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บทที ่1 

บทน ำ 
 

 Website  Branfbuffet (WP, 2561) ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสติถิจาก Hootsuite และ Wearesocial 

ไดร้ายงานสติถิการใชง้านดิจิทลัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในเดือนมกราคม ปี 2018 โดยมีการ

รายงานสถิติโดยแยกแต่ละประเทศ 1 ในนั้นคือประเทศไทย การรายงานสถิติดงักล่าวจะรายงานใน

หวัเร่ือง ประชากรใชอิ้นเตอร์เน็ต การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ แพล็ตฟอร์มในการใชง้าน แอปพลิเคชนั

ยอดนิยม  Website ยอดนิยม รวมถึงระยะเวลาการใช้งานในอินเตอร์เน็ตต่อวนั เป็นตน้ โดยใน

รายงานระบุวา่ในประเทศไทยมี ประชากร 69.11 ลา้นคน มีผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตมากถึง 59.11 ลา้น

คน ผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนภายใน 1 ปี 11 ลา้นคน มีการใชง้านโซเชียลมีเดียเพิ่มข้ึนภายใน 1 ปี 

5 ลา้นคน ผูใ้ชมื้อถือเพิ่มข้ึนภายใน 1 ปี 2 ลา้นคน ผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดียผา่นมือถือเพิ่มข้ึนภายใน 1 

ปี 4 ลา้นคน ซ่ึงถือวา่ในระยะเวลาเพียง 1 ปี การใชง้านอินเตอร์เน็ตของคนไทยเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน

มาก ในสถิติยงับอกอีกวา่คนไทยใชง้านอินเตอร์เน็ตเฉล่ียต่อวนัมากถึง 9 ชัว่โมง 38 นาที และ 90% 

ของคนไทยยงัใชง้านอินเตอร์เน็ตทุกวนัอีกดว้ย 

จากสถิติขา้งตน้ไม่แปลกใจเลยวา่ปัจจุบนัทุกอุตสาหกรรมหนัมาสนใจลงทุนในการคา้ทาง

อินเตอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน เพราะพฤติกรรมการใช้งานของคนไทยส่วนมากเอนเอียงมาใช้งานทาง

อินเตอร์เน็ต ถา้ Website หรืออุตสาหกรรมใด ๆสามารถสนองพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ของผูใ้ชง้านไดม้ากยิง่ข้ึน ยอ่มส่งผลดีใหก้บัตวัอุตสาหกรรมหรือการคา้ของตวัเองอยา่งแน่นอน 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ในปัจจุบนัธุรกิจการคา้ต่าง ๆหันมาสนใจตลาดออนไลน์มากยิ่งข้ึน เพราะสามารถเขา้ถึง

ลูกคา้ไดง่้าย ไม่วา่จะเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ รวมถึงโปรโมชัน่สินคา้ต่าง ๆ การมีปฏิสัมพนัธ์

กบัลูกคา้ อนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยใีนปัจจุบนักา้วไกลมาก อินเทอร์เน็ตเขา้ถึงผูค้นไดท้ัว่ถึงกว่าแต่

ก่อน เทคโนโลยีค่อยๆเปล่ียนพฤติกรรมของคนไปเร่ือย ๆ  ผู ้คนเร่ิมมาสนใจส่ิงต่าง ๆบน

อินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน เช่น ตอ้งการจะซ้ือสินคา้ 1 อยา่ง ก่อนตดัสินใจซ้ือ ก็จะเร่ิมเขา้อินเทอร์เน็ต

เพื่อหาอ่านบทวจิารณ์สินคา้นั้น ๆก่อน หรือเขา้ไปหารูปตวัอยา่งเพื่อดูสินคา้ก่อนตดัสินใจไปร้าน 

ธุรกิจต่าง ๆ หนัมาสนใจท าการตลาดบนอินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึนจากเหตุผลไดก้ล่าวมาแลว้ 

การเขา้ถึงลูกคา้ได้ง่ายข้ึน มีผลต่อสินคา้มากข้ึน ปัจจุบนับางร้านคา้บางธุรกิจไม่มีหน้าร้าน มีแค่

