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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ไดศกึ ษา แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่เปนประโยชนตอ
การพิจารณา มีประเด็นในการนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับอินเทอรเน็ตและระบบอินเทอรเน็ต
1.1 ประวัติของอินเทอรเน็ต
1.2 ประวัติอินเทอรเน็ตไทย
1.3 ระบบเครือขาย
2. แนวคิดธุรกิจระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
2.1 การบริการระบบอินเทอรเน็ต
2.2 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตคาเฟ
2.3 ธุรกิจอินเทอรเน็ตคาเฟ
3. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมและพฤติกรรมผูบริโภค
3.1 ความหมายของพฤติกรรม
3.2 กระบวนการเกิดพฤติกรรม
3.3 พฤติกรรมผูบริโภค
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ

แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและระบบอินเทอรเน็ต
ประวัติของอินเทอรเน็ต
ป พ.ศ. 2500 โซเวียดไดปลอยดาวเทียมสปูนิค (Sputnik) ทําใหสหรัฐอเมริกาไดตระหนัก
ถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ค.ศ. 1969 กองทัพสหรัฐตองเผชิญหนากับความเสี่ยงทางการทหาร
และความเปนไปไดในการถูกโจมตี ดวยอาวุธปรมาณู หรือนิวเคลียร การถูกทําลายลาง ศูนย
คอมพิวเตอร และระบบการสื่อสารขอมูล อาจทําใหเกิดปญหาทางการรบ และในยุคนี้ ระบบ
คอมพิวเตอร ที่มีหลากหลายมากมายหลายแบบ ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร และ
โปรแกรมกันได จึงมีแนวความคิดในการวิจัยระบบที่สามารถ เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร และ
แลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางระบบที่แตกตางกันได ตลอดจนสามารถรับสงขอมูลระหวางกันได
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อยางไมผิดพลาด แมวา คอมพิวเตอรบางเครื่อง หรือสายรับสงสัญญาณ เสียดายหรือถูกทําลาย
กระทรวงกลาโหมอเมริกัน (Department of Defense: DoD) ไดใหทุนทีม่ ีชื่อวา (Defense Advanced
Research Project Agency: DARPA) ภายใตการควบคุมของ Dr. Licklider ไดทําการทดลอง ระบบ
เครือขายที่มีชื่อวา DARPA Network และตอมาไดกลายสภาพเปน (Advanced Research Projects
Agency Network: ARPAN) และตอไดมาพัฒนาเปน INTERNET ในที่สุด
การเริ่มตนของเครือขายนี้ เริ่มในเดือน ธันวาคม 2512 จํานวน 4 มหาวิทยาลัย ไดแก
1. มหาวิทยาลัยยูทาห
2. มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ซานตาบาบารา
3. มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ลอสแองเจลิส
4. สถาบันวิจยั ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด และขยายตอไปเรื่อย ๆ เปน 50 จุด ในป
พ.ศ. 2515 จนเปนหลายลานแหงทัว่ โลกทีเดียว
งานหลักของเครือขายนี้ คือ การคนควาและวิจัยทางทหาร ซึ่งอาศัยมาตรฐานการรับสง
ขอมูลเดียวกัน ที่เรียกวา Network Control Protocol (NCP) ทําหนาที่ควบคุมการรับสงขอมูล
การตรวจสอบความผิดพลาดในการสงขอมูล และ ตัวกลางที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรทุกเครื่องเขา
ดวยกัน และมาตรฐานนี้ก็มจี ดุ ออนในการขยายระบบ จนตองมีการพัฒนามาตรฐานใหม
ในป พ.ศ. 2525 ไดมีมาตรฐานใหมออกมา คือ Transmission Control Protocol/ Internet
Protocol (TCP/ IP) อันเปนกาวสําคัญของอินเทอรเน็ต เนือ่ งจากมาตรฐานนี้ทําใหคอมพิวเตอร
ตางชนิดกัน สามารถรับสงขอมูลไปมาระหวางกันได เปรียบเสมือนเปนหัวใจของอินเทอรเน็ต
เลยก็วาได

ภาพที่ 1 แผนภูมิจํานวนเครือ่ งคอมพิวเตอรที่ตออินเทอรเน็ตในชวงป 2515 - 2527
จากระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่มีอยูใ นยุคนั้น ไมสามารถตอบสนองการสื่อสารได
บริษัทเบลล (Bell) ไดใหทนุ การศึกษาแก หองทดลองที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่ง ในสมัยตอมา คือ

9
Bell's Lab ใหทดลองสรางระบบปฏิบัติการแหงอนาคตของคนในยุคนัน้ เดนนิส ริสซี และเคเน็ต
ทอมสันไดออกแบบ และพัฒนาระบบที่มชี ื่อวา UNIX ขึ้น และแพรหลายอยางรวดเร็วพรอม ๆ กับ
การแพรหลายของระบบอินเทอรเน็ตเนื่องจากความสามารถ ในการสื่อสารของ UNIX และมีการนํา
TCP/ IP มาเปนสวนหนึ่งของระบบปฏิบัติการนี้ดว ย
ในป พ.ศ. 2529 มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (National Science
Foundation: NSF) ไดวางระบบเครือขายขึ้นมาอีกระบบหนึ่ง เรียกวา NSFNet ซึ่งประกอบดวย
ซุปเปอรคอมพิวเตอร 5 เครื่องใน 5 รัฐ เชื่อมตอเพื่อประโยชนทางการศึกษา และคนควาทาง
วิทยาศาสตร และมีการใชมาตรฐาน TCP/ IP เปนมาตรฐานหลักในการรับสงขอมูล สงผลใหการใช
งานเครือขายเปนไปอยางรวดเร็ว

ภาพที่ 2 ภาพระบบเครือขาย NSFNET
หลังจากนัน้ ก็มีเครือขายอื่น ๆ เกิดขึ้นมาเชน UUNET, UUCP, BitNet, CSNet เปนตน
และตอมาไดเชื่อมตอกันโดยมี NSFNet เปนเครือขายหลัก ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของ
เครือขาย (Backbone)
ในป พ.ศ. 2530 เครือขาย ARPANET ไดรวมกับ NSFNET และลดบทบาทตัวเองลงมา
เปลี่ยนไปใชบทบาทของ NSFNet แทน และเลิกระบบ ARPANET ในป พ.ศ. 2534
ในปจจุบนั อินเทอรเน็ต เปนการตอโยงทางตรรกะ (Logic) ของระบบคอมพิวเตอรนบั
ลาน ๆ เครื่อง และโยงกับระบบ Wide Area Network (WAN) ตาง ๆ เชน MILNET NSFNET
CSNET BITNET หรือแมแต เครือขายทางธุรกิจ เชน IBMNET Compuserve Net และอื่น ๆ
ภายใตโปรโตคอล ที่มีชื่อวา TCP IP โดยที่ขนาดของเครือขาย ครอบคลุมไปทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย และมีการขยายขอบเขตออกไปอยางไมหยุดยั้ง
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สําหรับประเทศไทย เริ่มเชื่อมโยงเขาสูระบบอินเทอรเน็ตตั้งแตป พ.ศ. 2532 โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตอเชื่อมโยงเพื่อสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง
ทําใหระบบไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกสเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเปนครัง้ แรก และในระยะเวลาเดียวกัน
