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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา(โดยยอ)

การประกอบธุรกิจบนระบบเครื่อขายอินเตอรเน็ตทีผ่านมา ผูประกอบการมีความ

เขาใจในการประกอบธุรกิจวามีศักยภาพในการทําเงนิมหาศาล แตในที่สุดรูปแบบ

ธุรกิจทีน่ํามาใชยงัไมเหมาะสมมากพอ 

ผูประกอบธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดยอม นับเปนผูประกอบธุรกิจอีก

กลุมหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 

เนื่องดวยสภาพธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ปรับตัวไดงาย เงินทนุไมสูง มี

คุณภาพการผลิตที่สามารถแขงขันในตลาดโลกได 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนี้ เมื่อมองในภาพรวมจะเปนธุรกิจที่มีมูลคา

มหาศาล สงผลใหภาครัฐเริ่มใหความสนใจและสนับสนุนผูประกอบธุรกิจใน

รูปแบบนี้ โดยพยายามผลักดนัใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพและสามารถสงออก

จําหนายไดทั่วโลก 
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วัตถุประสงคของการศกึษา
1.

 
เพื่อศึกษาถึงกลยุทธเว็บบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ตดานเครือขายการ

 สื่อสารบนอินเตอรเน็ตที่มีผลตอความสําเร็จในการสืบคนของลกูคา ใน
 ธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดยอม

2.
 

เพื่อศึกษาถึงกลยุทธเว็บบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ตดานความเร็ว 

ดานความงายตอการใชงาน และดานความนาเชื่อถือบนอินเตอรเน็ตที่ม
 

ี

ผลตอความสนใจของลูกคาในธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดยอม

3.
 

เพื่อศึกษาถึงกลยุทธเว็บบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ดานความเร็ว 

ดานความงายตอการใชงาน และดานความนาเชื่อถือบนอินเตอรเน็ตที่ม
 

ี

ผลตอความตองการซื้อของลูกคาในธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาด
 ยอม
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วัตถุประสงคของการศกึษา (ตอ)
4.เพื่อศึกษาถึงความสําเร็จในการสืบคนที่มีผลตอความสนใจของลกูคาใน

 ธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดยอม

5.เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของความสนใจของลูกคาที่มีตอความตองการซื้อสินคา
 ของลกูคาในธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดยอม
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การทบทวนวรรณกรรม
กลยุทธเว็บไซตสําหรับการประกอบธุรกิจบนอินเตอรเน็ต

เปนการศึกษาถึงกลยุทธสําหรับการประกอบธรุกิจบนระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตดานตางๆ โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจยุคใหม 

(New Economy) ทีม่ีสิ่งแวดลอมแตกตางไปจากเดิม 

กรอบแนวความคิด เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธบน

เว็บไซต กบั การตอบสนองของลูกคา

กลยุทธบนเว็บไซต เปนตัวแปรอิสระ และการตอบสนองของลูกคา

เปนตัวแปรตาม
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การทบทวนวรรณกรรม (ตอ)
ดานเครือขายการสื่อสาร (Network Communication) 

เปนชองทางในการสื่อสาร การกระจายขอมูลที่สงผลใหผูบริโภค
 สามารถคนหาเว็บไซตไดประสบผลสําเร็จ ซึ่งมีธีตางๆกัน คือ

1.  การใชเครือขายตัวแทน (Use of Affiliate Network)

2.  การใชเครือขายพันธมิตร (Use of Website Network)

3.  การใชเครือขายผูใหบริการสืบคน (Use of Search Engine Network)
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การทบทวนวรรณกรรม (ตอ)
ดานความรวดเร็ว (Speed)

ความเร็วในการใหบริการนับเปนปจจัยสําคัญของความสาํเร็จ
 ของเว็บไซตในการประกอบธุรกิจบนระบบอินเตอรเน็ต (Duboff & 

Spaeth, 2000) ซึ่งความเร็วในการใหบรกิารประกอบดวยดานตางๆ

1.  ความเร็วในการปรับปรุงขอมูล (Consistent Update) 

2.  ความรวดเร็วในการตอบสนอง (Quick Response)
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การทบทวนวรรณกรรม (ตอ)
ดานความงายตอการใชงาน (Ease of Use)

ความงายในการใชงานเปนปจจัยทีม่ีผลตอความสําเร็จ ความ
 

งายและสะดวกตอการใชงานเปนสิ่งทีท่กุคนคาดหวังจากการซื้อขาย
 บนระบบอินเตอรเน็ต 

1.
 

โครงสรางที่เขาใจไดงาย (Simple Structure)

2.  การใชเครื่องหมายบอกตําแหนง (Use of Navigation Sign)
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การทบทวนวรรณกรรม (ตอ)
ดานความนาเชื่อถือของเว็บไซต (Web Trust)

ความนาเชื่อตอเว็บไซตเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริโภคใหความสนใจ 

โดยความนาเชื่อถือจะลดความรูสกึไมแนนอน ชวยใหเกิดการ
 ตดัสินใจใชบริการ

1.  การมีสวนรวมในสังคม (Community Share)

2.  อรรถประโยชนของขอมูล (Useful Contents)

3.  ชื่อของเว็บไซต (Website Name)

4.  ความปลอดภัย (Security)
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การทบทวนวรรณกรรม (ตอ)
การประเมินผลของกลยุทธเว็บ

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศกึษาการตอบสนองของพฤตกิรรม
 ผูบริโภค ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแตวธิกีารในการรับรูสือ่ทางอินเตอรเน็ต 

การรับรูและเรียนรู รวมถึงการตดัสินใจซื้อ โดยสามารถกําหนดระดบั
 การตอบสนอง ซึ่งจะประกอบดวย ความสําเร็จในการสบืคน 

(Success in Increasing of Visitors) ความสนใจของลูกคา (Interest) 

และการตดัสินใจซื้อของลูกคา (Purchase Decision)
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การทบทวนวรรณกรรม (ตอ)
ในการศึกษาพฤตกิรรมผูบริโภคจะประกอบดวย 3 สวนหลัก

 ดวยกันคือ Inputs, Process และ Outputs โดย Howard, John A. 
และ Sheth, Jagdish N. (1969) ไดอธิบายทฤษฎีพฤติกรรมผูซื้อ 
(The Theory of Buyer Behavior) โดยสรางแบบจําลอง Howard-

 Sheth Model นอกจากนี้ Engel, James F. Blackwell, Roger D. และ 
Miniard, Paul W. (1968) ไดเสนอรูปแบบจําลองที่มพีื้นฐานคลายคลึง

 กัน มีชื่อวา Engel-Blackwell-Miniard model Input, Information 
Processing, Decision  Process และ Variables Influencing 
Decision Process
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กรอบแนวความคิด

13

การตอบสนองของผูบริโภคกลยุทธเวบ็

เครือขายการสื่อสาร

- เครือขายตัวแทน 

- เครือขายพันธมิตร 

- เครือขายผูใหบริการสืบคนขอมูล 

ความสําเร็จในการสืบคน

ความนาเชื่อถือของเว็บไซต

- สวนรวมในสังคมเว็บไซต

- อรรถประโยชนของขอมูล

- ชื่อเว็บไซต

- ความปลอดภัย การตดัสินใจซื้อ

ความสนใจ

ความเร็ว

- ความสม่ําเสมอในการปรับปรุงขอมูล 

- ความเร็วในการตอบสนอง 

ความงายตอการใชงาน

- โครงสรางเขาใจไดงาย 

- การใชเครื่องหมายบอกตําแหนง 



สมมุติฐานของการศึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานไว รวมทั้งหมด 21 สมมติฐาน

