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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการ เว็บบอรด พันทิป

คาเฟกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ที่ใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ อยาง

นอย 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคา  

t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู คา Chi- Square 

และการวิเคราะหความสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 

  1.  ลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวน

ใหญเปนเพศหญิง มีอาย ุ25-34 ป ระดับการศึกษาสูงสดุอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษัท 

/ องคกรเอกชน สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนที่บาน และ มีประสบการณในการใช

อินเทอรเน็ต 5 ปข้ึนไป 

  2.  ทัศนคติของผูใชบริการดานเนื้อหาขอมูลขาวสารและดานฟงกชั่นการใชงาน อยูในระดับ

ดี สวนทัศนคติดานการปฏิสัมพันธและดานการประโยชนที่ไดรับ อยูในระดับดีมาก 

  3.  พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  400  

คนพบวา ความถี่ในการใชบริการเว็บบอรดพันทิป ของกลุมตัวอยาง โดยเฉลี่ยประมาณ 3.55 วันตอ

สัปดาห หรือ โดยเฉลี่ยประมาณ 1.48 คร้ังตอวัน ระยะเวลาในการใชบริการ โดยเฉลี่ย 1.31 ชั่วโมง 

หรือคิดเปน    1 ชั่วโมง 18 นาที การเลือกใชงานหองสนทนา ที่ใชบริการบอยมากที่สุด ไดแก หอง

เฉลิมไทย ชวงเวลาในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ พบวาชวงเวลาที่ผูใชบริการมากที่สุด คือ 

ในชวงเวลา 20.01-24.00 น. สถานะการใชงาน มีสถานะเปนขาจร (ไมไดเปนสมาชิก และไมได

ลงทะเบียน) และลักษณะการใชงานสวนใหญอานกระทูเพียงอยางเดียว  

  4.  ลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ในการใชบริการเว็บบอรด ตอสัปดาห และตอวัน ในการเขาใช

บริการเว็บบอรดแตกตางกัน  



  5.  ลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการที่มีเพศและระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตาง

กัน  

  6.  ลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ประกอบดวย อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และ สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ต มีผลตอชวงเวลาในการใชบริการเว็บบอรด 

  7.  ลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ประสบการณในการใช

อินเทอรเน็ต มีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรด 

  8.  ลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ประกอบดวย เพศและ

ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต มีผลตอสถานะการใชบริการเวบ็บอรด 

  9.  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด  ดานประโยชนที่ไดรับ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ (วันตอสัปดาห) แตทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา 

ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน และดานการปฏิสัมพันธไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

บริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ (วันตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด  

  10.  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดานการ

ปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ

ดานความถี่ (คร้ังตอวัน) 

 11.  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานประโยชนที่ไดรับ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ

เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้ง ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด แตทัศนคติที่มีตอเว็บ

บอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน และดานการปฏิสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเว็บ

บอรด 
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 The purpose of this study is to study user’s attitudes and behavior toward Pantip 

Café Web board. The samples in this study are 400 users who have been using Pantip 

Café Web board at least once a week by using a questionnaire as a tool for collecting data. 

The statistics methods used to analyze data are percentage, mean, standard deviation,  

t-test, one-way ANOVA, Chi-square and analysis of the correlation coefficient Pearson. 

 

The research shows that  

 1.  The majority of Pantip Web board users are female, aged 25-34 years, holding 

bachelor degree, working as employees in companies, mostly using the Internet at home 

and have experience in using the Internet for five years or more.  

 2.  Attitudes of the users about information and functions in the web board are at 

good level and the attitudes about interaction and benefits from web board are at the very 

positive level.  

 3.  Behavior of Pantip café web board’s users in term of frequency of using web 

board is at the average of 3.55 days per week or approximately 1.48 times per day, 

duration of use is about 1.31 hours or equivalent to 1 hour 18 minutes. Chalermthai is the 

most frequently used chat room on Pantip café Web board and 20.01 to 24.00 are the 

prime time that users come into the web board. The users that use the web board mostly 

casual users (not a member and not registered) and mostly only read posts.  

 4.   The users with difference in levels of education have different behavior of using 

Pantip café web board in term of the frequency of using web board in a week and daily. 

 5.  The users with difference in genders and levels of education have different 

behavior of using Pantip café web board in term of the average duration in accessing the 

web board. 

 6.  The users’ personalities in terms of age, levels of education, occupation and 

place for using the Internet affect the time of using Pantip Café web board.  



 7.  The users’ personalities in term of experience in using the Internet affect the 

users’ status for using service Forum.  

 8.  The users’ personalities in terms of gender and experience in using the Internet 

affect the users’ status for using service Forum.  

 9.  Users’ attitude toward the benefits received from Pantip Café Web board are 

correlated with the behaviors of using Pantip forum in term of frequency (days per week) 

while the attitude of content, information, news or usage functions  do not have any relation 

with the frequency of using the web board (days per week).  

 10.  Users’ attitude toward information and content in term of function to use, 

interaction and benefits do not related to the frequency of using the web board per day. 

 11.  Users’ attitudes toward benefits are associated with the behaviors of using 

Pantip forum in term of the average duration of using web board. While the attitude toward 

web board content information and usage function are not related to duration of using web 

board per time. 
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ประกาศคุณูปการ 

 สารนพินธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยด ีเนือ่งจากความกรุณา และความชวยเหลือเปนอยางยิง่จาก

อาจารย ดร.ไพบูลย  อาชารุงโรจน  เปนอาจารยทีป่รึกษาสารนพินธ ที่ไดเสยีสละเวลาอนัมีคาเพื่อให

คําแนะนาํ และขอเสนอแนะที่ดีในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ อันเปนประโยชนในการทาํสาร

นิพนธคร้ังนี ้ ตั้งแตเร่ิมตนดําเนนิการจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสงูไว ณ. 

โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.ลํ่าสัน  เลิศกูลประหยดั และอาจารยสิฏฐากร  ชทูรัพย ที่ให

ความอนุเคราะหเปนกรรมการสอบสารนพินธและเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือที่

ใชในงานวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยในภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร และบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทกุทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู ตลอดจนประสบการณที่ดี

แกผูวิจัย พรอมทั้งใหความเมตตาชวยเหลอืดวยดีเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณเจาหนาที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทานที่ชวยประสานงานและ

อํานวยความสะดวกตางๆ  

 ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม

ดวยความเต็มใจ จนทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ี

 ขอบขอบพระคุณทานผูบริหารบริษัท N.O.K. Industry.Co.,Ltd. ที่ใหโอกาสและใหการ

สนับสนนุการเรียนเปนอยางดีมาโดยตลอด   

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกทานที่ใหมิตรภาพ ความชวยเหลือ ประสบการณ และความทรงจําที่ดี

ตางๆ ในการเรียนและทํากิจกรรมรวมกันมา 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

  ระบบอินเทอรเน็ต (INTERNET) เปนเครือขายขนาดใหญที่เชื่อมตอระบบตางๆ จากทั่ว

มุมโลกเขาดวยกัน  ซึ่งในปจจุบนัอินเทอรเน็ตมีบทบาทและมีความสําคัญตอชีวิตประจําวนัของ

คนเราเปนอยางมาก เพราะทําใหวถิชีีวิตเราทนัสมยัและทนัเหตกุารณอยูเสมอ เนื่องจาก

อินเทอรเน็ตจะมีการเสนอขอมูลขาวปจจุบัน และส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นใหผูใชทราบเปลี่ยนแปลงไป   

ทุกวนั สารสนเทศที่เสนอ ในอินเทอรเน็ตจะมีมากมายหลายรูปแบบเพือ่สนองความสนใจและความ

ตองการของผูใชทุกกลุม อินเทอรเน็ตจงึเปนแหลงสารสนเทศสําคญัสําหรับทกุคนเพราะสามารถ

คนหาสิ่งที่ตนสนใจไดในทนัทีโดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปคนควาในหองสมุด  หรือแมแตการรับรู

ขาวสารทั่วโลกก็สามารถอานไดในอินเทอรเน็ตจากเว็บไซตตางๆ ของหนงัสือพมิพ  

  เว็บบอรด (Web board) เปนอีกบริการหนึง่ที่ใชระบบเครือขายของอนิเทอรเนต็ เพื่อ

ตอบสนองกลุมคนทีม่ีความสนสนใจคลายๆกัน เร่ืองราวทีม่ีการพูดคุยในแตละเวบ็บอรดจะมีการ

แตกตางกนัไป ในแตละเวบ็บอรด บางเว็บบอรดจะมีหลายหวัขอโดยแบงแยกยอยออกไปเชนที่

ปรากฏไดแก เครกสลิสต กูเกิล กรุปสหรือ ยาฮู! รูรอบ หรือตัวอยางในเว็บบอรดไทยไดแก พันทปิ

ดอตคอม และ เอ็มไทย และหลายเวบ็บอรดมีเร่ืองพูดคุยเฉพาะทางตัวอยางเว็บบอรดไทยอาท ิ

ไทยแวร นาริสา ในดานคอมพิวเตอร หรือ Soccersuck ในดานฟุตบอล Thaigaming ในดานวิดีโอ

เกม  

  พันทิปดอตคอม (Pantip.com หรือนยิมเรียกยอวา พันทิป) เปนเว็บไซตไทยที่ใหบริการ  

เว็บบอรด ทีม่ีชื่อเสียงและเปนทีน่ิยมแหงหนึ่ง มหีองสนทนาครอบคลุมแทบทุกหวัขอที่ตั้งแตเร่ือง 

คอมพิวเตอร เทคโนโลยี อิเลก็ทรอนกิส วิทยาศาสตร การเมือง ความรู กีฬา บนัเทิง 

  พันทิปถือเปนเว็บไซตรุนแรกๆ ของประเทศไทยที่ประสบความสาํเร็จ และยังคงดาํเนินการ

มาจนทุกวนันี ้ ปจจุบันพันทิปเปนพนัธมติรกับเนชั่นกรุป โดยหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจปอนขาว

ประจําชั่วโมงใหพนัทิป และเนชั่นมัลติมีเดยีบริหารโฆษณาให ซึ่งในป 2552 เว็บบอรดพันทิปเปน 1 

ใน 10 เวบ็ที่มีคนนิยมมากที่สุดในประเทศไทย จากการจัดอันดับของอเล็กซาอินเทอรเน็ต 

(Alexa Internet) และจํานวนผูบริการตั้งแตเดือนมิถนุายน-ตุลาคม 2553 มีอัตราเพิม่ข้ึนทกุเดือนใน

อัตราประมาณ 5% ตอเดือน  
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  เว็บบอรด พันทิปคาเฟ เปนที่รูจักของสาธารณชนมากขึ้นเนื่องจาก เหตกุารณการ

ตรวจสอบความจริงของผูใชจากพันทิป ที่โดดเดน ทีเ่ปดเผยตอสาธารณชน และมักจะถูกสือ่

ระดับประเทศนําไปอางอิงอยูบอยครั้ง ทางผูจัดการออนไลน ก็ระบวุา "นักขาวและสื่อหลายตอ

หลายสื่อไดนาํเอาขอมูล ตางๆ ที่มีการโพสตไวเหลานี้มากลาวอางถงึเพื่อเปนขอมูลและแนวทางใน

การนาํ เสนอขาวออกไป    ในบางครั้งก็เปนการตีแสกใหกับส่ือในเรื่องของการตรวจสอบขอมูลกอน

นําเสนอ ประเด็นที่สําคัญอยางเชน กรณีนาธาน โอมาน ที่อางวาแสดงภาพยนตรฮอลลีวูด ทีน่ําไปสู

การคนหาความจริงเรื่องภาพยนตร รวมถึงการขุดคุยประวัติของนาธาน จากกรณนีักสืบออนไลน

จากพันทิป 

  นอกจากประเด็นทางสงัคมที่เปนที่กลาวถงึแลว ประเด็นทางการเมอืงในหองราชดําเนนิ 

ของเว็บบอรดพันทิปนัน้ ก็เปนทีพู่ดถงึในวงกวาง เนื่องจากเปนบอรดสาธารณะ จึงมีการแสดงความ

คิดเห็นกนัอยางอิสระ ซึง่ในชวงทีเ่กิดเหตุการณไมสงบก็อาจนําพาไปสูความแตกแยกในบานเมอืง  

จนทางผูดูแลเว็บจําเปนตองปดการใชงานหองราชดาํเนนิ เพื่อปองกนัความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง

จากเหตุการณความไมสงบในชวงเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผานมา ทางผูดูแลเว็บไดตัดสินใจ

ประกาศปดหองราชดําเนิน “ดวยเหตผุลที่วาก็ไมอยากเปนพืน้ที่สรางความแตกแยกในสังคมไทย

มากไปกวานี”้ แตปจจุบัน ไดมีการเปดใหใชงานตามปกติแลว  

  จากเหตุดังกลาว ผูวิจัยจงึเกดิความตระหนักถงึบทบาท และความสาํคัญของเว็บบอรดใน

ฐานะที่เปนชองทางการสื่อสารหนึง่ในอนิเทอรเน็ต จงึเปนประเด็นทีท่ําใหผูวิจัยสนใจเลือกเว็บบอรด 

พันทิปคาเฟ www.pantip.com/cafe ซึง่เปนเว็บบอรดที่ไดรับความนิยม มาศึกษาถึงทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูที่ใชบริการเวบ็บอรด พันทิปคาเฟ ผลการวิจยัที่ไดศึกษาในครั้งนี้จะสามารถ

นําไปใชเปนประโยชนตอการพัฒนาเว็บบอรด พันทิปคาเฟ www.pantip.com/cafe ใหดีข้ึน 

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากขึ้นและ นําไปใชเปนแนวทางใหกับนักพัฒนา

เว็บไซตของคนไทยหรือผูประกอบอื่น ๆ ที่มีความสนใจทางดานเว็บบอรด สามารถนําผลการวิจยั 

ไปใชในการวางแผนจัดทาํหรือพัฒนาเว็บบอรดใหตรงตอความตองการของผูใชบริการมากที่สุด 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

  1.  เพื่อศึกษาลักษณะของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานที่ใชอินเทอรเน็ต และประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ที่มีผลตอ พฤติกรรมการ ใชบริการ

เว็บบอรด พนัทิปคาเฟ 
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  2.  เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการที่มีตอเว็บบอรดพนัทิปคาเฟในดานเนื้อหาขอมูล

ขาวสาร ฟงกชั่นการใชงาน การปฏิสัมพนัธ และประโยชนที่ไดรับ 

  3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟของผูใชบริการ 

  4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอ เว็บบอรด พันทิปคาเฟกับพฤติกรรมการ

ใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

  1.  เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการคือ ผูใหบริการเวบ็บอรด พันทปิคาเฟ สามารถนํา

ขอมูลไปใชเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา การใหบริการเว็บบอรด ใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

  2.  เพื่อเปนประโยชนแกผูสนใจทั่วไป ที่ตองการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

ดานตาง ๆ ไดแก ลักษณะของผูใชบริการ ดานทัศนคติและพฤตกิรรม ของผูใชบริการโดยสามารถนํา

ขอมูลที่ไดจากการวจิัยมาใชเปนแนวทางในการศึกษา เพื่อการพัฒนาตอไป 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
  ในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาเกีย่วกับ ทศันคติและพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรด   

พันทิปคาเฟ มขีอบเขตของการวิจัยดงัตอไปนี ้
 
  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการอินเตอรเนท็ ที่ใชบริการเว็บไซต 

www.pantip.com โดยคาเฉลี่ยของผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2553 อยูที่

ประมาณ 217,000 คน (www.truehits.net: Online)  
 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ไดแก ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ที่ใชบริการเว็บบอรดพันทิป 

คาเฟ อยางนอย 1 คร้ังตอสัปดาห เนื่องจากทราบจํานวนประชากรซึง่สามารถคํานวณไดจากสูตร 

ยามาเน (ประคอง  กรรณสูต.  2538: 10-11; อางอิงจาก Yamane.  1970: 580-581) โดยกําหนดที่

ระดับความเชือ่มั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนทีย่อมรับไดเทากบัรอยละ 0.05 ไดขนาด



4 

 

ตัวอยาง 400 คน โดยวิธกีารเลือกตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบอาศัย ความสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑความเต็มใจและยินดีที่จะใหขอมลู 

เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถามครบตามขนาดทีก่ําหนด โดยจะPost ไปที่ Web 

แลวใหคนเขามากรอกขอมลูของแบบสอบถาม  

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบงไดดังนี ้

 1.1  ลักษณะของผูใชบริการอินเทอรเน็ต 

  1.1.1  เพศ 

 1.1.1.1  ชาย 

 1.1.1.2  หญิง 

 1.1.2  อายุ 

 1.1.2.1  15 - 24 ป 

 1.1.2.2  25 - 34 ป 

 1.1.2.3  35 - 44 ป 

 1.1.2.4  45 - 54 ป 

 1.1.2.5  มากกวา 55 ปข้ึนไป 

 1.1.3  ระดับการศึกษาสูงสุด 

 1.1.3.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 

 1.1.3.2  ปริญญาตรี 

 1.1.3.4  สูงกวาปริญญาตรี 

  1.1.4  อาชีพ 

 1.1.4.1  นักเรียน / นักศึกษา  

 1.1.4.2  พนักงานบริษัท / องคกรเอกชน 

 1.1.4.3  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

 1.1.4.4  คาขาย / ธุรกิจสวนตัว  

 1.1.4.5  ประกอบอาชีพอื่นๆ (โปรดระบุ) 
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 1.1.5  สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ต 

 1.1.5.1  ที่บาน 

 1.1.5.2  ที่ทํางาน/สถานศึกษา 

 1.1.5.4  สถานที่ใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Cafe) 

 1.1.6  ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 

 1.1.6.1  นอยกวา 1 ป 

 1.1.6.2  1 ป - 3 ป 

 1.1.6.3  3 ป - 5 ป 

 1.1.6.4  มากกวา 5 ปข้ึนไป 

 1.2  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด พันทิปคาเฟ 

 1.2.1  ดานเนื้อหา ขอมูลขาวสาร 

 1.2.2  ดานความฟงกชั่นการใชงาน 

 1.2.3  ดานปฎิสัมพันธ 

 1.2.4  ดานประโยชนที่ไดรับ 

  2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 

 2.1  พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ (www.pantip.com/cafe) 

 2.1.1  ความถี่ในการเขาใชบริการ เว็บบอรด กี่วันตอสัปดาห 

 2.1.2  ความถี่ในการเขาใชบริการ เว็บบอรด กี่คร้ังตอวัน 

 2.1.3  ระยะเวลาการใชบริการเว็บบอรดโดยเฉลี่ย ตอคร้ัง 

 2.1.4  หองสนทนาที่ใชบริการบอยที่สุด 

 2.1.5  ชวงเวลาในการใชบริการ 

 2.1.5.1  ชวงเวลา 08.01 - 12.00 น. (เชาถึงเที่ยง) 

 2.1.5.2  ชวงเวลา 12.01 - 16.00 น. (บาย) 

 2.1.5.3  ชวงเวลา 16.01 - 20.00 น. (เย็นถึงหัวค่ํา) 

 2.1.5.4  ชวงเวลา 20.01 - 24.00 น. (หัวค่ําถึงดึก) 

 2.1.5.5  ชวงเวลา 00.01 - 04.00 น. (ดึก) 

 2.1.5.6  ชวงเวลา 04.01 - 08.00 น. (เชาตรู) 
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 2.1.6  สถานะ การใชงานเว็บบอรด พันทิปคาเฟ 

 2.1.6.1  เปนสมาชิก (Member) 

 2.1.6.2  ใชบัตรผาน (Passport System) 

 2.1.6.3  ขาจร (ไมลงทะเบียน) 

 2.1.7  ลักษณะการใชบริการ เว็บบอรด ที่ทานใชบอยที่สุด 

 2.1.7.1  อานกระทูเพียงอยางเดียว 

 2.1.7.2  อานกระทูและแสดงความคิดเห็น 

 2.1.7.3  อานกระทูและตั้งกระทูใหม 

 2.1.7.4  อานกระทู แสดงความคิดเห็นและตั้งกระทูใหม 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  เว็บบอรด (Web-board) หมายถึง ลักษณะของเวบ็ไซตที่ใชสําหรับการแลกเปลี่ยน

บทสนทนา การพูดคุย การอภิปรายในสังคมออนไลน นอกจากชื่อเว็บบอรดแลว ยังมีเรียกกนัหลาย

ชื่อไมวา กระดานขาว กระดานขาวสาร กระดานสนทนา กระดานสนทนาออนไลน ฟอรัม เว็บฟอรัม 

เมสเซจบอรด บุลลิทินบอรด ดิสคัชชันบอรด ฯลฯ หรือเรียกอยางสัน้วา บอรด ก็ม ี

  2.  พันทิปคาเฟ หมายถงึ เว็บบอรดที่ใหบริการโดย เวบ็ไซต www.pantip.com เปนทีท่ี่

จะไดพบปะสงัสรรคกับคนที่มีความสนใจตรงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และทรรศนะ 

เพื่อการมองโลก ทีก่วางขวางขึ้น คนๆนั้น อาจจะอยูอีกมุมของโลก อยูอีกทวีป อยูอีกประเทศ หรือ

อาจเพยีงแคร้ัวติดกัน ซึ่งจะแบงเปนหองสนทนาตามความสนใจของผูใชบริการ ปจจุบันมทีั้งหมด 

24 หองสนทนา 

  3.  ทัศนคติ หมายถงึ ความรูสึกนึกคิดของบุคคล ที่มตีอ เว็บบอรด พันทิปคาเฟ 

www.pantip.com/cafe ซึ่งเปนไปไดทั้งเชงิบวก และเชงิลบ ทัศนคติ มีผลใหมีการแสดง พฤติกรรม 

ออกมา เปนความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 

  3.1  ดานเนื้อหาและขอมลูขาวสาร หมายถงึ ขอมูลขาวสารและเนือ้หา ที่ไดรับจาก 

การใชบริการเว็บบอรด ไดนําเสนอผานหนาเว็บเพจ ซึ่งรวมทัง้ เนื้อหาขาว บทความ สาระตางๆ ทีม่ี

การนาํเสนอ ทั้งในรูปแบบตัวหนังสือ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงประกอบ ทั้งจากเว็บไซตเอง และ 

จากการแชรกนัระหวางผูใชบริการดวย 
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  3.2  ดานฟงกชั่นการใชงาน หมายถึง รูปแบบการทาํงานของเว็บบอรด ที่เว็บไซต 

จัดทําขึ้นเพื่อรองรับการใชงานของผูใชบริการ ประกอบดวย การจัดแบงหองสนทนา ระบบสมาชกิ 

ระบบการคัดกรองคําตองหาม คลังกระทู ระบบ SMART SEARCH กลองแสดงความคิดเหน็ การ

ตั้งกระทูและการแตกกระทู   

  3.3  ดานการปฏิสัมพันธ หมายถงึ ความสามารถในตอบสนองความตองการของ 

ผูใชบริการในรูปแบบ ที่เอ้ืออํานวยใหผูที่เขามาเยีย่มสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั 

หรือมีการโตตอบระหวางกันไดโดยมีลักษณะเกือบที่จะมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบนัตลอดเวลา 

(Real Time Update) ซึ่งวดัไดจาก ความนาสนใจ ความสนกุเพลิดเพลิน ความรวดเร็วในการใช

งาน ความงายในการใชงาน ความดึงดูดใหกลับมาใชงานอีก 

  3.4  ดานประโยชนทีไ่ดรบั หมายถงึ ประโยชนที่ผูใชบริการไดรับจากการใชบริการ

เว็บบอรด ไมวาจะเปน การไดขอมูลที่ตองการ การแสดงออกทางความคิดเห็น หรือ ความสนุก

เพลิดเพลนิที่ไดรับ 

   4.  พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ หมายถงึ พฤตกิรรมการใชบริการ 

เว็บบอรดพันจากการใชบริการทิปคาเฟ www.pantip.com/cafe ซึ่งประกอบดวย ความถี่ในการเขา  

ใชบริการ ระยะเวลาการใชบริการตอครั้ง ประสบการณในการใชบริการ ชวงเวลาในการใชบริการ 

สถานะการใชงาน หองสนทนาที่ใชบริการ และ ลักษณะการใชบริการ 

  5.  ลกัษณะการใชบรกิารเว็บบอรด หมายถึง รูปแบบการใชบริการ เว็บบอรด พนัทิป

คาเฟ (www.pantipm.com/cafe) ของผูใชบริการแตละคนซึ่งจะแตกตางกนัออกไป ตามแตความ

ถนัดและความตองการ  

  -  อานกระทู หมายถงึ ผูใชบริการที่อานกระทูทีม่ีผูอ่ืนตัง้ไว เพื่อรับรูขาวสาร หาขอมูล 

หรือความบนัเทิง เปนตน แตไมไดมีการสงขอความแสดงความเห็นใดๆ เขาสูหนาเว็บบอรด 

 -  แสดงความคิดเห็น หมายถึง ผูใชบริการที่อานกระทูทีม่ีผูอ่ืนตั้งไว เพื่อรับรูขาวสาร 

หาขอมูล หรือความบนัเทงิ เปนตน และไดมีการสงขอความแสดงความเห็นของตนเองเขาสูหนาเวบ็

บอรดดวย 

  -  ตั้งกระทูใหม หมายถึง ผูใชบริการที่ตองการแจงขาว แชรความรู เร่ืองราวที่รับรูมา 

ใหกับผูใชบริการคนอื่นในบอรด หรือตองการถามความเห็นของผูใชบริการคนอื่นๆในบอรด ใน

เร่ืองราวที่อยากรูและยังไมมผูีใดตั้งกระทูตรงกับที่ตนเองสนใจ จงึทาํการตั้งกระทูใหม 

  6.  สถานะการใชบรกิาร  หมายถงึ  สถานะผูใชบริการสามารถเลือกที่จะเปนได  โดย

แตละสถานะจะมีสิทธิ ในการใชบริการเวบ็บอรดไมเทาเทียมกัน 
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ใชที่ลงทะเบีย

ที่ใชบัตรผานจ

ยเุร่ือยๆ ผูใชบ

มารถใชเทคนิ

ความคิดเห็น 

ทกุครั้งในการแ

ทะเบียนกับทา

วามคดิเห็นหรื

ะผูใชระบบบัต

อ ถาตองการ

ลลนี้สามารถใ

กบัทางเว็บไซต

นหลักฐาน เพื

งๆ ผูที่เปนส

รถใชบริการร

รถใชนามแฝง

ชาชนชาวไทย

ชาชนชาวไทย

อ และยนืยัน

ยนโดยใชที่อย

จะถกูจํากัดก

บัตรผานจะสา

คพิเศษตางๆ

ผูใชจะตอ

แสดง ความคิ

างเวบ็ไซต แต

รือต้ังกระทูจะ

ัตรผาน ผูเยีย่

รลงขอความก็

ใชสทิธใินการ
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ตโดย 

พื่อใหทาง

สมาชกิจะ

ระบบหลัง

งตามที่ได

ย และ       

ย หรือ

ตนดวย     

ยูอีเมล 

การใชงาน

ามารถลง

 ของทาง

องกาํหนด

คดิเหน็ 

ตสามารถ 

ะตองผาน

ยมชมหรือ

กต็องระบุ

รลง
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กรอบแนวความคิดในการศึกษาคนควา 
  การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการ เว็บบอรด พนัทิปคาเฟ”  มีกรอบ

แนวคิดในการศึกษาดังนี ้

 
       ตัวแปรอิสระ(Independent)     ตัวแปรตาม (Dependent) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

1.  ลกัษณะผูใชอินเทอรเน็ต 
     -  เพศ 

     -  อาย ุ

     -  ระดับการศึกษา 

     -  อาชพี  

     -  สถานที่ใชบริการ 

     -  ประสบการณ 

3.  พฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรด 
พันทิปคาเฟ (www.pantip.com/cafe) 
     -  ความถี่ในการเขาใชบริการเว็บบอรด  

     -  ระยะเวลาการใชบริการเว็บบอรดตอครั้ง 

     -  หองสนทนาที่ใชบริการบอยที่สุด 

      ‐  ชวงเวลาในการใชบริการ 

     -  สถานะ การใชงานเว็บบอรด 

     -  ลักษณะการใชบริการ เว็บบอรด 

2.  ทัศนคติทีม่ีตอเว็บบอรดพัน 
ทิปคาเฟ www.pantip.com/cafe 
     -  ดานเนื้อหา ขอมูลขาวสาร 

     -  ดานฟงกชั่นการใชงาน 

     -  ดานการปฏิสัมพันธ 

     -  ดานประโยชนที่ไดรับ 
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สมมติฐานการวิจัย 
  1.  ผูใชบริการอินเทอรเน็ตทีม่ีขอมูลสวนตวั ประกอบดวย เพศ อาย ุระดับการศึกษา 

อาชีพ สถานทีใ่ชอินเทอรเนต็ และ ประสบการณในการใชอินเทอรเนต็ ตางกนัมพีฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ ตางกนั 

  2.  ทัศนคติของผูใชบริการทีม่ีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟ มคีวามสัมพันธ กับพฤตกิรรมการ

ใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ  

 

 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 ในการวิจัยนี ้ผูวิจัยไดทาํการศึกษาและหาขอมูลประกอบการทาํวิจยัโดยอางองิจากแนวคิด 

ทฤษฎ ีและงานวิจยัตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอตามหวัขอดังตอไปนี ้

  1.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัลักษณะผูใชบริการอินเทอรเน็ต 

  2.  ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

  3.  ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

  4.  แนวความคิดเกี่ยวกับเวบ็ไซตบนอินเทอรเน็ต 

  5.  แนวความคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับ Social Network 

  6.  แนวคิดเกีย่วกับเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ของเว็บไซตพนัทิปดอทคอม 

(www.pantip.com/cafe) 

  7.  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

 

1.  ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับลักษณะผูใชบริการอินเทอรเน็ต 
  1.1  ลักษณะดานประชากรศาสตร 
  การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ 

เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ลักษณะดานประชากรศาสตร

เปนลักษณะทีสํ่าคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรจะชวยในการกาํหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่

ลักษณะดานจติวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถงึความคิดและความรูสกของกลุมเปาหมาย

เทานัน้ ขอมูล ดานประชากรจะสามารถเขาถงึและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย 

รวมทัง้งายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น (ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  2538: 41) 

 1.  อาย ุ(Age) เนื่องจากผลติภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่

มีอายุแตกตางกนั โดยนักการตลาดจะสามารถใชประโยชนจากอายุเปนแบงสวนตลาดได 

 2.  เพศ (Sex) เปนตวัแปรทีสํ่าคัญเชนกนั  โดยสตรีจะเปนเปาหมาย  และเปนผูบริโภคที่ม ี

อํานาจในการซื้อสูง ไมวาจะเปนสนิคาประเภทใดก็ตาม เชนสนิคาสําหรับผูชาย หรือเด็ก ก็มักจะ

สังเกตไดวาผูที่ตัดสินใจซื้อมักเปนสตรีมากกวาเพศอืน่ 
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 3.  ลักษณะครอบครัว (Marital Status) เปนเปาหมายที่สําคัญของนกัการตลาด โดยจะให 

ความสนใจกบัจํานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึง่ เพื่อใชในการ

พัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคกลุมนี ้

 4.  รายได การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) ซึ่งนับเปนตัวแปร 

ที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความร่ํารวย มี

อํานาจซื้อสูง แตคนที่มีรายไดปานกลางถึงต่ํา จะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ซึ่งอาจมคีวามสามารถใน

การซื้อก็ได อาจทําใหเกิดการสูญเสยีลูกคาในกลุมไปได และปจจัยดานรปูแบบการดํารงชีวิต 

รสนิยม คานยิม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ก็อาจเปนเกณฑในการตัดสินใจที่สําคัญไดนอกเหนือจาก

ปจจัยดานรายไดเพียงอยางเดียว และในดานของการศึกษา อาชพี และรายได จะมีแนวโนม

ความสัมพันธกันอยางใกลชดิในเชิงเหตุและผล เชน บุคคลที่มีการศึกษาต่ํา โอกาสที่จะหางาน

ระดับสูงยาก จึงทาํใหมีรายไดต่ํา เปนตน 

 พรทิพย  สัมปตตะวนิช (2529: 312-316) ไดกลาวถึงลกัษณะของผูรับสารโดยการวิเคราะห 

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งแตละบุคคลจะมคีวามแตกตางนี้จะมีอิทธพิลตอการสื่อสารได 

ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตรนี้ จะประกอบดวย อาย ุ(Age) เพศ (Sex) การศึกษา (Education) 

ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) 

 1.  อาย ุ(Age) การจะทําใหผูที่มีอายุแตกตางกนั  และพฤติกรรมเกีย่วกับการสื่อสารก็ 

แตกตางกนั ผูที่มีอายุมากจ็ะเปลี่ยนแปลงไดยากกวาซึ่งกวาซึง่จูงจติใจหรือโนมนาวจิตใตของคนนัน้

จะยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิม่ข้ึน 

 2.  เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกนั  และพฤตกิรรมเกี่ยวกับการ 

ส่ือสารก็แตกตางกนัดวย ดังนัน้การสื่อสาราจําเปนตองการทราบวาจะทําการสื่อสารกับเพศชายหรือ

หญิง 

 3.  การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคญัตอประสิทธภิาพของการสือ่สาร 

ของผูรับสาร โดยเชื่อวาการศึกษานัน้ทําใหมีพฤติกรรมแตกตางกนัออกไป โดยผูที่มกีารศึกษาสูง   

จะมีความสนใจในเรื่องที่มีเหตุผลสนับสนนุทั้งนี้เพื่อนาํมาประกอบการตดัสินใจซื้อสินคา 

 4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายความรวมถึง 

อาชีพ รายได เชื้อชาติ และชาติพนัธ ตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว โดยเชื่อวาฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจนัน้มีอิทธพิลตอพฤติกรรมของคน 
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 1.2  ลักษณะของผูใชบริการอินเทอรเน็ต 
 จากรายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ขอมูลลาสุดของสํานักงาน

สถิติแหงชาติ ป 2552 จากจํานวนประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปประมาณ 59.97 ลานคน พบวา มีผูใช

คอมพิวเตอร 16.99 ลานคน คิดเปน รอยละ 28.2 และมีผูใชอินเทอรเน็ต 10.96 ลานคน คิดเปน 

รอยละ 18.2 

 เพศ เมื่อปรียบเทียบกลุมผูใช อินเทอรเน็ตระหวางกลุมหญิงและชาย พบวากลุมหญิงจะมี

แนวโนมเพิ่มข้ึนตามลําดับอยูที่ รอยละ72.5 ซึ่งในปนี้มีจํานวนเพิ่มข้ึนกวาปกอนๆ เมื่อเทียบกับเพศ

ชายคอยขางมาก 

 อายุ พบวากลุมผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญ (รอยละ 42.2) อยูในระหวางอายุ 20-29 ป ซึ่งไม

มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปกอนๆ 

 การศึกษา พบวา สัดสวนของกลุมผูใชที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนเล็กนอยจากปที่แลวอยูที่ รอยละ 58.8 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็มีแนวโนมเพิ่มข้ึน

เล็กนอยเชนกัน โดยรวมแลวไมแตกตางจากปที่แลวมากนัก 

 ที่อยูอาศัย พบวาผูใชสวนใหญ กวา 55 % ของผูใชอินเทอรเน็ตยังอาศัยอยูในกรุงเทพ และ

ปริมณฑลสถานที่ใชบริการ สัดสวนการใชอินเทอรเน็ตจากที่บานมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การใช

จากที่ทํางานมีสัดสวนลดลง  

 สถานะการทํางาน ผูใชงานอินเทอรเน็ตรอยละ 51.3 อยูในกลุมวัยทํางาน และรอยละ 

29.8 อยูในกลุม ที่กําลังศึกษาอยู ซึ่งกลุมวัยทํางาน สวนใหญยังคงเปนผูประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัท รอยละ 42.9 รองลงมาคืออาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต พบวาสวนใหญมีประสบการณในการใชอินเตอรเน็ต

มามากกวา 5 ป รอยละ 70 แสดงใหเห็นวา ปจจุบันการเขาถึงอินเทอรเน็ตคอนขางกวา เด็กอายุ

นอยๆก็มีโอกาสเขาถึงอินเทอรเน็ตแลว ทําใหผูใชสวนใหญมีประสบการณในการใชมากกวา 5 ป  

 จากแนวความคิดและทฤษฎีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการคนหา

คําตอบเกี่ยวกับลักษณะผูใชบริการอินเทอรเน็ต เชน เพศ อายุ การศึกษา สถานะภาพ ที่อยูอาศัย 

สถานที่ใชบริการ และ ประสบการณการใชบริการ เพื่อดูวาลักษณะผูใชบริการอินเทอรเน็ตมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด www.pantip.com/cafe หรือไม อยางไร 
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2.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 2.1  ความหมายของทัศนคติ 
 ทัศนคต ิ (Attitude) หมายถึง ความโนมเอียงทีเ่รียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับ

ลักษณะทีพ่งึพอใจที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึง่ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  พฤติกรรมผูบริโภค.  2538: 142; อางอิง

จาก Schiffman; & Kanuk.  1994: 657) 

 ทัศนคต ิ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบคุคลที่มีตอวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง วามีลักษณะ

อยางไร มีความรูสึกทางบวกหรือทางลบ (Positive or Negative) ช่ืนชอบหรือไมชื่นชอบ (favorable 

or unfavorable) หรือเหน็ดวยหรือคัดคาน (pro or con) (ดารา  ทีปะปาล.  พฤติกรรมผูบริโภค.  

2542: 123; อางอิงจาก Loudon; & Della Bitta.  1993: 423) 

 ทัศนคติ หมายถึง แนวโนมที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอส่ิงใดๆ หรือประเภท

ของสิ่งใดๆ ในลักษณะของความมั่งคงของวิถีทางของความชอบหรือความไมชอบ (ศภร  เสรีรัตน. 

