือ เจาของสินคาจะเสียคาใชจายนอยมากในการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดทางเวิลดไวดเว็บ และเจาของสินคา
ก็จะไมคิดคาใชจายเพ่ิมตามความยาวของสปอรตโฆษณา นอกจากน้ีลูกคายังสามารถเขา
ชมขอมูลขาวสารในเว็บไซตไดตลอดเวลาดวย 

 
ชลิต ลิปนะเวช (2540:14) กลาวถึงการตลาดบนเวิลดไวดเว็บในทางท่ีสอดคลอง

กันวามีลักษณะท่ีพิเศษกวาการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง 
ในลักษณะการสื่อสารการตลาดท่ีใชกันอยูในปจจุบัน รอยละ 80-90 จะเปนการสื่อสารทาง
เดียว และระบบสื่อสารการตลาดบนอินเทอรเน็ตทําใหผูบริโภคสามารถตอบตอสารตาง ๆ 
ไดในทันที จึงเกิดการสื่อสารสองทางขึ้นและจะมีลักษณะเปน Interactive Media ท่ี
สามารถโตตอบกันไดระหวางผูรับและผูสงอันทําใหเกิดการสื่อสารไดในระยะเวลารวดเร็ว
ขึ้น นับเปนแนวทางการสื่อสารในลักษณะใหมท่ีเกิดขึ้นในยุคนี้ 

สื่อ Interactive  เปนสิ่งท่ีนักการตลาดเรียกวาเปนสื่อท่ีเจาะจงเขาถึงตัวบุคคล ดังท่ี 
Phillip Kotler กลาวในการสัมมนาท่ีประเทศไทยเม่ือตนป 2540 ถึงการตลาดในลักษณะ
สวนตัว หรือแบบเจาะถึงตัวบุคคลในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสื่อท่ีเขาถึงตัวบุคคลไดดีท่ีสุดคือ 
อินเทอรเน็ต นอกเหนือจากไดเร็กเมลและไดเร็กมารเก็ตต้ิง ในอีก 2-3 ปขางหนาน้ี หรือแม
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ขอแตกตางของสื่ออินเทอรเน็ตกับส่ืออ่ืน ๆ 
ณัฎยา จรูญกาญจนกุล (2540: 9) ในการสื่อสารผานการตลาดน้ันมีองคประกอบ 

คือ พ้ืนท่ี (Space) เวลา (Time) การสรางสรรคผลงาน (Image Creation) ทิศทางการสื่อสาร 
(Communication Direction) การโตตอบ (Interactive) และการเรียกรองใหกระทํา (Call to 
Active) และเมื่อเปรียบเทียบอินเทอรเน็ตกับสื่อกับสื่อด้ังเดิม พบวามีขอแตกตางในหลาย ๆ 
ดาน ซึ่งสรุปไดดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2    การเปรียบเทียบการสื่อสารการตลาดโดยใชสื่อแบบด้ังเดิมและการสื่อสาร 
                    การตลาดบนอินเทอรเน็ต 

 
ลักษณะทางกายภาพ การสื่อสารการตลาดโดยใช การสื่อสารการตลาดบน 

สื่อแบบด้ังเดิม อินเทอรเน็ต 
1.พ้ืนท่ีท่ีใชในการ
สื่อสารการตลาด
(Space) 

เจาของสินคาตองเสียคาใชจาย
ในการใชพ้ืนท่ีโฆษณาน้ัน ๆ 
ซึ่งมีราคาแพงและมีอยูอยาง
จํากัด ไมวาจะเปนสื่อใด ๆ ก็
ตาม ซึ่งทําใหขาวสารขอมลู
ถูกจํากัด อันเน่ีองมาจากการ
เสียคาใชจายท่ีเกิดจากการซ้ือ
พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีท่ีใชน้ันไมมีขอจํากัด และ
ราคาถูก สามารถใสขอความได
เปนจํานวนมาก เก่ียวกับบริษัท
และตัวผลิตภัณฑ 

2.เวลาท่ีใชในการ
สื่อสารการตลาด 

เวลาจัดวาเปนตนทุนประเภท
หน่ึง ท่ีราคาแพงและมี

P  ผูบริโภคจะใชเวลาในการเขาถึง 
ขอมูล และเสียคาใชจายในสวน
น้ีเองดวย ในการสมัครสมาชิก 
ISP 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
ลักษณะทางกายภาพ การสื่อสารการตลาดโดยใช การสื่อสารการตลาดบน 

สื่อแบบด้ังเดิม อินเทอรเน็ต 
3.การโตตอบ 
(Interactive) 

หากคุณกําลังน่ังชมโทรทัศน
อยู และเห็นการสื่อสาร
การตลาดของสินคาใหมท่ีคุณ
สนใจ เมื่อตองการขอมูล
เพ่ิมเติม ก็ตองไปคนหา
เพ่ิมเติมท่ีรานคาหรือบริษัท
น้ัน ๆ  

เมื่อไดชมสารทางโทรทัศนน้ัน
เสร็จสิ้นแลว ปรากฏเว็บไซต ซึ่ง
เปนท่ีอยูบนอินเทอรเน็ตของ
สินคาน้ัน ๆ บนจอโทรทัศน 
หากยังตองการขอมูลเพ่ิมเติม ก็
สามารถเขาไปคนไดตาม
เว็บไซตดังกลาวน้ัน 

4.การเรียกรองให
กระทํา (Call for 
Action) 

ความสนใจขึ้นอยูกับอารมณ
เปนหลัก 

ความสนใจขึ้นอยูกับขอมูล
ขาวสารเปนหลัก ถาขอมลูท่ี
ปรากฎบนเว็บไซตน้ันดีถูกตอง
ก็มีโอกาสท่ีจะเปนการขายได
กอนคูแขง 

 
กลาวคือ การสื่อสารการตลาดแบบด้ังเดิม ผูโฆษณาสงขาวสารเก่ียวกับภาพพจน

และตัวสินคาไปยังกลุมเปาหมายเพ่ือดึงดูดใจใหมีการซื้อขายสินคา แตในสื่ออินเทอรเน็ต
น้ันผูบริโภคเปนผูคนหาขอมูลขาวสารนั้นเอง ดังน้ันการใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อ จึงนับไดวา
สามารถเจาะเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ   มากกวาสื่ออื่น ๆ เพราะสื่ออื่น ๆ 
จัดวาเปนสื่อสารมวลชน ซึ่งแมวาจะเขาถึงประชาชนไดมากกวา แตยากท่ีจะวัดผลสนอง
กลับ (Response) แตสื่ออินเทอรเน็ต เมื่อมีผูชมเขาเย่ียมเว็บไซต จะมีวิธีการนับต้ังแตระดับ  
คราว ๆ ไปจนถึงละเอียดท่ีสุด เชน Visits, Counter, Hitrate และในบางครั้งท่ีจะเขาถึง     
ขอมูลท่ีผูชมตองการได อาจตองมีการใสรายละเอียดของบุคคลท่ีเขาชมดวย ซึ่งขอมลู
เหลาน้ีสามารถนํามาใชประโยชนไดในอนาคต 
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ในดานรูปแบบการนําเสนอสารบนอินเทอรเน็ตน้ันมีองคประกอบท่ีแตกตางไป
จากสื่อด้ังเดิมเชนกัน แตในขณะเดียวกันก็มีลักษณะผสมผสานคณุสมบัติของสื่อหลาย ๆ 
สื่อเขาดวยกัน (พงษระพี เตชพาหพงษ, 2539: 88) สรปุไดดังน้ี    
  
ตารางท่ี 3 รูปแบบการนําเสนอสารในสือ่ตาง ๆ  
 
ลักษณะ สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต 
1.
ภาพน่ิง 

มีท้ังภาพท่ีสี และ
สองส ีความ
สวยงามขึ้นอยูกับ
คุณภาพการพิมพ 

 สามารถนําเสนอ
ภาพน่ิงท่ีมีความ
สวยงามและ
เหมือนจริงได 

สามารถนําเสนอ
ภาพน่ิงท่ีมีความ
สวยงามและ
เหมือนจริงได 

2.
ภาพเคลื่
อนไหว 

  สวนมากจะ
นําเสนอดวย
ภาพเคลื่อนไหว 

นําเสนอ
ภาพเคลื่อนไหว
ไดเหมือนกับสื่อ
โทรทัศนสามารถ
ถายทอดสัญญาณ
ภาพจากโทรทัศน
ได และสามารถ
นําเสนอ 
Animation ได
ดวย 

3.เสียง  มีเฉพาะเสียง
เทาน้ัน แตมีท้ัง
เสียงพูด 
เสียงเพลง และ
เสียงประกอบ 

มีท้ังเสียงพูด 
เสียงเพลง และ
เสียงประกอบ 

มีเสียงประกอบ
และสามารถ
ถายทอด
สัญญาณเสียงจาก
วิทยุได 
 

4.ภาพ   อาจนําเสนอได เสนอในรูปของ 
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5.อายุ
ของสิ่ง
โฆษณา 

ยาว, ดูซ้ําได 
สามารถเก็บเปน
ขอมูลยอนหลังได 

สั้น, ดูซ้ําไดยาก 
เพราะเวลา
ออกอากาศไม
แนนอน 

สั้น, ดูซ้ําไดยาก 
เพราะเวลา
ออกอากาศไม
แนนอน 

ยาว, ดูซ้ําไดเก็บ
บันทึกในรูปของ
ไฟลหรือพิมพ
เปนเอกสารได  ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ลักษณะ สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ท 

    และเก็บเปนหลักฐาน
ขอมูลยอนหลังได 

 
การสรางเว็บไซตใหนาสนใจ 
เบอรเกอร แอนด กรอน (Barker & Gronne: 1996) เรื่อง “Advertising on the 

World Wide Web” กลาวไววา สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการออกแบบเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต 
คือ การแสวงหาวิธีการดึงดูดความสนใจ ใหผูใชบรกิารอินเทอรเน็ตเขามาชม และทําให
ผูชมใชเวลากับเว็บของเจาของสินคานาน ๆ  สิ่งสําคญัคือการคงไวซึ่งความสนใจจากผูชม 
(Retain) การใหรางวัลตอความต้ังใจของผูชม เพ่ือสรางความรูสึกท่ีดีในการชมเว็บไซต 
เพ่ือการเปดรับในครั้งตอ ๆ ไป 

ในการสรางสรรคเว็บไซตตองคํานึงถึงการสรางอยางมีคุณคาท่ีเปนประโยชนท่ี    
ผูรับสารจะไดรับทําใหเกิดความสนใจติดตามเน้ือหาบนเว็บไซต และออกจากเว็บไซตดวย
ความประทับใจอันทําใหตองกลับมาเย่ียมชมอีกครั้งในภายหลัง หลักพ้ืนฐานในการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือดึงดูด เพ่ือใหเกิดความสนใจ มีดังน้ี 

1. Infomercial (Product-Related Information)เปนการสรางสรรคคณุคาทางการ
ตลาดโดยการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับผลิตภัณฑ โดยท่ัวไปจะมีผลิตภัณฑเฉพาะ
ดานท่ีมีความซับซอนและตองทําความเขาใจ เชน ซอฟตแวรคอมพิวเตอร รถยนต 
เครื่องจักร ฯลฯ เน่ืองจากลูกคาจะไมสนใจคนหาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ัว ๆ ไป (Low 
Involvement Product) ซึ่งไมมีคุณคาเพียงพอในการเสยีเวลาเขาชม แต Infomercial จะเปน
การใหรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑโดยเฉพาะรวมถึงผลิตภัณฑท่ีมีการ
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2. Advertainment (Entertainment or Information of a more General Character) 
เปนการสรางสรรคคุณคาสูสารการตลาด โดยไมเนนการใหขอมูลของผลิตภัณฑน้ัน ๆ 
โดยมากจะเปนสินคาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน เชน เครื่องด่ืม เสื้อผา ซึ่งไมมีขอมูลมาก
เหมือนกับสินคาเฉพาะดาน จุดเดนของ Advertainment อยูท่ีการใหความบันเทิงแกผูชม 
เชน การเลนเกม การแขงขันตาง ๆ การทายปญหา ฯลฯ สามารถใชประโยชนจาก
ความสามารถในดานปฏิสัมพันธของอินเทอรเน็ต นับเปนจุดดึงความสนใจใหผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตหันมาสนใจเว็บไซตของเจาของสินคากลยุทธน้ีเหมาะกับสินคาท่ีมีความ
ซับซอน ซึ่งไมสามารถสรางคุณคาผานขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑได แตเปนการ  สื่อสาร
การตลาดเพ่ือภาพลักษณท่ีดีตอตัวผลิตภัณฑและบริการ 

3. การอํานวยความสะดวกในการซื้อแกผูใช (Purchase Facilitation) เปนการ
สรางคุณคาใหกับเว็บไซตดวยวิธีการรวบรวมคําสั่งซื้อ การชําระเงิน และในบางคร้ังแมแต
การจัดสงสินคา ท้ังน้ีเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูท่ีชม เหมาะสําหรับสินคาท่ีมีการทดลอง
ซื้อ (Prepurchase Trial)     และสามารถประยุกตใชกับสินคาท่ีมีความซับซอนนอย    ถาเกิด
ความยุงยากในการแสวงหาผลิตภัณฑผานชองทางในการสื่อสารการตลาดเดิม ๆ ซึ่ง
สามารถลดความยุงยากลงไปได   เชน เทคนิคโฮมชอปปง    สําหรับการซื้อสินคาจาก
เว็บไซตซึ่งจะตองเสนอทางเลือกในการซื้อสินคาท่ีรวดเร็วกวา  ถูกกวา   เมื่อเปรียบเทียบ
กับชองทางในการซื้อแบบอื่น ๆ หรือเทคนิค Integrated Advertising เปนการรวมเอาหนาท่ี
ตาง ๆ มารวมไวในเว็บไซต ซึ่งเปนการเพ่ิมขอผูกมัดในเชิงธุรกิจลงไปในสื่อ เพ่ือสราง
รายไดจากการสื่อสารการตลาดบนเว็บไซต เชน การมีคําสั่งซือ้สําหรับการซื้อสินคา และ
การชําระเงิน เปนตน 

โดยปกติสื่อท่ีมีกระบวนการปฏิสัมพันธ สามารถแสดงไดต้ังแตภาพของ
ผลิตภัณฑและขอมูลของสนิคา จนถึงการสรางกิจกรรมทางการขายและการชําระเงิน หรือ
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การรักษาความนิยมใหกับเว็บไซตเพื่อการเขามาชมเว็บไซตซ้ําอีก 
การโฆษณาและการประชาสัมพันธเว็บไซต เพ่ือใหผูชมเว็บท่ีเคยเขามาชม

เว็บไซตกลับมาเย่ียมชมสม่ําเสมอ พอสรุปไดดังตอไปน้ี (Ellsworth and Ellsworth. 1995: 
271) 

1. ตองทําใหเว็บไซตน้ันเปนสิ่งท่ีจําเปนสูงสุดสําหรับผูชม (Indispensable Tool 
or Resource) เชน สามารถลิงคกับฐานขอมูลได มีคําแนะนําเก่ียวกับอินเทอรเน็ตและ
เว็บไซตตาง ๆ เปนเครื่องมือในการคนควา มีคําตอบเก่ียวกับภาพและไฟลท่ีผูชมใครรูใน
ขณะท่ีลิงคผุชมจะมีความรูสึกวาเปนการกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชน ซึ่งหากวาเว็บไซต
ของบริษัทมีการเชื่อมโยงขอมูลกับแหลงท่ีนาสนใจ จะเปนเครื่องมือชวยใหผูชมกลับมา
เย่ียมชมอีกครั้งหน่ึง 

2. สรางความกระตือรือรน (Curiosity)  ถาเว็บไซตมีขนาดใหญและมีขั้นตอนใน
การเขาชมเว็บไซต  ผูชมก็จะเขามาเย่ียมชมอีก  เพราะความอยากรูแตขอมูลและวิธีการ
นําเสนอท่ีสรางขึ้นจะตองมีการเรียงลําดับเน้ือหาท่ีตองชัดเจน  เขาใจงาย  แตตองใหผูชม
รูสึกวางายตอการท่ีจะติดตามขอมูลเหลาน้ัน และเปนเว็บไซตท่ีมีคุณคาตอการท่ีจะกลับมา
ติดตามเน้ือหาตอไป 

3. การเปลี่ยนแปลง  (Item Turnover)  ควรมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาสมํ่าเสมอ 
(Update) อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  เพ่ือท่ีการเย่ียมชมครั้งใหมของผูชมไดรับขอมูลหรือ
รูปแบบของเว็บไซตท่ีเปลี่ยนไปจะทําใหไมเกิดความรูสึกซ้ําซาก  นอกจากน้ันอาจจะใชตัว 
Cookies (เปนการเก็บขอมูลมาเย่ียมชมเว็บไซตน้ีเอาไวในเคร่ืองเซิรฟเวอรของเรา)  และถา
กลับมาเยี่ยมชมอีกเว็บไซตน้ันก็สามารถรูได และอาจมีการทักทายเปนพิเศษ  ท้ังหมดน้ีถือ
วาเปนวิธีการท่ีทําใหเว็บไซตทันสมัยอยูเสมอ (ศุภชัย   สุขะนินทร , 2542:94) 

4. จัดกิจกรรมท่ีนาสนใจซึ่งเปนแหลงเดียวท่ีมีสิ่งท่ีผูชมตองการ (Unique Event 
or Resource) บางครั้งอาจจัดการประกวดหรือมอบของที่ระลึกตาง ๆ เพ่ือสรางความสนใจ
และติดตาม หรืออาจใหบริการตอบคําถามในเร่ืองตาง ๆ โดยผูชมฝากคําถาม (FAQ) ไว
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5. การทํารายชื่อของสมาชิก (Mailing List) เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการเพ่ิม
ความภักดีของผูบริโภคและสรางการรับรูท่ีเพ่ิมขึ้นคือการสรางรายชื่อสมาชิก Mailing List 
โดยใหผูท่ีเขามายังเว็บไซตลงทะเบียนเปนสมาชิก โดยสมาชิกไดรับขาวความเคลื่อนไหว
ผานอีเมลสัปดาหละครั้ง นอกจากน้ีสามารถบันทึกจากอีเมล และไฮเปอรเท็กซลิงคท่ีผูใช
สามารถเชื่อมเขาสูอีเมลไดโดยตรง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเก็บขอมูลของผูใช 

 
นอกจากการออกแบบเว็บไซตใหมีความสวยงามดึงดูดใจแลว ยังมีกลยุทธท่ีชวย

ใหผูใชบริการเขามาเย่ียมชมเว็บไซตอยางสม่ําเสมอ ดังน้ี 
1. ใหเลนเกมและชิงโชค โดยใหผูเขาชมตอบปญหาและจับรางวัลจากผูท่ีตอบ

ถูกเปนประจํา คําถามน้ันควรจะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับเว็บไซตหรือสินคาหรือบรกิารของ
บริษัทน้ัน ๆ และรางวัลควรจะเปนของท่ีมีคุณคามีราคาแพงพอสมควร หรืออาจจะเปนสิ่ง
ท่ีหายากท่ีหาท่ีอื่นไมได เชน ใชสถานท่ีเปนรางวัลลอใจ อาทิเชน ใครติดใจสีสันอยาง     
จาไมกา ลองเขาไปสมัครไดท่ี Reggae Runaway (http://www.websponsors.com/cgi-
in/reggae.pl?username=netfreebies) อาจจะไดไปเยือนฟรี เปนตน การชิงโชคน้ีจะทําให   
ผูใชบริการเว็บไซตเขามาเย่ียมชมเว็บไซตอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะมีรวมเลนเกมและลุน  
รางวัลท่ีแจกให 

2. ใหสินคาหรือบริการแกผูมาเย่ียมชมเว็บไซตโดยไมตองเสียคาใชจาย เปนการ
ตอบแทนผูท่ีเขามาเยี่ยมเว็บไซต โดยอาจจะแจกเปนซอฟตแวรหรือบริการตาง ๆ ซึ่งขึ้นอยู
กับประเภทของเว็บไซต ซึ่งของแจกฟรีเหลาน้ีเจาของเว็บไซตอาจทําขึ้นเองหรือสรางลิงค
ไปยังแหลงขอมูลอื่นก็ได การใหของโดยไมคิดมูลคาน้ันเปนรากฐานในการนําผูคนมายัง
เว็บไซต 

3. สราง Chat Room และ IRC  คือการสรางความสัมพันธระหวางผูทองเว็บไซต
ดวยกันใหมารักในเว็บไซตน้ัน ๆ โดยการมีหองไวสําหรับใหคนท่ีเขามาในเว็บสามารถ
พูดคุยไดหลาย ๆ คนโดยการพิมพขอความ ซึ่งจะแสดงผลบนหนาจอใหผูอื่นท่ีอยูใน Chat 
Room เห็นได เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได ดังน้ี การบริการน้ีชวยสรางความ
เพลิดเพลินใหกับผูเขาชมเว็บไซต ทําใหไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง
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4. การใหผูชมสมัครเปนสมาชิกบนเว็บไซต โดยมีชองหรือแบบฟอรมใหกรอก
รายละเอียดเก่ียวกับตัวผูเขาชมเว็บไซต เพ่ือประโยชนในการสงขอมูลใหม ๆ ท่ีผูสมัคร
สมาชิกสนใจ โดยสงผานอเีมล ซึ่งในอีเมลจะบรรจุ URL ของเว็บไซต  เพ่ือใหสมาชิกคลิก
เขามายังเว็บไซตของเราไดทันทีขณะอานอีเมล  และอาจจะมีการจับรางวัลมอบใหแก
สมาชิกผูโชคดีอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือชวยกระตุนใหมีผูสมัครเปนสมาชิกเว็บไซตมากขึ้นใน
กรณีเว็บไซตเพ่ือการขายสนิคา อาจมีการแจงขาวเก่ียวกับแคมเปญตาง ๆ จัดทําคูปอง
สวนลด สามารถใชในการซื้อสินคาได (สมชัย จิว, 2540: 75) 

5. ICQ คือ เครือ่งมือในการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตท่ีชวยในการติดตอกัน
ไดทุกครั้งท่ีมีการออนไลนบนอินเทอรเน็ต และยังชวยใหนักธุรกิจ หรือผูท่ีสนใจ ตองการ
ถามขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการในเว็บไซต สามารถสอบถามไดทันที 

6. สราง Newsgroup เปนการสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
เจาของเว็บไซตกับผูเย่ียมชม หรือระหวางผูชมดวยกันเอง และเปนวิธีการท่ีชวยใหประสบ
ความสําเร็จในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดเร็วขึ้น โดยใหสมาชิกสงคําแนะนําหรือคําติชม
ตาง ๆ มายังเว็บไซต อาจจะสรางบางสิ่งขึ้นมากระตุน Newsgroup ไดการกระตุนจะสงผล
ใหเกิดความต่ืนตัวและการเพ่ิมปริมาณ Newsgroup อีกดวย เมื่อผูชมมีความรูสึกมีความ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับเจาของเว็บไซต ดังน้ัน ผลท่ีเกิดจากการสราง Newsgroup จะ
นําไปสูการใชและนิยมในสินคาและบริการของเราได นอกจากน้ียังไดรับขอแนะนําในการ
ปรับปรุงสินคา ท่ีเกิดจากความจริงใจของลูกคา เพราะมาจากมิตรภาพท่ีดีตอกัน 

7. ใหบริการ FAQ (Frequently Asked Questions) คือขอมูลเอกสารท่ีรวบรวม
จากคําถามและคําตอบ ซึ่งไดรับการพัฒนาจากคําถามท่ีผูชมเว็บไซตสงเขามาทางอีเมล    
ไอซีคิว หรือนิวกรุป ท่ีเจาของเว็บไซตเขารวมหรือสรางขึ้นเอง FAQ มีเนื้อหาท่ีงายตอ
ความเขาใจ และแมวาจะกวางขวางและครอบคลุมในหลายหัวขอ แตการท่ีผูชมจะเขาไป
อานเอกสารจะใชวิธีงาย ๆ ดวยการสงคําถามผูชมก็จะไดรับเลือกลงสูพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับ
ความตองการโดยพิจารณาคําถามน้ัน วิธีการน้ีจะชวยสรางความมั่นใจใหกับเจาของ
เว็บไซต และชวยใหธุรกิจมีความใกลชิดกับกลุมเปาหมายไดดียิ่งขึ้น การปรับปรุงไฟล
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ทฤษฎีการส่ือสารงานนวัตกรรม (Innovation Theory) 