การใชเครือขายตัวแทน (Use of Affiliate Network)

การใชเครือขายตัวแทน คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานเว็บไซตอื่นๆ 

ซึ่งประกอบไปดวยผูใหบริการหลายประเภท ทั้งเว็บไซตสวนบุคคล,
 

Virtual 

Mall และ Portal Site ซึ่งเปนการใชตัวแทนในการเพิ่มชองทางการสื่อสาร โดย
 จะใหเจาของเว็บไซตตางๆ สามารถนําสินคาในเว็บไซตของตน ไปเสนอขาย
 บนเว็บไซตของตัวแทนได 

สมมติฐานที่ 1: การใชเครือขายตัวแทนในการสื่อสารบนระบบ
 อินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จในการสืบคนเว็บไซต 
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สมมุติฐาน (ตอ)

การใชเครือขายพันธมิตร (Use of Website Network)

การใชเครือขายพันธมิตร คือ การสรางการเชื่อมโยงหรือลิงค 
(Link) เชื่อมตอระหวางเว็บไซตดวยกัน โดยเปนการแลกลิงคกัน

 และกัน สามารถพบไดในหนาเว็บไซตในหัวขอ LINK หรือ ปรากฏ
 เปนสัญลักษณขนาดเล็ก รวมจัดเปนหมวดหมู อยูสวนหนึ่งในหนา
 เว็บไซต 

สมมติฐานที่ 2: การใชเครือขายเว็บไซตพันธมิตรบนระบบ
 อินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จในการสืบคน
 เว็บไซต 
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สมมุติฐาน (ตอ)

การใชเครือขายผูใหบริการสืบคน (Use of Search 
Engine Network)

การใชเครือขายผูใหบริการสืบคน คือ การใชบริการเว็บไซตท
 

ี่
ใหบรกิารในการคนหาขอมูล ไมวาจะคนหาดวยหัวเรื่อง หรือ 
การจัดแบงหมวดหมูเนื้อหาแบบตางๆ

สมมติฐานที่ 3 : การใชเครือขายผูใหบริการสืบคนในการ
 สื่อสารบนระบบอินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอ

 ความสําเร็จในการสืบคนเว็บไซต
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สมมุติฐาน (ตอ)
ความเร็วในการปรับปรุงขอมูล (Consistent Update) 

ความเร็วในการปรับปรุงขอมูล คือ ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

รวมถึงการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เชน การปรับปรุงขอมูล
 ใหม บริการใหม และสินคาใหม 

สมมติฐานที่ 4 : ความเร็วในการปรับปรุงขอมูลของเว็บไซตบน
 ระบบอินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอความสนใจของลูกคา

สมมติฐานที่ 5 : ความเร็วในการปรับปรุงขอมูลของเว็บไซตบน
 ระบบอินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา
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สมมุติฐาน (ตอ)

ความรวดเร็วในการตอบสนอง (Quick Response)

การตอบสนองอยางรวดเร็ว เปนการตอบกลับลูกคาอยางรวดเร็วเมื่อม
 

ี

ลูกคาหรือผูสนใจสอบถามเขามา ซึ่งผูประกอบธุรกิจควรจะตอบอีเมลลูกคา
 ใหเร็วที่สุด

สมมติฐานที่ 6 : ความเร็วในการตอบสนองตอลูกคาบนระบบ
 อินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอความสนใจของลูกคา

สมมติฐานที่ 7 : ความเร็วในการตอบสนองตอลูกคาบนระบบ
 อินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา 
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สมมุติฐาน (ตอ)
โครงสรางที่เขาใจไดงาย (Simple Structure)

เว็บไซตมีโครงสรางที่ไมซับซอน มีการนําเสนอประเด็นตางๆ อยางเปนลําดับ 

มีมาตรฐานในแตละหนาเว็บไซต แบงสัดสวนเอกสารอยางชัดเจน ไมมีสิ่งรบกวน
 สายตาผูอาน

สมมติฐานที่ 8 : โครงสรางที่เขาใจไดงายของเว็บไซตบนระบบ
 อินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอความสนใจของลูกคา

สมมติฐานที่ 9 : โครงสรางที่เขาใจไดงายของเว็บไซตบนระบบ
 อินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา
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สมมุติฐาน (ตอ)
การใชเครื่องหมายบอกตําแหนง (Use of Navigation Sign)

การใชเครื่องหมายบอกตําแหนง คือการใชสัญลักษณหรือตัวอักษรท
 

ี่

ลูกคาเขาใจไดงาย เพื่อแสดงใหลูกคาไดทราบถึงสวนที่ใชบริการอยู 

สมมติฐานที่ 10
 

: การใชเครื่องหมายบอกตําแหนงในเว็บไซตบน
 ระบบอินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอความสนใจของลูกคา

สมมติฐานที่ 11
 

: การใชเครื่องหมายบอกตําแหนงในเว็บไซตบน
 ระบบอินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา 
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สมมุติฐาน (ตอ)
การมีสวนรวมในสังคม (Community Share)

การมีสวนรวมในสังคม คือ การที่เว็บไซตมีสวนรวมในชุมชนบน
 อินเตอรเน็ต โดยนําเสนอเนื้อหา โตตอบกับสมาชิกในประเด็นตางๆ ชวย

 สรางและดูแลชุมชนของลกูคา 

สมมติฐานที่ 12
 

: การมีสวนรวมในสังคมบนระบบอินเตอรเน็ตม
 

ี

ผลกระทบเชิงบวกตอความสนใจของลูกคา

สมมติฐานที่ 13
 

: การมีสวนรวมในสังคมบนระบบอินเตอรเน็ตม
 

ี

ผลกระทบเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา
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สมมุติฐาน (ตอ)
อรรถประโยชนของขอมูล (Useful Contents)

อรรมถประโยชนของขอมูล คือ ขอมูลที่มีความละเอียด นําเสนอสิ่งท
 

ี่

สําคัญ มีขอมูลที่สะดวกในการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินคา 

สมมติฐานที่ 14
 

: อรรถประโยชนของขอมูลบนเว็บไซตบนระบบ
 อินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอความสนใจของลูกคา

สมมติฐานที่ 15
 

: อรรถประโยชนของขอมูลบนเว็บไซตบนระบบ
 อินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา
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สมมุติฐาน (ตอ)
ชื่อของเว็บไซต (Website Name)

ชื่อของเว็บไซต คือ ชื่อเว็บไซตที่สั้น เปนสัญลักษณที่สามารถจดจําและ
 ระลึกถึงไดงาย มีความหมายทางธุรกิจ ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด 

สมมติฐานที่ 16
 

: ชื่อของเว็บไซตบนระบบอินเตอรเน็ตมีผลกระทบ
 เชิงบวกตอความสนใจของลูกคา

สมมติฐานที่ 17
 

: ชื่อของเว็บไซตบนระบบอินเตอรเน็ตมีผลกระทบ
 เชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา
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สมมุติฐาน (ตอ)
ความปลอดภัย (Security)