พฤติกรรมผูบริโภค.  2544: 172; อางอิงจาก Allport.  1935: 798-844) 
 2.2  องคประกอบของทัศนคติ 
 สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2541: 64-65) กลาววา แมทัศนคติของแตละ

บุคคลจะแตกตางกนั แตองคประกอบที่สําคัญของทัศนคติโดยทั่วไปจะเหมือนกนั อันประกอบดวย 

 1.  องคประกอบดานความคิดความเขาใจ (Cognitive Component) ความคิด ความเขาใจ 

นี้จะเปนการแสดงออกซึ่งความรูหรือความเชื่อ ซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรูในประสบการณตาง ๆ 

จากสภาพแวดลอมอันเปนเรื่องของปญญาในระดับที่สูงขึ้น กลาวคือ การที่บุคคลจะมีทัศนคติตอ  

ส่ิงใดนั้น จําเปนตองมีความรูในสิ่งนั้นเสยีกอน เพื่อจะไดรูวาสิ่งนั้นเปนประโยชนหรือโทษเพยีงใด 

ดังนัน้จะเห็นไดวาปริมาณการรูตอส่ิงใด จะทําใหเกิดทัศนคติดในแตละบุคคลแตกตางกนั 

 2.  องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) องคประกอบดานความรูสึกนี ้

จะเปนสภาพทางอารมณ (Emotion) ประกอบกับการประเมิน (Evaluation) ในสิง่นัน้ ๆ อันเปนผล

จากการเรียนรูในอดีต ดังนัน้จึงเปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกอันเปนการยอมรับ เชน ชอบ ถูกใจ 

หรือปฏิเสธตอส่ิงนัน้ความรูสึกนี้อาจทาํใหบุคคลเกิดความยึดมั่นและอาจแสดงปฏิกริยาตอบโต  

หากมีส่ิงที่ขัดความรูสึกดังกลาวเมื่อบุคคลมีความรูสึกตอส่ิงใดมาแลว และความรูสึกนัน้มากพอทีจ่ะ

รูวาสิ่งนั้นดมีปีระโยชน บุคลจะเกิดความรูสึกชอบสิ่งนัน้ แตถารูส่ิงนัน้ไมดี บุคคลก็จะเกิดความรูสึก

ไมชอบ 
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 3.  องคประกอบดานแนวโนมของพฤติกรรม (Behavioral Tendency Component)  

หมายถงึ แนวโนมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตอส่ิงที่ตนชอบหรือเกลยีด อันเปนการ

ตอบสนองหรอืการกระทําในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากความคิด ความเชื่อ ความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอส่ิงเรานั้นๆ โดยเมื่อบุคคลเกิดความรูสึกแลว และเกิดความรูสึกดีหรือไมดี ชอบ หรือไม

ชอบเกิดขึ้น บุคคลก็จะพรอมที่จะกระทาํอยางหนึ่งอยางใด หรือแสดงพฤติกรรมออกมา 

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาองคประกอบของทัศนคติทั้งดานความคิด ความรูสึก และแนวโนม 

ของพฤติกรรมนี้จะมีลักษณะสอดคลองไปในทางเดียวกนัก็ตาม แตก็อาจมีปรากฏการณที่ไม

สอดคลองสัมพันธกันของปจจัยทัง้สามอยู นัน่คือ พฤติกรรมอาจเกิดขึ้นในลักษณะที่ไมสอดคลอง

กับความคิด หรือความรูสึกของบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้เพราะอทิธิพลของตัวแปรอื่น อันไดแก 

สภาพแวดลอม 

 สคลิปแมน และคานกุ (Schiffman; & Kanuk.  1994: 657; อางองิจาก ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  

2539: 188) ทัศนคต ิ  หมายถงึ ความโนมเอียงทีเ่รียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะที่

พึงพอใจหรือไมพึงพอใจทีม่ตีอส่ิงใดสิ่งหนึง่ 

 โมเดลองคประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model) หมายถึงโมเดล 

ของทัศนคติซึง่ประกอบดวย 3 สวนคือ (1) สวนของความเขาใจหรือความรู (Cognitive หรือ 

Knowledge) (2) สวนของความรูสึก (Affective หรือ feeling learning) (3) สวนของพฤติกรรม 

(Conative หรือ Doing หรือ Behavior) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  พฤติกรรมผูบริโภค.  2538: 145; 

อางอิงจาก Schiffman; & Kanuk.  1994 : 657)  

 

 
 

ภาพประกอบ 2  โมเดลองคประกอบทัศนคติ 
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 จากรูปดังกลาวขางตนจะเหน็วา ทัศนคติของบคุคลเกิดจากการไดรับอิทธิพลจาก

สภาพแวดลอม ไมวาจะเปนสิ่งเราที่เปนบุคคล สถานการณ กลุมสังคม โดยผานองคประกอบของ

ทัศนคต ิ คือความรูความรูสึกที่มีตอส่ิงใด แลวผสานกนัแสดงออกเปนพฤติกรรมที่มีตอส่ิงนั้น 

(ประภาเพ็ญ  สุวรรณ.  2520: 4; อางองิจาก Triandis.  1971) สามารถอธิบายไดวา ทัศนคติไดรับ

การพิจารณาองคประกอบของมันวามีความชัดเจนขึ้น แตละองคประกอบสัมพันธกับทัศนคติทั้ง

องคประกอบทางดานความรูความเขาใจ (cognitive) และองคประกอบทางดานความรูสึก 

(affective) สรุปเปนแนวคิดไดวาเปนตัวกาํหนดของทัศนคตสํิาหรับผลิตภัณฑบางอยางสําหรับ

องคประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจกอพฤติกรรมนั้นองคประกอบนี้ไมไดเปนตัวกาํหนดทัศนคต ิ แต
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ความตั้งใจซื้อของบุคคลขึ้นอยูกับทัศนคติ ดังนั้นความตั้งใจของผูบริโภคที่จะกระทาํอะไรบางอยาง

จะเพิ่มมากขึน้เมื่อทัศนคติของเขาดีตอสินคาและบริการนั้นเพิ่มมากขึน้ 
 2.3  หนาที่ของทัศนคติ 
 ทัศนคติมีหนาที่หรือกลไกหลายอยางตอการแสดงออกของทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมการซื้อ

ของผูบริโภค หนาที่หรือกลไกของทัศนคติ ไดแก (ศุภร  เสรีรัตน.  2544: 175-176) 
 1.  หนาที่ในการปรับตัว (Adjustment function) 
 เปนหนาทีท่ี่เกีย่วของกับวิธกีารที่ผูบริโภคจะเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยางไรซึ่ง

หนาที่ของการปรับตัวนี้บุคคลจะพยายามใหไดรับความพอใจสูงสุดหรอืไดรับรางวัลตอบแทนมาก

ที่สุดจากสิง่แวดลอม ขณะเดียวกนับุคคลก็จะพยายามใหไดรับความเจ็บปวดหรือไดรับการลงโทษ

ใหนอยที่สุดจากสภาวะแวดลอมดังกลาว เพื่อใหบรรลุความปรารถนาดังกลาวดวย โดย ทั่วไป

ทัศนคติที่ดีจะเกิดขึ้นกับสินคา ตราสินคา หรือรานคาทีท่าํใหไดรับความพอใจ และทศันคติ   ที่ไมดกี็

จะเกิดขึ้นเมื่อส่ิงที่ไดรับไมกอใหเกิดความพอใจ 
 2.  หนาที่ในการปองกันตนเอง (Ego-defensive function) 
 คือการที่คนเราจะใชเปนเครื่องมือในการลดความกงัวล หรือในการปองกันตนเองจาก

ส่ิงที่เขาไมยอมรับ หรือจากแรงกดดันที่อยูรอบๆ ตัวของเขา ตัวอยางเชน การปองกนัตนเองทีม่ีผลตอ

ผูบริโภคจะพบในทัศนคติของบุคคลที่มีการสูบบุหร่ีเกีย่วกับขอมูลของบุหร่ี โดยผูที่สูบบุหรี่จะ

พยายามหลกีเลี่ยงที่จะอานขาวสารที่เกีย่วกับโทษของบหุร่ี ในขณะที่ผูที่ไมสูบหรี่จะสนใจถงึโทษ

หรือผลกระทบของบุหร่ีทีม่ผีลตอสุขภาพ เปนตน นกัการตลาดไดใชประโยชนจากความกลวัในทุก

ประเภทสําหรับการขายสนิคา เชน ประเภทประกนัภยั เครื่องชวยเสริมความงาม ยาสําเร็จรูปที่

ประกอบขึ้นขายโดยใชชื่อพเิศษ และอาหารประเภทคุมน้ําหนกั เปนตน ซ่ึงสินคาเหลานี้ลวน

เกี่ยวของกับหนาที่การปองกนัตนเองของบคุคล 
 3.  หนาที่ในการแสดงออกซึ่งคานิยม (Value-expressive function) 
 การแสดงซึ่งคานิยมทีม่ีของบุคคลคือการแสดงออกซึ่งทศันคติ ทัศนคติหลายอยางมี

หนาที่ซอนความจริงที่เกีย่วกับตัวเราหรือการแสดงออกซึ่งคานิยม ซึ่งมีผลตอการสะทอนใหเห็นถึง

ประเภทของบคุคลที่เรามองตัวของเราวาเปนบุคคลเชนไร ทัศนคติเหลานี้ใชแสดงใหเหน็ถงึคานิยม

ของบุคคลที่แสดงออก นอกจากนี้คานิยมที่แสดงออกของบุคคลยังใชเปนตัวบุคคลใหใกลเคียง

ตรงกันกับความทะยานอยากของบุคคลดวย เราจะเห็นผูบริโภคมกีารแสดงออกซึ่งคานิยมไดจาก

ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคซื้อ ราคาผลิตภัณฑที่ผูบริโภคจาย และความภักดีตอธุรกิจที่ผูบริโภคมี 
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 4.  หนาที่ในการแสดงออกซึ่งความรู (Knowledge function) 
 หนาที่ในการแสดงออกซึ่งความรูประกอบดวยวถิทางทีบุ่คคลจะใหความหมายตอส่ิง

ตางๆ ที่กระจัดกระจายอยูรอบตัวของบุคคลภายในโลก ซึ่งการใหความหมายนี้จะไดมาจาก

โครงสรางมาตรฐานและอางอิงไดที่ทัศนคติจะมอบใหกบัตัวบุคคล ในการเกิดหนาทีใ่นการ

แสดงออกซึ่งความรูนี ้ ทัศนคติจะนําผูบริโภคไปสูการเสาะแสดงหาขอมูลและยังเปนแนวทางสาํหรับ

ผูบริโภคในการเพิ่มพนูมาตรฐานการครองชีพดวย โดยการชวยยกมาตรฐานของความเขาใจของ

ทัศนคตินี้เองที่ทาํใหบุคคลมีการพฒันาและเจริญเติบโตยิ่งขึ้น และสงผลสะทอนตอการซื้อสินคา

และบริการของบุคคลดวย 
 2.4  แหลงอิทธิพลซ่ึงมีผลตอการกําหนดทัศนคต ิ
 การกําหนดทัศนคติตอบุคคล ส่ิงของ หรือความคิดใดความคิดหนึ่งนั้น ไดรับอิทธิพลจาก

ส่ิงตางๆ ดังนี้ (เสรี  วงษมณฑา.  2542: 108-110) 

 1.  ประสบการณโดยตรงและประสบการณในอดีต (Direct and past experience) 

ทัศนคติทีม่ีตอผลิตภัณฑ จะไดรับรับอิทธิพลโดยตรงจากประสบการณในการใชผลิตภัณฑนัน้ 

ตัวอยางการทดลองใชผลิตภัณฑถือวาเปนประสบการณตรงของผูบริโภค ดังนัน้ แมวานักการตลาด

จะใชเครื่องมอืส่ือสารการตลาดชี้วาผลิตภัณฑเยี่ยมยอดเทาใดก็ตาม แตเมื่อผูบริโภคไดทดลองใช

แลวพบวาผลติภัณฑมีปญหา ผูบริโภคก็จะไมซื้อสินคานั้นอกี 

 2.  อิทธพิลจากครอบครัวและเพื่อน (Influence of family friends) ครอบครัวและเพือ่น 

เปนแหลงที่สําคัญตอการสรางคานิยม และความเชื่อถือของบุคคล ซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ซื้อและการใชสินคาโดยเฉพาะในวัยเด็กและวัยรุน 

 3.  การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing) เปนวิธีการซึง่นกัการตลาดใชเครื่องมือส่ือสาร 

การตลาดเจาะกลุมเปาหมายสวนเล็ก เพือ่ใหเกิดการตอบสนองที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อ เชน 

การใชจดหมายตรง โทรศพัท อินเทอรเน็ต เปนตน เครื่องมือนีจ้ะชวยใหนกัการตลาดสามารถ

กาํหนดกลยุทธไดเหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและ

เกิดผลกระทบ (Impact) ไดดีกวาการตลาดมวลชน 

 4.  การเปดรับตอส่ือมวลชน (Exposure to mass media) ส่ือมวลชนตางๆ เชน การโฆษณา 

การประชาสมัพันธ ผานสื่อโทรทัศน วิทย ุหนงัสือพมิพ ฯลฯ ส่ือเหลานี้เปนแหลงขอมูลที่มีอิทธพิลตอ

การกําหนดทศันคติ 
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 2.5  การเปลีย่นแปลงของทัศนคต ิ
 ทัศนคติของบคุคลจะเปลี่ยนแปลงไดโดยไดรับอิทธิพลจากประสบการณตรง ครบครัว 

เพื่อน และเครื่องมือการตลาดของนักการตลาด (เสรี  วงษมณฑา.  2542: 110) สิฏฐากร  ชูทรัพย 

(ม.ป.ป.: 75-76) ไดกลาววาปจจัยทีท่ําใหทัศนคติเกิดความไมมัน่คง (factor of instability) เกิดจาก

สาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1.  การขัดแยงกนัของทัศนคติ การเกิดทศันคติของบุคคลสามารถเกดิไดตอสินคาและ

บริการหลายสิง่หลายอยาง ดังนัน้ทัศนคติที่มีอยูจงึแปรเปลี่ยนไปไดเพราะอาจเกิดความขัดแยงกนั 

 2.  ผลกระทบของสถานการณที่เกิดขึ้น การเกิดทัศนคติของบุคคลไดรับประสบการณจาก 

สถานการณทีม่ีอยูในเวลาและสถานทีท่ี่แตกตางกนั ซึ่งสถานการณเหลานี้อาจกอใหเกิดทัศนคติที่

มั่นคงหรือแปรเปลี่ยนทัศนคติไปในทิศทางอืน่ได 

 3.  ความหลากหลายของทศันคติสถานการณในปจจุบนัทาํใหผูบริโภคแตละบุคคลมี 

ทัศนคตทิีห่ลากหลายภายใตเงื่อนไขที่แตกตางกันออกไป ความหลากหลายของทศันคติทําใหตองมี

การประนีประนอมโดยผูบริโภคจะเลือกเอาทัศนคติเพียงอยางเดยีวหรือกลุมของทัศนคติเพื่อนําไปสู

การกระทํา ดังนั้นความหลากหลายของทศันคติจึงนาํไปสูความไมมัน่คงของทัศนคติ 

 4.  ประสบการณในแงลบที่ไดรับ การที่ไดรับประสบการณที่ไมดีในอดีตหรือปจจุบัน เปน

ผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ 

 ทัศนคติของผูชมที่มีตอเว็บไซตนั้นเปนสิง่ที่มีความสําคญัอยางยิ่ง เพราะหากผูเขาเยี่ยมชม

มีทัศนคติตอเว็บไซตที่ไมดีแลว ก็อาจพูดถึงเว็บไซตในทางที่เสยีหายกับคนอ่ืนๆ ซึง่อาจสงผลใหมีผู

เขาชมเว็บไซตนอยลง แตในทางตรงกนัขามหากสามารถสรางเว็บไซตใหเปนที่พงึพอใจแกผูเขาเยีย่ม

ชมจนเกิดเปนทัศนคติที่ดีตอเว็บไซต ผูเขาเยี่ยมชมก็อาจจะแนะนาํเว็บไซตในทางที่ดีแบบปากตอ

ปาก ซึ่งจะสงผลใหมีผูเขาชมเว็บไซตจํานวนมากเชนกนั 
 2.6  การวัดทศันคติ 
 การวัดทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เราอาจวัดองคประกอบใดองคหนึง่ หรืออาจ 

วัดองคประกอบทางการรู องคประกอบทางความรูสึกและองคประกอบทางการกระทําพรอมกนัไป

เลยก็ไดการวดัทัศนคตินัน้เขาจะวัดออกมาในลกัษณะของ ทิศทาง (Direction) และ ปริมาณ 

(Magnitude) ทั้งนี้เพราะมีเครื่องมือวัด และมีผูนิยมสรางเครื่องมือที่จะวัดในลักษณะนีก้ันมาก 

ทิศทาง (Direction) จะมีอยู 2 ทิศทาง คือ ทางบวก หรือ ทางลบ ทางบวกก็หมายถึงการประเมนิคา

ของการรู การรูสึก และการกระทาํไปในทางที่ดี ชอบ พอใจ สวนทางลบ จะเปนการประเมินคาของ

การรู การรูสึก และการกระทําไปในทางทีไมดี ไมชอบ ไมพอใจปริมาณ (Magnitude) เปนความ

เขมขนหรือความรุนแรงของทัศนคติไปในทิศทางที่พงึประสงคหรือไมพึงประสงคนัน่เอง 
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 นอกจากลักษณะ 2 ประการนี้แลว ทัศนคติยังมีลักษณะอื่น ๆ เชน ความเดนชัด (Salient)  

ความซับซอน (Complexity) ความรูสึก (Consciousness) ความเปนศูนยกลาง (Centrality)     เปน

ตน ซึ่งลักษณะเหลานีย้ังไมมีผูนิยมสรางเครื่องมือวัด 

 ชวนะ  ชวพานนท (วันทนา  สุรชีวิน.  2541: 46; อางอิงจาก ชวนะ  ชวพานนท.  2527) 

กลาววา ทัศนคติสามารถแสดงออกได 3 แบบ ดังนี้ 

  -  ทัศนคติเชิงบวก เปนทัศนคติที่ชักนาํใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึกหรืออารมณจาก 

สภาพจิตใจ โตตอบในดานดีตอบุคคลอื่น หรือเร่ืองราวใดเรื่องราวหนึ่งรวมทัง้หนวยงาน องคกร 

สถาบนั และการดําเนนิกิจการขององคกรและอื่นๆ 

  -  ทัศนคติเชิงลบ เปนทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสยี ไมไดรับความเชื่อถือ 

หรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลง ระแวงสงสยั รวมทัง้เกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงาน องคกร สถาบนั และการดําเนนิกจิการขององคกร

และอ่ืนๆ 

  -  ทัศนคติที่บคุคลไมแสดงความคิดเหน็ในเรื่องราว หรือปญหาใดปญหาหนึง่ หรือตอบุคคล 

สถาบนั องคกร และอ่ืนๆ โดยสิ้นเชงิ 

 ดังที่กลาวมาจะเหน็ไดวาการวัดทัศนคติสามารถวัดออกมาในลกัษณะของทิศทางและ

ปริมาณ และสามารถแบงไดเปนหลายแบบ ซึ่งวธิีการวัดนัน้มีอยูหลายวธิ ี การวัดทัศนคตินีน้ิยมใช

เครื่องมือที่เปนแบบสอบถามมากที่สุด และก็มีผูคิดแบบสอบถามกันอยูเร่ือย ๆ แบบสอบถามทีใ่ช

กันมาก ไดแก มาตราวัดแบบลิเคิรท และมาตราสวนแบบ Semantic Differential เปนตน 
 2.7  ความสมัพันธของทศันคติกับพฤติกรรม 
 ทัศนคติและพฤติกรรมมีความสัมพนัธซึง่กนัและกนั โดย แอสซาเอล (Assael.  1995: 

267) ไดสรุปวา องคประกอบของทัศนคติมีความสัมพนัธซึง่กนัและกัน นัน่คือ องคประกอบดาน

ความรูหรือความคิด (The Cognitive Component) แสดงออกเปนความเชือ่ มีอิทธพิลตอ

องคประกอบดานความรูสึก (The Affective Component) โดยการประเมินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อมี

ความรูหรือความเชื่อตอเร่ืองนั้นๆ แลวจึงสงผลตอองคประกอบดานพฤติกรรม (The Conative 

Component) อันเปนแนวโนมที่แสดงออกเปนพฤติกรรมBehavior ในที่สุด ดังภาพ 
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ภาพประกอบ 4  แบบจําลองแสดงความสมัพันธระหวางองคประกอบของทัศนคติและพฤติกรรม 

ที่มา:  Assael.  (1995).  Consumer Behavior And Marketing Action.  p. 267. 

 

 โดยสรุป ผูวิจัยเขาใจวาทัศนคติเปนเครื่องบงชีถ้ึงความคิดเห็น ความรูสึก ของผูใชบริการ

อินเทอรเน็ตทีม่ีตอการใชบริการ เว็บบอรด พันทิปคาเฟ (www.pantip.com/cafe) ซึ่งอาจจะสงผล

ตอพฤติกรรมในการใชบริการครั้งตอไป ดังนัน้จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัทัศนคติทีก่ลาวมา

ขางตน เปนแนวคิดในการตัง้แบบสอบถามตอนที ่ 2 เพื่อทําใหทราบถงึความหมายขององคประกอบ

และการเกิดของทัศนคติ การเปลี่ยนแปลง การวัด รวมทัง้ความสัมพันธระหวางทัศนคตแิละ

พฤติกรรม ทําใหเขาใจไดวาทัศนคติสามารถสงผลใหเกิดพฤติกรรมในการใชบริการอินเทอรเนต็ได 

จากการศึกษาทัศนคติของผูใชบริการ จะทําใหทราบวา ผูใชบริการอนิเทอรเน็ต มีทัศนคตใินการใช

บริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ (www.pantip.com/cafe) อยางไรและจะสงผลกับพฤติกรรมการใช

บริการ พันทิปคาเฟ (www.pantip.com/cafe) หรือไม อยางไร 

 

 

COGNITIVE  COMPONENT 

AFFECTIVE  COMPONENT 

CONATIVE  COMPONENT 

BEHAVIOR 
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3.  ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 
 ไพบูลย  เทวรกัษ (2537: 36) กลาวถึง คําวา “พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทํา 

การแสดงอาการหรืออากัปกริิยาของอินทรยี (Organism) ทั้งในสวนที่เจาของพฤติกรรมเองเทานัน้ที่

รูไดและในสวนที่บุคคลอื่นอยูในวิสัยที่จะรูได จึงทําใหมกีารจําแนกพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท 

โดยใช “เกณฑ” การจําแนก คือ “ผูที่รูพฤติกรรม” ดังนี ้

  1.  พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติกรรมที่เจาของพฤติกรรมเทานัน้ทีรู่ได 

บุคคลอื่นที่มิใชเจาของพฤตกิรรมไมสามารถที่จะรับรูไดโดยตรง ถาไมแสดงออกเปนพฤติกรรม

ภายนอก บุคคลอื่นจะรูพฤติกรรมภายในของบุคคลใด บุคคลหนึง่ไดก็โดยการสันนษิฐานหรอืคาด

เดาเองเทานัน้ แตถาหากมีพฤติกรรมภายนอกก็ปรากฏออกมา ก็จะทาํใหบุคคลอ่ืนม ี “ขอมูล” 

(Data) ประกอบการสนันษิฐานถึงพฤตกิรรมภายในไดดียิ่งขึ้น พฤติกรรมภายในนัน้เปนกระบวน 

การทาํงานของสมอง (Mental Process) ซึ่งหมายถึงขัน้ตอนการทาํงานของสมองในรูปแบบตาง ๆ 

มากมายเชน การคิดการตัดสินใจ คานิยม และแรงบันดาลใจ เปนตน กิลฟอรด (Guilford) 

นักจิตวทิยาซึง่ศึกษาเรื่อง สติปญญาอธิบายวา “สมองมีการทํางานประมาณ 150 รูปแบบ” ซึ่ง

หมายความวารูปแบบหนึง่จะทาํงานกี่เร่ือง กี่คร้ังก็ได 

 2.  พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ พฤติกรรมที่บุคคลอื่นนอกเหนือจากเจาของ 

พฤติกรรมสามารถทีจ่ะรูได และบางพฤติกรรมเจาของพฤตกิรรมเองยังไมรูดวยซ้ําไป พฤตกิรรม

ภายนอกนัน้บคุคลอื่นจะรูไดตองอาศัย “การสังเกต” (Observation) ไมวาจะใชประสาทสัมผัส

โดยตรงหรือใชเครื่องมือ (Instrument) ชวยในการสังเกตเพื่อใหไดขอมูล จึงจําแนกพฤติกรรม

ภายนอกออกเปน 2 ประเภทยอยๆ คือ 

 a.  พฤติกรรมโมลาห (Molar Behavior) คือพฤติกรรมทีบุ่คคลอื่นสามารถสังเกตได 

การสังเกตนัน้ เรามักจะคิดวาใช “ตา” ในการสงัเกตเพียงอยางเดียว เนื่องจากตารับรู (Perceive) 

และมีความหมายตอกระบวนการคิดมากกวาประสาทสัมผัสอ่ืน แตที่จริงแลว ใชประสาทสัมผัสได

ถึง 7 ดานในการสังเกต คือ ตา (ดู) ห ู (ฟง) จมูก (ดม) ล้ิน (ล้ิมรส) ผิวกาย (สัมผัสทางผิวหนัง) 

อวัยวะในชองหูประสานกับตา (ทรงตัว) และ กลามเนือ้ เอ็น เนื้อเยือ่และขอตอ (รับความรูสึกจาก

ภายในรางกาย) ซึ่งถาพิจารณาถึงการใชประสาทสัมผัสแตละดานในการสงัเกตพฤติกรรมแลว จะ

พบวาอาจใชสังเกตพฤติกรรม อาจใชสังเกตผลของพฤติกรรม (หรืออาจจะเปน “รองรอย” ของ

พฤติกรรม) หรืออาจใชสังเกตพฤติกรรมของตนเองที่ไดรับ ผลกระทบจากพฤติกรรมของผูอ่ืนกไ็ด   

ซึ่งก็ลวนจะนาํไปสูความรูและเขาใจพฤติกรรมโมลารของเจาของพฤตกิรรมไดทั้งสิ้น ตัวอยางของ

พฤติกรรมโมลาร เชน สมชายเลนฟุตบอลคลองแคลว สมหญิงพูดจาไพเราะ มานะไมอาบน้าํมานาน
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จึงกลิน่ตัวแรงมาก ธิดาปรุงอาหารรสชาติดี เรณูตัวรอนมากนาจะมีไข โชเฟอรรถโดยสารคันนี้ขับรถ

ไมนิ่มนวลนั่งไมสบาย นักฟตุบอลคนนี้แข็งแรงมากเพราะมีแรงปะทะทีเ่ราตานไมอยู เปนตน 

 b.  พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) คือพฤติกรรมที่บุคคลอื่นตองใช 

“เครื่องมือ” เพื่อชวยในการสังเกต อันจะทําใหไดขอมูลที่แมนยํา เชน การเตนของหัวใจ คลื่นสมอง 

ความดันของโลหิต กระแสไฟฟาใตผิวหนงั และคะแนนจากแบบทดสอบ (Test) ก็นาจะอนโุลมใหอยู

ในประเภทนี้ดวย แมวาจะมไิดเปนการวัดทางสรีระก็ตาม 

 ประสิทธิ ์  ทองอุน (2542: 6) กลาววา พฤติกรรมภายในแตเพียงอยางเดยีวผูอ่ืนยอมไม

ทราบได และพฤติกรรมภายนอกบางอยางเจาของพฤติกรรมเองกลับไมทราบกม็ี มิใชวาเจาของ

พฤติกรรมจะทราบไปเสียทัง้หมด ลุฟทและอิงแฮม (Joseph Luft and Harry Ingham) ไดแบง

พฤติกรรมไว 4 ประเภท ในเนื้อเร่ือง “หนาตางหัวใจ” (Johari Window) ซ่ึงเปนหัวใจหลักของวิชา  

กระบวนการกลุม (Group Process) ดังนี ้

 1.  เปดเผย (Open) คือ พฤติกรรมที่ตนเองรูและผูอ่ืนก็รู 

 2.  ความลับ (Secret) คือ พฤติกรรมที่ตนเองรู แตผูอ่ืนไมรู 

 3.  จุดบอก (Blind) คือ พฤติกรรมที่ตนเองไมรู แตผูอ่ืนรู 

 4.  อวิชชา (Unknown) คือ พฤติกรรมที่ตนเองไมรูและผูอ่ืนก็ไมรู 

 นิยะดา  ชุณหวงศ  และนินนาท  โอฬารวรวฒุ ิ (2520: 128) ไดใหความหมายคําวา

พฤติกรรมวา เปนอากปักิริยาของคนเราที่แสดงออก บงถงึความชอบและไมชอบตอกิจกรรม

บางอยางซึ่งสามารถสงัเกตได ดังนั้น พฤติกรรม”จึงเปนกิจกรรมตางๆ ซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผูอ่ืน

อาจเหน็ไดเชน การยิม้ การเดิน หรือผูอ่ืนอาจเหน็ไดยากตองใชเครือ่งมือชวย เชน การเตนของหวัใจ

พฤติกรรมทกุอยางที่บุคคลแสดงออกนัน้ มีผลจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองที่เหน็วาเหมาะสม

ที่สุดตามสถานการณนั้นและไดกลาวถงึขอสรุปเกี่ยวกบัพลังที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนษุยดงันี ้

 1.  มนุษยแตละคนมีแรงขบัและพลังที่จะประพฤติปฏิบัติ เพื่อความอยูรอดและมั่นคงแหง

ชีวิต อันเปนความจาํเปนพืน้ฐานของสัตวทั้งหลาย 

 2.  มนุษยแตละคนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมทีห่ลอหลอมรอบตัว จึงมักจะตองปฏิบัติไป

ตามครรลองของสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดประสานกบัเปาหมายสวนตวั 

 3.  พลังของสงัคมมีอิทธิพลมากที่สุด ไดแก ครอบครัว เพื่อน 

 4.  ความจาํเปนเบื้องตนของชีวิตมนษุยและประสบการณไดหลอหลอมโดยเกิดเปนรูปแบบ

ของมนุษยแตละคนที่เรียกวา บุคลิกภาพ 
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 5.  แมวามนุษยแตละคนจะมีลุคลิกภาพเปนของตนเองก็ตาม  เมื่อมนุษยรวมกนัอยูใน 

กลุมเดียวกันมีผลประโยชนรวมกันภายในสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน ก็ยอมเกดิเปนบุคลิกภาพของ

กลุม และจะมผีลตอการแสดงออกของกลุมดวย 

 6.  มนุษยจะมสัีญลักษณในการสื่อความหมายที่เขามีตอโลกรอบดาน  ซึ่งจะปรากฏใน 

รูปแบบตางๆ ที่สามารถสือ่ไปถึงพลงัภายในทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมนั้นจากแนวคิดขางตน ผูวิจัย

สรุปไดวาพฤตกิรรม คือการกระทาํ การแสดงอาการ โดยจําแนกออกเปนพฤติกรรมภายใน และ

พฤติกรรมภายนอก ซึ่งสามารถสังเกตได และพฤติกรรมที่แสดงออกมา จะตอบสนองกับสถานการณ

ขณะนั้น 
 3.1  ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 พฤติกรรมผูบริโภค คือ กระบวนการที่ตวับุคคลตัดสินใจวาจะซื้อสินคา (และบริการ) อะไร

หรือไมและถาจะซื้อจะซื้อที่ไหนเมื่อไรอยางไรและจะซื้อจากใคร (ธงชยั  สันติวงษ.  2515: 9) 

 โซโลมอน (ดารา  ทีปะปาล.  2542: 3; อางอิงจาก Solomon.  1996) ไดใหความหมาย   

ไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถงึ การศึกษาถงึประบวนการตางๆ ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไป

เกี่ยวของ เพื่อทําการเลือกสรรการซื้อ การใช หรือการบรโิภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ความคิด 

หรือประสบการณ เพื่อสนองความตองการ และความปรารถนาตางๆ ใหไดรับความพอใจ 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บคุคลเขา

ไปเกี่ยวของเมือ่มีการประเมนิการไดมา การใชหรือการจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการ (ศุภร  

เสรีรัตน.  พฤติกรรมผูบริโภค.  2544: 7; อางอิงจาก Loudon; & Bitta.  1988: 4) 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถงึ พฤติกรรมทีผู่บริโภคแสดงออกในการแสวงหาสาํหรับการซื้อ 

การใช การประเมิน และการจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการที่เขาคาดหวงัวาจะทาํใหความ

ตองการของเขาไดรับความพอใจ (ศุภร  เสรีรัตน.  พฤติกรรมผูบริโภค.  2544: 7; อางอิงจาก 

Schiffman; & Kanuk.  1991: 5) 
 3.2  ทฤษฎตีางๆ ของพฤติกรรมผูบริโภค 
 การศึกษาพฤติกรรมผูซื้อสวนใหญจะมีพืน้ฐานมาจากการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคล  

ที่แสดงออกในกสนการซื้อสินคา ซึ่งการซือ้สินคาของบคุคลอาจแยกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ 

การซื้อที่สามารถอธิบายไดถงึเหตุผลวาเกดิขึ้นเพราะอะไร กับการซือ้ที่ข้ึนอยูกับอารมณความรูสึก  

ที่ไมแนนอนแลวแตสถานการณเราจึงแบงทฤษฎีของการศึกษาพฤตกิรรมผูบริโภคออกเปน 2 ดาน 

คือ 
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 (1)  ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมที่มีเหตุผล (rational or substantive theories)  

 (2)  ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ (emotional or nonrational or 

nonsubstantive theories)  

 โดยแตละทฤษฎีตางมทีฤษฎีที่อยูภายใตที่จะอธิบายถึงพฤติกรรมทีเ่กดิขึ้นดวยทฤษฎี

หลักๆ ดังนี ้(ศุภร  เสรีรัตน.  พฤติกรรมผูบริโภค.  2544: 32-35) 
 1.  ทฤษฎวีาดวยพฤตกิรรมที่มีเหตุผล (Substantive theories) 
 ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมผูบริโภคเปนทฤษฎีที่มองวา วิธีการหรือพฤตกิรรมของ

ผูบริโภคในกระบวนการซื้อทีจ่ะตองมีขอมลูที่เพยีงพอ หรือตองมีความสามารถในการใหไดมาซึ่ง

ความรูที่จะเปนตอการกระทาํการตัดสินใจ จากความรูและขอมูลตางๆ ที่ไดรับเหลานี้ผูบริโภค

สามารถนําไปใชพิจารณาทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดอยางรอบคอบ อันนาํไปอยูการตัดสินใจซือ้ที่มี

เหตุผลในที่สุดทฤษฎทีี่อยูภายใตทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมที่มีเหตุผลไดแก ทฤษฎีวาดวยการเปนคน

ประหยัด (economic man) ทฤษฎีวาดวยการแกไขปญหาหรือการตัดสินใจ (problem solving or 

decision making) ทฤษฎวีาดวยการหลกีเลี่ยงความเสีย่ง (risk avoidance) และทฤษฎีวาดวยการ

เรียนรู (learning) 

 1.1  ทฤษฎีวาดวยการเปนคนประหยัด (economic man)  ภายใตทฤษฎีนี้ถือวา 

ผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับสินคาเปนอยางด ี ปราศจากการใชความพยายามหรือการเสียตนทนุใดๆ 

สวนบุคคล นอกจากนั้นความตองการของผูบริโภคก็แนนอนและเปนจริง (realistic) ดังนัน้ เมื่อเขา

เกิดมีความตองการสนิคาชนดิใดที่จะทาํใหความทางกายภาพไดรับความพอใจขึ้นมา เขาจะเปนผูที่

สามารถตัดสนิใจไดเลยวาสินคาชนิดใด สถานที่ใด ที่เขาจะทาํการซื้อได ซึ่งจะทําใหความตองการ

ดังกลาวของเขาไดรับความพอใจ ฉะนั้น การตัดสินใจตามทฤษฎีนีจ้ึงคํานึงถงึผลประโยชนที่ไดรับ

มากที่สุดเปนเกณฑ 

 1.2  ทฤษฎีวาดวยการแกไขปญหาหรือการตัดสินใจ (problem solving or decision 

making) ทฤษฎีวาดวยการแกไขปญหาหรือการตัดสินใจถือวา ผูบริโภคไมไดมีความรูหรือมีขอมูล

ทุกอยางที่เกีย่วกับทางเลือกตางๆ ที่ตองตัดสินใจ ฉะนัน้เมื่อตัดสินใจหรือแกปญหาจึงตองหาขอมลู

เพิ่มเติมซึง่ตองเสียเวลาและใชความพยายาม นอกจากนี้ความตองการครั้งของผูบริโภคเองก็ไม

แนนอน และการซื้อสวนใหญก็มีเร่ืองของความเสีย่งดานเศรษฐกิจ (economic risk) และความเสีย่ง

ดานจิตใจ (psychological risk) เขามาเกี่ยวดวย ฉะนัน้ผูซื้อสําหรับทฤษฎนีี้จึงตองใชขอมูลทีห่ามา

ไดอยางระมัดระวังในการตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึง่ ที่ตรงกบัความตองการจาก

บรรดาทางเลอืกมากอน (impluse actions) และทฤษฎีวาดวยการสุมเลือกหรือความนาจะเปน 

(random choice or probabilistic) 
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 2.  ทฤษฎวีาดวยพฤตกิรรมที่เกิดจากอารมณ (emotional or nonrational or 
nonsubstantive theories) 
  2.1  ทฤษฎีวาดวยจิตวิเคราะห (psychoanalytic)  ทฤษฎีวาดวยจิตวิเคราะหเปน 

ทฤษฎทีี่มาจากแนวความคดิของ Sigmund Freud ทีว่า พฤติกรรมของคนเรานั้นเปนพฤติกรรมที่

เกิดมาจากจิตใตสํานึกของบคุคล การวิจยัในเรื่องของการจูงใจ (motivation research) จึงเปน

รากฐานของทฤษฎีนี้ซึง่กลาววาการซื้อเปนกิจกรรมที่คอนขางซับซอนมากที่เกิดจากการจงูใจที่

ผูบริโภคเองมักจะไมคอยรูตัว ฉะนัน้ภายใตทฤษฎนีี้นกัวิจัยจงึตองพยายามคนหาเขาไปในจิตสวน

ลึกผูบริโภควาอะไรคือเหตุผลที่แทจริงของการตัดสินใจซือ้ของเขา เหตุผลที่ไดเหลานี้จึงคอนขางจะ

เปนเหตุผลสวนตัวของแตละบุคคล ดังนัน้จึงเปนเรื่องยากทีจ่ะคาดคะเนหรือแมแตจะอธิบายในเชิง

ของความคิดเห็นของบุคคล (subjective monner) ในการมองประเด็นดังกลาววาเปนอยางไร 

ทฤษฎีวาดวยจิตวิเคราะหเปนทฤษฎีที่ศกึษาหรือคนหาพฤตกิรรมทีซ่อนเรนหรือแอบแฝงของบคุคลที่

มีผลตอการซือ้สินคาใดๆ 

   2.2  ทฤษฎีวาดวยการกระทาํทางสงัคม (social actions)  ทฤษฎีวาดวยการกระทํา 

ทางสังคมเปนทฤษฎทีี่อธิบายถึงพฤติกรรมการซื้อของบุคคลที่เปนผลมาจากอทิธพิลของบุคคลอื่นๆ 

ภายในสงัคม ซึ่งทฤษฎีนี้ถือวาบุคคลแตละคนตางก็อยูในสังคมและไดรับอิทธิพลจากบุคคลหรือ

กลุมของบุคคลนั้นๆ การเปนสมาชิกของกลุม หรือความปรารถนาที่จะเขาเปนสมาชิกของกลุมใด

กลุมหนึ่งก็ดีอาจมีผลกาํหนดใหบุคคลตองใชสินคาใดสนิคาหนึง่โดยเฉพาะตามที่กลุมกําหนดฉะนั้น 

สินคาบางตัวจึงกลายเปนสญัลักษณที่แสดงใหเห็นถึงสถานภาพของบุคล (status) ที่จะสะทอนให

เห็นถึงวิถทีางการดําเนินชวีติ (lifestyle) ของกลุมตางๆ ในสังคม ประเภทของสนิคาที่ซื้อหรือแมแต

วิธีการซื้อเองก็ดีจึงเปนเรื่องของการไดรับอิทธิพลจากกลุมที่เราเปนสมาชิก หรือกลุมที่เราปรารถนา

อยากเปนทั้งทางตรงและทางออม เราเรียกพฤติกรรมลกัษณะเชนนีว้าพฤตกิรรมการเลียนแบบสังคม 

ซึ่งเปนพฤตกิรรมที่มีพืน้ฐานที่เกิดจากอารมณ ความรูสึกของบุคคลซึ่งไมไดมีพื้นฐานของพฤติกรรม

ที่มาจากเหตุผล 

  2.3  ทฤษฎีวาดวยการกระทาํที่ไมไดตั้งใจมากอน (impulse actions) ทฤษฎีวาดวย 

การกระทําที่ไมไดตั้งใจมากอน เปนทฤษฎีที่มีความเหน็วา ผูซื้อซึ่งเปนผูตัดสินใจซื้อจะตัดสินใจซื้อ

สินคาหลายชนิดในลักษณะแบบฉับพลนัหรือไมไดตั้งใจมากอน (impulse) คือ ปราศจากการ

ไตรตรองหรือวางแผนไวลวงหนา ดังนัน้เมื่อการซื้อนัน้เปนการซื้อที่ขาดการไตรตรองหรือขาดการหา

ขอมูลไวกอนแลว จึงถือวาผูซื้ออาจตัดสินใจแบบไมมีเหตุผลได เพราะไมไดมีการพินจิพิจารณา หรือ

ศึกษาหาขอมลูเพื่อใหไดทราบขอดีหรือผลประโยชนของทางเลือกที่จะตัดสินใจที่ออกมาดีที่สุด หรือ
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มีความเสีย่งนอยที่สุดเสียกอนเปนพฤติกรรมการซื้อที่ไมไดตั้งใจซื้อมากอน แตเกิดจากอารมณ

ความรูสึกในขณะนั้นที่ตองการจะซื้อ 

  2.4  ทฤษฎีวาดวยการสุมเลอืกหรือความนาจะเปน (random choice or probabilistic) 

ทฤษฎีวาดวยความนาจะเปน เปนทฤษฎีที่มองเหน็วาพฤติกรรมการซื้อหลายอยางของบุคคลมี

ลักษณะเปนการซื้อที่ขาดการเอาใจใส และชี้ใหเห็นถึงขอแตกตางระหวางตราสินคาที่ซื้อไดนอยมาก 

นักวจิัยบางทานจงึเหน็วาลกัษณะซื้อเชนนี้จะสามารถอธิบายไดดีที่สุดวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจาก

การตัดสินใจแบบการสุมเลือก คือข้ึนอยูกับความพอใจของตนเองที่เลือกซื้อสินคาตัวไหน ปกติแลว

ทฤษฎนีี้จะเนนศึกษาถึงการคาดคะเนในพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสนิคา (brand switching 

behavior) ของผูบริโภควาจะเปนไปในลักษณะใด ซึ่งจําเปนตองอาศัยแบบจําลองวาดวยความ

นาจะเปน (probabilistic model) สําหรับการคาดคะเนการเลือกซื้อสําหรับตราสนิคาใดตราหนึง่ 
 3.3  แนมโนมพฤติกรรม 
 1.  ผูบริโภค ยุคใหมสนใจสือ่มวลชนสงูขึน้ ผูบริโภคมีการฟงวิทยุ ดูโทรทัศนสูงขึ้น และ 

การอานหนังสอืพิมพก็เพิม่ข้ึน ผูบริโภคมีความรูสึกวา ถาอานสิ่งพิมพ เพียงฉบับเดียวจะไมมี

ขอคิดเห็นทีห่ลากหลาย ดงันั้นในแงของการสงเสริมการตลาดตองอาศัยกิจกรรมรณรงคโดยใชหลาย

ส่ือ (Multi media campaign) เพราะถาใหส่ือเพียงสื่อเดียว (Single medium campaign) หรือใช

เพียงบางสื่อ (A few media campaign) คงจะไมไดเนื่องจากสามารถเขาถงึผูบริโภคไดต่ําและ

ความถี่ต่าํกวาของคูแขงขัน 

 2.  ผูบริโภคยคุใหมเปนผูบริโภคที่ตองการความสะดวกสบายในชวีิต การทีธุ่รกิจจะเอาใจ 

ลูกคาใหดนีั้นตองการทางเพิ่มเติมความสะดวกสบายใหกับลูกคา เชน ความเปนอัตโนมัติ 

(Automatic) ของสินคา ที่จะทําใหลูกคาไดรับความสะดวก เนื่องจากผูบริโภคในยคุนี้มีความรูสึกวา

ตนเองตองเหน็ดเหนื่อยจากการทาํงาน เมือ่พันสภาวะจากความเหน็ดเหนื่อยนัน้แลวก็ตองการความ

สะดวกสบายของชีวิต จะเหน็วาสินคาในปจจุบันจะมีความสะดวกสบายในการใชมากขึ้น เชน 

รถยนตมพีวงมาลัยเพาเวอร เกียรอัตโนมตัิ กดปุมเปดกระจกรถ โทรทัศนและเครื่องปรับอากาศตอง

ใชรีโมทคอนโทรล เปนตน เมื่อผูบริโภคเปนเชนนี ้ตลาดก็แปรเปลี่ยนไปอยางมาก ซึง่ถากลาวถงึการ

เอาใจจะตองมอง 2 ประเด็น กลาวคือ การเอาใจลกูคาในสมยักอนจะกลาวถึงวิญญาณของการ

บริการและมนษุยสัมพนัธทีพ่นกังานควรมีตอลูกคา แตการเอาใจใสลูกคาในสมัยปจจุบันจะ

หมายถงึ การใหความสะดวกสบายดวยซึง่เปนหนาที่ของฝายผลิต และฝายวิจัยและพัฒนา (R & D) 

ในการที่จะหาทางทาํใหสินคาสรางความสะดวกสบายใหกับผูบริโภค กลาวคือ ใหขยบัเพียงนอยนดิ 

เพื่อความสุขสบาย (Required minimum movement)  
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  3.  การแสวงหาขาวสารและความรูของผูบริโภคมีมากขึ้น ทาํใหแนวทางของรายการ 

บันเทงิทางวทิยุ นิตยสารและโทรทัศน ทีจ่ะชวยประเทอืงปญญามีมากขึ้น นอกจากนัน้แลวยังมีส่ือ

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอีกดวยกนั Internet เปนตน 

 4.  ผูบริโภคตองการบริการ (Service) ที่เปนเลิศ ลักษณะของบริการ (Service) ที่ดีมีดังนี ้

(1) ตองลดความลาชาของการบริการ เพราะยุคนี้ เปนยคุของเวลา (Time is on the essence) การ

บริการนัน้คือ ถาบริษทัใดสามารถบริการไดเร็วที่สุดก็ไดเปรียบ (2) การใหความชวยเหลือกับลูกคา

ใหลูกคาสะดวกสบายที่สุด เชน เมื่อบริษทัขายคอมพิวเตอรใหกับลูกคาจะตองสงพนักงานไปอบรม

วิธีใชเครื่องใหกับลูกคาดวย (3) การบริการที่ดี คือการใหขาวสารขอมูลแกลูกคาอยางครบครัน 

ดังนัน้หลายๆ บริษัทจึงตองมีคูมือประกอบการใชใหลูกคาอยูดวย มีเจาหนาที่ใหคาํอธิบายแกลูกคา

ได (4) ตองรับฟงลูกคาในเรื่องที่ลูกคาจะตองหนักแนน และมองขามความบกพรองของลูกคาได 

ตองเปนผูฟงทีด่ี (Good listener) อดทนไดกับการระบายของลูกคา (5) ตองแสดงอาการยกยอง

ลูกคาดวยกิริยาและวาจาที่สุภาพออนนอม 

 จุดสําคัญของการบริการ มีสาระสําคัญดังนี้  

 4.1  ความตรงตอเวลา (On time) ผูที่ไดรับบริการจะเอาใจใสมากสาํหรับเร่ืองของ 

ความตรงตอเวลาของการบริการ ธุรกิจทีต่องใหความสาํคัญในเรื่องนี ้ คือ ธุรกิจรับเหมากอสราง 

และ ธุรกิจรับตกแตงภายใน เนื่องจากการสงมอบงานมกัจะชากวากาํหนด การใหบริการตองมีความ

ตรงตอเวลา ในการสงมอบหรือตรงตามสญัญา 

 4.2  การบริการที่ดีจะตองผูกใจคน (Human touch) การใหบริการที่ดีไมใชเพียงแคให 

ลูกคามีความพอใจในสนิคาเทานัน้ แตจะตองทาํใหกาติดตอระหวางบุคคลงายขึ้น มีความชอบ

พอกัน เพราะวาความ แตกตางของสนิคาในยุคตอไปจะลดลง จะเหลือความสําคญัที่ความผูกพัน

และความชอบพอของผูซื้อที่มีตอผูขายเปนหลกั 

 4.3  ความทันทีทนัใด (Promptness) เมือ่ลูกคาตองการสินคาใด ผูขายจะตองใหขอมูล 

เกี่ยวกับสินคานั้นไดทนัท ี โดยไมตองใหลูกคาตองรอคอยนาน เมื่อลูกคามีปญหาตองแกไขให

ทันทวงท ี ดังนั้นการบริการที่ดีจะตองรวดเร็ว ทนัใจ ในเรื่องการบริหารสินคาคงเหลือ แตละบริษัท

ควรจะมีคอมพิวเตอรใชในระบบควบคุมสินคาคงเหลือ (Stock on line) เพราะเมื่อตองการดูวา

สินคาใดมีหรือไมมีสมารถกดคอมพิวเตอรดูซึ่งจะใชเวลาเพียงเล็กนอยบริษัทใดยังไมมีระบบ

คอมพิวเตอรใช ก็ควรจะพฒันานําระบบคอมพิวเตอรมาใช เพราะธุรกิจที่มยีอดขายปละเปนพนัลาน

บาท ถาเกบ็รายละเอียดของสินคาคงคลังไวโดยบนัทกึดวยแรงงานคน ก็จะเสยีเวลามากในการ

คนหาและยังเปนการลาสมยัและลาชาอกีดวย 
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 4.4  สรางความประทับใจในการใหบริการดวยคุณภาพ ความรูสึกประทับใจ ทําใหเกดิ 