 
นวัตกรรม  (Innovation) หรือสิ่งท่ีเปนของใหมน้ันไดมีผูใหคํานิยามเก่ียวกับคําน้ี

ไวดังตอไปนี้ 
บารแนตต (Bamett) ใหคํานิยามนวัตกรรมไววา หมายถึง “แนวความคิดตาง ๆ 

แบบแผนพฤติกรรม หรือสิ่งของใหมท่ีแตกตางไปจากของที่มีอยูเดิม ของใหมในท่ีน้ีจึง
ครอบคลุมเรือ่งราวตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง ไมวาจะเปนสิ่งท่ีมองเห็น  สามารถสัมผัสได
ดวยประสาทท้ังหารวมท้ังท่ีเปนแบบแผนพฤติกรรม ความประพฤติตามระบบสังคม
ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ตลอดจนสิ่งประดิษฐวิทยาการใหม ๆ และสิ่งท่ีไมเห็นเปนวัตถุ” 

โรเจอรส (Rogers) ใหความหมายของนวัตกรรมวา หมายถึง ความคิด การกระทํา 
หรือสิ่งของซึง่บุคคลเห็นหรือนึกวาเปนของใหม ไมวาสิ่งน้ันจะเปนของใหม โดยนัยของ
เวลาต้ังแตแรกใชหรือแรกพบหรือไม  การท่ีบุคคลรับรูวาสิ่งน้ันเปนของใหมจะเปนเครื่อง
ตัดสินการตอบสนองท่ีมีตอสิ่งน้ัน    ดังน้ัน ถาเห็นวาอะไรเปนของใหมสําหรับตน สิ่งน้ัน
ก็จะถือวาเปนนวัตกรรม 

โดยสรุปแลว นวัตกรรมก็คือของใหมท่ีแตกตางจากท่ีบุคคลเคยคิด หรือเคยมีมา 
นวัตกรรมบางอยางท่ีเปนสิ่งท่ีมีมานานแลวในสังคมอื่น แตหากเพ่ิงนํามาใชหรือเปน
ของใหมในอกีสังคมหน่ึง ก็ถือวาสิ่งน้ันเปนนวัตกรรมในสังคมน้ันดวยเชนกัน 

 
กลาวไดวา แนวความคิดท่ีสําคัญท่ีสุดของการสือ่สารงานนวัตกรรมคือ การ

สื่อสาร เปนสิ่งจําเปนท่ีขาดเสียไมไดของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งกระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีอยูดวยกัน 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ 

1. การประดิษฐ คือ กระบวนการท่ีความคิดใหม สิ่งใหม หรือวิธีปฏิบัติใหมถูก
ประดิษฐหรือพัฒนาขึ้นมา ตัวอยางเชน มีการคิดคนหรือพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็คทรอนิคสขึ้นมาเพ่ือใชเปนชองทางใหมในการทําธุรกิจ 
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2. การเผยแพร คือ กระบวนการท่ีความคิดใหม สิ่งใหม หรือวิธีปฏิบัติใหมถูก
ถายทอดไปยังสมาชิกในระบบสังคม เชนกรณีท่ีมีการเผยแพรแนวความคิดและแนวปฏิบัติ
ทางระบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคสผานทางสื่อตาง ๆ มาสูประชาชน 

3. ผลคือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระบบสังคมเน่ืองมาจากการยอมรับหรือ
ปฏิเสธนวัตกรรมเชน การท่ีประชาชนโดยทั่วไปเริ่มยอมรับการสื่อสารผานทางระบบ    
พาณิชยอิเล็คทรอนิคส 

จากขั้นตอนของกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความ   
คิดใหม สิ่งใหม หรือวิธีปฏิบัติใหม จะตองถูกประดิษฐหรือสรางขึ้นมาเสียกอน (จากแหลง
ภายในหรือแหลงภายนอกระบบสังคม) กอนท่ีจะมีผลตอโครงสรางของระบบสังคมและ
ตอบทบาทหรือตอหนาท่ีของสมาชิกภายในระบบสังคม หลังจากการประดิษฐแลว 
นวัตกรรมจะตองถูกเผยแพรไปยังสมาชิกท้ังหมดภายในระบบสังคม เพ่ือใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง โครงสรางและหนาท่ีของระบบสังคมจะเปลี่ยนแปลงก็ตอเมื่อมีการยอมรับ
หรือปฏิเสธนวัตกรรมน้ัน 

ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ัง 3 ขั้นตอนน้ี กลาวไดวา การสื่อสารจะ
เขามามีความสําคัญมากท่ีสุดในขั้นตอนการเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดมีนักวิชาการหลาย
ทานท่ีไดพูดถึงการเผยแพรนวัตกรรมไวดังตอไปน้ี 

แคทซ (Katz) และคณะ ไดใหคํานิยามของการเผยแพรนวัตกรรม (Diffusion of 
Innovation) ไววา “เปนการยอมรับแนวความคิด และขอปฏิบัติใหม โดยบุคคลหรือกลุม
บุคคลในชวงระยะเวลาหน่ึง โดยอาศัยสื่อหรือชองทางติดตอสื่อสาร ไปสูโครงสรางของ
สังคม ระบบวัฒนธรรมและคานิยมทางสังคม”  

โรเจอรส (Rogers) ไดอธิบายถึงกระบวนการท่ีนวัตกรรมเผยแพรไปสูสมาชิกใน
สังคมวามีลักษณะคลายกระบวนการสื่อสารอยางงาย ๆ คือ ผูสงสารซึ่งมีความรูเก่ียวกับ
นวัตกรรมถายทอดแนวความคิดท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมน้ันไปยังผูรับสารซึ่งไมมีความรู
เก่ียวกับนวัตกรรมน้ันเลย โดยใชสื่อหรือชองสารซึ่งสามารถใชติดตอสื่อสารกันได
ระหวางผูสงสารและผูรับสาร 

การเผยแพรนวัตกรรมมีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 
1. นวัตกรรม (Innovation) เปนความคิดใหม การปฏิบัติใหม หรือสิ่งใหมท่ี

สมาชิกในสังคมเห็นวาเปนของใหม ในงานวิจัยน้ีคือ ระบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคส 
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2. ชองทางการสื่อสาร (Communication Channels) คือ การท่ีผูประดิษฐสง
นวัตกรรมไปยังสมาชิกในระบบสังคมโดยผานชองทางการสื่อสาร ดวยมีวัตถุประสงคให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรม ซึ่งในงานวิจัยน้ีคือ     การใชระบบพาณิชยอิเล็ค-
ทรอนิคสในการติดตอสื่อสารหรือเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ  

3. ชวงระยะเวลาหนึ่ง (Over Time) ในกระบวนการเผยแพรนวัตกรรม เวลาจะเขา
มาเก่ียวของในสามสถานการณ คือ กระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับนวัตกรรม ความรวดเร็ว
ในการยอมรับนวัตกรรม และอัตราการยอมรับนวัตกรรม 

4. สมาชิกในระบบสังคม (Social System)  
โดยสรุป การเผยแพรนวัตกรรมก็คือรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร แตจะเปนการ

สื่อสารชนิดพิเศษท่ีมุงเฉพาะการถายทอดความคิดใหม สิ่งใหม หรือวิธีปฏิบัติใหม และจะ
มุงไปท่ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม น่ันคือ การยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม 

การยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมเปนการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นโดยบุคคล โรเจอรส 
ไดใหคํานิยาม การยอมรับนวัตกรรม (Adoption) ไววา หมายถึง การตัดสินใจนํา 

นวัตกรรมน้ันไปใชอยางเต็มท่ี เพราะคิดวานวัตกรรมน้ันเปนวิธีท่ีดีกวาและมี
ประโยชนมากกวา สวนการปฏิเสธนวัตกรรม (Rejection) ก็คือการ   ตัดสินใจไมนํา
นวัตกรรมน้ันมาใช 

 
นอกจากน้ี โกลเซนและราลิส (Goldsen and Ralis) ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับ

การยอมรับนวัตกรรมไว 3 ประการคือ 
1. เปนการยอมรับครั้งแรกหรือเปนการทดลองใชนวัตกรรมของคนใดคนหนึ่ง

หรือของกลุมหน่ึง 
2. เปนการใชนวัตกรรมน้ันตอไปเรื่อย ๆ  
3. เปนการยอมรับทางดานจิตใจของแตละคนท่ีมีตอนวัตกรรมหลังจากท่ีไดนํา

นวัตกรรมน้ันไปใชเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน  
 
เมื่อสมาชิกในระบบสังคมไดรับขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีไดถูกเผยแพรผาน

สื่อตาง ๆ บุคคลก็จะเขาสูกระบวนตัดสินใจเก่ียวกับนวัตกรรม (Innovation-Decision 
Process) ซึ่งจะเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในสมองท่ีบุคคลจะตองผานขั้นหรือระยะตาง ๆ 
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ในระยะแรก นักวิจัยเก่ียวกับการเผยแพรนวัตกรรมมีความเห็นวากระบวนการใน
การตัดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมมีหาขั้น หรือ หาระยะดวยกัน คือ (1) 
เริ่มตนดวยการตระหนักหรือต่ืนตัว (Awareness) คือมีความรูเก่ียวกับความคิดใหม สิ่งใหม
หรือวิธีปฏิบัติใหม (2) ขั้นสนใจ (interest) ในขั้นน้ีบุคคลจะแสวงหาความรูเก่ียวกับ
นวัตกรรมมากย่ิงขึ้น (3) จากน้ันก็ถึงขั้นประเมินผล (evaluation) ในขั้นน้ีบุคคลจะพัฒนา
ทัศนคติท่ีชอบหรือไมชอบนวัตกรรมน้ัน (4) ขั้นการนํานวัตกรรมน้ันไปทดลองใชในวง
กวาง(small-scale trial) (5) ขั้นสุดทาย คือ ขั้นการยอมรับหรือปฏิเสธการนํานวัตกรรมไป
ใช 

ตอมา โรเจอรส (Rogers) ไดเสนอแบบจําลองใหมของกระบวนการตัดสินใจ
เก่ียวกับนวัตกรรม (Innovation-Decision Process) โดยจัดกระบวนการยอมรับนวัตกรรม
เปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นความรู (Knowledge Stage) คือ ขั้นท่ีบุคคลรูจักนวัตกรรมเปนครั้งแรก 
และพอมีความเขาใจวานวัตกรรมน้ันสามารถทําหนาท่ีอะไรไดบาง โดยความรูเกี่ยวกับ
นวัตกรรมในขั้นน้ี แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

- ความรู หรือความตระหนักวานวัตกรรมน้ันมีอยู เชน การรูวาขณะน้ีไดมี
การบริการระบบสื่อสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเกิดขึ้น 

- ความรูวาจะใชนวัตกรรมอยางไรจึงจะเหมาะสม ความรูประเภทน้ีไดจาก
ขาวสารท่ีจะชวยใหสามารถใชนวัตกรรมไดอยางถูกตอง นวัตกรรมท่ีมีความซับซอนมาก
เพียงใด ความจําเปนท่ีจะตองมีความรูประเภทน้ีก็ยิ่งมีมากขึ้นเทาน้ัน 

- ความรูเก่ียวกับนวัตกรรมน้ัน ๆ เชน รูวาระบบสื่อสารไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสคืออะไร มีคุณลักษณะและประสิทธิภาพอยางไร มีกระบวนการในการ
ทํางานอยางไร เปนตน 

ในบางครั้ง บุคคลท่ียอมรับนวัตกรรมไปใชอาจไมมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม จึง
ทําใหไม   เขาใจวิธีการใชท่ีถูกตองเหมาะสมหรือนําไปใชอยางไมเต็มศักยภาพเทาท่ีควร 
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2. ขั้นการจูงใจ (Persuasion Stage) ในขั้นน้ีบุคคลจะสรางหรือพัฒนาทัศนคติท่ี
ชอบหรือไมชอบนวัตกรรม เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับตัวนวัตกรรม ซึ่งเปนเรื่องของ
อารมณหรือความรูสึก โดยบุคคลจะสรางทัศนคติท่ีมีตอนวัตกรรมน้ันก็ตอเมื่อมีความรู
เก่ียวกับนวัตกรรมน้ันแลว ในขั้นน้ี บุคคลจะมีความรูสึก   ผูกพันกับนวัตกรรมมากขึ้น จะ
แสวงหาขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมน้ันอยางจริงจัง และตีความหมายขอมูลท่ีไดมาโดย
พิจารณารวมกับสถานการณสวนตัวท้ังในปจจุบันและอนาคตวา การรับนวัตกรรมน้ันจะ
ใหผลดีและผลเสียหรือมีความเสี่ยงมากนอยเทาใด ในขั้นน้ีบุคคลจะตองการแรงเสรมิ
ทัศนคติท่ีมีตอนวัตกรรมน้ัน โดยจะหาจากการติดตอกันระหวางบุคคล และในการพัฒนา
ความรูสึกชอบหรือไมชอบนวัตกรรมน้ี บุคคลจะนํา         คุณลักษณะของนวัตกรรมเขามา
เก่ียวของดวย 

 
ทัศนคติเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในขั้นการจูงใจน้ี สามารถแบงออกไดเปน 2 

ประเภท คือ 
- ทัศนคติเฉพาะที่มีตอนวัตกรรม คือ ทัศนคติท่ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวยชอบ

หรือไมชอบประโยชนของนวัตกรรม ทัศนคติดน้ีมีอิทธิพลตอนวัตกรรมท่ีกําลังแพร และท่ี
จะเผยแพรในอนาคตดวย น่ันคือ หากบุคคลมีประสบการณท่ีดีกับนวัตกรรมและการ
เผยแพรนวัตกรรมในปจจุบัน ก็จะมีทัศนคติท่ีดีตอนวัตกรรมในอนาคตดวย ในทางตรงกัน
ขาม หากบุคคลไดรับประสบการณท่ีไมดีตอนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมใน
ปจจุบัน   ก็จะทําใหมีทัศนคติในทางลบตอนวัตกรรมในอนาคตดวยเชนกัน 

- ทัศนคติท่ัวไปที่มีตอการเปลี่ยนแปลง คือ ทัศนคติกวาง ๆ ท่ีเอื้ออํานวยให
กลุมเปาหมายเปลี่ยนแปลง โดยกลุมเปาหมายท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลงน้ีจะ
รูสึกพัฒนาตนเองและแสวงหาขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีจะเปนประโยชนตอตนเอง 

3. ขั้นการตัดสินใจ  (Decision Stage) เมื่อบุคคลไดผานขั้นตอนท้ังสองแลว 
บุคคลจะตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม โดยนวัตกรรมท่ีสามารถนําไป
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นวัตกรรมท่ีถูกยอมรับในขั้นตัดสินใจน้ี อาจถูกปฏิเสธตอไปหรืออาจถูกยอมรับ
ในภายหลังก็ได หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีบุคคลไดรับ 

4. ขั้นการยืนยัน (Confirmation Stage) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ
ยอมรับนวัตกรรม ซึ่งอาจมีระยะเวลายาวนาน จนกระท่ังยอมรับแนวความคิดใหมไป
ปฏิบัติเปนการถาวรจริง ๆ ในขั้นการยืนยันน้ี บุคคลจะแสวงหาขาวสารเพ่ิมเติมเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีไดกระทําไปแลว แตก็อาจเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจน้ันได หากวาไดรับขาวสารท่ีขัดแยงกับขาวสารท่ีนําไปสูการตัดสินใจในครั้ง
กอน อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปบุคคลจะพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงหรือลดความขัดแยง 
ดังน้ัน การแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับนวัตกรรม การไดรับขาวสารจากสื่อมวลชน การ
ไดรับคําแนะนําจากเพ่ือนและบุคคลใกลชิดตลอดจนการเห็นผลสาํเร็จของนวัตกรรมนั้น
จะมีอิทธิพลตอขั้นการยืนยันมาก  

 

ในการยอมรับนวัตกรรมใด ๆ น้ัน สมาชิกของระบบสังคมแตละคนจะผาน
ขั้นตอนและกระบวนการเชนเดียวกัน แตกระบวนการของแตละคนอาจใชเวลาตางกันมาก 
บางคนอาจยอมรับเร็ว บางคนอาจยอมรับชา ดวยเหตุน้ี จึงไดมีการจัดประเภทผูยอมรับ
นวัตกรรมตาง ๆ โดยอาศัยความเร็วหรือความชาในการยอมรับนวัตกรรม ออกเปน 5 
ประเภท ดังน้ี 

1. พวกชอบของใหม (Innovators) หรือกลุมล้ําสมัย เปนพวกท่ีนําความคิดใหม
ไปปฏิบัติเปนกลุมแรก ซึ่งเปนพวกท่ีมีนิสัยชอบเสี่ยงภัย และกระหายท่ีจะลองของใหม มี
ความเปนวิทยาศาสตร เปนพวกท่ีเต็มใจท่ีจะรับผลเสียหายหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากการ
ใชนวัตกรรมน้ัน และเมื่อเทียบกับผูยอมรับนวัตกรรมประเภทอื่น พวกชอบของใหมจะมี
การศึกษาดีกวาเดินทางออกนอกถิ่นท่ีอยูบอยกวา คบคาสมาคมกับคนนอกทองถิ่นมากกวา 
รวมท้ังเปนพวกท่ีเรียนรูและยอมรับนวัตกรรมไดเร็วกวา 

2. พวกรับเร็วสวนแรก  (Early Adopters)  หรือกลุมนําสมัย  เปนพวกท่ีมีลักษณะ
นาเชื่อถือ เปนท่ีเคารพนับถือ และมีระดับของการเปนผูนําทางความคิดมากท่ีสุด เปนพวก
ท่ีพรอมจะยอมรับนวัตกรรมตอเมื่อไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบแลว 
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3. พวกรับเร็วสวนมาก (Early Majority) หรือกลุมนําสมัย เปนคนสวนใหญท่ีรับ
เร็ว เปนพวกท่ีมีความรอบคอบระมัดระวัง มีการติดตอสมาคมกับผูรูและมักเปนผูนําใน
ตอนทาย 

4. พวกรับชาสวนมาก (Late Majority) หรือกลุมตามสมัย เปนคนสวนใหญท่ีรับ
ชา เปนพวกท่ีขี้สงสัย ไมคอยไวใจ และมีทัศนคติท่ีไมเอื้ออํานวยตอความเปลี่ยนแปลงมาก
นัก 

5. พวกลาหลัง (Laggard)หรือกลุมลาสมัย เปนพวกท่ียึดถือประเพณีโบราณอยาง
ฝงหัว เปนพวกท่ีรับชามากหรือไมรับเลย มีลักษณะผูกติดอยูกับทองถิ่นมากท่ีสุด ไมคอยมี
โอกาสเดินทางออกนอกถิ่นท่ีอยู หรือติดตอคบคาสมาคมกับคนนอกทองถิ่น 10 

ในกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับนวัตกรรมแตละบุคคล คุณลักษณะของ
นวัตกรรมก็เปนปจจัยสําคัญอีกตัวหน่ึงท่ีเขามามีอิทธิพลตอการยอมรับหรือปฏิเสธ
นวัตกรรมน้ันโดยคุณลักษณะของนวัตกรรมท่ีเอื้อประโยชนตอการยอมรับมี 5 ประการ 
คือ 

1. ประโยชนหรือความไดเปรียบเชิงเทียบ (Relative Advantage) คือการท่ีผูรับ
นวัตกรรม     รูสึกวา นวัตกรรมน้ันดีกวาหรือมีประโยชนมากกวาความคิดเดิม ของเดิม
หรือวิธีปฏิบัติแบบเดิม เชน ทํากําไรไดมากกวา สะดวกสบายกวา เสียคาใชจายและเวลา
นอยกวา เปนตน และยิ่งบุคคลเห็นวานวัตกรรมน้ันมีคุณคาหรือมีประโยชนมากเพียงใด 
โอกาสท่ีนวัตกรรมจะไดรับการยอมรับก็จะมีมากขึ้น 

2. ความเขากันไดหรือความสอดคลอง (Compatibility) หมายถึง การท่ีผูรับ
นวัตกรรมรูสึกหรือคิดวา นวัตกรรมน้ันสอดคลองหรือเขากันไดกับคานิยม ความเช่ือทาง
สังคมและวัฒนธรรมท่ีเปนอยู ประสบการณเก่ียวกับนวัตกรรมในอดีต ตลอดจนความ
ตองการของตน โดยนวัตกรรมท่ีสอดคลองหรือไปกันไดกับคานิยมหรือบรรทัดฐานของ
สังคม จะทําใหผูยอมรับนวัตกรรมรูสึกมั่นใจและไมตองเสี่ยงภัยมาก จึงไดรับการยอมรับ
ในระยะเวลาท่ีรวดเร็วกวานวัตกรรมท่ีขัดแยงกับคานิยมและบรรทัดฐานของสังคม 

3. ความสลับซับซอน (Complexity) หมายถึง การท่ีผูรับนวัตกรรมรูสึกวา
นวัตกรรมน้ันเปนท่ีเขาใจหรือสามารถนําไปใชไดยากหรืองาย มากหรือนอยเพียงใด 
นวัตกรรมท่ีมีความสลับซับซอนมากและยากตอการเขาใจและใชงาน ก็อาจตองใชเวลา

DPU



 35

4. ความสามารถนําไปทดลองใช (Trainability) หมายถึง ระดับท่ีนวัตกรรม
สามารถถูกนําไปทอดลองใชในปริมาณนอย ๆ ได นวัตกรรมท่ีถูกแบงออกเปนสวน ๆ เพ่ือ
นําไปทดลองใชได จะเปนท่ียอมรับไดรวดเร็วกวานวัตกรรมท่ีแบงสวนไปลองใชไมได 
เพราะจะชวยลดความรูสึกเสี่ยงภัยของผูรับนวัตกรรม เพราะวาไดผานการประเมินผลของ
การใชนวัตกรรมน้ันมาแลวในระดับหน่ึง 

5. ความสามารถสังเกตได (Observability) หมายถึง การท่ีผลของนวัตกรรมเปน
สิ่งท่ีสังเกตเห็นไดโดยชัดเจนเพียงใด นวัตกรรมท่ีสามารถสงัเกตเห็นผลไดงาย และ
สามารถสือ่ความหมายใหแกกลุมเปาหมายไดงาย ก็จะไดรับการยอมรับงายกวาและเร็วกวา 

นวัตกรรมท่ีสังเกตเห็นผลยาก จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรม
ขางตน สามารถสรุปไดวา กอนท่ีแตละบุคคลจะตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมใดมาใช จะ
พิจารณาถึงคุณลักษณะของนวัตกรรมตามความรูสึกหรือการรับรูของตนเองกอน โดย
นวัตกรรมท่ีบุคคลเห็นวามีประโยชนหรือความไดเปรียบเชิงเทียบสูง มีความสอดคลองสูง 
สามารถทดลองใชได สังเกตเห็นผลได ชัดเจน และมีความสลับซับซอนตํ่า ก็จะไดรับการ
ยอมรับอยางรวดเร็ว 

 
นอกจากปจจัยดานคุณลักษณะของนวัตกรรมแลว ยังมีตัวแปรหรือปจจัยอื่น ๆ 

อีกหลายประการท่ีอาจมีอิทธิพลตอการยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม รวมไปถึงการ     
ยอมรับนวัตกรรมชาหรือเรว็ ไดแก 

1. ปจจัยทางดานผูรับนวัตกรรม ไดแก  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บุคคล เชน การศึกษา อาชีพ รายได ฐานะทางสังคม เปนตน กลาวคือ ผูท่ีมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูงย่ิมมีโอกาสในการรับนวัตกรรมไดรวดเร็วกวา เน่ืองจากมีขอใด
เปรียบในดานฐานะทางเศรษฐกิจ และมีความพรอมในดานการศึกษาท่ีจําเปนตองการ
ยอมรับนวัตกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงนวัตกรรมท่ีมีราคาแพงและมีความสลับซับซอนใน
การใช 

ลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคคล เชน ทัศนคติท่ัวไปตอการเปลี่ยนแปลง 
ความเชื่อ แรงจูงใจ และลักษณะนิสัยของบุคคล เปนตน 
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พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล เชน การมีสวนรวมในสังคม การติดตอ
สัมพันธกับสังคมภายนอก ไมผูกติดกับทองถิ่น การติดตอกับผูนําการเปลี่ยนแปลง การ
เขาถึงสื่อมวลชนและสื่อบุคคล และการแสวงหาขาวสารความรูเก่ียวกับนวัตกรรมอยูเสมอ 
เปนตน โดยตัวแปรเหลาน้ีจะชวยใหมีขอไดเปรียบในการเขาถึงแหลงความรูเก่ียวกับ
นวัตกรรม ซึ่งจะชวยสรางความเขาใจในเรื่องเก่ียวกับนวัตกรรมและชวยขจัดขอสงสัยและ
สรางความมัน่ใจในการใชนวัตกรรมยิ่งขึ้น 

ระดับความตองการนวัตกรรมของบุคคล เชน ในยุคท่ีขอมูลขาวสารกลายมา
เปนหัวใจสําคัญแหงศตวรรษน้ี สมาชิกในสังคมก็อาจตองการเทคโนโลยีสื่อสารใหม ๆ ท่ี
สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร เปนตน นอกจากน้ี ความจําเปนของ
บุคคล ก็อาจทําใหตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมไดงายกวาผูไมมีความจําเปน 