ความปลอดภัย เปนความปลอดภัยในการทําธุรกรรมการซื้อขาย มีการ
 รับประกันสินคา แสดงใหเห็นถึงนโยบายความปลอดภัยทั้งในดานการทํา

 ธุรกรรมทางการเงิน และขอมูลของลกูคา รวมถึงการที่มีสถาบันการเงินท
 

ี่

นาเชื่อถือรับรอง

สมมติฐานที่ 18 : ความปลอดภัยของเว็บไซตบนระบบ
 อินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอความสนใจของลูกคา

สมมติฐานที่ 19
 

: ความปลอดภัยของเวบ็ไซตบนระบบ
 อินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา
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สมมุติฐาน (ตอ)

ความสําเร็จในการสืบคน (Search Success)

ความสําเร็จในการสืบคน คือ ความสําเร็จของลูกคาที่สามารถคนหา
 เว็บไซตไดพบ และสามารถเขาชมได โดยคนหาดวยวิธีตางๆ เชน จากการ

 โฆษณา, จากเว็บไซตพันธมิตร และ ผูใหบริการสืบคน 

สมมติฐานที่ 20
 

: ความสําเร็จในการสืบคนบนระบบอินเตอรเน็ตม
 

ี

ผลกระทบเชิงบวกตอความสนใจของลูกคา
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สมมุติฐาน (ตอ)

ความสนใจของลูกคา (Interest)

ความสนใจของลูกคา เปนพฤติกรรมของลูกคาที่ใหความสนใจสินคาบน
 เว็บไซต เชน การสอบถามทางไปรษณียอิเลคโทรนิคส (E –

 
mail) , การ

 ลงทะเบียนสมาชิกรวมกิจกรรม หรือการสมัครรับขอมูลประชาสัมพันธ

สมมติฐานที่ 21 : ความสนใจของลูกคาบนระบบอินเตอรเน็ตม
 

ี

ผลกระทบเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา
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ตัวแปรและแบบจําลองการวิเคราะห
1.

 
SEHSUC

 
=  ß0 + ß1 NETWORK1 + ß2 NETWORK2 + ß3 

NETWORK3 

2.
 

INTEREST = ß0 + ß1 SPEED1 + ß2 SPEED2 + ß3 

EASEUSE1 + ß4 EASEUSE2 + ß5 WTRUST1 + ß6 

WTRUST2 + ß7 WTRUST3 + ß8 WTRUST4 + ß9SEHSUC

3.
 

PURCHE
 

= ß0 + ß1 SPEED1 + ß2 SPEED2 + ß3 EASEUSE1 

+ ß4 EASEUSE2 + ß5 WTRUST1 + ß6WTRUST2 + 

ß7WTRUST3 + ß8WTRUST4 + ß9INTEREST

27



ระเบียบวิธีวิจัย
การคนควาเชิงเอกสาร

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกลยุทธตางๆ ในการทําการทําธรุกิจบน
 อินเตอรเน็ต 

เพื่อรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจบน
 ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต แลวนํามาวิเคราะห รวมถึงสงัเคราะห

 


ออกมาเปนกรอบแนวความคิด 

ประกอบไปดวยกลุมของปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยดานเครือขายการ
 สื่อสาร ดานความเร็ว ดานความงายตอการใชงานและดานความ

 นาเชื่อถือของเว็บไซต
28



ระเบียบวิธีวิจัย
การคนควาเชิงคุณภาพ

สัมภาษณเชิงสํารวจผูประกอบการ

ปรึกษาและหาขอมูลเพิ่มเติมโดยคนควาขอมูลในลักษณะการสัมภาษณเชิง
 สํารวจ (Survey Interview) 

สัมภาษณผูประกอบการและแกนนําของกลุมธุรกิจรวม 10 ราย เพื่อใหได
 


ขอมูลดานแนวคิดของการประกอบธุรกิจ ปญหาและอปุสรรคในการดําเนิน

 กลยุทธเว็บในสถานการณจริง ขอมูลตางๆ ที่จะชวยใหสามารถกําหนด
 รายละเอียดของตัวแปรตางๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถตั้งสมมติฐานที่เปน

 ประโยชนตอการวิจัยและผูประกอบการ อีกทั้งยังสามารถใชขอมูลเพื่อการ
 วางแผนจัดเก็บรวบรวมขอมูลในอนาคตใหเปนไปไดสะดวกขึ้น 
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมลู

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยมาตรวดัตางๆตามกรอบ
 แนวความคิด โดยมีการทดสอบความถูกตอง (Validity) และความ

 เชื่อถือได (Reliability) รวมถึงการทดสอบยืนยันปจจัยของมาตรวัด 

(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อใหการวิจัยไดผลที่ถูกตอง 

เชื่อถือได ทั้งนี้ไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห
 



ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง  (Sample)  ขอบเขตกลุมตัวอยาง คือ กลุมผูประกอบ
 ธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมดในประเทศที่ผลิต

 เซรามิคประเภทเครื่องใชบนโตะอาหาร (Table Ware)   ของตกแตง 

ของชํารวย (Gift and Decorative items) และเครื่องปนดินเผาประเภท
 ภาชนะ (Pottery) ในประเทศไทยที่มีการใชเว็บไซตในธุรกิจของตนเอง 

มีจํานวน 165 ราย โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูที่จะเปนผูใหขอมูล (Key 

Informant) คือ ผูบริหารสูงสุดในองคการ ซึ่งผูบริหารสูงสุดในองคการ
 ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนผูที่รูสภาพขององคการดีที่สุด 

มีความรู และความเขาใจในธุรกิจที่ตนทําเปนอยางดี (Phillips, 1981) 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลดงันี้

สวนที่ 1 ลักษณะการดําเนินกลยทุธธุรกิจบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

เปนสวนของคาํถามของตัวแปร ที่มีอิทธิพลตอการตอบสนองของลูกคา ผูวิจยั

ออกแบบการวดัผลโดยใชมาตราวดัไลเกิรท (Likert Scale) แบบ 5 คะแนน รวม

เปนจํานวน 38 ขอ 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินธุรกิจบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

เปนสวนของคาํถามดานการตอบสนองของลูกคา ผูวิจยัออกแบบโดยใชมาตรา

วัดไลเกริท (Likert Scale) แบบ 5 คะแนน รวมเปนจาํนวน 9 ขอ 

สวนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการอตุสาหกรรมเซรามิค

เปนสวนของคาํถามทีจ่ะอธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง และผูที่เปนผูตอบ โดย

ประกอบไปดวยคําถามปลายปดและแบบปลายเปด รวมทั้งหมด 5 ขอ
32



การทดสอบแบบสอบถาม

1.
 

นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานทําการตรวจสอบ
 คําถามและเนื้อหาของแบบสอบถาม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข

2.
 

นําแบบสอบถามทีป่รับปรุงแกไข ทดลองกับกลุมประชากรท
 

ี่
ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน 30 กิจการ

3.
 