ความรูสึกตองการจะกลับมาใชบริการอีก บริการหมายถงึคุณภาพ ดังนั้นการบริการที่ดีจะตองเนน

คุณภาพดวย คุณภาพทกุดานไมเพียงแคสินคาเทานัน้ คุณภาพของพนักงาน คุณภาพของสถานที่ 

ฯลฯ 

 4.5  การทาํใหคนรูสึกชื่นชมตัวเอง ไมทําใหเขารูสึกต่ําตอยใหเขารูสึกวาเขาเปนคนมี

เกียรติมีความสําคัญ 

 4.6  ตองมกีารปรับปรุงอยูเสมอ แกไขขอบกพรองใหดีข้ึน ส่ิงใดที่ลูกคาแนะนํามาให

ปรับปรุงตองรูจักนาํเอามาพจิารณา 

 4.7  ตองแสวงหาเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพื่อทําใหลูกคาสะดวกสบายขึ้น 

 4.8  ตองมกีารรับประกัน เพือ่ใหความมั่นใจกับลูกคาวาจะไดของดีมีคุณภาพ 

 4.9  บริการทีด่ี คือ บริการทีม่ีความไวตอความรูสึกของลกูคา ตองฝกหดัตัวเองใหชาง

สังเกตใหรูวาลูกคาตองการอะไร แลวหาทางตอบสนองโดยเร็ว 

 4.10 ตองรักษาคํามัน่สัญญา พูดจาอะไรไวตองทาํใหไดตามคําสัญญา 

 4.11 ตองมีเวลาใหกับลูกคา ลูกคามาเรว็ก็ยินดีตอนรับ ลูกคามาชาใกลเวลาปดรานก็

ตองดูแล 

 4.12 ตองมีความรวดเร็ว บริหารที่ด ีวิธกีารทํางานดวยความวองไวมองเหน็คุณคาเวลา

ของลูกคา 

 4.13 ตองมีคําตอบที่แมนยาํใหกับลูกคา เวลาลูกคาถามขอมูลเกี่ยวกบัสินคาและ

บริหารตองสามารถตอบได 

 4.14 บริหารทีด่ีตองมีความสุภาพ มกีิริยามารยาท ทีง่ดงามและมีวาจาที่ไพเราะ

ออนหวาน  

 การบริการตามแนวทางของการตลาดสมยัใหม คือ การบริหารดวยความซื่อสัตย สุจริต 

เที่ยงตรง และจริงใจ ยิ่งสงัคมเจริญเติบโตมากขึ้น และขาวคราวในสื่อมวลชนมีมากขึ้น การไวใจนกั

ธุรกิจก็จะลดต่าํลงเทานัน้ เพราะงานธุรกจิเปนงานที่มีความขัดแยงในตัวของมันเอง เพราะถาบิกวา

บริษัทมีกาํไรนอย บริษัทก็ไมเกง ไมดงั ถาบอกวาบริษทักําไรมาก คนที่ อยูในวงการธุรกิจก็ชืน่ชม แต

คนที่เปนกบฏสังคมก็จะโจมตีวาเปนการเอาเปรียบสังคม ดังนัน้จะเหน็วาเปนการนาํเสนอเรื่องราว

ความสาํเรจ็ของธุรกิจนั้น การขัดแยงในตัวเอง ความไววางใจนักธุรกิจจึงไมคอยมีในกลุมของ

ผูบริโภค ยิ่งผูบริโภคยุคใหมที่มีการศึกษามากขึ้น ความสงสยัไมไววางใจนักธุรกจิมากขึน้ ฉะนั้น   
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นักธุรกิจจะตองทาํการตลาดดวยความซื่อสัตย (Marketing with integrity) เพื่อลดความ

หวาดระแวงของผูบริโภคลง 
 3.4  พฤติกรรมการซื้อซํ้า 
  การประเมนิการตัดสินใจซื้อและผลที่ตามมาในรูปของการรองทุกขกระทบกระเทือนตอการ

จูงใจใหมกีารซื้อซํ้า ถาการคาดคะเนการซื้อเกิดมีข้ึน ก็จะมีแนวโนมที่จะซื้อตราหรือผลิตภัณฑทีใ่ห

ความพอใจซ้ําอีก เหตุที่เปนดังนี้เนื่องมาจากประสบการณคร้ังนี้ไดรับรางวัล (Rewarding) และก็มี

การเสริมแรง (Reinforcing) เกิดขึ้น ความไมพอใจในการซื้ออาจตามดวยการซือ้ซํ้า เหตุผลก็คือ

ประโยชนที่คาดวาจะไดในการทําการเสาะแสวงหาใหมและการประเมนิคาใหมนอยกวาตนทนุที่

คาดวาจะตองเสียในการกอกิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ดีความนาจะเปนไปไดของผลแหงความไม

พอใจก็คือหยดุใชตราหรือผลิตภัณฑเสีย (อดุลย  จาตุรงกุล.  128-129) 

  สภาพของพฤติกรรมการซื้อซํ้า บอยทีเดยีวทีม่ีคนเรียกพฤติกรรมซื้อซํ้าวาเปนการซื่อสัตย

ยี่หอ อันที่จริงการซื่อสัตยตอตรายี่หอเปนพันธะทางจิตวิทยา (Psychological Commitment) ตอ

ตรายี่หอแตการซื้อซํ้าเปนการซื้ออีกบอยๆ ในตราเดิม เราอาจใหความหมายแกการซื่อสัตยตอตรา

ยี่หอดังตอไปนี ้

 1.  เอนเอียงหรือเปนไปดวยอุปาทาน (Biased ติดตอกัน) 

 2.  ปฏิกิริยาตอบทางพฤติกรรม (Behavioral Response เชน ซื้อ) 

 3.  แสดงออกตลอดเวลา 

 4.  โดยหนวยที่มีการตัดสินใจ 

 5.  เกี่ยวกับตราที่เปนทางเลอืกหนึ่งตรา หรือมากกวาจากชุดตราจํานวนมาก 

 6.  เปนหนาทีข่องกระบวนการจิตวิทยา (ตัดสินใจ ประเมินตรา) 

 ในงานวิจัยนี้จะศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการใชบริการเว็บบอรด พนัทิปคาเฟ 

(www.pantip.com/cafe) ในดานความถี่ในการใชบริการ ระยะเวลาการใชบริการโดยเฉลี่ย 

ชวงเวลาในการใชบริการ การสมัครเปนสมาชิก สถานการณใชงาน หองสนทนาที่ใชบริการ และ

ลักษณะการใชบริการ ซึ่งอยูในแบบสอบถามตอนที ่ 3 เพื่อนําผลที่ไดมาบริหารจัดการเว็บไซตให

ผูใชบริการเกดิความพงึพอใจมากที่สุด 

 

 

 

 

 



31 

 

4.  แนวความคิดเก่ียวกับเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต 
 4.1  แนวคิด 3C (Content Cummunity Commerce) 
 เดเนียล และเบนดา (Danial A.Tauber; & Brenda Kienan.  2001: 46) กลาววา นักการ

ตลาดทั่วไปเชือ่วาการใช 3C ซึ่งประกอบดวย เนื้อหา Content Community Commerce เปนหลัก

สําคัญในการทําใหเว็บไซตประสบความสําเร็จ นั่นคือการกลับมาใชบอย และปริมาณการใชที่

เพิ่มข้ึน 

  Content คือ เนื้อหา ขอความและรูปภาพ ซึ่งผูใชงานสามารถเห็นได 

 Community คือ การติดตอส่ือสาร หรือเหตุการณที่เกดิขึ้นที่มีลักษณะเกือบจะทนัททีันใด 

สามารถตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว เชน Chat, Disscussion group เปนตน 

 Commerce คือ มุมมองในแงของธุรกิจที่เกีย่วของกับ การซื้อขาย การทาํโปรโมชัน การ

สรางความสัมพันธกับลูกคา เปนตน 

 พันจนัทร  ธนวัฒนเสถียร (2545: 138) กลาววา นักการตลาดบนเว็บ ตางกพ็ูดถึงวธิีการที่

ทําอยางไรทีจ่ะทําใหคนเขามาเยีย่มชมเวบ็ไซตแลว มีอาการ “ติดหนึบ” นั่นคือ อยากกลับมาเยีย่ม

อีก มีนกัการตลาดทานหนึง่ คือ Thomas H. Davenport ไดกลาวไววา การติดหนึบเปน “มาตรวดั” 

วาเว็บไซตไดรับความสนใจจากผูทองเว็บมากนอยเพียงใดเมื่อเวลาลวงเลยไป ซึ่งวิธีวัดที่ดีที่สุดคือ

การนับชวงเวลาทัง้หมด หรือนับความถี่ ที่ผูเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตใชเปดขอมูลในเว็บของเราใน

ชวงเวลาหนึ่ง ๆ เชนภายในหนึง่เดือน ซึ่งคานี้จะขึน้กับจํานวนครั้งที่ผูนั้นเขามาเยี่ยมเว็บเราดวย 

 นักการตลาดมักจะกลาวถึงกฎ 3 C วาเปนปจจัยที่จะทาํใหผูใชเว็บไซตมีผูตองการกลับมา

เยี่ยมชมเว็บไซตของเราบอยๆ โดยองคประกอบของ 3 C จะประกอบดวย Content Community 

Commerce 

 1.  Content หรือ เนื้อหา คือ ขอมูลในเว็บไซต หากเราตองการใหผูเขามาเยีย่มชม 

อยากกลับเขามาอีกก็ควรเนนการพัฒนาขอมูล ภายในเว็บไซต ใหมีเนือ้หาตรงตอความตองการและ

นาสนใจ 

  เนื้อหาภายในเว็บไซตสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้(ปรียสรณ  อาศรัยราษฎร. 

2543: 43-45) 

 1.  Fresh คือเนื้อหาประเภทที่เปลี่ยนแปลงบอยและความทันสมัยของเนื้อหาเปน 

ส่ิงสําคัญยกตวัอยางเชน หัวขอขาว รายงานหลกัทรพัย เปนตน ซึ่งเนื้อหาประเภทนี้ตองใชทัง้ทนุและ

แรงงานในการดูแลคุณภาพของเนื้อหา 

 2.  Evergreen เนื้อหาประเภทที่ไมตองการดูแลมากนกั กลาวคือเปนเนื้อหาที่มกีาร 

เปลี่ยนแปลงไมบอย ยกตัวอยางเชน ขอมูลทางดานประวัติศาสตร ขอมูลในการคํานวณเงนิกู เปนตน 
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  โดยสวนใหญเนื้อหาทีน่ําเสนอผานทางเวบ็ไซตจะเปนขอมูล Fresh ประมาณ 40% - 60% 

อยางไรก็ตามประเภทของเนื้อหาที่เลือกใชจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของเว็บไซตนัน้ๆ ดวย และ

ถึงแมวาเนื้อหาทีน่ําเสนอผานทางเว็บไซตจะไมแตกตางกันมากนัก เชน เกือบทุกเว็บไซตจะเสนอ

ขอมูลขาวสาร รายงานตลาดหลักทรพัย และรายงานผลการแขงขันกฬีา เปนตน แตสําหรับแตละ

เว็บไซตก็จําเปนตองมีเนื้อหาขอมูลเหลานัน้เสนอตอผูใหบริการดวย นอกจากนี้เนื้อหาในหวัขอ

เดียวกนัทีน่าํเสนอผานทางหลายเว็บไซตนั้นก็อาจจะมาจากแหลงขอมูลเดียวกนักเ็ปนได ทั้งนีเ้พราะ

วัตถุประสงคในการสรางเนือ้หาของเว็บไซตใหประสบความสาํเร็จไมไดข้ึนอยูกับการที่เว็บไซตนั้นๆ 

ตองเปนผูสรางเนื้อหาขึน้มาใหมเอง แตหมายถงึการนาํเสนอขอมูลทีผู่ใชบริการตองการใหครบถวน

ดังนัน้เมื่อตัดสินใจวาเนื้อหาประเภทใดทีค่วรจะมีนาํเสนอผานทางเวบ็ไซตแลว ลําดับตอไปควร

คนหาวาเว็บไซตหรือแหลงขอมูลใดที่เสนอขอมูลตรงตามที่กําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิง่ขอมูลใน

ลักษณะ E vergreen 

  นอกจากนี้แลวบางเว็บไซตยังนิยมใชรูปแบบธุรกิจดังนี้ 

 1.  Co Brand area รูปแบบธุรกิจนี้ชวยใหเว็บไซตมีขอมูลในการนําเสนอเพิม่มากขึ้น เปน 

การเพิม่เนื้อหาของเว็บไซตโดยไมตองใชทรัพยากรภายในของเวบ็ไซตนั้น ๆ โดยการกําหนดพืน้ทีใ่น

การเสนอเนื้อหานั้นๆ โดยมเีครื่องหมายการคาของตราอินเทอรเน็ตที่เปนเจาของเนือ้หาเว็บไซต หรือ

มีขอความแสดงถึงที่มาของแหลงขอมูลนัน้ โดยเว็บไซตที่เปนผูทําการ co brand จะไดเนือ้หา

เพิ่มเติม เพิ่มความนาสนใจใหกับเว็บไซต สวนเว็บไซตเจาของเนื้อหาจะเพิม่พื้นที่ในการสราง 

contactpoint กับผูใชบริการ 

 2.  Content share and trades รูปแบบของการแลกเปลี่ยนเนื้อหาของแตละเว็บไซตนี้ 

ชวยใหแตละเว็บไซตมีเนื้อหาเพิ่มเติม นอกจากนี้ยงัเปนการเพิ่มโอกาสในการเชื่อมเว็บไซตระหวาง

กันอีกดวย อยางไรก็ตามประเดน็สําคัญของรปูแบบธุรกิจนีค้ือการปรับรูปแบบและหนาตาของ

เนื้อหาเวบ็ไซตใหเขากับบุคลิกของเว็บไซต 

 3.  Imbedded links เปนวธิีที่เจาของเว็บไซตทําสัญญาณเชื่อมตอเว็บไซตไปยังเว็บไซต 

อ่ืนๆ ที่มหีัวขอเนื้อหาของเว็บไซตที่ผูใชบริการตองการ โดยเปดโอกาสใหผูใชบริการสามารถเชื่อม

สัญญาณไปยังเว็บไซตอ่ืนทีน่ําเสนอเนื้อหาตรงกับความตองการของผูใชบริการได แตอยางไรก็ตาม

วิธีนีม้ีจุดออนคือเมื่อผูใชบริการเกิดการรับรูวาเว็บไซตดังกลาวสามารถตอบสนองความตองการได

ดีกวา ผูใชบริการอาจเปลีย่นใจไปยังเว็บไซตดังกลาวไดในกรณีที่เว็บไซตนั้นๆ ตองการสรางเนื้อหา

ของเว็บไซตข้ึนมาใหมนั้น บราด้ี และคณะ (ปรียสรณ  อาศรัยราษฎร.  2543: 45; อางองิจาก 



33 

 

Brady, Forrest; & Mizerski.  1997) ใหคาํแนะนําวา เนือ้หาของเว็บไซตควรเขียนโดยคํานงึถงึหลัก

ในการเขียนเนือ้หาดังนี ้

 1.  ผูใชบริการตองหาขอมูลนั้น ๆ พบ 

 2.  ผูใชบริการตองอานเนื้อความแลวเกิดความเขาใจ 

 3.  เนื้อหาของเว็บไซตสามารถกระตุนใหผูใชบริการเกิดพฤติกรรมสนองกลับ 
 การประเมินเนื้อหาภายในเว็บไซต 
 คแนพพ (ปรียสรณ  อาศรัยราษฎร.  2543: 46; อางองิจาก Knapp.  2000) ไดใหแนวคิด

ในการประเมนิเว็บไซตทางดานเนื้อหา (content) ประกอบดวย 

 1.  เว็บไซตแสดงจุดประสงคชัดเจนหรือไม 

 2.  เนื้อหาของเว็บไซตตรงกับกลุมเปาหมายหรือไม 

 3.  เนื้อหาของเว็บไซตนาสนใจ สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได

หรือไม 

 4.  เนื้อหาของเว็บไซตทันสมัยหรือไม 

 5.  เนื้อหาของเว็บไซตสงเสริมใหเว็บไซตมีความโดดเดน นาสนใจหรือไม 

 6.  การเชื่อมโยงของแตละหนาตางของเว็บไซตมีความตอเนื่องอยางไร 

 2.  Community หรือ การปฏิสัมพันธ คือ บริการตางในเว็บไซต ที่เอื้อใหผูที่เขาเยี่ยม 

สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันได เชนหองแชท เว็บบอรด เปนตน 

Community เปนปจจัยทีช่วยใหผูที่เขามาเยีย่มชมใชเวลากับเว็บไซตของเรานานขึ้น เพราะมกีาร

ส่ือสารและโตตอบระหวางกนัแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ เปนสวนหนึ่งของแนวคิด Seven I ’s 

ซึ่งเปนแนวคิดในการสรางความจงรักภักดตีอตราอินเทอรเน็ตของ สพอลเตอร (ปรียสรณ  อาศรัย

ราษฎร.  2543: 31-35; อางอิงจาก Spalter.  1995) กลาวไวในหนังสือ Interactive Marketing the 

Future Present ดังนี ้

 การสรางปฏิสัมพันธ (interactivity) ระหวางเว็บไซตกบัผูใชบริการ หมายถงึ การเปด

โอกาสใหผูใชบริการสามารถ 

 1.  เลือกและกําหนดขอมูลที่ตนเองสนใจได 

 2.  การสื่อสารหรือการสนทนา (chat) ณ เวลาปจจุบนั กับบุคคลอื่นๆ ทัง้ที่เปนกลุม

สนทนาหรือเปนบุคคลเดียวก็ตาม 

 3.  การรับและสงจดหมายอิเล็คทรอนิกส (e-mail) 

 4.  เสนอหวัขอบนกระดานสนทนา (Web board) หรือการตอบสนองตอหัวขอบน

กระดานสนทนา 
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  นอกจากนีก้ารสรางการปฏิสัมพันธระหวางเว็บไซตกับผูใชบริการยังสามารถทาํไดโดยการ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตตางๆ ที่นาสนใจ เกมออนไลน เร่ืองตลกขําขัน เร่ืองเลาจากประสบการณ 

กิจกรรมประกวดตางๆ หรือบริการดาวนโหลดฟร ี เปนตนดวยระบบเครือขายของอินเทอรเน็ตทาํให

ผูใชบริการจํานวนนับลานคนสามารถเชื่อมตอกันได ซึ่งผูใชบริการแตละคนสามารถเลือกรับเฉพาะ

ขอมูลที่ตนเองสนใจ และเมื่อความสนใจของผูใชบริการจํานวนหนึ่งเกิดตรงกนัจะมีการสรางเปน

ชุมชนเสมือน (virtual community) เพื่อแลกเปลี่ยความรูหรือแนวความคิดกันผานทางเครือขาย

อินเทอรเน็ต การเขามามีสวนรวมของผูใชบริการนัน้เปนหนึ่งในกลยทุธของเว็บไซตในการทีจ่ะสราง

ประสบการณใหมๆ ใหผูใชบริการในการเขามามีปฏิสัมพันธกับเว็บไซตนั้นผานทางชองทางการ

ส่ือสารตางๆ เชน กระดานสนทนา (web board) กลุมสนทนา (chat) หรือแมแตการสรางกลุม

สมาชิก (Member) เปนตน 
 แนวคิดในการสราง Community 
 สําหรับนักการตลาดเว็บ Community อาจจะเปนสิง่ที่สําคัญที่สุดใน 3C เพราะเว็บไซตที่มี

ระบบ Community ที่ดีจะทาํใหผูใชรูสึกใกลชิดกับเว็บไซต และเปดรับขอมูลโปรโมชั่นพิเศษ หรือขาว

ประชาสัมพันธที่เราสงใหมากขึ้น สําหรับบริการตางๆ ที่มักถูกนํามาใชใน Community ไดแก 

 1.  โพล เปนการเปดใหผูมาเยี่ยมชมสามารถออกความคิดเห็นเกี่ยวกบัประเด็นตางๆ 

ที่เรากาํหนดได 

 2.  การโหวดเสียง เปนการสาํรวจความคิดเห็นรูปแบบหนึ่ง โดยจะใหเราแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัประเด็นหนึง่เฉพาะเจาะจง 

 3.  แบบทดสอบและการตั้งคาํถาม นอกจากการแสดงความคิดเหน็ผูใชที่เขามาเยีย่ม

ชมเว็บไซตชอบใหมีการทดสอบความรูเกีย่วกับเร่ืองตางๆ ยิ่งถามีการใหสะสมแตมไดดวย ก็จะเปนที่

ถูกอกถกูใจมากเทานัน้ 

 4.  เว็บบอรด เปนเหมือนกระดานขาวสารที่ผูใชสามารถเขามาเสนอประเด็น และ

แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ได 

 5.  สมุดเยี่ยม เราสามารถเชญิใหผูที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตของเราเขามากรอกขอมลู

ของตนในสมดุเยี่ยมได ซึ่งจะชวยใหเราเขาใจลักษณะกลุมคนที่เขามาเยี่ยมชมเว็บเราไดดีข้ึน และ

ทําใหสามารถสงอีเมลส่ือสารกับพวกเขาได 

 รุงทิพ  วองปฏกิาร (2543: 47) กลาววา การทําใหผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตไดใชบริการโดยมี

การจองหรือซ้ือสินคา ตองใหผูใชบริการไดรับประโยชนหลายประการ ดังนี ้
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 1.  มีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลาย 

 2.  ใหความมัน่ใจกับผูใชเร่ืองความปลอดภัยและมีการประกันวาจะไมมีขอมูลสวนตัว

ร่ัวไหล (shop safe guarantee and privacy policy) 

 3.  ทําใหการซื้อหรือการจองไมยุงยากซับซอน 

 4.  เนนความเร็วในการใหบริการ 

 3.  Commerce หรือ ดานการพาณชิย คือ ความสามารถของเวบ็ไซตในการรองรบัการ

ซื้อขายสินคาออนไลนมีผลทําใหคนจะใชเวลาเปดดูเว็บของเรานาน และกลับมาบอยขึ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งถาเราสามารถนําเสนอสิ่งที่ตรงกบัความสนใจของผูใชได 
 4.2  แนวทางในการออกแบบเว็บไซต (5C Guidelines to storefront design) 
 คุณลักษณะสาํคัญในการออกแบบเว็บไซตเพื่อใหสามารถเปนที่นาสนใจ และสามารถ

ส่ือสารกับผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 5Cs (Context, Content, 

Communication, Customization และ Commerce) ดังนี ้

 1.  การออกแบบ (Context) แบงการออกแบบเปน 2 สวน คือ สวนหนาที่ของเว็บไซต 

(Function issues) ไดแก โครงสรางของเว็บไซต การเชือ่มโยงของหวัขอ ความสามารถของเวบ็ไซต 

เชนความสามารถในดาวนโหลด ความเปนอิสระในการใชกับหลากหลายซอฟตแวร และอีกสวนคือ

สวนความสวยงามของเว็บไวต (Aesthetical issues) ไดแก รูปแบบของเว็บไซต สีสัน ขนาด

ตัวอักษร สรางความรูสึกรวมใหกับผูใหบริหารสิ่งที่สําคญัที่สุดตองทาํในการออกแบบเว็บไซต

ชวงแรกก็คือ จะตองตัดสินใจกอนวาจะเผยแพรขอมูลอะไร จะจัดการขอมูลเหลานัน้ไดอยางไร และ

เรามั่นใจไดอยางไรวาขอมลูนั้นสมบูรณและทนัสมัยที่สุด โดยการวางแผนอยางรอบคอบจะทําใหเรา

พัฒนาเว็บไซตที่ประสบความสําเร็จ และสามารถเปนประโยชนสําหรบักลุมเปาหมายของเราได การ

เร่ิมตนออกแบบเนื้อหามีข้ันตอนที่สําคัญ 8 ประการ ดังตอไปนี้ 

  1)  ตั้งคําถามที่ถูกตองและหาคําตอบเกี่ยวกับธุรกิจของเรา ลูกคาของเราและ

จุดมุงหมายของเว็บ 

  2)  กําหนดวาขอความที่เราจะสื่อสารคืออะไร 

  3)  จัดขอมูลเปนกลุมที่ดูเขาใจงาย 

  4)  กําหนดวาวเรามีความตองการดานเทคนิคอะไรบางในการเผยแพรขอมูลเหลานี ้

  5)  กําหนดขั้นตอนในการพฒันาเนื้อหาอยางตอเนื่อง 

  6)  ตองการมบีุคลิกในการนําเสนอเนื้อหา เชน แบบเปนทางการ หรือแบบเปนกนัเอง 

  7)  พิจารณาถงึรูปแบบการนาํเสนอเว็บไซต 
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  8)  วางแผนในการแกไขและปรับปรุงเนื้อหาอยางตอเนือ่ง (พันจนัทร  ธนวัฒนเสถยีร. 

2543: 10) 

 2.  เนื้อหา ขอมูล (Content) ตองมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมยัอยูเสมอ มีการใชส่ือ 

ตางๆ เชน รูปภาพ ตัวหนงัสือ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อสรางความประทับใจ และรูปแบบที่

เหมาะสม 

 ตัวบงวาเว็บไซตจะประสบความสาํเร็จหรือไมก็คือ เนื้อหา และการถายทอดสื่อสาร

ขอมูลไปยังกลุมลูกคาเปาหมายไดดีเพียงไร ซึ่งการจัดการขอมูลและการออกแบบกราฟฟกในเวบ็ที่

ดี เปนปจจัยสาํคัญที่จะชวยทําใหเว็บไซตใชงานไดงายและตรงกับกลุมผูใชที่เรากําหนดไว 

 เวลาที่ผูใชเปดดูเว็บไซต แสดงวาเขากําลงัตองการคนหาขอมลู ไมวาจะเปนการ

คนควาวิจัยบางเรื่อง การซื้อสินคาและบริการ การอานขาวลาสุด การเลนเกม หรือถามคําถาม

บางอยาง ในปจจุบนันี้เวบ็ไซตกําลังมปีระโยชนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเนื้อหาทีอ่ยูในเว็บกําลงัเพิ่ม

มากขึ้นและมคีวามสมบูรณมากขึ้นอยางไรก็ตาม เมื่อขอมูลในเว็บมีเนื้อหามากขึ้น ก็อาจสรางความ

สับสนในการใชงานไดเพราะวาแตละเวบ็ไซตก็มีวิธกีารใชงานที่แตกตางกนั หรือเมื่อใช Search 

engine ก็จะไดผลลัพธทีละมากๆ เมื่อมีการคนหาขอมลู หลายครั้งกวาที่ผูใชจะเจอขอมูลที่ตองการ

ก็อาจจะพบวาขอมูลนัน้ไมทันสมยัหรือไมใชขอมูลที่ตองการไดมีคํากลาวไววา “ภาพเพยีงภาพเดียว

สามารถสื่อความหมายไดชดัเจนมากยิง่กวาคําอธิบายนบัพันคาํ” สําหรับในการสรางเว็บไซตควร

พิจารณาประเด็นนี้ในมุมมองที่แตกตาง เพราะการใชภาพจาํนวนมากในเว็บจะนาํมาซึง่ปญหา

นานับประการได เพราะภาพกราฟฟกจะเพิ่มขนาดของหนาเว็บเพจ (วัดขนาดเปนกโิลไบต) และ

เนื่องจากผูใชสวนใหญยังเชีอ่มตออินเทอรเน็ตผานสายโทรศัพทซึง่ชามาก ดังนัน้ควรใหความสําคัญ

เกี่ยวกับความเร็วในการโหลดหนาเว็บเพจ เพื่อใหเปนทีแ่นใจวาลกูคาสามารถโหลดหนาเว็บไปเปดดู

ภายในระยะเวลาที่ยอมรับได (พันจนัทร  ธนวฒันเสถียร.  2543: 9-10; 20) 

 3.  ชองทางการสื่อสาร (Communication) เปนชองทางเพื่อสงขอมูลขาวสารไปยงั 

เปาหมายและรับฟงขอมูลแนะนําจากผูใชบริการ เปนการสรางการสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ระหวางกันและกัน จะตองพจิารณาวาจะสือ่สารขอมูลเหลานี้ไปยงัผูรับไดอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ 

วิธีหนึง่ที่ไดผลคือ การใชกราฟฟกสื่อแนวความคิดตางๆ ที่เราตองการ ซึ่งการเลือกใชองคประกอบ

ดานกราฟฟกและการจัดวางเนื้อหาบนหนาเว็บที่ด ีจะชวยใหเว็บไซตสามารถสื่อสารขอมูลที่ตองการ

ไดอยางโดดเดนและชัดเจน ในขณะทีก่ารใชอยางไมเหมาะสมจะทาํใหเว็บไซตดูสับสน ขัดแยงใน

ตัวเอง และใชงานยากกราฟฟกดีไซนเนอรมีหนาที่จัดเนื้อหาที่ตองการสื่อสาร ถายทอดลงไปใน
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เว็บไซตโดยใชภาพและเสียงแบบมัลติมีเดีย จะตองออกแบบองคประกอบทางกราฟฟกที่จะชวยให

ผูใชสามารถ 

 -  ทราบวาเขายังอยูในเว็บไซตของเรา 

 -  ทราบวาเขาอยูที่ไหนของเว็บไซต 

 -  ไดรับขอมูลที่สําคัญทีเ่ราตองการใหเขาทราบ 

 กราฟฟกดีไซนเนอรหลายๆ คนจะกาํหนดรูปแบบตัวอักษร (Fonts) สีตางๆ และโครงสราง

การเขาถงึขอมูลแตละหนาในเว็บไซต (Navigational structure) ที่จะถกูนาํมาใชเปนมาตรฐานทัง้

เว็บไซตนัน้ ยกตัวอยางเชน ที่เว็บไซต MSDN Online จะเหน็วาสีทีใ่ชในเว็บนี้จะเปนโทนสฟีาและ

หัวขอของหนานั้นๆ จะถกูแสดงที่มมุบนซายหนาเว็บโดยใชฟอนตที่สอดคลองกนั นอกจากนั้น

องคประกอบ และ Link ตางๆ จะอยูในทีเ่ดียวกนัเสมอ เพื่อใหผูใชเกดิความเคยชนิ และใชงานได

งาย เพราะผูใชไมเพียงแตรูวาเขากําลงัอยูในเวบ็ไซต แตทราบดวยวาจะตองไปคลกิที่สวนไหนของ

จอภาพเวลาจะไปยังหนาอื่นในเว็บไซตกราฟฟกดีไซนเนอรควรเปนคนที่ใชเว็บเองดวย เพราะตอง

คุนเคยกับประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบเว็บอยางไรใหใชงาย และมีความเขาใจในหลักการ 

Consistency (การออกแบบที่มีความสอดคลองกัน), Usavility (การออกแบบเพื่องายตอการใชงาน) 

และ Communication (การสื่อสารขอความผานทางเว็บไซตได) (พันจนัทร  ธนวัฒนเสถียร.  2543: 

16-18) 

 4.  การจัดหนารานใหตรงใจผูชม (Customization) มีเทคนิค 2 ประการคือ การจดั  

บริการที่จาํเพาะเจาะจงเฉพาะบุคคล (Personalization) และมีการติดตามพฤตกิรรมการใชงานของ

ผูเขามาใชบริการ (Tailoring) เพื่อปรับปรุงเว็บไซตของตนใหตรงใจผูเขามาใชบริการ 

 ฝายการตลาดอาจใชคุณสมบัติในการโตตอบ (Interactive) ของเว็บเพจในการ

เรียกรองความสนใจจากลกูคา หรือนํามาใชในการเก็บขอมูลเกีย่วกับรสนิยมและความสนใจของ

ลูกคาแตละราย เว็บไซตไดกลายเปนแหลงขาวสารทีส่ามารถนําเสนอรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกบั

พฤติกรรมของลูกคาความชอบ ความตองการ และรูปแบบการซื้อสินคา ซึ่งองคกรตางๆ สามารถ

นําไปใชในการจัดรายการกระตุนยอดขาย เลือกชนิดของสินคาหรือบริการ และการกําหนดราคา 

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคายงัอาจไดรับจากการขอใหผูเขาชมเวบ็ทําการลงทะเบียนออนไลนและปอน

ขอมูลสวนตัวลงไปดวย บางองคกรเลอืกใชเครื่องมอืซอฟตแวรในการเก็บขอมูลของลูกคา และ

ติดตามกิจกรรมของผูเขาเยีย่มชมเว็บไซต ดวยเครื่องมอืซอฟตแวรทีน่ํามาใช องคกรสามารถทราบ

ไดวาลูกคาแตละคนเขามาคนหาขอมูลเปนจํานวนกี่คร้ัง เว็บเพจที่ลูกคานิยมเขาชม และเสนทางที่
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ลูกคาเขาไปเยีย่มชมเว็บไซตตางๆ จากขอมูลเหลานี ้องคกรสามารถนาํไปวิเคราะหหาความตองการ

และพฤติกรรมของลูกคาเพือ่สรางเว็บไซตที่สามารถตอบสนองไดดีกวาเดิม 

 การสื่อสารและขอมูลที่นาํเสนอสามารถปรบัเปลี่ยนใหมคีวามเหมาะสมกับลูกคาแต

ละคนได เว็บไซตทั่วไปทีบ่ังคับใหลูกคาตองเขาไปยงัเว็บเพจที่ไมเปนที่ตองการอาจทําใหลูกคาเกิด

ความเบื่อหนายได องคกรสามารถสรางเว็บไซตที่ปรับแตงใหเหมาะสมกับลูกคาแตละคนได ซึ่งจะ

เปนการนาํเสนอเฉพาะขอมลู การโฆษณา สําหรับสินคาและบริการทีลู่กคาผูนัน้สนใจ การใช Web 

personalization technology หรือเทคโนโลยทีี่ปรับแตงเว็บไซตใหเหมาะสมกับลูกคาแตละคน ทํา

ใหฝายการตลาดไดรับประโยชนคลายกับวามพีนกังานขายสวนตัวสําหรับลูกคาแตละคนโดยมี

คาใชจายมาก การทํางานเชนนีย้ังชวยใหความสัมพนัธกบัลูกคายนืยาวกวาเดิม 

 การสํารวจลกูคาและการจัดแบงกลุมลูกคานัน้มีคาใชจายสูงมากแตการเรียนรูวา

ลูกคามีความรูสึกตอสินคาหรือบริการอยางหนึง่อยางใดจากการที่ลูกคาเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตทาง

อิเล็กทรอนกิสนั้นมีคาใชจายต่ํากวามาก การใหบริการขอมูลผานทางเว็บไซตกม็ีคาใชจายต่าํและ

ชวยใหชวงเวลาการขายสินคาสั้นลง คือขายสินคาไดโดยใชเวลานอยลงกวาเดิม และชวยลด

ระยะเวลาในการฝกอบรมพนักงานขายใหส้ันลง การใชเว็บเทากับเปนการผลักกจิกรรมการตลาด

และการขายไปสูตัวลูกคายงัไดเปลี่ยนจาก Passive คือ เปนฝายรอรับขอมูลไปเปน Active คือเปน

ฝายที่คนหาขอมูลดวยตนเอง (สัลยุทธ  สวางวรรณ.  2545: 96-97) 

 5.  การคาขาย (Commerce) มีชองทางซือ้ขาย แลกเปลี่ยน ผานระบบพาณิชย 

อิเลคทรอนิกสตางๆ รวมถึงการชําระเงนิผานระบบอนิเทอรเน็ต บริการคนหาขอมูลถาหากเปาหมาย

ของเราเปนการคาระดับโลก ควรระมัดระวังในการใชวัฒนธรรมหรือศัพทเฉพาะในการเผยแพร

เนื้อหาบนเว็บ เพราะบอยครั้งแมผูใชจะพูดภาษาเดียวกัน แตอาจเขาใจความหมายของสิง่เหลานี้

แตกตางกนั ดังนัน้การสื่อสารความคิดหรือเนื้อหาตางๆ บนเว็บไซตนั้นเปนเรื่องที่ควรระมัดระวัง เมื่อ

เร่ืองนัน้เปนเรื่องที่ละเอียดออน เชน เร่ืองศาสนา การเมอืง วัฒนธรรม เปนตน และถาสามารถติดตอ

คนที่เปนกลุมเปาหมายเหลานี้ได ก็ควรซักถามความคิดเห็นของเขาที่มีตอเนื้อหาและการออกแบบ

เว็บไซตของเราดวย ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนอยางมากในการสรางเว็บไซตที่มุงเนนกลุม 

เปาหมายนัน้ๆ ไดอยางถกูตอง (พันจันทร  ธนวัฒนเสถียร.  2543: 21) 

  กลาวโดยสรุปคือ ผูวิจัยไดนาํเอาแนวคิดทางดาน 3C ดังกลาว ซึ่งสําหรับเว็บไซตพัน

ทิปนัน้ ไดมีการแบงสวนของการซื้อขาย พาณิชย (Commerce) สินคาหรือบริการออกไปในสวนของ 

Pantip Market แลวดังนัน้สําหรับสวนของเว็บบอรดผูวิจัยจะนํามาใชเพียง 2C เทานั้น คือ ดาน

เนื้อหา (Content) และดานการปฏิสัมพนัธ (Community) พรอมทัง้นาํแนวคิดดานการออกแบบ
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เว็บไซต มาใชรวมกับทศันคติเพื่อเปนตัวแปรตนในการศึกษาวาจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการใช

บริการ เว็บบอรด พันทิปคาเฟ (www.pantip.com/cafe) อยางไร  

 

5.  แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ Social Network 
  Social Network หรือ เครอืขายสังคม หมายถงึ สายใยของความสมัพันธทัง้ทางตรงและ

ทางออมระหวางบุคคลคนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ อีกหลายๆ คน เครือขายสังคมในทีน่ี้จึงเปรยีบเสมือน

กรอบแนวความคิดที่ใชศึกษาหาความเขาใจ เกี่ยวกับความสัมพนัธทีม่ีอยูในสงัคม อันนําไปสูความ

เขาใจในเรื่องกลุมที่ไมเปนทางการ (Informal group) องคกรทางสงัคม (Social Organization) และ

โครงสรางทางสังคม (Social structure) รวมทัง้ลักษณะของความสัมพันธที่เกิดขึ้นดังกลาว สามารถ

นํามาใชอธิบายพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลเหลานี ้

  เครือขายสังคมของบุคคลหนึ่ง ประกอบขึน้ดวยความสมัพันธทางสงัคมทั้งหมดที่บคุคลนั้น

มีอยูในสงัคม นับต้ังแตความสัมพันธในครอบครัว ระหวางญาติพีน่อง เพื่อนรวมงาน เพื่อนบาน  

เปนตน ถาหากจะมองเครอืขายสังคมใหเปนรูปธรรมขึ้นมา เครือขายสังคมก็เปรียบเสมอืนรูปภาพ

ของจุดตางๆ ที่มีเสนหลายๆ เสน โยงมาระหวางจุดตางๆ เหลานี้กบัจุดๆ หนึ่งซึง่เปนจุดศูนยกลางจุด

ศูนยกลางเปรยีบเสมือนบุคคลคนหนึง่ และจุดตางๆ เปนตัวแทนของบุคคลอื่นรอบๆ ขางที่บุคคลนั้น

มีความสมัพนัธดวย สวนเสนโยงหลายๆ เสนนัน้ หมายถึง ความสมัพันธทางสงัคมหลายๆ ความ 

สัมพันธที่บุคคล และหรือกลุมบุคคลมีตอกันและกนั 

 พื้นฐานของความสัมพนัธทางสงัคมที่สําคญั คือ การตดิตอส่ือสารระหวางบุคคลกบับุคคล

อ่ืนๆ อยางไรก็ตามการติดตอส่ือสารอยางเดียว ยังไมเพียงพอที่จะเรียกวา เปนเครือขายสังคมได

จําเปนตองมีองคประกอบ อยางอืน่ดวย ซึง่ไดแกการ ปฎิสัมพันธ (Interaction) และการแลกเปลีย่น 

ขาวสาร ขอมลู เครื่องใชไมสอย อาหาร การบริการ (transaction) ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล 

 ความสัมพันธทางสังคมระหวางกนัและกนัของบุคคลตางๆ ที่อยูในเครอืขายสังคมนัน้ เปน

ความสัมพันธในทุกๆ ดานที่บุคคลทั้งหมดในเครือขายสังคมมีตอกนัทัง้ในดานของระบบเศรษฐกิจ

การแตงงาน เครือญาติ การเมือง สุขภาพอนามัยฯลฯ สวนพฤติกรรมที่กอใหเกิดความสัมพนัธทาง

สังคมขึ้น ไดแก การไปมาหาสูเยี่ยมเยือนกัน การปรึกษาหารือกัน การชวยเหลือซ่ึงกันและกนั เปน

ตน เครือขายสังคมของบุคคลหนึง่ๆ จงึเปรียบเสมือนสิ่งแวดลอมทางสงัคมที่มีอิทธิพลตอ พฤติกรรม

ของบุคคลนั้นๆ และขณะเดียวกนับุคคลนั้นๆ ก็เปรียบเสมือนสวนหนึง่ของสิง่แวดลอม ทางสงัคม

ของบุคคลอื่นๆ ในเครือขายสังคม ซึง่สามารถมีผลกระทบตอพฤตกิรรมของผูอ่ืนดวย เชนกนั 
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 วิธีการศึกษาเครือขายสังคม 
 ความสัมพันธทางสังคมที่บคุคลมีตอกันและกันภายในเครือขาย สามารถแบงออกไดเปน

หลายปริมณฑล (zones) ทั้งนีโ้ดยเริ่มจากบุคคลที่เปนศูนยกลาง (ego-centric) ในเชิงทฤษฎีเรา

อาจพูดไดวาไมเพียงบุคคลคนหนึ่งจะมีเครือขายเพียง 1 หรือ 2 ปริมณฑลเทานั้น แตอาจจะมี 3 หรือ 

4 หรือกี่ปริมณฑลก็ได เพราะโดยความเปนจริงระบบสงัคมใหญ ทัง้หมดเปรียบเสมือนเปนเครือขาย

รวม ซึ่งประกอบดวยสายใยของ  ความสมัพันธ หรือเครือขายซึ่งเกิดจากจุดหนึง่คือ ปจเจกบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง แลวขยายวงกวางออกไปตามขั้นตอนของวงจรชีวิต สถานภาพและ บทบาทของบุคคลผู

นั้น เพราะฉะนั้นโดยทัว่ๆ ไปแลว การศกึษาเครือขายสังคมจึงเริ่มตนทีก่ารกาํหนดจุดศูนยกลางที่

บุคคลใดบุคคลหนึง่ และเครือขายเปรียบเสมือนลูกโซของความสัมพันธที่เกิดขึ้นจริงของบุคคลผูนั้น

กับบุคคลนั้นๆ ดังนัน้จึงมีนกัวิชาการบางทานใชคําวา “เครือขายบคุคล” แทนคาํวา “เครือขาย

สังคม” 

 อยางไรก็ตาม ความสัมพนัธทางสังคมที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลที่ไดรับการกําหนดใหเปนจุด

ศูนยกลางกับบุคคลอื่น หรือกลุมอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลที่เปนจดุศูนยกลางมคีวามสัมพันธดวยนัน้ สวนใหญ

มักจะกนิขอบเขตกวางมาก จนเกิดปญหาขึ้นวาเมื่อจะทําการศึกษาเครือขายสังคมหรือ เครือขาย

บุคคลแลว จะมีวิธีการใดบางที่จะชวยระบขุอบเขตของการศึกษาเครือขายนัน้ได 

 วิธีการกําหนดขอบเขตของเครือขายสังคมนั้น ทําไดหลายลักษณะดวยกนั โดยอาศัย

แนวความคิดของนักวิชาการที่สําคัญ เชน วูลฟ (Wolfe) บารนส (Barnes) เมเยอร (Mayer) และ   

โบเซแวง (Boissevain) ซึ่งจะไดนําเสนอตามลําดับดังนี ้
  1.  แนวความคิดของ แอลวิน เอ.วูลฟ (Alvin A. Wolfe) 
 วูลฟ (Wolfe.  1970) ไดแบงเครือขายสงัคมออกเปนสองประเภทใหญๆ ตามพืน้ฐาน

ลักษณะความ สัมพนัธระหวางบุคคล กลาวคือ 1) เครือขายที่ไมมีขอจํากัด  (unlimited network) ซึ่ง