นี้กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติไดมีโครงการที่จะเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัยขึ้น
เครือขายคอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็คอย ๆ พัฒนาขึ้น

ภาพที่ 3 ภาพแผนภูมกิ ารเติบโตของอินเทอรเน็ต
ระบบอินเทอรเน็ตเปนการนําเครือขายขนาดใหญที่สุดของโลกที่มีการตอเสมือนกับ
ใยแมงมุม หรือ World Wide Web หรือเรียกยอ ๆ วา WWW (มีการบัญญัติศัพทวา เครือขายใย
พิภพ) ในระบบนี้เราสามารถเปรียบเทียบอินเทอรเน็ตได สองลักษณะคือ ลักษณะทางกายภาพ และ
ทางตรรกะ ในทางกายภาพ (Physical) นั้น อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีร่ ับอิทธิพลจาก เครือขาย
โทรศัพทโดยตรง ในสหรัฐอเมริกา บริษทั ที่เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตก็เปนบริษทั ที่ทําธุรกิจ
ทางโทรศัพท เชน MCI AT&T BELL เปนตน และอีกลักษณะหนึ่ง ที่เปนความเดนของระบบ คือ
ลักษณะทางตรรกะ หรือ Logical Connection ที่เปนเสมือนใยแมงมุม ครอบคลุมโลกไว

ประวัติอินเทอรเน็ตไทย
การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตของประเทศไทยมี จุดกําเนิดมาจากเครือขายคอมพิวเตอร
ระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกวา “แคมปสเน็ตเวอรก” (Campus Network) เครือขายดังกลาว
ไดรับการสนับสนุนจาก ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
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จนกระทั่งได เชื่อมเขาสูอินเทอรเน็ตโดยสมบูรณในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2535 พัฒนาการ
ประเทศไทยไดเริ่มติดตอกับอินเทอรเน็ตโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส อีเมลล (E-mail) ตั้งแต
ป พ.ศ. 2530 โดยเริ่มที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เปนแหงแรก และสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย ภายใตความรวมมือระหวางไทยและออสเตรเลียในชวงเวลาตอมา ในขณะ
นั้นยังไมไดมกี ารเชื่อมตอ แบบออนไลน (On-Line) หากแตเปนการแลกเปลี่ยนขาวสารดวยอีเมลล
โดยใชระบบ MSHnet และ UUCP โดยทางออสเตรเลียจะโทรศัพทเชื่อมเขามาสูระบบวันละ 2
ครั้ง ในปถัดมาเนคเทค (NECTEC) ซึ่งอยูภายใต กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การพลังงาน (ชื่อเดิมในขณะนั้น) ไดจัดสรรทุนดําเนินโครงการเครือขายคอมพิวเตอรของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยแบงโครงการออกเปน 2 ระยะ การดําเนินงานใน ระยะแรกเปนการ
เชื่อมโยง 4 หนวยงาน ไดแก
1. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง
ระยะที่สองเปนการเชื่อมตอสถาบันอุดมศึกษาที่เหลือ คือ
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขตธนบุรี
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยา เขตพระนครเหนือ
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
เดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2534 คณะทํางานของเนคเทครวมกับกลุมอาจารยและ นักวิจยั
จากสถาบันอุดมศึกษาไดกอตัง้ กลุม NEWgroup (NECTEC E-mail Working Group) เพื่อ ประสานงาน
และแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารดวยอีเมลลโดยยังคงอาศัยสถาบัน เทคโนโลยีแหงเอเชียเปนทางออก
สูอินเทอรเน็ตผานทางออสเตรเลีย ป พ.ศ. 2538 รัฐบาลไทยไดประกาศใหเปนปแหงเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Year) เนื่องจากตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลใน ขณะเดียวกันก็มีการดําเนินการจัดวางเครือขายความเร็วสูง
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โดยใชใยแกวนําแสงเพื่อใชเปนสายสื่อสารไทยสาร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 สํานักวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเชาวงจร สื่อสารความเร็ว 9600 บิตตอวินาที จากการสื่อสาร
แหงประเทศไทยเพื่อเชื่อมเขาสูอินเทอรเน็ตที่ “บริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลยี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา” ภายใตขอตกลงกับเนคเทคในการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตของสถาบันอุดม
ศึกษาเพื่อรวมใชวงจรสื่อสาร จนกระทั่งในเดือนธันวาคมปเดียวกันมีหนวยงาน 6 แหง ที่เชื่อมตอ
แบบออนไลนโดยสมบูรณ ไดแก เนคเทค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เครือขาย
ที่กอตั้งมี ชื่อวา “ไทยสาร” (Thai Social/ Scientific, Academic and Research Network: ThaiSARN)
หรือ “ไทยสารอินเทอรเน็ต” ในป พ.ศ. 2536 เนคเทคไดเชาวงจรสื่อสารความเร็ว 64 กิโลบิตตอ
วินาที จากการสื่อสารแหงประเทศไทยเพือ่ เพิ่มความสามารถในการขนสงขอมูล ทําใหประเทศ
ไทยมีวงจรสื่อสารระดับ ที่ใหบริการแกผใู ชไทยสารอินเทอรเน็ต 2 วงจร ในปจจุบันวงจรเชื่อม
ตอไปยังตางประเทศที่จฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย และเนคเทคไดรับการปรับปรุงใหมคี วาม เร็ว
สูงขึ้นตามลําดับ นับตั้งแตนนั้ มาเครือขายไทยสารไดขยายตัวกวางขึน้ และมีหนวยงานอื่นเชื่อมเขา
กับไทยสารอีกหลายแหงในชวงตอ มากลุมสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย สํานักวิทยบริการ
จุฬาฯ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไดรวมตัว
กันเพื่อแบงสวนคาใชจายวงจร สื่อสาร โดยเรียกชื่อกลุมวา “ไทยเน็ต” (THAInet) สมาชิก
สวนใหญของไทยสาร คือ สถาบันอุดมศึกษา กับหนวยงานราชการบางหนวย งาน และเนคเทค
ยังเปดโอกาสใหกับบุคลากรของหนวยงานราชการที่ยังไมมีเครือขายภายในเปนของตัวเองมาขอใช
บริการได แตทวายังมีกลุมผูที่ตองการใชบริการอินเทอรเน็ตอีกเปนจํานวนมาก ทั้งบริษัทเอกชน
และบุคคลทั่วไปซึ่งไมสามารถใชบริการ จากไทยสารอินเทอรเน็ตได ทั้งนี้เพราะไทยสารเปน
เครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัยที่ใชเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐภาย ใตขอบังคับของกฎหมาย
ดานการสื่อสารจึงไมสามารถใหนิติบุคคลอื่นรวมใชเครือขายได

ระบบเครือขาย
เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) คือ กลุมของคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอรทถี่ ูกนํามาเชื่อมตอกันผานอุปกรณดานการสื่อสารหรือสื่ออื่นใด ทําใหผูใชในระบบ
เครือขายสามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนและใชอุปกรณตาง ๆ ของเครือขายรวมกันได
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ภาพที่ 4 ภาพเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network)
ระบบเครือขาย คือ การนําคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องมาตอพวงกัน เพื่อใชในการสื่อสาร
ถึงกัน ใชขอมูลรวมกัน รวมทั้ง ใชอุปกรณรวมกัน ทําใหประหยัดทรัพยากรในการใชงาน เชน
เครื่องพิมพ ฮารดดิสส เปนตน ระบบเครือขาย ที่เปนที่นยิ มไดแก ระบบแลน (Local Area Network:
LAN)

ภาพที่ 5 ภาพระบบเครือขายแบบ Peer to Peer
Peer to Peer
ระบบเครือขายแบบ Peer to Peer เปนระบบเครือขายขนาดเล็ก เหมาะสําหรับหนวยงาน
ที่มีคอมพิวเตอรนอยกวา 10 เครื่อง ระบบ Peer to Peer นี้ คอมพิวเตอรแตละเครื่อง สามารถเขาไป
ใชไฟลที่เก็บบนเครื่องไหนก็ได ซอรฟแวรที่ใชคือ Windows for Workgroups, Windows 95, 98,
2000 การติดตัง้ เพียงแตเพิ่มอุปกรณที่เรียกวา การดแลนด ในแตละเครื่องคอมพิวเตอร และตอ
สายแลนเขาไปสูอุปกรณท่เี ปนตัวกลาง ซึง่ เรียกวา HUB
ขอดีของการตอแบบ Peer to Peer
1. ประหยัดคาใชจายเมื่อเทียบกับการตอเครือขายแบบอื่น ๆ
2. สามารถแชรขอมูล เครื่องพิมพ ของแตละเครื่องได
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3. งายในการติดตั้ง และสามารถขยายตอไปในอนาคตไดดี

ภาพที่ 6 ภาพระบบเครือขายแบบ Client/ Server
Client/ Server
ระบบเครือขายแบบ Client/ Server มีคอมพิวเตอรหลักเรียกวา File Server ซึ่งทําหนาที่
เปนศูนยรวมในการเก็บขอมูล ทําใหสะดวกในการบริหารขอมูล File Server นี้จะตองเปดทิ้งไว
หามปดในระหวางการใชงาน สวนคอมพิวเตอรของผูใชงานทั่ว ๆ ไปเราเรียกวาสถานีทํางาน หรือ
Work Station สําหรับอุปกรณที่จําเปนในการติดตอระบบเครือขาย คือ สายเคเบิล และการดเครือขาย
ซึ่งทําหนาที่ควบคุมการไหล ของขอมูล นอกจากนี้ยังตองมีอุปกรณทเี่ รียกวา Hub ซึ่งเปนอุปกรณ
ในการกระจายสัญญาณไปตามสถานีทําการตาง ๆ

แนวคิดธุรกิจระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
การบริการระบบอินเทอรเน็ต เปนบริการอยางหนึ่งทีเ่ ริ่มไดรับความสนใจจาก
ผูใชบริการ และนาจะมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นไดอีกมาก การบริการ อินเทอรเน็ตจําเปนตองเปน
หนวยงานหรือบริษัทที่ใหบริการโดยไดรบั การลงทุนรวมกับการสื่อสารแหงประเทศไทย องคการ
บริการอินเทอรเน็ตจึงเปนองคกรเอกชนที่ดาํ เนินการแบบธุรกิจที่ตองมีการแขงขัน เพื่อให
ผูใชบริการเกิดความพอใจสูงสุด
ในฐานะผูใชบริการและตองการเลือกใชบริการไอเอสพีที่ใหบริการดี จะไดคุมคากับการ
จายที่ตองจายไป ดังนั้นการเลือกไอเอสพีจงึ เปนเรื่องที่ตอ งมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้คือ
สิ่งแรกที่ตองตองพิจารณาคือราคา หรือคาใชจายตอเดือน เพื่อการประชาสัมพันธหรือ
การสงเสริมการขาย ปจจุบันจะเห็นไดวาไอเอสพี มีแพ็กเกจสําหรับการทดลองโดยสามารถซื้อมา
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ทดลอง เชน ทดลองใชเปนเวลา 20 ชั่วโมง การทดลองดวยวิธีการสงเสริมการขายเปน
เรื่องที่นาทดลอง เนื่องจากผูใ ชจะไดพจิ ารณาตรวจสอบดูวาการใหบริการไอเอสพีนเี้ ปนอยางไร
มีความเร็วในการรับสงขอมูลเพียงไรตรงกับความตองการของเรามากนอยเพียงใด
ไอเอสพีสวนใหญกําหนดราคาคาบริการไวเปนอัตราคงที่ตอเดือนโดยมีเงื่อนไขการใช
งาน เชน ใหใชไดเพียงอีเมลอยางเดียวหรือใหดู ขอมูลดวย โดยยังกําหนดระยะเวลาในการใหใช
งานปกติถาใชรับสงอีเมลอยางเดียว เดือนหนึ่งใชเพียงประมาณ 10 ชั่วโมงก็พอเพียงนอก จากนี้
บริษัทไอเอสพีตาง ๆ มัก ใชเงื่อนไขพิเศษเพื่อจูงใจ เชน ระบบการใหใชฟรีเพิ่มขึน้ จากการใชปกติ
ใหพื้นทีเ่ ก็บขอมูลในดิสกมากกวาปกติ รวมถึงการลดราคา ถามีการชําระเงินลวงหนา เชน ถาจาย
ลวงหนา 6 เดือนลดราคาใหอีก 10% เปนตน
ในสวนของโมเด็ม ทางไอเอสพีควรมีชองทางการใหบริการหมายเลขโทรศัพทผานทาง
โมเด็มที่เพียงพอ สามารถรองรับการใชบริการ จากลูกคาไดจํานวนมาก ถาหากจํานวนผูใชบริการ
มีมาก และหมายเลขโทรศัพทที่ตอโมเด็มมีนอย การเรียกใชกจ็ ะปรากฏสายไมวางหรือไมสะดวก
เพราะตองติดตอหลายครั้ง
นอกจากนี้ควรพิจารณาแบ็คโบนหรือที่เรียกวา ทรังค (Trunk) ของชุมสายโทรศัพท
เพราะแบ็กโบนของโทรศัพทสรางขอจํากัดไวได เชน ไอเอสพีหมายเลขจํานวนถึง 800 เลขหมาย
แตทั้งหมด 800 เลขหมาย อยูที่ชุมสายเดียว ถาขนาดของแบ็กโบนที่รองรับการใชงานพรอมกัน
ขณะหนึ่งไมถงึ 800 เลขหมายก็ไมสามารถใชงานพรอมกันได เปนตน
ปจจุบันเทคโนโลยีทางโมเด็มไดพัฒนาไปมาก มีความเร็วสูงถึง 56 กิโลบิตตอวินาที
ดังนั้นจึงตองตรวจสอบวา โมเด็มที่เราใชเปนโมเด็มประเภทใด ถาใชแบบ 33.6 K ก็จะไมมีปญหา
แตหากวาเราใช 56 K จะตองใช ชนิดหรือมาตรฐานเดียวกัน เพราะมาตรฐานกลาง V.90 เปน
มาตรฐานที่เพิง่ ออก บางไอเอสพียังคงใชมาตรฐานเดิมอยู X.2, K56 flex หากใชมาตรฐานตางกัน
ก็ไมสามารถติดตอใชงาน ทีค่ วามเร็ว 56 กิโลบิตได
อยางไรก็ตามจะตองพิจารณาแนวโนมการใชงานทีท่ างไอเอสพีจะปรับปรุงการให บริการ
ดวยเพราะไอเอสพีบางแหงยังไมมีโมเด็มแบบ 56 K คงใชแตเพียงแบบ 33.6 K แตมีแผนจะใชและ
ถาจะนํามาใชมาตรฐานอะไร ทรัพยากรทีใ่ หใชทรัพยากรหมายถึง สถานีเซอรฟเวอรที่ใชเก็บขอมูล
ขาวสาร เก็บจดหมายสถานีการเชื่อมตอแบบเว็บ สถานีที่จะเชื่อมตอแบบ PPP กับเครื่องของเรา
หรือ แบบ SLIP หากสถานีบริการนี้มีประสิทธิภาพ ความเร็วในการทํางานสูงก็จะทําใหการใชงาน
และการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มความเร็วในการทํางานบางไอเอสพีอาจจะให
เราตอเขาเซอรฟเวอรเพื่อเปดจดหมายและดูขอมูลแบบ เวิลด ไวด เว็บ เทานั้น บางไอเอสพีใหใช
เซอรฟเวอรแบบยูนิกซที่เราสามารถใชคําสั่ง Telnet ไปยังเครื่องตาง ๆ ได บางไอเอสพีใหใชอาน
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จดหมายโดยใชโปรโตคอล POP3 สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่จะตองทําความเขาใจ และเตรียมการเพื่อดูวา