วิเคราะหการจัดกลุมตัวบงชี้ดวยวิธวีิเคราะหปจจัย (Factor 
Analysis) คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชคา

 สัมประสิทธิแ์อลฟา (Cronbach’s alpha)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. โทรศัพทแจงลวงหนา ประสานผูนําสมาคมเซรามิคในทองถิ่น

2. สงแบบสอบถาม พรอมเอกสารแนบขอขอมูลจากสมาคมเซรามิคแหง
 ประเทศไทย จากโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตรของ

 มหาวิทยาลัยรามคําแหงและจากผูวิจัย 

3. อีก 2 สัปดาหถัดมา สงเอกสารขอขอมูลไปอีกรอบ พรอมโทรศัพทตาม

4. ใน 2 สัปดาหถัดมา เดินทางไปประสานผูนําสมาคมในพื้นที่ในการทวงถาม
 ถึงแบบสอบถาม

5. ในอกี 2 สัปดาหถัดมาปดรับแบบสอบถาม
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามแลว จึงนําแบบสอบถามมาลงรหัส

 ขอมูล เพื่อนํามาประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร และวิเคราะหดวย
 โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC  13.0 (Statistical Package for The Social 

Sciences / Personal Computer) วิเคราะหคา รอยละ  คาเฉลี่ย (X) และคา
 เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังจากนั้น จะทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

(Preliminary Data Analysis) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ตรวจสอบการ
 กระจายตัวของขอมูล ตรวจสอบความแปรปรวนและคาที่ออกนอกกลุม 

ตรวจสอบความสัมพันธที่เปนเสนตรง และตรวจสอบความเปนเสนตรงรวม
 อยางมาก และทําการทดสอบสมมุติฐานเปนลําดับสุดทาย

35



อัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดทําการสงแบบสอบถามจํานวน 165 ชุด โดย

 ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดทั้งทางไปรษณีย และทาง
 เว็บไซต และหลังจากที่ไดสงแบบสอบถามแลว สามารถรวบรวม
 แบบสอบถามไดรวมเปน 134 ฉบับ คิดเปนอัตราการตอบกลับ
 ของขอมูล รอยละ 81.21 
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การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
การตรวจสอบความลําเอียงในการตอบกลับ (Nonresponse Bias)

การเปรียบเทียบการตอบแบบสอบถามระหวางกลุมตัวอยางท
 

ี่
ตอบแบบสอบถามในชวงแรกของกับกลุมตัวอยางทีต่อบแบบในชวง

 หลัง มีคาเฉลี่ยของจํานวนปที่เริ่มดําเนินการธุรกจิบนระบบ
 อินเตอรเน็ต และจํานวนพนักงานเต็มเวลาระหวางกลุมตัวอยางท

 
ี่

ตอบแบบสอบถามไมมแีตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05
 

(p>0.10) 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาการตอบขอมลูกลับในงานวิจัยนี้เปนไมม

 
ี

ความลําเอียงในการตอบกลับ (Nonresponse bias) 
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ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร

ขอมลู จํานวน (องคการ) รอยละ

ในองคการมีผูรับผิดชอบบริหารงานเว็บไซต
 



โดยเฉพาะ

ไมมี                                                               

มี                         

79

55

59.0

41.0

รวม 134 100.0
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ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร (ตอ)

39

ตัวแปร Min Max S.D

1. จํานวนพนักงานเต็ม 10 179 33.05 31.845

2.จํานวนปที่ผูตอบแบบสอบถามไดทํางานในองคการ 1 28 7.81 6.287

3.จํานวนปที่องคการเริ่มดําเนินธุรกิจบนระบบ
 อินเตอรเน็ต

1 10 2.72 2.246

x



การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนกอนทําการทดสอบสมมุติฐาน 

(Preliminary Data Analysis)

เนื่องจากผูวิจัยใชเทคนิควิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ดงันั้นกอนที่จะทําการทดสอบสมมุติฐาน 
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติของขอมลู วาสอดคลองกับ
ขอกําหนดในการใชเทคนิควิธีวิเคราะหหลายตัวแปร 
(Multivariate Analysis) หรือไม 

โดยตรวจสอบขอมูลทีส่ญูหาย (Missing Data) 

ความเที่ยงตรงและความแตกตางของมาตรวดั (Convergent 
and Discriminant Validity) 
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1. ผลการตรวจสอบ Missing Data

พบวาขอมูลทีไ่มสมบูรณมีนอยกวารอยละ 5 และในการ
วิเคราะหขั้นตอนตอไปผูวิจัยจึงไดใชคาเฉลี่ย (Mean) ของตัว
บงชี้นั้นๆ มาแทนคาที่ไมสมบูรณ (Cohen & Cohen, 1983; 
Cohen, Cohen, Weat & Aiken, 2003, p.437; Hair, 
Anderson, Tatham & Black, 1998, p.54) เพื่อทําการ
วิเคราะห
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2. ความเที่ยงตรงแบบรวมศูนย  

(Convergent validity)
การวัดความเที่ยงตรงแบบรวมศูนย (Convergent validity) เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัด ผูวิจัยไดใชเทคนิคการ
วิเคราะห 3 วิธีประกอบดวย 

วิธวีิเคราะหปจจัย (Factor analysis)

วิธวีิเคราะหคาสัมประสิทธิแ์อลฟา (Cronbach’s of Alpha) 
(Nunnally, 1978; Premkumar & Roberts, 1999)

และวิธีวิเคราะหปจจัยยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
ดวยโปรแกรม Lisrel 8.53 (Jöreskog & Sörbom, 1993) 
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1: วเิคราะหปจจัย (Factor Analysis)
เพื่อยืนยันตัวบงชี้ของมาตรวัดและจัดกลุมตัวบงชี้ใหอยูใน
กลุมเดียวกัน

กําหนดคาไอเคิ่นมากกวา 1

ใชวิธหีมุนแกนแบบ Varimax
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ผลการวิเคราะหปจจยั
ตัวบงชี้ทุกขอมีน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยู

ในระดับที่สูงยอมรับได

มาตรวัดสามารถจัดอยูในกลุมเดียวกันไดและสวนใหญมีคา 

Factor Loading มากกวา 0.5

44



2 : คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s of Alpha)

ผลการวิเคราะห

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิแ์อลฟา คาที่ไดมีคาคอนขางสูง
มากอยูแลว ดังนั้นผูวิจัยจึงไดยังคงใชตวับงชี้ทั้งหมดตอไป

คาครอนบราคแอลฟาของมาตรวดัสวนใหญอยูเกณฑที่
ยอมรับไดคือมากกวา 0.7
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3 : Composite Reliability 

ใชLISREL 8.53 (Jöreskog & Sörbom, 1993) เพื่อวิเคราะหโดย
ใชตารางคาสหสัมพันธ (Correlation Matrix) ของตัวบงชี้ทุกตัว

พบวาคา Lambda ของตัวบงชี้สวนใหญมีคาสูง และคา t-Values 
สวนใหญมีคามากกวา 1.96 (p<0.05)

คา Composite Reliability ของมาตรวัดทุกตัวมีคา สูงกวา 0.60 
โดยมคีาอยูในชวงระหวาง 0.61 ถึง 1.00 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได 
(Bagozzi & Yi, 1988; Straub, 1989, pp. 147-169; Caloghirou, 
Protogerou,  Spanos & Papagiannakis, 2004,pp. 231–243)
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบแตกตาง  
(Discriminant Validity)