ไดแก เครือขายที่เกิดจากบคุคลนั้นมีความสัมพนัธ อันสามารถเพิ่มจาํนวนขึน้ไดโดยจํากัดวาจะเปน

ความสัมพันธในระดับไหน และ 2) เครือขายที่มีขอจํากัด (limited network) ซึ่งเปนการระบุ

เครือขายโดยการตั้งกฎเกณฑบางอยางขึน้มาวิเคราะหความสัมพันธดังนี ้ คือ ก. เครือขายสวนตัว

ของบุคคล ข. ประเภทบุคคล (เชน ญาติ เพื่อนบาน หรือเพื่อนรวมงาน) ค. กิจกรรมหรือพฤตกิรรมที่

กอใหเกิดความสัมพนัธ ง. บทบาทและหนาที่ของบุคคลที่เกีย่วของ จ. เนื้อหาของการแลกเปลี่ยนนัน้

เปนไปในทางเศรษฐกิจ หรือทางการเมือง เปนตน (ภาพประกอบ 5) ดังนัน้ ในกรณนีีเ้ครือขายสังคม

จะสามารถระบุไดก็ตอเมื่อผูศึกษากาํหนดเกณฑข้ึนมา ยกตวัอยางเชน ถาหากเนื้อหาที่ผูศกึษา

สนใจจะศึกษาคือ เร่ืองพฤติกรรมการวางแผนครอบครัว โดยเฉพาะในกรณีทีบุ่คคลใดบุคคลหนึง่

ตัดสินใจหรือไมใชวิธีการคุมกําเนิด ผูศึกษาอาจเลือกพิจารณาเพยีงเฉพาะบุคคลตางๆ ที่บุคคลผูนั้น
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จะมีความสัมพันธดวย เมือ่ตองการไดขอมูลเกี่ยวกับวธิีคุมกําเนิด ซึ่งก็เปนวธิีหนึง่ในการระบุหรือ

คนหาเครือขางสังคม เพื่อตองการอธิบายพฤติกรรมการใชวิธีคุมกาํเนดิของบุคคลนั้น 

 

 

 

ภาพประกอบ 5  แนวความคิดเรื่องเครือขายตรงแบบงาย 

 
 2.  แนวความคิดของจอหน เอ. บารนส (John A. Barnes ) 
 นักมานษุยวิทยาอีกผูหนึง่คอื บารนส (Barnes.  1986) ไดเสนอแนวความคิดเกีย่วกับ

เครือขายวาย ความสัมพนัธทางสังคมกอใหเกิดเครือขายรวม (total network) และเครือขายยอย 

(partial network) ซึ่งเครือขายยอยก็คือ ความสัมพนัธสวนหนึง่ในหลายๆ สวนของเครือขายรวมโดย

ที่เครือขายยอยนัน้ตองตั้งอยูบนพื้นฐานหลักเกณฑเดียวกันกับเครือขายรวม หลักเกณฑนี้อาจ ตัง้อยู

บนพืน้ฐานความสัมพันธทางดานเศรษฐกจิ เครือญาต ิ การเมือง หรือระบบยอยอื่นๆ ของสงัคม

ดังกลาวอีกนยัหนึ่งก็คือ บารนส มองวา เครือขายรวมเปรียบเสมือนกับระบบสังคมใหญและ

เครือขายยอยเปรียบ เสมือนกับระบบยอย นอกจากนัน้บารนสยงัไดเสนอเกี่ยวกับเครือขายตรง (the 

first order network หรือ direct network) และเครือขายออม (the second order net work หรือ 

indirect network) ตามความหมายของบารนส เครือขายตรงหมายถึง การติดตอโดยตรงของปจเจก

บุคคลที่มีกับผูอ่ืน อันไดแก ครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนบาน และผูรวมงาน ซึ่งบุคคลเหลานี้มักจะมี

การติดตอซ่ึงกนัและกนัอยางสม่ําเสมอ (ภาพประกอบ 5 และ 6) สวนเครือขายออมนั้น บารนส 

หมายถงึการเกี่ยวของติดตอกันของปจเจกบุคคลอื่นโดยทางออม กลาวคือ คนทีเ่ปนจุดศูนยกลาง

อาจไมรูจักบุคคลอ่ืนๆ โดยตรง หากแตสามารถติดตอผานสมาชิกที่อยูในเครือขายตรงของตนเองได  

(ภาพประกอบ 7) 

  อยางไรก็ตาม โดยทัว่ไปแลว ภายในเครือขายตรงนั้นก็จะมีตัวเชื่อมของเครือขาย 

หลายๆ เครือขายเขาดวยกนั ดังที่แสดงไวในภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6  แนวความคิดเรื่องเครือขายตรงที่ซับซอนขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7  แนวความคิดเรื่องเครือขายออม 

 3.  แนวความคิดของเอเดรียน ซี. เมเยอร (Adrian C. Mayer) 
 นอกจากแนวความคิดของวลูฟและบารนสแลว เมเยอรเปนอีกผูหนึง่ที่ไดพยายาม

อธิบายวิธีการศึกษาเครือขายสังคมใหมีความจาํกัดขึ้น โดยไดนําแนวความคิดของแรตคลิฟฟ-

บราวน มาผสมผสานกับแนวความคิดของบารนส โดยเมเยอรไดตั้งกฎเกณฑไดวา ในการศึกษา

เครือขายสังคมนั้นผูวิจัยจะตองกําหนดตวับุคคลที่เปนจุดศูนยกลางกอน เมื่อกาํหนดไดแลว ผูวิจัย

จะไดเครือขายที่เกิดขึ้นตามลักษณะความสัมพนัธของบุคคลนั้นกับบุคคลอื่นๆ 2 ประเภท คือ 

เครือขายตามการแยกประเภทของบุคคลหรือกลุมคนทีบุ่คคลซึ่งเปนจุดศูนยกลางมีความสมัพนัธ

ดวย ซึง่ในเรือ่งนี้ผูวิจัยจะตองเขาใจถงึโครงสรางทางสังคมดวย และตองเรียนรูวา บุคคลที่ตนได

กําหนดใหเปนจดุศูนยกลางของการศึกษาเครือขายนั้น ไดจัดประเภทบุคคลตางๆ ที่เขามี
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ความสัมพันธดวยนัน้ไวอยางไร เรียกวา เปนการระบุขอบเขตของเครือขายสังคมที่จะศึกษาตาม

ลักษณะการแยกประเภทคนหรือกลุมคน (Classificatory set) สวนเครือขายอีกประเภทหนึง่ คอื 

เครือขายที่เกดิจากการ ปฏิสัมพันธ (Interactive set) หมายถึง ผูวิจัยจะตองศึกษา ปฏิสัมพนัธที่

เกิดขึ้นจากการติดตอส่ือสารการใหขาวสาร ขอมูลตางๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสิง่ของ เครื่องใช 

ไมสอย หรืออาหาร ฯลฯ เกิดขึ้นรอบๆ ขางตัวบุคคลที่ไดรับการกาํหนดใหเปนจดุศูนยกลาง และ

ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนๆ ที่ตวับคุคลซึ่งเปนจุดศูนยกลางมีความสัมพนัธดวย 

 จากแนวความคิดดังกลาวนี ้ เมเยอรไดสรางกรอบแนวความคิดขึ้น เพื่ออธิบายถึง

ขอบเขตในการศึกษาเครือขายสังคมใหชัดเจนขึ้น ดงัแสดงในภาพประกอบ 8 ซึง่กรอบแนวความคิด

นี้ประกอบไปดวย กลุมความสัมพนัธที่มีขอบเขต (bounded) และไมมีขอบเขต (unbounded) ทั้งนี้ 

ไมวาจะเปนการศึกษาเครือขายตามลกัษณะการแยกประเภทคนหรือกลุมคน หรือเปนการศึกษา

เครือขายตามลักษณะการปฏิสัมพันธก็ตาม โดยความสัมพันธทีม่ีขอบเขตนั้นหมายถึง เครือขายที่

ระบุขอบเขตที่แนนอนของการปฏิสัมพันธ ระหวางตัวบคุคลซึ่งเปนจุดศูนยกลางกับบุคคลที่อยูรอบๆ 

ขาง เชน ความสัมพนัธทีเ่กิดขึ้นเฉพาะภายในครอบครัว หรือเฉพาะกลุมเครือญาติ สวนความ 

สัมพันธที่ไมมขีอบเขตนั้น หมายถงึ เครือขายที่ไมจาํกดัในเรื่องของความสัมพนัธทางสงัคมระหวาง

ตัวบุคคลที่เปนจุดศูนยกลางตัวบุคคลอื่นๆ ที่อยูรอบขาง 
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ภาพประกอบ 8  กรอบแนวคิดของเมเยอรขอบเขตในการศึกษาเครือขายสังคม 

 

 อยางไรก็ตาม หลังจากที่เมเยอรไดสรางกรอบแนวความคิดขึ้นแลว บารนก็ไดลําดับ

แนวความคิดของตนเองขึน้ใหมอีกครั้งหนึง่ โดยไดนําเอาแนวความคิดของเมเยอรบางสวนมาใช

สรางเปนกรอบแนวความคดิของตน และมุงใหความสาํคัญไปที่เครือขายยอย โดยเนนวาเครือขาย 

สังคมนัน้จริงๆ แลว หมายถงึเครือขายยอย ซึ่งเปนสวนหนึง่ของเครือขายรวม นอกจากนี้บารนสยัง

เห็นวา เครือขายสังคมโดยทั่วไปแลวไมวาจะเปนเครือขายสังคมใดก็ตาม จะประกอบไปดวย

ลักษณะหลายๆ อยางรวมกัน คือเปนทัง้เครือขายที่มกีารกาํหนดขอบเขตและไมมีการกาํหนด

ขอบเขต เปนทั้งเครือขายทีส่ามารถนับจํานวนคนที่อยูในเครือขายและนับจํานวนไมได และเปนทั้ง

เครือขายยอยและเครือขายรวม ดังนัน้กรอบแนวความคิดใหมขอบบารนสจึงประกอบไปดวย

เครือขายลักษณะตางๆ ถึง 8 ชนิดดวยกัน (ภาพประกอบ 9) 

 

 

 

เครือขายรวม
(Network/Total Net Work) 

ตัวบุคคลที่เปนจุดศูนยกลาง 
(Egocentric) 

การจัดเครือขายตามการแยกประเภทคน 

(Classificatory) 

การจัดเครือขาย ตาม
ปฏิสัมพันธ 

กลุมความสัมพันธ
(Sets) 

กลุมความสัมพันธ 
(Sets) 

ไมกําหนดขอบเขต 

(Unbounded) 

กําหนดขอบเขต 

(Bounded) 

กําหนดขอบเขต 

(Bounded) 

ไมกําหนดขอบเขต 

(Unbounded) 
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ภาพประกอบ 9  กรอบแนวความคิดของบารนสเกีย่วกบัวิธีการศึกษาเครือขายสังคม 

 

 จากแนวความคิดของบารนสดังกลาวจะเห็นวาเครือขายสังคมนั้นประกอบไปดวย

ความสัมพันธที่โยงใยภายในเครือขายนัน้ ไปจนถงึเครือขายรวมซึง่ประกอบไปดวยความสัมพันธ ทุก

รูปแบบ ที่เชื่อมโยงบุคคลตางๆ เขาไวดวยกันไดโดยไมจํากัดจํานวนบุคคล คือนับจํานวนบุคคลไมได

หรือนับจํานวนไมถวน โดยมอบความสมัพันธทีเ่กิดขึ้นในลักษณะทีเ่ปนระบบสงัคมใหญหรือทั้งโลก 

ที่ทกุๆคนจะตองถูกนับรวมเขาไวในเครือขายนัน้ 

 นอกจากนีบ้ารนสยังมองวา เครือขายแตละชนิดนัน้สามารถทาํการศึกษาวิเคราะหได แต

ตองมีเกณฑงายๆ ที่จะใชบอกถึงขอบเขตของเครือขายที่จะศึกษาวาควรจะรอบคลุมถึงไหน   ทัง้นี ้

โดยอาศัยเกณฑที่ใชนับวาจะมีขนาดหรือจํานวนคนในเครือขายมากนอยเพียงใด ซึ่งจุดนี้ข้ึนอยูที่ตัว

ผูวิจัยตองตัดสินใจวาจะหยดุนับที่บุคคลใด ประกอบกบัข้ึนอยูทีก่ารใหคําจาํกัดความของ “โยงใย

หรือความเชื่อมโยง” ในเครือขายนัน้ดวยวาจะกินความมากนอยเพียงใด และนอกจากนีย้ังขึน้อยูกับ

เร่ืองเวลา เพราะในการวิเคราะหเครือขายจริงๆ แลวจะมเีวลาเขามาเกีย่วของ เนือ่งจาก

เครือขายสังคม

(Network) 

เครือขายยอย 

(Partial) 

เครือขายยอย 

(Partial) 

นับจํานวนคนที่อยูใน

เครือขายได  (Finite) 

นับจํานวนคนที่อยู

ในเครือขายไมได 
(Infinite) 

นับจํานวนคนที่อยูใน

เครือขายไมได 

นับจํานวนคนที่อยู

ในเครือขายได 

มีขอบเขต 

(Bounded) 

มีขอบเขต 

(Bounded) 

มีขอบเขต 

(Bounded) 

มีขอบเขต 

(Bounded) 

ไมมีขอบเขต 

(Unbounded) 

ไมมีขอบเขต 

(Unbounded) 

ไมมีขอบเขต 

(Unbounded) 

ไมมีขอบเขต 

(Unbounded) 
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ความสัมพันธที่เกิดขึ้นในเครือขายนั้น จะเกิดขึ้นในเพยีงชัว่ระยะเวลาหนึ่ง และจแปรเปลี่ยนไปเมื่อ

ระยะเวลาผานไป 
 4.  แนวความคิดของเจเรไม โบเซแว (Jeremyh  Boissevain.  1974) 
 เนื่องจากการศึกษาเครือขายสังคมนั้น ตองเริ่มจากตวับุคคลที่เปนจุดศูนยกลางกอน 

แลวคอยๆ ขยายไปตามความสัมพันธที่บุคคลซึ่งเปนจุดศูนยกลางความสัมพนัธหรือมีโยงใยอยูกับ

บุคคลอื่นๆ ในการศึกษาเครือขายบุคคลก็เชนกัน ผูวจิัยหรือผูศึกษาจะตองเริ่มตนจากบุคคลทีเ่ปน

จุดศูนยกลางกอน และตองกําหนดลงไปวาเครือขายทีต่นจะศึกษานัน้ มีขอบเขตมากนอยเพียงใด 

พรอมกับตองตั้งขอสังเกตประเภทของบุคคล หรือกลุมคนซึ่งบุคคลที่เปนศนูยกลางมีความสมัพันธ

ดวย โดยอาศกัระยะหางทางสังคม (social distance) เปนเกณฑในการแบง ซึง่ในเรื่องนี้โบเซแวง ได

เสนอแนวความคิดไววา เครือขายบุคคลนั้นควรประกอบไปดวยปริมณฑลที่สําคัญๆ อยางนอย 3 

ปริมณฑล ดวยกนัคือ ประมณฑลแรกควรประกอบดวยบุคคลตางๆ ที่ใกลชิดกับบุคคลที่เปนจดุ

ศูนยกลางมากที่สุด อันไดแก ญาติพีน่อย เพื่อนฝูง ซึ่งเรียกไดวาเปนเครือขายใกลชิด (intimate 

network) ปริมณฑลที่สอง ไดแก เครือขายรอง (effective network) ซึ่งประกอบไปดวยบุคคลตางๆ 

ที่บุคคลซึ่งเปนจุดศูนยกลางรูจักคุนเคยนอยกวากลุมแรก กลุมนีม้ักไดแกญาติพี่นองหางๆ ออกไป 

เพื่อนฝงูและคนที่รูจักคุนเคยอื่นๆ สวนปริมณฑลที่สาม ไดแก กลุมบุคคลซึ่งบุคคลที่เปนจุด

ศูนยกลางไมรูจักโดยตรง แตสามารถติดตอสัมพันธดวยไดถาตองการโดยผานเครอืขายใกลชิดอกี ที่

หนึง่ ซึง่เรียกวา เครือขายขยาย (extended network) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10  กรอบแนวความคิดของโบเซแวงซึง่อาศัยระยะหางทางสงัคมเปนเกณฑ 

บุคคลที่เปนจุด

เครือขายขยาย

เครือขายรอง

เครือขาย

ใกลชิด
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 จะเหน็ไดวาการแบงปริมณฑลของเครือขายบุคคลซึ่งเสนอโดยโบเซแวงนี้ ตัง้อยูบนพื้นฐาน

ของการใชระดับความผูกพนั และภาระหนาที่ทีม่ีตอกันและกนัเปนหลกั แตอยางไรก็ตามแนว 

ความคิดในการแบงปริมณฑลแบบนี้ สามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหพฤติกรรมของ

บุคคลภายใตความสัมพันธที่แตกตางกันได แตก็ยังมอีีกหลายคนทีไ่มเห็นดวย และเห็นวายังไม

สามารถนําเอาเกณฑการแบงปริมณฑลแบบนี้ มากาํหนดระดับความผูกพนั และภาระหนาที่ทีม่ีตอ

กันและกนัไดอยางเตม็ที ่เพราะบุคคลที่อยูในแตละปริมณฑลนัน้ อาจไมมีความสมัพันธกนัเลยก็ได 
 

6.  แนวคิดเกี่ยวกับเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ของเว็บไซตพันทิปดอทคอม 
 เว็บไซดพันทิปดอทคอม กอต้ังขึ้นเมื่อวันที ่ 7 ตุลาคม 2539 โดยนายวันฉัตร ผดุงรัตน ด

ยแรกเริ่มมีวัตถุประสงคจะสรางเปนนิตยสารออนไลนเกีย่วกับเร่ืองคอมพิวเตอร แตผลตอบรับจากผู

เยี่ยมชมกลับชื่นชอบทีจ่ะใชเว็บบอรด หรือกระดานขาวสารสาธารณะ (Web board) เพื่อเปน

ส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกๆ ดาน ทําใหพนัทิปดอทคอม ขยายรูปแบบการทาํงาน

เปนกระดานขาวที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ตามลาํดับ 

 ผูใชบริการเวบ็ไซดพันทปิดอทคอมเฉลี่ยตอวันประมาณ 90,000 คน แบงเปนสวนของการ

ซื่อขายสินคาประมาณ 14,000 คน และที่เหลือเปนสวนของการพดูคุยแบบออนไลน โดยจาํนวน

ผูใชบริการอยูที่ประมาณ 60,000 คนตอวัน และตอสัปดาหจะมคีนเขามา สมัคร เปนสมาชิก

มากกวา 400 คน (วนัฉัตร  ผดุงรัตน.  2547; อางองิจาก ผกาพรรณ  หะรังส.ี  2549: 3) 

 เว็บไซตพันทิปดอทคอม (www.pantip.com) หรือ”พันทิปดอทคอม สุดยอดเว็บบอรดไทย 

เพื่อสังคมออนไลนคุณภาพ ถือไดวาเปนเว็บไซตที่ใหบริการกระดาน ขาวสาธารณะบนอินเทอรเนต็ที่

ไดรับความนิยมมากที่สุด และเปนเว็บไซตรุนแรกๆ ของประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จ และยังคง

ดําเนนิการมาจนทกุวนันี ้ (วิกิพเีดีย, ออนไลน, 20 กรกฎาคม 2549) โดยเฉพาะในสวนของสภา

กาแฟออนไลน (Café) หรือที่รูจักกนัในนาม “พันทปิคาเฟ” ซึ่งเปนสวนที่ไดรับความนิยมจากสมาชิก

พันทิปมากที่สุด 

 พันทิปดอทคอมไดเปรียบเทยีบ “พันทิปคาเฟ” วาเปนรานกาแฟแหงเสรีภาพ เพื่อมมุมอง

ใหม และมีขอความดึงดูดใจผูใชที่ปรากฏอยูบนหนาเวบ็บอรดวา “ที่นี่ ทานจะไดพบปะสงัสรรคกับ

ใครสักคนที่มคีวามสนใจตรงกนั เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และทรรศนะ เพื่อการมองโลกที่

กวางขวางขึน้ ใครคนนั้น อาจจะอยูอีกมมุของโลก อยูอีกทวปี อยูอีกประเทศ หรืออาจเพยีงแคร้ัวติด

กับบานทานกไ็ด ใครจะรู” 

 การสื่อสารในเว็บบอรดเปนลกัษณะการลงขอความ (Post) หรือต้ังกระทูในประเด็นใด

ประเด็นหนึ่งขึน้มา และผูใชอ่ืนๆ ที่สนใจในประเด็นดังกลาวก็สามารถกด (Click) เขาไปอาน
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รายละเอียดของกระทู รวมทัง้แสดงความคิดเหน็ไดดวยการลงขอความตอบกลับในกระทู ใน

ขณะเดียวกนัหากผูตอบกระทูตองการทราบความคิดเหน็ของบุคคลอื่นก็สามารถเปลี่ยนบทบาทมา

เปน ผูตัง้กระทูใหมไดเชนเดียวกนั 

 ปจจุบันเว็บบอรดของเว็บไซดพันทิปดอทคอม หรือพันทิปคาเฟ ถูกจัดสรรออกเปน “โตะ/

กลุม/หอง” เพื่อแบงกลุมสมาชิกตามลักษณะความสนใจเปนหมวดหมูประเภทของขอมูลขาวสาร

จํานวน 24 หอง และ ในแตละหองยังถกูแบงออกเปนหวัขอยอยๆ ตามความสนใจของผูใชบริการ

ดังนี ้

• หอง Blue Planet   - ทองเที่ยว ดาํน้าํ ตกปลา จักรยานภูเขา 

• หองกนครัว   - อาหารการกนิ สูตรลับความอรอย 

• หองกลอง   - กลอง และ การถายภาพ 

• หองไกลบาน   - การศึกษาตอ การทํางาน ทองเที่ยวตางประเทศ 

• หองจตุจักร   - สัตวเลี้ยง ตนไม ของสะสม งานอดิเรก 

• หองเฉลิมไทย   - ภาพยนตร วทิยุ โทรทัศน ละคร การตูน ส่ือตาง ๆ 

• หองเฉลิมกรุง  - ละครเวท ีดนตรี ศิลปะ 

• หองชานเรือน   - เกี่ยวกับเร่ืองครอบครัว แมและเด็ก 

• หองโตะเครื่องแปง   - แฟชั่น โภชนาการ และความงาม 

• หองมาบุญครอง   - อุปกรณส่ือสาร 

• หองรัชดา   - รถยนต เครื่องเสียง 

• หองราชดาํเนนิ        - การเมือง  

• หองศาลาประชาคม  - สังคม เศรษฐกิจ ปญหาชวีิต กฏหมาย 

• หองศาสนา   - ศาสนา 

• หองศุภชลาศยั   - กีฬา 

• หองสยามสแควร   - พูดคุยเรื่องวยัรุน 

• หองสวนลุมพนิี   - สุขภาพ ปญหาสุขภาพจิต 

• หองสนิธร   - การเงิน การลงทนุ หุน 

• หองสีลม    - การตลาด การบริหาร ธุรกจิ 

• หองหวากอ   - วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีภูมิปญญามนษุย เร่ืองลกึลับ 

• หองสมุด   - หนงัสือ วรรณศิลป การศกึษา ภาษา ปรัชญา 

• หองชายคา   - ที่พกัอาศัย เฟอรนิเจอร-ตกแตง เครื่องใชไฟฟา 
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• หองรวมมิตร   - รวมกระทูจากทุกกลุม 

• หองไรสังกัด   - ไมรูเขากลุมไหน เชิญกลุมนี้กอน 

 สวนผูใชบริการเว็บบอรดของเว็บไซตพนัทปิดอทคอม สามารถแบงออกไดตามลักษณะ

การลงทะเบยีน 3 ประเภทคอื 

 1.  ผูที่เปนสมาชิก (Member) คือ ผูใชที่ไดลงทะเบียนประวัติกับทางเวบ็ไซตโดยระบุ 

ชื่อ ที่อยู เลขที่บัตรประชาชน วนัออกบัตร หรือขอมูลของผูปกครองไวเปนหลักฐาน เพื่อใหทางพัน

ทิปสามารถตรวจสอบกับเว็บไซตของทางราชการไดวาผูใชบัตรมีตัวตนจริงๆ ผูทีเ่ปนสมาชิกจะไดรับ

สิทธิประโยชนในการลงขอความ ไฟลภาพ และไฟลเสียง รวมทั้งสามารถใชบริการระบบหลงัไมค 

เพื่อทาํการติดตอกับสมาชิกทานอื่นแบบเปนการสวนตวั และสามารถใชนามแฝงตามที่ไดลง 

ทะเบยีนไวในการแสดงความคิดเห็น หรือต้ังกระทูไดทกุครั้ง 

 2.  ผูใชระบบบัตรผาน (Passport System) คือ ผูใชที่ลงทะเบยีนโดยใชที่อยูอีเมลเปน 

หลักฐานเพื่อของบัตรผานในการใชบริการเว็บบอรด ซึง่ผูที่ใชบัตรผานจะถกูจํากัดการใชงานเพยีง 

30 วนัเทานัน้ มีความประสงคจะใชงานตอก็จําเปนตออายุเร่ือยๆ ผูใชบัตรผานจะสามารถลงได

เฉพาะขอความ ไมสามารถลงไฟลภาพ ไฟลเสียง และไมสามารถใชเทคนิคพเิศษตางๆ ของทางเว็บ

บอรดไดเหมือนกับสมาชิกประเภทแรก และในการแสดงความคิดเหน็ ผูใชจะตองกาํหนดนามแฝง

ของตนซึ่งจะมกีารแสดง IP (Internet Protocol) กํากับทกุครั้งในการแสดง ความคิดเห็น 

 3.  ผูเยี่ยมชมหรือขาจร คือ ผูใชบริการที่ไมไดลงทะเบยีนกับทางเว็บไซต แตสามารถ 

เขาไปใชบริการขอมูลไดเหมือนสมาชกิ แตหากตองการแสดงความคิดเห็นหรือต้ังกระทูจะตองผาน

การตรวจสอบที่ละเอียดและหลายขัน้ตอนกวาผูที่เปนสมาชิกและผูใชระบบบัตรผาน ผูเยีย่มชมหรือ

ขาจรจะไดรับสิทธิในการลงขอความไดในลักษณะครั้งตอครั้ง คอื ถาตองการลงขอความก็ตองระบุ

อีเมลเพื่อใหทางพันทิปสามารถติดตอกลวับไปเพื่อยนืยนัวาอีเมลลนี้สามารถใชสิทธใินการลง

ขอความในเวบ็บอรดไดหรือไม 

 การลงทะเบยีนสมัครสมาชกิเปนวิธีการทางเว็บไซตพนัทิปดอทคอมตองการใหผูใชบริการ

เกิดความมั่นใจในการใชบริการขาวมากยิง่ขึ้น และเพื่อประโยชนที่จะสามารถตรวจสอบ ผูที่ใช

บริการได เมือ่เกิดปญหาเกี่ยวกับขอความหรือสารที่ปรากฏอยูบนเวบ็บอรด วาใครเปนผูเขียนหรือ

ผูตอบ เพื่อแสดงความรับผิดชอบในขอมูลขาวสารที่ไดฝากไวในเว็บบอรด รวมทัง้เปนการแกปญหา

เร่ืองการใชนามแฝงซ้ํากนั หรือมีการกลั่นแกลง โดยอางองินามแฝงของผูอ่ืนมาใชโดยเจตนาเพื่อ

สรางความเสยีหาย และความเขาใจผิดแกเจาของนามแฝง และผูที่อานขาวสาร 
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 ดังนัน้ สมาชิกในชุมชนุเว็บบอรดพันทิปหรือชุมชนเสมือนจะตองอยูภายใตกฎกติกา ระเบยีบ 

ขอตกลง หรือบรรทัดฐานรวมของชุมชนเวบ็บอรดนั้นๆ ซึ่งในเบื้องตน เว็บบอรดสวนมากจะมกีฎใน

เซ็นเซอร (Censor) ขอความหรือคําพูดที่เปนคําหยาบดวยโปรแกรมกรองคําหยาบ และ ผานการ

ตรวจสอบจากเว็บมาสเตอร และการตรวจสอบกันเองของผูใชบริการเว็บบอรดทีสามารถแจงลง

กระทูหรือความคิดเห็นไมเหมาะสมได 

 อยางไรก็ตาม เพื่อความสงบเรียบรอยตอสังคมสวนรวม และตอผูรวมกิจกรรมทกุคนทาง

เว็บไซดพันทิปดอทคอมจึงจาํไดกําหนดกติกาขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางปฎิบัติ หรือหามปฎิบัติดงัมี

รายละเอียดตอไปนี้ 
 คําแนะนําเพือ่เปนแนวทางในการเขารวมกิจกรรม 
 1.  ตรวจดวูามีกระทูที่มีเนื้อหาในทางเดยีวกับที่กําลังจะตั้งกระทู เพื่อจะไดไมเปนการ

ซ้ําซอนกัน ใชขอความที่สุภาพ เพื่อเปนการแสดงความจริงใจในการเขารวมกจิกรรมตอสังคม 

 2.  ตั้งกระทูใหตรวจกับเนื้อหาของแตละกลุมเพียงกระทูเดียวเทานั้น ดังนัน้ผูใชจึงควรจะ

ทําความเขาใจถึงลักษณะของแตละกลุมใหดีกอนตัง้กระทู  

 3.  เปด ใจใหกวาง ยินดีรับฟงและเคารพในเสรีภาพ จองการเสนอความคิดเหน็ของผูอ่ืน

พึงตระหนกัอยูเสมอวานี่เปนเสมือนสังคมหนึง่ที่เปดกวางตอสาธารณะ 

 4.  การเสนอความเหน็ตอกระทูใดๆ พงึระลึกเสมอวา มผีูอานแตกตางกนัทัง้วยัวุฒ ิ

คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนัน้จึงควรระมัดระวังในการใชขอความ เชน ขอความที่สอไปในทาง

อนาจารเกนิกวาเหตุ หรือมผีลยั่วยทุางกามารมณ ขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด ซึ่งอาจ

นําไปสูการทะเลาะเบาะแวง ขอความทีม่ีเนื้อหาขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคมขอความ

ที่พาดพงิบุคคลที่สามใน ทางหมิน่ประมาทเปนตน 

 5.  พึงตระหนกัอยูเสมอวาการเสนอคําถามหรือความเหน็ตอสังคม ควรจะมีความ

รับผิดชอบตอทุกขอความที่ไดเสนอไป เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อใหเกดิ

บรรทัดฐานอนัดีตอสังคมอนิเทอรเน็ตสืบไป 

 6.  ไมใชเว็บไซตแหงนีเ้สนอขอความซึ่งเปนการใสรายผูอ่ืนที่ไมใชบุคคลหรือนิติบุคคล

สาธารณะ อันขอความเหลานั้น แหลงขอมูลที่อางอิงที่ชัดเจน 

 7.  ไมใชเว็บไซตแหงนีเ้สนอขอความซึ่งเปนการใสรายผูอ่ืนที่ไมใชบุคคลหรือนิติบุคคล

สาธารณะ อันขอความเหลานั้น แหลงขอมูลที่อางอิง ที่ชดัเจน 

 8.  ไมใชนามแฝงของผูอ่ืนโดยเจตนา อันอาจทาํใหผูอ่ืนเขาใจผิดในความเปนเจาของ

ขอความนัน้ 
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 9.  หากมีความผิดพลาดในการตั้งกระทู เชน ผิดพลาดซ้าํซอน ขอความไมครบหรือ

คลาดเคลื่อน ตั้งกระทูผิดกลุม เจาของกระทูสามารถแจงความขอถอนกระทูไดโดยคลิก ภายใน

กระทู 
 การรวมกิจกรรมแสดงความเห็นในกระทู 
 1.  หามเสนอขอความหรือเนื้อหาอันเปนการวพิากษวิจารณ หรือพาดพิงถงึสถาบนั

พระมหากษัตริย และราชวงศเปนอันขาด 

 2.  หามเสนอขอความหรือเนื้อหาที่สอไปในทางหยาบคาย หรือกาวราว เกนิกวาทีท่ีบ่รรทัด

ฐานของสงัคมจะยอมรับได 

 3.  หามเสนอขอความหรือเนื้อหาที่สอไปในทางลามก อนาจาร 

 4.  หามเสนอขอความอันมเีจตนาใสความบุคคลอื่น ใหไดรับการดูแลหมิ่นเกลียดชงัจาก

บุคคลอื่น โดยไมมีแหลงที่มาของขอมูลอางอิงที่ชัดเจน 

 5.  หามเสนอขอความอันเปนการทาทาย ชักชวน โดยมีเจตนากอใหเกดิการทะเลาะวิวาท 

หรือกอใหเกิดความวุนวายขึน้ โดยมูลแหงความขัดแยงดังกลาว ไมใชการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี

เชนวิญูชนพึงกระทาํ 

 6.  หามเสนอขอความกลาวโจมตี หรือวิพากษการณในทางเสียหายตอศาสนา หรือคํา

สอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา 

 7.  หามใชนามแฝงอันเปนชือ่จริงของผูอ่ืน โดยมีเจตนาทําใหสาธารณะชนเขาใจผดิและ

เจาของชื่อผูนัน้ไดรับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสยีง 

 8.  หามเสนอขอความอันอาจเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวางสถาบันการศึกษาหรือ

ระหวางสงัคม 

 9.  หามเสนอขอมูลสวนตัวของผูอ่ืน  เชน  E-Mail Address หรือหมายเลขโทรศัพท  โดยม ี

เจตนากลั่นแกลงใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนรําคาญ โดยเฉพาะอยางยิง่กรณีเบอรโทรศัพท 

เนื่องจากเปนขอมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเปนสื่อที่สามารถใชในการกลั่นแกลงได 

งายกวาชนิดอืน่ 

 10.  หามเสนอขอความ หรือเนื้อหาอันเปนสิ่งที่เกีย่วของกับส่ิงผิดกฎหมาย หรือ ศลีธรรม อัน

ดีของสังคม 

 นอกจากนี ้ ในเว็บบอรดแตละหองจะมีส่ิงที่จะของความรวมมือจากผูเขารวมกิจกรรม เชน 

เว็บบอรดหองเฉลิมไทย ไดขอความรวมมอืจากผูใชดังนี ้

 1.  พึงตระหนกัอยูเสมอวา การเสนอคาํถาม หรือความเห็นตอสังคม ควรจะมีความ

รับผิดชอบตอทุกขอความที่ไดเสนอไป เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอบุคคลที่เกี่ยวของ 
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 2.  พึงตระหนกัอยูเสมอวา ความชืน่ชอบตอศิลปนทั้งดานผลงาน หรือตัวบุคคล เปนความ

คิดเห็น รสนิยม และสิทธิสวนบุคคล การเสนอความคิดเห็นที่พาดพงิตอความชืน่ชอบดังกลาวอาจ

ลอแหลมตอการทะเลาะวิวาทไดโดยงายหากมีการใชขอความทีสอไปในทางเยยหยนัเสียดสี ดูหมิน่ 

ดูแคลน กาวราว หยาบคาย ตอบุคคลดังกลาว 

 3.  งดเวนการโพสกระทู หรือขอความที่เกีย่วของกับการเผยแพรส่ิงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไมวา

จะเปนการขอเพลง MP3 การตูน หรือผลงานอนัมีลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ ไมวาจะเปนรูปแบบหรือวิธีการใดก็

ตาม เนื่องจากการกระทําดงักลาวเปนการกระทําที่ผิดตอกฎหมายลิขสิทธิ์ และมีบทลงโทษทาง

กฎหมายขั้นรุนแรง 

 

7.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 สุธนา  หรูวิจิตรพงษ  (2550)  ไดทําการวิจยัเรื่องความคดิเห็นของผูใชเว็บบอรดของ 

เว็บไซตพันทิปดอทคอมที่มีตอความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารในเว็บบอรดของเว็บไซตพันทิป

ดอทคอม : กรณีศึกษาหองเฉลิมไทย ผลการวิจยัพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย

เล็กนอย มีอายุระหวาง 25-34 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชพีพนักงานเอกชน

มากที่สุด มีความที่ในการใชเว็บบอรดหองเฉลิมไทยโดยเฉลี่ยตอสัปดาห 4.24 คร้ัง ระยะเวลาเฉลี่ย

ในการใชเว็บบอรดหองเฉลมิไทยตอครั้ง 45.09 นาท ีกลุมตัวอยางสวนมากมีประสบการณในการใช

เว็บบอรดหองเฉลิมไทย มากกวา 4 ป มี สถานะในการใชบริการแบบเปนสมาชิก และใชบริการโดย

การอานกระทูเพียงอยางเดยีวมากที่สุด 

 เมื่อพิจารณาความเห็นของผูใชบริการเวบ็บอรดหองเฉลิมไทยที่มีตอความนาเชื่อถอืของ

ขอมูลขาวสารในเว็บบอรดหองเฉลิมไทย พบวา กลุมตัวอยางมคีวามเห็นวาขอมูลขาวสารในเว็บ

บอรดหองเฉลมิไทยมีความนาเชื่อถือมาก โดยใหความเชื่อถือดานพลวัตรมากทีสุ่ด รองลงมาคือ

ความครบถวนสมบูรณ และและกลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารในเว็บบอรดหอง

เฉลิมไทย ในระดับมากทั้งในดานสารสนเทศและความบันเทงิ ตามลาํดับ  

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถสรปุไดวา อาชพีของผูที่ใชเวบ็บอรดหองเฉลิมไทยที่

แตกตางกนั จะมีความถี่ในการเว็บบอรดหองเฉลิมไทย และมีความคิดเห็นตอความนาเชื่อถือของ

ขอมูลขาวสารในเว็บบอรดหองเฉลิมไทยแตกตางกนั และความถี่ในการใชเว็บบอรดหองเฉลิมไทย

ของผูใชมีความสัมพนัธกับการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารในเว็บบอรดหองเฉลมิไทยเว็บไซตพัน

ทิปดอทคอม 
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 เกรียงศักดิ ์  ชูตระกูล (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ

เว็บไซตบนอนิเทอรเน็ต กรณีศึกษา www.dek-d.com ผลการวิจยัพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ  

เปนเพศหญิง มีอาย ุ 15-18 ป มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีอยูอาศยัใน

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธาน ีมีความถี่ในการใชบริการ 6-7 คร้ังตอสัปดาห มี

ระยะเวลาการใชบริการโดยเฉลี่ย 15-30 นาท ี มีชวงเวลาในการใชบริการในชวง 16.01-20.00 น. 