ความสะดวกของการใชงานของเราเปนอยางไร เรามีความตองการในการใชงานอะไรบาง และที่
สําคัญคือมีความคลองตัวตอการใชงานเพียงไร การสนับสนุนเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเพราะ
ปญหาที่ใชงานอินเทอรเน็ตยอมเกิดขึน้ ไดเสมอ เชนการเซตอัพระบบการติดตอระบบแลวเกิด
ปญหา เมื่อเกิดปญหาเหลานีแ้ ลวจะตองหาผูรูใหคําปรึกษา วิธีที่ดีที่สุดคือ ฝายสนับสนุนทางเทคนิค
ที่ทางบริษัทไอเอสพีจัดไวให วิธีการทดสอบฝายสนับสนุนทางเทคนิคของไอเอสพีอาจทําดวยการ
ซื้อชุดติดตออินเตอรที่มีขายมาลองใชดูกอน เมื่อพบปญหาลองโทรศัพทติดตอสอบถามฝายให
คําปรึกษาดูวาฝายนี้ชวยเหลือเราไดดีเพียงไร การใหคําแนะนําในเรื่องนี้เปนสิ่งที่ตองไดรับการ
ดําเนินการอยางทันทีและถูกตอง เพื่อวาผูใชงานจะไดไมมปี ญหา ในการใชงานในอนาคตตอไป
สายเชื่อมโยงออกตางประเทศ ขอพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ เมื่อผูใชตองการขอมูล
เชน ดูขอมูลบนเวิลด ไวด เว็บ ผูใชจําเปนตองติดตอขอดูขอมูลในตางประเทศ สวนของสาย
เชื่อมโยงไปตางประเทศเปนสวนที่มีราคาแพงที่สุดสวนหนึ่ง ดังนั้นบริษทั ไอเอสพีทั่วไปจึงจํากัด
ขนาดแถบกวาง (Bandwidth) ของสายเชื่อมโยงนี้ ถาแถบกวางมาก เชน ขนาด 4 Mbit ยอมดีกวา
2 Mbit แตทั้งนี้ตองขึ้นกับจํานวนผูใชทั้งหมดดวย
หลังจากนัน้ นําขอมูลทั้งหมดมาประกอบการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ไอเอสพีจึงตองนําขอมูลหลายอยางนี้มาตัดสินใจ อยางไนก็ดี อาจใชวธิ ีการทดลองเพียง 3 เดือน
หรือ 6 เดือนกอน หากมีปญหาก็สามารถเปลี่ยนแปลงได แตถาพอใจก็จะตออายุการใชงานใหยาว
ขึ้น อยางไรก็ตามการใชงานอินเทอรเน็ตจําเปนที่จะตองเรียนรูทางเทคนิคและวิธกี ารตาง ๆ ดวย
เพื่อวาเราจะไดชวยตัวเองและสามารถใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตไดคุมคาเงินที่ลงทุนไปมาก
ระบบเครือขายธุรกิจอินเทอรเน็ตคาเฟ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Ethernet) แบบสตาร วิธีนี้กค็ ือการสสรางระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรแบบสตาร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบนี้นิยมใชในบริษัทหรือตามราน
อินเทอรเน็ตคาเฟทั่ว ๆ ไป ถาจะนํามาใชในบานก็ไมผดิ เนื่องจากราคาอุปกรณไมวาจะเปน Hub/
Switch การดเครือขายคอมพิวเตอร และสายยูทีพี ในปจจุบันคอนขางถูกในขณะที่ความเร็วในการ
รับสงขอมูลมากถึง 100 Mbps (จริง ๆ ในปจจุบันไดถึง 1000 Mbps แตอุปกรณยังราคาแพงอยู) ซึง
เพียงพอตอการเลนเกผานระบบ เครือขายคอมพิวเตอรไดอยางสบายวิธนี ี้พวกรานอินเทอรเน็ตคาเฟ
นําไปใชเปนสูตรสําเร็จในการสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในรานกันถวนหนา
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ภาพที่ 7 ระบบเครือขายแบบระบบ LAN แบบบัส
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Ethernet) แบบบัสระบบเครือขายแบบนีก้ ็คือระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแบบบัส ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบนี้ไมตองมี Hub/ Switch แตสายที่ใช
จะตองเปนสายที่เรียกวา สายโคเอ็กเซล (Coaxial) และการดแลนดทใี่ ชตองเปนแบบ BNC ซึ่งจะทํา
ความเร็วไดสูงสุด 10 Mbps
ธุรกิจอินเทอรเน็ตคาเฟ คือธุรกิจการใหบริการตรวจสอบไปรษณียอิเลกทรอนิกสทาง
เครือขายคอมพิวเตอร (Internet Check Email) หรือแมแตนํามาเลนเกมสออนไลน ซึ่งเปนที่นิยม
มากในปจจุบนั เนื่องจากเปนการลงทุนทีไ่ มสูง ทั้งนี้จากแนวโนมการใชงาน อินเทอรเน็ตยังเพิ่มขึน้
เรื่อย ๆ และทีส่ ําคัญอินเทอรเน็ตเปนแหลงความรูตาง ๆ มากมาย และประกอบกับคนสวนใหญยัง
ไมมีคอมพิวเตอรใชกันในครอบครัว
การทําอินเทอรเน็ตคาเฟจริง ๆ แลว ไมยากขอใหมีทําเลดีสวนเรื่องเงินทุนก็ไมมากนัก
และนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทคอมพิวเตอรหลายราย ใหบริการจัดตั้ง อินเทอรเน็ตคาเฟแบบครบวงจร
หมายถึงจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและทั้งติดตั้งใหจนเสร็จสิ้น สําหรับการจัดทําอินเทอรเน็ตคาเฟ
พอสรุปรายละเอียดอุปกรณไดดังนี้
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ภาพที่ 8 ภาพอุปกรณที่ใชในรานอินเตอรเน็ตคาเฟ ไดแก ฮับ, การดแลน, การดเน็ตเวริค
1. คอมพิวเตอร ควรใชเครื่องที่คอนขางทันสมัย (Update) ที่สุด เผื่อสําหรับไวในอนาคต
2. เครื่องพิมพ อาจใชเปนเครื่องพิมพเลเซอร (Laser) สําหรับพิมพรายงาน หรือเอกสาร
ทั่ว ๆ ไป
3. แผงวงจรเครือขาย (Network Card) เรียกอีกอยางได Network Interface Card (NIC)
บางทานอาจเรียก Network Adapter แตความหมายจริง ๆ ก็เหมือนกัน นั่นคือ เปนแผงวงจรที่ทํา
หนาที่ในการสื่อสารขอมูลกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ๆ ที่อยูในระบบเดียวกัน การดแลนรุน
เกาจะเปนแบบ ISA (I-SA Bus) ตองเสียบเขากับชอง หรือ Slot แบบ ISA (16 bits) สีน้ําตาลเขม
สวนอีกแบบหนึ่งคือ PCI ซึ่งตองเสียบเขากับชอง หรือ Slot PCI (32 bits) สีขาวหรือสีไขไก ใน
ปจจุบันสวนใหญจะเปนแบบ PCI ทั้งหมด สวนเรื่องความเร็วสามารถเลือกไดทั้ง 10 Mbps, 100
Mbps หรือ 10/ 100 Mpbs สําหรับการใชงานอินเทอรเน็ตคาเฟใหเลือกที่ความเร็ว 10 Mbps
4. สายสัญญาณ (Network Cable) เปนสายสัญญาณที่ใชเชื่อตอในระบบแลน ประเภท
ของสายสัญญาณสามารถแบงออกไดเปน
4.1 สายโคเอ็กเซล มี 2 ชนิดคือ แบบหนา (Thick Coaxial) และบาง (Thin Coaxial)
4.2 สายเกลียวคู (Twisted Pair) มี 2 ชนิด เชนเดียวกัน คือ STP (Sheild Twisted Pair)
และ UTP (Unsheild Twisted Pair)
สําหรับสายที่นิยมใชในทําอินเทอรเน็ตคาเฟคือ ยูทพี ีซึ่งมีแบบ Catagory 3 (CAT 3)
(อีกแบบหนึ่งคือ Catagory 5 (CAT 5) ซึ่งรองรับความเร็วสูงกวา) สําหรับหัวสายทีใ่ ชในการตอ
เรียกวา RJ45 ซึ่งมีหนาตาเหมือนกับหัวสายโทรศัพทแตจะมีขนาดใหญกวา (ยี่หอของสายแลน
ที่เปนที่นิยมคือ AMP)
อุปกรณในการกระจายสัญญาณ (Hub)
อุปกรณที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการสือ่ สารระหวางคอมพิวเตอร และอุปกรณใน
การกระจายสัญญาณ มีหลายขนาด เชน 5 Port, 8 Port, 16 Port, 24 Port เปนตน ความเร็วก็เลือกได