ตลาดออนไลน์ สั่งซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต ก็สามารถท าการคา้ขายได ้ ลดตน้ทุนการเช่าพื้นท่ีเปิด

หนา้ร้าน  

ปัญหาของการท าธุรกิจหรือการท างานบน Website คือการรู้ผลตอบรับของการปล่อย

เน้ือหา การปล่อยโปรโมชัน่ หรือประชาสัมพนัธ์ผา่น Website วา่มีผูใ้ชง้านมีความสนใจมากน้อย

แค่ไหน มีการตอบรับอยา่งไร ถา้ผูส้ร้างเน้ือหาไม่รู้ผลของการปล่อยเน้ือหาออกไปในแต่ละคร้ัง จะ

ท าให้ไม่สามารถคาดคะเนผลตอบรับได้ ท าให้การสร้างเน้ือหาในคร้ังต่อไป อาจจะไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการจริง ๆของผูใ้ช้งานได้ และท าให้ผลตอบรับอาจจะยงัไม่ได้ผลลพัธ์ท่ีดี 

ส่งผลให้ผูใ้ชง้านอาจลดการใชง้าน Website หรืออาจจะส่งผลถึงขั้นเลิกเขา้ใช้งาน Website ได ้อีก

หน่ึงปัญหาท่ีส าคญั คือ ไม่รู้วา่ส่วนไหนของ Website ตอ้งไดรั้บการพฒันาเพิ่มเติม หรือส่วนไหน

ของ Website ท่ีได้รับความน่าสนใจ เพื่อสามารถต่อยอด ให้เขา้กบัการใช้งานของผูเ้ขา้มารับชม 

Website ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์การใช้งาน Website ดา้นขายสินคา้

ออนไลน์และการเผยแพร่ความรู้ดา้นส่ือบนัเทิง ของเวบ็ไซตธุ์รกิจขายสินคา้ออนไลน์และส่ือแห่ง

หน่ึง เน่ืองจากการตอบรับของแคมเปญท่ีออกไปในแต่ละคร้ัง มีแนวโน้มท่ีจะลดลง ส่งผลกับ

การตลาดของบริษทั รวมถึงบริษทัไม่ทราบผลตอบรับของแคมเปญอย่างละเอียดว่าได้รับความ

สนใจมากนอ้ยเพียงใด ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนหรือแกไ้ขแผนการตลาดได ้ในขั้นตอนต่อไป 

ระบบจะสามารถรู้ถึงจ านวนของผูเ้ขา้ใช้งานภายในระบบ สามารถรู้ถึงพฤติกรรมการใชง้านและ

รับรู้วา่ผูใ้ชง้านสนใจหวัขอ้ใด กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเป็นลูกคา้กลุ่มใด เม่ือมีการจดัโปรโมชัน่

หรือกิจกรรมใด ๆท่ี ประสบผลส าเร็จมากนอ้ยแค่ไหน เพื่อติดตามผล และน าไปวเิคราะห์เพื่อน าไป

พฒันาผลการตลาด โดยผลหลงัจากวิจยัตอ้งท าให้ตวัช้ีวดัเพิ่มข้ึน โดยตวัช้ีวดัในงานวิจยัคือ จ านวน

การเขา้ใชง้าน Website  จ  านวนการใชง้านของขอ้มูล และจ านวนการเขา้ถึงเน้ือหาขอ้มูล 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือ 

1. เพื่อรับทราบพฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชง้านเพื่อน ามาวเิคราะห์พฤติกรรมการใช ้

2. เพื่อปรับปรุง Website ใหต้วัช้ีวดัเพิ่มข้ึนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 

 

1.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ขั้นตอนการศึกษามีดงัน้ี 

1. ศึกษาปัญหาของงานวจิยัในองคก์รตวัอยา่ง 

2. ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ศึกษาโครงสร้าง Website ปัจจุบนั 

4. ศึกษาการวเิคราะห์ขอ้มูลเคร่ืองมือวเิคราะห์ Website  

5. เก็บผลการใชง้านก่อนการปรับปรุงจากเคร่ืองมือวิเคราะห์ Website และค านวนตวัช้ีวดั 