2. ปจจัยดานระบบสังคม ซึ่งอาจเปนไดท้ังเครื่องจูงใจท่ีสําคัญในการยอมรับ
นวัตกรรม หรืออาจเปนอุปสรรคขัดขวางตอการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม ไดแก บรรทัด
ฐานของระบบสังคม ความเปดกวางตอการเปลี่ยนแปลง เปนตน ตัวอยางเชน สังคมท่ีมี
บรรทัดฐานแบบทันสมัย ก็จะมีลักษณะท่ีเอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงมากกวาสังคมท่ีมี
บรรทัดฐานตามแบบประเพณี 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารงานนวัตกรรม สรุปไดวา การ
สื่อสารนวัตกรรมเปนการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับความคิดใหม สิ่งใหม หรือวิธีปฏิบัติใหม 
โดยมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรม คือ การยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม 
ในท่ีน้ี ผูวิจัยไดเลือกศึกษาระบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคส ซึ่งกลาวไดวาเปนท้ังความคิด 
รูปแบบการสื่อสารและชองทางการสื่อสารแบบใหมท่ีไดถูกนําเขามาใชในสังคมไทย เพ่ือ
มุงหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของคนไทยใหไดรับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

 
ทฤษฎีการส่ือสารผานคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication) 

 
ความหมายสถานภาพ และคุณสมบัติพ้ืนฐาน Joseph B. Walter C1992 ให

ความหมาย CMC เอาไวกวาง ๆ วา คือการประชุมโดยอาศัยคอมพิวเตอร (Computer 
Conferencing) และการใชไปรษณียอิเล็คโทรนิคส (electronic Mail) ซึ่งเกิดขึ้นและดําเนิน
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จากนิยามของ Walther ดังกลาวจะเห็นไดวา อุปกรณคอมพิวเตอรเปน
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีขาดไมไดสําหรับ CMC และโดยเฉพาะอยางย่ิงระบบเชื่อมโยง
ระหวางคอมพิวเตอรของผูสงสาร และผูรับสารท่ีจะทําหนาท่ีเปนสะพานลําเลียงสารท่ีถูก
ใสรหัส 

CMC ในยุคเริ่มตนถูกมองวา เปนท้ังอุปกรณอาศัยเทคโนโลยีใหม เพ่ือใชเปน
เครื่องมือ (mean) ของการบริหารงานภายในองคกรแตแนวโนมในปจจุบันโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในวงวิชาการ CMC มีฐานะเปน “สาขางอกใหม” ซึ่งมีตนตอจาก “New media 
technology” ท่ีศึกษาสื่อใหม ๆ ท่ีได “เกิด” เพราะเทคโนโลยี “สื่อใหม” ในท่ีน้ีก็คือ 
คอมพิวเตอรท่ีเปลี่ยนสภาพจากอุปกรณ (tool) ในสํานักงานหรือองคกรธุรกิจ มาเปนสื่อท่ี
มีความโดดเดน (dominance) ยุคขอมูลขาวสารมาแรง และกําลังจะแซงทางโคงสื่อรุน
กอนๆ อยาง สื่อ         สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน 

ความตางของ CMC กับสื่อรุนกอนท่ีสําคัญ คือ ความแตกตางในแงทาทีของการ
กระทําตอสื่อ CMC เปนสื่อประเภทท่ีใชเมื่อไรก็ได (tam Saison) ไมติดเง่ือนไขเรื่องเวลา
ในการเสนอเน้ือหาเหมือนสื่ออื่น ๆ CMC กระจายตัวเองอยูท่ัวไป (Culdely distributed) 
CMC มีความหลากในแงเสนทางหรือชองทาง (multi-model) และ CMC ใหโอกาสกับผู
สื่อสารในการกระทําการใด ๆ กับเน้ือหาสารท่ียอมได (manipulation of content) 

ลักษณะสําคัญอีกประการของ CMC คือ ความเปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมี
ลักษณะสากล (clniversal medium) ในตัวของมันเอง กลาวคือ เปนท้ังเครื่องรับและลําเลียง
ขาวสาร (Information processing machine) ซึ่งมีศักยภาพเหมือนกับเคร่ืองรับ/ลําเลียง     
ขอมูลขาวสารอื่น ๆ (Postmes,T,Spears,1” และ Lea,M.,1998) 

เน่ืองเพราะลักษณะอันเปนสากลของคอมพิวเตอรท่ีโยงใยกันเปนเครือขาย
ดังกลาวขางตน การท่ีจะระบุคุณสมบัติของอุปกรณสื่อสารชนิดน้ีในแงหนาท่ีในการ
สื่อสาร (Communication Function) ท่ีเรารูจักกัน ใหชัดเจนลงไปจึงเปนเรื่องคอนขางยาก
อยางเชน คอมพิวเตอรท่ีโยงใยกันเปนเครือขายน้ันมีพันธะกิจในดานการเปนสื่อกลางของ
การ       สื่อสารระหวางบุคคล (person – to – person communication medium)   ท้ังน้ีโดย
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ผลสะเทือนจากการเกิด CMC ในยุคขอมูลขาวสาร  
ธรรมชาติ หนาท่ี และ          คุณสมบัติพ้ืนฐานของ CMC ในปริบทยุคสารสนเทศ

ทําใหนักวิชาการดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร พากันขบคิดถึงผลสะเทือนของ CMC ท้ัง
ในดานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนและโทษตอสังคมตามมา ในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมาเกิด
งานวิจัยและการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ CMC ในซีกโลกตะวันตกมากมาย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในประเด็นผลกระทบ 

การเกิดขึ้นของ CMC กระตุนความสนใจของนักวิจัยดานการสื่อสารระหวาง
บุคคล ดังจะเห็นไดจากการท่ีงานวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาธรรมชาติของ CMC โดยมุง
ประเด็นความสนใจไปท่ีกระบวนการความนึกคิดทางสังคม (Social cognitive processes) 
กระบวนการระหวางบุคคล (Interpersonal processes) และกระบวนการทางจิตวิทยา 
(Psychological processes) ซึ่งมีผลกระทบตอวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานสื่อของ
คน และการศึกษาในประเด็นเหลาน้ียังเปนการศึกษาในแนวเปรียบเทียบใหเห็นความ
เหมือน  ความตางระหวาง CMC กับสื่อสารแบบกลุม  (Group Communication) และการ 
สื่อสารแบบเห็นหนาคาตากัน (Face – to - Face Communication) ในปริบทปกติท่ีไมมี 
(CMC) อีกโสตหน่ึงดวย 

DPU



 39

Walther, J. ไดรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ CMC พบวาสามารถ
แบงออกเปน 2 พวกใหญ ๆ คือ พวกแรกศึกษาผลกระทบของสื่อ CMC ท่ีมีตอการส่ือสาร
อีกพวกหน่ึงศึกษาการเลือกใชสื่อ (media selection)  

ในดานแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ CMC ซึ่งจัดวาอยูในสาขา “New media” น้ัน เริ่ม
จากการนําเสนอของ Evrett Rogers ในหนังสือ “Communication Technology The New 
media In Society “(Free Press, 1896) Rogers  ไดเสนอวามาตรการศึกษาดานการสื่อสาร
เริ่มท่ีจะกอตัวและเติบโตเปนสาขาท่ีแยกออกจากสังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม และวาทะ
วิทยาปริมาณ  ก็เพราะสื่ออิเล็คโทรนิกสโทรคมนาคม และผลกระทบของมันน่ีเอง ท่ีเริ่ม
ดึงดูดความสนใจอยางแรงกลาของนักวิจัยและนักวิชาการจากหลากหลายกลุม  (รวมท้ังตัว
ของ Rogers เองดวย) จนทําใหตองอพยพมาสูมาสูสาขาใหมน้ี ประมาณชวงทศวรรษ 1960 
การศึกษาสื่ออิเล็คโทรนิกส (โดยเฉพาะอยางย่ิงโทรทัศน) ไดกลายเปนศูนยกลางของการ
ศึกษาวิจัยดานการสื่อสาร  

นอกจากน้ันงานของ Rogers เรื่อง Communication Technology “ และ A History 
of Communication Study : A biographical Approach”  (Free Press, 1994)  ยังพูดถึงการ
คอยๆ กอรูปรางขึ้นมาของการวิจัยเกี่ยวกับสื่อใหม (New media) ในฐานะท่ีเปนมณฑล
ศึกษาซึ่งแตกตางไปจากการวิจัยดานสื่อมวลชน Rogers  นิยามเทคโนโลยีการสื่อสารวา
เปน “เครื่องมอื” (equipment) โครงสรางองคกร (Organization stuctures)  และคานิยมทาง
สังคม (Social values) ซึ่งปจเจกบุคคลอาศัยรวบรวม (Collect) ลําเลียง (Process)  และ
เปลี่ยนขอมูล (exchange information) กับปจเจกบุคคลอื่น ๆ (Communication 
Technology) อยางไรก็ตาม Rogers ไดนิยามเทคโนโลยี   การสื่อสารใหม (New 
communication technology) หรือสื่อใหม (New media) ท่ีแตกตางไปจากนิยามเดิมวาเปน
เทคโนโลยี หรือสิ่งท่ีเอื้ออํานวยใหเกิด “ การแลกเปลี่ยนขอมูล   ขาวสารบนฐานของคน
จํานวนมากไปสูคนจํานวนมาก (mamy – to mamy basic)         อยางระบบการสื่อสารท่ีมี
คอมพิวเตอรเปนศูนยกลาง (Computer – based Communication Systems) 

Rogers ยอมรับวาในบรรดานักวิชาการดานสื่อใหมดวยกัน M ใหความสําคัญกับ 
Ron Rice ในฐานท่ีมีอิทธิพลทางความติดตองานของเราเปนอยางย่ิง งานของ Ron Rice คือ 
“The New Media: Communication, Research and technology” Rice และคณะไดนิยามสื่อ
ใหมวาเปน “เทคโนโลยี่สื่อสาร” ซึ่งโดยปกติจะเก่ียวกับความสามารถของคอมพิวเตอร 
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คํานิยาม คําวา “สื่อใหม” ของ Rogers และ Rice ท่ีเนนเรื่องกระบวนการสื่อสาร
ดวยคอมพิวเตอร (Computer) และการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน (Interactivity) น้ีเองท่ี
อิทธิพลตอการสรางกรอบการวิเคราะห (Trademark) ท่ีใชศึกษาแยกแยะเปรียบเทียบระบบ
สื่อ (ท้ังเกาและใหม) ท่ีแอบองิอยูกับลักษณะทางเทคนิคของคอมพิวเตอรและประเภทของ
พฤติกรรมการสื่อสาร 

อยางไรก็ตาม หลังจากท่ีสาขาการศึกษา “New media” เริ่มเติบโตแข็งแกรงมั่นคง
ขึ้น ก็เริ่มท่ีจะมีผูใหนิยามของคําวา “สื่อใหม” ท่ีแตกตางไปจากเดิม เชน Sonia living stone 
และ Leah A.Lievrocm ท่ีกลาววา “สื่อใหมเก่ียวของกับอีกหลาย ๆ เรื่อง ไมใชเพียงแคเรื่อง
เทคโนโลยีเทาน้ัน ขอมูลขาวสารท่ีเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย (Networked Information) 
และเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication technologies) เปนสื่อแสดงใหเห็นถึง         
ปฏิสัมพันธอยางสลับซับซอน       และหลากหลายระหวางปรากฎการณเศรษฐกิจ          
การเมือง พฤติกรรม วัฒนธรรมและสถาบัน 

จากท่ีกลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา “เทคโนโลยี” เปนตัวการสําคัญท่ีทําใหผล
สะเทือนตอสังคมในวงกวางรวมท้ังสงผลตอความสนใจในวงวิชาการท่ีมีตอสื่อใหม       
ผลจากการศึกษา “New media” ท่ีมี CMC เปนศูนยกลางของการศึกษาผลจากการศึกษา
และถกเถียงของนักวิชาการตอเรื่องดังกลาวสามารถอธิบายได 2 แนวทางคือ   แนวทางแรก
เสนอผลตอสงัคม และคนในสังคม โดยเนนตัวคอมพิวเตอรในฐานท่ีเปนอุปกรณการ    
ถายทอดลําเลยีงขอมูล เปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดผล และแนวทางท่ีสอง คือ ผลของ CMC 
ท่ีทําใหเกิดชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีมีประเด็นแอบแฝงภายในมากมายที่นาศึกษาย่ิง 

ผลตอสังคมและคนในสังคม โดยมีจุดเนนท่ีการใชคอมพิวเตอรสวนตัว 
(Personal computer) ในฐานะท่ีเปนอุปกรณถายทอดลําเลียงขอมูลขาวสารเปนตัวกอผล  
ซึ่ง  J.W. chesebro และ D.G. Bonsall (1989) ไดรวบรวมงานวิจัยเก่ียวกับ CMC ท่ีปรากฏ 
และแยกแยะผลกระทบทางสังคมจากการใชคอมพิวเตอรในฐานะท่ีเปนอุปกรณถายทอด
ลําเลียง  ขอมูลขาวสารออกเปน 9 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

 
1. คอมพิวเตอรเปนสื่อที่สื่อสารแบบเลือกที่รักมักที่ชัง (selective) คอนขางมาก 
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เมื่อใดก็ตามท่ีคอมพิวเตอรท่ีอาศัยการพิมพ  (Teletype - written computer) ถูก
ใชเพ่ือสรางปฏิสัมพันธในสังคม โอกาสในการแสดงอวัจนภาษา (nonverbal cues) จะหมด
ทันไปทันที คอมพิวเตอรทําใหผูสื่อสารหมดโอกาสท่ีจะเห็นการแสดงออกทางสีหนาและ
ทาทางอื่น ๆ ของคูสือ่สาร การสื่อสารดวยคอมพิวเตอรยังทําใหผูสื่อสารมองไมเห็น
รองรอยเกี่ยวกับบุคลิกภาพ (personality clues) โดยปกติจะปรากฎอยูในการสื่อสารดวย
การเขียนจดหมายโตตอบแบบตาง  ๆ  เชน  ลายมือ  เครื่องเขียนท่ีใช  ฯลฯ  นอกจากน้ัน
การพิมพดวยคอมพิวเตอรยังทําใหผูสื่อสารหมดโอกาสท่ีจะเขาใจความหมายทางสังคม 
(social meanings)   ท่ีแฝงในนํ้าเสียง   ระดับเสียง  และคุณภาพของเสียงของผูสื่อสารอีก
ดวย   ตัวอยางเชน    เสียงดังฟงชัด  มีความหมายแสดงถึงความม่ันใจและการมีภูมิรูของผู
สื่อสาร ในขณะท่ีเสียงเหนอ ใหความหมายวาไมใชคนเมืองท่ีอาศัยอยูในกรุง เปนตน ดวย
เหตุน้ีจึงกลาวไดวา การสือ่สารดวยการพิมพดวยคอมพิวเตอร  จัดเปนการสื่อสารท่ีไม
สมบูรณ     หากเปรียบเทียบกับการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตากัน  (face-to-face  
communication) อยางไรก็ตาม หากจะมองเหรียญอีกดานหน่ึงก็จะพบวาการสื่อสารผาน
คอมพิวเตอรท่ีตองอาศัยการพิมพตัวหนังสือเปนหลักน้ี       มีขอไดเปรียบทางการสื่อสาร
อยูหลายประการดวยกันคือ ประการแรก การสื่อสารชนิดน้ีมีขอไดเปรียบในแงความใสใจ
ท่ีตองมี (focusing attention) กับขอความและเอื้อตอการสกัดเอาแตสาระสําคัญเหลือไว
เทาน้ัน ประการท่ีสองคือ การสื่อสารชนิดน้ีบังคับใหผูสื่อสารหรือผูใชคอมพิวเตอรตอง
เสือกสรรคําท่ีใหความหมายชัดเจน คม และตรงกับใจท่ีตองการสื่อ 

อาจกลาวโดยสรุปไดวา ชองทางการสื่อสารดวย CMC ท่ีอาศัยการพิมพเปน
หลักน้ี สามารถถายทอดลําเลียงขอมูลขาวสารประเภทเลือกท่ีรัก  คือเอาเฉพาะที่ถูกเขียนลง
เปนตัวหนังสือไดเทาน้ัน และมักท่ีชังกับขอมูลประเภทท่ีถายทอดไดโดยวิธีการสื่อสาร
แบบอื่น ๆ ซึ่งขอมูลประเภทน้ีมีความสําคัญในแงสามารถสรางความเขาใจทางสังคมได 
อาการเลอืกท่ีรักมักท่ีชังของ CMC น้ี จึงทําใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการลําเลียงขอมูล
ขาวสารในกระบวนการสื่อสารท่ีมีคุณสมบัติ “ไมสมบูรณพรอมดวยความหมาย” ดังกลาว
แลวน่ันเอง 

 
2. เทคโนโลยีที่เปนมิตรและเปนภัยตอสังคม 
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J.W. chesebro และ D.G. Bonsall (1989) มองวา CMC เปนดาบสองคม ท่ีให
ท้ังประโยชนและกอโทษไดขณะเดียวกัน หากไมมีวิธีการจัดการเชิงกลยุทธท่ีดีพอ เรา
สามารถสังเกตเห็นลักษณะความสัมพันธทางสังคมของบรรดาผูใช CMC ไดหลากหลาย แต
ลักษณะหน่ึงท่ีโดดเดนคือ “ความไมปรากฏตัวตนท่ีแท” (impersonal) หรือ “การแสดงตน
ใหปรากฏทามกลาง” (social presence) น้ันมีนอยหรือเปนไปในลักษณะถดถอย 

ลักษณะความสัมพันธท่ีเห็นชัดอีกประการหน่ึงคือ ความพยายามท่ีจะลดความ
แตกตางทางสังคมโดยใชภาษาสแลง  (slang  expressions) กลาวคือการสนทนาผาน
คอมพิวเตอรมักจะใชภาษาท่ีไมเปนทางการและเปดเผย  เมื่อเปรียบเทียบกับการสนทนา
ระหวางบุคคลทางโทรศัพทหรือการสื่อสารโตตอบดวยบันทึก  (memo)     การแสดงออกทาง
อารมณดังกลาวอาจจะเปนวิธีการหน่ึงท่ีใชชดเชย    คุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีคอมพิวเตอรไมอาจทํา
ไดเชน  คอมพิวเตอรแสดงนํ้าเสียงหรือบุคลิกภาพใด ๆ ของผูสื่อสารไมไดดังท่ีไดกลาวไป
แลวขางตน    ขอสังเกตประการหนึ่งเก่ียวกับประเด็นการแสดงออกทางอารมณท่ีไมเปน
ทางการ ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเปนตัวตน (self- destructive) แตเปนไปเพ่ือ
ไมใหเกิดการประเมินซึ่งกันและกัน (assessing others) มากกวา อาจกลาวไดวา CMC ไมมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผูสื่อสารมากนัก รวมท้ังไมมีผลตออารมณและ
การประเมินตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตาของคนในบริบท   
ท่ัวไป น่ันคือ ในบริบท CMC ผูสื่อสารมีอิสระภาพท่ีจะแสดงออกทางอารมณมากกวา โดย
ไมตองกังวลวาตนเองจะถูกประเมินโดยคูสื่อสารวาอยางไร 

CMC  ทําใหเกิดรูปแบบความสัมพันธฉันทมิตร หรือแมแตทําใหคนแตงงาน
กันได (Brown, 1984)  คนในสังคมจํานวนหน่ึงใช  CMC  เปนเครื่องมือหรือชองทางในการหา
เพ่ือน      และโดยเฉพาะอยางย่ิง เพ่ือแกปญหาท่ีตนเองกําลังประสบอยู อยางไรก็ตามคน
จํานวนมากก็ยังใหความสําคัญตอการพบสื่อสารกันแบบเห็นหนาคาตา โดยท่ีเทคโนโลยี
การสื่อสารไมอาจจะแยงความสําคัญของรูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมไปได 

R.D. Gratz และ P.J. Salem (1984) กลาววา CMC มีแนวโนมคุกคามตอ
ความสัมพันธของมนุษย กลาวคือ เวลาท่ีผูใชคอมพิวเตอรใชไปน้ัน ถูกใชไปเพ่ือ
ประสบการณท่ีไมไดเปนไปเพ่ือสังคม (nonsocial experience) แตเปนไปเพ่ือ “การสะทอน
ตัวตน” (self reflective) มากเกินไป แทนท่ีจะเปนการเพ่ิมความเขาใจตอสังคมและ
วัฒนธรรมอันเปนการพัฒนาหรือขยายตัวตน ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในบริบท
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีขอจํากัดในการสื่อสารในลักษณะท่ีตองอาศัยการ
อุปมาอุปมัย (analogic) การเทียบเคียง (relstivistic) การแสดงออกเชิงสัญลักษณ 
(symbolic)  การเรียงรอยปะติดปะตอเปนเรื่องเปนราว (anecdotal ) CMC มีลักษณะ
เนนหนักเน้ือหา (content-oriented)  ซึ่งจะไปจํากัดพัฒนาการของพฤติกรรมความสัมพันธ
ระหวางมนุษยท่ีแทจริง ยิ่งไปกวาน้ันคอมพิวเตอรยังไมอาจเสนอความสลับซบัซอนทาง
สังคมหลากระดับ ท่ีดํารงอยูอยางขัดแยงใหปรากฏไดเหมือนบริบทการสื่อสารปกติ 

นอกจากน้ัน CMC ยังกอผลสะเทือนตอความสัมพันธระหวางบุคคลในแง 
“เวลา” ท่ีใชไปกับคอมพิวเตอรท่ีนับวันจะมากขึ้นเรื่อย ๆ และจะไปลดทอนเวลาท่ีใชกับ
การติดตอแบบเห็นหนาคาตากันของคนในสังคม  ความหลงใหลไดปลื้มกับคอมพิวเตอร  
(computer   obsession) ไดเกิดขึ้นแลวในทุกมุมโลก   เชน  ภรรยาของสามีจํานวนไมนอยที่
รูสึกวาสามีใหเวลากับคอมพิวเตอรมากกวาใหกับตนเองเสียอีก   ถึงขนาดเรียกตัวเองวา “แม
หมายยุคคอมพิวเตอร” ก็มี (Lisanne Renner, 1984) ผลกระทบประการหนึ่งท่ีจะเกิดขึ้น
ตามมาของการทุมเทเวลาใหกับคอมพิวเตอรท่ีตนหลงใหลน้ีก็คือ “ทักษะทางสังคม” 
(social skills) จะถูกแทนท่ีดวย “ทักษะทางเทคโนโลยี” (technological skills) น่ันคือ 
เมื่อไหรก็ตามท่ีคนตองการจะคนหารวบรวมขอมูลท่ีตองการหรือทํางานท่ีตัวเองกําลังทํา  
หรือสนุกสนานกับการพักผอนหยอนใจท่ีตัวเองชื่นชอบ คนจะเลือกทํากับเคร่ืองจักร
มากกวาจะทํากับคนดวยกัน (Linda C. Lederman, 1984)  

ลักษณะความสัมพันธอีกประการหน่ึงท่ีพบใน CMC คือ การลวงหลอก 
(deception)  เชน การไมเปดเผยหรือโกหกอายุ ท่ีพบไดท่ัวไปในการสนทนาทาง
คอมพิวเตอร และโดยเฉพาะอยางย่ิง การโกหกเพศท่ีแทจริงของคูสนทนา ผูสื่อสารใน 
CMC จะรอบคอบกับการตัดสินใจวาควรจะเปดเผย หรือไมควรเปดเผยขอมูลท่ีแทจริงของ
ตัวเองใหผูอื่นรู และเมื่อใดท่ีคําตอบคือไมตองการเปดเผย ผูสนทนาก็จะเลือกใชวิธีลวง
หลอกหรือโกหก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูสื่อสารไมรูสึกวาตัวเองจะตองรับผิดชอบในการ
โกหกหลอกลวงนั้น และเพราะไมมีบทลงโทษอะไรท่ีเปนรูปธรรมท่ีตนเองจะตองรับ
ผลกระทบของ CMC ท่ีเปนภัยตอสังคมอีกประการหน่ึงคือ ปฏิสัมพันธในบริบท