ที่ 10 Mbps, 100 Mpbs, 10/ 100 Mpbs เชนเดียวกับการดแลน โดยปกติความยาวในการตอฮับจะมี
ความยาวไมเกิน100 เมตร (สายยูทีพ)ี
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โมเด็ม (Modem) เปนอุปกรณในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ปจจุบันควรเลือกที่ความเร็ว
56 Kbps (Kilobye Per Secont: Kbps)
พอกซี่ ซอรฟแวร (Proxy Software)
1. ซอรฟแวรที่นิยมใชในปจจุบันไดแก Microsoft Proxy, WinGate เปนตน หรืออาจใช
เปนฮารดแวรก็ได
2. ฮารดแวรทนี่ ิยมใชในปจจุบัน ไดแก WebRamp (การทํา Sharing โดยใช Hardware
จะดีกวา เนื่องจากเวลามีปญหา จะไมเสียหายทั้งระบบ) สําหรับฮารดแวรบางยี่หอ จะมี Modem
ใหในตัว
โปรแกรมการใชงาน สวนใหญ เชน Email, ICQ, Pirch, Microsoft Chat หรือแมแต
โปรแกรมเบราเซอร (Browser) เชน Microsoft Internet Explore, Netscape, Opera ก็เปนโปรแกรม
แจกฟรี สามารถเลือกดาวนโหลดไดทางอินเทอรเน็ต ดังนั้นเราก็ไมจําเปนตองเพิ่มคาใชจายในการ
ซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์
ขั้นตอนการจัดทํา คือ นําคอมพิวเตอรมาเชือ่ มตอกันโดยผานแผงวงจรเครือขายตอกับ
เครือขายสายเคเบิ้ล และเขาสูอุปกรณในการกระจายสัญญาณ) จากนั้นเชื่อมระบบโทรศัพทผาน
โมเด็มไปยัง ISP โดยผานตัวบริการแทนเทานี้ เครื่องคอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่ตออุปกรณในการกระจาย
สัญญาณก็จะสามารถเลนอินเทอรเน็ตได แตไมตอเครื่องคอมพิวเตอรเกิน 5 ชุด (การตอแบบนี้จะ
เสียคาใชจายเพียง 1 Account เทานั้น)

ภาพที่ 9 ภาพการเชื่อมตอกันโดยผานเครือขายแผงวงจรโดยใชการเชื่อมตอแบบ Peer to Peer
และ Client/ Server
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ขั้นตอนการติดตั้งเครือขายแผงวงจร
1. ปดสวิทซคอมพิวเตอร
2. เปดฝาเครื่องคอมพิวเตอร
3. นําเครือขายแผงวงจรเสียบกับ Slot ของคอมพิวเตอร
4. เปดสวิทซ เขา Windows
5. ปกติ Windows จะเรียกใหใส Driver ของพื้นที่แผงจรอัตโนมัติ
6. ใสแผน Driver ของเครือขายแผงวงจรใน Drive A:
7. ทําตามขั้นตอนจนเสร็จ และ Restart เครื่องใหม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรมผูบริโภค
ความหมายของพฤติกรรม
มีผูใหความหมายเกีย่ วกับพฤติกรรมหลายทาน ซึ่งขอนํามาสังเขป ดังนี้
Bandura (1977) กลาววา พฤติกรรม คือ ความรูความเขาใจ หรือความเชือ่ ของบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญตอการกระทํา
พะยอม สิงหเสนห (2525) กลาววา พฤติกรรม คือผลรวมของการสนองตอบตอสิ่งเราที่
เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
ชุดา จิตพิทักษ (2525) กลาววา พฤติกรรม คือ การกระทําของมนุษยนั้นไมรวมเฉพาะ
สิ่งที่แสดงปรากฏภายนอก แตยังรวมถึงสิ่งที่อยูภายในของบุคคล ซึ่งคนภายนอกไมสามารถ
สังเกตเห็นไดโดยตรง เชนคานิยมที่ยดึ ถือเปนหลักการประเมินสิ่งตาง ๆ ทัศนคติ หรือเจตคติ ที่เขา
มีตอสิ่งตาง ๆ ความคิดเห็น ความเชื่อ รสนิยมและสภาพจิตใจที่ถือวาเปนบุคลิกภาพของบุคคลนั้น
ซึ่งสอดคลองกับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กลาววา พฤติกรรม คือการกระทําตาง ๆ ของมนุษย
ไมวาการกระทํานั้น จะเกิดจากการรูตัว หรือไมรูตัวของผูกระทํา และอาจสังเกตเห็นได หรือสังเกต
ไมไดจากผูอื่น
ประภัสสร กระมุท และโสภา ชูพิกุลชัย (2517) ไดใหคําจํากัดความสอดคลองกันคือ
การแสดงออก การกระทําใด ๆ ที่ผูอื่นสังเกตได เชน การหัวเราะ การรองไห พูดคุย เปนตน
จากหลาย ๆ ความหมายของพฤติกรรมนี้ สามารถสรุปไดวา พฤติกรรม คือการกระทํา
ไดที่สังเกตได กลาวคือ พฤติกรรมที่แสดงออก และการกระทํา ๆ ที่สังเกตไมได คือ พฤติกรรม
ภายใน
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กระบวนการเกิดพฤติกรรม
วิมลสิทธิ์ หรยางกรู (2526) ไดแบงขั้นตอนกระบวนการเกิดพฤติกรรม 3 กระบวนการ
ดังนี้
1. กระบวนการรับรู (Perception) คือ กระบวนการที่รับขาวสารจากสภาพแวดลอมโดย
ผานระบบประสาทสัมผัส กระบวนการจึงรวมความรูสึก (Sensation) ดวย
2. กระบวนการรู (Cognitive) คือ กระบวนการที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางจิตที่
รวมการเรียนรู การจํา การคิด กระบวนการทางจิตดังกลาวยอมรวมถึงการพัฒนาดวยกระบวนการ
รูจึงเปนกระบวนการทางปญญาพรอมกันในกระบวนการรับรูและกระบวนการรูนเี้ กิดการ
ตอบสนองทางดานอารมณ เกิดกระบวนการทางอารมณ (Effect) ทั้งกระบวนการรับรู
กระบวนการรูแ ละกระบวนการทางอารมณ เปนพฤติกรรมภายใน
3. กระบวนการการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม (Spatial Behavior) คือ กระบวนการ
ที่บุคคลมีพฤติกรรมเกิดขึ้นในสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมผานการกระทํา
สังเกตไดจากภายนอก เปนพฤติกรรมภายนอก
กระบวนการอืน่ ๆ ทางสังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรม แบงออกเปนสองประเด็นคือ
1. สิ่งกระตุนพฤติกรรม (Stimulus Object) ลักษณะนิสยั ของบุคคล คือ ความเชื่อ
คานิยม ทัศนคติ และบุคลิกภาพนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมก็จริงอยู แตพฤติกรรมจะเกิดขึ้นยัง
ไมไดถาไมมีสงิ่ กระตุนพฤติกรรม สิ่งกระตุนพฤติกรรมนี้จะเปนอะไรก็ได เชน อาหาร เสียงปน
คําสบประมาท หนังสือ ความหิว เชน ถาเราเดินไปตามถนนแลวไดยนิ เสียงปนดังปง เราก็จะหันไป
ทางที่มาของเสียงปนนั้น จึงเปนสิ่งกระตุน พฤติกรรมการเหลียวไปมองแลว ถาเห็นคนยืนอยูแลว
กําลังยกปนมาทางเรา เราก็อาจตะโกนหรือนอนราบหรือวิ่งหนีโดนเร็ว ปนและชายนัน้ จึงเปนสิ่งที่
กระตุนพฤติกรรมที่ทําใหเราวิ่งหนี หรือ กระโดดราบลงกับพื้นนัน้ เอง (ชุดา จิตพิทกั ษ, 2525,
หนา 72)
2. สถานการณ (Situation) หมายถึง สิ่งแวดลอมทั้งที่เปนบุคคล ซึ่งอยูในสภาวะที่บคุ คล
กําลังจะมีพฤติกรรม
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนควา การซือ้ การใช
การประเมินผล และการใชจายในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการ
ของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาวิธกี ารที่แตละบุคคลทําการตัดสินใจที่จะใช