6. น าผลมาวางแผน วเิคราะห์และปรับปรุง Website เพื่อปรับใหเ้ขา้กบัพฤติกรรมการใชง้าน 

7. เก็บผลการใชง้านหลงัการปรับปรุงจากเคร่ืองมือวเิคราะห์ Website  

8. สรุปและขอ้เสนอแนะ 
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ขอบเขตของการศึกษา จะครอบคลุมการเขา้ใชง้านทั้งหมดจ านวน 28 วนั โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  

1. ช่วงการเก็บขอ้มูลก่อนการปรับปรุง 14 วนั 

2. ช่วงเก็บผลการวิเคราะห์หลงัปรับปรุง จ านวนกลุ่มตวัอย่างเป็นแบบสุ่มตามเวลาการเขา้ใช้

งาน Website 14 วนั 

 

1.5 สมมติฐำน 

หลงัการปรับปรุงขอ้มูลจากการท าวจิยั ตวัช้ีวดัตอ้งเพิ่มข้ึนรวมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 10% 

 

1.6 ตัวช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัในการศึกษา มีดงัน้ี 

1. จ านวนเขา้ชมหนา้ Website คือ จ านวนคนท่ีเขา้มาถึง Website โดยนบัเป็นจ านวนคน 

2. จ านวนการเห็นโพสต ์คือ จ านวนโพสตท่ี์คนเขา้มาภายใน Website และมองเห็นหรือท าการ

ส ารวจโพสตภ์ายใน Website ซ่ึงนบัรวมถึงการมองเห็นโพสตท่ี์เคยเห็นไปแลว้ คือกลบัมา

เห็นซ ้ าอีกคร้ัง 

3. จ านวนมีปฏิกิริยากบัโพสต์ คือ จ านวนคร้ังท่ีมีผูเ้ขา้ใช้งาน Website ท าการคลิก กดเลือก 

หรือท าการกดดูภายหลงั หรือกดถูกใจ เป็นตน้ โดยนบัจ านวนเป็นคร้ัง 

 

1.7 ประโยชน์ของกำรศึกษำ 

1. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษามีดงัน้ี 

2. ท าใหท้ราบพฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชง้าน 

3. สามารถน าผลวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงหรือปรับเปล่ียน  Website ของตวัเองให้เขา้กบั

พฤติกรรมของผูเ้ขา้ใชง้าน 
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1.8 นิยำมค ำศัพท์ 

นิยามศพัทเ์ฉพาะมีดงัต่อไปน้ี 

1. พฤติกรรมการใชง้าน หมายถึง กิริยาอาการท่ีแสดงออกหรือการปฏิบติัใด ๆ โดยการกระท า

ซ่ึงมีทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน เป็นไปโดยไม่รู้สึกตวัและรู้สึกตวัโดยทัว่ไป

แลว้พฤติกรรมอาจเป็นไปไดท้ั้งส่ิงท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงไม่สงค ์

2. การปรับปรุง หมายถึง เปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึน แกไ้ขใหดี้ข้ึน 

3. เคร่ืองมือวเิคราะห์ หมายถึง เคร่ืองมือส าหรับการแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนยอ่ยท่ี

มีความสัมพนัธ์กนั เพื่อท าความเขา้ใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจง้ รวมทั้งการสืบคน้ความสัมพนัธ์

ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเขา้กนัไดห้รือไม่ สัมพนัธ์เก่ียว

เน่ืองกนัอย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งแทจ้ริง โดยพื้นฐานแลว้ 

การวเิคราะห์ถือเป็นทกัษะท่ีมนุษยฝึ์กได ้

4. Website หมายถึง ต าแหน่ง หรือท่ีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั องคก์ร บุคคล เป็นตน้ 

ซ่ึงมีเอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ แสดงเอาไว ้

5. ประสิทธิภาพของส่ือออนไลน์ในสารนิพนธ์เล่มน้ี หมายถึง จ านวนการใชง้านของแต่ละส่วน