DPU



 44

ถึงแมวาคอมพิวเตอรจะถูกมองในเชิงวิพากษวา อาจสรางและกําลังกอ
ผลกระทบตอคนและความสัมพันธของคนในสังคมในเชิงลบ แตก็มีนักวิชาการจํานวนไม
นอยท่ีเสนอวา วิธีการมองคอมพิวเตอรควรจะเปนการมองเพ่ือแสวงหาจุดดี เพ่ือนํามาใช
กับการสื่อสารในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนสูงสุด จุดดีดังกลาวก็เชน กระดานขาว 
(bulletin boards) สามารถสรางสายสัมพันธและมิตรภาพในหมูคนท่ีอาจจะไมมีโอกาสได
พบกันเลยก็ไดถาไมมีคอมพิวเตอร CMC อาจชวยเพ่ิมพูนภาพลักษณของตัวตน  (self-
image)  ทําใหชัดเจนและรูจักตัวเองย่ิงขึ้น และนําไปสูความรูสึกวาตองควบคุมตัวเอง 
(self-control) ท่ีอดีตอาจไมเคยรูสึกเลยก็เปนได นอกจากน้ัน CMC ยังเอื้อตอบรรยากาศ
ความเปนประชาธิปไตย โดยอาศัยเครือขาย “computer-network democracy” ท่ีมีการจัดต้ัง
ขึ้นแลวในหลายประเทศ เปนเวทีในการแสดงวิญญาณประชาธิปไตย ท่ีทุกคน ทุกเสียง มี
ความเทาเทียมในการแสดงความเห็น 

 
3. งานและความสัมพันธทางสังคม 

เครือขายเชื่อมโยงของคอมพิวเตอร  ถูกออกแบบมาเพ่ือเอื้ออาํนวยตอการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในบริบทของการดําเนินธุรกิจงาน
สภาพแวดลอมของการทํางาน เครือขายคอมพิวเตอรมีบทบาทหนุนนําใหเกิดความคิด
สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ รวมท้ังสรางความคลองตัว และเพ่ิมการมีสวนรวมในองคกร 
อยางไรก็ดีเครือขายคอมพิวเตอรน้ีไมอาจทําใหเกิดการปฏิสัมพันธสวนบุคคลแบบเหนห
นาคาตากันได คอมพิวเตอรกําลังเขามาเสริมและแทนท่ีการสื่อสารในองคกรในรูปแบบอื่น 
ๆ เชน   การพบปะพูดคุยแบบเห็นหนาคาตากัน การโทรศัพท และการเขียนบันทึกหรือ
รายงานสงถึงกัน 

ในขณะท่ีคอมพิวเตอรมีบทบาทตอการทํางาน และวิถีชีวิตของคนทํางานใน
องคกร คอมพิวเตอรก็มีบทบาทตอคนท่ัวไปในแงการแยกตัวออกไปจากสังคมของคนหมู
มาก ไปสูกลุมยอย (isolated clique) การแยกตัวออกไปน้ีจะชวยสรางความรูสึกเปนเจาของ
กลุม หรือสังคมท่ีมีขนาดยอมลงหรือถาจะกลาวในทางกลับกันก็คือ  คนจะสูญเสีย
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ดังน้ัน อาจกลาวไดวา ความสัมพันธทางสังคมของคนในบริบทสของการใช
คอมพิวเตอรเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตน้ี เปนไดท้ังเพ่ือจุดมุงหมายคืองาน (task-oriented) 
คือตองมีการรวมตัวในระบบในองคกรระดับหน่ึง และท้ังเพ่ือฉีกตัวเองออกไปจากระบบ
ใหญ (isolated experience) เพ่ือคนหาและขยายประสบการณใหม  ในสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจการงาน   คอมพิวเตอรชวยเราทํางานใหสําเร็จลุลวงไปได แตในสภาพแวดลอมทาง
สังคมโดยอาศัยเวลาคอมพิวเตอรขยายประสบการณทางสังคมใหกับเรา 

 
4. คอมพิวเตอรไมมีประสิทธิภาพในการแกไขความขัดแยง 

การประชุมท่ีใชคอมพิวเตอรเปนสื่อมีประสิทธิภาพนอยกวาการประชุมแบบ
ด้ังเดิม (อยูในสถานท่ีเดียวกันเปนหนาคาตากัน  โตตอบดวยอวัจนภาษาได)      เพ่ือแกไข
ปญหาและความขัดแยง ในการประชุม “Teleconference” ผูรวมประชุมตองใชเวลาและคําพูด
มากกวาเพ่ือแกปญหาและความขัดแยง ท้ังน้ีเพราะการส่ือสารผานคอมพิวเตอรไมสามารถ
ใชอวัจนภาษาและจังหวะในการพูด (vocal cues) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการแกปญหาและ
ความขัดแยงได Kiesler, Siegal, และ McGuire (1984) ไดสังเกตการส่ือสารดวย
คอมพิวเตอรภายในกลุมพบวา มีลักษณะเปนงานเปนการมาก (task-oriented) และใช
เวลานานกวาการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตาในการใหไดมาซึ่งความเห็นพองตองกันทุกฝาย 

 
5. คอมพิวเตอรเปนชองทางการสื่อสารดวยวัจนภาษาที่มีประสิทธิภาพ 

โดยเฉลี่ย การสื่อสารดวยการพิมพผานแปนพิมพของคอมพิวเตอร จะใช
จํานวนประโยคและจํานวนคําเพ่ือสื่อความหมายนอยกวาการสื่อสารแบบพูดคุย หรือตองใช
เสียง ในบริบท  CMC ผูสือ่สารจะตัดประโยคและคําท่ีรุมรามออก เหลือเปนประโยคท่ีไม
สมบูรณ (ดวยรูปแบบ) แตใหความหมายไดตามท่ีตองการ ถอยคํามักถูกตัดทอน ยนยอ 
แปลงใหเปนคอมพิวเตอรสแลง เพ่ือลดปริมาณการใชถอยคําลง การตัดทอนน้ีจะชวยใหเกิด
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6. คอมพิวเตอรเปนอุปกรณทุนเวลา 

ถึงแมวาการประชุม “teleconference” จะแกปญหาและความขดัแยงไดอยาง
ไมคอยมีประสิทธิภาพดีเทาการประชุมแบบเห็นหนาคาตากัน แตในระยะยาวแลว การ
ประชุมแบบน้ีประหยัดเวลาไดมากกวา ท้ังน้ีเพราะผูประชุม (ผูสื่อสาร) เนนการสื่อสารเพ่ือ
ใชงาน (task oriented)  โดยใชประโยคและคํานอยกวา รวมท้ังพยายามหลีกเลี่ยงประเด็นท่ี
เปนเรื่องระหวางบุคคล กลาวไดวา การประชุมลักษณะน้ีมีประสิทธิภาพในแงของการใช
เวลามากกวาการประชุมแบบด้ังเดิม 

นอกจากน้ันการประชุม “teleconference” น้ียังรัดกุมตรงไปตรงมาและมี
ลักษณะเปนงานเปนการกวา  ในขณะท่ีการประชุมแบบเห็นหนาคาตากัน   มีลักษณะเปน
สวนตัว   ใหบรรยากาศท่ีผอนคลายและมีความฉับไวในการโตตอบมากกวา 

 
7. ระบบวัฒนธรรมใหม 

การประชุม “teleconference” กระดานขาว และระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ลักษณะตาง ๆ ผลักดันใหผูใชกระโจนเขาสูระบบวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใหม การ
ปฏิสัมพันธในบริบท CMC เกิดขึ้นไดโดยไมมีเงื่อนไขเรื่องเวลาและสถานท่ี (nonspatial 
and nontemporal environments) การแลกเปลี่ยนสารสนเทศรวมท้ังการสื่อสารในลักษณะ    
ตาง ๆ กระทําโดยอาศัยสายโทรศัพท  และระบบไมโครโพรเซสเซอร ซึ่งเอื้ออาํนวยใหผู
สื่อสารไมรูสกึวามีสถานท่ีท่ีแทจริงในการสื่อสาร (no sense of place) หรืออาจกลาวไดวา
สถานท่ีท่ีใชในการสื่อสารภายในเครือขายคอมพิวเตอร มีลักษณะเฉพาะตัว (unique)     
แตกตางไปจากนิยามของสถานท่ีท่ีเปนสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ัวไป ท่ีมีเรื่องเง่ือนไขของ
เวลาและสถานที่ทางกายภาพเขามาเก่ียวของ      ในสถานการณการสื่อสารภายใตบริบท
เชนน้ี ผูสื่อสารจําตองสรางบรรทัดฐานทางสังคม (social norms)    และกฎเกณฑกติกา 
(rules) ขึ้นมาเพ่ือใชควบคมุ จัดการบริบททางสังคมใหมน้ีโดยนัยน้ี การสื่อสารของมนุษย
ดวยคอมพิวเตอรไดสราง “ความเปนจริงชนิดใหม” (new reality) สําหรบัผูท่ีใชระบบ
ดังกลาว 
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สําหรับผูเริ่มตนใหม (novice)    ในวงการ CMC   กระบวนการเรียนรูบรรทัด
ฐาน     กฎเกณฑกติกา ความรู วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งเปนความจริงในลักษณะท่ีแตกตางไป
จากเดิม จึงเปนสิ่งท่ีขาดไมได 

 
8. กระตุนใหเกิดการสื่อสารดวยสื่อทางเลือกชนิดอ่ืน ๆ  

นอกจาก CMC จะเปลี่ยนวิธีปฏิสัมพันธระหวางคนในสังคมแลว การใช
คอมพิวเตอรอยางแพรหลายยังกระทบการใชสื่อเพ่ือการสื่อสารชนิดอื่น ๆ  วาจะถูกใช
อยางไรอีกดวย ในอีกดานหนึ่งการใชสื่อตาง ๆ จะขยายวงกวางมากขึ้นในสังคม เมื่อมีการ
ใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการสื่อสาร    ท้ังน้ีอาจเปนเพราะคอมพิวเตอรเองก็ไมมีความ
สมบูรณพรอมในการทําหนาท่ีเสมือนมนุษย (เชน แสดงอารมณความรูสึกไมได)   มนุษย
จําเปนตองอาศัยสื่ออื่น ๆ เขาชวย     เพ่ือเติมเต็มความหมายระหวางกระบวนการสื่อสาร      
ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดสําหรับผลกระทบในประเด็นน้ีคือ     การใชคอมพิวเตอรอยาง
แพรหลายจะนํามาซึ่งปริมาณการสื่อสารดวยสื่อท่ีตองใชการเขียนเพื่อการติดตอกัน      
เปนหลัก  น่ันคือ    การเขียนจะกลายเปนสิ่งสําคัญมากขึ้น เชน คนในสังคมจะเขียน         
จดหมายโตตอบกันมากขึ้น 

ในอีกดานหน่ึง ก็อาจเปนไปไดวา การใชคอมพิวเตอรอยางแพรหลายจะให
สื่อและการสือ่สารทางเลือกอื่น ๆ ลดบทบาทลงไป เชน การศึกษาของ Ronald E. Rice 
และ James H. Bair (1984) พบวา การสื่อสารดวยคอมพิวเตอรภายในองคกรจะชวยลด 
“shadow functions” ไดแก กิจกรรมท่ีทําใหตองสิ้นเปลืองเวลา หรือกิจกรรมท่ีไมได
คาดการณไวลวงหนา กิจกรรมเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงในกระบวนการทํางานใหสําเร็จ แต
ไมไดชวยใหเกิดผลลัพธ  (productivity)  ของงานแตอยางใด อาทิ การรอโทรศัพท การ
คนหาขอมูลจากแฟมเอกสารท่ีคนแลวในท่ีสุดไมพบ หรือไมไดขอมูลตามตองการ การศึกษาน้ี
ชี้ใหเห็นวาการสื่อสารลักษณะอื่น ๆ โดยเฉพาะการสื่อสารท่ีเปน shadow functions (เชน   
การใชโทรศัพท     การเดินไปท่ีโตะเพ่ือนรวมงาน เพ่ือซักถามขอมูล)    จะนอยลงเมื่อมี
การใชคอมพิวเตอรในสํานักงานมากขึ้น 

 
9. ลดการสื่อสารที่มีผูนําเปนศูนยกลาง ( leader-centered communication) 
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ในบริบทของการทํางานในองคกรธุรกิจ CMC จะลดบทบาทของผูนําใน
กระบวนการสื่อสารท่ีมีหนาท่ีเปนผูประสานงานจัดระเบียบวาระและออกกฎเกณฑกติกา 
Kiesler,Siegel, และ McGuire (1984) ไดศึกษากระบวนการสื่อสารในประเด็นดังกลาว
พบวา  บทบาทท่ีหลากหลายของสมาชกิในกลุมท่ีสื่อสาร  ดวยคอมพิวเตอรจะลดลงและ
ไมมีเสถียรภาพ    คือ   ไมมีผูนําท่ีมีบทบาทผูนําถาวร   และไมมีผูตามหรือคนอื่น ๆ ท่ีเปน
สมาชิกในกลุมจะมีบทบาทอื่นใดท่ีตายตัวไมเปลี่ยนแปลง    ยิ่งกวาน้ันยังพบอกีวาความถี่
ของการมีสวนรวมในกระบวนการสื่อสาร CMC ในกลุมสมาชิกในองคกรมีความถี่พอ ๆ 
กัน     ในขณะท่ีความถี่ของการมีสวนรวมในหมูสมาชิกของกระบวนการสื่อสารท่ีอาศัย
การฟง   และการพบปะแบบเห็นหนาคาตากันเปนหลักไมเทากัน กลาวไดวาการสื่อสาร
ดวยการพิมพถึงกัน (teletype) โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางน้ีมีลักษณะเทาเทียม 
(egalitarian) และไมมีการวางระเบียบอยางเปนทางการ (disorganized) 

Cushman  และ Cahn  (1985) ยังสรุปดวยวา การสื่อสารอยางเปนเครือขายเปน
การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศซึ่งกันและกันอยางเทาเทียม สไตลการบริหารแบบใหมน้ีมี
ลักษณะเปนแนวราบ (lateral) แนวทะแยงมุม (diagonal) จากสวนลางขึ้นไปสูสวนบน 
(bottom up) หรือแนวตาง ๆ ดังกลาวท่ีผสมผสานกนั การสื่อสารดังกลาวแตกตางไปจากา
การสื่อสารของทางการ ตรงท่ีกอใหเกิดการเชื่อมตอในแนวระนาบ (horizontal link)  ท่ีทุก
คนมีโอกาสสงูเทาเทียมในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ในการใหบริการซึ่งกันและกัน ซึ่ง
ปรากฏการณน้ีเปนสาระสําคัญของสังคมอุตสาหกรรมยุคหลังสมัยใหม 

 
ความเทาเทียมระหวางการปฏิสัมพันธใน CMCน้ีเองอาจนําไปสูการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพรวมกันในท่ีสุด 
แม CMC ไดกอใหเกิดผลทางสังคมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว แตก็พอมองออกผลทาง

สังคม      ดังกลาว ไดแก การสรางความสัมพันธระหวางบุคคลท่ี บ่ันทอนธรรมชาติความ
เปนมนุษยลง เชน เปนการสื่อสารท่ีมีแตวัจนภาษาลวน ๆ มุงเนนเพ่ือการใชงาน (task 
oriented) สนใจประสิทธิภาพสูงสุดภายในเวลาจํากัดเปนตน ผลทางสังคมในประการอื่น ๆ 
คือ จิตวิทยา และสังคมวิทยา แนวใหมท่ีเก่ียวของกับเรื่องความสัมพันธระหวางเวลาและ
สถานท่ีใหม เรื่องคําท่ีใชในการสื่อสารท่ีเกิดขึ้นใหม และเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษย
ดวยกัน ท่ีดูเหมือนจะถูกจัดใหเปนระบบมากขึ้น 
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ขอคนพบดังกลาวขางตน นําไปสูขอสรุปท่ีวา CMC เปนสื่อใหมสําหรับการ
สื่อสารมิติใหม ท่ีรังสรรครูปแบบความสัมพันธระหวางมนุษยชนิดใหมขึ้นมา และน่ีอาจ
เปนจุดเริ่มตนของผลสะเทือนท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด 

 
CMC กับสังคมไซเบอร 
แนวทางอีกแนวหน่ึงในการทําความเขาใจ CMC ท่ีเปนตัวผลใหเกิดกับสังคมคือ 

การฉายภาพความสัมพันธระหวาง CMC กับสังคมชนิดใหมท่ีเกิดขึ้น ซึ่งไดรับการขนาน
นามวา “ไซเบอร” (Cyber society) อันถือเปนตอนตอของผลสะเทือนจากชิ้นแรกคือ แบบ
แผนความสัมพันธระหวางมนุษยท่ีเริ่มเปลี่ยนไปการเล็งไปท่ีสังคมไซเบอรคือ การพยายาม
จะอธิบายระบบสังคมและชุมชนชนิดใหมท่ีมีโครงสราง และคุณสมบัติเฉพาะแตกตางกัน
จากโครงสรางแบบเดิม ๆ ท่ีนักวิชาการและคุนเคยกัน 

 
ชุมชนใหม 
เราอาจเริ่มทําความเขาใจกบัชุมชนใหมโดยการพิจารณาความหมายของชุมชนท่ี

หลากหลายดังตอไปน้ี 
“ในโลกท่ีมีการแยกแยะของระบบการปกครองท่ีมีขุนนางและกษัตริยเปนใหญ

ของยุโรป สถานท่ี (Place) เปนเครื่องบงชี้กฎเกณฑการเมืองและความหมายของสังคมอัน
เปนท่ีสุดของการควบคุมความสัมพันธทางสังคม และของชุมชนที่ภายในมีการจัดแบงเขต
แดนของใครของมันเปนแบบหยาบ ๆ บริเวณท่ีพนไปจากสถานท่ีดังกลาว (external space) 
น้ัน คนจะเขาใจเลา ๆ และมองกันโดยท่ัวไปวาเปนเรื่องของจักรวาลอันลึกลับ ผูอยูอาศัย
เปนพวกมีอํานาจเหนือธรรมชาติ ทูตสวรรค หรือภูติผีท่ีมองไมเห็นตัวตนเปนมายาคติ
ตามแตจะจิตนาการ 

ประเด็น Harry ชี้เกี่ยวกับชุมชนคือ แนวคิดเรื่องพ้ืนท่ีนอกการรับรู (external 
space) ในปจจุบันกําลังขาดหายไป และปรากฏการณแยกตัวทางสังคม (Social isolation) 
เชน ในอดีตไมนาจะดําเนินอยูตอไป 

Stacey (1974) ใหความหมายของคําวา ชุมชนวา ประกอบดวยเขตแดน (territory) 
ระบบสังคม (Social system) และความรูสึกเปนเจาของ (Sense of belonging) Bell และ 
Newby ระบุองคกรของชมุชนวาไดแก ปฏิสัมพันธทางสังคม (social interaction) ขนาด
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Effort ไดแยกแยะลักษณะของชุมชนออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
1. ชุมชนในฐานะที่เปนสถานะสวนรวม (Solidarity Institutions) 
2. ชุมชนในฐานะที่เปนการปฏิสัมพันธขึ้นปฐมภูมิ (primary interaction) 
3. ชุมชนในฐานะที่เปนกลุมท่ีมีความโดดเดนเฉพาะท่ีไดรับการยกระดับเปน

สถาบัน (institutionally distinctgraps) 
Scholer ไดกลาวถึงสาระที่เปนแกนแกนของชุมชนใหม (New community) วา

ประกอบดวยกิจกรรมมากมายและวัฒนธรรมการศึกษา ประชาธิปไตยท่ีเปนปกแผน 
พลานามัยและความผาสุกความเปนธรรม โอกาสและความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ และ
สารสนเทศและการสื่อสาร 

Etzioni ไดใชเกณฑ 3 เกณฑ ในการพิจารณาความหมายของชุมชนไดแก 
ขอบเขต (scope) สาระ (substance) และการครอบงํา (dominance) Calhoun ไดให
ความหมายของชุมชนโดยอาศัยเกณฑดังกลาววา ชุมชนเปนความสัมพันธทางสังคมท่ี
สลับซับซอน รวมท้ังเปนความคิดและรูสึกท่ีซับซอนดวย 

Licklider และ Taylor ไดเสนอธรรมชาติของชุมชนสัมพันธกับ CMC วาชุมชนท่ี
มีคอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง (Computer-mediated community) ประกอบดวย สมาชิกท่ีอยู
ตางท่ี (geographically separated members) บางครั้งก็เลนบทบาทฉายเด่ียว ชุมชนท่ีวาน้ี
ไมไดมีลักษณะรวมดานมณฑลท่ีต้ัง (commonlocation) แตมีความสนใจรวม (common 
interest)  ผูท่ีบุคคลจะปฏิสัมพันธดวยในระหวางท่ีกําลัง “on line” คือบุคคลท่ีไดรับการตัด
เลือกมาแลวอยางดีวาเปนผูมีคุณสมบัติสําคัญคือ มีความสนใจและเปาหมายตรงกัน 
(commonality of interests and goals) มากกวาท่ีจะถูกเลือก เพราะบังเอิญอยูใกล ๆ กัน 

Jan Walls พยายามจะแยกแยะชุมชนท่ีมีลักษณะเปนเครือขายกับระดับโลก
ออกเปน 2 สวน ไดแก ชุมชนท่ีเนนเรื่องความสัมพันธภายในสังคม (relationship – 
focused) และชุมชนท่ีเนนเรื่องงาน (task – focused)  
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Haward Frederick อาศัยแนวคิด “โลกแหงตาขาย” (networlds) ของ Harasim 
และแนวคิด “ชุมชนจําลอง” ของ Rheingold อธิบายลักษณะชุมชนท่ีเกรียกวา “ลองลอย” 
(non place)  

ความหมายและคําอธิบายลักษณะชุมชนแบบตาง ๆ ดังกลาวมาแลวขางตนคงจะ
ทําใหเราพอจะไดภาพความเขาใจเก่ียวกับลักษณะชุมชนใหมท่ีมี CMC เปนตัวกอผล และ
เปนแกนกลางของการดําเนินไปของกิจกรรมท้ังปวง อยางไรก็ตาม ภาพความเขาใจ
ดังกลาวก็ยังดูไมใครจะชัดเจนนัก ดังบทวิพากษของ Steven G, Jones (1998) เก่ียวกับการ
อธิบาย  ชุมชนท่ีวาน้ี 

Jones กลาววา ภาพสวนท่ีขาดหายไปคือคําอธิบายเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
พ้ืนท่ี (space) กับสังคม (social) ท่ีตองอธิบายไปพรอม ๆ กัน นอกจากน้ีสิ่งท่ีละเลยไมได 
คือ การอธิบายความสัมพันธระหวางความสัมพันธทางสังคม (social relations) กับวัตร
ปฏิบัติท่ีมีมิติเรื่องพ้ืนท่ี (spatial practice) คานิยม (values) และความเชื่อ (beliefs) เขามา
เก่ียวของ Jones ยังเสริมดวยวาความสามารถของสมาชิกในชุมชนในการสราง (Create) 
รักษา (maintain) และควบคุม (Control) พ้ืนท่ีเก่ียวพันกับเรื่องอํานวยการออกกฎการ
ครอบงําหรือการมีอํานาจเหนือยอมการตาม การขัดขืน และการใหความรวมมือซึ่งเปน
เกณฑท่ีใชในการทําความเขาใจธรรมชาติของชุมชน 

การทําความเขาใจกับสังคมไซเบอรในแงท่ีเปนชุมชนใหมกําลัง เกิดขึ้นอาจจบลง
ไดดวยขอสรุป ของ Thomas Bender ท่ีกลาววาสังคมวิทยาชุมชนแบบเนนพ้ืนท่ี (locality – 
based action) เดินไปสําหรับ Bender แลวชุมชนไมไดนิยามในลักษณะท่ีเปนสถานท่ี 
(place) แตเปนเครือขายทางสังคม (social networks) นิยามในลักษณะน้ีประโยชนตอ
การศึกษาชุมชนใน “cyberspace” 2 ประการคือ การนิยามมีจุดเนนอยูท่ีการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการกอรางชุมชน ประการท่ีสอง การนิยามไมไดมุง
เปาไปท่ี ตัวสถานที่ท่ีเปนการภาพ ชุมชนในความหมายใหมน้ีคือ ความหมายของพ้ืนท่ี 
(space) และสถานที่ (place) ท่ีเปลี่ยนไป ไมตองยึดอยูกับแนวคิดเรื่องขอบเขต (territory) 
น่ันเอง 

 
ชุมชนใหม : ชุมชนเทียม 
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Jomes Beniger (1987) และ Scott Peck ต้ังชื่อชุมชนใหมน้ีวา “ชุมชนเทียม” 
พรอมกับกลาววาเปนปรากฎการณ “การแปลงโฉมของสังคมครั้งย่ิงใหญในศตวรรษท่ี 19 
การควบคุมพฤติกรรมปจเจกบุคคลโดยกลไกปฏิสัมพันธระหวางบุคคลลดถอยชนิด
เฉียบพลัน จากรูปแบบความสัมพันธแบบอยูรวมกันตามประเพณีไปสูความสัมพันธ
ทางออมหรือกลุมเชิงสัญลกัษณ 