โดยสวนใหญไมไดสมัครเปนสมาชิกของเวบ็ไซต และยังพบวา ลักษณะผูใชบริการอินเทอรเนต็ 

ไดแก ที่อยูอาศัยในปจจุบนั มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซต www.dek-d.com 

ดานการสมัครเปนสมาชิก  

 ขอมูลทัศนคตทิี่มีตอบริการในคอลัมนตางๆ ของเว็บไซต www.dek-d.com พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ มีระดับของทัศนคติโดยรวมอยูในเชิงบวก โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.76 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาผูตอบแบบสอบถามมทีัศนคติดานเนื้อหา และดานการปฎิสัมพันธ อยู

ในเชิงบวก โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.76 และ 3.95 ตามลําดับผูตอบแบบสอบถามมทีัศนคตดิาน

เนื้อหาโดยรวมตอบริการในคอลัมนตางๆ อยูในระดับเชงิบวก โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.76และมีทัศนคติ

การปฎิสัมพนัธที่มีตอบริการในคอลัมน Board โดยรวมอยูในระดับเชิงบวกจํานวน โดยมีคาเฉลีย่

รวม 4.17  

 ปริญญา  ทองแสง  (2550)  ทําการวิจยัเรือ่งทัศนคติและพฤติกรรมของผูเขาเยีย่มชม 

เว็บไซต www.manager.co.thบท ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยพบวาลกัษณะผูใชบริการ

อินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

ชาย มีอาย ุ25-34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษัท/องคกรเอกชน สภาพการ

สมรสโสด มีรายได 5,000-14,999 บาท มีสถานที่อยูปจจุบันในกรุงเทพมหานคร และมี

ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมาเปนระยะเวลาโดยเฉลี่ยคิดเปน 6 ป 6 เดือน 

 ขอมูลกลุมผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย ที่มีอายุอยูในชวง 25-34 ป ซึ่งเปนวยัทํางาน 

ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรเอกชน โดยมีรายไดจากการทาํงานรายเดือนอยูในชวง 

5,000-14,999 บาทตอเดือน ซึ่งเปนกลุมผูใชบริการหลกัของทางเว็บไซต www.manager.co.th 

 มีทัศนคติดานเนื้อหาสาระโดยรวมอยูในระดับคอนขางดี เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีทัศนคติตอเว็บไซต www.manager.co.th ดานเนื้อหาสาระ อยูในระดับคอนขางดี

ทุกขอ โดยขอเนื้อหามีความถูกตอง เชื่อถือได ขอเนื้อหามีความนาสนใจ ขอเนื้อหามีความเปนกลาง 

ขอเนื้อหามีประโยชน ขอเนือ้หามกีารปรบัปรุงอยางสม่าํเสมอ ทันตอเหตุการณ ขอเนื้อหาตรงตอ

ความตองการ 
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 มีทัศนคติดานปฏิสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับคอนขางดี เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีทัศนคติตอเว็บไซต www.manager.co.th ดานปฏิสัมพันธ อยูในระดับคอนขางดี 

 รถพล  เอื้อสกลุเกียรติ  (2550)  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บพอรทอล 

www.sanook.com ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 18 - 25 ป 

โดยสวนใหญเปนผูที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี และเปนนิสิตนักศึกษา มีสถานภาพโสด รายไดนอย

กวาหรือเทากบั 10,000 บาท สวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ตทีบ่าน และใชอินเทอรเน็ตมานานกวา 

5 ป กลุมตัวอยางใหระดบัความสาํคัญของปจจัยดานเนื้อหา ดานการปฏิสัมพนัธ และดานการ

พาณิชย อยูในระดับนอย มคีวามถี่ในการใชบริการเว็บพอรทอล www.sanook.com เฉลี่ย 4.26 คร้ัง 

โดยมีระยะเวลาการใชบริการเว็บเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมงตอครั้ง โดยสวนใหญใชบริการ ชวง 20:01 

– 24:00 น. (หวัค่ําถงึดึก) มากที่สุด และไมไดเปนสมาชกิของ 

 ผลการทดสอบความแตกตางและความสมัพันธของลักษณะของผูเขาชมเว็บพอรทอล กับ

พฤติกรรมการใชบริการเว็บพอรทอล www.sanook.com พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ รายไดตอเดือน สถานทีท่ี่ใชบริการอนิเทอรเนต ประสบการณการใชอินเทอรเนต 

แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บดานจาํนวนครั้งเฉลี่ยที่ใชเวบ็ไมแตกตางกนั และไมมี

ความสัมพันธกับดานการสมัครเปนสมาชกิของเว็บ  

 จากการวิจับยงัพบอีกวา ปจจัยดานเนื้อหามคีวามสัมพันธกับดานจาํนวนครั้งเฉลี่ยที่      

ใชเว็บ และไมมีความสัมพันธกับดานระยะเวลาเฉลีย่ที่ใชเว็บ ปจจัยดานการปฏิสัมพันธไมมี

ความสัมพันธกับดานจาํนวนครั้งเฉลี่ยที่ใชเว็บ แตมีความสัมพันธกับดานระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชเว็บ

ปจจัยดานการพาณิชยไมมคีวามสัมพันธกับดานจาํนวนครั้งเฉลี่ยที่ใชเว็บ 

 รัตนา จูมคอม (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ต

ในการใชบริการเว็บไซตทองเที่ยวภายในประเทศ : กรณีศึกษา www.sabuy.com ผลการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิมีอายุเฉล่ีย 29 ป การศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาศัยอยู

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ตนับตั้งแตเร่ิมใชจนถงึ

ปจจุบัน อยูที ่ 3 ป 8 เดือน ความถี่ในการใชบริการเว็บไซตทองเทีย่วภายในประเทศ 

www.sabuy.com เฉล่ีย 7.81 คร้ังตอสัปดาห มีระยะเวลาการใชบริการเว็บไซตเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 5 

นาท ีกลุมตัวอยางมีทัศนคติ ดานเนื้อหาอยูในระดับดี ดานการปฏิสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ใน

สวนของขอมลูสวนบุคคลนัน้ ผลการศึกษาพบวา เพศ การเปนสมาชิก ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน

มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตในการใชบริการเว็บไซต www.sabuy.com ที่แตกตางกนัแต

สถานที่อยูปจจุบันที่แตกตางกนัมีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเนต็ในการใชบริการเว็บไซต
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www.sabuy.com ที่ไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยงัพบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

อินเทอรเน็ต 

 จากงานวิจยัทัง้หมดขางตนจะเหน็ไดวา เปนการศกึษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตและ

เว็บไซต ซึ่งแตละเว็บไซต ผูใชบริการก็จะมีทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกนัไป ดังนัน้ ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจทีจ่ะศึกษา ทัศนคติและพฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดยนําทฤษฎีและ

แนวคิดตางๆ มาใชเปนกรอบในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้ ซึ่งผลการวิจัยที่ไดนัน้จะทาํใหทราบถึง

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะผูใชบริการอินเทอรเน็ต และปจจัยดานทัศนคติทีม่ีตอเว็บ

บอรดพันทิปคาเฟ และที่มผีลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดอันจะทําใหเขาใจถึงแนวทางการ

วางแผน พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซตที่ถูกตองชัดเจน เพื่อทาํใหประสบผลสําเร็จในที่สุด 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 

  ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

  1.  การกาํหนดแหลงขอมูล 

  2.  การกาํหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  การกําหนดแหลงขอมูล 
 1.  แหลงขอมลูในการดําเนนิการวิจัย ในครั้งนี้แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1.1  แหลงขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ไดแก การใชแบบสอบถามกบักลุมตัวอยางที่

เคยใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ จํานวน 280 คน 

  1.2  แหลงขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ไดแก เอกสาร แนวคิดและทฤษฎี และ

งานวิจยัอื่นๆ ที่เกีย่วของ 

 

2.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการอินเตอรเน็ท ที่ใชบริการเวบ็ไซต www.pantip.com 

โดยคาเฉลี่ยของผูเขาเยีย่มชมเว็บไซต เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2553 อยูที่ประมาณ 217,000 คน 

(www.truehits.net: Online)  
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ไดแก ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ที่ใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

อยางนอย 1 คร้ังตอสัปดาห โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยสามารถคํานวณไดจากสูตร 

ยามาเน (ประคอง  กรรณสูต.  2538: 10-11; อางอิงจาก Yamane.  1970: 580-581) โดยกําหนดคา

ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรับไดเทากับรอยละ 0.05 
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   n =  

 

  โดย 

n  =  ขนาดตัวอยางประชากร 

N  =  ขนาดของประชากร 

e   =  คาความคลาดเคลื่อน 

 

เมื่อแทนคาในสูตรจะไดเทากับ 

 

    n =   

 

    =  400  

 

  จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน 

 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 สําหรับการสุมตัวอยางในการวิจัยนี ้ ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) ซึ่งไดจัดทําแบบสอบถามผานทางเว็บไซต โดยจะ Post ไปที่ Web แลวให

คนเขามากรอกขอมูลของแบบสอบถาม โดยเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑความเตม็ใจและยินดทีี่จะให

ขอมูล จนไดครบตามจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน 

 
3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจยัเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ” เปนการวิจัยเชงิ

ปริมาณ (Quantitative Research) มแีนวทางการศกึษาในลักษณะวิธีการวิจยัเชงิสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุม

ตัวอยางเพยีงครั้งเดียว (One-Shot Case Study)  

 

 

217,000 

1+217,000(0.05)2
 

N 

1+Ne2
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  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  

ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูใชบริการอินเทอรเน็ต 

มีลักษณะเปนคําถามที่มีคาํตอบใหเลือกได 2 ทาง (Dichotomous question) จํานวน 1 ขอ และคําถาม

ที่มีหลายคาํตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) จํานวน 6 ขอ ดังนี ้

 ขอที่ 1  เพศ ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ขอที่ 2  อาย ุใชระดับการวัดขอมูลขอมูลประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal Scale)  

 โดยเริ่มตนที่อาย ุ15 ป เพราะผูบริโภควัยนี ้เปนวัยที่สามารถตัดสินใจเลือกบริโภคดวยตนเอง 

และอยูในชวงอายุที่สามารถตัดสินใจได โดยมีการกาํหนดชวงอายุดงันี ้

 

  ความกวางของอันตรภาคชัน้  =   

 

 การวิจยัครั้งนีไ้ดแบงชวงอายุออกเปน 5 ชวง ดังนี ้

 

ชวงอาย ุ   =  

 

     =        10 

 แสดงชวงอายทุี่ใชในแบบสอบถามไดดังนี ้

 1)  15 – 24 ป 

 2)  25 – 34 ป 

 3)  35 – 44 ป 

 4)  45 – 54 ป 

  5)  มากกวา55 ปข้ึนไป 

 ขอที่ 3  ระดับการศึกษา ระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal Scale) 

 ขอที่ 4  อาชีพ ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 

 ขอที่ 5  สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ต ระดับการวัดขอมลูประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 

 ขอที่ 6  ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต ระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal 

Scale) 

 

ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด

จํานวนชัน้ 

65-15   

5 
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 ตอนที่ 2  ทศันคติของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิป คาเฟ 
 โดยแบบสอบถามแบบมาตราสวน (Likert Scale) จํานวน 25 คําถาม โดยแบงเปนดาน

เนื้อหาขอมูลขาวสาร จํานวน 6 คําถาม ดานฟงกชั่นการใชงาน จํานวน 7 คําถาม ดานปฏิสัมพันธ 

จํานวน 6 คําถาม และดานประโยชนทีไ่ดรับจํานวน 6 คําถาม ซึง่ในแตละคําถามคําตอบใหเลือก

ตามลําดับความสําคัญ 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้   

 เห็นดวยอยางยิ่ง  5  คะแนน 

 คอนขางเหน็ดวย  4 คะแนน 

 ไมแนใจ   3 คะแนน 

 คอนขางไมเหน็ดวย 2 คะแนน 

 ไมเห็นดวยอยางยิง่  1 คะแนน 

 

 เพื่อใหสอดคลองกับระดับการประเมินทีม่ีอยูเพียง 5 ระดับ ผูวิจัยจงึใชคะแนนเฉลีย่ที่ไดจาก

ขอมูลของกลุมตัวอยางเปนเกณฑในการแปลความหมาย โดยการจัดแบงเปน 5 ระดับ สําหรับการปรับ

สเกลใหมนั้น ทําโดยแบงเกณฑเปรียบเทยีบ และ แบงตรงกึ่งกลางของอันตรภาคชัน้ (วิเชียร  เกตุสิงห. 

2538: 8-11) ซึ่งคะแนนสูงสดุเทากับ 5 และ คะแนนต่ําสุดเทากับ 1 เพื่อใหไดลักษณะเกณฑเปนการ

แจกแจงปกต ิ(Normal Distribution) โดยใชสูตรหาชวงกวางของแตละชั้นไดดังนี ้

 

  ความกวางของอันตรภาคชัน้  =    

 

      =        

 

      =        0.80 
 

 จากนั้นนํามาหาระดับคะแนนเฉลีย่ โดยที่กําหนดคะแนนใหม ดังนี ้

 ทัศนคติของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิป คาเฟ 

 4.21 – 5.00  หมายถงึ  มีทศันคติในระดับดีมาก 

 3.41 – 4.20  หมายถงึ  มีทศันคติในระดับดี 

 2.61 – 3.40  หมายถงึ  มีทศันคติในระดับปานกลาง 

 1.81 – 2.60  หมายถงึ  มีทศันคติในระดับไมดี 

 1.00 – 1.80  หมายถงึ  มีทศันคติในระดับไมดีอยางมาก 

คะแนนสงูสุด – คะแนนต่ําสดุ

จํานวนชัน้ที่ตองการ 
5  -  1   

5 
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 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด พันทปิคาเฟ  
 ประกอบดวยคําถามทัง้หมด 9 คําถาม โดยเปนคําถามปลายเปดจาํนวน 3 คําถาม คือ ขอ 1 

ถึง ขอ 3 คําถามที่ใหเลือกคาํตอบจากรายการทีก่ําหนด (Multiple Choice) จํานวน 4 คําถาม คือ ขอ 4 

ถึง ขอ 7 โดยมีมาตราสวนที่ใชในการวัดดังนี ้

 ขอที่ 1  ความถี่ในการเขาใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟตอสัปดาห แบบสอบถามเปน

คําถามปลายเปด (Open-ended Question) เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 

 ขอที่ 2  ความถี่ในการเขาใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟตอวัน แบบสอบถามเปนคําถาม

ปลายเปด (Open-ended Question) เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 

 ขอที่ 3  ระยะเวลาการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟโดยเฉลี่ยตอคร้ัง แบบสอบถามเปน

คําถามปลายเปด (Open-ended Question) เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale)  

 ขอที่ 4  หองสนทนาที่ใชบริการบอยที่สุดเปนระดับการวดัขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ

(Nominal Scale) 

 ขอที่ 5  ชวงเวลาในการใชบริการ เปนระดับการวัดขอมลูประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ชวงเวลาที ่1  08.01 - 12.00 น. (เชาถึงเทีย่ง) 

 ชวงเวลาที ่2  12.01 - 16.00 น. (บาย) 

 ชวงเวลาที ่3  16.01 - 20.00 น. (เย็นถงึหวัค่ํา) 

 ชวงเวลาที ่4  20.01 - 24.00 น. (หัวค่ําถงึดึก) 

 ชวงเวลาที ่5  00.01 - 04.00 น. (ดึก) 

 ชวงเวลาที ่6  04.01 - 08.00 น. (เชาตรู) 

 ขอที่ 6  การสมัครเปนสมาชกิ ไดแก สมัครเปนสมาชิก และไมไดสมัครเปนสมาชิก เปน 

ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 

 ขอที่ 7  ลักษณะการใชบริการเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ ไดแก เปนระดับการวัดขอมูลประเภท

นามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 

 

4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 4.1  การจัดกระทําขอมูล 

 เมื่อไดแบบสอบถามคนืแลวผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี ้

  4.1.1  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจยัตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบ 

สอบถามแยกแบบสอบที่ไมสมบูรณออก 
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 4.1.2  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยมาลงรหัสตามที่กําหนดไว

ลวงหนา 

 4.1.3  การประมวลผลขอมลูที่ลงรหัสแลว นาํมาบนัทึกโดยใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพื่อ

การประมวลผลขอมูลซ่ึงใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร (Statistic Package 

for the Social Sciences หรือ SPSS) 

 4.2  การวิเคราะหขอมูล 

 4.2.1  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

  4.2.1.1  ตารางแจกแจงความถี ่แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) แบบสอบถาม 

ตอนที ่ 1 เกี่ยวกับลักษณะของผูใชบริการอินเทอรเนต ทั้ง 6 ขอ และในแบบสอบสวนที ่ 3 ไดแก หอง

สนทนาที่ใชบริการบอยที่สุด ชวงเวลาทีใ่ชบริการบอยที่สุด สถานการใชงาน และ ลักษณะการใช

บริการ 

 4.2.1.2  คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน

แบบสอบถามตอนที ่2 ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟ และตอนที ่3 ไดแก ความถี่และระยะเวลา

ในการใชบริการเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

 4.2.2  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใชสถิติดังนี ้

 สมมติฐานขอที่ 1 ผูใชบริการอินเทอรเนต็ที่มีขอมูลสวนตัว ประกอบดวย เพศ 

การศึกษา อาชีพ อาย ุประสบการณในการใชอินเทอรเนต และสถานที่ที่ใชบริการอินเทอรเนต ตางกนั

มีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ตางกัน จําแนกตามตวัแปรไดดังนี้ 

 1.1  เพศ สถิติ ที่ใชในการทดสอบ ไดแก 

 คา t-test ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที ่1-3 

 คา Chi-Square ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที ่5-7 

 1.2  อาย ุสถิติ ที่ใชในการทดสอบ ไดแก 

 คา ANOVA ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที่ 1-3 

 คา Chi-Square ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที ่5-7 

 1.3  ระดับการศึกษา สถิติ ที่ใชในการทดสอบ ไดแก 

 คา ANOVA ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที่ 1-3 

 คา Chi-Square ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที ่5-7 
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 1.4  อาชพี สถิติ ที่ใชในการทดสอบ ไดแก 

  คา ANOVA ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที่ 1-3 

  คา Chi-Square ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที ่5-7 

 1.5  สถานที่ใชบริการ สถิติ ที่ใชในการทดสอบ ไดแก 

 คา ANOVA ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที่ 1-3 

  คา Chi-Square ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที ่5-7 

 1.6  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต สถิติ ที่ใชในการทดสอบ ไดแก 

 คา ANOVA ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที่ 1-3 

  คา Chi-Square ใชทดสอบกับแบบสอบถามตอนที ่3 ขอที ่5-7 

 สมมุติฐานขอที่ 2 ทัศนคติของผูใชบริการที่มีตอเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานเนื้อหา 

ขอมูลขาวสาร ดานฟงกชัน่การใชงาน ดานปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับ มีความสัมพนัธกบั

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

 ใชทดสอบกับแบบสอบ โดยใชการทดสอบสมมติฐานเกีย่วกับสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ

แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 5.1  สถิติเชิงพรรณนา 
 5.1.1  คาเฉลี่ย (Mean) สําหรับการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่อใหทราบถงึลักษณะพืน้ฐานของขอมูล (กัลยา  วานชิยบัญชา.  2541: 40) 

 

  X = Σ 

 

   เมื่อ  X  แทน  คาคะแนนเฉลีย่ 

         Σxi  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

            n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 5.1.2  คาสถิติรอยละ (Percentage) สําหรับการวเิคราะหสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพือ่ใหทราบถึงลกัษณะพืน้ฐานของขอมูล (อภินันท  จันตน.ี  2538: 75) 

 

Xi 

n 
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    เมื่อ  P แทน  คาสถิติรอยละ 

           f  แทน  ความถี่ในการปรากฏของขอมูล 

           n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

  5.1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตรสําหรบัการวิเคราะหสถิต ิ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ใหทราบถึงลกัษณะพืน้ฐานของขอมูล (กัลยา  วานิชยบัญชา. 

2541: 48) 

 

 

 

  เมื่อ  S.D.   แทน  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง (Standard 

             Deviation) 

         X    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลงัสอง (Summation of X2 ) 

      ΣX2   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาํลังสอง  

      (Σ)  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 
 5.2  สถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 5.2.1  สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม คาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ 

(Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคา ครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s alpha) (กัลยา  วานิชยบัญชา. 

2541: 449) โดยมีสูตรดังนี ้

 

 

 

เมื่อ             k   แทน  จํานวนคําถาม 

covariance แทน  คาเฉลีย่ของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถาม 

 variance  แทน  คาเฉลีย่ของคาแปรปรวนของคาํถาม 
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 5.3  สถิติเชิงอนุมาน 
 5.3.1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชวธิี

ทดสอบคา (t-test) Independent (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2541: 165)   

 ในกรณีความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุม ไมเทากัน (σ1
2 ≠ σ2

2  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3.2  ในกรณีความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุมเทากนั (σ1
2 = σ2

2 ) 
 

 ใชสูตร   t      =     

 
 

 โดยที ่  df       =  n1 + n2 – 2 

  เมื่อ  t  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

   X1
2

  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่1  

   X2
2

  แทน  คาเฉลีย่ของกลุมตัวอยางที ่2  

   S2
1

  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่1 

   S 2
2

  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่2  

   n1  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่1 

   n2  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่2 

   df  แทน  ชัน้ความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
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 5.3.3  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม 
โดยการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) (กัลยา  วานิชยบญัชา. 

2545: 144) 

 

 

 

  F  มีองศาอิสระ  k-1 , n-k 

  โดยที ่ MSTrt (Mean Square for Treatment)  =  SSTrt / (k-1) 

MSE (Mean Square for Error)            =  SSE / (n-k) 

 

 เมื่อ    k    แทน  จํานวนประชากรทีน่าํมาทดสอบสมมติฐาน 

         n  แทน  จํานวนตัวอยางทัง้สิ้นที่เลือกมาจากประชากรทกุประชากร 

     SST  แทน  ความผนัแปรทั้งหมด 

    SSTrt  แทน  ความผนัแปรระหวางทรีทเมนท 

     SSE  แทน  ความผนัแปรภายในทรีทเมนทเดียวกัน 

        F  แทน  คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวกิฤตจากการแจกแจงแบบ F 

             เพื่อทราบนัยสาํคัญ 

 กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิต ิจะทาํการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู 

ที่ระดับนัยสาํคัญ .05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสูตรตามวิธ ีLeast Significant Difference 

(LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (กัลยา  วานิชยบัญชา.  2545: 146) 

 

 

 

 ถา ni = nj จะทําให 

 

 

 

 เมื่อ  LSD  แทน  คาผลตางนัยสําคัญทีค่ํานวณไดสําหรับกลุมตัวอยางกลุมที ่i และ j 

   MSE แทน  คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความแปรปรวน 
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   n  แทน  จํานวนขอมูลตัวอยาง 

   α  แทน  คาความเชื่อม่ัน 

 

  5.3.4  คาสถิติ Chi – square (χ2 ) ใชในการทดสอบขอมูลประเภทประเภทนามบญัญัติ

และประเภทเรียงลําดับ (กัลยา  วานิชยบญัชา.  2548: 272) ใชสูตรดังนี ้

    

 คาสถิติ  χ2   มีคาองศาความเปน อิสระ k - 1 

 เมื่อ  Oi   แทน  คาความถี่ที่ไดจากการสังเกต 

   Ei    แทน  คาความถี่ที่คาดหวังไว 

   k  แทน  จํานวนประเภทหรือกลุม 
 
 5.3.5  ศึกษาความสมัพันธระหวางตัวแปร คาที่เราใชวัดความสมัพันธระหวางตัวแปรจะ

เรียกวา สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธแบบ Pearson Product Moment Correlation Coefficient เปนคาที่ใช

วัดความสมัพนัธระหวางตัวแปร 2 ชุด ขอมูลที่ใชจะตองเปนขอมูลชนดิอัตรภาค (Interval data) และ

ขอมูลชนิดอัตราสวน (Ratio data) ที่เปนไปตามขอตกลงทีว่าขอมูลจะตองไดมาจากขอมูลที่มีการแจก

แจงแบบโคงปกติ (Normality assumption) สูตรที่ใชในการคํานวณคอื (ชูศักดิ์  วงศรัตนะ.  2534: 

322-324) 

 

 

 

 

  เมื่อ   rxy    คือ  สัมประสทิธิ์สหสัมพนัธแบบ Pearson Product Moment Correlation 

           Coefficient ของตัวแปร X กับตัวแปร Y 

         n  คือ  จํานวนคนหรือจํานวนคูของขอมูล 

   ΣX คือ  ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร X 

   ΣY คือ  ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร Y 
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    ΣXY คือ  ผลรวมของผลคูณของคะแนนตวัแปร X กับคะแนนตัวแปร Y 

           เปนคูๆ ในรูปคะแนนดบิ 

   ΣX2  คือ  ผลรวมของกําลงัสองของคะแนนดิบของตัวแปร X 

   ΣY2  คือ  ผลรวมของกําลงัสอบของคะแนนดิบของตัวแปร Y 

  โดยที่คาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1 < r < 1 ความหมายของคา r (กัลยา      

วานิชยบัญชา.  2548: 343) คือ 

 1)  คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน คือ ถา X เพิ่ม Y จะ

ลด แตถา X ลด Y จะเพิ่ม 

 2)  คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพิ่ม Y จะ

เพิ่มดวย แตถา X ลด Y จะลดลงดวย 

 3)  ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธกันมาก 

 4)  ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี

ความสัมพันธกันมาก 

 5)  ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 

 6)  r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย 

 

ตาราง 1  แสดงความหมายของคาสัมประสิทธสหสัมพนัธ 

 

คาระดับความสัมพันธ (r) ระดับความสมัพันธ 

0.81-1.00 สูงมาก (Very strong) 

0.61-0.80 คอนขางสงู (Strong) 

0.41-0.60 ปานกลาง (Moderate) 

0.21-0.40 คอนขางต่ํา (Weak) 

0.01-0.20 ต่ํามาก (Very weak) 

 

 

 



บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล  

 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะหของงานวิจัย เร่ือง ทัศนคตแิละพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บ

บอรดพันทิปคาเฟ ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน โดยผูวิจยัไดกําหนดสญัลักษณและ

อักษรยอของตัวแปรที่ศึกษาดังตอไปนี ้ 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
  n  แทน  จํานวนผูใชบริการกลุมตัวอยาง  

  X  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  

  S.D.  แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  t  แทน  คาที่ใชพิจารณา t – Distribution  

  F  แทน  คาที่ใชพิจารณา F – Distribution  

  SS  แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)  

  MS  แทน  คาเฉลี่ยผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Mean of Squares)  

  df  แทน  ชัน้ของความเปนอิสระ (Degree of Freedom)  

  r  แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

  Prob.  แทน  ความนาจะเปนสําหรบับอกนัยสาํคญัทางสถิต ิ 

  H0 แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)  

  H1 แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)  

  *   แทน  ความมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  **  แทน  ความมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวจิัยนี ้

ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนาํเสนอออกเปน 5 ตอน 

ดังนี ้ 

 ตอนที ่1  การวิเคราะหขอมลูสวนตัวของผูใชบริการอินเตอรเน็ต  

 ตอนที ่2  การวิเคราะหขอมลูทัศนคติของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 
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 ตอนที ่3  การวิเคราะหขอมลูพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ 

 ตอนที ่4  การวิเคราะหขอมลูเพื่อการทดสอบสมมติฐาน  ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ และ สถานที่ใชอินเทอรเน็ต ตางกนัมี

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ ตางกัน 

  สมมติฐานขอที ่1.1  เพศแตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ  

แตกตางกนั  

  สมมติฐานขอที ่1.2  อายุแตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ  

แตกตางกนั 

  สมมติฐานขอที ่1.3  ระดับการศึกษาแตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรด  

พันทิปคาเฟ แตกตางกนั 

  สมมติฐานขอที ่1.4  อาชีพแตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ 

แตกตางกนั 

  สมมติฐานขอที ่1.5  สถานที่ใชอินเทอรเน็ตแตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด  

พันทิปคาเฟ แตกตางกนั 

  สมมติฐานขอที ่1.6  ประสบการณแตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ 

แตกตางกนั 

สมมุติฐานที่ 2  ทัศนคติของผูใชบริการทีม่ีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟ มคีวามสัมพันธ กับพฤตกิรรมการ

ใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ  

 

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูใชบริการอินเทอรเน็ต  
  การวิเคราะหขอมูลผูใชบริการอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถามที่เคยใชบริการใชบริการ

เว็บบอรด พนัทิปคาเฟ จํานวน 400 คนประกอบดวย เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานที่ใช

บริการอินเทอรเน็ต จํานวนปที่ใชอินเทอรเน็ตโดยนาํเสนอในรูปแบบของจํานวนรอยละ สวน

ประสบการณในการใชอินเตอรเน็ตนั้นจะนําเสนอในรูปแบบของ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       

คาต่ําสุดของขอมูล  คาสูงสดุของขอมูล  ดังนี ้ 
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ตาราง 2  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  

 

เพศ จํานวน (คน)  รอยละ  
ชาย  160 40.0 
หญิง  240 60.0 

รวม  400 100.0 

 

  จากตาราง 2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด จํานวน 400 คน เปนเพศชาย 160 คน 

คิดเปนรอยละ 40.00 เพศหญิง 240 คน คิดเปนรอยละ 60 

ตาราง 3  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 

 

อายุ  จํานวน (คน)  รอยละ  
15-24  years 95 23.8 
25-34  years 221 55.2 

35  years up 84 21.0 

รวม  400  100  

 
  จากตาราง 3  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 400 คน มีอาย ุ25 - 34 ป จํานวน 

221 คน คิดเปนรอยละ 55.20 อาย ุ 15 - 24 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 อาย ุ 35 - 44 ป 

จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.2 อาย ุ45 - 54 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3 และอายุมากกวา 

55 ปข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 จึงทําการยุบช้ัน 35-44 ป, 45-54 ป และ ชัน้มากกวา 55 

ปข้ึนไป รวมเปนชั้นเดียวกนัคือช้ันอายุ 35 ปข้ึนไป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21 
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ตาราง 4  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา  จํานวน (คน)  รอยละ  

ต่ํากวาปริญญาตรี 67 16.8 
ปริญญาตรี 267 66.8 

สูงกวาปริญญาตรี 66 16.5 

รวม  400  100  

 

 จากตาราง 4  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด จํานวน 400 คน มีการศึกษาระดับปริญญา 

ตรี จํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 66.80 ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และ

สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 

ตาราง 5  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ  จํานวน (คน)  รอยละ  

นักเรียน/นักศกึษา 100 25.0 
พนกังานบริษทั/องคกรเอกชน 155 38.8 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 80 20.0 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 64 16.0 

รวม  399 100  

 จากตาราง 5  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด จํานวน 399 คน มีอาชีพพนักงานบริษัท / 

องคกรเอกชน จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80 มีนกัเรียน / นักศึกษา จํานวน 100 คน คิดเปน

รอยละ 25  มีอาชีพรับราชการ / เจาหนาทีข่องรัฐ จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และมีอาชพี

คาขาย / ธุรกจิสวนตวั จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16  
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ตาราง 6  แสดงจํานวนรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ต 

สถานทีใ่ชอินเทอรเน็ต  จํานวน (คน)  รอยละ  

ที่บาน 246 61.5 
ที่ทาํงาน/สถานศึกษา 125 31.2 

สถานที่ใหบริการอินเตอรเนต็  29 7.2 

รวม  400  100  
 

  จากตาราง 6  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 400 คน ใชอินเทอรเน็ตจากทีบ่าน 

จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 61.5  รองลงมาคือ ใชอินเทอรเน็ตจากสถานศกึษา จํานวน 125 คน 

คิดเปนรอยละ 31.2  และ ใชอินเทอรเน็ตจากสถานที่ใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Café) จํานวน 29 

คนคิดเปนรอยละ 7.2  

 

ตาราง 7  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 
 

สถานทีใ่ชอินเทอรเน็ต  จํานวน (คน)  รอยละ  

นอยกวา 3 ป 74 18.5 
3-5 ป 53 13.2 

มากกวา 5 ปข้ึนไป 273 68.2 

รวม  400  100  

 

  จากตาราง 7  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  จํานวน 400 คน  มีประสบการณการใช 

อินเทอรเน็ต 5 ปข้ึนไป จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.20 มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 1-3 ป 

จํานวน 56คน คิดเปนรอยละ 14 อาย ุ35 - 44 ป มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 3-5 ป จํานวน 53 

คน คิดเปนรอยละ 13.2 และ มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต นอยกวา 1 ป จํานวน18 คน คิดเปน

รอยละ 4.5 จึงทาํการยุบช้ัน นอยกวา1 ปและ ชั้น 1-3 ป รวมเปนชัน้เดียวกันคือ ชั้นนอยกวา 3 ป 

จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลทัศนคติของผูที่ใชบริการที่มีเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 
  การวิเคราะหทัศนคติในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใช

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ จํานวน 400 คน สามารถจําแนกทัศนคติที่มีตอเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

ออกเปน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหาขอมลูขาวสาร ดานฟงกชัน่การใชงาน ดานปฏิสัมพันธ และดาน

ประโยชนที่ไดรับ ดังนีโ้ดยนําเสนอในรูปของคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผูวิจัยใชเกณฑของ

คาเฉลี่ยในการ อภิปรายผล ดังนี ้

 

ตาราง 8  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานเนื้อหา ขอมูล 

      ขาวสาร  

 

ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 
ดานเนื้อหาขอมูลขาวสาร 

X S.D. ระดับทัศนคติ 

เนื้อหา ขาวสาร มีความถูกตอง 4.04 0.609 ดี 

เนื้อหา ขาวสาร มีความนาเชือ่ถือ 4.03 0.587 ดี 

เนื้อหาขาวสาร มีความเปนกลาง 3.98 0.786 ดี 

เนื้อหาขาวสารมีประโยชน นําไปใชอางองิได 4.09 0.636 ดี 

เนื้อหาขาวสารทันตอสถานการณ UPDATE 4.30 0.560 ดีมาก 

เนื้อหาขาวสาร ตรงตอความตองการ 4.25 0.575 ดีมาก 

รวม 4.11 0.459 ดี 
 

  จากตาราง 8  สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน  มีทัศนคติดานเนื้อหา  ขอมูล 

ขาวสาร โดยรวมอยูในระดับดี และมีคาเฉลี่ย 4.11 เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ทัศนคติตอเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานเนือ้หาสาระ อยูในระดับดีมากจํานวน 2 ขอ คือ เนื้อหาขาวสาร

ทันตอสถานการณ UPDATE มีคาเฉลี่ย 4.30 และ เนื้อหาเนื้อหาขาวสาร ตรงตอความตองการ มี

คาเฉลี่ย 4.25 ทัศนคติอยูในระดับดีจํานวน 4  ขอ เนือ้หาเนื้อหาขาวสารมีประโยชน นําไปใชอางอิงได 
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มีคาเฉลี่ย 4.09 เนื้อหา ขาวสาร มีความถกูตอง มีคาเฉลี่ย 4.04 เนื้อหา ขาวสาร มีความนาเชื่อถือ มี

คาเฉลี่ย 4.03 และ ขอเนื้อหาขาวสาร มีความเปนกลาง มีคาเฉลี่ย 3.98 

ตาราง 9  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานฟงกชั่นการใชงาน  

 

ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 
ดานฟงกชั่นการใชงาน 

X S.D. ระดับทัศนคติ 

การจัดแบงหองสนทนาเหมาะสม 4.16 0.461 ดี 

ข้ันตอนการสมัครสมาชิกงาย ไมซับซอน 4.14 0.860 ดี 

ระบบสมาชิก เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย

ในการใชงาน 
4.15 0.590 

ดี 

ระบบ SMART SEARCH เปนตัวชวยในการ

คนหาสิ่งที่ตองการ 

4.20 0.568 ดี 

ระบบการตั้งกระทูทาํไดงาย ไมยุงยาก 4.27 0.603 ดีมาก 

ระบบสามารถรองรับผูใชบริการจํานวนมาก  4.04 0.589 ดี 

เว็บบอรดมี การจัดตั้งคลับเหมาะสมกับความ

ตองการเฉพาะกลุม 

4.17 0.569 ดี 

รวม 4.16 0.411 ดี 

  จากตาราง 9  สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน มีทัศนคติดานฟงกชั่นการใช

งาน โดยรวมอยูในระดับดี และมีคาเฉลี่ย 4.16 เมือ่วิเคราะหรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ทัศนคติตอ เวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานฟงกชั่นการใชงาน อยูในระดับดีมากจาํนวน 1 ขอ คือ ระบบการ

ตั้งกระทูทําไดงาย ไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย 4.27 ทัศนคตอิยูในระดับดีจาํนวน 6  ขอ ระบบ SMART 

SEARCH เปนตัวชวยในการคนหาสิง่ที่ตองการ มีคาเฉลี่ย 4.20 เวบ็บอรดมี การจัดตั้งคลับเหมาะสม

กับความตองการเฉพาะกลุม มีคาเฉลี่ย 4.17 การจัดแบงหองสนทนาเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.16 ระบบ

สมาชิก เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการใชงาน มคีาเฉลี่ย 4.15 ข้ันตอนการสมัครสมาชิกงาย ไม

ซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.14 และ ระบบสามารถรองรับผูใชบริการจํานวนมาก มีคาเฉลีย่ 4.04  



75 

 

ตาราง 10  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานการปฏิสัมพันธ  

 

ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 
ดานการปฏสิัมพันธ 

X S.D. ระดับทัศนคติ 

หองสนทนา ใชงาย ไมซับซอน 4.16 0.546 ดี 

หองสนทนา มคีวามสนุก เพลิดเพลิน 4.21 0.594 ดีมาก 

หองสนทนา มคีวามรูสึกใชแลวอยาก

กลับมาใชอีก 

4.22 0.573 ดีมาก 

หองสนทนา มกีารแชรขอมูลและ

ประสบการณระหวางผูใชบริการ 

4.27 0.550 ดีมาก 

มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวาง

ผูใชบริการในเว็บบอรด 

4.19 0.687 ดี 

รวม 4.21 0.451 ดีมาก 
 

  ตาราง 10  สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน มีทัศนคติดานการปฏิสัมพันธ 

โดยรวมอยูในระดับดีมาก และมีคาเฉลี่ย 4.21 เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ทัศนคติตอ เวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานการปฏิสัมพันธ อยูในระดับดีมากจาํนวน 3 ขอ คือ หองสนทนา 

มีการแชรขอมูลและประสบการณระหวางผูใชบริการ มคีาเฉลี่ย 4.27  หองสนทนา มีความรูสึกใชแลว

อยากกลับมาใชอีก มีคาเฉลี่ย 4.22 หองสนทนา มีความสนุก เพลิดเพลิน มีคาเฉลีย่ 4.21 ทัศนคติอยู

ในระดับดีจํานวน 2  ขอ มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสมัพันธระหวางผูใชบริการในเวบ็บอรด มีคาเฉลี่ย 

4.19 หองสนทนา ใชงาย ไมซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.16 
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ตาราง 11  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานประโยชน 

      ที่ไดรับ 

 

ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 
ดานการปฏสิัมพันธ 

X S.D. ระดับทัศนคติ 

ไดรับขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ 4.16 0.500 ดี 

สามารถแสดงออกทางความคิดเห็นรวมกับ

ผูใชบริการเวบ็บอรดทานอืน่ๆ 

4.22 0.592 ดีมาก 

สามารถนําขอมูลขาวสารที่ไดจากเว็บบอรด

ไปใชสนทนากบัผูอ่ืนได 

4.23 0.564 ดีมาก 

สามารถใชเวบ็บอรดเพื่อผอนคลายความ 

ตึงเครียด 

4.26 0.548 ดีมาก 

ขอมูลขาวสารในเว็บบอรดชวยสรางความ

เพลิดเพลนิ 

4.25 0.554 ดีมาก 

รวม 4.22 0.421 ดีมาก 

 

  จากตาราง 11  สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน  มีทัศนคติดานประโยชนที่ได 

รับโดยรวมอยูในระดับดีมาก และมีคาเฉลีย่ 4.22 เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ทัศนคติตอ เวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานประโยชนที่ไดรับ อยูในระดับดีมากจาํนวน 4 ขอ คือ สามารถใช

เว็บบอรดเพื่อผอนคลายความตึงเครียด มีคาเฉลี่ย 4.26  ขอมูลขาวสารในเว็บบอรดชวยสรางความ

เพลิดเพลนิ มีคาเฉลี่ย 4.25 สามารถนําขอมูลขาวสารที่ไดจากเวบ็บอรดไปใชสนทนากับผูอ่ืนได มี

คาเฉลี่ย 4.23 และ สามารถแสดงออกทางความคดิเห็นรวมกับผูใชบริการเว็บบอรดทานอืน่ๆ มี

คาเฉลี่ย 4.22 ทัศนคติอยูในระดับดีจํานวน 1 ขอ ไดรับขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ย 

4.16 
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ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  
 

  การวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการ

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ จํานวน 400 คน ประกอบดวย ความถี่ในการใชบริการเว็บบอรดโดยเฉลี่ยตอ

สัปดาห ความถี่ในการใชบริการเฉลี่ยครั้งตอวัน ระยะเวลาการใชบริการเว็บบอรดโดยเฉลี่ยตอครั้ง 

ชวงเวลาการใชบริการ การสมัครเปนสมาชิก และลักษณะการใชบริการ ในการใชบริการเว็บบอรด โดย

นําเสนอในรูปของคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่าํสุดของขอมูลและคาสูงสุดขอวงขอมูลและจํานวน

รอยละ ดังนี้  

 

ตาราง 12  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

      โดยเฉลี่ยตอสัปดาห 
 

ความถี่ในการใชบริการเวบ็บอรดพันทปิ 
คาเฟ โดยเฉลี่ย (วันตอสปัดาห)  

คาตํ่าสุดของ
ขอมูล 

คาสูงสุดของ
ขอมูล 

X S.D. 

ความถี่ในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ

โดยเฉลี่ย (วันตอสัปดาห)  
1.00 7.00 3.55 1.53 

 

  จากตาราง 12  พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 400 คน มีความถี่ในการใชบริการ 

เว็บบอรด โดยเฉลี่ยประมาณ 3.55 วันตอสัปดาห ผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใชบริการเว็บ

บอรด ต่ําสุด 1 วันตอสัปดาห และสูงสุด 7 วนัตอสัปดาห 

 
ตาราง 13  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      โดยเฉลี่ยตอวัน 

 

ความถี่ในการใชบริการเวบ็บอรดพันทปิ 
คาเฟ โดยเฉลี่ย (ครั้งตอวัน)  

คาตํ่าสุดของ
ขอมูล 

คาสูงสุดของ
ขอมูล 

X S.D. 

ความถี่ในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ

โดยเฉลี่ย (คร้ังตอวัน)  
.00 10.00 1.48 0.96 
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  จากตาราง 13  พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 400 คน มีความถี่ในการใชบริการ 

เว็บบอรด โดยเฉลี่ยประมาณ 1.48 คร้ังตอวัน ผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใชบริการเว็บบอรด 

ต่ําสุด 0 คร้ังตอวัน และสูงสดุ 10 คร้ังตอวนั 

 

ตาราง 14  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลาในการใชบริการเว็บบอรดพันทิป คาเฟ  

      โดยเฉลี่ยตอคร้ัง 

 
ระยะเวลาในการใชบริการเว็บบอรดพนั
ทิป คาเฟ โดยเฉลี่ยตอครัง้ (ชั่วโมง) 

คาตํ่าสุดของ
ขอมูล 

คาสูงสุดของ
ขอมูล 

X S.D. 

ระยะเวลาในการใชบริการเวบ็บอรดพันทิป 

คาเฟ โดยเฉลีย่ตอคร้ัง (ชั่วโมง)  
0.50    8.00 1.31 0.83 

 
  จากตาราง 14  พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  จํานวน 400 คน  มีระยะเวลาในการใช 

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดยเฉลี่ย 1.31 ชั่วโมง หรือคิดเปน 1 ชั่วโมง 18 นาท ีและมีระยะเวลาใน

การใชบริการเว็บบอรดโดยเฉลี่ยตอคร้ังต่ําที่สุด 30 นาท ีและมีระยะเวลาการใชบริการโดยเฉลี่ยตอครั้ง

สูงที่สุด 8 ชั่วโมง 

 
ตาราง 15  แสดงจํานวนรอยละพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามหองสนทนาที่ใชบริการ 

      บอยที่สุด 

หองสนทนา จํานวน (คน)  รอยละ  

หองสยามสแควร 21 5.2 
หองเฉลิมไทย 67 16.8 

หองเฉลิมกรุง 19 4.8 

หองจตุจักร 19 4.8 

หองกนครัว 22 5.5 

หองชายคา 9 2.2 

หองรัชดา 20 5.0 

หองมาบุญครอง 17 4.2 

หองศุภัชลาศยั 8 2.0 
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ตาราง 15  (ตอ) 

หองสนทนา จํานวน (คน)  รอยละ  

หองBlue Planet 22 5.5 
หองกลอง 19 4.8 

หอง Gallery 2 0.5 

หองสวมลุมพนิี ่ 9 2.2 

หองโตะเครื่องแปง 47 11.8 

หองชานเรือน 8 2.0 

หองไกลบาน 5 1.2 

หองสมุด 3 0.8 

หองถนนนกัเขยีน 1 0.2 

หองศาสนา 3 0.8 

หองหวากอ 4 1.0 

หองสีลม 6 1.5 

หองสนิธร 9 2.2 

หองราชดาํเนนิ 39 9.8 

หองศาลาประชาคม 9 2.2 

หองไรสังกัด 2 0.5 

หองรวมมิตร 10 2.5 

Total 400 100.0 

 

 จากตาราง 15  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 400 คน  มีการเลือกใชงานหอง 

สนทนา ที่ใชบริการบอยมากที่สุดเปนอันดับ 1 ไดแก หองเฉลิมไทย มากที่สุด รองลงมาคือ หองโตะ

เครื่องแปง และ อันดับสามคือหองราชดาํเนนิสวนคอลมันทีม่ีคนใชนอยที่สุดไดแก หองถนนนักเขียน 

โดยมีจํานวน 67, 47, 39 และ 1 คนตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 16.8, 11.8, 9.8 และ 0.20 

ตามลําดับ 
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ตาราง 16  แสดงจํานวนรอยละพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาในการใชบริการ 

สถานะ การใชงาน  จํานวน (คน)  รอยละ  

08.01-12.00 น. 38  9.50 
12.01-16.00 น. 67 16.80 

16.01-20.00 น. 120 30.00 

20.01-24.00 น. 161 40.20 

00.01-04.00 น. 14   3.50 

Total 400 100.0 

 

  จากตาราง 16  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  จํานวน 400 คน  มีชวงเวลาในการใช 

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ในชวงเวลา 20.01-24.00 น. จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.20 ใช

บริการในชวงเวลา 16.01-20.00 น. จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30 ใชบริการในชวงเวลา 12.01-

16.00 น.จาํนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 ใชบริการในชวงเวลา 8.01-12.00 น จํานวน 38 คน คิด

เปนรอยละ 9.50 และ ใชบริการในชวงเวลา 12.01-16.00 น จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5  

 

ตาราง 17  แสดงจํานวนรอยละพฤติกรรมผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานะการใชงาน 

สถานะ การใชงาน  จํานวน (คน)  รอยละ  

เปนสมาชิก 98 24.5 
ใชบัตรผาน 23 5.8 

ขาจร 279 69.8 

Total 400 100.0 

 

  จากตาราง 17  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  จํานวน  400  คน  มีสถานะเปนขาจร 

(ไมไดเปนสมาชิกและ ไมไดลงทะเบยีน) จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.8  มีสถานะเปนสมาชิก 

จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และ มีสถานะเปนบัตรผาน (ลงทะเบยีนแตไมไดเปนสมาชิก) 

จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8  
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ตาราง 18  แสดงจํานวนรอยละพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลกัษณะการใชงาน 

สถานะการใชงาน  จํานวน (คน)  รอยละ  

อานกระทูเพียงอยางเดียว 150 37.5 
อานกระทูและแสดงความคดิเห็น 132 33.0 

อานกระทู และตั้งกระทู 85 21.2 

อานกระทู แสดงความคิดเหน็ และตั้งกระทู 33 8.2 

Total 400 100.0 

 

  จากตาราง 18  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  จํานวน 400 คน  มีลักษณะการใชงาน 

อานกระทูเพียงอยางเดียว จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5  อานกระทูและแสดงความคดิเห็น 

จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.5 อานกระทู และตัง้กระทู  จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.2  

และ อานกระทู แสดงความคิดเห็น และตัง้กระทู จาํนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.2   

 

ตอนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่ 1  ลักษณะผูใชบริการอินเทอรเน็ต ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ต และประสบการณการใชอินเทอรเน็ต ที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพัน

ทิปคาเฟแตกตางกนัโดยจาํแนกตามตวัแปรดังนี ้

 

  สมมติฐานที่ 1.1  เพศแตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชเวบ็บอรดพันทิปคาเฟแตกตางกัน โดย

จําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี ้ 

  สมมติฐานขอที่ 1.1.1  เพศแตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ  

ดานความถี่ในการเขาใชบริการเว็บบอรด (วันตอสัปดาห) แตกตางกนั  

 สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

 H0 :  เพศแตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ในการ

เขาใชบริการเว็บบอรด (วันตอสัปดาห) ไมแตกตางกนั  
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 H1 :  เพศที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถีใ่น

การเขาใชบริการเว็บบอรด (วันตอสัปดาห) แตกตางกนั 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (Independent 

Samples t-test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed 

Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 19  แสดงการทดสอบพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรด ดานความถี ่(วัน/สัปดาห) ในการใช 

      บริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ จําแนกตามเพศ 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร เพศ t-test for Equality of Means 

  X S.D. t df Prob. 