ภายใน Website คือ จ านวนผูเ้ข้าใช้งานภายใน Website สามารถแบ่งได้ตามเพศและอายุ                                      

จ  านวนการมีปฏิสัมพนัธ์กบัโพสตต่์าง ๆ  จ  านวนการมองเห็นโพสต ์รูปภาพ วดิีโอ 



บทที ่2 

บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 

ขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ สามารถประยุกตใ์ชใ้นหลายๆดา้น ไม่วา่

จะเป็นเพื่อการศึกษาหรือการตลาด เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน สามารถรู้ถึง

พฤติกรรมการใชง้านและรับรู้วา่ผูใ้ชง้านสนใจหวัขอ้ใด กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเป็นลูกคา้กลุ่ม

ใด เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงให ้Website ดีข้ึน โดยแบ่งหวัขอ้ดงัน้ี 
 

1. บทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 บทความทีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 ETDA เผยผลส ารวจพฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตและมูลค่าอีคอมเมิร์ซ โชว์ความ

พร้อมไทยก้าวขึน้เป็นเจ้าแห่งอคีอมเมิร์ซอาเซียน  

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2560) ไดส้ ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต

ในปี 2560 น้ี ETDA ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจจากประชาชนรวม 25,101 คน 

ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

และการซ้ือสินคา้และบริการทางออนไลน์  

ผลส ารวจมสรุปไดว้า่ มนุษย ์Gen Y เป็นกลุ่มท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อวนัสูงสุด โดยในช่วงวนั

ท างานหรือวนัเรียนหนงัสือใชเ้ฉล่ียท่ี 7.12 ชัว่โมง/วนั และมากถึง 7.36 ชัว่โมง/วนั ในช่วงวนัหยุด 

ขณะท่ี Gen X และ Gen Z ใชอิ้นเทอร์เน็ตในวนัท างานและวนัเรียนหนงัสือ โดยเฉล่ียเท่ากนัท่ี 5.48 

ชัว่โมง/วนั แต่ในวนัหยดุ Gen Z กลบัใชเ้พิ่มข้ึนเป็น 7.12 ชัว่โมง/วนั สวนทางกบั Gen X ท่ีใชล้ดลง

ท่ี 5.18 ชัว่โมง/วนั โดยกลุ่ม Baby Boomer ใช ้4.54 ชัว่โมง/วนั ในวนัท างาน และ 4.12 ชัว่โมง/วนั 

ในวนัหยดุ 
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นอกจากน้ี ยงัพบว่าร้อยละ 61.1 จากผูต้อบใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจากปีก่อน เฉล่ีย 3.06 

ชั่วโมง/วนั ร้อยละ 30.8 มีปริมาณการใช้เท่าเดิม และมีเพียงร้อยละ 8.1 ท่ีใช้ลดลง เฉล่ียท่ี 2.24 

ชั่วโมง/วนั ขณะท่ีการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีสถานศึกษาลดลงจากร้อยละ 19.7 เป็นร้อยละ 17.5 ในปี 

2561 ส่วนกิจกรรมท่ีนิยมท าเม่ือใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใช้โซเชียลมีเดีย 

ร้อยละ 86.9% การคน้หาขอ้มูล ร้อยละ 86.5% การรับส่งอีเมล ร้อยละ 70.5% การดูทีวีและฟังเพลง

ออนไลน์ ร้อยละ 60.7% และการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ร้อยละ 50.8 

การส ารวจยงัช้ีใหเ้ห็นวา่คนไทยมีไลฟ์สไตลดิ์จิทลัมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเปล่ียนวธีิท ากิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีเคยท าในแบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากข้ึน  

ส าหรับโซเชียลมีเดียท่ีคนไทยนิยมใช้มากท่ีสุด ได้แก่ YouTube ร้อยละ 97.1, Facebook 

ร้อยละ96.6, Line ร้อยละ 95.8  Instagram ร้อยละ 56 Pantip ร้อยละ 54.7 Twitter ร้อยละ 27.6 และ 

WhatsApp ร้อยละ 12.1 นอกจากน้ี  

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และใช้บริการทางออนไลน์ของคนไทยว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจเขา้

เยีย่มชมเวบ็ไซตข์ายสินคา้ออนไลน์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.9 โดยมีขอ้มูลจากการรีวิวและคอม