สําหรับ Beniger แลวชุมชนเทียม คือภาคีท่ีไรตัวตนจําลองน้ันจากการสื่อสาร 
เสมือนตัวตน ซึ่ง Beniger เรียกวา “ลูกผสมของการสื่อสารระหวางบุคคลกับการ
สื่อสารมวลชน” 

Beniger และ Peck วิพากษชุมชนเทียมในประเด็นความไมจริงใจ หรือการปลอม
ในการสื่อสาร Haward Rheingold ขยายความลึกลงไปอีกชั้นหน่ึงวา ชุมชนเทียมน้ีก็คือ ท่ีท่ี
ไรขอผูกพันท่ีแทจริงกับผูอื่น ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับชมุชนท่ี
แทจริง ต้ังคําถามวาเปนไปไดไหมวาแนวคิดเรื่อง “แท/จริง” กําลังเปลี่ยนไป ตามวิถชีีวิต
ของคนที่ผูกพันอยูกับสภาพแวดลอมท่ีเปนของเทียม มากขึ้นเรื่อย ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มี
แนวโนมวาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงออกแบบเกา ๆ  
 
ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
งานวิจัยในประเทศ 
วรรณี สุทธิศรีปก สุกัญญา พัฒนพิบูลย และประวิทย สิทธิฤทธิ์ (2538) ศึกษาการ

ทํา Electronic Marketing Research      สําหรับการเสนอขายสินคาและบริการบน
อินเทอรเน็ตกลุมตัวอยางคือ ผูใช  อนิเทอรเน็ตในประเทศไทย พบวา สินคาท่ีควรทําการ
ซื้อขายบนอนิเทอรเน็ต ไดแก คอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน กลุมเปาหมายเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคญัแกสื่อโฆษณาสูง รายไดมีผลตอระดับสินคา และ
ระดับการศึกษามีผลตอความสนใจในชนิดของสินคาและบริการ 

 
วุธินันท สุวิมลพันธ (2539) ศึกษาวิจัยเรื่องการตระหนักรูและพฤติกรรมการรับ

สื่อโฆษณาผานเครือขายอนิเทอรเน็ตของผูใชบริการเครือขายฯ เมื่อป พ.ศ. 2540 พบวา 
ผูใชบริการเครือขาย อินเทอรเน็ตสวนใหญทราบวามีการโฆษณาผานเครือขายอนิเทอรเน็ต 
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สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย (2542) ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสถานภาพของการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยจากมุมมองของผูบริโภค โดยสํารวจความคิดเห็น
และพฤติกรรมในการซื้อสนิคาทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภค จํานวน 206 คน เปนชาย 109 
คน และหญิง 97 คน และสวนใหญมีอายุระหวาง 20-40 ป จากการสํารวจพบวา ผูบริโภค
ประมาณรอยละ 84 ยังไมเคยซื้อสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต แคมีผูบริโภครอยละ 74 
กลาววา อยากทดลองซื้อสินคา สวนผูบริโภคท่ีเคยซื้อสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตมี
เพียงรอยละ 16 โดยผูบริโภครอยละ 4 เคยซื้อสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตหลายครั้ง 
(มากกวา 2 ครั้ง) และผูบริโภคกลุมท่ีเคยสั่งซือ้สินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตน้ี
ประมาณครึ่งหน่ึงเคยสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ ในขณะท่ีมีผูบริโภคอีกครึ่งหน่ึงเคย
สั่งซื้อมาจากประเทศไทย และมีผูบริโภคเพียงไมกี่คนเทาน้ันท่ีเคยสั่งซื้อ สนิคาจากท้ังใน
และตางประเทศ สวนในดานของสินคา พบวาผูบริโภคจะสั่งซื้อสินคามีความหลากหลาย
ไมมากนัก สวนใหญไดแก หนังสือ ซีดี วิดีโอ บริการขอมูล และซอฟตแวร นอกจากน้ันยัง
พบวา ปญหาสําคัญท่ีผูบรโิภคท่ีไมเคยซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตวิตกกังวัล   คือความไม
มั่นใจจะไดรับสินคาตรงกับท่ีโฆษณาและการไมมีวิธีการชําระเงินท่ีปลอดภัย 

 
สุปราณี จริยะพร ไดศึกษาความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Commerce) : ศึกษาเฉพาะกรณีผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงรอยละ 53.8 และ 46.3 สวนใหญมี
อายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 49.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 87.8 มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 31.8 มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท วัตถุประสงคใน
การใชอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง 3 อันดับแรก คือ ใชเพ่ือความบันเทิง เพ่ือติดตอ       
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ผลการวิจัยยังพบวา อาชีพเปนตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตรของบุคคล
เพียงตัวเดียวท่ีมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สวนตัวแปรเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และรายได ไมมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  12 

 
อรัญญา มาลายทอง “การเปดรับขาวสารและการใชการสื่อสารผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตของพนักงานในกลุมบริษัทล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)” (วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), น. บทคัดยอ 

พบวา ตัวแปรอาย ุ อาชีพ และรายได มีผลตอการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สวนเพศและระดับการศึกษา ไมมีผลตอการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ และพบวา ความคิดเห็นองบุคคลท่ีมีตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกับ
การยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 13 

 
งานวิจัยที่เก่ียวกับอินเทอรเน็ต 
งานวิจัยเหลาน้ี ผูวิจัยนํามาเสนอแมวาจะไมเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องท่ีผูวิจัย

ศึกษา แตเปนงานวิจัยท่ีเปนประโยชนสําหรับการศึกษา ซึ่งงานวิจัยฉบับน้ีมีสวนท่ี
เก่ียวของกับการใชอินเทอรเน็ต 

องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ (2539) ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบ
เวิลดไวดเว็บของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ.2539 พบวา นักศึกษา      
สวนใหญมีการใชการสือ่สารผานระบบเวิลดไวดเว็บท่ีมหาวิทยาลัย และสนใจเปดรับ   
เน้ือหาประเภทบันเทิงมากท่ีสูด นักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันในเรื่องเพศ อายุ และความ
เปนเจาของเครื่องคอมพิวเตอรมีพฤติกรรมสื่อสารผานระบบเวิลดไวดเว็บแตกตางกันอยาง
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สมคิด เลิศพิริยะประเสริฐ (2540) ศึกษาความคิดเห็น เรื่องปจจัยดานโครงสราง

สังคมและ    ทัศนคติของคนไทยท่ีสัมพันธกับการพัฒนาการของอินเทอรเน็ต พบวา ผูใช
อินเทอรเน็ตรอยละ 60 มีอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 62 เปนเพศชาย รอยละ 85 อาศัยอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร รอยละ 60 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา รอยละ 58 
เปนผูประกอบอาชีพ แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีใหมกระจุกตัวอยู     คนกลุมนอย คือสวน
ใหญเปนผูท่ีมีการศึกษาดีอยูในเมืองหลวง และมีรายไดดี 

 
มณีวัลย เอมะอร (2541) ศึกษาเรื่องอินเทอรเน็ต: การใชประโยชนและความพึง  

พอใจของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจและสนใจ
ใชโปรแกรมในอินเทอรเน็ต คือ เวิลดไวดเว็บและอีเมลมากท่ีสุด ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนใน
การคนหาขอมูลขาวสารซึง่มีหลากหลายและเปนขอมูลท่ัวโลก พฤติกรรมรับสื่อนวัตกรรม
อื่น ๆ ผานกลุมบุคคลมากกวาการใชสื่อมวลชน โดยกลุมผูรับสื่อเปนกลุมบุคคลที่คอนขาง
มีการศึกษา มีความรู และมีฐานะ เน่ืองมาจากกลุมดังกลาวเขาใจถงึประโยชนของ
นวัตกรรมไดงายและรวดเร็ว 

 
อําไพศรี โสประทุม ไดศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารและปจจัยบาง

ประการท่ีมีผลตอการยอมรับการสื่อสารคอมพิวเตอรระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของผูใช
คอมพิวเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธกับ
การยอมรับเครือขายอินเทอรเน็ต โดยท่ีการศึกษามีความสัมพันธกับการท่ีเครือขาย
อินเทอรเน็ตชวยในการทํางาน รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับความตองการใชใน
อนาคต การเปนเจาของมีความสัมพันธกับความถี่บอยในการใช การชวยพัฒนาในการ
ทํางาน และความตองการใชในอนาคต 

 
งานวิจัยตางประเทศ 
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Active Media (1996) บริษัทวิจัยดานการตลาดผูมีความเชี่ยวชาญดานธุรกิจ
ประเภทออนไลนไดสรุปผลการสํารวจเม่ือเดือนมกราคม ป 1996 พบวาแนวโนมการใช 
WWW เปนสื่อสารการตลาดเพ่ือดําเนินธุรกิจดวยการมีเว็บไซตน้ันมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปน
อยางมาก โดยท่ี 71 เปอรเซ็นต   เปนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซึ่งเพ่ิมมากกวาดานอื่น ๆ  

 
Donthu และ Garcia (1999)  ไดศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติของผูจับจายสินคาหรือ       

ชอปปงทาง  อินเทอรเน็ต (The Internet Shopper) จากการสํารวจโดยการสัมภาษณทาง
โทรศัพทกับกลุมตัวอยางท่ีใช        อินเทอรเน็ตจํานวน 790 คน กลุมตัวอยางท้ังหมด
สามารถแบงออกเปนสองกลุมคือ กลุมชอปปงทางอินเทอรเน็ต 122 คน และกลุมท่ีไมได  
ชอปปงทางอินเทอรเน็ต 668 คน สรุปผลท้ังสองกลุมไดวามีความแตกตางกัน คือ กลุม      
ชอปปงทางอินเทอรเน็ตสวนใหญมีอายุมาก มีรายไดสูง รวมท้ังเปนผูแสวงหาความ
สะดวกสบาย มีความเปนนวัตกรรม มีพฤติกรรมซื้อทันที    และหาความหลากหลายของ
สินคามากกวา กลุมท่ีไมไดชอปปงทางอินเทอรเน็ต แตในเร่ืองของการคํานึงถึงราคาและ
ตรา  สินคา (Brand and Price Consciousness) พบวา จะไมมีความแตกตางกันระหวางสอง
กลุม  และยังพบดวยวา   กลุมชอปปงทางอินเทอรเน็ตมีทัศนคติท่ีดีตอการตลาดตรงและ
โฆษณามากกวา กลุมท่ีไมชอปปงทางอินเทอรเน็ตอีกดวย 

 
Market Corporation of America (1999) บริษัทวิจัยแหงหน่ึงในอเมริกา ไดทําการ

สํารวจสถิติการจับจายใชสอยของผูหญิงและชายบนอินเทอรเน็ตของเว็บไซต  America  
Online เมื่อวันท่ี 4-10 ธันวาคม 1998 ผลการสํารวจปรากฏวา สถิติผูหญิงมีมากกวาผูชาย
เกือบครึ่งท่ีชอปปงออนไลน และถาเปนเทศกาลวันหยุดจะมียอดการจับจายซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ตเพ่ิมเปนทวีคูณ นอกจากน้ันผูหญิงยุคใหมท่ีนิยมจับจายซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ต โดยสวนใหญมักใหเหตุผลวาการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตใหความ
สะดวกสบายและความรวดเร็วมากกวาการซื้อในซุปเปอรมาเก็ต สําหรับประเภทสินคาน้ัน
สวนใหญผูหญิงจะเลือกซื้อสินคาเทาใดนัก หรือถามีก็มักจะใชเวลาในการเลือกซื้อไมมาก
นัก 

จากผลการวิจัยท้ังหมด ผูใชบริการเครอืขายอินเทอรเน็ตสวนใหญทราบวามีการ
ขายสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีทัศนคติท่ีดี และเห็นวาเปนสิ่งท่ีดีมี
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มาริลีน ลิเอ็บ (Marilyn Lieb) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมการ

ใชระบบสื่อสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจาก
การใชระบบสื่อสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในหมูพนักงานในโรงเรียนแหงหน่ึง พบวา 
ผูใชอเีมลสวนใหญใหความเชื่อถือในขอมูลท่ีไดรับจากระบบอีเมลวาเปนขอมูลท่ีถูกตอง 
อยางไรก็ตาม ผูใชอเีมลสวนใหญจะไมใชอีเมลสําหรับเรื่องท่ีเปนความลับ ผลการวิจัย     
ยังพบวา ผูใชท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาท่ัวไปจะมีทัศนคติท่ีดีตอการใชอีเมลมากกวา
ผูบังคับบัญชา ผูจัดการและครูท่ีสามารถเขาเครือขายจากท่ีบานไดมีแนวโนมท่ีจะทํางาน
จากท่ีบาน และผูใชท่ีเห็นวาการใชงานอีเมลเปนเรื่องงายจะใชอีเมลบอยกวาและใน
ลักษณะงานท่ีหลากหลายกวา  

 
ไมเคิล เจมส (Michael James and others) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชกระดานขาว

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bulletin Board) ของผูใชในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาผูท่ีใช
กระดานขาวอิเล็กทรอนิกสมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมไดแก อาชีพ การศึกษาและ
รายไดในระดับสูง และมีอายุนอยกวาประชากรท่ัวไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบ
ความแตกตางในเร่ืองเพศของผูใชกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส สวนการสํารวจ              
พฤติกรรมการใชกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส พบวา ผูใชกระดานขาวอิเล็กทรอนิกสสวน
ใหญจะใชทุกวัน โดยสงขอความผานกระดานฯ ประมาณ 18 ขอความตออาทิตย และมัก
ใชกระดานฯ ในเวลากลางคืน โดยเฉพาะหลังเท่ียงคืน  

 
หลุยส หลวง และรัน เหวย (Louis Leung and Ran Wei) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการยอมรับใช Interactive TV (ITV) ของชาวฮองกง พบวา 
- ปจจัยดานคุณลักษณะทางประชากรศาสตรอันไดแก ตัวแปรเพศ อายุ 

การศึกษาและ    รายไดรวมของครัวเรือนมีความสมัพันธกับการยอมรับใช ITV โดยผูท่ี
ยอมรับใชจะเปนเพศชาย มีอายุนอยกวา มีการศึกษาสูงและมีรายไดสูงกวาผูท่ีไมยอมรับ 
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- ทัศนคติท่ีมีตอเทคโนโลยีทางการสื่อสารและตอ ITV มีความสัมพันธกับการ
ยอมรับใช ITV อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

- ความคาดหวังผลประโยชนจากการใช ITV มีความสัมพันธตอการยอมรับใช   
ITV 16 

 
เดวิด แอทคิน และคณะ (David Atkin and others) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ

การใชนวัตกรรมอินเทอรเน็ตของประชาชนในเขตเมอืงของ Midwest พบวา คุณลักษณะ
ทางประชากร    อันไดแก เพศ การศึกษาและรายไดมีความสัมพันธกับการใชอินเทอรเน็ต
ของกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
ดิคเคอรสันและเจนทรี (Dickerson and Gentry) ไดศึกษาคุณลักษณะของผู

ยอมรับและผูไมยอมรับ home computer และปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับนวัตกรรมดังกลาว
ของสมาชิกนิตยสาร Psychology Today และสมาชิกชมรมคอมพิวเตอรท่ัวสหรัฐอเมริกา 
พบวา 

- ปจจัยทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธตอการยอมรับ home computer โดย
ผูยอมรับ home computer จะเปนเจาของบานของตัวเอง มีการศึกษาสูงกวา มีรายไดสูงกวา 
และมีอายุมากกวาผูท่ีไมยอมรับ โดยสวนใหญจะอยูในวัยกลางคน และอาศัยอยูในเขต
เมือง 

- ประสบการณท่ีมีตอผลิตภัณฑและบริการที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร (computer 
related products) มีความสมัพันธตอการยอมรับ home computer  
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บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็คทรอนิคสของผู
ประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครในครั้งน้ี เปนการศึกษาเพ่ือวิเคราะห
ถึงปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําเว็บไซตของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังความคาดหวัง และความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซตพาณิชย
อิเล็คทรอนิกส 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
การศึกษาในครั้งน้ีไดกําหนดสมมุติฐานไวดังน้ี 

 
1. ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) ท่ีแตกตางกัน   

มีปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  
ตัวแปรอิสระคือ ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ ไดแก ประเภทธุรกิจ ขนาด

ธุรกิจ และเครือขายธุรกิจ 
ตัวแปรตามคือ ปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิคส 

 
2. ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) ท่ีแตกตางกัน มี

การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน  
ตัวแปรอิสระคือ ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ ไดแก ประเภทธุรกิจ ขนาด

ธุรกิจ และเครือขายธุรกิจ 
ตัวแปรตามคือ การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิคส 
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3. ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) ท่ีแตกตางกัน มี
ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระคือ ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ ไดแก ประเภทธุรกิจ ขนาด
ธุรกิจ และเครือขายธุรกิจ 

ตัวแปรตามคือ ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิคส 

 
เมื่อเขียนอธิบายความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะไดดังน้ี 

 
ภาพท่ี 2 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 
ขนาดธุรกิจ 
เครือขายธุรกิจ 

 

การจัดทําเว็บไซต 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

 

ปจจัยและการใชงานบนเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ
จากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

- 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
ประชากรท่ีจะทําการศึกษาครั้งน้ีคือ กลุมผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเว็บไซตเปนของตนเองจํานวน 100 บริษัท ขอมูลจากการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย 

ธุรกิจการทองเท่ียวโดยตรง และท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวท้ังของไทยและ
ตางประเทศ ท่ีจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร  และมีเว็บไซตเปนของตนเองจํานวน     
บริษัท ซึ่งเทียบจากตารางกําหนดขนาดของ Yamane (1967:887) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 
โดยการสุมตัวอยางแบบไมเจาะจง (Accidental Samping)  

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบเลือกตอบ (Check list)  

แบบสอบถามประเภทคําถามปลายปด (Close – Ended Questions) และปลายเปด (Open – 
Ended Questions) เพ่ือใหแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผล รวมท้ังคําถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา   (Rating Scale Question) โดยแบงคําถามออกเปน 4 สวนคือ 

สวนท่ี 1   เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะท่ัวไป  
สวนท่ี 2   เปนคําถามเก่ียวกับการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ         

ผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สวนท่ี 3  เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยและการใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร   
สวนท่ี 4   เปนคําถามเก่ียวกับความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซต

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

การรวบรวมขอมูล 
 
1. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา 
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2. ใหคะแนนและลงรหัส (coding)  เพ่ือใหขอมูลอยูในรูปตัวเลข (รหัส)  ท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอรสามารถอานได 

3. การใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows ในการประมวลผลขอมูลและ
จัดทําตาราง  วิเคราะหทางสถิติตาง ๆ ท่ีตองการ 

4. แปลความหมายขอมูลท่ีประมวลผลแลว  เพ่ือจัดทํารายงานผลวิจัยตอไป 
 

การวัดคาตัวแปรและเกณฑการใหคะแนน 
 
ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการใหคะแนนและเกณฑการวัดคาตัวแปรเก่ียวกับความ

คาดหวัง  และความพึงพอใจ ท่ีมีตอเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบธุรกิจการ
ทองเท่ียว  ดังน้ี 

5    หมายถึง   เห็นดวยมากท่ีสุด 
4    หมายถึง   เห็นดวยมาก 
3    หมายถึง   ปานกลาง 
2    หมายถึง   เห็นดวยนอย 
1    หมายถึง   เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 
เมื่อศึกษาปริมาณความมากนอยของแตละคําตอบจากผลรวมของกลุมตัวอยางน้ัน  

ผูวิจัยไดใชคาเฉลี่ยมาเปนเกณฑในการบรรยายลักษณะของคาตัวแปรตามมาตราของ ลิ
เคิรท (Likert, 1961 : 97)  โดยกําหนดแนวคําตอบเปน 5 ระดับเพ่ือคํานวณหาคาอันตรภาค
ชั้น (class interval)  ของความกวางในแตละอันตรภาคชั้นตามสูตร  ดังน้ี 

 
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5 - 1 =  0.80 
            จํานวนชั้น      5 
 
ดังน้ันเกณฑคาเฉลี่ยของการใหระดับคะแนนในแตละอันตรภาคชั้นจะมีลักษณะ 

ดังน้ี 
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คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 
สถิติที่ใชในการวิจัย 

 
จากประเด็นตาง ๆ ท่ีสัมภาษณจะดําเนินวิธีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   

- คารอยละ (Percentage)  โดยแสดงในรูปตารางแจกแจงความถี่  ซึ่งการ
วิเคราะหแยกเปนตารางทางเดียว  ไดแก  การอธิบายขอมูลเก่ียวกับลักษณะหนวยงานธุรกิจ  
การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ปจจัยและการใชงานเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

- คาเฉล่ีย (Means)  โดยแสดงในรูปตารางคาเฉล่ีย  เพ่ือใชในการอธิบาย
ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก  คาไคสแควร (Chi-Square) ใน
การทดสอบสมมติฐานตามความเหมาะสมของขอมูล  และการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (ONE-WAY ANOVA)  
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บทที่ 4 

 
ผลการศึกษา 

 
 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครน้ัน  ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research)  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
การศึกษา โดยมุงเนนกลุมประชากรท่ีเปนผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว จากการตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 80 ชุด  ผลการวิจัยท่ีไดแบงออกเปน 5 ตอนดังน้ี 

1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
2. ปจจัยและการใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยาง 
3. การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยาง 
4. ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุม

ตัวอยาง 
5. การทดสอบสมมติฐาน 

ดังมีรายละเอียดในแตละตอนตอไปนี้ 
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ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 

ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละของประเภทกิจการของกลุมตัวอยาง 
 

ประเภทกิจการ จํานวน  รอยละ 
การทองเท่ียวโดยตรง 37 46.2 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว 43 53.8 

รวม 80 100.0 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทกิจการของกลุมตัวอยางท่ีมี

เว็บไซตเปนของตนเองสวนใหญเปนกิจการท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวจํานวน  43  บริษัท
คิดเปนรอยละ 53.8  ในขณะท่ีเปนกิจการทองเท่ียวโดยตรงจํานวน 37 บริษัทคิดเปนรอยละ 
46.2  
 
ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละของขนาดธุรกิจท่ีจดทะเบียนของกลุมตัวอยาง 

 
ขนาดธุรกิจ จํานวน  รอยละ 

เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 38 47.5 
กลาง (25-100 ลานบาท) 31 38.7 
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป) 11 13.8 

รวม 80 100.0 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของขนาดธุรกิจตามระดับทุนจดทะเบียน
ของกลุมตัวอยางท่ีมีเว็บไซตเปนของตนเอง  ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือกลุม
ตัวอยางท่ีมีขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนไมเกิน 25 ลานบาท)  จํานวน 38 บริษัทคิดเปนรอย
ละ 47.5  รองลงมาไดแก  กลุมตัวอยางท่ีมีขนาดกลาง (ทุนจดทะเบียน 25-100 ลานบาท) 
จํานวน 31 บริษัทคิดเปนรอยละ 38.7  และนอยท่ีสุดคือ กลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญ (ทุนจด
ทะเบียน 100 ลานบาทขึ้นไป) จํานวน 11 บริษัทคิดเปนรอยละ 13.8   
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ตารางท่ี 6  จํานวนและรอยละของลักษณะเครือขายของบริษัทของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะเครือขาย จํานวน  รอยละ 
ไมมีเครือขาย 25 31.2 
มีเครือขาย 55 68.8 

รวม 80 100.0 

 
จากตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะเครือขายของบริษัท

ผูประกอบการทองเท่ียวท่ีมีเว็บไซตเปนของตนเอง  ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ
กลุมตัวอยางท่ีมีเครือขาย  จํานวน 55 บริษัทคิดเปนรอยละ 68.8  ในขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ี
ไมมีเครือขายมีจํานวน 25 บริษัทคิดเปนรอยละ 31.2   
 
ปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
ตารางท่ี 7  จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชอินเทอรเน็ทของกลุมตัวอยาง 
 

ระยะเวลา จํานวน  รอยละ 
นอยกวา 6 เดือน 9 11.2 
7 – 12 เดือน 12 15.0 
1 – 2 ป 15 18.8 
2 – 3 ป 19 23.7 
3 – 4 ป 10 12.5 
4 – 5 ป 8 10.0 
มากกวา 5 ป 7 8.8 

รวม 80 100.0 
 

จากตารางท่ี 7  แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีกลุมตัวอยางใชอินเทอร
เน็ท  พบวา  กลุมตัวอยางท่ีใชอินเทอรเน็ทเปนเวลา 2-3 ปแลวมีจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 19 

DPU



 67

 
 

ตารางท่ี 8  จํานวนและรอยละของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชอินเทอรเน็ท 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพล จํานวน  รอยละ 
เพ่ือการคา 20 25.0 
เพ่ือความทันสมัย 8 10.0 
เพ่ือการติดตอสื่อสาร 36 45.0 
เพ่ือคนหาขอมูล 16 20.0 