เพื่อวิเคราะหวาตัวแปรตางๆ มีความแตกตางหรือวัดตัวแปร

ซ้ําซอนกัน โดยวิเคราะหคาสหสัมพันธเบื้องตน (Zero-Order 

Correlation) ของตัวแปรในแตละคู และตรวจสอบชวงความ

เชื่อมั่น (Confidence Interval) ที่รอยละ 95 

ผลจากวิเคราะหแสดงใหเห็นวาตัวแปรมีความแตกตางไม
ซ้ําซอนกัน โดยคาสหสัมพันธ บวก ลบ คาผิดพลาดมาตรฐาน

แลว ไมม ี1 รวมอยู (Anderson, 1987, pp. 525-541) 
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การตรวจสอบคุณสมบัติของขอมลู  
กอนทําการทดสอบสมมตุิฐาน
 ทําการตรวจสอบคุณสมบตัขิองขอมูลวาสามารถใชวิธีวเิคราะห
ถดถอยเชิงพหุหรือไม โดยทาํการทดสอบดังนี้

ตรวจสอบการกระจายแบบปกติของขอมูล (Normal Distribution) 

ความแปรปรวนทีส่ม่ําเสมอ (Constant Variance or 
Heteroscedasticity) 

คาที่ออกนอกกลุม (Outliers) 

ความเปนเสนตรง (Linearity) 

และความสมัพันธระหวางตวัแปร (Multicollinearity)
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การตรวจสอบการกระจายแบบปกตขิองขอมูล  
(Normal Distribution) 

ใชการตรวจสอบคา Z ที่ระดบัความผิดพลาด 0.05 ประกอบกับ

กราฟ Normal Q-Q Plot

ผลจากการตรวจสอบพบวา มตีัวแปรทีม่ีการกระจายไมปกติ 

จึงแกไขดวยวิธียกกําลัง 2 และนํามาทดสอบอีกครั้ง โดยได

คาที่เขาใกลเสนตรงทีอ่ยูในระดับที่ยอมรับไดทุกตัวแปร
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การตรวจสอบความแปรปรวนที่สม่ําเสมอ 

(Constant Variance or Heteroscedasticity) 

ผูวิจัยใชกราฟ Scatter  ซึ่งเปนกราฟที่แสดงความสมัพันธ
ระหวางเศษที่เหลือ (Standardized Residual) กับคาพยากรณ 
(Standardized Predicted) (Hair, Anderson & Tatham, 1995)

โดยผลที่ไดจากการสรางกราฟพบวาคาความสมัพันธระหวางเศษ
ที่เหลือกับคาพยากรณมีการกระจาย แสดงใหเห็นวาแบบจําลอง
ไมมีปญหาเรื่องความแปรปรวนและไมมคีาใดที่ออกนอกกลุม 

ดังนั้นวิธีการวิเคราะหสมการถดถอยเสนตรง (Linear 
Regression Model) จึงสามารถใชได 
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การตรวจสอบความเปนเสนตรง (Linearity) 
ผูวิจัยใชกราฟ (Scatter Plot) ในการตรวจสอบความสัมพันธที่
เปนเสนตรงระหวางตวัแปร (Bohrnstedt & Knoke, 1988, p. 
256-257; Lin & Lu, 2000, pp. 197-208)

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางเศษที่เหลือ (Standardized 
Residual) กับตัวแปรอิสระแตละตัว (Independent Variables)

ทุกกราฟตางชี้ใหเห็นถึงลักษณะของความสมัพันธในเชิง
เสนตรง (Linear Relationship) ซึ่งไมพบวามีความสัมพันธใน
เชิงไมใชเสนตรง (Nonlinear Relationship) ปรากฏใหเห็น
อยางชัดเจน 
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การตรวจสอบความเปนเสนตรงรวมอยางมาก 

(Multicollinearity)
การตรวจสอบความเปนเสนตรงรวมอยางมาก สามารถตรวจสอบ

 โดยพิจารณาจากคา VIF (Variance Inflation Factors) และคาความ
 ทนทาน (Tolerance) จากผลการวิเคราะห คา VIF มีคาต่ําสุดเทากับ 

1.592 และสูงสุด 3.704 ซึ่งต่ํากวา 10
 

(Belsley, Kuh & Welsch, 

1980) และมีคาความทนทาน มีคาต่ําสุดเทากับ 0.270 และสูงสุด 

0.628 ซึ่งคาต่ําสุด สูงกวาเกณฑขั้นต่ํา Tolerance>0.1 (Foxall, Yani-
 de-Soriano, 2005, pp.518-525)   แสดงใหเห็นวาตัวแปรแตละตัวไม
 



มีความเปนเสนตรงรวมกัน หรือไมมีความซ้ําซอนกันในการวัด 
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ผลการทดสอบสมมตุิฐานตามแบบจําลองที่ 1

SEHSUC
 
=  ß0 + ß1 NETWORK1 + ß2 NETWORK2 + ß3 

NETWORK3 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานตามแบบจําลองที่ 1

Variable Beta Unstandardize Std. Error Beta Standardize t Sig.

NETWORK1
0.245 0.092 0.261 2.679 0.008**

NETWORK2
0.064 0.086 0.064 0.740 0.461

NETWORK3
0.344 0.090 0.368 3.802 0.000***

54

หมายเหตุ :
 
R2 = 0.382, F = 26.777, Sig. = 0.000***



การทดสอบสมมุติฐานตามแบบจําลองที่ 2
INTEREST = ß0 + ß1 SPEED1 + ß2 SPEED2 + ß3 

EASEUSE1 + ß4 EASEUSE2 + ß5 WTRUST1 + ß6 

WTRUST2 + ß7 WTRUST3 + ß8 WTRUST4 + 

ß9SEHSUC
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ผลการทดสอบสมมุติฐานตามแบบจําลองที่ 2
SPEED1 2.899 1.164 0.187 2.490 0.014*

SPEED2 0.038 0.052 0.049 0.734 0.464

EASEUSE1 1.706 0.914 0.124 1.866 0.065

EASEUSE2 3.619 1.101 0.220 3.286 0.001***

WTRUST1 -1.436 1.128 -0.088 -1.273 0.206

WTRUST2 1.676 1.253 0.106 1.337 0.184

WTRUST3 1.461 1.155 0.076 1.265 0.208

WTRUST4 2.095 0.840 0.197 2.495 0.014*

SCHSUC 2.733 1.120 0.160 2.441 0.016*

CONTROL1 -0.201 0.444 -0.031 -0.453 0.651

CONTROL2 0.709 0.610 0.094 1.162 0.248

CONTROL3 0.366 2.994 0.009 0.122 0.903

CONTROL4 2.157 3.261 0.045 0.662 0.510

SPEED1 2.899 1.164 0.187 2.490 0.014*

56หมายเหตุ :

 
R2 = 0.749, F = 27.533, Sig. = 0.000***



การทดสอบสมมุติฐานตามแบบจําลองที่ 3

PURCHE = ß0 + ß1 SPEED1 + ß2 SPEED2 + ß3 

EASEUSE1 + ß4 EASEUSE2 + ß5 WTRUST1 + 

ß6WTRUST2 + ß7WTRUST3 + ß8WTRUST4 + 

ß9INTEREST
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ผลการทดสอบสมมุติฐานตามแบบจําลองที่ 3
Variable Beta Unstandardize Std. Error Beta Standardize t Sig.