เมนต์ของผูเ้คยใช้สินค้า และอันดับของเว็บไซต์จากการค้นหาทาง Search Engine เป็นปัจจัย

รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 54.9, ร้อยละ 47.5 และ ร้อยละ 41.9 จากการส ารวจพบว่า ร้อยละ 40.7 

ไม่ไดซ้ื้อสินคา้และใชบ้ริการออนไลน์, ร้อยละ 38.4 ซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง, ร้อยละ 17.7 ซ้ือ 2-5 คร้ังต่อ

เดือน และ ร้อยละ 3.2 ซ้ือมากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน 

 

2.1.2 วเิคราะห์ลูกค้าด้วยทฤษฎ ี6Ws  

itopplus (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภค หรือ Consumer Behavior หมายถึง การ

ตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซ้ือ และใช้สินคา้หรือบริการเพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการและความพึงพอใจของตน ดงันั้นการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค จึงเป็นการศึกษาถึง

พฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อจะได้น าไปใช้ในการพฒันาสินคา้ และบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและ

สร้างความพึงพอใจเช่นกัน การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยดงัน้ี 
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1.WHO: กลุ่มเป้าหมาย 

ศึกษาลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายในเร่ืองต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

จิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น เพศ อายุ อาชีพ  สถานท่ี เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยระบุขอ้มูลได้

ชดัเจน เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนกลยทุธ์การตลาดดา้นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมและสามารถตอบสนอง

ต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

2.WHAT: ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

ตอ้งทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  เช่น องคป์ระกอบผลิตภณัฑ์หีบห่อ สมบติัตวัสินคา้ ท่ี

ตรงตามความตอ้งการ เป็นตน้ เพื่อน าไปปรับปรุงหรือส่งเสริมสินคา้และบริการ ไม่ว่าจะเป็นตวั

สินคา้และบริการ  รูปลกัษณ์ของสินคา้ ภาพสินคา้ เพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งรวมถึงสร้างความ

แตกต่างจากแบรนดอ่ื์น ๆ 

3.WHERE: ช่องทางในการซ้ือ 

ช่องทางท่ีลูกคา้ใช้ในการหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ เช่น ซ้ือผ่านเวบ็ไซต์ ซ้ือท่ีตลาด

ขายสินคา้เฉพาะ หรือห้างสรรพสินคา้ สถานท่ีท่ีกลุ่มเป้าหมายมกัชอบไปซ้ือสินคา้ ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นส่ิง

ส าคญั หากวา่ทราบวา่กลุ่มเป้าหมายซ้ือสินคา้จากท่ีไหน ก็จะท าให้สามารถก าหนดกลยทุธ์ดา้นการ

จดัจ าหน่ายและน าผลิตภณัฑห์รือสินคา้ไปสู่แหล่งตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.WHY. เหตุผลหรือท าไมผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 

ศึกษาถึงผูบ้ริโภค หาเหตุผลว่าท าไมผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจซ้ือ เช่น ซ้ือเพื่อตอบสนองตาม

ความตอ้งการ ซ้ือเพื่อตอบสนองตามปัจจยัพื้นฐาน หรือ การซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อเขา้สังคม 

และ การซ้ือถุงมือเพราะอยูใ่นช่วงหนา้หนาว เป็นตน้ 

5. WHEN: โอกาสในการซ้ือหรือจะซ้ือเม่ือไหร่ 

ค านึงถึงสินคา้ว่า สินคา้เป็นสินคา้ท่ีอยู่ในช่วงเวลาหรือไม่ หรือเป็นสินคา้ท่ีขายไดต้ลอด

ทัว่ไป เพราะตอ้งแยกแยะสินคา้เหล่าน้ีออกจากกนัก่อน บางคร้ังสินคา้อาจเป็นช่วงเทศกาล อาทิ เปิด

ธุรกิจโรงแรมก็ตอ้งดูเหมือนกนัวา่ช่วงไหนคนไม่ค่อยไปโรงแรม ก็ตอ้งจดัการลดราคาห้องพกัให้

ต ่าลงเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจ ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจยงัคงด ารงอยูใ่นโลกของ

การตลาดออนไลน์ 
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6.WHOM : ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของลูกคา้ต่อการซ้ือสินคา้ 