รวม 80 100.0 
  

จากตารางท่ี 8  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
อินเทอรเน็ทของกลุมตัวอยาง พบวา  ปจจัยท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ  เพ่ือการติดตอสื่อสาร 
จํานวน 36 บริษัทคิดเปนรอยละ 45.0  รองลงมาไดแก  เพ่ือการคา จํานวน 20 บริษัทคิดเปน
รอยละ 25.0  เพ่ือคนหาขอมูล จํานวน 16 บริษัทคิดเปนรอยละ 20.0  และนอยท่ีสุดคือ  เพ่ือ
ความทันสมัย จํานวน 8 บริษัทคิดเปนรอยละ 10.0 
 
 
 
 

DPU



 68

 
ตารางท่ี 9  จํานวนและรอยละของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซตอิเล็กทรอนิกส 

 
ปจจัยตอการทําเว็บไซต จํานวน  รอยละ 

เพ่ือการประชาสัมพันธ 18 19.3 
เพ่ือการคา 27 35.1 
เพ่ือบริการขอมูลขาวสาร 21 22.5 
เพ่ือความทันสมัย 9 18.4 
เพ่ือลดคาใชจาย 5 4.7 

รวม 80 100.0 
 

จากตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทํา
เว็บไซตอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยาง พบวา  เพ่ือการคามีจํานวนมากที่สุดเทากับ 27 
บริษัทคิดเปนรอยละ 33.8  รองลงมาไดแก  เพ่ือบริการขอมูลขาวสาร จํานวน 21 บริษัทคิด
เปนรอยละ 26.3  เพ่ือการประชาสัมพันธ จํานวน 18 บริษัทคิดเปนรอยละ 22.5  เพ่ือความ
ทันสมัย จํานวน 9 บริษัทคิดเปนรอยละ 11.3  และนอยท่ีสุดคือ เพ่ือลดคาใชจาย จํานวน 5 
บริษัทคิดเปนรอยละ 6.3 
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ตารางท่ี 10  จํานวนและรอยละของประโยชนจากการมีเว็บไซตในปจจุบัน 

 
ประโยชนจากการมีเว็บไซตบริษัท จํานวน  รอยละ 

เพ่ือการติดตอสื่อสาร 10 12.5 
เพ่ือการคา 15 18.7 
เพ่ือการคนหาขอมูล 33 41.2 
เพ่ือความบันเทิง 3 3.8 
เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ 19 23.8 

รวม 80 100.0 
 

จากตารางท่ี 10  แสดงจํานวนและรอยละของประโยชนจากการนําอินเทอรเน็ท
มาใชของกลุมตัวอยาง  พบวา  เพ่ือการคนหาขอมูล มีจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 33 บริษัทคิด
เปนรอยละ 41.2  รองลงมาไดแก  เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธจํานวน 19 บริษัทคิดเปน
รอยละ 23.8  เพ่ือการคาจํานวน 15 บริษัทคิดเปนรอยละ 18.7  เพ่ือการติดตอสื่อสารจํานวน 
10 บริษัทคิดเปนรอยละ 12.5  และนอยท่ีสุดคือเพ่ือความบันเทิงจํานวน 3 บริษัทคิดเปน
รอยละ 3.8  ตามลําดับ 
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การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
ตารางท่ี 11  จํานวนและรอยละของลักษณะการจัดทําเว็บไซตบริษัท 
 

ลักษณะการจัดทําเว็บไซต จํานวน  รอยละ 
จางบริษัทออกแบบ 30 37.5 
จัดทําเอง 50 62.5 

รวม 80 100.0 
 

จากตารางท่ี 11   แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะการจัดทําเว็บไซตบริษัท
ของกลุมตัวอยาง  พบวา  สวนใหญผูประกอบการทองเท่ียวจะดําเนินการจัดทําเว็บไซต
บริษัทเอง จํานวน 50 บริษัทคิดเปนรอยละ 62.5  ในขณะที่จางบริษัทออกแบบ จํานวน 30 
บริษัทคิดเปนรอยละ 37.5 

 
 

ตารางท่ี 12  จํานวนและรอยละของลักษณะของ server ท่ีใช  
 

ลักษณะของ server ท่ีใช จํานวน  รอยละ 
ภายในประเทศแบบเสียคาบริการ 44 55.0 
ภายในประเทศแบบไมเสียคาบริการ 22 27.5 
ตางประเทศแบบเสียคาบริการ 12 15.0 
ตางประเทศแบบไมเสียคาบริการ 2 2.5 

รวม 80 100.0 
 

จากตารางท่ี 12  แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะของ server ท่ีใชของกลุม
ตัวอยาง  พบวา  ภายในประเทศแบบเสียคาบริการ มีจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 44 บริษัทคิด
เปนรอยละ 55.0  รองลงมาไดแก  ภายในประเทศแบบไมเสียคาบริการ จํานวน 22 บริษัท
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ตารางท่ี 13  จํานวนและรอยละของวิธีการประชาสัมพันธเว็บไซต 

 
วิธีการประชาสัมพันธเว็บไซต จํานวน  รอยละ 

ลงทะเบียนในเว็บไซตบริการขอมูล 16 20.0 
แลก link กับเว็บไซตอื่น ๆ 6 7.5 
สื่อวิทยุ 10 12.5 
สื่อสิ่งพิมพ 18 22.5 
สื่อโทรทัศน 3 3.8 
สื่อท่ีออกจากบริษัท 20 25.0 
ขาวแจก (mailing list) 7 8.7 

รวม 80 100.0 
 

จากตารางท่ี 13  แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการประชาสัมพันธเว็บไซตของ
กลุมตัวอยาง  พบวา  ผูประกอบการทองเท่ียวจะใชวิธีการประชาสัมพันธเว็บไซตผานสื่อท่ี
ออกจากบริษัทมากท่ีสุด จํานวน 20 บริษัทคิดเปนรอยละ 25.0  รองลงมาไดแก  สื่อสิ่งพิมพ 
จํานวน 18 บริษัทคิดเปนรอยละ 22.5  อันดับสามคือ ลงทะเบียนในเว็บไซตบริการ จํานวน 
16 บริษัทคิดเปนรอยละ 20.0  อันดับสี่คือ สื่อวิทยุ จํานวน 10 บริษัทคิดเปนรอยละ 12.5  
อันดับหาคือ ขาวแจก (mailing list) จํานวน 7 บริษัทคิดเปนรอยละ 8.7  อันดับหกคือ แลก 
link กับเว็บไซตอื่น ๆ จํานวน 6 บริษัทคิดเปนรอยละ 7.5  และนอยท่ีสุดคือ วิธีการ
ประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน จํานวน 3 บริษัทคิดเปนรอยละ 3.8  ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 14  จํานวนและรอยละของลักษณะการชําระเงินในเว็บไซต 
 

ลักษณะการชําระเงินในเว็บไซต จํานวน  รอยละ 
ผานบัตรเครดิต 26 32.5 
โอนเงินผานธนาคาร 30 37.5 
เช็คอเิล็กทรอนิกส 15 18.7 
เงินสดดิจิตอล 9 11.3 

รวม 80 100.0 
 

จากตารางท่ี 14  แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะการชําระเงินในเว็บไซต
ของกลุมตัวอยาง  พบวา  โอนเงินผานธนาคาร มีจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 30 บริษัทคิดเปน
รอยละ 37.5  รองลงมาไดแก  ผานบัตรเครดิต จํานวน 26 บริษัทคิดเปนรอยละ 32.5 เช็ค
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 15 บริษัทคิดเปนรอยละ 18.7  และนอยท่ีสุดคือ เงินสดดิจิตอล 
จํานวน 9 บริษัทคิดเปนรอยละ 11.3 ตามลําดับ 

 
 

ตารางท่ี 15  จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีบริษัทมีเว็บไซต 
 

ระยะเวลาท่ีบริษัทมีเว็บไซต จํานวน  รอยละ 
ไมเกิน 1 ป 18 22.5 
ประมาณ 1 – 2 ป 17 21.3 
ประมาณ 2 – 3 ป 19 23.7 
ประมาณ 3 – 4 ป 14 17.5 
4 ปขึ้นไป 12 15.0 

รวม 80 100.0 
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จากตารางท่ี 15  แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีบริษัทมีเว็บไซตเองของ
กลุมตัวอยาง  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญไดดําเนินการจัดต้ังเว็บไซตของบริษัทเองมา
ประมาณ 2 – 3 ปเปนจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 19 บริษัทคิดเปนรอยละ 23.7  รองลงมาไดแก  
ไมเกิน 1 ปจํานวน 18 บริษัทคิดเปนรอยละ 22.5  ประมาณ 1 – 2 ปจํานวน 17 บริษัทคิด
เปนรอยละ 21.3  ประมาณ 3 – 4 ปจํานวน 14 บริษัทคิดเปนรอยละ 17.5  และนอยท่ีสุด 4 
ปขึ้นไปจํานวน 12 บริษัทคิดเปนรอยละ 15.0  ตามลําดับ 

 
 

ตารางท่ี  16  จํานวนและรอยละของคาใชจายเก่ียวกับสัญญาณเว็บไซตโดยเฉลี่ยตอเดือน 
 

คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 2,000 บาท 19 23.7 
2,001 – 5,000 บาท 28 35.0 
5,001 – 10,000 บาท 15 18.7 
10,001 – 50,000 บาท 11 13.8 
50,000 บาทขึ้นไป 7 8.8 

รวม 80 100.0 
 

จากตารางท่ี 16 แสดงจํานวนและรอยละของคาใชจายเก่ียวกับสัญญาณเว็บไซต
โดยเฉล่ียตอเดือน พบวา  ผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวจะเสียคาใชจายเก่ียวกับสัญญาณ
เว็บไซตโดยเฉลี่ยเดือนละ 2,001 – 5,000 บาทตอเดือนมากที่สุดเทากับ 28 บริษัทคิดเปน
รอยละ 35.0  รองลงมาไดแก  เดือนละไมเกิน 2,000 บาทจํานวน 19 บริษัทคิดเปนรอยละ 
23.7  เดือนละ 5,001 – 10,000 บาทจํานวน 15 บริษัทคิดเปนรอยละ 18.7  เดือนละ 10,001 
– 50,000 บาทจํานวน 11 บริษัทคิดเปนรอยละ 13.8  และนอยท่ีสุดคือเดือนละ 50,000 บาท
ขึ้นไปจํานวน 7 บริษัทคิดเปนรอยละ 8.8   
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ตารางท่ี 17  ประเภทของการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอรเน็ทภายในบริษัท 
 

ประเภทสัญญาณ จํานวน รอยละ 
ผานโทรศัพทโดยท่ัวไป 48 60.0 
ISDN 6 7.5 
Leased Line 9 11.3 
ADSL 10 12.5 
Satellite 7 8.7 

รวม 80 100.0 
 

จากตารางท่ี 17  แสดงจํานวนและรอยละของประเภทของการเชื่อมโยงสัญญาณ
อินเทอรเน็ทภายในบริษัทของกลุมตัวอยาง  พบวา  ผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวสวน
ใหญจะใชสัญญาณการเช่ือมโยงผานสายโทรศัพทโดยท่ัวไปมากท่ีสุดจํานวน 48 บริษัทคิด
เปนรอยละ 60.0  รองลงมาไดแก  แบบ ADSL จํานวน 10 บริษัทคิดเปนรอยละ 12.5 แบบ 
Leased Line จํานวน 9 บริษัทคิดเปนรอยละ 11.3  แบบ Satellite จํานวน 7 บริษัทคิดเปน
รอยละ 8.7  และนอยท่ีสุดคือ แบบ ISDN จํานวน 6 บริษัทคิดเปนรอยละ 7.5  ตามลําดับ 
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ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
ตารางท่ี 18  ความคาดหวังและความพ่ึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

ความคาดหวัง 
และ 

ความพึงพอใจ 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใ
จ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

คาเฉ
ลี่ย 

 

ความ 
หมาย 

ความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร 56 24    4.70 
มาก  
ท่ีสุด 

เพ่ิมความคลองตัวใหกับธุรกิจ 51 22 5 2  4.53 
มาก  
ท่ีสุด 

เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารใหกับ
ธุรกิจ 

40 35 5   4.44 
มาก  
ท่ีสุด 

ทําใหสินคามีความนาเชื่อถอืมากกวา
การใชสื่ออื่น ๆ 

33 33 10 4  4.19 มาก 

ทําใหภาพลักษณของสินคาดูดีกวา
การใชสื่ออื่น 

27 38 12 3  4.11 มาก 

ชวยใหตราย่ีหอของบริษัทเปนท่ีรูจัก
ของลูกคางายขึ้น 

14 42 18 6  3.80 มาก 

ชวยใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบใน
รายละเอียดกอนตัดสินใจซื้อ 

31 37 8 3 1 4.18 มาก 

ชวยใหลูกคาสามารถเลือกซื้อ   สินคา
ตามรายไดของตนเอง 

37 26 15 2  4.22 
มาก 
ท่ีสุด 

ชวยใหสินคามีราคาตํ่าลง เน่ืองจาก 22 24 15 9 10 3.49 มาก 
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ชวยใหลูกคาเห็นภาพและรายละเอียด
ของสินคาไดชัดเจนขึ้น 

43 35 2   4.51 
มาก 
ท่ีสุด 

การชําระเงินผานเว็บไซตมีความ
ปลอดภัยสูง 

20 43 10 6 1 3.94 มาก 

สามารถขยายฐานลูกคาเพ่ิมขึ้น 28 33 16 2 1 4.06 มาก 
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเหมาะ
สําหรับการคาในยุคใหม 

24 43 10 3  4.10 มาก 

รวม      4.17 มาก 
 

จากตารางท่ี 18  แสดงจํานวนและคาเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจ
จากเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยาง  พบวา  กลุมตัวอยางมีความคาดหวังและความ
พึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  แยก
ออกเปน 

 
ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการ

ธุรกิจทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  ตามลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี 
1. ความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร (คาเฉลี่ย 4.70) 
2. เพ่ิมความคลองตัวใหกับธุรกิจ (คาเฉลี่ย 4.53) 
3. เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารใหกับธุรกิจ (คาเฉลี่ย 4.44) 
4. ชวยใหลูกคาเห็นภาพและรายละเอียดของสินคาไดชัดเจนขึ้น (คาเฉลี่ย 4.51) 
5. ชวยใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาตามรายไดของตนเอง (คาเฉลี่ย 4.22) 

 
สวนความคาดหวังและความพึงพอใจจากเ ว็บไซตอิ เล็กทรอนิกสของ

ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวอยูในระดับมาก  ตามลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี 
1. ทําใหสินคามีความนาเชื่อถือมากกวาการใชสื่ออื่น ๆ (คาเฉลี่ย 4.19) 
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2. ชวยใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบในรายละเอียดกอนตัดสินใจซื้อ (คาเฉลี่ย 
4.18) 

3. ทําใหภาพลักษณของสินคาดูดีกวาการใชสื่ออื่น (คาเฉลี่ย 4.11) 
4. เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเหมาะสําหรับการคาในยุคใหม (คาเฉลี่ย 4.10) 
5. สามารถขยายฐานลูกคาเพ่ิมขึ้น (คาเฉลี่ย 4.06) 
6. การชําระเงินผานเว็บไซตมีความปลอดภัยสูง (คาเฉลี่ย 3.94) 
7. ชวยใหตราย่ีหอของบริษัทเปนท่ีรูจักของลูกคางายขึ้น (คาเฉลี่ย 3.80) 
8. ชวยใหสินคามีราคาตํ่าลง เน่ืองจากไมตองผานคนกลาง (คาเฉลี่ย 3.49) 

 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

 
สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท  ขนาด  และ

เครือขาย)  ท่ีแตกตางกัน มีปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตาง
กัน 

 
 
สมมติฐานยอยท่ี 1.1   
H0 : ประเภทธุรกิจตางกัน มีระยะเวลาท่ีใชอินเทอรเน็ทไมแตกตางกัน 
H1 : ประเภทธุรกิจตางกัน มีระยะเวลาท่ีใชอินเทอรเน็ทแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 19  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.1 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

    ระยะเวลาท่ีบริษัทใชอินเทอรเน็ท    
ประเภทของธุรกิจ นอย

กวา 6
เดือน 

7 – 12 
เดือน 

1 – 2 
ป 

2 – 3 
ป 

3 – 4 
ป 

4 – 5 
ป 

มากกว
า 

 5 ป 
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ทองเท่ียวโดยตรง 11.3 0 2.5 11.3 8.8 7.5 5.0 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว 0 15.0 16.3 12.5 3.8 2.5 3.8 
Chi-square = 32.596 D.F. = 6   Sig. = .000     
 

จากตารางท่ี 19  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.1  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได
คือ .000  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level  ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0  
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ประเภทธุรกิจตางกัน มีระยะเวลาท่ีใชอินเทอร
เน็ทแตกตางกัน 

 
 

สมมติฐานยอยท่ี 1.2   
H0 : ประเภทธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชอินเทอรเน็ทไม

แตกตางกัน 
H1 : ประเภทธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชอินเทอรเน็ท

แตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 20  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.2 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ประเภทของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ทองเท่ียวโดยตรง 1.972 3 .578 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว    

 
จากตารางท่ี 20  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.2  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .578  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ประเภทธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชอินเทอรเน็ทไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.3   
H0 : ประเภทธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซต

อิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
H1 : ประเภทธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซต

อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 21  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.3 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซต 
ประเภทของธุรกิจ เพ่ือ 

การ
ประชาสัม
พันธ 

เพ่ือ 
การคา 

เพ่ือ
บริการ 
ขอมูล 
ขาวสาร 

เพ่ือ 
ความ 
ทันสมัย 

เพ่ือ 
ลด 

คาใชจาย 

ทองเท่ียวโดยตรง 3.8 16.3 17.5 5.0 3.8 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว 18.8 17.5 8.8 6.3 2.5 
Chi-square = 10.289 D.F. = 4   Sig. = .036   

 
จากตารางท่ี 21  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.3  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .036  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0 
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ประเภทธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
จัดทําเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.4   
H0 : ประเภทธุรกิจตางกัน ประโยชนจากการมีเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสใน

ปจจุบันไมแตกตางกัน 
H1 : ประเภทธุรกิจตางกัน ประโยชนจากการมีเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสใน

ปจจุบันแตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 22  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.4 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ประเภทของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ทองเท่ียวโดยตรง 2.044 4 .728 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว    

 
จากตารางท่ี 22  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.4  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .728  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน ประโยชนจากการมี
เว็บไซตอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.5   
H0 : ขนาดธุรกิจตางกัน มีระยะเวลาท่ีใชอินเทอรเน็ทไมแตกตางกัน 
H1 : ขนาดธุรกิจตางกัน มีระยะเวลาท่ีใชอินเทอรเน็ทแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 23  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.5 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

    ระยะเวลาท่ีบริษัทใชอินเทอรเน็ท    
ขนาดของธุรกิจ นอย

กวา 6
เดือน 

7 – 12 
เดือน 

1 – 2 
ป 

2 – 3 
ป 

3 – 4 
ป 

4 – 5 
ป 

มากกว
า 

 5 ป 
เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 8.8 7.5 13.8 6.3 2.5 3.8 5.0 
กลาง (25 – 100 ลานบาท) 2.5 7.5 5.0 16.3 3.8 3.8 0 
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป) 0 0 0 1.3 6.3 2.5 3.8 
Chi-square = 36.926 D.F. = 12   Sig. = .000     
 

จากตารางท่ี 23  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.5  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได
คือ .000  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level  ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0  
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน มีระยะเวลาท่ีใชอินเทอร
เน็ทแตกตางกัน 

 
 
 
 

DPU



 82

 
 
 
 
สมมติฐานยอยท่ี 1.6   
H0 : ขนาดธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชอินเทอรเน็ทไม

แตกตางกัน 
H1 : ขนาดธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชอินเทอรเน็ท

แตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 24  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.6 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ขนาดของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 10.761 6 .096 
กลาง (25 – 100 ลานบาท)    
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป)    

 
จากตารางท่ี 24  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.6  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .096  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชอินเทอรเน็ทไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.7   
H0 : ขนาดธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซตอิเล็กทรอนิกส

ไมแตกตางกัน 
H1 : ขนาดธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซตอิเล็กทรอนิกส

แตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 25  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.7 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซต 
ขนาดของธุรกิจ เพ่ือ 

การ
ประชาสัม
พันธ 

เพ่ือ 
การคา 

เพ่ือ
บริการ 
ขอมูล 
ขาวสาร 

เพ่ือ 
ความ 
ทันสมัย 

เพ่ือ 
ลด 

คาใชจาย 

เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 18.8 8.8 13.8 2.5 3.8 
กลาง (25 – 100 ลานบาท) 2.5 15.0 10.0 8.8 2.5 
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป) 1.3 10.0 2.5 0 0 
Chi-square = 24.337 D.F. = 8  Sig. = .002   

 
จากตารางท่ี 25  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.7  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .002  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0 
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
จัดทําเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.8   
H0 : ขนาดธุรกิจตางกัน ประโยชนจากการมีเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน

ไมแตกตางกัน 
H1 : ขนาดธุรกิจตางกัน ประโยชนจากการมีเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน

แตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 26  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.8 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

   ประโยชนจากการมีเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน 
ขนาดของธุรกิจ เพ่ือ 

การ
ติดตอสื่อ
สาร 

เพ่ือ 
การคา 

เพ่ือ 
คนหา 
ขอมูล 

เพ่ือ 
ความ
บันเทิง 

เพ่ือ 
การ

โฆษณา 

เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 16.3 1.3 23.8 3.8 2.5 
กลาง (25 – 100 ลานบาท) 5.0 12.5 13.8 6.3 1.3 
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป) 2.5 5.0 3.8 2.5 0 
Chi-square = 16.931 D.F. = 8  Sig. = .031   

 
จากตารางท่ี 26  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.8  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .031  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0 
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน ประโยชนจากการมี
เว็บไซตอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันแตกตางกัน 

 

DPU



 85

 
 
 
 
 
สมมติฐานยอยท่ี 1.9   
H0 : เครือขายธุรกิจตางกัน มีระยะเวลาท่ีใชอินเทอรเน็ทไมแตกตางกัน 
H1 : เครือขายธุรกิจตางกัน มีระยะเวลาท่ีใชอินเทอรเน็ทแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 27  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.9 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

    ระยะเวลาท่ีบริษัทใชอินเทอรเน็ท    
เครือขายของธุรกิจ นอย

กวา 6
เดือน 

7 – 12 
เดือน 

1 – 2 
ป 

2 – 3 
ป 

3 – 4 
ป 

4 – 5 
ป 

มากกว
า 

 5 ป 
ไมมีเครือขาย 1.3 7.5 11.3 3.8 6.3 1.3 0 
มีเครือขาย 10.0 7.5 7.5 20.0 6.3 8.8 8.8 
Chi-square = 17.675 D.F. = 6   Sig. = .007     
 

จากตารางท่ี 27  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.9  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได
คือ .007  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level  ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0  
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  เครือขายของธุรกิจตางกัน มีระยะเวลาท่ีใชอิน
เทอรเน็ทแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.10   
H0 : เครือขายธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชอินเทอรเน็ท

ไมแตกตางกัน 
H1 : เครือขายธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชอินเทอรเน็ท

แตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 28  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.10 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชอินเทอรเน็ต 
เครือขายของธุรกิจ เพ่ือ 

การคา 
เพ่ือความ 
ทันสมัย 

เพ่ือการ
ติดตอสื่อสาร 

เพ่ือคนหา 
ขอมูล 

ไมมีเครือขาย 6.3 6.3 7.5 11.3 
มีเครือขาย 18.8 3.8 37.5 8.8 
Chi-square = 12.218 D.F. = 3   Sig. = .007  

 
จากตารางท่ี 28  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.10  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .007  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0  
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  เครือขายธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชอินเทอรเน็ทแตกตางกัน 

 
 
 

DPU



 87

 
 
 
 
 
สมมติฐานยอยท่ี 1.11   
H0 : เครือขายธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซต

อิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
H1 : เครือขายธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซต

อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 29  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.11 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เครือขายของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ไมมีเครือขาย 7.465 4 .113 
มีเครือขาย    

 
จากตารางท่ี 29  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.11  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .113  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  เครือขายธุรกิจตางกัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
จัดทําเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.12   
H0 : เครือขายธุรกิจตางกัน ประโยชนจากการมีเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสใน

ปจจุบันไมแตกตางกัน 
H1 : เครือขายธุรกิจตางกัน ประโยชนจากการมีเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสใน

ปจจุบันแตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 30  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.12 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เครือขายของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ไมมีเครือขาย 5.822 4 .213 
มีเครือขาย    

 
จากตารางท่ี 30  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 1.12  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .213  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  เครือขายธุรกิจตางกัน ประโยชนจากการมี
เว็บไซตอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานขอท่ี 2 ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท  ขนาด  และ
เครือขาย)  ท่ีแตกตางกัน มีการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 

 
 
สมมติฐานยอยท่ี 2.1   
H0 : ประเภทธุรกิจตางกัน มีลักษณะการจัดทําเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : ประเภทธุรกิจตางกัน มีลักษณะการจัดทําเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 31  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.1 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ประเภทของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ทองเท่ียวโดยตรง 2.095 1 .148 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว    

 
จากตารางท่ี 31  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.1  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .148  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level  ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ประเภทธุรกิจตางกัน มีลักษณะการจัดทํา
เว็บไซตไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.2   
H0 : ประเภทธุรกิจตางกัน ลักษณะของ server ท่ีใชไมแตกตางกัน 
H1 : ประเภทธุรกิจตางกัน ลักษณะของ server ท่ีใชแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 32  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.2 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ประเภทของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ทองเท่ียวโดยตรง 6.008 3 .111 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว    

 
จากตารางท่ี 32  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.2  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .111  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ประเภทธุรกิจตางกัน ลักษณะของ server ท่ีใช
ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.3   
H0 : ประเภทธุรกิจตางกัน วิธีการประชาสัมพันธเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : ประเภทธุรกิจตางกัน วิธีการประชาสัมพันธเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 33  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.3 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ประเภทของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ทองเท่ียวโดยตรง 7.503 6 .277 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว    

 
จากตารางท่ี 33  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.3  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .277  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ประเภทธุรกิจตางกัน วิธีการประชาสัมพันธ
เว็บไซตไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.4   
H0 : ประเภทธุรกิจตางกัน ลักษณะการชําระเงินในเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : ประเภทธุรกิจตางกัน ลักษณะการชําระเงินในเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 34  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.4 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ประเภทของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ทองเท่ียวโดยตรง 3.591 3 .309 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว    

 
จากตารางท่ี 34  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.4  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .309  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ประเภทธุรกิจตางกัน ลักษณะการชําระเงินใน
เว็บไซตไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.5   
H0 : ประเภทธุรกิจตางกัน ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : ประเภทธุรกิจตางกัน ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 35  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.5 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

   ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซต 
ประเภทธุรกิจ ไมเกิน 

 1 ป 
1 – 2 ป 2 – 3 ป 3 – 4 ป 4 ปขึ้นไป 

ทองเท่ียวโดยตรง 10.0 3.8 11.3 10.0 11.3 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว 12.5 17.5 12.5 7.5 3.8 
Chi-square = 10.286 D.F. = 4  Sig. = .036   

 
จากตารางท่ี 35  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.5  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .036  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0  
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ประเภทธุรกิจตางกัน ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซต
แตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.6   
H0 : ประเภทธุรกิจตางกัน คาใชจายตอเดือนเก่ียวกับสัญญาณเชื่อมเว็บไซตไม

แตกตางกัน 
H1 : ประเภทธุรกิจตางกัน คาใชจายตอเดือนเก่ียวกับสัญญาณเชื่อมเว็บไซต

แตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 36  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.6 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ประเภทของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ทองเท่ียวโดยตรง 1.512 4 .825 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว    

 
จากตารางท่ี 36 ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.6  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .825  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ประเภทธุรกิจตางกัน คาใชจายตอเดือน
เก่ียวกับสัญญาณเชื่อมเว็บไซตไมแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 

DPU



 95

 
 
 
 
 
สมมติฐานยอยท่ี 2.7   
H0 : ประเภทธุรกิจตางกัน ประเภทของสัญญาณเชื่อมตอเว็บไซตไมแตกตาง

กัน 
H1 : ประเภทธุรกิจตางกัน ประเภทของสัญญาณเชื่อมตอเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 37  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.7 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ประเภทของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ทองเท่ียวโดยตรง 6.859 4 .144 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว    

 
จากตารางท่ี 37 ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.7  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .144  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ประเภทธุรกิจตางกัน ประเภทของสัญญาณ
เชื่อมตอเว็บไซตไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.8   
H0 : ขนาดธุรกิจตางกัน มีลักษณะการจัดทําเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : ขนาดธุรกิจตางกัน มีลักษณะการจัดทําเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 38  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.8 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ขนาดของธุรกิจ ลักษณะการจัดทําเว็บไซต 
 จางบริษัทออกแบบ จัดทําเอง 

เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 26.3 21.3 
กลาง (25 – 100 ลานบาท) 6.3 32.5 
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป) 5.0 8.8 
Chi-square = 11.163 D.F. = 2 Sig. = .004 

 
จากตารางท่ี 38  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.8  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .004  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level  ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0  
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน มีลักษณะการจัดทํา
เว็บไซตแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.9   
H0 : ขนาดธุรกิจตางกัน ลักษณะของ server ท่ีใชไมแตกตางกัน 
H1 : ขนาดธุรกิจตางกัน ลักษณะของ server ท่ีใชแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 39  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.9 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ขนาดของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 11.792 6 .067 
กลาง (25 – 100 ลานบาท)    
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป)    

 
จากตารางท่ี 39  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.9  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .067  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน ลักษณะของ server ท่ีใชไม
แตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.10   
H0 : ขนาดธุรกิจตางกัน วิธีการประชาสัมพันธเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : ขนาดธุรกิจตางกัน วิธีการประชาสัมพันธเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 40  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.10 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ขนาดของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 10.252 12 .594 
กลาง (25 – 100 ลานบาท)    
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป)    

 
จากตารางท่ี 40  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.10  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .594  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน วิธีการประชาสัมพันธ
เว็บไซตไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.11   
H0 : ขนาดธุรกิจตางกัน ลักษณะการชําระเงินในเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : ขนาดธุรกิจตางกัน ลักษณะการชําระเงินในเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 41  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.11 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ขนาดของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 8.879 6 .180 
กลาง (25 – 100 ลานบาท)    
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป)    

 
จากตารางท่ี 41  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.11  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .180  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน ลักษณะการชําระเงินใน
เว็บไซตไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.12   
H0 : ขนาดธุรกิจตางกัน ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : ขนาดธุรกิจตางกัน ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 42  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.12 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

   ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซต 
ขนาดของธุรกิจ ไมเกิน 

 1 ป 
1 – 2 ป 2 – 3 ป 3 – 4 ป 4 ปขึ้นไป 

เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 17.5 12.5 10.0 3.8 3.8 
กลาง (25 – 100 ลานบาท) 5.0 7.5 12.5 10.0 3.8 
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป) 0 1.3 1.3 3.8 7.5 
Chi-square = 27.710 D.F. = 8  Sig. = .001   

 
จากตารางท่ี 42  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.12  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .001  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0  
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซต
แตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.13   
H0 : ขนาดธุรกิจตางกัน คาใชจายตอเดือนเก่ียวกับสัญญาณเชื่อมเว็บไซตไม

แตกตางกัน 
H1 : ขนาดธุรกิจตางกัน คาใชจายตอเดือนเก่ียวกับสัญญาณเชื่อมเว็บไซต

แตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 43  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.13 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ขนาดของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 12.432 8 .133 
กลาง (25 – 100 ลานบาท)    
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป)    

 
จากตารางท่ี 43 ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.13  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .133  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน คาใชจายตอเดือนเกี่ยวกับ
สัญญาณเชื่อมเว็บไซตไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.14   
H0 : ขนาดธุรกิจตางกัน ประเภทของสัญญาณเชื่อมตอเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : ขนาดธุรกิจตางกัน ประเภทของสัญญาณเชื่อมตอเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 44  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.14 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

ขนาดของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 6.629 8 .577 
กลาง (25 – 100 ลานบาท)    
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป)    

 
จากตารางท่ี 44 ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.14  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .577  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  ขนาดธุรกิจตางกัน ประเภทของสัญญาณ
เชื่อมตอเว็บไซตไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.15   
H0 : เครือขายธุรกิจตางกัน มีลักษณะการจัดทําเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : เครือขายธุรกิจตางกัน มีลักษณะการจัดทําเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 45  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.15 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เครือขายของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ไมมีเครือขาย .656 1 .418 
มีเครือขาย    

 
จากตารางท่ี 45  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.15  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .418  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level  ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  เครือขายธุรกิจตางกัน มีลักษณะการจัดทํา
เว็บไซตไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.16   
H0 : เครือขายธุรกิจตางกัน ลักษณะของ server ท่ีใชไมแตกตางกัน 
H1 : เครือขายธุรกิจตางกัน ลักษณะของ server ท่ีใชแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 46  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.16 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เครือขายของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ไมมีเครือขาย 6.761 3 .080 
มีเครือขาย    

 
จากตารางท่ี 46  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.16  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .080  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0  
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  เครือขายธุรกิจตางกัน ลักษณะของ server ท่ีใช
ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.17   
H0 : เครือขายธุรกิจตางกัน วิธีการประชาสัมพันธเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : เครือขายธุรกิจตางกัน วิธีการประชาสัมพันธเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 47  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.17 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เครือขายของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ไมมีเครือขาย 6.883 6 .332 
มีเครือขาย    

 
จากตารางท่ี 47  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.17  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .332  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  เครือขายธุรกิจตางกัน วิธีการประชาสัมพันธ
เว็บไซตไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.18   
H0 : เครือขายธุรกิจตางกัน ลักษณะการชําระเงินในเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : เครือขายธุรกิจตางกัน ลักษณะการชําระเงินในเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 48  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.18 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

เครือขายของธุรกิจ Chi-Square D.F. Sig. 
ทองเท่ียวโดยตรง 7.783 3 .051 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว    

 
จากตารางท่ี 48  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.18  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .051  ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  เครือขายธุรกิจตางกัน ลักษณะการชําระเงินใน
เว็บไซตไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.19   
H0 : เครือขายธุรกิจตางกัน ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซตไมแตกตางกัน 
H1 : เครือขายธุรกิจตางกัน ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 49  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.19 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

   ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซต 
เครือขายธุรกิจ ไมเกิน 

 1 ป 
1 – 2 ป 2 – 3 ป 3 – 4 ป 4 ปขึ้นไป 

ไมมีเครือขาย 6.3 12.5 10.0 2.5 0 
มีเครือขาย 16.3 8.8 13.8 15.0 15.0 
Chi-square = 14.489 D.F. = 4  Sig. = .006   

 
จากตารางท่ี 49  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.19  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .006  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0  
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  เครือขายธุรกิจตางกัน ระยะเวลาท่ีมีเว็บไซต
แตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.20   
H0 : เครือขายธุรกิจตางกัน คาใชจายตอเดือนเก่ียวกับสัญญาณเชื่อมเว็บไซต

ไมแตกตางกัน 
H1 : เครือขายธุรกิจตางกัน คาใชจายตอเดือนเกี่ยวกับสัญญาณเชื่อมเว็บไซต

แตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 50  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.20 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

   คาใชจายตอเดือนเก่ียวกับสัญญาณเชือ่มเว็บไซต 
เครือขายธุรกิจ ไมเกิน 

2000  
บาท 

2001-
5000  
บาท 

5001-
10000 
บาท 

10001 – 
50000 
บาท 

50001 
บาท 
ขึ้นไป 

ไมมีเครือขาย 13.8 8.8 6.3 0 2.5 
มีเครือขาย 10.0 26.3 12.5 13.8 6.3 
Chi-square = 11.841 D.F. = 4  Sig. = .019   

 
จากตารางท่ี 50 ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.20  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .019  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0 
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  เครือขายธุรกิจตางกัน คาใชจายตอเดือน
เก่ียวกับสัญญาณเชื่อมเว็บไซตแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 2.21   
H0 : เครือขายธุรกิจตางกัน ประเภทของสัญญาณเชื่อมตอเว็บไซตไมแตกตาง

กัน 
H1 : เครือขายธุรกิจตางกัน ประเภทของสัญญาณเชื่อมตอเว็บไซตแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 51  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.21 โดยใชสถิติไค-สแควร 
 

   ประเภทของสัญญาณเชือ่มเว็บไซต 
เครือขายธุรกิจ ผาน

สายโทรศั
พท 

ISDN Leased 
Line 

ADSL Satellite 

ไมมีเครือขาย 17.5 1.3 0 7.5 5.0 
มีเครือขาย 42.5 6.3 11.3 5.0 3.8 
Chi-square = 10.814 D.F. = 4  Sig. = .029   

 
จากตารางท่ี 51 ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 2.21  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .029  ซึ่งมีคานอยกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธ H0 
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี H1 น่ันคือ  เครือขายธุรกิจตางกัน ประเภทของสัญญาณ
เชื่อมตอเว็บไซตแตกตางกัน 
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สมมติฐานขอท่ี 3 ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท  ขนาด  และ
เครือขาย)  ท่ีแตกตางกัน  มีความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
 

สมมติฐานยอยท่ี 3.1   
H0  :  ประเภทของหนวยงานธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวังและความพึง

พอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
H1 : ประเภทของหนวยงานธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวังและความพึง

พอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
 
 

ตารางท่ี 52  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 3.1 โดยใชสถิติ One-Way ANOVA 
 

ประเภทของธุรกิจ Mean Square F Sig. 
การทองเท่ียวโดยตรง 1.557 1.568 .214 
เก่ียวของกับการทองเท่ียว    

 
จากตารางท่ี 52  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 3.1  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .214   ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  H1  น่ันคือ  ประเภทของหนวยงานธุรกิจท่ีแตกตางกัน มี
ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 3.2   
H0  :  ขนาดของหนวยงานธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวังและความพึง

พอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
H1 : ขนาดของหนวยงานธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวังและความพึง

พอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 53  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 3.2 โดยใชสถิติ One-Way ANOVA 

 
ขนาดของธุรกิจ Mean Square F Sig. 

เล็ก (ไมเกิน 25 ลานบาท) 2.227 2.301 .107 
กลาง (25 – 100 ลานบาท)    
ใหญ (100 ลานบาทขึ้นไป)    

 
จากตารางท่ี 53  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 3.2  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .107   ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  H1  น่ันคือ  ขนาดของหนวยงานธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีความ
คาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 3.3   
H0  :  เครือขายของหนวยงานธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวังและความพึง

พอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
H1 : เครือขายของหนวยงานธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวังและความพึง

พอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน 
 
 
ตารางท่ี 54  ผลการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 3.3 โดยใชสถิติ One-Way ANOVA 

 
เครือขายของธุรกิจ Mean Square F Sig. 

ไมมีเครือขาย .130 .129 .721 
มีเครือขาย    

 
จากตารางท่ี 54  ในการทดสอบสมมติฐานยอยท่ี 3.3  ปรากฏผลวา  คา Sig. ท่ีได

คือ .721   ซึ่งมีคามากกวาคา significance level ท่ีกําหนดไวคือ .05  ดังน้ันจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  H1  น่ันคือ  เครือขายของหนวยงานธุรกิจท่ีแตกตางกัน มี
ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
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บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ผลของนวัตกรรมใหมท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาอยางรุดหนาของเทคโนโลยี  จึงทํา

ใหอินเตอรเน็ตมีบทบาทอยางมากตอการติดตอขาวสาร ขอมูล และเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท่ัว
ทุกมุมโลกไดอยางรวดเร็ว  ดังคํากลาวไววาปจจุบันการสื่อสารอยูในยุคของโลกไร
พรมแดน  เพียงใชน้ิวคลิกท่ีปุมของเมาสไปตามคําสั่งในจอคอมพิวเตอรเทาน้ันก็ทําใหเรา
สามารถรับรูความเปนไปตาง ๆ ท่ีเราตองการจากเว็บไซตตาง ๆ ไดตามตองการ 

จากหลักการดังกลาวกอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นในเกือบทุกวงการ
ท่ีจะพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือใหเทาทันกับคูแขงอื่น ๆ ซึ่งผูประกอบการ
ธุรกิจการทองเท่ียวก็เชนเดียวกัน ในปจจุบันไดอาศัยการขยายนวัตกรรมใหมขึ้นโดยการใช
กระบวนการเชื่อมโยงสัญญาณในรูปแบบท่ีเก่ียวกับเว็บไซต  เพ่ือใหประชาชนโดยท่ัวไป
สามารถเลือกอานขาวสารรายละเอียดตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ทไดสะดวกและรวดเร็ว 

การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผู
ประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครน้ัน  มีจุดมุงหมายท่ีจะทราบถึง
ความสัมพันธระหวางลักษณะพ้ืนฐานของหนวยงานธุรกิจกับแรงจูงใจ การใชงาน  ความ
คาดหวัง  และความพึงพอใจ ท่ีมีตอเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบธุรกิจการ
ทองเท่ียว  โดยทําการสัมภาษณจากกลุมธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
เว็บไซตเปนของตัวเอง จํานวน 80 บริษัทจากจํานวนท้ังหมดท่ีมีอยูในปจจุบัน 100 บริษัท   

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
รูปแบบการสํารวจ (Survey Method) ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจขอมูล  
และใชการเก็บขอมูลเพียงคร้ังเดียว (One-Shot Case Study) วิธีสุมตัวอยางใชการสุมแบบ
งาย (Simple Random Sampling) โดยใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง (Self-Administered 
Questionnaire) 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่ง
ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)  โดยแสดงในรูปตาราง  เพ่ือใชในการ
อธิบายลักษณะพ้ืนฐานของหนวยงานธุรกิจ  แรงจูงใจในการจัดทําเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  การใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ความคาดหวังตอเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  และความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับการทดสอบสมมติฐานใชสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  ไดแก  คา
ไคสแควร (Chi-square) ในการทดสอบสมมติฐานตามความเหมาะสมของขอมูล และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ย  ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติขั้นสูง  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 
การวิเคราะหครั้งน้ีไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for windows 

version 10 ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดัง 6 ตอน
ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปของหนวยงานธุรกิจ 
ตอนท่ี 2  ปจจัยและการใชงานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ตอนท่ี 3  การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ตอนท่ี 4  ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ตอนท่ี 5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ตอนที่ 1  ลักษณะพื้นฐานทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนกิจการท่ีเก่ียวของกับการ

ทองเท่ียวจํานวน  43  บริษัทคิดเปนรอยละ 53.8  ในขณะท่ีเปนกิจการทองเท่ียวโดยตรง
จํานวน 37 บริษัทคิดเปนรอยละ 46.2  

ขนาดธุรกิจท่ีจดทะเบียนของกลุมตัวอยาง พบวา เกือบครึ่งหน่ึงจะเปนบริษัท
ขนาดเล็กท่ีมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 25 ลานบาท  รองลงมาเปนขนาดกลางมีทุนจดทะเบียน
ระหวาง 25 – 100 ลานบาท และนอยท่ีสุดคือ กลุมธุรกิจขนาดใหญมีทุนจดทะเบียน 100 
ลานบาทขึ้นไป  

DPU



 115

 

ในสวนของเครือขาย (สาขา) ของกลุมตัวอยาง พบวา เกินครึ่งหน่ึง (รอยละ 68.7 ) 
เปนบริษัทท่ีมีเครือขาย  ในขณะท่ีไมมีเครือขาย จํานวน 25 บริษัทคิดเปนรอยละ 31.2  

โดยสรุปสวนใหญเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว ทุนจด
ทะเบียนไมเกิน 25 ลานบาท  โดยมีบริษัทเครือขายหรือสาขาเปนสวนใหญ 

 
ตอนที่ 2  ปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ลักษณะการจัดทําเว็บไซตบริษัทของกลุมตัวอยาง  พบวา  สวนใหญ

ผูประกอบการทองเท่ียวจะดําเนินการจัดทําเว็บไซตบริษัทเอง จํานวน 50 บริษัทคิดเปน
รอยละ 62.5  ในขณะท่ีจางบริษัทออกแบบ จํานวน 30 บริษัทคิดเปนรอยละ 37.5 

ลักษณะของ server ท่ีใชของกลุมตัวอยาง  พบวา  ภายในประเทศแบบเสีย
คาบริการ มีจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 44 บริษัทคิดเปนรอยละ 55.0  รองลงมาไดแก  
ภายในประเทศแบบไมเสียคาบริการ จํานวน 22 บริษัทคิดเปนรอยละ 27.5  ตางประเทศ
แบบเสียคาบริการ จํานวน 12 บริษัทคิดเปนรอยละ 15.0  และนอยท่ีสุดคือ ตางประเทศ
แบบไมเสียคาบริการ จํานวน 2 บริษัทคิดเปนรอยละ 2.5  ตามลําดับ  

วิธีการประชาสัมพันธเว็บไซตของกลุมตัวอยาง  พบวา  ผูประกอบการทองเท่ียว
จะใชวิธีการประชาสัมพันธเว็บไซตผานสื่อท่ีออกจากบริษัทมากท่ีสุด จํานวน 20 บริษัทคิด
เปนรอยละ 25.0  รองลงมาไดแก  สื่อสิ่งพิมพ จํานวน 18 บริษัทคิดเปนรอยละ 22.5  อันดับ
สามคือ ลงทะเบียนในเว็บไซตบริการ จํานวน 16 บริษัทคิดเปนรอยละ 20.0  อันดับสี่คือ 
สื่อวิทยุ จํานวน 10 บริษัทคิดเปนรอยละ 12.5  อันดับหาคือ ขาวแจก (mailing list) จํานวน 
7 บริษัทคิดเปนรอยละ 8.7  อันดับหกคือ แลก link กับเว็บไซตอื่น ๆ จํานวน 6 บริษัทคิด
เปนรอยละ 7.5  และนอยท่ีสุดคือ วิธีการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน จํานวน 3 บริษัท
คิดเปนรอยละ 3.8  ตามลําดับ  

ลักษณะการชําระเงินในเว็บไซตของกลุมตัวอยาง  พบวา  โอนเงินผานธนาคาร มี
จํานวนมากท่ีสุดเทากับ 30 บริษัทคิดเปนรอยละ 37.5  รองลงมาไดแก  ผานบัตรเครดิต 
จํานวน 26 บริษัทคิดเปนรอยละ 32.5 เช็คอิเล็กทรอนิกส จํานวน 15 บริษัทคิดเปนรอยละ 
18.7  และนอยท่ีสุดคือ เงินสดดิจิตอล จํานวน 9 บริษัทคิดเปนรอยละ 11.2  ตามลําดับ 

ระยะเวลาท่ีบริษัทมีเว็บไซตเองของกลุมตัวอยาง  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญ
ไดดําเนินการจัดต้ังเว็บไซตของบริษัทเองมาประมาณ 2 – 3 ปเปนจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 

DPU



 116

 

คาใชจายเก่ียวกับสัญญาณเว็บไซตโดยเฉลี่ยตอเดือน พบวา  ผูประกอบธุรกิจการ
ทองเท่ียวจะเสียคาใชจายเก่ียวกับสัญญาณเว็บไซตโดยเฉลี่ยเดือนละ 2,001 – 5,000 บาทตอ
เดือนมากท่ีสุดเทากับ 28 บริษัทคิดเปนรอยละ 35.0  รองลงมาไดแก  เดือนละไมเกิน 2,000 
บาทจํานวน 19 บริษัทคิดเปนรอยละ 23.7  เดือนละ 5,001 – 10,000 บาทจํานวน 15 บริษัท
คิดเปนรอยละ 18.7  เดือนละ 10,001 – 50,000 บาทจํานวน 11 บริษัทคิดเปนรอยละ 13.8  
และนอยท่ีสุดคือเดือนละ 50,000 บาทขึ้นไปจํานวน 7 บริษัทคิดเปนรอยละ 8.7   

ประเภทของการเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอรเน็ทภายในบริษัทของกลุมตัวอยาง  
พบวา  ผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวสวนใหญจะใชสัญญาณการเชื่อมโยงผาน
สายโทรศัพทโดยทั่วไปมากท่ีสุดจํานวน 48 บริษัทคิดเปนรอยละ 60.0  รองลงมาไดแก  
แบบ ADSL จํานวน 10 บริษัทคิดเปนรอยละ 12.5 แบบ Leased Line จํานวน 9 บริษัทคิด
เปนรอยละ 11.3  แบบ Satellite จํานวน 7 บริษัทคิดเปนรอยละ 8.7  และนอยท่ีสุดคือ แบบ 
ISDN จํานวน 6 บริษัทคิดเปนรอยละ 7.5  ตามลําดับ 