SPEED1 0.062 0.047 0.063 1.300 0.196

SPEED2 0.002 0.002 0.038 0.918 0.360

EASEUSE1 0.056 0.037 0.065 1.520 0.131

EASEUSE2 -0.064 0.046 -0.061 -1.393 0.166

WTRUST1 0.044 0.042 0.043 1.049 0.296

WTRUST2 0.456 0.050 0.457 9.180 0.000***

WTRUST3 -0.016 0.046 -0.013 -0.336 0.737

WTRUST4 0.261 0.034 0.388 7.700 0.000***

INTEREST 0.123 0.004 0.111 1.981 0.050*

CONTROL1 -0.006 0.017 -0.014 -0.338 0.736

CONTROL2 -0.044 0.024 -0.092 -1.812 0.072

CONTROL3 0.147 0.119 0.057 1.236 0.219

CONTROL4 0.057 0.126 0.019 0.451 0.653

58
หมายเหตุ :

 
R2 = 0.897,

 
F = 80.046, Sig. = 0.000***



กรอบแนวคิดที่ไดจากการทดสอบสมมุติฐานทั้งหมดกรอบแนวคิดที่ไดจากการทดสอบสมมุติฐานทั้งหมด
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ความเร็ว

การตอบสนองของผูบริโภคกลยุทธเว็บ

- เครือขายตัวแทน 

ความสําเร็จในการสืบคน

- ชื่อเว็บไซต

การตัดสินใจซื้อ

ความสนใจ

- ความสม่ําเสมอในการปรับปรุงขอมูล 

- การใชเครือ่งหมายบอกตําแหนง 

เครือขายการสื่อสาร

- เครือขายการแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยง

ความงายตอการใชงาน

ความเชื่อถือไดของเวบ็ไซต

- ความปลอดภัย

0.261**

0.368***

0.187*

0.124

0.197*

0.457***

-0.088

0.111*

0.160*

- ขอมูลทีเ่ปนประโยชน

- สวนรวมในสังคมเว็บไซต

- โครงสรางเขาใจไดงาย

- ความเรว็ในการตอบสนอง

- เครือขายผูใหบริการสืบคนขอมูล 

0.064

0.220***

0.049

0.076
0.106

0.043

0.388***

-0.061

0.065

0.038
0.063

-0.013

หมายเหตุ  : คาที่แสดงคอ คา Standardized Beta

*** มีนยัสําคัญที่ 0.001

** มีนัยสําคญัที่ 0.01

*  มีนัยสําคญัที่ 0.05



การสรุปอภิปรายผล

1) วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาถึงกลยุทธเว็บบนระบบเครือขาย
 อินเตอรเน็ตดานเครือขายการสื่อสารบนอินเตอรเน็ตทีม่ีผลตอ

 ความสําเร็จในการสืบคนของลูกคา ในธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและ
 ขนาดยอม
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 1
-

 
การใชเครือขายตัวแทนในการสื่อสารบนระบบอินเตอรเน็ตม

 
ี

ผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จในการสืบคนเว็บไซต

การใชเครือขายตัวแทนในการสื่อสารนั้น ผูประกอบธุรกจิ
 เซรามิคขนาดกลางและขนาดยอมสวนมากมักเขาใจวา การลงทนุใน

 การโฆษณาบนเว็บไซตนั้นไมมีความจําเปน  เปนการทําธุรกิจท
 

ี่
สามารถลดตนทนุและแทบจะไมมคีาใชจาย โดยในความเปนจริงแลว 
การประกอบธุรกจิที่จะประสบความสําเร็จไดตองมกีารลงทุน และ ยิ่ง

 มีจํานวนตัวแทนหลายแหง ยอมทําใหโอกาสที่ผูบรโิภคจะเขาถึงม
 

ี
มากขึ้น (Tracy, 2000)

61



การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 1
-

 
การใชเครือขายเว็บไซตพันธมิตรบนระบบอินเตอรเน็ตไมม

 
ี

ผลกระทบตอความสําเร็จในการสืบคนเว็บไซต

 ผูประกอบการฯ มักมีการแลกการเชื่อมโยงกับเว็บไซตหลากหลาย
 ประเภท เชน การเชื่อมโยงกับ เว็บไซตเกี่ยวกับขาวในทองถิ่น, เว็บไซตการ
 ทองเที่ยว, เว็บไซตประจําจังหวัดตางๆ หรือเว็บไซตเกี่ยวกับงานอดิเรกของ
 ผูประกอบการฯ ซึ่งอาจไมใชเว็บไซตที่ตรงกลุมเปาหมายในการทําธุรกิจ

 เซรามิคอีกทั้งเครือขายตัวแทนในการสื่อสารนี้ และอาจจะไมใชเครือขายท
 

ี่

ผูบริโภคนิยมใชในการคนหา สินคาที่ตองการ แตวิธีการที่ผูบริโภคนยิมใชใน
 การสืบคนหาขอมูล จะใชเครือขายผูใหบริการสืบคนขอมูล (Search Engine) 

แทน
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 1
-

 
การใชเครือขายผูใหบริการสืบคนในการสื่อสารบนระบบ

 อินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จในการสบืคนเว็บไซต

เปนเครื่องมือในการคนหาขอมูลสินคา บริการ และสิ่งตางๆ
 บนอินเตอรเน็ตทีม่ีประสิทธภิาพ และไดรับความนิยมเพื่อการสืบ

 คนหาสิ่งทีต่องการ และเปนเครือขายที่มผีลกระทบตอความสําเร็จใน
 การสืบคนเว็บไซต
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การสรุปอภิปรายผล (ตอ)
2) วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาถึงกลยุทธเว็บบนระบบเครือขาย

 อินเตอรเน็ตดานความเร็ว ดานความงายตอการใชงาน และดาน
 ความนาเชื่อถือบนอินเตอรเน็ตทีม่ีผลตอความสนใจของลูกคาใน
 ธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดยอม

3) วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อศึกษาถึงกลยุทธเว็บบนระบบเครือขาย
 อินเตอรเน็ต ดานความเร็ว ดานความงายตอการใชงาน และดาน
 ความนาเชื่อถือบนอินเตอรเน็ตทีม่ีผลตอความตองการซื้อของ

 ลูกคาในธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดยอม
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3
-

 
ความสม่าํเสมอในการปรับปรุงขอมูลของเว็บไซตบนระบบ

 อินเตอรเน็ต

ผูประกอบการฯทีม่ีการปรับปรุงขอมูลสม่ําเสมอ ไมวาจะเปน
 เนื้อหาขาว หรือรายการสินคาที่มีเพิ่มรายการใหมๆอยูเปนประจํา การ

 ปรับปรุงขอมูลอยูตลอดเวลา ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ และ
 กลับมาเยี่ยมชมอยางสม่ําเสมอ
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3
-

 
ความสม่ําเสมอในการปรับปรุงขอมูลของเว็บไซตบนระบบ

 อินเตอรเน็ต

ความสม่ําเสมอในการปรับปรุงขอมูลไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อ
 ของผูบริโภค ซึ่งสภาพแวดลอมบนระบบอินเตอรเน็ต ผูซื้อและผูขายไมไดมีการ
 พบปะซึ่งหนากัน ผูซื้อไมมีการเรียนรูถึงลักษณะผูขายไดโดยตรง ตองมีการ