ความถี่ในการเขาใชบริการ 

(วัน/สัปดาห) 

ชาย 3.66 1.43 1.212 364.721 0.23 

หญิง 3.47 1.59    

 

  จากตาราง 19  ผลการวิเคราะหจากการทดสอบเพศของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ตอ 

พฤติกรรมของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ในการใชบริการเวบ็บอรดตอสัปดาห 

พบวา คา Prob. เทากับ 0.23 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฎิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวาเพศที่แตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดาน

ความถี่ในการเขาใชบริการเว็บบอรด (วนัตอสัปดาห) ไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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 สมมติฐานขอที่ 1.1.2  เพศแตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

ดานความถี่ในการเขาใชบริการเว็บบอรด (คร้ังตอวัน) แตกตางกนั  

 สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

 H0 :  เพศแตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ในการ

เขาใชบริการเว็บบอรด (คร้ังตอวัน) ไมแตกตางกัน  

 H1 :  เพศที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถีใ่น

การเขาใชบริการเว็บบอรด (คร้ังตอวัน) แตกตางกัน 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (Independent 

Samples t-test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed 

Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05  

ตาราง 20  แสดงการทดสอบพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรด ดานความถี ่(คร้ัง/วัน) ในการใชบริการ 

      เว็บบอรดพันทิปคาเฟ จําแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการใชบรกิาร เพศ t-test for Equality of Means 

  X S.D.  t  df  Prob.  

ความถี่ในการเขาใชบริการ 

(ครั้ง/วัน) 

ชาย 1.52 1.10 0.722 398 0.47 

หญิง 1.45 0.85    

 

  จากตาราง 20  ผลการวิเคราะหจากการทดสอบเพศของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ตอ 

พฤติกรรมของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ในการใชบริการเว็บบอรดครั้งตอวัน พบวา 

คา Prob. เทากับ 0.47 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฎิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวาเพศแตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดาน

ความถี่ในการเขาใชบริการเว็บบอรด (คร้ังตอวัน) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 
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  สมมติฐานขอที่ 1.1.3  เพศแตกตางกนัมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

 H0 :  เพศที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลา

โดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั  

 H1 :  เพศที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลา

โดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

 สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (Independent 

Samples t-test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed 

Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 21  แสดงการทดสอบพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรด ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง 

      ในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ จําแนกตามเพศ 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร เพศ t-test for Equality of Means 

  X S.D.  t  df  Prob.  

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเขา

ใชบริการ (ชั่วโมง) 

ชาย 1.14 0.53 -3.848** 385.728 0.00 

หญิง 1.43 0.97    

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  จากตาราง 21  ผลการวิเคราะหจากการทดสอบเพศของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ตอ 

พฤติกรรมของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการ

เว็บบอรด พบวา คา Prob. เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.01 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ    

ปฎิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) หมายความวาเพศแตกตางกันมพีฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรดพนัทิป

คาเฟ ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรด แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และสามารถอธิบายไดวา เพศชายมีระยะเวลา

เฉล่ียตอคร้ัง ในการใชบริการเว็บบอรด นอยกวาเพศหญิง โดยเฉลี่ยอยูที ่1.14 หรือประมาณ 1 ชั่วโมง 

8 นาท ีตอคร้ัง และเพศหญิง มีคาเฉลี่ยอยูที ่1.43 หรือ 1 ชั่วโมง 30 นาที คร้ังตอเดือน 
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 สมมติฐานขอที่ 1.1.4  เพศมีผลตอชวงเวลาในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ

 H0 :  เพศไมมผีลตอชวงเวลาในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  เพศมีผลตอชวงเวลาในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 

ตาราง 22  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามเพศ  

χ2 = 5.798 Sig.(2-tailed) = 0.215 

  จากตาราง 22  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับการชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บ

บอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถติิไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา เทากบั 

5.798และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.215 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศไมมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการ ในเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 

 

ชวงเวลาที่ใชบริการ 
เพศ 

ชาย หญิง 

08.01-12.00 น. 16 22 
 10.00% 9.17% 

12.01-16.00 น. 22 45 
 13.75% 18.75% 

16.01-20.00 น 52 68 
 32.50% 28.33% 

20.01-24.00 น. 61 100 
 38.13% 41.67% 
00.01-04.00 น. 9 5 
 5.63% 2.08% 

 160 240 
รวม 100.00% 100.00% 



86 

 

 สมมติฐานขอที่ 1.1.5  เพศมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ  

 H0 :  เพศไมมีผลตอสถานะในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  เพศมีผลตอสถานะในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 

ตาราง 23  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของสถานการณใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามเพศ  
 

χ2 = 2.496 Sig.(2-tailed) = 0.287 

  จากตาราง 23  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับสถานะการใชบริการเว็บบอรด

พันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา เทากับ 

2.496 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.287 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศไมมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคา

เฟ อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 

 

 

 

 

สถานะการใชบริการ 
เพศ 

ชาย หญิง 

เปนสมาชิก 37 61 
 23.13% 25.42% 

ใชบัตรผาน 6 17 
 3.75% 7.08% 

ขาจร 117 162 
 73.13% 67.50% 

รวม 160 240 
 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานขอที่ 1.1.6  เพศมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H0 :  เพศไมมีผลตอลักษณะในการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  เพศมีผลตอลักษณะในการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 

ตาราง 24  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของลกัษณะการใชงานในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ จําแนก 

      ตามเพศ 

χ2 = 9.251 Sig.(2-tailed) = 0.026** 

 จากตาราง 24  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับลักษณะการใชงานในเว็บบอรด 

พันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา เทากับ 

9.251และ คา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.026  ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

และยอมสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศมีผลตอลักษณะการใชงานในเว็บบอรดพันทปิคาเฟ 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว โดยเพศชายสวนใหญจะ

อานกระทูและแสดงความคดิเห็น แตเพศหญิงสวนใหญจะอานกระทูเพยีงอยางเดียว 

 

 

 

 

ลักษณะการใชงาน 
เพศ 

ชาย หญิง 

อานกระทูเพียงอยางเดียว 46 104 
 28.75% 43.33% 
อานกระทูและแสดงความคดิเห็น 63 69 

 39.38% 28.75% 
อานกระทูและตั้งกระทูใหม 37 48 

 23.13% 20.00% 
อานกระทู แสดงความคิดเหน็ และตั้งกระทูใหม 14 19 
 8.75% 7.92% 

รวม 160 240 
 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานที่ 1.2  อายุแตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชเวบ็บอรดพันทิปคาเฟแตกตางกัน โดย 

จําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี ้ 

 สมมติฐานขอที่ 1.2.1  อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

ดานความถี่ในการเขาใชบริการเว็บบอรด (วันตอสัปดาห) แตกตางกัน  

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้  

   H0 :  อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ใน

การเขาใชบริการเว็บบอรด (วันตอสัปดาห) ไมแตกตางกัน  

 H1 :  อายุที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถีใ่น

การเขาใชบริการเว็บบอรด (วันตอสัปดาห) แตกตางกนั 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova) ใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) มี

คานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 25  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ในการ 

      ใชงาน (วนัตอสัปดาห) จําแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความถี่ในการใชบริการ 

(วันตอสัปดาห) 

ระหวางกลุม 10.450 2 5.225 2.238 0.11 

ภายในกลุม 926.740 397 2.334   

รวม 937.190 399    

 

 จากตาราง 25  ผลการวิเคราะหจากการทดสอบอายุของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ตอ 

พฤติกรรมของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ในการใชบริการเว็บบอรด (วันตอสัปดาห) 

พบวา คา Prob. เทากับ 0.11 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฎิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวาอายุแตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดาน

ความถี ่ (วนัตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 

 



89 

 

 สมมติฐานขอที่ 1.2.2  อายุที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ 

ดานความถี่ในการเขาใชบริการเว็บบอรด (คร้ังตอวัน) แตกตางกนั  

 สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

   H0 :  อายุที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถีใ่น

การเขาใชบริการเว็บบอรด (คร้ังตอวัน) ไมแตกตางกนั  

 H1 :  อายุที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถีใ่น

การเขาใชบริการเว็บบอรด (คร้ังตอวัน) แตกตางกัน 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova) ใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) มี

คานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 26  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ในการ 

      ใชงาน (คร้ังตอวัน) จาํแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความถี่ในการใชบริการ 

(คร้ังตอวัน) 

ระหวางกลุม 2.448 2 1.224 1.327 0.27 

ภายในกลุม 366.077 397 .922   

รวม 368.524 399    

 

 จากตาราง 26  ผลการวิเคราะหจากการทดสอบอายุของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ตอ 

พฤติกรรมของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่ (คร้ังตอวัน) ในการใชบริการเว็บบอรด 

พบวา คา Prob. เทากับ 0.27 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฎิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวาอายุแตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดาน

ความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเวบ็บอรดไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว  
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  สมมติฐานขอที่ 1.2.3  อายุที่แตกตางกนัมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป 

คาเฟ ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

  H0 :  อายุที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลา

โดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั  

 H1 :  อายุที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลา

โดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One-way 

Analysis of Variance) ใชระดับความเชือ่มั่น 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอเมื่อ 2-

tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 27  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลา 

      เฉล่ียตอครั้งในการเขาใชบริการเว็บบอรดจําแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดานระยะเวลาใชบริการ

เฉล่ียตอคร้ัง  

ระหวางกลุม 3.070 2 1.535 2.229 0.109 

ภายในกลุม 273.429 397 0.689   

รวม 276.499 399    

 
  จากตาราง 27  ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป 

คาเฟดานดานระยะเวลาเฉลีย่ตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามอาชพีโดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) พบวามี

คา Probability (p) เทากับ 0.11 สูงกวาคานัยสาํคัญทางสถิต ิ 0.05 ดังนัน้ จึงตองยอมรับสมมติฐาน

หลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา อาชีพที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการ 

เว็บบอรด ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั 
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 สมมติฐานขอที่ 1.2.4  อายุมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรด 

 H0 :  อายุไมมผีลตอชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

 H1 :  อายุมีผลตอชวงเวลาทีใ่ชบริการในเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

 

ตาราง 28  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามอาย ุ 

 

χ2 = 21.712  Sig.(2-tailed) = 0.005** 

  จากตาราง 28  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุกับการชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บ 

บอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถติิไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา เทากบั 

21.712 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากบั 0.005 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายมุีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการ ในเว็บบอรดพันทิป  

คาเฟ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 

 

ชวงเวลาที่ใชบริการ 
อายุ 

15-24 ป 25 - 34  ป 35 ปขึ้นไป 
8.01-12.00 น. 3 25 10 

 3.16% 11.31% 11.90% 
12.01-16.00 น. 8 38 21 

 8.42% 17.19% 25.00% 
16.01-20.00 น 36 58 26 

 37.89% 26.24% 30.95% 
20.01-24.00 น. 43 91 27 

 45.26% 41.18% 32.14% 
00.01-04.00 น. 5 9 0 

 5.26% 4.07% 0.00% 
รวม 95 221 84 

 100.00% 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานขอที่ 1.2.5  อายุมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

 H0 :  อายุไมมผีลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ 

 H1 :  อายุมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  
 
ตาราง 29  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของสถานการณใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามอาย ุ

χ2 = 2.380 Sig.(2-tailed) = 0.66 

 

  จากตาราง 29  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุกับสถานการณใชบริการเว็บบอรด 

พันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา เทากับ 

2.380 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.66 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุไมมีผลตอสถานการณใชบริการเว็บบอรดพันทิป 

คาเฟ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 

 

 

 

สถานะการใชบริการ 
อายุ 

15-24 ป 25-34 ป 35 ปขึ้นไป 
เปนสมาชิก 25 49 24 

 26.32% 22.17% 28.57% 
ใชบัตรผาน 4 13 6 

 4.21% 5.88% 7.14% 
ขาจร 66 159 54 

 69.47% 71.95% 64.29% 

รวม 95 221 84 
 100.00% 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานขอที่ 1.2.6  อายุมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H0 :  อายุไมมผีลตอลักษณะการใชงานเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  อายุมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

 

ตาราง 30  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของลกัษณะการใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามอาย ุ 

χ2 = 7.892 Sig.(2-tailed) = 0.246 

 

 จากตาราง 30  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุกับลักษณะการใชงานเวบ็บอรด 

พันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา เทากับ 

7.892 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.246 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุไมมผีลตอลักษณะการใชงานเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 

 

 

 

 

ลักษณะการใชงาน 
อายุ 

15-24 ป 25 - 34  ป 35 ปขึ้นไป 
อานกระทูเพียงอยางเดียว 39 83 28 

 41.05% 37.56% 33.33% 

อานกระทูและแสดงความคดิเห็น 35 66 31 
 36.84% 29.86% 36.90% 

อานกระทูและตั้งกระทูใหม 12 56 17 
 12.63% 25.34% 20.24% 

อานกระทู แสดงความคิดเหน็ และตั้งกระทูใหม 9 16 8 

 9.47% 7.24% 9.52% 

รวม 95 221 84 
 100.00% 100.00% 100.00% 
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  สมมติฐานที่ 1.3  ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บบอรด 

พันทิปคาเฟแตกตางกัน โดยจําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้  

 สมมติฐานขอที่ 1.3.1 ระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด 

พันทิปคาเฟ ดานความถี่ (วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน  

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้  

   H0 :  ระดับการศึกษาที่แตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดาน

ความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั  

 H1 :  ระดับการศึกษาที่แตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดาน 

ความถี่ (วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน 

 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova) ใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) มี

คานอยกวา 0.05 

 

ตาราง 31  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(วันตอ 

      สัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความถี่ในการใชบริการ 

(วันตอสัปดาห) 

ระหวางกลุม 17.024 2 8.512 3.672* 0.026 

ภายในกลุม 920.166 397 2.318   

รวม 937.190 399    

 
  จากตาราง 31  ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป 

คาเฟดานดานความถี ่ (วนัตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามอาชพีโดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) พบวามี

คา Probability (p) เทากับ 0.03 ต่ํากวาคานัยสาํคัญทางสถิต ิ 0.05 ดังนัน้ จึงตองปฏิเสธสมมตฐิาน

หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรด ดานความถี่ (วนัตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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  เพื่อใหทราบ คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกนั จึงไดทําการทดสอบการเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลีย่เปนรายคูโดยใชวิธ ี LSD (Least-Significant Difference) ดังแสดงในตาราง 

32 ดังนี ้

ตาราง 32  แสดงคาความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูตามระดบัการศึกษา โดยวิธ ีLSD (Least-Significant 

      Difference) 

ระดับการศึกษาสูงสุด  X ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวาปรญิญาตร ี 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.1194 -  -.46861* 

(0.025) 

 -.68363*  

(0.011)  

ปริญญาตรี 3.5880 -  -  -.21502 

 (0.305)  

สูงกวาปริญญาตรี 3.8030 -  -  -  

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  จากตาราง 32  การทดสอบดวย LSD พบวาผูใชบริการเว็บบอรดที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา 

ปริญญาตรี กับผูใชบริการเว็บบอรด ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคา Prob.(p) เทากับ 0.03 

ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูใชบริการเว็บบอรดที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดดานความถี ่ (วนัตอสัปดาห) ในการใชบริการเว็บบอรด แตกตางกับ 

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูใชบริการที่มรีะดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญาตรี มีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดดานความถี ่ (วันตอสัปดาห) ในการใช

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ นอยกวา ผูใชบริการเว็บบอรดที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยเทากบั 0.46861 วันตอสัปดาห 

  พบวา ผูใชบริการเว็บบอรดที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กบัผูใชบริการเว็บบอรดที่มี

ระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีคา Prob.(p) เทากับ 0.01 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา 

ผูใชบริการเวบ็บอรดที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดดาน

ความถี ่(วนัตอสัปดาห) ในการใชบริการเว็บบอรด แตกตางกับระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญาตรี มีพฤติกรรม

การใชบริการเว็บบอรดดานความถี ่ (วนัตอสัปดาห) ในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟนอยกวา 
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ผูใชบริการเวบ็บอรดที่มีระดับการศึกษาสูงปริญญาตรี ซึ่งมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.68363 วันตอ

สัปดาห 

 สมมติฐานขอที่ 1.3.2  ระดับการศึกษาแตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด

พันทิปคาเฟ ดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน  

  สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

 H0 :  ระดับการศึกษาที่แตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดาน

ความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเวบ็บอรดไมแตกตางกัน  

 H1 :  ระดับการศึกษาที่แตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดาน

ความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเวบ็บอรดแตกตางกนั 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova) ใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) มี

คานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 33  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(คร้ัง 

      ตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความถี่ในการใชบริการ 

(คร้ังตอวัน) 

ระหวางกลุม 6.757 2 3.379 3.708* 0.025 

ภายในกลุม 361.767 397 .911   

รวม 368.524 399    

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 จากตาราง 33  ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป 

คาเฟดานความถี่ ในการเขาใชบริการเวบ็บอรดของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชพีโดยใชสถิติ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) พบวามีคา Probability (p) 

เทากับ 0.03 ต่ํากวาคานัยสําคัญทางสถติิ 0.05 ดังนั้น จึงตองปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และ ยอมรับ

สมมติฐานรอง H1 หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรด 

ดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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  เพื่อใหทราบ คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกนั จึงไดทําการทดสอบการเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลีย่เปนรายคูโดยใชวิธ ี LSD (Least-Significant Difference) ดังแสดงในตาราง 

34  ดังนี ้

 

ตาราง 34  แสดงคาความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูตามระดบัการศึกษา โดยวิธ ีLSD (Least-Significant 

      Difference) 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด X ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวาปรญิญาตร ี 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.1194 
-      -0.9679  

(0.458)  

- 0.4143* 

(0.013)  

ปริญญาตรี 3.5880 
-  -  -0.3175* 

 (0.016)  

สูงกวาปริญญาตรี 3.8030 -  -  -  

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  จากตาราง 34  การทดสอบดวย LSD พบวาผูใชบริการเว็บบอรดทีม่ีระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี กับผูใชบริการเว็บบอรด ที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีคา Prob.(p) เทากับ 

0.013 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูใชบริการเว็บบอรดที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี     

มีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการใชบริการเว็บบอรด แตกตางกับ 

ระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยผูใชบริการที่มี

ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญาตรี มีพฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการใช

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ นอยกวา ผูใชบริการเว็บบอรดที่มีระดับการศึกษาระดับสูงปริญญาตรี   

ซึ่งมผีลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.4143 วนัตอสัปดาห 

  พบวาผูใชบริการเว็บบอรดทีม่ีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับผูใชบริการเว็บบอรด ที่มี

ระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีคา Prob.(p) เทากับ 0.01 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา 

ผูใชบริการเวบ็บอรดที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดดาน

ความถี ่ (คร้ังตอวนั) ในการใชบริการเว็บบอรด แตกตางกับระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญาตรี มีพฤติกรรม

การใชบริการเว็บบอรดดานความถี ่ (คร้ังตอวัน) ในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟนอยกวา
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ผูใชบริการเวบ็บอรดที่มีระดับการศึกษาสูงปริญญาตรี ซึ่งมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.3175 วันตอ

สัปดาห 

 สมมติฐานขอที่ 1.3.3  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพัน

ทิปคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลีย่ตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

   H0 :  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดาน

ระยะเวลาเฉลีย่ตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั  

 H1 :  ระดับการศึกษาที่แตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดาน

ระยะเวลาเฉลีย่ตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

 สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova)) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) 

มีคานอยกวา 0.05  

ตาราง 35  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาโดย 

      เฉล่ียตอครั้งในการใชบริการเว็บบอรดจําแนกตามระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดานระยะเวลาใชบริการ

เฉล่ียตอคร้ัง  

ระหวางกลุม 5.643 2 2.821 4.135* 0.017 

ภายในกลุม 270.857 397 0.682   

รวม 276.499 399    

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  จากตาราง 35  ผลการเปรียบเทียบระดบัการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป

คาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้ง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

อาชีพโดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) พบวามีคา 

Probability (p) เทากับ 0.02 ต่ํากวาคานัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงตองปฏเิสธสมมติฐานหลัก 

H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม    

การใชบริการเว็บบอรด ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนัอยาง     

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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  เพื่อใหทราบ คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน จึงไดทําการทดสอบการเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference) ดังแสดงในตาราง 

36  ดังนี้ 

 

ตาราง 36  แสดงคาความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูตามระดบัการศึกษา โดยวิธ ีLSD (Least-Significant 

       Difference) 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด  X ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกวาปรญิญาตร ี 

ต่ํากวาปริญญาตรี 1.1194 
-  - 0.18584 

(0.10) 

 -0.41090** 

(0.004)  

ปริญญาตรี 1.3052 
-  -  -0.22506* 

 (0.048)  

สูงกวาปริญญาตรี 1.5303 -  -  -  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  จากตาราง 36  การทดสอบดวย LSD พบวาผูใชบริการเว็บบอรดทีม่ีระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี กบัผูใชบริการเว็บบอรด ทีม่รีะดับการศึกษาระดับสูงปริญญาตรี มีคา Prob.(p) เทากับ 

0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูใชบริการเวบ็บอรดที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดดานระยะเวลาโดยเฉลีย่ตอคร้ัง ในการใชบริการเวบ็บอรด  แตกตาง

กับ ระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 โดยผูใชบริการที่มี

ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญาตรี มีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอครั้งใน

การใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ นอยกวา ผูใชบริการเว็บบอรดที่มีระดับการศึกษาสูงปริญญาตรี ซึ่ง

มีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.41090 ชั่วโมงตอครั้งหรือ ประมาณ 25 นาทีตอคร้ัง 

  พบวาผูใชบริการเว็บบอรดทีม่ีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับผูใชบริการเว็บบอรด ที่มีระดับ

การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีคา Prob.(p) เทากับ 0.048 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา 

ผูใชบริการเวบ็บอรดที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดดานระยะเวลา

โดยเฉลี่ยตอคร้ังในการใชบริการเว็บบอรด  แตกตางกับระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี อยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤตกิรรมการใช
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บริการเว็บบอรดระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ังในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟนอยกวา วาผูใช 

บริการเว็บบอรดที่มีระดับการศึกษาสงูกวาปริญญาตรี ซึ่งมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.22506 ชั่วโมง

ตอคร้ัง หรือประมาณ 14 นาทีตอคร้ัง 

 สมมติฐานขอที่ 1.3.4  ระดับการศึกษามีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

 H0 :  ระดับการศึกษาไมมีตอชวงเวลาที่ใชบริการในเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  ระดับการศึกษามีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการในเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

ตาราง 37  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามระดับการศึกษา 

χ2 = 20.646  Sig.(2-tailed) = 0.008** 

  จากตาราง 37  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับการชวงเวลาที่ใช 

บริการในเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา 

χ2 มีคา เทากับ 20.646 และคา Sig (2-tailed) มีคาเทากบั 0.008 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษามีผลตอชวงเวลา

ที่ใชบริการ ในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ชวงเวลาที่ใชบริการ 
ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวาปรญิญาตร ี

08.01-12.00 น. 3 29 6 
 4.48% 10.86% 9.09% 

12.01-16.00 น. 3 54 10 
 4.48% 20.22% 15.15% 

16.01-20.00 น 26 68 26 
 38.81% 25.47% 39.39% 

20.01-24.00 น. 30 109 22 
 44.78% 40.82% 33.33% 

00.01-04.00 น. 5 7 2 
 7.46% 2.62% 3.03% 

รวม 67 267 66 
 100.00% 100.00% 100.00% 



101 

 

 สมมติฐานขอที่ 1.3.5  ระดับการศึกษามีผลตอสถานการณใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H0 :  ระดับการศึกษาไมมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  ระดับการศึกษามีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  
 
ตาราง 38  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของสถานการณใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามระดับการศึกษา  

χ2 = 5.482 Sig.(2-tailed) = 0.241 

 

  จากตาราง 38  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับสถานการณใช 

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2   

มีคาเทากับ 5.842 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.24  ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาไมมีผลตอ

สถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 

 

 

 

สถานะการใชบริการ 
ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญา ปริญญา สูงกวาปรญิญา

เปนสมาชิก 16 61 21 
 23.88% 22.85% 31.82% 

ใชบัตรผาน 1 19 3 

 1.49% 7.12% 4.55% 
ขาจร 50 187 42 

 74.63% 70.04% 63.64% 

รวม 67 267 66 
 100.00% 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานขอที่ 1.3.6  ระดับการศึกษามีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H0 :  ระดับการศึกษาไมมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  ระดับการศึกษามีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

 

ตาราง 39  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของลกัษณะการใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามระดับการศึกษา  

χ2 = 4.975 Sig.(2-tailed) = 0.547 

  จากตาราง 39  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับลักษณะการใชงาน 

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา 

เทากับ 4.975 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.547 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาไมมีผลตอลักษณะการใช

งานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 

 

ลักษณะการใชงาน 
ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ี

อานกระทูเพียงอยางเดียว 20 104 26 
 29.85% 38.95% 39.39% 
อานกระทูและแสดงความคดิเห็น 28 86 18 

 41.79% 32.21% 27.27% 
อานกระทูและตั้งกระทูใหม 14 57 14 

 20.90% 21.35% 21.21% 
อานกระทู แสดงความคิดเหน็ และตั้งกระทูใหม 5 20 8 

 7.46% 7.49% 12.12% 

รวม 67 267 66 
 100.00% 100.00% 100.00% 
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  สมมติฐานขอที่ 1.4  อาชพีที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชเว็บบอรดพันทิปคาเฟแตกตางกัน 

โดยจําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี ้ 

 สมมติฐานขอที่ 1.4.1  อาชีพที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน  

 สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

   H0 :  อาชพีที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่

(วันตอสัปดาห)ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั  

 H1 :  อาชพีที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ 

(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova) ใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) มี

คานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 40  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่(วันตอ 

      สัปดาห) ในการใชงานจาํแนกตามอาชีพ 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความถี่ในการใชบริการ 

(วันตอสัปดาห) 

ระหวางกลุม 0.365 3 0.122 0.051 0.98 

ภายในกลุม 934.432 395 2.366   

รวม 934.797 398    

 

 จากตาราง 40  ผลการวิเคราะหจากการทดสอบอาชีพของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

ตอพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่ (วนัตอสัปดาห) ในการใชบริการเว็บ

บอรดพบวา คา Prob. เทากบั 0.98 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฎิเส

ธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาอาชีพแตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ 

ดานความถี ่ (วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรด ไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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 สมมติฐานขอที่ 1.4.2  อาชีพที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

ดานความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

 H0 :  อาชพีที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่

(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั  

 H1 :  อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ 

(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน 

 สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova)) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) 

มีคานอยกวา 0.05 

 

ตาราง 41  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่(คร้ัง 

      ตอวัน) ในการใชงานจาํแนกตามอาชพี 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความถี่ในการใชบริการ 

(คร้ังตอวัน) 

ระหวางกลุม 4.303 3 1.434 1.557 0.20 

ภายในกลุม 363.994 395 0.922   

รวม 368.297 398    

 

  จากตาราง 41  ผลการวิเคราะหจากการทดสอบอาชีพของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

ตอพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการใชบริการเว็บบอรด 

พบวา คา Prob. เทากับ 0.20 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฎิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวาอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดาน

ความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานขอที่ 1.4.3  อาชีพที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

 H0 :  อาชพีที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลา

เฉล่ียตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั  

 H1 :  อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลา

เฉล่ียตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova)) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) 

มีคานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 42  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ย 

      ตอคร้ังในการใชงานจาํแนกตามอาชพี 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดานระยะเวลาใชบริการ

เฉล่ียตอคร้ัง  

ระหวางกลุม 2.659 3 .886 1.279 0.281 

ภายในกลุม 273.744 395 .693   

รวม 276.402 398    

 
 จากตาราง 42  ผลการวิเคราะหจากการทดสอบอาชีพของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

ตอพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ังในการใชบริการเว็บ

บอรดตอวัน พบวา คา Prob. เทากับ 0.28 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ 

ปฎิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวาอาชีพแตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้งในการเขาใชบริการเวบ็บอรดไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 
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 สมมติฐานที่ 1.4.4  อาชีพมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

 H0 :  อาชพีไมมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

 H1 :  อาชีพมผีลตอชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

 

ตาราง 43  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามอาชีพ 

 

χ2 = 27.178  Sig.(2-tailed) = 0.007** 

  จากตาราง 43  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพกับการชวงเวลาที่ใชบริการใน 

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา 

เทากับ 27.178 และคา Sig (2-tailed) มีคาเทากับ 0.007 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพมีผลตอชวงเวลาทีใ่ชบริการมากที่สุด 

ในเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 

ชวงเวลาที่ใชบริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

พนกังานบริษทั/

องคกรเอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว 

08.01-12.00 น. 3 22 3 9 
 3.00% 14.19% 3.75% 14.06% 

12.01-16.00 น. 9 31 15 12 

 9.00% 20.00% 18.75% 18.75% 

16.01-20.00 น 41 35 26 18 

 41.00% 22.58% 32.50% 28.13% 

20.01-24.00 น. 42 64 33 22 

 42.00% 41.29% 41.25% 34.38% 

00.01-04.00 น. 5 3 3 3 

 5.00% 1.94% 3.75% 4.69% 

รวม 100 155 80 64 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานขอที่ 1.4.5  อาชีพมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H0 :  อาชีพไมมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  อาชีพมผีลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ  

 

ตาราง 44  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของสถานการณใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามอาชีพ 
 

χ2 = 5.503 Sig.(2-tailed) = 0.481 

 

  จากตาราง 44  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพกับสถานการณใชบริการเว็บ 

บอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถติิไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา เทากบั 

5.503 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.48  ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพไมมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพนัทิป

คาเฟ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 

 

 

สถานะการใชบริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

พนกังานบริษทั/

องคกรเอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว 

เปนสมาชิก 26 37 15 20 
 26.00% 23.87% 18.75% 31.25% 

ใชบัตรผาน 7 7 7 2 

 7.00% 4.52% 8.75% 3.13% 
ขาจร 67 111 58 42 

 67.00% 71.61% 72.50% 65.63% 

รวม 100 155 80 64 
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานขอที่ 1.4.6  อาชีพมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

 H0 :  อาชพีไมมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  อาชีพมผีลตอลักษณะการใชงานเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ  

 

ตาราง 45  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของลกัษณะการใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามอาชีพ 

χ2 = 10.085  Sig.(2-tailed) = 0.344 

 

  จากตาราง 45  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพกับลักษณะการใชงานเว็บบอรด 

พันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา เทากับ 

10.085 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.344  ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพไมมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพัน

ทิปคาเฟ ซึ่งไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ั้งไว 

 

ลักษณะการใชงาน 

อาชีพ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

พนกังานบริษทั/

องคกรเอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว 

อานกระทูเพียงอยางเดียว 39 65 22 23 
 39.00% 41.94% 27.50% 35.94% 
อานกระทูและแสดงความ 34 51 26 21 

 34.00% 32.90% 32.50% 32.81% 
อานกระทูและตั้งกระทูใหม 18 26 26 15 

 18.00% 16.77% 32.50% 23.44% 

อานกระทู แสดงความคิดเหน็  

และตั้งกระทูใหม 

9 13 6 5 

9.00% 8.39% 7.50% 7.81% 
รวม 100 155 80 64 
 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานที่ 1.5  ผูใชบริการที่มีสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใช

เว็บบอรดพันทิปคาเฟแตกตางกนั โดยจาํแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้  

 สมมติฐานขอที่ 1.5.1  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการ 

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

   H0 :  สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกัน  

 H1 :  สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ ดานความถี ่(วันตอสัปดาห)ในการเขาใชบริการเวบ็บอรดแตกตางกนั 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova) ใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) มี

คานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 46  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(วันตอ 

      สัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดจําแนกตามสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ท 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความถี่ในการใชบริการ 

(วันตอสัปดาห) 

ระหวางกลุม 12.280 2 6.140 2.635 0.073 

ภายในกลุม 924.910 397 2.330   

รวม 937.190 399    

 

  จากตาราง 46  ผลการเปรียบเทียบสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ท  กับพฤติกรรมการใชบริการ 

เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่ ในการเขาใชบริการเว็บบอรดของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็โดยใชสถิตทิดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of 

Variance) พบวามีคา Probability (p) เทากบั 0.07 สูงกวาคานัยสาํคัญทางสถิต ิ 0.05 ดังนัน้ จึงตอง

ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ท

ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรด ดานความถี ่ (วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บ

บอรดไมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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 สมมติฐานขอที่ 1.5.2  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใช 

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

 H0 :  สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ ดานความถี ่(คร้ังตอวนั) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั  

 H1 :  สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ ดานความถี ่(คร้ังตอวนั) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova) ใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) มี

คานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 47  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(คร้ัง 

      ตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดจาํแนกตามสถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความถี่ในการใชบริการ 

(คร้ังตอวัน) 

ระหวางกลุม 1.098 2 .549 0.593 0.553 

ภายในกลุม 367.427 397 .926   

รวม 368.524 399    

 

  จากตาราง 47  ผลการเปรียบเทียบสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ท กับ พฤติกรรมการใชบริการ 

เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่ (คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทโดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One - Way 

Analysis of Variance) พบวามีคา Probability (p) เทากบั 0.55 สูงกวาคานัยสาํคัญทางสถิต ิ 0.05 

ดังนัน้ จึงตองยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวาสถานที่ใชบริการ

อินเตอรเนท็ทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด ดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขาใช

บริการเว็บบอรดไมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว  
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 สมมติฐานขอที่ 1.5.3  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใช 

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน 

  สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

  H0 :  สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้งในการเขาใชบริการเวบ็บอรดไมแตกตางกัน  

 H1 :  สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้งในการเขาใชบริการเวบ็บอรดแตกตางกนั 

 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova)) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) 

มีคานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 48  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลา 

      เฉล่ียตอครั้งในการเขาใชบริการเว็บบอรดจําแนกตามสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ท 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดานระยะเวลาใชบริการ

เฉล่ียตอคร้ัง  

ระหวางกลุม 1.817 2 0.908 1.313 0.270 

ภายในกลุม 274.683 397 0.692   

รวม 276.499 399    

 

  จากตาราง 48  ผลการเปรียบเทียบสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ท กับ พฤติกรรมการใชบริการ 

เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทโดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 

Analysis of Variance) พบวามีคา Probability (p) เทากับ 0.27 สูงกวาคานัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ดังนั้น จึงตองยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา สถานที่ใช

บริการอินเตอรเน็ทที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการ

เขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานขอที่ 1.5.4  สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ทมผีลตอชวงเวลาที่ใชบริการ 

ในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H0 :  สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ทไมมีตอชวงเวลาที่ใชบริการในเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

  H1 :  สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ทมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการในเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

 

ตาราง 49  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตามสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ท 

χ2 = 50.243  Sig.(2-tailed) = 0.000** 

  จากตาราง 49  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทกับการ 

ชวงเวลาที่ใชบริการในเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถติิไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ 

พบวา คา χ2 มีคา เทากับ 50.243 และคา Sig (2-tailed) มีคาเทากบั 0.00 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 จึง

ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สถานที่ใชบริการ

อินเตอรเนท็มผีลตอชวงเวลาที่ใชบริการม ในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ั้งไว 

 

ชวงเวลาที่ใชบริการ 
สถานทีใ่ชบรกิารอินเทอรเน็ต 

ที่บาน ที่ทํางาน/สถานศกึษา Internet Cafe 

8.01-12.00 น. 9 27 2 

 3.66% 21.60% 6.90% 

12.01-16.00 น. 31 31 5 

 12.60% 24.80% 17.24% 

16.01-20.00 น 77 34 9 

 31.30% 27.20% 31.03% 

20.01-24.00 น. 120 30 11 

 48.78% 24.00% 37.93% 

00.01-04.00 น. 9 3 2 

 3.66% 2.40% 6.90% 

รวม 246 125 29 

 100.00% 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานขอที่ 1.5.5  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็มผีลตอสถานะการใชบริการ 

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H0 :  สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทไมมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

 

ตาราง 50  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของสถานการณใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตาม สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ท 

χ2 = 2.474 Sig.(2-tailed) = 0.649 

  จากตาราง 50  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทกับ 

สถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถิตไิค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ 

พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 2.474 และคา Sig. (2-tailed) มีคาเทากับ 0.649  ซึ่งมีคามากกวา 0.05    

จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สถานที่ใชบริการ

อินเตอรเนท็ไมมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 

 

 

สถานะการใชบริการ 
สถานทีใ่ชบรกิารอินเทอรเน็ต 

ที่บาน ที่ทํางาน/สถานศกึษา Internet Cafe 

เปนสมาชิก 64 29 5 

 26.02% 23.20% 17.24% 

ใชบัตรผาน 12 8 3 

 4.88% 6.40% 10.34% 

ขาจร 170 88 21 

 69.11% 70.40% 72.41% 

รวม 246 125 29 

 100.00% 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานขอที่ 1.5.6  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็มผีลตอลักษณะการใชงาน 

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H0 :  สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทไมมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

 

ตาราง 51  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของลกัษณะการใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

      จําแนกตาม สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ท 

χ2 = 5.325 Sig.(2-tailed) = 0.50 

  จากตาราง 51  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางสถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทกับ 

ลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ 

พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 5.325 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.50 ซึ่งมีคามากกวา 0.05        

จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวาสถานที่ใชบริการ

อินเตอรเนท็ ไมมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ซึ่งไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ั้งไว 

ลักษณะการใชงาน 
สถานทีใ่ชบรกิารอินเทอรเน็ต 

ที่บาน ที่ทํางาน/สถานศกึษา Internet Cafe 

อานกระทูเพียงอยางเดียว 99 41 10 

 40.24% 32.80% 34.48% 

อานกระทูและแสดงความคดิเห็น 76 44 12 

 30.89% 35.20% 41.38% 

อานกระทูและตั้งกระทูใหม 49 32 4 

 19.92% 25.60% 13.79% 

อานกระทู แสดงความคิดเหน็  22 8 3 

และตั้งกระทูใหม 8.94% 6.40% 10.34% 

รวม 246 125 29 

 100.00% 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานที่ 1.6  ผูใชบริการที่มีอาชพีที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ

แตกตางกนั โดยจําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้  

 สมมติฐานขอที่ 1.6.1  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการ

ใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ (วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเวบ็บอรดแตกตางกนั  

  สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้  

  H0 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด

พันทิปคาเฟ ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั  

 H1 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด

พันทิปคาเฟ ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova) ใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) มี

คานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 52  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(วันตอ 

      สัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดจําแนกประสบการณในการใชอินเทอรเนต็ 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความถี่ในการใชบริการ 

(วันตอสัปดาห) 

ระหวางกลุม 5.177 2 2.589 1.103 0.333 

ภายในกลุม 932.013 397 2.348   

รวม 937.190 399    

 

  จากตาราง 52  ผลการเปรียบเทียบประสบการณในการใชอินเทอรเนต็ กับพฤติกรรมการใช 

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่ (วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต โดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทาง

เดียว (One – Way Analysis of Variance) พบวามีคา Probability (p) เทากับ 0.33 สูงกวาคา

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ จึงตองยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 

หมายความวา ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรด 

ดานความถี ่ (วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเวบ็บอรดไมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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 สมมติฐานขอที่ 1.6.2  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

  สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

   H0 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด

พันทิปคาเฟ ดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั  

 H1 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด

พันทิปคาเฟ ดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน 

  สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova) ใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) มี

คานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 53  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(คร้ัง 

      ตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดจาํแนกประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความถี่ในการใชบริการ 

(คร้ังตอวัน) 

ระหวางกลุม 0.646 2 0.323 0.349 0.706 

ภายในกลุม 367.878 397 0.927   

รวม 368.524 399    

 

  จากตาราง 53  ผลการเปรียบเทียบประสบการณในการใชอินเทอรเนต็  กับพฤติกรรมการใช 

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่ (คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดของผูตอบแบบ 

สอบถาม จําแนกตามประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต โดยใชสถติิทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way Analysis of Variance) พบวามีคา Probability (p) เทากับ 0.71 สูงกวาคานัยสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 ดังนัน้ จึงตองยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา 

ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด ดานความถี่ (คร้ัง

ตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 
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 สมมติฐานขอที่ 1.6.3  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ที่แตกตางกนัมพีฤติกรรม 

การใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลีย่ตอครั้งในการเขาใชบริการเวบ็บอรดแตก 

ตางกนั สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้ 

  H0 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บ

บอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลีย่ตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนั  

 H1 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บ

บอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลีย่ตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน 

สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (One Way 

Anova) ใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed Prob.(p) มี

คานอยกวา 0.05  

 

ตาราง 54  แสดงผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลา 

      เฉล่ียตอครั้งในการเขาใชบริการเว็บบอรดจําแนกตามประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต 

 

พฤติกรรมการใชบรกิาร แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดานระยะเวลาใชบริการ

เฉล่ียตอคร้ัง  

ระหวางกลุม 0.107 2 0.053 0.077 0.926 

ภายในกลุม 276.393 397 0.696   

รวม 276.499 399    

 

   จากตาราง 54  ผลการเปรียบเทียบ ประสบการณในการใชอินเทอรเนต็ กับ พฤติกรรมการใช 

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดของผูตอบแบบ 

สอบถาม จําแนกตามประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต โดยใชสถติิทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way Analysis of Variance) พบวามีคา Probability (p) เทากับ 0.93 สูงกวาคานัยสําคัญ 

ทางสถิต ิ 0.05 ดังนัน้ จึงตองยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา 

ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตที่แตกตางกนัมพีฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรด ดานระยะเวลา

เฉล่ียตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 
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 สมมติฐานขอที่ 1.6.4  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการ

ในเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

 H0 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตไมมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H1 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมผีลตอชวงเวลาที่ใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

 

ตาราง 55  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ จําแนก 

      ตามประสบการณในการใชอินเทอรเนต็ 

χ2 = 10.861  Sig.(2-tailed) = 0.21 

  จากตาราง 55  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตกับ 

การชวงเวลาทีใ่ชบริการในเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการ

ทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 10.861 และคา Sig (2-tailed) มีคาเทากับ 0.21 ซึ่งมีคามากกวา 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา ประสบการณใน

การใชอินเทอรเน็ตไมมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการ ในเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตัง้ไว 

ชวงเวลาที่ใชบริการ 
ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต 

นอยกวา 3 ป 3-5  ป มากกวา 5 ปขึ้นไป 

08.01-12.00 น. 8 1 29 

 10.81% 1.89% 10.62% 

12.01-16.00 น. 17 8 42 

 22.97% 15.09% 15.38% 

16.01-20.00 น 23 21 76 

 31.08% 39.62% 27.84% 

20.01-24.00 น. 25 22 114 

 33.78% 41.51% 41.76% 

00.01-04.00 น. 1 1 12 

 1.35% 1.89% 4.40% 

รวม 74 53 273 

 100.00% 100.00% 100.00% 
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 สมมติฐานขอที่ 1.6.5  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมีผลตอสถานะการใชบริการ 

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 H0 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตไมมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

 H1 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมผีลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ 
 
ตาราง 56  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของสถานะการใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ จําแนก 

      ตามประสบการณในการใชอินเทอรเนต็ 

χ2 = 14.641  Sig.(2-tailed) = 0.00** 

  จากตาราง 56  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตกับ 

สถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถิตไิค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ 

พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 14.641 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.00  ซึ่งมีคานอยกวากวา 0.01 

จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ประสบการณในการใช

อินเทอรเน็ตมผีลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 

สถานะการใชบริการ 
ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต 

นอยกวา 3 ป 3-5 ป มากกวา 5 ปขึ้นไป 

เปนสมาชิก 22 10 66 

 29.73% 18.87% 24.18% 

ใชบัตรผาน 10 4 9 

 13.51% 7.55% 3.30% 

ขาจร 42 39 198 

 56.76% 73.58% 72.53% 

รวม 74 53 273 

 100.00% 100.00% 100.00% 



120 

 