 บางคร้ังลูกคา้ก็ไม่ไดซ้ื้อเพราะความตอ้งการของตนเองเพียงอยา่งเดียว อาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมี

ผลครอบคลุมในการซ้ือดงัน้ี 

1. ผูริ้เร่ิม คือ ผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ืออะไรสักอยา่ง แลว้บอกพอ่แม่ใหท้  าการซ้ือ 

2. ผูท่ี้แนะน า คือ ผูท่ี้มีส่วนในการเลือกตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เช่น พี่ชายมีการแนะน าให้

ซ้ือสินคา้น้ีนะ 

3. ผูต้ดัสินใจ คือ ผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ บางคร้ังอาจจะเป็นเครือญาติ พ่อ

และแม่ 

4. ผูซ้ื้อ คือ ใครก็ไดท่ี้มีเงินเพียงพอต่อการซ้ือ 

ดงันั้นการท าธุรกิจ อนัดบัแรกตอ้งท าความเขา้ใจลูกคา้  ดว้ยการวิเคราะห์พฤติกรรม ใน 

6Ws ขา้งตน้น้ีเสียก่อน  

 

2.1.3 ช่วงอายุและพฤติกรรม 

1. Gen Z  

Gen Z หรือ Generation Z เป็นค านิยามของวยัรุ่นในยคุปัจจุบนั หมายถึงคนท่ีเกิดหลงัจากปี 

ค.ศ 1997 หรือปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้ไป โดยบุคคลกลุ่ม Gen Z จะเป็นกลุ่มท่ีเติบโตมาพร้อมกบัส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีอยูแ่วดลอ้ม มีความสามารถในการใชง้านดา้นเทคโนโลยตี่าง ๆ และเรียนรู้ได้

อยา่งรวดเร็ว โดย Gen Z จะเป็นกลุ่มท่ีเป็นประชากรกลุ่มท่ีอายุน้อยท่ีสุดในปัจจุบนั และยงัคงเป็น 

Generation ท่ีเป็นช่วงท่ีมีประชาชนเกิดใหม่น้อยลง เน่ืองจากค่านิยมท่ีการมีลูกน้อยลง (Krungsri 

Guru, 2561) 

พฤติกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่ม Gen Z จะมีการใชง้านโลกออนไลน์เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้

รับขอ้มูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงท าให้กลุ่ม Gen Z มีพฤติกรรมชอบตดัสินใจ

รวดเร็ว และ ยงัเป็นกลุ่มท่ีเปิดกวา้งทางความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง และยงักลา้แสดงออกและ

ความมัน่ใจสูง 
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2. Gen Y  

Gen Y, Generation Y หรือ Millennials หมายถึงคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2523 – 2540 โดย

ในปี พ.ศ. 2553 คาดวา่ในประเทศไทย มีประชากรท่ีอยูใ่นกลุ่ม Gen Y ประมาณ 10 ลา้นคน หรือคิด

เป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด โดยกลุ่มคน Gen Y จะเติบโตมาพร้อมกบัความพร้อมของ

เทคโนโลย ีและความเป็นสากล สามารถเปิดรับวฒันาธรรม อยูใ่นยคุเศรษฐกิจก าลงัเติบโต (สาระดี

ดี.คอม, 2553) (posttoday, 2562) 

ลกัษณะพฤติกรรมทัว่ไปของกลุ่มคน Gen Y มกัชอบความคิดนอกกรอบ มีความมัน่ใจสูง 

กลา้แสดงออก มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความเป็นสากล กลุ่มคน Gen Y มีแนวโนม้จะแต่งงานชา้

จนถึงชอบการครองชีวติโสด  

3. Gen-X  

Gen-X หรือ Generation X หมายถึงคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2508-2522 หรือมีอีกช่ือเรียกหน่ึง

วา่ Yuppie หรือ Young Urban Professionals คือคนท่ีเกิดมาในช่วงยคุมัง่คัง่ ใชชี้วติสุขสบาย เติบโต

มากบัการพฒันาเทคโนโลยี เป็นยุคท่ีมีการควบคุมอตัราการเกิดประชากร เน่ืองจากยุคของ Gen 