ทรัพยากร เงิน เวลา บุคลากร และอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินคา ซึ่งนักการตลาดตองศึกษา
สินคาที่เขาจะทําการเสนอขายนั้นวาใครคือลูกคา (Who) ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ทําไมจึงซื้อ
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(Why) ซื้ออยางไร (How) ซื้อเมื่อไหร (When) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อและใชบอยครั้งเพียงใด
(How often) รวมทั้งศึกษาวาใครมีอิทธิพลตอการซื้อ (Who) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538, หนา 3)
การใชคําถาม Who, What, Why, When, Where และ How จะทําใหสามารถ เขาใจถึง
พฤติกรรมของผูบริโภคไดงายและคําตอบที่ไดนั้นจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักการตลาดในการ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดมากที่สุด
ทฤษฏีการกระตุนและการตอบสนอง (Stimulus – Response Theory: S–R Theory)
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท, ศุภร เสรีรัตน และองอาจ ปทะวานิช, 2538, หนา 68–83)
เปนการศึกษาถึงกระบวนการที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิด
สิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุน ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
(Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา แลวจึงเกิดการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s
Response) หรือการตัดสินใจ ซึ่งพอสรุปได ดังนี้
1. สิ่งกระตุน อาจเกิดขึน้ เองภายในรางกาย เชน ความหิว และเกิดจากภายนอกรางกาย
อันไดแก สิ่งกระตุนทางการตลาด ซึ่งหมายถึงสิ่งกระตุน ดานผลิตภัณฑที่สวยงาม การกําหนดราคา
ที่เหมาะสมรวมถึงการสงเสริมการตลาด เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการซื้อ ซึ่งผูประกอบธุรกิจ
ตองพยายามสรางสิ่งกระตุนทางการตลาดเหลานี้ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ
นอกจากสิ่งกระตุนที่กลาวแลวยังมีสิ่งกระตุนภายนอกอืน่ ๆ ไดแก สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ
กฎหมาย เทคโนโลยีและวัฒนธรรม เปนตน ที่กอใหเกิดความตองการซื้อขึ้น
2. กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) จะเปนตัวไดรับ
สิ่งกระตุนตาง ๆ โดยความรูส ึกนึกคิดของผูซื้อจะรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัย
ดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ โดยพบวาผูซื้อจะมีกระบวนการ
ในการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การรับรูถึงความตองการหรือรับรูปญหา ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุนทัง้ ภายใน และ
ภายนอกรางกายดังกลาวแลว
ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูลเพือ่ ตอบสนองความตองการที่เกิดขึ้น ซึ่งแหลงขอมูลของ
ผูบริโภค ไดแก แหลงบุคคล คือ ครอบครัว เพื่อนบาน ฯลฯ แหลงการคา ไดแก สื่อโฆษณา
พนักงานขาย การแสดงสินคา ฯลฯ แหลงชุมชน คือ สื่อมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค ฯลฯ
และแหลงทดลอง ไดแก หนวยงานวิจัยตาง ๆ ซึ่งการทราบถึงแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค
จะชวยใหผูขายใหขอมูลของผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง
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ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก โดยผูบริโภคจะทําการประเมินผลจากขอมูลที่ได โดยมี
แนวคิด คือ ผูบริโภคจะพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูผลิต แตผูบริโภคจะมีการใหน้ําหนักความสําคัญ
ของคุณสมบัติผลิตภัณฑตางกัน ผูบริโภคจะมีความเชื่อถือเกี่ยวกับตรายี่หอสินคา ซึ่งขึ้นกับ
ประสบการณของผูบริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑจะเปลี่ยนแปลงไดเสมอ
นอกจากนั้นผูบ ริโภคจะมีทศั นคติในการเลือกตราผลิตภัณฑ โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑตราตาง ๆ
ขั้นที่ 4 การตัดสินใจ เมื่อไดรับประเมินผลทางเลือกตาง ๆ มาแลว ผูบริโภคจะตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุด
ขั้นที่ 5 ความรูส ึกภายหลังการซื้อ โดยหากไดมีการซื้อและใชผลิตภัณฑแลว ถาผูบริโภค
พอใจจะทําใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑซ้ําอีก
3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภคหรือ
ผูซื้อในประเด็นตาง ๆ คือ การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย การเลือกเวลา
ในการซื้อ และการเลือกปริมาณการซื้อ ซึ่งหากผูประกอบการธุรกิจสามารถทราบขอมูลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ หรือมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค จะทําใหเราสามารถนําไป
ปรับปรุงแนวทางหรือกลยุทธที่เหมาะสมตอไป

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตมีดังนี้
ชาติรส การะเวก (2544, หนา 35-99) ไดศึกษาพฤติกรรมและจุดมุงหมายการใช
อินเทอรเน็ตของนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง
เปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนใกลเคียงกัน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.35 – 3.01 ไดรับเงิน
ประจําเดือน ๆ ละ 3,000–5,000 บาท มีคอมพิวเตอรเปนของตนเอง โดยใชบัญชีผูใชอินเทอรเน็ต
ของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู ไดรับความรูจากอินเทอรเน็ตเกีย่ วกับการศึกษาดวยตนเอง โดยมาก
ใชอินเทอรเน็ตตามลําพัง และเปดรับเนื้อหาดานความบันเทิงจากเว็บไซต ใชอินเทอรเน็ตดาน
การศึกษา เพื่อติดตามกําหนดการและขาวสารของสถานศึกษา ใชดานธุรกิจสวนตัว เพื่อประหยัด
เวลาและคาใชจายและติดตอกับคนรูจัก
พจนารถ ทองคําเจริญ (2539) ไดศึกษาสภาพความตองการ และปญหาการใช
อินเทอรเน็ตในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา ประเภทบริการระบบเครือขายที่
อาจารณและนิสิต นักศึกษาใชประโยชนทางการศึกษาบอยที่สุด คือการสืบคนหาขอมูลแบบเวิลด
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ไวดเว็บ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การถายโอนแฟมขอมูล และการขอเขาใชเครื่อง ระยะไกล