 สมมติฐานขอที่ 1.6.6  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมีผลตอลักษณะการใชบริการ

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

 H0 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตไมมีผลตอลักษณะการใชบริการเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ  

 H1 :  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมผีลตอลักษณะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

 

ตาราง 57  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของลกัษณะการใชงานเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ จําแนก 

      ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต 

χ2 = 21.712  Sig.(2-tailed) = 0.005** 

  จากตาราง 57  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตกับ 

ลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ 

พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 22.252 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.005 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 จึง

ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ประสบการณในการใช

อินเทอรเน็ตมผีลตอลักษณะการใชงานเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 
 
 
 

ลักษณะการใชงาน 
ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต 

นอยกวา 3 ป 3-5  ป มากกวา 5 ปขึ้นไป 

อานกระทูเพียงอยางเดียว 29 24 97 
  39.19% 45.28% 35.53% 
อานกระทูและแสดงความคดิเห็น 33 21 78 
  44.59% 39.62% 28.57% 
อานกระทูและตั้งกระทูใหม 6 4 75 
  8.11% 7.55% 27.47% 
อานกระทู แสดงความคิดเหน็ และตั้งกระทูใหม 6 4 23 
  8.11% 7.55% 8.42% 

รวม 74 53 273 
 100.00% 100.00% 100.00% 
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  สมมติฐานขอที่ 2  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใช

งาน ดานปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรด

พันทิปคาเฟ สามารถเขยีนสมมติฐานไดดังนี ้

  สมมติฐานขอที่ 2.1  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชัน่

การใชงาน ดานปฏิสัมพนัธ และดานประโยชนที่ไดรับมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการใช เว็บบอรด 

พันทิปคาเฟดานความถี่ (วนัตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด  
 H0 :  ทัศนคตทิี่มีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดาน

ปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการใช เว็บบอรดพันทิปคาเฟดาน

ความถี ่(วนัตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด 

  H1 :  ทัศนคตทิี่มีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดาน

ปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการใช เว็บบอรดพันทิปคาเฟดาน

ความถี ่(วนัตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด 

 

ตาราง 58  แสดงการวเิคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร 

      ดานฟงกชั่นการใชงาน ดานปฏิสัมพนัธ และดานประโยชนที่ไดรับกับพฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรด 

      พนัทิปคาเฟดานความถี่ (วันตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเวบ็บอรด 

 
ทัศนคติของผูใชบริการ 

พฤติกรรมการใชบรกิารเว็บบอรดพันทิป
คาเฟดานความถี่ (วันตอสัปดาห) 

 
ระดับความสมัพันธ 

n r Sig.(2tailed) 

ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร 400 0.091 0.07 ไมมีความสัมพันธ 

ดานฟงกชั่นการใชงาน  400 0.077 0.12 ไมมีความสัมพันธ 

ดานปฏิสัมพนัธ  400 0.095 0.06 ไมมีความสัมพันธ 

ดานประโยชนที่ไดรับ 400 0.107* 0.03 ความสมัพันธระดับตํ่ามาก 

*มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 จากตาราง 58  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติทีม่ีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา 

ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดานปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับกบัพฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่ (วนัตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด ดวยสถิติ
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สัมพันธอยางงายของเพยีรสัน (Pearson Product Moment Correlation) ซึ่งสามารถอธิบายแยกตาม

ทัศนคติแตละประเภทไดดังนี ้

 ทัศนคติ ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร 
 ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร 

กับพฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟดานความถี ่ (วันตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการ

เว็บบอรด สามารถวิเคราะหไดดังนี ้จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากับ 0.07 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอ

เว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมลู ขาวสาร ไมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิป

คาเฟดานความถี่ (วนัตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 ทัศนคติ ดานฟงกชั่นการใชงาน 
 ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานฟงกชั่นการใชงาน กับ

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ (วนัตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเว็บ

บอรด สามารถวิเคราะหไดดังนี ้จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากบั 0.123 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอ

เว็บบอรด ดานฟงกชัน่การใชงาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ

ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 ทัศนคติ ดานปฏสิัมพันธ 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานการปฏิสัมพันธ กับ

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ (วันตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเว็บ

บอรด สามารถวิเคราะหไดดังนี้ จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากับ 0.057  ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอ

เว็บบอรด ดานการปฏิสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ

ดานความถี่ (วันตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 ทัศนคติ ดานประโยชนทีไ่ดรับ 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานประโยชนที่ไดรับ กับ

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ (วันตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเว็บ

บอรด สามารถวิเคราะหไดดังนี้ จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากับ 0.032  ซึ่งนอยกวา 

0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยที่คาสัมประสิทธ
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สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.107 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน และมีความสัมพันธในระดับตํ่ามาก กลาวคือ ถาผูใชบริการมี ทัศนคติตอเว็บบอรดดาน

ประโยชนที่ไดรับ เพิ่มมากขึ้น พฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ (วันตอ

สัปดาห) ในการเขามาใชบริการจะเพิ่มข้ึนเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

  สมมติฐานขอที่ 2.2  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชัน่ 

การใชงาน ดานปฏิสัมพนัธ และดานประโยชนที่ไดรับมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการใช เว็บบอรดพัน

ทิปคาเฟดานความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด  
 H0 :  ทัศนคตทิี่มีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดาน

ปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการใช เว็บบอรดพันทิปคาเฟดาน

ความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด 

  H1 :  ทัศนคตทิี่มีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดาน

ปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการใช เว็บบอรดพันทิปคาเฟดาน

ความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด 

 

ตาราง 59  แสดงการวเิคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร 

      ดานฟงกชั่นการใชงาน ดานปฏิสัมพนัธ และดานประโยชนที่ไดรับกับพฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรด 

      พนัทิปคาเฟดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด 

ทัศนคติของผูใชบริการ พฤติกรรมการใชบรกิารเว็บบอรดพันทิป
คาเฟดานความถี่ (ครั้งตอวัน) 

ระดับความสมัพันธ 

n r Sig.(2tailed) 

ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร  400 -0.017 0.73 ไมมีความสัมพันธ 

ดานฟงกชั่นการใชงาน  400 -0.061 0.22 ไมมีความสัมพันธ 

ดานปฏิสัมพนัธ  400 0.018 0.72 ไมมีความสัมพันธ 

ดานประโยชนที่ไดรับ 400 0.052 0.30 ไมมีความสัมพันธ 

 

  จากตาราง 59  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติทีม่ีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา 

ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดานปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับกับพฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่ (คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด ดวยสถติิสัมพันธ
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อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) ซึง่สามารถอธิบายแยกตามทศันคติ  

แตละประเภทไดดังนี้ 

 
  ทัศนคติ ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร 
  ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร 

กับพฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการเว็บ

บอรด สามารถวิเคราะหไดดังนี ้ จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากับ 0.73 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอ

เว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมลู ขาวสาร ไมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิป

คาเฟดานความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 
  ทัศนคติ ดานฟงกชั่นการใชงาน 
  ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานฟงกชั่นการใชงาน กับ 

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด 

สามารถวิเคราะหไดดังนี ้จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากับ 0.22 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น

คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด 

ดานฟงกชั่นการใชงาน ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่

(คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว  

 
  ทัศนคติ ดานปฏสิัมพันธ 
  ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานการปฏิสัมพันธ กบั 

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด 

สามารถวิเคราะหไดดังนี ้จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากับ 0.72 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น

คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด 

ดาน การปฏสัิมพันธ ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการใชบริการ เว็บบอรดพนัทิปคาเฟดานความถี่ 

(คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 

 
  ทัศนคติดานประโยชนที่ไดรับ  
  ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานประโยชนที่ไดรับ  กับ 

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ในการเขามาใชบริการเวบ็บอรด  สามารถ 
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วิเคราะหไดดังนี ้จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากับ 0.30 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ นัน่

คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด 

ดานประโยชนที่ไดรับ ไมมีความสัมพนัธ กับพฤตกิรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่

(คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว  

  สมมติฐานขอที่ 2.3  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชัน่ 

การใชงาน ดานปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับมีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการใช เว็บบอรด 

พันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด  
 H0 :  ทัศนคตทิี่มีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดาน

ปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการใช เว็บบอรดพันทิปคาเฟดาน

ระยะเวลาเฉลีย่ตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด 

  H1 :  ทัศนคตทิี่มีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดาน

ปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการใช เว็บบอรดพันทิปคาเฟดาน

ระยะเวลาเฉลีย่ตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด 

 

ตาราง 60  แสดงการวเิคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร 

      ดานฟงกชั่นการใชงาน ดานปฏิสัมพนัธ และดานประโยชนที่ไดรับกับพฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรด 

      พนัทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเวบ็บอรด 

 
ทัศนคติของผูใชบริการ 

พฤติกรรมการใชบรกิารเว็บบอรดพันทิป
คาเฟดานระยะเวลาเฉลีย่ตอครั้ง 

 
ระดับความสมัพันธ 

n r Sig.(2tailed) 

ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร  400 -0.040 0.43 ไมมีความสัมพันธ 

ดานฟงกชั่นการใชงาน  400 -0.063 0.21 ไมมีความสัมพันธ 

ดานปฏิสัมพนัธ  400 0.052 0.30 ไมมีความสัมพันธ 

ดานประโยชนที่ไดรับ 400 0.105* 0.04 ความสมัพันธระดับตํ่ามาก 

*มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 จากตาราง 60  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติทีม่ีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา 

ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดานปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับกับพฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเวบ็บอรด ดวยสถติิสัมพันธ
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อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) ซึ่งสามารถอธิบายแยกตามทัศนคต ิ   

แตละประเภทไดดังนี้ 

 
 ทัศนคติ ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร 
   ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร 

กับพฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้ง ในการเขามาใชบริการเว็บ

บอรด สามารถวิเคราะหไดดังนี ้ จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากับ 0.43 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอ

เว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมลู ขาวสาร ไมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิป

คาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้ง ในการเขามาใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 
  ทัศนคติ ดานฟงกชั่นการใชงาน 
   ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานฟงกชั่นการใชงาน กับ 

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเว็บ

บอรด สามารถวิเคราะหไดดังนี ้ จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากับ 0.21 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1)หมายความวา ทัศนคตทิี่มีตอ

เว็บบอรด ดานฟงกชัน่การใชงาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ

ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ังในการเขามาใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว  
 
  ทัศนคติ ดานปฏสิัมพันธ 
  ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานการปฏิสัมพันธ กบั 

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเว็บ

บอรด สามารถวิเคราะหไดดังนี ้ จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากับ 0.30 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอ

เว็บบอรด ดานการปฏิสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ

ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว  

 
  ทัศนคติ ดานประโยชนทีไ่ดรับ 
 ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานประโยชนที่ไดรับ  กบั 

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง  ในการเขามาใชบริการเวบ็ 
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บอรด สามารถวิเคราะหไดดังนี ้จากการทดสอบพบวาคา Sig. (2-Tailed) เทากบั 0.04  ซึ่งนอยกวา 

0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยที่คาสมัประสิทธ

สหสัมพนัธ (r) มีคาเทากบั 0.105 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองขางตนมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกนั และมีความสัมพนัธในระดับตํ่ามาก กลาวคอื ถาผูใชบริการมี ทัศนคติตอเว็บบอรดดาน

ประโยชนที่ไดรับ เพิ่มมากขึ้น พฤตกิรรมการใชบริการ เว็บบอรดพนัทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอ

คร้ัง ในการเขามาใชบริการจะเพิ่มข้ึนเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 61  แสดงผลสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1  ผูใชบริการอินเทอรเน็ตทีม่ีขอมูลสวนตวั ประกอบดวย 

  เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ และสถานที่ใชอินเทอรเน็ต 

  ตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟตางกนั 

สมมติฐานขอที่ 1.1  เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด แตกตางกนั  

 สมมติฐานขอที่ 1.1.1 เพศที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการ ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(วันตอสัปดาห)  

 ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

 สมมติฐานขอที่ 1.1.2  เพศที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการ ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(คร้ังตอวัน)  

 ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สมมติฐานขอที่ 1.1.3 เพศที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการ ยอมรับสมมติุฐาน 

 เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง 

 ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สมมติฐานขอที่ 1.1.4 เพศมีผลตอชวงเวลาในการใชบริการ  ไมยอมรับสมมุติฐาน 

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 สมมติฐานขอที่ 1.1.5  เพศมีผลตอสถานการณใชบริการเว็บบอรด ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 พันทิปคาเฟ 
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ตาราง 61  (ตอ) 

สมมติฐาน         ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 สมมติฐานขอที่ 1.1.6  เพศมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรด ยอมรับสมมติุฐาน 

 พันทิปคาเฟ 

สมมติฐานขอที่ 1.2  อายทุี่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรด 

  แตกตางกนั 

  สมมติฐานขอที่ 1.2.1  อายุที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการ ไมยอมรับสมมุติฐาน 

  เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(วันตอสัปดาห)  

  ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สมมติฐานขอที่ 1.2.2  อายุที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการ ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(คร้ังตอวัน)  

 ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สมมติฐานขอที่ 1.2.3  อายุที่แตกตางกนัมีผลตอพฤติกรรมการ ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอครั้ง  

 ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

 สมมติฐานขอที่ 1.2.4  อายุมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการใน   ยอมรับสมมติุฐาน 

 เว็บบอรดพันทิป 

 สมมติฐานขอที่ 1.2.5  อายุมีผลตอสถานการณใชบริการเว็บบอรด ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 พันทิปคาเฟ 

 สมมติฐานขอที่ 1.2.6  อายุมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรด ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 พันทิปคาเฟ 

สมมติฐานขอที่ 1.3  ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกนัมผีลตอพฤติกรรมการใช 

  บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ แตกตางกนั 

 สมมติฐานขอที่ 1.3.1  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรม ยอมรับสมมติุฐาน 

 การใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี(่วันตอสัปดาห)  

 ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 
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ตาราง 61  (ตอ) 

สมมติฐาน         ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 สมมติฐานขอที่ 1.3.2  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรม ยอมรับสมมติุฐาน 

 การใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(คร้ังตอวัน)  

 ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

 สมมติฐานขอที่ 1.3.3  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรม ยอมรับสมมติุฐาน 

 การใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลีย่ตอคร้ังในการ 

 เขาใชบริการเว็บบอรดแตกตาง 

 สมมติฐานขอที่ 1.3.4  ระดับการศึกษามีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการ  ยอมรับสมมติุฐาน 

 เว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

 สมมติฐานขอที่ 1.3.5  ระดับการศึกษามีผลตอสถานะการใชบริการ  ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 เว็บบอรด พันทิปคาเฟ 

 สมมติฐานขอที่ 1.3.6  ระดับการศึกษามีผลตอลักษณะการใชงาน ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 เว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

สมมติฐานขอที่ 1.4  อาชพีที่แตกตางกนัมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ 

  เว็บบอรด พนัทิปคาเฟ  แตกตางกัน 

 สมมติฐานขอที่ 1.4.1  อาชีพที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการ  ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ (วันตอสัปดาห)  

 ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั   

 สมมติฐานขอที่ 1.4.2  อาชีพที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการ  ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่(คร้ังตอวัน) 

 ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สมมติฐานขอที่ 1.4.3  อาชีพที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการ  ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลีย่ 

 ตอคร้ังในการเขาใชบริการเวบ็บอรดแตกตางกนั  

 สมมติฐานขอที่ 1.4.4  อาชีพมผีลตอชวงเวลาที่ใชบริการเว็บบอรด  ยอมรับสมมติุฐาน 

 พันทิปคาเฟ 
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ตาราง 61  (ตอ) 

สมมติฐาน         ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 สมมติฐานขอที่1.4.5  อาชีพมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรด ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 พันทิปคาเฟ 

 สมมติฐานขอที่1.4.6  อาชีพมีผลตอลักษณะการใชงาน  ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 เว็บบอรดพันทิปคาเฟ    

สมมติฐานขอที่ 1.5  สถานที่ใชอินเทอรเน็ตที่แตกตาง กันมีผลตอพฤติกรรม 

 การใชบริการเว็บบอรด พนัทิปคาเฟ แตกตางกนั 

 สมมติฐานขอที่ 1.5.1  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ทีแ่ตกตาง ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 กันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

 ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน 

 สมมติฐานขอที่ 1.5.2  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ทีแ่ตกตางกนั ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 มีพฤติกรรม การใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ (คร้ังตอวนั) 

 ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

 สมมติฐานขอที่ 1.5.2  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ทีแ่ตกตางกนั ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 มีพฤติกรรม การใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ (คร้ังตอวนั) 

 ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

 สมมติฐานขอที่ 1.5.3  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ทีแ่ตกตางกนัม ี ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลีย่ 

 ตอคร้ังในการเขาใชบริการแตกตางกนั  

 สมมติฐานขอที่ 1.5.4 สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ตมผีลตอ   ยอมรับสมมติุฐาน 

 ชวงเวลาที่ใชบริการเว็บบอรด 

 สมมติฐานขอที่ 1.5.5  สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ตมผีลตอ  ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 สถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 สมมติฐานขอที่ 1.5.6  สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ตมผีลตอ  ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 
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ตาราง 61  (ตอ) 

สมมติฐาน         ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานขอที่ 1.6  ประสบการณที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใช 

 บริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ แตกตางกนั 

 สมมติฐานขอที่ 1.6.1  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตที ่ ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

 ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน  

 สมมติฐานขอที่ 1.6.2  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตที ่ ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 ดานความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั 

 สมมติฐานขอที่ 1.6.3  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต  ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ  

 ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั  

 สมมติฐานขอที่ 1.6.4  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมีผล ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ตอชวงเวลาทีใ่ช บริการเว็บบอรด 

 สมมติฐานขอที่ 1.6.5  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมีผลตอ ยอมรับสมมติุฐาน 

 สถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 สมมติฐานขอที่ 1.6.6  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต  ยอมรับสมมติุฐาน 

 มีผลตอลักษณะการใชบริการเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

สมมุติฐานที่ 2  ทัศนคติของผูใชบริการทีม่ีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

  มีความสมัพนัธ กับพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  

  สมมติฐานขอที่ 2.1  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร 

  ดานฟงกชั่นการใชงาน ดานปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับมีความสัมพนัธ 

  กบัพฤตกิรรมการใช เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี ่(วันตอสัปดาห)  

  ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด  
 ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร      ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ดานฟงกชั่นการใชงาน      ไมยอมรับสมมุติฐาน 
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ตาราง 61  (ตอ) 

สมมติฐาน         ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 ดานปฏิสัมพนัธ       ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ดานประโยชนที่ไดรับ      ยอมรับสมมติุฐาน 

สมมติฐานขอที่ 2.2  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร 

  ดานฟงกชั่นการใชงาน ดานปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับ 

  มีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการใช เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่

  (คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด  
 ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร      ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ดานฟงกชั่นการใชงาน      ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ดานปฏิสัมพนัธ       ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ดานประโยชนที่ไดรับ      ไมยอมรับสมมุติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 2.3  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร 

  ดานฟงกชั่นการใชงาน ดานปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับ 

  มีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการใช เว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

  ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด  
 ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร      ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ดานฟงกชั่นการใชงาน      ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ดานปฏิสัมพนัธ       ไมยอมรับสมมุติฐาน 

 ดานประโยชนที่ไดรับ      ยอมรับสมมติุฐาน 

  

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 การวิจยัครั้งนีศ้ึกษา ถึงทัศนคติและพฤตกิรรมของผูที่ใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ ซึ่ง

เปนเวบ็บอรดที่ไดรับความนยิมเปนอยางมาก ซึง่ผลการวิจัยที่ไดศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนําไปใช

เปนประโยชนตอการพัฒนาเว็บบอรด พนัทิปคาเฟ ใหดีข้ึน ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

ไดมากขึ้นและ นําไปใชเปนแนวทางใหกับนักพัฒนาเว็บไซตของคนไทยหรือผูประกอบอื่นๆ ที่มีความ

สนใจทางดานเว็บบอรด สามารถนําผลการวิจัย ไปใชในการวางแผนจัดทาํหรือพฒันาเว็บบอรดให

ตรงตอความตองการของผูใชบริการมากทีสุ่ด 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

  1.  เพื่อศึกษาลักษณะของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานที่ใชอินเทอรเน็ต และประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ที่มีผลตอ พฤติกรรมการ ใชบริการเว็บ

บอรด พันทิปคาเฟ 

  2.  เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการที่มีตอเว็บบอรดพนัทิปคาเฟในดานเนื้อหาขอมูล

ขาวสาร ฟงกชั่นการใชงาน การปฏสัิมพนัธ และประโยชนที่ไดรับ 

  3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟของผูใชบริการ 

  4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอ เว็บบอรด พันทิปคาเฟกับพฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 

สมมติฐานการวิจัย 
  1.  ผูใชบริการอินเทอรเน็ตทีม่ีขอมูลสวนตวั ประกอบดวย เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานที่ใชอินเทอรเน็ต และ ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บ

บอรด พันทิปคาเฟ ตางกัน 

  2.  ทัศนคติของผูใชบริการทีม่ีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟ มคีวามสัมพันธ กับพฤตกิรรมการใช

บริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาเกีย่วกับ ทศันคติและพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรด พัน

ทิปคาเฟ มีขอบเขตของการวิจัยดังตอไปนี ้
 

  ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการอินเตอรเนท็ ที่ใชบริการเว็บไซต 

www.pantip.com โดยคาเฉลี่ยของผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2553 อยูที่

ประมาณ 217,000 คน (www.truehits.net: Online)  
 

 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ไดแก ผูใชบริการอินเทอรเนต็ ที่ใชบริการเว็บไซต 

www.pantip.com และ เคยใชบริการเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ เนื่องจากทราบจํานวนประชากรซึ่ง

สามารถคาํนวณไดจากสูตร ยามาเน (ประคอง  กรรณสูต.  2538: 10-11; อางอิงจาก Yamane. 

1970: 580-581) โดยกําหนดที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนทีย่อมรับไดเทากบั

รอยละ 0.05 ไดขนาดตัวอยาง 400 คน โดยวิธีการเลือกตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบอาศัย 

ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑความเตม็ใจและยินดทีี่จะ

ใหขอมูล เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถามครบตามขนาดที่กําหนด โดยจะPost ไป

ที่ Web แลวใหคนเขามากรอกขอมูลของแบบสอบถาม  

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือตามลําดับ

ดังนี ้

 1.  ศึกษาขอมลูจากวารสารทางธุรกิจ ตํารา แนวคิด ทฤษฎี ขอมูลจากอินเตอรเน็ต และ

งานวิจยัที่เกี่ยวของกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางกรอบ

แนวคิดและแบบสอบถาม 

 2.  กาํหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึง่เกีย่วของกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนของผูหางาน และสรางแบบสอบถามจําลอง โดย

แบบ สอบถามที่สรางขึ้นมาจะตองมีความสอดคลองกบัวัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง 

 3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามทีส่รางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา 

(Content Validity) และขอบกพรองของคาํถาม เพื่อใหมคีวามสอดคลองกับวัตถุประสงค นยิามศพัท 

และกลุมตัวอยาง 
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 4.  ประมวลความเหน็ของผูเชี่ยวชาญทัง้หมดที่ไดรับการพิจารณาแบบสอบถามเปนรายขอ 

แลวนํามาปรบัปรุงแบบสอบถามใหเปนไปตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ 

 5.  นาํแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอย ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางในขัน้ตน (Try – out) 

จํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหา 

คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α-Coefficient) โดยวิธกีารคํานวณของครอนบัค (Cronbach) โดยในการวิจัย

คร้ังนี้ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานเนื้อหา ขอมูลขาวสาร เทากับ 0.728 คาความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามดานฟงกชั่นการใชงานเทากบั 0.704 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานการ

ปฏิสัมพันธเทากับ 0.811 และคาความเชือ่มั่นของ แบบสอบถามดานประโยชนที่ไดรับ เทากับ 0.797 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การวิจยัเรื่องนีเ้ปนการวิจัยเชงิพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี ้

  1.  แหลงขอมลูทุติยภูม ิ(Secondary Data) ไดจากการศกึษาคนควาจากหนงัสือ วารสาร 

บทความ ขอมูลจากอนิเตอรเน็ต เอกสาร สารนิพนธ วทิยานพินธและงานวิจยัที่เกี่ยวของตางๆ  

 2.  แหลงขอมลูปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม 

ตัวอยาง โดยมีข้ันตอนในการดําเนนิงาน ดังนี ้ ขอจดหมายจากบัณฑิตวทิยาลยั เพื่อขอความรวมมือ

ในการตอบแบบสอบถาม ดาํเนนิการเก็บขอมูลตามขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะดาํเนนิการ

สงแบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถามพรอมทัง้ชี้แจงถงึวัตถุประสงคของการทาํวิจัย ตลอดจน

ลักษณะของแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันแลวจึงทําการตอบ

แบบสอบถาม โดยจะใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเองเพื่อดาํเนนิการจัดทาํขอมลูและ

การวเิคราะหขอมูลตอไป 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 1.  การจัดกระทําขอมลู  หลังจากรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดจัดทําและ

ดําเนนิการวิเคราะหขอมูล ดงันี ้

 1.1  ตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความ

สมบูรณของการตอบแบบสอบถาม โดยทาํการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

 1.2  ลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได

กําหนดรหัสไวลวงหนา 
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 1.3  การประมวลผลขอมูล (Processing) ขอมูลที่ลงรหสัแลวนํามาทาํการบนัทกึโดยใช

เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูล ซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 

(Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) เพื่อทาํการวิเคราะหขอมูล 

 2.  การวิเคราะหขอมลู 

 2.1  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชสถิติพืน้ฐาน ไดแก 

  2.1.1  การหารอยละ (Percentage) เพื่อใชแปลความหมายของ ตอนที ่1 ลักษณะ

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตในขอที ่1 – 6 และตอนที่ 4 พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ขอที่ 

4 – 7 

  2.1.2  การหาคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของตอนที ่2 ทัศนคติของ

ผูใชบริการที่มตีอเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ ทัง้ 4 ดาน ดานเนื้อหา ขอมูลขาวสาร ขอ 1-6 ดานฟงกชัน่การ

ใชงาน ขอ 1-7 ดานการปฏิสัมพันธ ขอ 1-5 และดานประโยชนที่ไดรับ ขอ 1-5 และตอนที ่3 พฤติกรรม

การของผูใชบริการเว็บบอรด ขอที ่1 – 3 

  2.1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) เพื่อใชแปลความหมายของ 

ตอนที ่2 ทัศนคติของผูใชบริการที่มีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ทัง้ 4 ดาน ดานเนื้อหา ขอมูลขาวสาร ขอ 

1-6 ดานฟงกชั่นการใชงาน ขอ 1-7 ดานการปฏิสัมพันธ ขอ 1-5 และดานประโยชนทีไ่ดรับ ขอ 1-5 

และตอนที ่3 พฤติกรรมการของผูใชบริการเว็บบอรด ขอที ่1 – 3 

 2.2  การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ใชในการทดสอบสมมติฐาน

โดยใชสถิติดังนี ้

  2.2.1  คา t- test (Independent-Sample) ใชในการทดสอบขอมูลประเภทนาม

บัญญัติในการทดสอบสมมตฐิานขอที ่1 

  2.2.2  คาความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใชในการทดสอบขอมูล

ประเภทเรียงลาํดับในการทดสอบสมมติฐานขอที ่1 กรณีพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 

ใชเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่รายคู โดยใชสูตรตามวิธีการ Scheffe’s Multiple Contrasts  

  2.2.3  คาสถิต ิChi - square( χ2 )ใชในการทดสอบสมมติฐานขอที ่1  

   2.2.4  สูตรสถิติอยางงายของเพยีรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ใชในการทดสอบขอมูลประเภทอันตรภาคชัน้ในการทดสอบสมมติฐานขอที ่2 

 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

 คาสัมประสิทธสหสัมพันธ ระดับความสัมพันธ 

 0.91 – 1.00  หมายถงึ  มีคาสัมพนัธสูงมาก 

 0.71 – 0.90  หมายถงึ  มีคาสัมพนัธสูง 
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 0.31 – 0.70  หมายถงึ  มีคาสัมพนัธปานกลาง 

 0.01 – 0.30  หมายถงึ  มีคาสัมพนัธต่าํ 

 0.00    หมายถึง  มคีาไมสัมพนัธ 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤตกิรรมของผูใชบริการเว็บบอรด    

พันทิปคาเฟ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี ้

 สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการทีต่อบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ที่ตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 400 คน มีรายละเอยีดดังนี ้สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 240 คน คิดเปนรอย

ละ 60 อาย ุ25-34 ป จาํนวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.02 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จาํนวน 

267 คน คิดเปนรอยละ 66.80 มีอาชพีพนกังานบริษทั / องคกรเอกชน จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 

38.80 ใชอินเทอรเน็ตจากทีบ่าน จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 61.5  และ มีประสบการณการใช

อินเทอรเน็ต 5 ปข้ึนไป จาํนวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.20 

 สวนที ่2  การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัทัศนคติทีม่ีตอเว็บบอรดพันทิปคาเฟ พบวา ทัศนคติของ

ผูใชบริการที่มตีอเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ ดานเนื้อหา ขอมลูขาวสาร และ ดานฟงกชัน่การใชงาน อยูใน

ระดับดีโดยมีคาเฉลี่ย 4.11 และ 4.16 ตามลําดับ สวนดานการปฏิสัมพนัธ และ ดานประโยชนที่ไดรับ 

อยูในระดบัดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.21 และ 4.22 ตามลาํดบั  

 สวนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ พบวา 

  -  ความถี่ในการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ  โดยเฉลี่ยประมาณ 3.55 วันตอสัปดาห 

ผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใชบริการเว็บบอรด ต่ําสุด 1 วันตอสัปดาห และสูงสุด 7 วันตอ

สัปดาห 

  -  ความถี่ในการใชบริการเวบ็บอรด โดยเฉลี่ยประมาณ 1.48 คร้ังตอวัน ผูตอบแบบสอบถาม

มีความถี่ในการใชบริการเว็บบอรด ต่ําสุด 0 คร้ังตอวัน และสูงสุด 10 คร้ังตอวัน 

  -  ระยะเวลาในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดยเฉลี่ย 1.31 ชั่วโมง หรือคิดเปน 1 

ชั่วโมง 18 นาท ีและมีระยะเวลาในการใชบริการเว็บบอรดโดยเฉลี่ยตอคร้ังต่ําที่สุด 30 นาท ีและมี

ระยะเวลาการใชบริการโดยเฉลี่ยตอคร้ังสูงที่สุด 8 ชั่วโมง 
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  -  การเลือกใชงานหองสนทนา ที่ใชบริการบอยมากที่สุดเปนอันดับ 1 ไดแก หองเฉลิมไทย 

มากที่สุด รองลงมาคือ หองโตะเครื่องแปง และ อันดับสามคือหองราชดําเนนิสวนคอลัมนทีม่ีคนใช

นอยที่สุดไดแก หองถนนนักเขียน โดยมีจาํนวน 67, 47, 39 และ 1 คนตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 

16.8, 11.8, 9.8 และ 0.20 ตามลําดับ 

  -  มีชวงเวลาในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ สวนใหญอยูในชวงเวลา 20.01-24.00 น. 

จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.20 ใชบริการในชวงเวลา 16.01-20.00 น. จํานวน 120 คน คิดเปน

รอยละ 30 ใชบริการในชวงเวลา 12.01-16.00 น.จาํนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 ใชบริการใน

ชวงเวลา 8.01-12.00 น จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และ ใชบริการในชวงเวลา 12.01-16.00 

น จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5  

  -  สถานะการใชงานเว็บบอรดพันทิป สถานะเปนขาจร (ไมไดเปนสมาชิกและ ไมไดลงทะเบียน) 

จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.8  มีสถานะเปนสมาชกิ จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และ มี

สถานะเปนบตัรผาน (ลงทะเบียนแตไมไดเปนสมาชิก) จาํนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8  

  -  ลักษณะการใชงานอานกระทูเพยีงอยางเดียว จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 อาน

กระทูและแสดงความคิดเหน็ จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.5  และ อานกระทู แสดงความคิดเห็น 

และตั้งกระทู จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 29.4   

  สวนที ่4  การวิเคราะหขอมลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1  ลักษณะผูใชบริการอินเทอรเน็ต ไดแก เพศ อาย ุการศึกษา อาชพี สถานที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ต ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพัน

ทิปคาเฟโดยจาํแนกตามตัวแปรดังนี้ 

  สมมติฐานขอที่ 1.1  เพศแตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชเว็บบอรดพนัทิปคาเฟแตกตางกัน  

 สมมติฐานขอที่ 1.1.1  เพศที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ 

ดานความถี่ในการเขาใชบริการเว็บบอรด (วันตอสัปดาห) ไมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่

ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

  สมมติฐานขอที่ 1.1.2  เพศแตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

ดานความถี่ในการเขาใชบริการเว็บบอรด (คร้ังตอวัน) ไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

  สมมติฐานขอที่ 1.1.3  เพศที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ 

ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเวบ็บอรดแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ั้งไว  
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  สมมติฐานขอที่ 1.1.4  เพศไมมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการ ในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

  สมมุติฐานขอที่ 1.1.5  เพศไมมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ อยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

  สมมุติฐานขอที่ 1.1.6  เพศมีผลตอลักษณะการใชงานในเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

  สมมติฐานขอที่ 1.2  อายแุตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชเว็บบอรดพนัทิปคาเฟแตกตางกัน  

 สมมติฐานขอที่ 1.2.1  อายุแตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่

ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 สมมติฐานขอที่ 1.2.2  อายุแตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

ดานความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.2.3  อายุที่แตกตางกนัมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด   

พันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.2.4  อายุมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ อยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.2.5  อายุไมมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.2.6  อายุไมมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ อยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.3  ระดบัการศึกษาทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ 

แตกตางกนั  

 สมมติฐานขอที่ 1.3.1  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรด 

ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ั้งไว  

 สมมุติฐานขอที่ 1.3.2  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรด

พันทิปคาเฟ ดานความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานขอที่ 1.3.3  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรด

พันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั อยางมนีัยสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 สมมติฐานขอที่ 1.3.4  ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ ดานชวงเวลาที่ใชบริการบอยที่สุด อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว  

 สมมติฐานขอที่ 1.3.5  ระดับการศึกษาไมมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพนัทิป

คาเฟ อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.3.6  ระดับการศึกษาไมมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

  สมมติฐานขอที่ 1.4  อาชพีที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชเว็บบอรดพันทิปคาเฟแตกตางกัน 

 สมมติฐานขอที่ 1.4.1  อาชีพแตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ 

ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรด ไมแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.4.2  อาชีพแตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ 

ดานความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรด ไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 สมมติฐานขอที่ 1.4.3  อาชีพที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป

คาเฟ ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้งในการเขาใชบริการเวบ็บอรดไมแตกตาง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.4.4  อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

ดานชวงเวลาที่ใชบริการเวบ็บอรดอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.4.5  อาชีพไมมีผลตอสถานะการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.4.6  อาชีพไมมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.5  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชเว็บบอรด

พันทิปคาเฟแตกตางกนั  
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 สมมติฐานขอที่ 1.5.1  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรด ดานความถี่ (วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเวบ็บอรดไมแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 สมมติฐานขอที่ 1.5.2  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรด ดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 สมมติฐานขอที่ 1.5.3  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ทีแ่ตกตางกนัมพีฤติกรรมการใช

บริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ังในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกัน 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.5.4  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็มผีลตอชวงเวลาที่ใชบริการ ใน

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.5.5  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ไมมีผลตอสถานะการใชบริการ

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.5.6  สถานที่ใชบริการอินเตอรเนท็ ไมมีผลตอลักษณะการใชงานเว็บ

บอรดพันทิปคาเฟ อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.6  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใช

เว็บบอรดพันทิปคาเฟแตกตางกนั  

 สมมติฐานขอที่ 1.6.1  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ที่แตกตางกนัมพีฤติกรรม

การใชบริการเว็บบอรด ดานความถี ่(วันตอสัปดาห) ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกนัอยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.6.2  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ที่แตกตางกนัมพีฤติกรรม

การใชบริการเว็บบอรด ดานความถี ่(คร้ังตอวัน) ในการเขาใชบริการเวบ็บอรดไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.6.3  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ที่แตกตางกนัมพีฤติกรรม

การใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ ดานระยะเวลาเฉลีย่ตอครั้งในการเขาใชบริการเวบ็บอรดไม

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.6.4  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตไมมีผลตอชวงเวลาที่ใชบริการ 

ในเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.6.5  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมีผลตอสถานะการใชบริการ

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานขอที่ 1.6.6  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บบอรด

พันทิปคาเฟดานลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 

สมมติฐานขอที่ 2  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชั่นการใชงาน ดาน

ปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการใชบริการ เวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

 สมมติฐานขอที่ 2.1  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชัน่การ 

ใชงาน และดานปฏิสัมพันธ ไมมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟดาน

ความถี่ (วันตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว แต ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานประโยชนที่ไดรับ มีความสัมพนัธกับ

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี่ (วนัตอสัปดาห) อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 2.2  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชัน่การ 

ใชงาน ดานปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับไมมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการใช เว็บบอรดพัน

ทิปคาเฟดานความถี ่ (คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมติฐานขอที่ 2.3  ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรด ดานเนือ้หา ขอมูล ขาวสาร ดานฟงกชัน่การ 

ใชงาน และดานปฏิสัมพันธ ไมมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟดาน

ระยะเวลาเฉลีย่ตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเว็บบอรดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว แต ทัศนคติที่มีตอเว็บบอรดดานประโยชนที่ไดรับ มีความสัมพนัธกับ

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเว็บ

บอรดอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการวิจัยเกีย่วกับ ทัศนคติและพฤตกิรรมของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิป 

คาเฟ สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 

 1.  จากการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ  ที่ตอบแบบ 

สอบถาม จํานวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอาย ุ 25-34 ป ระดับการ 

ศึกษาสงูสุดอยูในระดับปริญญาตรี และมีอาชพีพนักงานบริษัท / องคกรเอกชน สอดคลองกับของ 

สุธนา  หรูวจิิตรพงษ (2550)  ไดทําการวิจัยเรื่องความคิดเหน็ของผูใชเว็บบอรดของเว็บไซตพนัทิป

ดอทคอมที่มีตอความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารในเว็บบอรดของเว็บไซตพันทิปดอทคอม : กรณ ี
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ศึกษาหองเฉลมิไทย ซึง่พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอย มอีายุระหวาง 25-

34 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนกังานเอกชนมากที่สุด  

 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลทศันคติในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  ของผูตอบแบบ 

สอบถาม จํานวน 400 คน พบวา ทัศนคติในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ซึ่งจาํแนก ออกเปน 4 

ดาน คือ ดานเนื้อหาขอมูลขาวสาร ดานฟงกชัน่การใชงาน ดานปฏิสัมพันธ และดานประโยชนที่ไดรับ 

อยูในระดับดีและดีมาก  

 ดานเนื้อหาขอมูลขาวสาร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมทีัศนคติ อยูในระดับดีโดยมี

คาเฉลีย่ เทากบั 4.11 โดยเมื่อศึกษารายขอจะพบวา ทัง้หกขอ ผูใชบริการมีทศันคติในระดับดีถงึดมีาก

ทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจยัของ สุธนา  หรูวิจิตรพงษ (2550) ไดทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็น

ของผูใชเว็บบอรดของเว็บไซตพันทิปดอทคอมที่มีตอความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารในเว็บบอรด

ของเว็บไซตพนัทิปดอทคอม : กรณีศึกษาหองเฉลมิไทย ซึง่พบวาเมื่อพิจารณาความเหน็ของ

ผูใชบริการเวบ็บอรดหองเฉลิมไทยที่มีตอความนาเชื่อถอืของขอมูลขาวสารในเว็บบอรดหองเฉลิมไทย 

พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาขอมูลขาวสารในเว็บบอรดหองเฉลมิไทยมีความนาเชื่อถือมาก โดย

ใหความเชื่อถอืดานพลวัตรมากที่สุด รองลงมาคือความครบถวนสมบูรณ และสอดคลองกับ แนวทาง

ในการออกแบบเว็บไซต (5C Guidelines to storefront design) ของ (พนัจันทร  ธนวัฒนเสถียร. 