โดยสรุป  สวนใหญผูประกอบการทองเท่ียวจะจัดทําเว็บไซตบริษัทเอง  โดย 
server ท่ีใชเปนประเภท  ภายในประเทศแบบเสียคาบริการ  จะใชวิธีการประชาสัมพันธ
เว็บไซตผานสื่อท่ีออกจากบริษัทมากท่ีสุด  ซึ่งการชําระเงินในเว็บไซตจะใชวิธีการโอนเงิน
ผานธนาคาร  ซึ่งระยะเวลาท่ีบริษัทมีเว็บไซตเองมาแลวประมาณ 2 – 3 ป  โดยท่ีผูประกอบ
ธุรกิจการทองเท่ียวจะเสียคาใชจายเก่ียวกับสัญญาณเว็บไซตเฉลี่ยเดือนละ 2,001 – 5,000 
บาทตอเดือน  ซึ่งมักจะใชสัญญาณการเช่ือมโยงผานสายโทรศัพทโดยท่ัวไป 

 
ตอนที่ 3  การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ัน  ประกอบดวย  ระยะเวลาท่ีใชอิน

เทอรเน็ท  พบวา  กลุมตัวอยางท่ีใชอินเทอรเน็ทเปนเวลา 2-3 ปแลวมีจํานวนมากท่ีสุด
เทากับ 19 บริษัทคิดเปนรอยละ 23.2  รองลงมาไดแก  กลุมตัวอยางท่ีใชอินเทอรเน็ทเปน
ระยะเวลา 1-2 ปจํานวน 15 บริษัทคิดเปนรอยละ 18.7  กลุมตัวอยางท่ีใชอินเทอรเน็ทเปน
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชอินเทอรเน็ทของกลุมตัวอยาง  พบวา  จํานวนมาก
ท่ีสุดคือ  เพ่ือการติดตอสื่อสาร จํานวน 36 บริษัทคิดเปนรอยละ 45.0  รองลงมาไดแก  เพ่ือ
การคา จํานวน 20 บริษัทคิดเปนรอยละ 25.0  เพ่ือคนหาขอมูล จํานวน 16 บริษัทคิดเปน
รอยละ 20.0  และนอยท่ีสุดคือ  เพ่ือความทันสมัย จํานวน 8 บริษัทคิดเปนรอยละ 10.0 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยาง พบวา  
เพ่ือการคามีจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 27 บริษัทคิดเปนรอยละ 33.7  รองลงมาไดแก  เพ่ือ
บริการขอมูลขาวสาร จํานวน 21 บริษัทคิดเปนรอยละ 26.3  เพ่ือการประชาสัมพันธ 
จํานวน 18 บริษัทคิดเปนรอยละ 22.5  เพ่ือความทันสมัย จํานวน 9 บริษัทคิดเปนรอยละ 
11.2  และนอยท่ีสุดคือ เพ่ือลดคาใชจาย จํานวน 5 บริษัทคิดเปนรอยละ 6.3 

ประโยชนจากการนําอินเทอรเน็ทมาใชของกลุมตัวอยาง  พบวา  เพ่ือการคนหา
ขอมูล มีจํานวนมากท่ีสุดเทากับ 33 บริษัทคิดเปนรอยละ 41.3  รองลงมาไดแก  เพ่ือการ
โฆษณาประชาสัมพันธจํานวน 19 บริษัทคิดเปนรอยละ 23.7  เพ่ือการคาจํานวน 15 บริษัท
คิดเปนรอยละ 18.7  เพ่ือการติดตอสื่อสารจํานวน 10 บริษัทคิดเปนรอยละ 12.5  และนอย
ท่ีสุดคือเพ่ือความบันเทิงจํานวน 3 บริษัทคิดเปนรอยละ 3.8  ตามลําดับ 

โดยสรุป  การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันมาจากการท่ีผูประกอบ
ธุรกิจการทองเท่ียวไดนําอินเทอรเน็ทมาใชในกิจการเปนเวลา 2 – 3 ป  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือการติดตอสื่อสารของบริษัท  และปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอการทําเว็บไซตของกลุม
ตัวอยางคือ  เพ่ือการคา  ซึ่งในปจจุบันผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวท่ีมีเว็บไซตของตนเอง
ก็เพ่ือประโยชนตอการคนหาขอมูลมากท่ีสุด   
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ตอนที่ 4 ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวท่ีมีตอ

เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ัน ผูวิจัยไดใชมาตราการวัดของลิเคอรโดยการกําหนด
คะแนนใหกับคําตอบท้ัง 5 ชอง  แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือจัดระดับของความคาดหวังและ
ความพึงพอใจ  พบวา   

ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการ
ธุรกิจทองเท่ียวมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  ไดแก  ความรวดเร็วในการ
ติดตอสื่อสาร (คาเฉลี่ย 4.70)  เพ่ิมความคลองตัวใหกับธุรกิจ (คาเฉลี่ย 4.53)  เพ่ิมชอง
ทางการติดตอสื่อสารใหกับธุรกิจ (คาเฉลี่ย 4.44)  ชวยใหลูกคาเห็นภาพและรายละเอียด
ของสินคาไดชัดเจนขึ้น (คาเฉลี่ย 4.51)  ชวยใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาตามรายไดของ
ตนเอง (คาเฉลี่ย 4.22)   

สําหรับความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตอิ เล็กทรอนิกสของ             
ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวอยูในระดับมาก  ไดแก  ทําใหสินคามีความนาเชื่อถือ
มากกวาการใชสื่ออื่น ๆ (คาเฉลี่ย 4.19)  ชวยใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบในรายละเอียด
กอนตัดสินใจซื้อ (คาเฉลี่ย 4.18)  ทําใหภาพลักษณของสินคาดูดีกวาการใชสื่ออื่น (คาเฉลี่ย 
4.11)  เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเหมาะสําหรับการคาในยุคใหม (คาเฉล่ีย 4.10)  
สามารถขยายฐานลูกคาเพ่ิมขึ้น (คาเฉลี่ย 4.06)  การชําระเงินผานเว็บไซตมีความปลอดภัย
สูง (คาเฉลี่ย 3.94)  ชวยใหตราย่ีหอของบริษัทเปนท่ีรูจักของลูกคางายขึ้น (คาเฉลี่ย 3.80)  
และชวยใหสินคามีราคาตํ่าลง เน่ืองจากไมตองผานคนกลาง (คาเฉลี่ย 3.49)   

โดยสรุป  ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยู
ในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17   

 
ตอนที่ 6  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1  ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) ท่ี

แตกตางกัน มีปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน   
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ประเภทธุรกิจท่ีแตกตางกัน มีปจจัยและ

การใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  ดังน้ันจึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ในขณะท่ี  ขนาดธุรกิจ  และเครือขายธุรกิจ ท่ี
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สมมติฐานท่ี 2  ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) ท่ี

แตกตางกัน มีการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน   
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  มีท้ังท่ีเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  และ

ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  กลาวคือ ประเภท  
ขนาด  และเครือขาย ท่ีแตกตางกัน มีการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท้ังท่ีแตกตาง
กัน และไมแตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 3  ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) ท่ี

แตกตางกัน มีความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตาง
กัน   

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  ตาม
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  กลาวคือ ประเภท  ขนาด  และเครือขาย ท่ีแตกตางกัน มี
ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน ตาม
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

 
การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผู

ประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครครั้งน้ี สามารถนํามาอภิปรายไดดังน้ี 
 
จากสมมติฐานท่ี 1  ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) 

ท่ีแตกตางกัน มีปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท้ังท่ีแตกตางกัน  
และไมแตกตางกันน้ัน  สอดคลองกับประโยชนจากสื่อออนไลนท่ี Keeler กลาววา  การ
สื่อสารการตลาดแบบออนไลนเปนการใชสื่อท่ีมีราคาถูก นําเสนอไดรวดเร็ว  ปรับเปลี่ยน
ไดงาย  ท้ังน้ี  อินเทอรเน็ตถือวาเปนนวัตกรรมใหมท่ีนํามาซึ่งการพัฒนาสังคมโลกใน
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สอดคลองกันกับคํานิยามการเผยแพรนวัตกรรมของ Katz ท่ีวา  การยอมรับ
แนวความคิด และขอปฏิบัติใหม  โดยบุคคลหรือกลุมบุคคลในชวงระยะเวลาหนึ่ง  โดย
อาศัยสื่อหรือชองทางติดตอสื่อสาร ไปสูโครงสรางของสังคม ระบบวัฒนธรรม และ
คานิยมทางสังคม  และเน่ืองจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนการรวบรวมเทคโนโลยีการ
แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลกับเทคโนโลยีการสื่อสารและขั้นตอนตาง  ๆ  ในทางการคาไว
ดวยกัน จึงสามารถทําใหตลาดมีความใกลเคียงกับตลาดท่ีสมบูรณ (Perfect Market) ซึ่งผู
ซื้อและผูขายสามารถท่ีจะไดมีโอกาสเปรียบเทียบและตรวจเช็คขอมูล ทําใหเกิดการแขงขัน
กันอยางเต็มท่ีท้ังในดานและบริการ กอนการตัดสินใจซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตไดอยาง
สะดวก  

 
จากสมมติฐานขอท่ี 2 ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด 

เครือขาย) ท่ีแตกตางกัน มีการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท้ังท่ีแตกตางกัน  และ
ไมแตกตางกันน้ัน  สอดคลองกับคํากลาวของ Phillip Kotler ท่ีวา  ในศตวรรษท่ี 21 น้ีสื่อท่ี
จะเขาถึงตัวบุคคลไดดีท่ีสุดคือ อินเทอรเน็ท  ฉะน้ันกระบวนการสื่อสารการตลาดใน
ปจจุบันจึงตองคํานึงถึงการผสมผสานการโฆษณา การประชาสัมพันธ ไดเร็กมารเก็ตต้ิงเขา
ดวยกัน  และรวมถึงการสื่อสารการตลาดผานอินเทอรเน็ตดวย  ดังน้ัน ผูประกอบการธุรกิจ
การทองเท่ียวจึงตองพัฒนาธุรกิจของตนเองดวยแรงจูงใจที่มีจากความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและการปรับตัวของการแขงขันทางการคา  นอกจากน้ี Len Keeler ยังไดกลาว

DPU



 121

 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับคําอธิบายของ  โรเจอรส (Rogers) ท่ีกลาวถึง
กระบวนการท่ีนวัตกรรมเผยแพรไปสูสมาชิกในสังคมวามีลักษณะคลายกระบวนการ
สื่อสารอยางงาย ๆ คือ ผูสงสารซึง่มีความรูเก่ียวกับนวัตกรรมถายทอดแนวความคิดท่ี
เก่ียวกับนวัตกรรมน้ันไปยังผูรับสารซึ่งไมมีความรูเก่ียวกับนวัตกรรมน้ันเลย โดยใชสือ่
หรือชองสารซึ่งสามารถใชติดตอสื่อสารกันไดระหวางผูสงสารและผูรับสาร 

 
สมมติฐานท่ี 3  ลักษณะของหนวยงานธุรกิจ (ไดแก ประเภท ขนาด เครือขาย) ท่ี

แตกตางกัน มีความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไม
แตกตางกันน้ัน  สอดคลองกับคํากลาวของ Barker & Gronne ท่ีวา  สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
ออกแบบเว็บไซตบนอินเทอรเน็ตคือ  การแสวงหาวิธีการดึงดูดความสนใจ  ใหผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตเขามาชม  และทําใหผูชมใชเวลากับเว็บของเจาของสินคานาน ๆ สิ่งสําคัญคือ 
การใหขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับผลิตภัณฑ  ฉะน้ันไมวาหนวยงานธุรกิจการทองเท่ียว
จะเปนประเภทไหน  มีขนาดเทาไร  มีเครือขายหรือไม  จึงมีความคาดหวังตอเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไมแตกตางกัน   

ผลการวิจัยยังสะทอนใหเห็นวา เว็บไซตอิเล็คทรอนิกสทําใหสินคามีความ
นาเชื่อถือมากกวาการใชสื่ออื่น ๆ (คาเฉลี่ย 4.19) อาจเน่ืองมาจากสื่ออินเตอรเน็ทยังเปน
นวัตกรรมใหม และใชเทคโนโลยีของระบบการสื่อสารในระดับสูง  สงผลในการชวยให
ลูกคาสามารถเปรียบเทียบในรายละเอียดกอนตัดสินใจซื้อ (คาเฉลี่ย 4.18)  ทําให
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ขอเสนอแนะทั่วไป 

 
1. ในปจจุบันอินเทอรเน็ตถือวาเปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีมีสวนตอการดํารงชีวิต

ของธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร จึงควรมีการสงเสริมใหผูประกอบการธุรกิจท้ังหลาย
เล็งเห็นถึงคุณคาและประโยชนของเว็บไซต  ระมัดระวังในการสรางสรรคงานตาง ๆ ท่ี
นํามาซ่ึงการคาท่ีจะไมสามารถท่ีจะสงผลไปในทางท่ีเกิดอันตรายตอเด็กและเยาวชนของ
ชาติได  

2. ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวท่ีทําธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับประชาชน
ผูบริโภคท้ังทางตรงและทางออม  จึงควรท่ีจะประชาสัมพันธในทางสรางสรรคสังคมและ
สถานท่ีทองเท่ียวของไทยมากขึ้น ท้ังน้ีนํามาซึ่งรายไดของบริษัทและประเทศชาติดวย 
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3. องคกรภาครัฐควรมีการจัดการสัมมนา อบรม วิธีการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือ
การเรียนรู  ประสบการณ  และรูปแบบการดําเนินชีวิตในยุคสารสนเทศใหกับประชาชน
เพ่ือการเทาทันตอเทคโนโลยีในปจจุบัน 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  

 
การศึกษาในครั้งน้ีกําหนดกลุมประชากรตัวอยางเฉพาะผูประกอบการธุรกิจการ

ทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครเทาน้ัน  ดังน้ันการศึกษาในครั้งตอไปควรจะเพ่ิมเติมในสวน
ของผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวท่ีมีเว็บไซตของตนเองในตางประเทศ  รวมท้ัง
ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวท่ียังไมมีเว็บไซตของตัวเองท้ังในและตางประเทศ  
เพ่ือใหเขาใจไดถองแทเก่ียวกับผลแตกตางจากการมีเว็บไซตและไมมีเว็บไซต 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

ของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แบบสอบถามน้ีเปนแบบสอบถามท่ีตองการคําตอบ จากผูประกอบธุรกิจการ
ทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเว็บไซตเปนของตนเอง  เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังทัศนคติท่ีมีตอเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในธุรกิจการทองเท่ียว  และคําตอบจากแบบสอบถามน้ีจะใชประโยชนเพ่ือ
ทําวิทยานิพนธเทาน้ัน กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 

………………………………………………………………………………. 
 

กรุณาใสเครือ่งหมาย  3  ท่ีหนาคําตอบท่ีทานเลือก และเติมขอความลงในชองวา55ง 
 
สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 
 

1. ประเภทกิจการ              

θ  การทองเท่ียวโดยตรง                

θ   เก่ียวของกับการทองเท่ียว 
2.    ธุรกิจของทานจัดอยูในขนาด 

θ  ขนาดเล็ก / มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 25 ลานบาท 

θ   ขนาดกลาง / มีทุนจดทะเบียน 25 –100 ลานบาท 

θ   ขนาดใหญ / มีทุนจดทะเบียนต้ังแต 100 ลานบาทข้ึนไป 
3.     ลักษณะเครือขาย / สาขาธุรกิจ     

θ  ไมมีเครือขาย 

θ   มีเครือขาย 
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สวนท่ี 2    ปจจัยและการใชงานบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

4. สถานประกอบการของทานเร่ิมใชอินเทอรเน็ทมานานเทาไร 

θ นอยกวา 6 เดือน         

θ 6 เดือน -  1 ป 

θ 1 ป – 2 ป                       

θ 2 ป – 3 ป 

θ 3 ป – 4 ป  

θ 4 ป – 5 ป 

θ มากกวา 5 ป 
5. ขอใดคือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชอินเทอรเน็ทมากท่ีสุด  

θ เพ่ือการคา      

θ เพ่ือความทันสมัย 

θ เพ่ือการติดตอสื่อสาร  

θ เพ่ือคนหาขอมูล 
6.        ขอใดคือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด      

θ ประชาสัมพันธองคกร  

θ เพ่ือการคา 

θ เพ่ือบริการขอมูลขาวสาร  

θ เพ่ือความทันสมัย 

θ เพ่ือลดคาใชจายในการจัดจางพนักงาน และงานเอกสารตางๆ 
7.        ประโยชนจากการมีเว็บไซตในปจจุบัน 

θ ติดตอสื่อสาร  

θ การคา 

θ คนหาขอมูล  

θ เพ่ือความบันเทิง 

θ เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ 
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สวนท่ี 3.   การจัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
8. การจัดทํา Web site บริษัทของทาน 

θ จางบริษัทออกแบบ  

θ จัดทําเอง 
9.    Server (เครื่องแมขาย)ท่ีทานใชบริการ 

θ ภายในประเทศแบบเสียคาบริการ 

θ  ภายในประเทศแบบไมเสียคาบริการ 

θ  ตางประเทศแบบเสียคาบริการ 

θ  ตางประเทศแบบไมเสียคาบริการ 
10.    การประชาสัมพันธเว็บไซตของทานผานวิธีการใดมากท่ีสุด 

θ ลงทะเบียนในเว็บไซตท่ีใหบริการในการสืบคนขอมลู 

θ การแลก Link กับเว็บไซตอื่นๆ   
( การแลกเปลี่ยนชองทางการเขาถึงเว็บไซตซึ่งกันและกัน ) 

θ สื่อวิทยุ   

θ สื่อสิ่งพิมพ 

θ สื่อโทรทัศน  

θ สื่อท่ีออกจากบริษัท 

θ ขาวแจก (Mailing List)  
11. ลักษณะการชําระเงินใน Website ของทาน 

θ ผานบัตรเครดิต  

θ โอนเงินผานธนาคาร 

θ เช็คอเิล็คทรอนิคส  

θ เงินสดดิจิตอล 
12. ธุรกิจของทานดําเนินการจัดต้ังเว็บไซตมานานเทาไร  

θ ไมเกิน 1 ป   

θ ประมาณ 1 – 2 ป 
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θ ประมาณ 2 – 3 ป  

θ ประมาณ 3 – 4 ป 

θ ต้ังแต 4 ปขึ้นไป 
13. คาใชจายในการเชื่อมตอสญัญาณอินเทอรเน็ท และการใชงานเว็บไซตพาณิชย  
            อิเล็กทรอนิกส โดยเฉลี่ยตอเดือนในธุรกิจของทานประมาณเทาใด 

θ ไมเกิน 2,000 บาท 

θ 2,001 – 5,000 บาท 

θ 5,1001 – 10,000 บาท  

θ 10,001 – 50,000 บาท 

θ มากกวา 50,000 บาท 
14. ประเภทของการเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอรเน็ทภายในองคกรของทาน 

θ    ผานสัญญาณโทรศัพทโดยท่ัวๆไป      

θ  ระบบสัญญาณดิจิตอล ISDN            

θ  ระบบสัญญาณเชา Leased Line      

θ    ระบบสัญญาณดิจิตอล ADSL 

θ  ระบบถายทอดสัญญาณดาวเทียม Satellite    
  

สวนท่ี 4.   ความคาดหวังและความพึงพอใจจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

กรุณาแสดงความคิดเห็นของทานตอขอความตอไปนี้ โดยใสเครือ่งหมาย  4  ท่ี
หนาคําตอบท่ีทานเลือก 

 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใ
จ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
15. ความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร      

16. การเพ่ิมความคลองตัวใหกับธุรกิจ      
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ความคาดหวังและความพึงพอใจ เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใ
จ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
17. การเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสาร 
      ใหกับธุรกิจ 

     

18. ทําใหสินคามีความนาเชื่อถือมากกวา 
      การใชสื่ออื่น ๆ 

     

19. ทําใหภาพลักษณของสินคาดูดีกวา 
      การใชสื่ออื่น 

     

20. ชวยใหตราย่ีหอของบริษัทเปนท่ีรูจัก 
      ของลูกคางายขึ้น 

     

21. ชวยใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบใน 
      รายละเอยีดกอนตัดสินใจซื้อ 

     

22. ชวยใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคา 
      ตามรายไดของตนเอง 

     

23. ชวยใหสินคามีราคาตํ่าลง เน่ืองจาก 
     ไมตองผานคนกลาง 

     

24. ชวยใหลูกคาเห็นภาพและรายละเอียด 
      ของสินคาไดชัดเจนขึ้น 

     

25. การชําระเงินผานเว็บไซตมีความ 
      ปลอดภัยสูง 

     

26. สามารถขยายฐานลูกคาเพ่ิมขึ้น      
27. เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเหมาะ 
      สําหรับการคาในยุคใหม 

     

 
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ   นายภูชิตต ภูริปาณิก 
วัน เดือน  ป  8  ตุลาคม  2511 
วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ประวัติการทํางาน อาจารยพิเศษ ศูนยการศึกษานอกเวลาราชภัฏพระนคร 
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	ABS
	Chap_1
	บทที่ 1
	บทนำ
	ความสำคัญและที่มาของปัญหา


	ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นสามารถนำรายได้และเงินตราต่างประเทศจำนวนมากเข้ามายังหลายประเทศ องค์กรการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization, WTO) ได้สำรวจความคิดเห็นจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วโลกพบว่า ในอนาคตการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) มากขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้จะมีประมาณร้อยละ 10 – 15 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นผู้มีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจดี สนใจและเห็นความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและระบบนิเวศน์ในธรรมชาติในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ (Mass Market) ด้วยเช่นกัน โดยการพัฒนาทางการท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ ได้คำนึงถึงผลระยะยาวที่จะมีต่อเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศไปพร้อม ๆ กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ซึ่งมีหลักอยู่ 3 ประการคือ ความเพลิดเพลิน (Entertainment) ความตื่นเต้น (Excitement) และการศึกษา   (Education) โดยในอนาคต องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าภาครัฐกับเอกชน จะมีการดำเนินการทางด้านการตลาดระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น   ได้มีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2010     จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 1    พันล้านคน ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้มากกว่า 60 ล้านล้านบาท   และมีแนวโน้มว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นถึง 1,600 ล้านคนในปี ค.ศ. 2020 สำหรับประเทศไทยนั้น รายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักประเภทหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2 – 3 ปีที่ฝ่ายมา ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทยนั้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นตัวหลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยในปี พ.ศ.2542 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทยถึง 8,580,332 คน นำรายได้เข้ามายังประเทศไทยประมาณ 270,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2541 ถึงร้อยละ 11.49 
	ในปัจจุบัน เมื่อโลกเข้าสู่ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน สิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่ท้าทาย    ผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากคือ การมีวิสัยทัศน์และสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการทำการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นับเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่สามารถจะนำมาใช้กับการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อที่ได้รับความนิยมสูงดังเช่นอินเทอร์เน็ต แต่ในขณะเดียวกันก็ควรจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า อินเทอร์เน็ตนั้นได้สร้างโอกาสให้กับทุกคนด้วยเช่นกัน 
	เนื่องด้วยความสะดวกและประโยชน์อันมากมายมหาศาลของอินเทอร์เน็ต จึงทำให้อินเทอร์เน็ตได้รับการกล่าวขานว่า เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงที่สุดในบรรดาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้บริการของอินเทอร์เน็ตยังครอบคลุมการใช้งานในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้พูดคุยผ่าน      เครือข่าย ใช้เป็นศูนย์แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้จากทั่วทุกมุมโลก  ดังนั้น การนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและท้าทายผู้ประกอบการอย่างยิ่ง
	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้น การให้บริการสำรองหรือสั่งจองผ่านคอมพิวเตอร์นั้น เป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งจะทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้หลายประการด้วยกัน คือสามารถประหยัดเงินลงทุนได้มาก อีกทั้งยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่อีกด้วย การให้บริการสำรองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงกันอยู่เป็นระบบเครือข่ายนั้น จะทำให้ลูกค้าสามารถจะตรวจสอบข้อมูลที่    ทันสมัยและปรับปรุงล่าสุดในขณะนั้นได้ตลอดเวลา ว่าสายการบิน รถเช่า รถไฟ หรือที่พักใน  โรงแรม รีสอร์ทต่าง ๆ นั้น ยังมีให้จองได้ตามต้องการหรือไม่ และสามารถจะสำรองที่ไว้ได้เลย ซึ่งเป็นเรื่องที่สะดวกในการวางแผนการเดินทางสำหรับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวอย่างมาก

	ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ กำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัท ร้านค้า ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐบาล ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และได้เข้ามามี      บทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังเป็นสื่อกลาง หรือ ช่องทางให้ผู้ที่ต้องการซื้อหรือขายสินค้าและบริการได้ติดต่อแลกเปลี่ยนหรือตกลงซื้อขายกัน จึงเป็นการทำธุรกิจการค้าโดยการส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งนับได้ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
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