Baby Boomer มีอตัราการเกิดท่ีมากเกินไป (posttoday, 2562) 

ปัจจุบนัคนยคุ Gen-X เป็นวยัท างาน พฤติกรรมของคนยคุน้ีส่วนใหญ่ จะชอบอะไรง่ายๆ มี

แนวคิดสร้างความสมดุลในเร่ืองการท างานและครอบครัว เป็นตวัของตวัเอง มีความคิดเปิดกวา้ง 

หลากหลายใน Gen-X มีแนวโนม้จะต่อตา้นสังคม ไม่เช่ือเร่ืองศาสนา และไม่ยึดติด ยืดหยุน่ในการ

ปรับตวักบับริบทสังคมท่ีเปล่ียนไป 

4. Gen-B 

Gen-B หรือ Baby Boomer Generation คือคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507 เป็นช่วงยุคส้ินสุด

สงครามโลกท่ี 2 บา้นเมืองกลบัมาสงบสุขหลงัจากผ่านความวุ่นวายของสงคราม ทุกคนในยุคนั้น

เลยตอ้งท าใหป้ระเทศกลบัมาฟ้ืนฟูแขง็แรงอีกคร้ัง แต่เน่ืองจากการสูญเสียประชากรจากสงคราม ท า

ใหเ้กิดค่านิยมใหมี้ทายาทหรือลูกหลานหลายคน เพื่อเพิ่มจ านวนประชากรมาพฒันาประเทศ 

ปัจจุบนัคน Gen B คือคนมีอายปุระมาณ 60 ข้ึนไป ลกัษณะนิสัยจะเป็นคนจริงจงั เคร่งครัดเร่ือง

ขนมธรรมเนียนประเพณี เป็นเจา้คนนายคน ชีวิตทุ่มเทให้กบัการท างาน มีความอดทนสูง ประหยดั

อดออม ซ่ึงมกัถูกจดัเป็นพวก "อนุรักษนิ์ยม" 
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2.2 การศึกษางานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมรวมขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 

 

อาริยา ลีลารัศมี (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการน าเสนอตวัตนต่อสังคม การมีปฏิสัมพนัธ์แบบก่ึง

มีส่วนร่วมทางสังคม ประสบการณ์ท่ีดี และการส่ือสารระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการในส่ือสังคมออนไลน์ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ใช้

แบบสอบถามปลายปิดเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสินคา้

ผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ เป็นจ านวน 330 ราย ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การน าเสนอตวัตน

ต่อสังคม การมีปฏิสัมพนัธ์ก่ึงมีการมีส่วนรวมกับสังคม การมีประการณ์ท่ีดี และมีการส่ือสาร

ระหว่างผูบ้ริโภคกับผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสินค้าและบริการบนส่ือสังคม

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคภายในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย

ร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการบนส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 55.6 

Wei (2007) พฒันาเน้ือหาของห้องสมุดบน Website และการออกแบบ โดยศึกษาจากการ

น า Google Analytics มาวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้ของผูใ้ช้งาน ว่าผูใ้ช้งานเข้ามา Website จาก

ช่องทางใด เขา้มาเยี่ยมชมหนา้ Website ใดบา้ง ใชร้ะยะเวลาเท่าไรในการอยูใ่นแต่ละหนา้ Website 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถปรับเปล่ียน Website และสามารถเปรียบเทียบก่อนและหลงัการ

เปล่ียนไดร้วมถึงการพฒันา Website ในดา้นอ่ืน ๆ  

Spiliopoulou และคณะ (1999) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพของ Website ดว้ย

การใช ้Web Usage Mining ประสิทธิภาพของ Website คือมีหลายบริษทัท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้

วา่จะสามารถประสบความส าเร็จไดไ้หมในตลาดโลก เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา มีทฤษฎีหลายทฤษฎีทีถูก

พฒันาข้ึนมาเพื่อนวดัและพฒันาประสิทธิภาพการคา้ อยา่งไรก็ตามส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกบั

การออกแบบ Website และการเขา้ถึง ในงานวจิยัน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อประเมินภาพของ Website จาก