2543: 9-10; 20) ตวับงวาเว็บไซตจะประสบความสาํเร็จหรือไมก็คือ เนื้อหา และการถายทอดสื่อสาร

ขอมูลไปยังกลุมลูกคาเปาหมายไดดีเพียงไร ซึ่งการจัดการขอมลูและการออกแบบกราฟฟกในเวบ็ที่ดี 

เปนปจจัยสาํคัญที่จะชวยทาํใหเว็บไซตใชงานไดงายและตรงกับกลุมผูใชที่เรากาํหนดไว ซึ่งเนื้อหา

ขอมูลที่ตรงกบัความตองการ จะเปนตัวดงึใหผูใชบริการกลับมาใชอีก   

 ดานฟงกชั่นการใชงาน สรุปไดวา มีทัศนคติดานฟงกชั่นการใชงาน โดยรวมอยูในระดับดี 

และมีคาเฉลี่ย 4.16 เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอ เว็บบอรดพนัทิป   

คาเฟ ดานฟงกชั่นการใชงาน อยูในระดับดีมาก คือ ระบบการตั้งกระทูทาํไดงาย ไมยุงยาก ทัศนคติอยู

ในระดับดี คือ ระบบ SMART SEARCH เปนตัวชวยในการคนหาสิ่งที่ตองการ เวบ็บอรดมี การจัดตั้ง

คลับเหมาะสมกับความตองการเฉพาะกลุม การจัดแบงหองสนทนาเหมาะสม ระบบสมาชิก เพิม่

ความสะดวกและปลอดภัยในการใชงาน ข้ันตอนการสมัครสมาชิกงาย ไมซับซอน และ ระบบสามารถ

รองรับผูใชบริการจํานวนมาก มีคาเฉลี่ย 4.04 ซึ่งสอดคลองกับ แนวทางในการออกแบบเว็บไซต (5C 

Guidelines to storefront design) ของ (พันจนัทร  ธนวัฒนเสถียร.  2543: 9-10; 20) คุณลักษณะ

สําคัญในการออกแบบเว็บไซตเพื่อใหสามารถเปนทีน่าสนใจ และสามารถสื่อสารกับผูใชบริการได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยเว็บบอรดที่มฟีงกชั่นการใชงานทีง่าย ตอบสนองการใชงานของกลุม 

เปาหมายไดมาก จะเปนปจจัยที่สรางความพงึพอใจใหกับผูใชบริการไดเปนอยางมาก ทาํใหอัตรา
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ผูใชบริการเวบ็บอรดมีอัตราเพิ่มข้ึน จนทาํใหเว็บบอรดพันทิป ตองพยายามปรับปรุง Sever อยูเสมอ

เพื่อรองรับจํานวนผูใชบริการ ที่เพิ่มมากขึน้ 

 ดานการปฏิสัมพันธ สรุปไดวา ทัศนคตดิานการปฏิสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อ

วิเคราะหรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอ เว็บบอรดพนัทิปคาเฟ ดานการปฏิสัมพนัธ 

อยูในระดับดีมากจาํนวน 3 ขอ คือ หองสนทนา มีการแชรขอมูลและประสบการณระหวางผูใชบริการ 

หองสนทนา มีความรูสึกใชแลวอยากกลบัมาใชอีก และหองสนทนา มีความสนกุ เพลิดเพลนิ ม ี

ทัศนคติอยูในระดับดี มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสมัพันธระหวางผูใชบริการในเวบ็บอรด และหอง

สนทนา ใชงาย ไมซับซอน งานวิจยัของปราณี พุมบางปา (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรือ่ง การ

วิเคราะหเนื้อหาเว็บไซตวาไรตี้ในดานสังคม ซึ่งพบวา โครงสรางของวาไรตี้มีองคประกอบหลกัที่แสดง

ใหเหน็วาเวบ็ไซตเปนสื่อปฏิสัมพันธ (Interactive media) ซึ่งเปนคุณลักษณะเดนของการสื่อสารบน

เครือขายอินเตอรเน็ต นอกจากนี้เว็บไซตวาไรตี้ยังเปดโอกาสใหผูเขาชมไดส่ือสารกับบุคคลอื่นๆ การ

ส่ือสารผานทางหองสนทนา (Chat room) หรือกระดานขาว (Web board) ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

คุณลักษณะของการเปนสื่อที่ชวยสงเสริมการมีปฏิสัมพนัธทางสังคม (Sociability) ปฎิสัมพันธที่

เกิดขึ้นบนเว็บไซตวาไรตี้ ยังปรากฏในลักษณะอื่นๆ ไดแก การเชื่อมตอกัน (Connectedness) ที่นาํ   

ผูเขาชมไปสูเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซตเดียวกนัหรือเว็บไซตอ่ืน และผูเขาชมเว็บไซตยงัไดรับความ

สนุกสนาน (Playfulness) จากการมีสวนรวมเลนเกมชงิรางวัล หรือทํากิจกรรมทีท่างเว็บไซตจัดขึ้น  

 ดานการประโยชนที่ไดรับ สรุปไดวา ทัศนคติดานประโยชนที่ไดรับ โดยรวมอยูในระดับดีมาก 

เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมทีัศนคติตอ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานประโยชนที่

ไดรับ อยูในระดับดีมากจาํนวน 4 ขอ คือ สามารถใชเว็บบอรดเพื่อผอนคลายความตึงเครียด ขอมูล

ขาวสารในเว็บบอรดชวยสรางความเพลิดเพลิน สามารถนาํขอมลูขาวสารที่ไดจากเว็บบอรดไปใช

สนทนากับผูอ่ืนได และสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นรวมกบัผูใชบริการเว็บบอรดทานอื่นๆ 

ทัศนคติอยูในระดับดีจํานวน 1 ขอ ไดรับขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ  

 3.  ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  ของผูตอบแบบ 

สอบถาม จํานวน 400 คน พบวา พฤตกิรรมในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

  -  ความถี่ในการใชบริการเวบ็บอรดพันทิป  ของกลุมตัวอยาง  โดยเฉลี่ยประมาณ 3.55 

วันตอสัปดาห หรือ โดยเฉลี่ยประมาณ 1.48 คร้ังตอวัน สอดคลองกับงานวิจัยของสธุนา  หรูวจิิตรพงษ 

(2550) ไดทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูใชเวบ็บอรดของเว็บไซตพันทปิดอทคอมที่มีตอความ

นาเชื่อถือของขอมูลขาวสารในเว็บบอรดของเว็บไซตพนัทิปดอทคอม : กรณีศึกษาหองเฉลิมไทย ซึง่

พบวา มีความที่ในการใชเวบ็บอรดหองเฉลิมไทยโดยเฉลี่ยตอสัปดาห 4.24 คร้ัง 
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  -  ระยะเวลาในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดยเฉลี่ย 1.31 ชั่วโมง  หรือคิดเปน 

1 ชั่วโมง 18 สอดคลองกับงานวิจยัของ อรอุมา  ศรีสุทธิพนัธ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

ความคิดเหน็และพฤติกรรมการเปดรับส่ืออินเทอรเน็ตกบัรูปแบบการดําเนนิชีวิตของผูใชอินเทอรเน็ต

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา ผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญมีระยะเวลาในการเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต  

2 ชั่วโมง ตอคร้ัง  

  -  การเลือกใชงานหองสนทนา ที่ใชบริการบอยมากที่สุดเปนอันดับ 1 ไดแก หองเฉลิมไทย 

มากที่สุด รองลงมาคือ หองโตะเครื่องแปง และ อันดับสามคือหองราชดําเนนิสวนคอลัมนทีม่คีนใช

นอยที่สุดไดแก หองถนนนักเขียน โดยมีจํานวน 67, 47, 39 และ 1 คน ตามลําดับ ซึง่แตละหองสนทนา

จํานวนผูใชมากนอยจะขึ้นอยูกับ เนื้อหา ขาวสาร ในหองสนทนานัน้ๆวาตรงกับความตองการ ความ

สนใจของผูบริโภคมากแคไหน ซึ่งหองเฉลมิไทยเปนหองที่พูดคุยเกี่ยวกับบันเทิง ละคร ดารา ซึ่งเปน

เร่ืองใกลตัว ทกุคนสัมผัส รับรูไดงาย พูดกันปากตอปาก และเปดกวาง ดังนัน้จึงมผูีมชบริการจํานวน

มาก ตางกับบางหองสนทนาที่มีความเฉพาะมากก็จะมจีาํนวนผูใชบริการนอยกวา 

  -  ชวงเวลาในการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ พบวา ชวงเวลาที่ผูใชบริการมากทีสุ่ด 

คือ ในชวงเวลา 20.01-24.00 น. สอดคลองกับงานวิจยัของ ปริญญา  ทองแสง (2550) ทําการวจิัย

เร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมของผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต www.manager.co.th ดานชวงเวลาการใช

บริการเว็บไซต www.manager.co.th พบวาผูใชบริการเขามาใชในชวงเวลา 20.01 - 24.00 น. สูง

ที่สุดและยงัสอดคลองกัยรายงาน จากรายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

ขอมูลลาสุดของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2552 พบวา ชวงเวลา 20.00- 24.00 น. เปนชวงเวลาที่มี

การใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด เนื่องเปนชวงเวลาพักผอนหลังเลิกงานและเลิกเรียน 

  -  สถานะการใชงาน มีสถานะเปนขาจร (ไมไดเปนสมาชิกและ ไมไดลงทะเบียน) จาํนวน 

279 คน คิดเปนรอยละ 69.8 มีสถานะเปนสมาชกิ จาํนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ ์  ชูตระกูล (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยทีม่ผีลตอ

พฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต กรณีศึกษา www.dek-d.com ผลการศึกษาพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญไมมกีารสมัครเปนสมาชิกเว็บไซต www.dek-d.com ซึ่งนาจะมาจากสาเหตุ

ของสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน ของการเปนสมาชกิ และไมเปนสมาชกิเว็บไซต ไมแตกตางกนัมากนกั 

และอาจจะไมทําใหเกิดแรงจูงใจอยางเพยีงพอ ที่จะทาํใหผูใชบริการมาสมัครเปนสมาชิก ซึ่ง

สอดคลองกับลํกษณะการใชงานซึ่งสวนใหญ อานกระทูเพยีงอยางเดียว จึงไมจาํเปนตองเปนสมาชิกก็

สามารถใชบริการเว็บบอรดได 

  -  ลักษณะการใชงานอานกระทูเพยีงอยางเดียว จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 

อานกระทูและแสดงความคดิเห็นจาํนวน 132 คน  คิดเปนรอยละ 33.5  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
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สุธนา  หรูวจิิตรพงษ (2550) ไดทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูใชเว็บบอรดของเว็บไซตพนัทิป

ดอทคอมที่มีตอความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารในเว็บบอรดของเว็บไซตพันทิปดอทคอม : กรณ ี

ศึกษาหองเฉลมิไทย ซึง่พบวา ใชบริการโดยการอานกระทูเพียงอยางเดียวมากที่สุด เนื่องจากสาเหตุ

เร่ิมตนของการใชบริการเว็บบอรดสวนใหญมาจาก ตองการขอมูลขาวสาร ไมไดมีเปาหมายจะเขามา

พูดคุยหรอืสนทนาเปนหลกั ดังนัน้สวนใหญจะใชบริการอานกระทูมากที่สุด 

 4.  ผลการวิเคราะหขอมูล  การเปรียบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ 

จําแนกตาม เพศ อาย ุอาชพี ระดับการศึกษา สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ต และ ประสบการณในการ

ใชอินเทอรเนต็  

 4.1  ดานเพศ พบวา เพศที่แตกตางกนัมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิป 

คาเฟ ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขาใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนั ไมสอดคลองกับ

งานวิจยัของ รัตนา  จูนคอม (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของ

ผูใชอินเทอรเน็ตในการใชบริการเว็บไซตทองเทีย่วภายในประเทศ : กรณีศึกษา www.sabuy.com 

พบวา เพศที่แตกตางกนัไมมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซต ดานระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอคร้ังใน

การใชงานเว็บไซต ซึ่งผูใชบริการที่เปนเพศหญิงมีระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ังในการใชบริการเว็บบอรดตอ

คร้ังมากกวาเพศชายเล็กนอย 

 เพศมีผลตอตอพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานลกัษณะการใช

งานเว็บบอรดพันทิปคาเฟ โดย เพศหญิงสวนใหญจะอานกระทูเพียงอยางเดยีว แตเพศชายสวนใหญ

จะอานกระทูและแสดงความคิดเห็น อาจเปนเพราะวาเพศชายเปนเพศที่มีความเปนผูนาํสูง ชอบ

แสดงความคดิเห็น แชรความคิดมากกวาเพศหญิง แตเพศหญงิสวนใหญจะอานกระทูเพยีงอยางเดียว

ตองการอานเพื่อหาความรู เพลิดเพลนิมากกวา  

 4.2  ดานอายพุบวา อายุที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

ดานความถี่ในการใชตอสัปดาห ความถีต่อวัน และระยะเวลาเฉลีย่ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไม

แตกตางกนั สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัสรา  เกียรติศิริขจร (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเวบ็ไซต www.TourThai.com พบวา อายุทีแ่ตกตางกนัไมมีผล

ตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซต www.TourThai.com ดานความถี่และระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอครั้ง

ในการใชงานเว็บไซต  

 อายุมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานชวงเวลาที่ใชบริการ

เว็บบอรด สอดคลองกับงานวิจยัของ รถพล  เอื้อสกุลเกียรติ (2550) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช

บริการเว็บพอรทอล www.sanook.com ซึ่งพบวา อาย ุมีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บ

พอรทอล www.sanook.com ดานชวงเวลาในการใชบริการเว็บ เนื่องจากผูใชบริการที่มีอายุตางกัน 
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มักจะมีชวงเวลาที่ใชบริการตางกนั อยางเด็กอายุ 15-24 ป สวนใหญก็จะใชบริการในชวงบายถงึ

หัวค่ํา เพราะเด็กในวัยเรียน ชวงเลกิเรียนบายๆ กจ็ะมีเวลาใชบริการเวบ็บอรดแลว แตถาคนอายุ 25 ป

ข้ึนไป ซึ่งเปนวัยทาํงาน มีความรับผิดชอบในดานการงาน จะมเีวลาใชบริการเว็บบอรดก็ตองเปนหลงั

เลิกงาน ซึ่งก็คือชวงหวัค่ําถึงดึก 

 4.3  ดานระดบัการศึกษา พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการ 

เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ในการใชตอสัปดาห ความถี่ตอวัน และระยะเวลาเฉลี่ยในการเขาใช

บริการเว็บบอรดแตกตางกัน สอดคลองกบังานวิจยัของปริญญา  ทองแสง (2550) ทําการวิจยัเรื่อง

ทัศนคติและพฤติกรรมของผูเขาเยี่ยมชมเวบ็ไซต www.manager.co.th ระดับการศกึษาที่แตกตางกนั

มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซต ดานความถี่ในการเขาใชบริการ และดานระยะเวลาโดยเฉลี่ย

ตอคร้ังเว็บไซตแตกตางกนั ซึ่งเว็บบอรดพันทิปคาเฟ เปนเว็บบอรดที่ผูใชบริการสวนใหญอยูในวัย

ทํางาน ซึง่วยัทํางานสวนมากก็จะมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ตางกับคนทีม่ีการศึกษา

ระดับตํ่าปริญญาตรี ซึ่งก็จะเปนเด็กในวัย มัธยมศึกษาและมหาวทิยาลัย อาจจะใหความสนใจกบัเว็บ

บอรดที่เนนกลุมวัยรุนมากกวา เชน Dekdee.com สอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ ์  ชูตระกูล 

(2547) ไดทําการศึกษาเรือ่ง ปจจัยที่มผีลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต กรณี 

ศึกษา www.dek-d.com ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานชวง 

เวลาที่ใชบริการ ในเว็บบอรดพันทิปคาเฟ สอดคลองกบังานวิจยัของ รถพล  เอื้อสกุลเกียรต ิ (2550) 

ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเวบ็พอรทอล www.sanook.com ซึ่งพบวา ลักษณะของของ  

ผูเขาชมเว็บพอรทอล ไดแก ระดับการศึกษา มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการ ใชบริการเว็บพอรทอล 

www.sanook.com ดานชวงเวลาในการใชบริการเว็บ สอดคลองกับดานอาย ุ เนื่องจากวาระดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สวนใหญกจ็ะเปนเดก็ในวัยเรียน ดังนัน้ จะมีชวงเวลาในการใชบริการ 

เร็วกวา คนทีจ่บปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี เพราะสวนใหญจะเปนคนในวยัทํางานมีชวงเวลา

ใชดึกกวา และสถานทีท่ํางานสวนใหญจะมีการบล็อกไมใหใชอินเทอรเน็ตในเวลาทํางาน ดงันัน้จะใช

ในชวงหลงัเลกิงานเปนตนไป 

 4.4  ดานอาชพี พบวา อาชพีที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทปิคาเฟ 

ดานความถี่ในการใชตอสัปดาห ความถี่ตอวัน และระยะเวลาเฉลีย่ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไม

แตกตางกนั ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยงานวิจยัของ ภัสรา  เกียรติศิริขจร (2548: บทคัดยอ) ไดทํา 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซต www.TourThai.com พบวา อาชีพที่

แตกตางกนัไมมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซต www.TourThai.com ดานความถี่และระยะ 

เวลาโดยเฉลี่ยตอครั้งในการใชงานเว็บไซต  
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 อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานชวงเวลาที่ใช

บริการ สอดคลองกับงานวิจยัของ รถพล  เอื้อสกุลเกียรติ (2550) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช

บริการเว็บพอรทอล www.sanook.com ซึ่งพบวา มีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บ

พอรทอล www.sanook.com ดานชวงเวลาในการใชบริการเว็บ เนื่องจากวาแตละอาชีพจะมีชวงเวลา

ในการทํางานแตกตางกนั ทําใหชวงระยะเวลาทีเ่ขาไปใชบริการเว็บบอรดแตกตางกนัดวย ตาม

ระยะเวลาที่สะดวกหรือวางของแตละคน อาชีพนักเรียนนกัศึกษาก็จะมีการใชบริการสูงในชวงเวลา

บายถงึเยน็ แตอาชีพพนักงานบริษทัหรือขาราชการ จะใชมากในชวงเวลาหัวค่ําถึงดกึ ซึง่เปนเวลาหลัง

เลิกงาน สวนอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัวนัน้ จะใชทกุชวงเวลาเฉลีย่ใกลเคียงกัน เพราะเปนอาชีพที่

คอนขางอิสระเร่ืองเวลา จงึสามารถใชบริการไดทุกชวงเวา 

 4.5  ดานสถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ต พบวา สถานที่ใชบริการอินเตอรเน็ทที่แตกตางกนั 

มีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ในการใชตอสัปดาห ความถี่ตอวัน และ

ระยะเวลาเฉลีย่ในการเขาใชบริการเว็บบอรดไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจยัของ รถพล  เอื้อ

สกุลเกียรต ิ(2550) ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บพอรทอล www.sanook.com ซึ่งพบวา

สถานที่ใชบริการอินเทอรเนต็แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเวบ็พอรทอล www.sanook.com 

ในดานจาํนวนครั้งเฉลี่ยที่ใชเว็บในและระยะเวลาเฉลี่ยตอครั้งที่ใชเว็บไมตางกนั 

 สถานที่ใชบริการอินเทอรเนต็มีผลตอพฤตกิรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ 

ดานชวงเวลาที่ใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ รถพล  เอื้อสกุลเกียรติ (2550) ปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการใชบริการเว็บพอรทอล www.sanook.com ซึง่พบวา สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ต

แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บพอรทอล www.sanook.com ในดานระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชเว็บ

ตางกนั เนื่องจากวาสถานทีใ่ชบริการแตละที่มกัจะถกูใชในชวงเวาที่ตางกนั อยางทีบ่านสามารถเลน

ไดทุกชวงเวลา แตถาที่ทาํงานหรือสถานศึกษานั้น อาจจะตองเปนชวงเวลาที่ ไปทํางาน ไปเรียน ซึง่

จะตองเปนชวงเชาถึงเย็น เปนสวนใหญ แตถาเปนเวลา ชวงค่ําถงึดกึนัน้ สถานที่ใชบริการสวนใหญก็

จะเปนที่บาน สําหรับอินเทอรเน็ตคาเฟนัน้ จํานวนผูตอบแบบสอบถามใชบริการนอยมาก เนื่องจาก

ปจจุบันเปนยคุ Social Network เกือบทกุบาน มีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใช ทําใหอัตราการใช

อินเทอรเน็ตคาเฟลดต่ําลงมาก จนไมไดมผีลชัดเจนตอชวงเวลาในการใชบริการ 

 4.6  ดานประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต พบวาประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตที ่

แตกตางกนัมพีฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ในการใชตอสัปดาห ความถี ่ 

ตอวัน และระยะเวลาเฉลี่ยในการใชบริการเว็บบอรดพันทิปไมแตกตางกนั ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ 

ของรถพล  เอื้อสกุลเกียรต ิ(2550) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บพอรทอล www.sanook.com 
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ซึ่งพบวา   ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการใชบริการเว็บพอรทอล 

www.sanook.com ไมแตกตางกนั 

 ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บบอรดพันทิปคาเฟ

ดานสถานะการใชงานและลักษณะการใชงานเว็บบอรดพันทิปคาเฟกลาวคือ ถาผูบริโภคมีประสบการณ 

ในการใชอินเตอรเน็ตเพิ่มข้ึน พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานสถานะการใชงาน

และลักษณะในการใชบริการเว็บบอรดจะเปลี่ยนแปลง มีฟงกชั่นการใชงานทีเ่พิ่มมากขึ้น สอดคลอง

กับทฤษฎี การเรียนรู (Learning) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งเกิดจากการ

เรียนรูและประสบการณ (Etzel, Walker & Stanton.  2001: G-6) หรือหมายถงึ ข้ันตอนซึ่งบุคคลได

นําความรูและประสบการณไปใชในการตดัสินใจซื้อสินคา และพฤตกิรรมการบริโภค (Schiffman & 

Kanuk.  2000: G-7) และ ศิริวรรณ  เสรีรัตน; สมชาย  หิรัญกิตติ; และสิริอร  จําปาทอง (2548: 59) 

กลาววา การเรียนรู หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงในพฤตกิรรม หรือความโนมเอียง ของพฤติกรรมจาก

ประสบการณที่บุคคลสั่งสมไว หรือเปนการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเดินไปสูพฤติกรรมใหมที่คอนขาง

ถาวร อันเปนผลจากการฝกฝนหรือการมปีระสบการณ เนื่องจาก อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีทีท่นัสมัย

และดวยความสามารถอันหลากหลาย ผูใชตองมีการเรียนรูและทาํความเขาใจในการใชงาน ดังนัน้

ประสบการณการใชอินเทอรเน็ตจึงมีผลกบัพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต   

 5.  ผลจากการศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติทีม่ตีอเว็บบอรดพนัทิปคาเฟ กับพฤติกรรม 

การใชบริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ตอสัปดาห ความถี่ตอวัน และระยะเวลาเฉลี่ย ในการ

เขามาใชบริการ ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวา ทัศนคติที่มีตอเว็บไซต ดานเนื้อหาสาระ 

ดานรองรับความตองการเฉพาะราย ดานปฏิสัมพนัธ ดานผสมผสานกบัธุรกิจ มีความสมัพันธกับ

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ดานความถี่ในการเขามาใชบริการ 

 5.1  ทัศนคติทีม่ีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดาน ฟงกชัน่การใชงาน และ 

ดานการปฏิสัมพันธไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรดพันทปิคาเฟดานความถี ่

(วันตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด ซึ่งทั้งสามดานสอดคลองกับงานวิจัยของงานวิจยั

ของปริญญา  ทองแสง (2550) ทาํการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูเขาเยี่ยมชมเวบ็ไซต

www.manager.co.th พบวา ทัศนคตทิี่มีตอเว็บไซต ดานเนื้อหาสาระ ดานรองรับความตองการ

เฉพาะราย ดานปฏิสัมพันธ ดานผสมผสานกบัธุรกิจ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ 

www.manager.co.th ดานความถี่ในการเขามาใชบริการเว็บไซต 

 ทัศนคติทีม่ีตอเว็บบอรด ดานประโยชนที่ไดรับ มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการใช

บริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานความถี ่ (วันตอสัปดาห) ในการเขามาใชบริการเวบ็บอรด ตัวแปรทั้ง

สองขางตนมคีวามสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพันธในระดับต่ํามาก กลาวคือ ถา
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ผูใชบริการมี ทัศนคติตอเวบ็บอรดดานประโยชนที่ไดรับเพิ่มมากขึน้ พฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรด

พันทิปคาเฟดานความถี่ในการเขามาใชบริการจะเพิ่มข้ึนเล็กนอย สอดคลองกับงานวิจยัของ สุธนา  

หรูวิจิตรพงษ (2550) ไดทําการวิจยัเรือ่งความคิดเหน็ของผูใชเว็บบอรดของเว็บไซตพันทิปดอทคอม   

ที่มีตอความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารในเว็บบอรดของเว็บไซตพนัทปิดอทคอม : กรณีศึกษาหอง

เฉลิมไทย ซึ่งพบวาการใชประโยชนจากขอมลูขาวสารในเวบ็บอรดหองเฉลิมไทยเว็บไซตพันทิป

ดอทคอมมีความสัมพันธกับความถี่ในการใชเว็บบอรดหองเฉลิมไทยของผูใชบริการ  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานสามารถอธิบายไดดวยแนวคิดการใชประโยชนและความ

พึงพอใจ (User and Gratifications Approach) ตามแนวทางของแคทซ (Katz) ซึ่งมีแนวคิดพืน้ฐาน 

วาสภาะแวดลอมทางสังคมและจิตใจที่แตกตางกัน ทําใหมนษุยมีความตองการที่แตกตางกันไป และ

ความตองการที่แตกตางนี ้ ทําใหแตละคนคาดคะเนวาสื่อแตละประเภทจะสนองความตองการได

แตกตางกนัออกไปดวย ดังนัน้ ลักษณะของการใชส่ือของบุคคลจึงแตกตางกันไปตามความตองการ 

อันเปนผลใหเกิดความพึงพอใจที่ไดรับจากการใชส่ือแตกตางกัน และยังอาจกอใหเกิดผลอื่นๆที่ไม

คาดหวงัอีกดวย (Kate & other.  1974; อางจาก สุธนา  หรูวิจิตรพงษ.  2550: 170) 

 5.2  ทัศนคติทีม่ีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดาน ฟงกชัน่การใชงาน ดาน 

การปฏิสัมพนัธ และดานประโยชนที่ไดรับ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรด  

พันทิปคาเฟดานความถี่ (คร้ังตอวัน) ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด ซึ่งกับสอดคลองกับงานวิจยัของ

งานวิจยัของปริญญา  ทองแสง (2550) ทําการวิจยัเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูเขาเยีย่มชม

เว็บไซต www.manager.co.th พบวา ทัศนคติทีม่ีตอเว็บไซต ดานเนื้อหาสาระ ดานรองรับความ

ตองการเฉพาะราย ดานปฏิสัมพันธ ดานผสมผสานกบัธุรกิจ ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการใช

บริการ www.manager.co.th ดานความถี่ในการเขามาใชบริการเวบ็ไซต 

 5.3  ทัศนคติทีม่ีตอเว็บบอรด ดานเนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ดาน ฟงกชัน่การใชงาน  และ 

ดานการปฏิสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการใชบริการ เว็บบอรดพนัทิปคาเฟดานระยะ 

เวลาเฉลีย่ตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเว็บบอรด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์  ชูตระกูล 

(2547) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตบนอินเทอรเนต็ กรณีศึกษา www.dek-d.com 

ซึ่งพบวา ทศันคติที่มีตอบริการคอลัมนดานเนื้อหาและดานการปฏสัิมพันธ ไมมีความสมัพนัธกับ

พฤติกรรมการใชบริการเว็บไซต www.dek-d.com ดานระยะเวลาการใชงานเฉลี่ยตอคร้ังในการใช

บริการ 

 ทัศนคติทีม่ีตอเว็บบอรด ดานประโยชนที่ไดรับ มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการใช

บริการ เว็บบอรดพันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง ในการเขามาใชบริการเวบ็บอรด ตัวแปรทั้ง

สองขางตนมคีวามสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพันธในระดับต่ํามาก กลาวคือ ถา
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ผูใชบริการมี ทัศนคติตอเวบ็บอรดดานประโยชนที่ไดรับเพิ่มมากขึน้ พฤติกรรมการใชบริการ เว็บบอรด

พันทิปคาเฟดานระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ังในการเขามาใชบริการจะเพิ่มข้ึนเล็กนอย เพราะประโยชนที่

ไดรับจากการใชเว็บบอรดยิง่มาก จะสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ และทาํใหมีระยะเวลาใน

การใชบริการนานขึ้น ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธนา  หรูวิจิตรพงษ (2550) ไดทาํการวิจยัเรื่อง

ความคิดเหน็ของผูใชเว็บบอรดของเ ว็บไซตพันทิปดอทคอมที่มีตอความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสาร

ในเว็บบอรดของเว็บไซตพนัทิปดอทคอม : กรณีศึกษาหองเฉลิมไทย ซึ่งพบวาการใชประโยชนจาก

ขอมูลขาวสารในเว็บบอรดหองเฉลิมไทยเวบ็ไซตพันทปิดอทคอมไมมีความสัมพนัธกบัระยะเวลาเฉลี่ย

ตอคร้ังในการใชเว็บบอรดหองเฉลิมไทยของผูใชบริการ โดยผูวิจัยใหเหตุผลวา ระยะเวลาในการใชเว็บ

บอรดหองเฉลมิไทย ซึง่เปนการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรนัน้ อาจขึ้นอยูกบัปจจัยอื่นๆ เชน 

วัตถุประสงคในการใชแตละครั้ง ทักษะทางภาษา ประสิทธิภาพของระบบ ความรวดเร็วในการรับสง

ขอมูลของเครื่อขาย ชวงเวลาที่ใช หรือแมแตประสิทธภิาพของอุปกรณที่ใช เชน คอมพวิเตอร หรือ 

โมเด็ม 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟ ผูวิจยัมี

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี ้

  1.  จากผลการศึกษาปจจัยดาน  ลักษณะสวนบุคคล  ของผูใชบริการเว็บบอรดพนัทปิคาเฟ 

พบวาสวนใหญเปนเพศหญผิลการวิเคราะหขอมูล สวนใหญเปนเพศหญิง อาย ุ 25-34 ป ระดบัการ 

ศึกษาสงูสุดปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษัท / องคกรเอกชน ใชอินเทอรเนต็จากที่บาน และมี

ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 5 ปข้ึนไป จากผลดังกลาวทาํใหทราบถึงกลุมเปาหมายหลักของ   

เว็บบอรด ดังนัน้จงึควรนาํขอมูลที่ไดมาทาํการวางแผนปรับปรุงเว็บบอรดใหตรงตอความตองการ  

ของกลุมเปาหมาย ใหมากขึ้น เชน การทําการศึกษาถึงความตองการในดานเนื้อหา และขอมูลที่

กลุมเปาหมายตองการอยางละเอียด และจัดกิจกรรมการตลาดหรือกิจกรรมทีท่ําใหผูใชบริการมสีวน

ในการรวมสนกุ มีการใหรางวัลเพื่อดึงดูดใจใหคนเขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้น  

 2.  จากผลการศึกษา  พฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรด  ดานชวงเวลาที่มีการใชงานมาก 

ที่สุด คือ ชวงเวลา 20.00-24.00 เปนชวงเวลาทีม่ีผูใชบริการเว็บบอรดจํานวนมากที่สุด เปนขอมูลที่

ทางเว็บบอรดสามารถนําไปใชเปนขอมูลปรับปรุงระบบใหสามารถรองรับผูใชบริการจํานวนมากได ซึ่ง

ปจจุบันทางเวบ็บอรดพันทิปยังคงประสบปญหาเว็บบอรดลม เนื่องมาจากผูใชบริการจํานวนมากอยู 

ดังนัน้ในชวงเวลาที่มีผูใชบริการมากทางเว็บบอรดอาจจะตองมีการปรับปรุง Sever ใหสามารถรองรับ 
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อัตราผูใชบริการเว็บบอรดมแีนวโนมเพิ่มข้ึนดวย โดยอาจมีการขาย Banner ในชวงเวลาที่มีผูใชบริการ

จํานวนมาก เพื่อหารายไดมาปรับปรุง Sever ใหดียิ่งขึ้น  

 3.  จากผลการศึกษา  พบวา  ผูใชบริการสวนใหญ  ยังไมไดสถานะเปนสมาชกิ  ดังนั้นทาง 

เว็บบอรดอาจตองทําการกระตุนใหมกีารสมัครสมาชิกเพิม่มากขึน้ มกีารโปรโมทใหเหน็ผูใชบริการถึง

ประโยชนที่จะไดรับจากการเปนสมาชิก ทีม่ีมากกวาผูใชบริการทั่วไป และอาจจะตองมีการปรับระบบ

การสมัครสมาชิกใหงายขึน้ ดึงดูดใหผูใชบริการอยากสมัครมากขึน้ อาจมกีารลดความยุงยากลง 

ข้ันตอนการสมัครงายขึน้ ควรมีการแนะนําประโยชนของการเปนสมาชิก และเชญิชวนมกีารสมัคร

สมาชิกผานทางหนาเว็บบอรด จะเปนการเพิ่มจํานวนการสมัครสมาชกิมากขึน้ ซึ่งถาทางผูใชบริการ

สวนใหญเปนสมาชิก และมีการล็อกอนิทกุครั้งที่ใชงาน จะทาํใหทางเว็บบอรดสามารถคาดการณ

จํานวนผูใชงาน และ จะชวยใหเว็บบอรดมฐีานขอมูลของผูใชบริการเกบ็ไวดวย 

 4.  จากผลการศึกษา  ทัศนคติของผูใชบริการ  พบวา  ทัง้ 4 ดานอยูในระดับที่ดี  ถึงดีมาก 

ผูใชบริการคอนขางพอใจ ดังนัน้ผูดูแลเวบ็บอรดตองพยายามรักษามาตรฐานและปรับปรุงเว็บบอรด

ในดานตางๆ ใหดีข้ึน  เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูใชบริการ และดึงดูดใหกลับมาใชอีก 

เนื่องจากปจจุบันมีผูใชบริการเว็บบอรดเพิ่มมากขึ้น และอัตราการใชงานก็มเีพิ่มมากขึ้น ถาเว็บบอรด

ใดสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากกวา ก็จะมผูีใชบริการมากกวา และอาจจะมี

การทาํ Poll ทีห่นาเว็บบอรดเพื่อสอบถามทัศนคติของกลุมผูใชงานทีม่ีจํานวนมากกวากลุมตัวอยางแค 

400 คน เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ และมีประโยชนมากขึ้นอีกดวย 

 5.  จากผลจากศึกษา  ลักษณะของผูใชบริการอินเทอรเนต  ไดแก  เพศ  อาย ุ อาชพี  ระดับ 

การศึกษา สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ต และประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ที่แตกตางกนัมี

พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรดพันทิปคาเฟแตกตางกนั เปนขอมูลที่สําคัญที่ผูดูแลเว็บบอรดจําเปน 

ตองใหความสาํคัญนํามาพิจารณาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บบอรดใหตรงกับผูใชบริการในแตละ

กลุม เพราะผูใชบริการแตละกลุมก็จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกนั มีความตองการแตกตางกนั  อยางเชน 

ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ ดังนัน้ทางเว็บบอรดอาจจะมีการเปดหองสนทนา

เพิ่มข้ึน เจาะกลุม ผูใชบริการ Hi Education โดยตรง ปจจุบันอัตราผูจบระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาโท เอก มีอัตราเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งเปนกลุมทีน่าสนใจ มีแนวคิดใหมๆ เปนตน 

 6.  จากผลการศึกษา ทัศนคติดานประโยชนที่ไดรับ มีความสัมพันธกับความถี ่และระยะ 

เวลาเฉลีย่ในการใชบริการเวบ็บอรด ดังนั้นผูดูแลเว็บบอรดจําเปนตองใหความสําคัญกับ เนือ้หา 

ขอมูล ขาวสาร ในกระทู และความถูกตอง เปนอยางมาก เนื่องจากเปนสิง่ที่จะนาํมาซึง่ประโยชนที่

ผูใชบริกาจะไดรับ ถาขอมลู ขาวสาร ไมถูกตอง มีความบิดเบือนสูง อาจจะกลายเปนโทษ ถงึขั้นถกู
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ฟองรอง และยังตองมกีารปรับปรุง ใหเว็บบอรดใชงานงายขึ้น เพื่อใหผูใชบริการมีความเพลิดเพลนิใน

การใชงานเว็บบอรดอยางสูงสุด 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 สําหรับการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องดังตอไปนี้ 

 1.  ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบเว็บบอรดพันทิปคาเฟ  กับเว็บบอรดอืน่ๆ  เพื่อนาํขอมูลที ่

ไดมาวิเคราะหใหละเอียดยิง่ขึ้น การเปรยีบเทยีบเว็บบอรดเพื่อหาขอแตกตางในดานตางๆ  ทั้งนี้เพื่อ

เปนประโยชนในการประเมนิถงึความสามารถในการแขงขัน และพฒันาปรับปรุงเว็บบอรดใหสามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมประสิทธิภาพ 

 2.  การศึกษาครั้งนี้  ทาํการวิจัยเว็บบอรดโดยรวม  ไมไดระบุถึงหองสนทนาใดเปนพิเศษ 

ดังนัน้ควรทาํการศึกษา เวบ็บอรดแยกในแตละหองสนทนา เพื่อใหเกิดการเปรียบเทยีบระหวางหอง

สนทนาแตละหองสนทนา เพื่อใหไดขอมลูที่เฉพาะมากขึ้น เนื่องจากหองสนทนาแตละหอง มีความ

สนใจในเรื่องตางกนั ผูใชบริการอาจมพีฤติกรรมการใชบริการที่แตกตางกนัดวย ซึ่งขอมูลที่ไดจะมี

ประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงหองสนทนาทุกๆ หอง ของเว็บบอรดพันทิป 

 3.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิม่เติม  เชน  ปจจัยทางจิตวทิยา  วถิีชีวิตในดานอื่นๆ ของ 

บุคคลควบคูไปดวย เชน โบการต (Bogart.  1985; อางอิงจาก อรพนิ  จิรวัฒนศิริ.  2541: 115) ไดมี

การเสนอใหการศึกษาตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอกเชน ตารางการทํางาน (Work Schedule) การมี

ส่ืออยูใกลตัว (Availability of Certain Media) วาอาจมีอิทธิพลในการกาํหนดพฤติกรรมการใชส่ือ 

หรือการใชประโยชนจากสื่อมากกวาลกัษณะสวนบุคคลหรือทัศนคตทิีม่ีตอเว็บบอรด 

 4.  ควรมกีารศึกษาในเชิงลกึ โดยการสัมภาษณควบคูกับการวจิัยเชงิปริมาณ เพื่อใหทราบ 

ถึงขอมูลทัง้ในภาพรวม ขอมูลที่เปนสถิตติัวเลข และขอมูลเชิงลึกของตัวแปรตางๆ  ซึ่งจะทําใหผล  

การศึกษาวิจยัมีประโยชนในการนาํไปใชปรับปรุงเวบ็บอรดใหมีความนาเชื่อถือ คณุภาพ นาสนใจ 

สามารถตอบสนองความตองการและการใชประโยชนของผูใชไดมากขึ้น และเปนขอมูลพื้นฐาน

สําหรับศึกษาวิจัยครั้งตอไปไดเปนอยางดี 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
เรื่อง       :  ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ 

คําชี้แจง  :  แบบสอบถามชดุนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาวิจัยถึงทศันคติและพฤติกรรมของ

ผูใชบริการ เว็บบอรดพันทิป คาเฟ  โดยงานวิจยันี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามโครงการพิเศษ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

ประสานมิตร  ประจําปการศึกษา 2553 
โดยแบบสอบถามชุดนี ้ แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
ตอนที ่1 :  ลักษณะผูใชบริการอินเทอรเนต็ 

ตอนที ่2 :  ทัศนคติที่มีตอการใชบริการ เวบ็บอรด พันทปิคาเฟ 

ตอนที ่3 :  พฤติกรรมการใชบริการเว็บบอรด พันทิปคาเฟ  

 
ตอนที่ 1  ลกัษณะผูใชบรกิารอินเทอรเน็ต 

คําชี้แจง :  โปรดคลิก  ทีช่อง  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับ 

                 ตวัทาน 
1. เพศ 

 ชาย          หญิง 
2. อาย ุ

 15 – 24 ป         25 – 34 ป      

 35 – 44 ป        45 – 54 ป  

 55 ป ข้ึนไป      
3. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน (รวมทั้งที่กาํลังศกึษาอยู) 

 ต่ํากวาปรญิญาตรี      ปริญญาตรี 

 สูงกวาปรญิญาตรี 
4. อาชีพ 

 นักเรียน / นักศึกษา      พนกังานบริษัท / องคกรเอกชน   

 รับราชการ / รัฐวิสาหกจิ    คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 

 ประกอบอาชีพอืน่ๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 
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5. สถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ตเปนประจํา 

 ที่บาน      ที่ทํางาน/สถานศกึษา 

 สถานที่ใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Café) 
6. ทานเริ่มใชอินเทอรเน็ตมานานเทาใด 

 นอยกวา 1 ป     1 ป – 3 ป 

 3 ป – 5 ป      มากกวา 5 ป  
 
ตอนที่ 2  ทศันคติที่มีตอเว็บบอรดพนัทิป คาเฟ  

คําชี้แจง :  โปรดคลิก ทีช่อง  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับ 

                 ตวัทาน 

 
 

ความคิดเหน็ที่มีตอเว็บบอรด พันทิปคาเฟ 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

(5) 

เห็น

ดวย 

 

(4) 

ไมแนใจ 

 

 

(3) 

ไมเห็น

ดวย 

 

(2) 

ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

1.  ดานเนื้อหา ขอมลูขาวสาร(Content) 

1.1 เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร มีความถูกตอง       

1.2 เนื้อหา ขอมูลขาวสาร มีความนาเชื่อถือ      

1.3 เนื้อหา ขอมูลขาวสาร มีความเปนกลาง      

1.4 เนื้อหา ขอมูลขาวสาร มีประโยชน สามารถ

นําไปใชอางองิได  

     

1.5 เนื้อหา ขอมูลขาวสาร มีการปรับปรุงอยาง

สม่ําเสมอ  

ทันตอเหตุการณ 

     

1.6 เนื้อหา ขอมูลขาวสารตรงตอความตองการ      

2.  ดานฟงกชั่นการใชงาน      

2.1 การจัดแบงหองสนทนา ทําใหทานสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารที่ทานตองการไดสะดวกขึ้น 
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ความคิดเหน็ที่มีตอเว็บบอรด พันทิปคาเฟ 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

(5) 

เห็น

ดวย 

 

(4) 

ไมแนใจ 

 

 

(3) 

ไมเห็น

ดวย 

 

(2) 

ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

2.2 การสมัครสมาชิก มีข้ันตอนงาย ไมซับซอน 

ใชเวลาไมนาน 

     

2.3 ระบบสมาชิกชวยปองกนัการแอบอางชื่อ 

และทําใหไดรับความสะดวก ปลอดภัย และ

สิทธิประโยชนในการใชบริการมากขึน้ 

     

2.4 ระบบ SMART SEARCH เปนตัวชวยให

ทานสามารถคนหากระทูทีต่องการไดรวดเร็วขึ้น 

     

2.5 การตั้งกระทู ทําไดงาย ไมยุงยาก      

2.6 ระบบสามารถรองรับผูใชบริการจํานวน

มากได  

     

2.7 เว็บบอรดมีการจัดตั้งคลบัอยางเหมาะสม

กับความตองการเฉพาะกลุม 

     

3.  ดานการปฏิสัมพันธ (Community)      

3.1 หองสนทนา ใชงาย ไมซับซอน      

3.2 หองสนทนา มีความสนกุ เพลิดเพลนิ      

3.3 หองสนทนา มีความรูสึกใชแลวอยาก

กลับมาใชอีก 

     

3.4 หองสนทนา มีการแชรขอมูลและ

ประสบการณระหวางผูใชบริการ 

     

3.5 มีการจัดกจิกรรมเชื่อมความสัมพนัธ

ระหวางผูใชบริการในเว็บบอรด 
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ความคิดเหน็ที่มีตอเว็บบอรด พันทิปคาเฟ 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

(5) 

เห็น

ดวย 

 

(4) 

ไมแนใจ 

 

 

(3) 

ไมเห็น

ดวย 

 

(2) 

ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

4.  ประโยชนที่ไดรับ      

4.1 ทานไดรับขอมูลที่มีประโยชนตอการ

ตัดสินใจ 

     

4.2 ทานสามารถแสดงออกทางความคิดเหน็

รวมกับผูใชบริการเว็บบอรดทานอื่นๆ 

     

4.3 ทานสามารถนําขอมูลขาวสารที่ไดจากเว็บ

บอรดไปใชสนทนากับผูอ่ืนได 

     

4.4 ทานสามารถเว็บบอรดเพื่อผอนคลายความ

ตึงเครียด 

     

4.5 ขอมูลขาวสารในเว็บบอรดชวยสรางความ

เพลิดเพลนิใหแกทาน 

     

 
ตอนที่ 3  พฤติกรรมการใชบริการเวบ็บอรด พันทิปคาเฟ  

คําชี้แจง :  โปรดคลิก  ทีช่อง  หรือกรอกขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับ 

                 ตวัทาน 
1.  ทานใชบริการเว็บบอรดพันทิป โดยเฉลี่ย ............ วนั / สัปดาห 
2.  ทานใชบริการเว็บบอรดพันทิป โดยเฉลี่ย ............ ครั้ง / วัน 
3.  ระยะเวลาโดยเฉลีย่ตอครั้งที่ทานใชบริการเวบ็บอรดประมาณ ....... ชัว่โมง .......นาท ี
4.  หองสนทนาที่ทานใชบริการบอยที่สุด  

 หองBlue Planet   หองกนครวั   หองกลอง    หองไกลบาน   

 หองจตุจกัร    หองเฉลมิไทย  หองเฉลมิกรุง  หองชานเรือน   

 หองโตะเครื่องแปง  หองมาบุญครอง  หองรัชดา   หองราชดําเนนิ        

 หองศาลาประชาคม  หองศาสนา   หองศุภชลาศัย  หองสยามสแควร  

 หองสวนลมุพิน ี  หองสนิธร    หองสีลม    หองหวากอ   
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         หองสมดุ    หองชายคา    หองรวมมติร   หองไรสังกัด 

                หอง Gallery  หองถนนนักเขียน 
5.  ทานมักจะใชบริการเวบ็บอรด ในชวงเวลาใดมากที่สุด 

 8.01-12.00 น. (เชาถึงเทีย่ง)    12.01-16.00 น. (บาย) 

 16.01-20.00 น.(เยน็ถงึหัวค่ํา)    20.01-24.00 น. (หัวค่าํถึงดึก ) 

 00.01-4.00 น. (ดึก)       4.01-8.00 น. (เชาตรู) 
6.  สถานะการใชงานเวบ็บอรด พันทปิคาเฟ  

 เปนสมาชิก (Member) 

  ใชบัตรผาน (Passport System) 

 ขาจร (ไมไดลงทะเบียน) 
7.  ลกัษณะการใชบรกิาร เว็บบอรด พันทิปคาเฟ ทีท่านใชบริการบอยที่สุด 

.         อานกระทูเพยีงอยางเดียว 

        อานกระทูและแสดงความคิดเห็น 

        อานกระทูและตั้งกระทูใหม 

   อานกระทู แสดงความคิดเห็นและตั้งกระทูใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือเรยีนเชิญผูเชี่ยวชาญจากบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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