ตามลําดับ
จิรชา เถาทอง (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มผี ลกระทบตอความตองการใช
อินเทอรเน็ตของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความตองการการใชอินเทอรเน็ต และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของ
บุคลากร ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ รายไดตอ ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ ความยาก
งายในการติดตอกับเครื่องแมขาย และประเภทเว็บไซตที่ใชประจํา ไมมีความสัมพันธกับความ
ตองการใชอินเทอรเน็ต ในขณะที่ปจ จัยอื่น ๆ คือ อาชีพ ระดับการศึกษา การเปนเจาของคอมพิวเตอร
สถานที่ใชอินเทอรเน็ตประจํา ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องแมขาย ประสบการณการใช
อินเทอรเน็ต ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ความสามารถ ในการใชคอมพิวเตอร ชวงเวลาที่
ใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา มีความสัมพันธกับความตองการใชอินเทอรเน็ต
สุวัฒนา ปทมดิษฐ (2544, บทคัดยอ) ไดศกึ ษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต และปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ใชกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 39 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และนําขอมูลมาทํา
การวิเคราะห โดยใชโปรแกรม SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณาไดแก
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐานโดยการใช Chi-Square ซึ่งกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตมีพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตดังตอไปนี้ ผูใช
สวนใหญมีระยะเวลาในการใชในชวง 1- 6 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
และการสืบคนขอมูล 3 – 4 ครั้งตอสัปดาห การสนทนาออนไลนใชงาน 1 – 3 ครั้งตอเดือน และ
การโอนถายขอมูล 1 – 2 ครั้งตอสัปดาห สวนการใชงานการซื้อสินคาและโทรศัพทผานทาง
อินเทอรเน็ตนัน้ ผูใชสวนใหญไมเคยใชงานเลย ในเรื่องของปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) พบวา ปจจัยคาบริการ ความเร็วของระบบการทําโปรโมชั่น และ
ความสะดวกและงายตอการใชงาน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจ การทดสอบสมมติฐาน
พบวา ชวงอายุมีความสัมพันธกับปจจัยที่มอี ิทธิพลมากที่สุดถึง 4 ปจจัย ไดแก คาบริการ โปรโมชัน่
พิเศษ การบริการเสริม และความเร็วระบบ สวนการศึกษาและระดับรายไดมีความสัมพันธกับปจจัยที่
มีอิทธิพลนอยที่สดุ เพียงปจจัยเดียว คือ ความเร็วระบบ และเมื่อพิจารณาในดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกใชบริการธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตนั้น พบวา ปจจัยดานความเร็วระบบมีความสัมพันธ
กับตัวแปรอิสระตาง ๆ มากที่สุด ไดแก ชวงอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได
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ใจสคราญ ชินะโชติ (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยทีก่ ําหนดอุปสงคการใชบริการ
อินเทอรเน็ตของผูใชบริการประเภทสมาชิกสวนบุคคล มีวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อ
ศึกษาสภาพทัว่ ไปของการใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย และเพื่อศึกษาถึงปจจัยทีก่ ําหนด
อุปสงคการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการประเภทสมาชิกสวนบุคคล กลุมตัวอยางของ
การศึกษา คือ ผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย จํานวน 400 คน โดยเก็บขอมูลจากการออก
แบบสอบถามผานทางเว็บไซต การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใชสถิติที่
วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่ศกึ ษา คือ ไคสแควร ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05 และวัดระดับความ
สัมพันธของปจจัยทีไ่ ดโดยใชคราแมรวี
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกับอุปสงคการใชบริการอินเทอรเน็ต คือ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความสามารถในการใชบริการบนอินเทอรเน็ตของผูใชบริการ และการ
เชื่อมตอเขาเครื่องแมขายของผูใหบริการอินเทอรเน็ตไดงาย โดยเมื่อวัดระดับความสัมพันธของ
ปจจัยที่สัมพันธกับอุปสงคการใชบริการอินเทอรเน็ต พบวา ปจจัยที่มคี วามสัมพันธเปนอันดับแรก
คือ รายไดเฉลีย่ ตอเดือน อันดับสองคือ ความสามารถในการใชบริการบนอินเทอรเน็ตของ
ผูใชบริการ และอันดับสามคือ การเชื่อมตอเขาเครื่องแมขายของผูใหบริการอินเทอรเน็ตไดงาย
สรุปจากการศึกษาผลงานวิจยั ที่เกีย่ วของ ผูว ิจัยไดกรอบความคิดเกี่ยวกับ ปญหาการใช
อินเทอรเน็ต ดังนี้ ปญหาจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชบริการ ความลาชาการเขาไปในระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต ความขัดของของระบบอินเทอรเน็ต นักศึกษาไมทราบวิธีการใชอินเทอรเน็ต
บุคลากรในการใหคําแนะนําปรึกษาการใชอินเทอรเน็ต นักศึกษาไมมีเวลาที่จะมาใชอินเทอรเน็ต
นักศึกษาอานภาษาอังกฤษไมได นักศึกษาไมรูแหลงการคืบคน ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวใน
การใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต มีความยุงยากในการขอใชอนิ เทอรเน็ต และการอํานวยความสะดวก
ของเจาหนาที่
ธวัชชัย เจนประกอบกิจ (2524) ไดวิจัยเกีย่ วกับเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ต” สวนใหญผูใชบริการอินเทอรเน็ตเปนกลุมนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะใชประโยชนจาก
การคนควาและรวบรวมขอมูล การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และแหลงรวบรวมความรู
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต ปญหาสวนใหญที่ผูใชบริการอินเทอรเน็ตพบ คือ สายสัญญาณหลุดบอย
การสงขอมูลลาชา การติดตอไปยังเว็บไซตตาง ๆ ทําไดยาก หรือตองใชเวลานาน รายไดของผูใช
อินเทอรเน็ตมีผลตอทัศนคติทางดานความเหมาะสมของราคา ผูใชบริการอินเทอรเน็ตที่มีรายได