 พิจารณาอยางรอบคอบ ถึงแมผูประกอบการฯ จะมีการปรบัปรุงรายการสินคา
 สม่ําเสมอ ซึ่งอาจทําใหผูบริโภคเขามาสอบถาม ดูรายการสินคาอยูตลอด แตวา
 ไมมีผลทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อได 

อาจมีความเปนไปไดวา   การตัดสินใจซึ่อของผูบริโภคนั้น จะขึ้นอยูกับ
 ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดเปนหลัก
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3
-

 
ความเร็วในการตอบสนองตอลูกคาบนระบบอินเตอรเน็ต

ไมมีผลกระทบตอความสนใจและไมมีผลทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ 

ซึ่งอาจเปนไปไดวา การตอบสนองผูบริโภคที่รวดเร็ว เปนการปรับปรุง
 ประสิทธิภาพอยางงายๆ ซึ่งไมไดกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 

(Porter, 2001) ดังนั้นจึงมีการใชกลยุทธในดานนี้ใกลเคียงกัน 

อยางไรก็ตาม การตอบสนองตอผูบริโภคที่รวดเร็ว ยอมสามารถสราง
 ความพึงพอใจไดมากกวาการตอบสนองที่เชื่องชา และยังเปนสิ่งสําคัญในการ
 ประกอบธุรกิจบนอินเตอรเน็ต
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3
-

 
โครงสรางที่เขาใจไดงายของเว็บไซตบนระบบอินเตอรเน็ต

ไมมีผลกระทบตอความสนใจของผูบริโภคและไมมีผลกระทบตอการ
 ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยอาจเปนไปไดวา โครงสรางไมใชปจจัยสําคัญท
 

ี่

ผูบริโภคใชในการพิจารณาวา สินคามีความนาสนใจหรือไม เพราะผูบริโภคท
 

ี่

เขามาคนหาสินคา  จะพิจารณาองคประกอบทางดานสวนประสมทาง
 การตลาดเปนปจจัยหลัก    

อีกทั้งกลยุทธในดานโครงสรางเว็บไซตพื้นฐานซึ่งเปนโครงสรางท
 

ี่

เขาใจไดงาย อาจเปนพื้นฐานในการทําเว็บไซตที่ผูประกอบการฯตองมี และ
 เปนสิ่งที่ลอกเลียนแบบกันไดงายและไมไดกอใหเกิดความไดเปรียบในการ

 แขงขัน (Porter, 2001)
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3
-

 
การใชเครื่องหมายบอกตําแหนงในเว็บไซตบนระบบอินเตอรเน็ต

 มีผลตอความสนใจของผูบริโภค ซึ่งอาจอธิบายไดวาการคนหาสินคา
 ในเว็บไซตเปรียบเสมือนคนหาของ ซึ่งถาหากเราไมทราบขนาดของสถานที่ 

ไมทราบทิศทาง หรือตําแหนงที่อยู ก็ยากที่จะหาของสิ่งของที่ตองการได
 



สําเร็จ และถาไมสามารถคนหาพบ หมายถึง ผูบริโภคจะไมสนใจและ
 เปลี่ยนไปเลือกสินคาในเว็บไซตอื่นแทน 

สวนในกรณีที่ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค อาจเปนไปได
 



วา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะขึน้อยูปจจัยทางดานสวนประสมทาง
 การตลาดเปนปจจัยสําคัญ ตามแนวคิดของ Kotler (2002)
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3
-

 
การมีสวนรวมในสังคมบนระบบอินเตอรเน็ต

ระดับการใชกลยุทธนี้อยูในระดับคอนขางต่ํา และไมม
 

ี

ผลกระทบตอความสนใจรวมถึงไมมีผลกระทบตอการตดัสินใจซื้อของ
 ผูบริโภค ซึ่งจากการสัมภาษณผูประกอบการ ฯ พบวา เจาของธุรกจิ

 มักเปนผูดําเนินกิจกรรมในกจิการหลายอยางดวยตนเอง อาจสงผล
 ทําใหไมมีเวลาในการเขารวมสังคมบนระบบอินเตอรเน็ต อีกทั้งการม
 

ี

สวนรวมในสังคมบนอินเตอรเน็ตอาจพิจารณาไดวาเปนการเขามาม
 

ี

สวนรวมเพื่อแสวงหาความรูและขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งไมใชปจจัยสําคัญท
 

ี ่

จะสงผลตอความสนใจหรือการตดัสินใจของผูบริโภค 
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3
-

 
อรรถประโยชนของขอมูล

พบวาไมมีผลกระทบตอความสนใจของผูบริโภคแตมีผลตอ
 การตดัสินใจซื้อ อาจอธิบายไดวา ผูบริโภคที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซต 

จะพิจารณาสวนประสมทางการตลาดเปนสิ่งสําคัญ ถึงแม
 



ผูประกอบการฯจะนําเสนอขอมูลทีเ่ปนประโยชนไว ก็ไมมีผลตอความ
 สนใจในเว็บไซต อีกทั้งขอมลูที่แสดงไวบนเว็บไซต อาจเปนพื้นฐาน

 ในการทําเว็บไซตที่ผูประกอบการฯตองมแีละเปนสิ่งที่ลอกเลียนแบบ
 กันไดไมยาก ไมไดกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขนั (Porter, 

2001) 
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3
-

 
อรรถประโยชนของขอมูล

สวนในกรณีที่มผีลตอการตดัสินใจซื้อนั้น อาจเกิดจากขอมูลท
 

ี่

มีประโยชนกับผูบริโภค ชวยใหผูบริโภคตัดสินใจไดดีขึ้นและแสดงให
 



เห็นถึงความเปดเผยในการทําธุรกิจ ผูบริโภคจะมีความมั่นใจ และม
 

ี

ขอมูลในการตดัสินใจมากพอ โอกาสที่ผูบริโภคซื้อสินคาก็จะมีมากขึ้น
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3
-

 
ชื่อของเว็บไซตบนระบบอินเตอรเน็ต

ไมมีผลกระทบตอความสนใจของผูบริโภคและไมมีผลกระทบตอการ
 ตัดสินใจซื้อ อาจเปนไปไดวา บนระบบอินเตอรเน็ตมีสภาพแวดลอมที่ลด

 ขอจํากัดในดานสถานที่ ผูบริโภคสามารถเปลี่ยนไปใชงานเว็บไซตอื่นไดงาย
 รวมถึงการใหบริการของผูใหบริการสืบคนขอมูลอยางเชน www.google.com 

ทําใหสามารถคนหาเว็บไซตอื่นๆไดสะดวกขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Porter, 

(2001) ที่กลาวถึงพฤติกรรมที่ผูบริโภคบนระบบอินเตอรเน็ตสามารถ
 เปลี่ยนไปใชงานเว็บไซตอื่นไดงาย และการสรางชื่อเสียงบนอนิเตอรเน็ตเปน