นอยกวา 10,000 บาท จะเห็นไดวาคาใชอนิ เทอรเน็ตสูงเกินไปมากที่สุด ระดับการศึกษาอนุปริญญาปริญญาตรี จะใชงานเฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง
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ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล (12 พฤษภาคม 2544) ไดสํารวจเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการ
ใชอินเทอรเน็ตวัยรุน” โดยใชวิธีการสํารวจภาคสนาม สัมภาษณนักเรียน นักศึกษา ที่กําลังศึกษา
ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,200 คน
พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใชอนิ เทอรเน็ตมากที่สดุ ชวงอายุระหวาง 16-18 ป โดยสวนใหญ
ใชอินเทอรเน็ตที่รานอินเทอรเน็ตคาเฟ ปริมาณในการใชสัปดาหละ 3-4 วัน คิดเปนรอยละ 1-3
ชั่วโมงตอสัปดาห และเลนอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง หรือเลนเกมสมีจํานวนมากที่สุด
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เอกสารและงานทีเ่ กี่ยวของกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
พบวา ผูบริโภคมีคานิยม มีทศั นคติตอการใชบริการอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย
ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงมุงศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต โดยจําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนตน
เอแบคโพล (2550) ทําวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต พบวา กรณีซึ่งศึกษา
ประชาชนทั่วไปอายุ 15 – 24 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,303 ตัวอยาง พบวา
ตัวอยางรอยละ 94.8 ยังเปนนักเรียน/ นักศึกษาอยู ในขณะที่มีเพียงรอยละ 5.2 เทานั้น ที่ระบุวาสําเร็จ
การศึกษาแลว โดยรอยละ 65.9 ระบุพักอาศัยอยูกับ พอ– แม รอยละ 22.2 พักอาศัยอยูตามลําพัง
รอยละ10.5 พักอาศัยอยูก ับญาติ/ เพื่อนพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยางสวนใหญ
รอยละ 48.4 ระบุเริ่มใชอินเทอรเน็ตเมื่อชวงอายุ 13 – 15 ป และเมื่อสอบถามถึงจุดประสงคของ
การใชอินเทอรเน็ต พบวารอยละ 90.0 ระบุใชเพื่อคนหาขอมูล ความรู รอยละ 53.9 ระบุเลนเกมส
ออนไลน รอยละ 50.9 ระบุคุยผานทางโปรแกรม (เชน MSN Yahoo ICQ) รอยละ 50.0 ระบุ
ดาวนโหลดเพลง/ ภาพยนตร และรอยละ 49.3 ระบุติดตามขาวสารประเภทบันเทิง ดารา ตามลําดับ
ประเด็นสําคัญที่นาพิจารณา คือ ตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 คือรอยละ 62.6 ระบุเคยดูภาพโป/ เว็บโป
ทางอินเทอรเน็ต ในขณะทีป่ ระมาณ 1 ใน 3 คือรอยละ 37.4 ระบุไมเคยดู และเมื่อสอบถามกลุม
ตัวอยางที่เคยคุยในหองสนทนาบนอินเทอรเน็ตนั้นพบวา รอยละ 14.5 ระบุเคยมีเพศสัมพันธกับคน
ที่รูจักทางอินเทอรเน็ตนั้นพบวา รอยละ 47.4 ระบุเพศสัมพันธดังกลาวเปนไปดวยความเต็มใจ
รอยละ 28.6 ระบุไมเต็มใจ และพบอีกวากลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 60.2 ระบุเคยพูดขอมูลเท็จ
กับคนที่รูจักทางอินเทอรเน็ต เปนบางครั้ง สําหรับประสบการณในการเขาเว็บไซตทมี่ ีเนื้อหารุนแรง
นั้นพบวา รอยละ 31.5 ระบุเคยเขาเว็บไซตลักษณะดังกลาว
ปนิพรรณ จันทรนิภา (2545) ศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากการวิจยั พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
การวิจยั ครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอนิ เทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชากร
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนชล
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ราษฎรอํารุง โรงเรียนชลบุรีสุขบท การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบบังเอิญ โดย กลุมตัวอยาง
100 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามชุดสํารวจขอมูล พฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การนําเสนอผลการวิเคราะห ขอมูลของการวิจยั จะ
นําเสนอขอมูลในรูปของการพรรณนาความ และตารางขอมูลที่ใชในการประมวลโดยใชโปรแกรม
SPSS for Windows สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชการหาคา t-test และ F-test ขอเสนอแนะจากผล
การศึกษา 1. นักเรียนสวนใหญใชอินเทอรเน็ตในระดับปานกลาง ซึ่งทางอาจารยหรือโรงเรียนควรมี
มาตรการสงเสริมและกระตุน ใหนักเรียนใชอินเทอรเน็ตไปในทางการศึกษามากขึน้ เรียนรู
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากตําราเรียน 2. นักเรียนสวนใหญเทาที่ใชการสังเกต ใช
อินเทอรเน็ตไปในทางไมมสี าระมาก เชน การเลนไอซีคิว แชต เปนการคุยกันระหวางชายหญิง
วัยรุนซึ่งไมมปี ระโยชนทางการศึกษาเลย การพิมพคําสนทนาที่หยาบคาย เชน คําเกีย้ วพาราสี
คําสบถ การพิมพคําสนทนาเกี่ยวกับเซ็กส เชน การพูดสองแงสองงาม การเขาไปดูวดิ ีโอเรตเอ็กซ
และบางครั้งทําตนเปนแฮคเกอรเขาไปแทรกแซงการปฏิบัติงานของเครื่อง การปรับแกขอมูล
3. แนวทางการปองกันและแกไข ควรจะเริ่มตนตั้งแตครอบครัวที่บิดา มารดา จะตองเปนผูช้แี นะ
และควบคุมพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม สวนนักเรียนเองก็ควรจะประพฤติตนอยางเหมาะสม เลือกคบ
เพื่อนที่ดใี นสถาบัน การศึกษาก็ควรจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนทีถ่ ูกตอง ผูบริหารและ
คณาจารยในสถาบันจะตองสอดสองดูแลพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนอยางทั่วถึง
มีระบบปองกันการสืบคนขอมูลที่ทันสมัย อีกทั้งรัฐบาลก็ควรจะมีกฎหมายควบคุมอยางรัดกุมใน
องคกรของรัฐและธุรกิจภาคเอกชน
ศรีศักดิ์ จามรมาน (2543) กลาวถึงพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของจีน โดยไดสํารวจ
อัตราผูใช บริการอินเทอรเน็ตพบวา ในจํานวนผูใชอนิ เทอรเน็ตทั้งหมด ผูหญิงมีอัตราการใชเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 21 ในชวงตนป พ.ศ. 2543 มาเปนรอยละ 25 ในชวงกลางป ผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญ
อยูในวัยหนุมสาว และมักใชอินเทอรเน็ตเพื่อการหาขาวสาร การหางาน การซื้อขายหุน การหา
แหลงทองเที่ยว และการดูเว็บไซตเกี่ยวกับสุขภาพ