 สิ่งที่ทําไดยาก ซึ่งอาจเกิดจากเทคโนโลยีที่สามารถอํานวยความสะดวกให
 



ผูบริโภค 
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3
-

 
ความปลอดภัยของเว็บไซตบนระบบอินเตอรเน็ต

ในดานความใสใจในดานความปลอดภัย เชน การประกาศ
 นโยบายในดานความปลอดภยัสูสาธารณชน สามารถแสดงใหเห็นถึง

 ตัวตนทีม่ีอยูจริง รวมถึงการรับประกันสินคา จะชวยเพิ่มความ
 นาสนใจและคลายความกังวลที่จะซื้อสินคาหรือใชบริการได 

(Panigyrakis, Theodoridis & Veloutsou., 2002, pp. 54-66; Tracy, 

2000)
 

ซึ่ง จากผลการวิจัย พบวา ความปลอดภัยของเว็บไซตบน
 ระบบอินเตอรเน็ตมีผลกระทบเชิงบวกตอความสนใจของผูบริโภคและ

 มีผลกระทบตอการตดัสินใจซื้อเชนกัน
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การสรุปอภิปรายผล (ตอ)
4) วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อศึกษาถึงความสําเร็จในการสบืคนทีม่

 
ี

ผลกระทบเชิงบวกตอความสนใจของลูกคาในธุรกิจเซรามิคขนาด
 กลางและขนาดยอม

5) วัตถุประสงคขอที่ 5 เพื่อศึกษาถึงอิทธพิลของความสนใจของ
 ลูกคาทีม่ีผลกระทบเชิงบวกตอความตองการซื้อสินคาของลูกคา
 ในธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดยอม
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การสรุปอภปิรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 4 และ 5

จากผลการวิจัย เปนไปตามสมมติฐานและกรอบแนวความคิด 

ที่อางอิงตาม ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคทั้งของ Howard, John A. 

และ Sheth, Jagdish N. (1969) ในแบบจําลอง Howard-Sheth 

Model และ Engel, James F. Blackwell, Roger D. และ Miniard, 

Paul W. (1968) ในแบบจําลอง Engel-Blackwell-Miniard model ท
 

ี่

กลาวถึงกระบวนการของพฤติกรรมของผูบริโภคในการตดัสินใจซื้อ
 สินคา โดยหลังจากลูกคาไดสืบคนขอมูล มีการรับรูและเรียนรูขอมูล
 แลว จะกอใหเกิดความสนใจ และการตดัสินใจตามมา
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การสํารวจเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันผลการวิจัย
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยไปสัมภาษณ

 


ผูประกอบการวิสาหกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดยอม เปน
 จํานวน 10 ราย เพื่อเปนการยืนยันผลของการวิจัย ซึ่งจากผลการ

 สํารวจ ผูประกอบการฯ ทุกรายมีความเห็นยืนยันตามผลการวิจัย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ คาดวาจะเปนประโยชนกับหลายฝาย คือ

ภาครัฐ ไดแกหนวยงานที่มหีนาที่สงเสริมการประกอบธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) สามารถนําผลการศึกษาไปปรับใช ให

คําแนะนํา และสามารถยกตัวอยางไดชัดเจน เปนแนวทางในการ

แขงขนั เพื่อการสงออก โดยใชอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมอี ซึ่งชวยลด

ตนทนุ เพิ่มศักยภาพการตลาด เพิ่มดลุการคาของประเทศ และสราง

ความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการของไทยได
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ภาคเอกชน ไดแก ผูประกอบธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดยอม 

สามารถนําผลการศึกษาไปใชกับธุรกิจได ทั้งนี้ผูประกอบการที่มีการประกอบ

ธุรกิจบนระบบอินเตอรเน็ตอื่นๆ ยังสามารถนํากลยุทธเว็บสําหรับการ

ประกอบธุรกิจบนอินเตอรเน็ตนี้ไปปรับใชได

เทคโนโลยีตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจทําใหกลยุทธที่

สําคัญมีการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยจึงขอเสนอใหผูประกอบการฯ ควรมีการ

สํารวจปจจัยตางๆ ที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจซื้อสินคาอยูเสมอ เพื่อให

สามารถปรับปรุงกลยุทธที่ใชอยูใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค 

และสิ่งสําคัญที่ไมสามารถละเลยไดในการประกอบธุรกิจ  คือ สวนประสม

การตลาด เปนสิ่งจําเปนตองใชควบคูไปกับกลยุทธเว็บ เพื่อใหการประกอบ

ธุรกิจบนระบบอินเตอรเน็ตประสบผลสําเร็จได 79



ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ภาคการศึกษา จะไดรูปแบบจําลององคประกอบเชิงกลยุทธ

เว็บไซตสําหรับการประกอบธุรกิจบนระบบอินเตอรเน็ต โดยสามารถ

เปนสวนประกอบในการศึกษาวิชาการการวางแผนธรุกิจและ

วิชาการตลาดเพื่อใหทนัตอโลกแหงขาวสารขอมูลในยุคโลกาภิวัตน

80



ขอจํากัดในการวิจัย  
และขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
1.  ตวัแปรในการศึกษาวิจัย อาจมีตัวแปรอื่นๆ ที่นาสนใจเพิ่มมา

อีกในอนาคต  ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปนไป

อยางรวดเร็ว เชน ปจจัยที่เชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมผูบริโภคที่

ซื้อสินคาในรูปแบบเดิมกับรูปแบบพฤตกิรรมการซื้อบน

อินเตอรเน็ต เปนการศึกษาทั้งพฤติกรรมการยอมรับ และ

พฤตกิรรมในการเรียนรูของมนุษย หรืออาจศึกษาถึงกระบวนการ

ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการทําธุรกิจแบบเดมิไปเปนการ

ประกอบธุรกิจบนระบบอินเตอรเน็ตได

81



ขอจํากัดในการวิจัย  
และขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
2. ในการศกึษาวิจัยนี้ มีกลุมผูประกอบการเซรามิคขนาดกลาง

และขนาดยอมเปนกลุมตัวอยาง ซึ่งแบบจาํลองทีไ่ดนี้ อาจสามารถ

นําไปประยุกตใช กับผูประกอบการประเภทอื่น หรือนําไป

ปรับปรุง ศกึษากลยุทธดานอื่นๆ เพิ่มเติมและเปรียบเทียบกับ

ธุรกิจตางๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบกลยุทธใหมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น
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กราบขอบพระคุณ
ดุษฎีนิพนธเลมนี้ สามารถสําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาจาก ศาสตราจารย ดร.จุฑา 

เทยีนไทย ประธานกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภณัฐ ชูชิน

ปราการ และอาจารย อนันตภกัดิ์ โชตมิงคล กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.จิระโชค วีระสย ผูอํานวยการโครงการปรัชญาดษุฎบีัณฑิตทาง

สังคมศาสตร รองศาสตราจารยอุไรวรรณ แยมนิยม ประธานสาขาบริหารธุรกิจ(ปริญญา

เอก) และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบสัมมนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐสพันธ 

เผาพันธุ ดร.ไพจติร วิบูลยธนสาร 

กรรมผูทรงคุณวุฒิสอบปองกันดุษฎีนิพนธ รองศาสตราจารย ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัชพงศ ตั้งมณี ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวไิลลักษณ ที่ไดกรุณาให

คําปรึกษาแนะนําพรอมทั้งแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดยีิง่ตลอดมา 

ผูวิจยัจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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