ผูใ้ชง้านเป็นลูกคา้ ทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการคน้พบและการเปรียบเทียบของแบบแผนการน าทาง

ของลูกคา้และท่ีไม่ใช่ลูกคา้  
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Google (2018) ไดเ้สนองานวจิยัเร่ือง Discover how marketing analytics increases business 

performance คน้หาว่าการวิเคราะห์การตลาดเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจได้อย่างไร เหล่าองค์กร

ระดบับนพวกน้ีมากกว่า 3 เท่าท่ีจะสามารถไปถึงเป้าหมายมากกว่าองค์กรทางดา้นการตลาดอ่ืนๆ 

การเลือกอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะประสบความส าเร็จ มีเพียง 25% ของนกัการตลาดท่ี

จะเช่ือวา่เคร่ืองมือวิเคราะห์การตลาดของพวกเขาดีพอและสามารถท างานอย่างไร้ท่ีติและเกือบจะ 

60% ของนกัการตลาดพูดวา่เคร่ืองวิเคราะห์ทางดา้นตลาดยากท่ีจะใชก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน

องค์กร แต่นักการตลาดจะผสมผสานการใช้เคร่ืองมือท่ีจะท าให้ได้เป้าหมายท่ีดีกว่า ผูเ้ช่ียวชาญ

ทางด้านการตลาดใช้งานเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางด้านตลาดถึง 39% จะสามารถเห็นแนวทางการ

พฒันาประสิทธิภาพแบบองคร์วมของแผนการตลาด  

 ภาณุวฒัน์ กองราช (2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นใน

ประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษา

เป็นกรอบในการวิเคราะห์ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดเก่ียวกบัสังคมออนไลน์ แนวคิดพฤติกรรมความ

หลงใหลจนผิดปกติ แนวคิดพฤติกรรมการปิดการใชง้าน แนวคิดพฤติกรรมวยัรุ่นแนวคิดการรับรู้

ถึงความเส่ียง แนวคิดการรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน แนวคิดอิทธิพลทางสังคม แนวคิดทางแสดงออก

ของตวัตน และแนวคิดการรับรู้ถึงความกงัวล ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหวา่ง 19 - 21 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี

หรือสูงกว่า อตัราการใช้บริการ 1 - 5 คร้ังต่อสัปดาห์ การใช้แต่ละคร้ังใช้เวลา 1 - 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง

และมีประสบการณ์ใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 1 ปี จากการพิสูจน์สมมติฐานงานวจิยัพบวา่พฤติกรรมความ

หลงใหลจนผิดปกติและการปิดการใชง้านเป็นผลมาจากการรับรู้ความเพลิดเพลินและอิทธิพลทาง

สังคมซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าการท่ีกลุ่มวยัรุ่นน้ีมีความเพลิดเพลินในการใชเ้คร่ืองเครือข่ายสังคม

ออนไลน์จนท าให้เกิดความรู้สึกช่ืนชอบและสนุกสนาน ซ่ึงรวมถึงเป็นการท ากระแสนิยมจึงท าให้

ในจึงท าให้อตัราในการใช้งานเพิ่มข้ึนจนเกิดเป็นการปิดการใช้งานและท าให้เกิดความรู้สึกกงัวล 

ตอ้งเขา้ไปใชง้านอีกจนกลายเป็นความหลงใหลจนผดิปกติ 

ปวุฒิ บุนนาค (2557) ไดศึ้กษากลยุทธ์การตลาดธุรกิจออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้

งานผา่นระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา Facebook Fanpage ในเขตกรุงเทพมหานคร การ

วิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการติดตาม 
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Facebook Fanpage ประเภทองค์กรและประเภทผลิตภณัฑ์และศึกษาประโยชน์และความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้บริการ Facebook Fanpage ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ จ  านวน 400 คนโดยการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบง่ายจากจ านวนผูใ้ช ้Facebook ในกรุงเทพโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วจิยัผลการวจิยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการ Facebook Fanpage ในกรุงเทพนั้นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ

ใช้ Social Network 4 ปีข้ึนไป และมีบัญชีผูใ้ช้ Facebook มากท่ีสุดโดยใช้ช่องทางสมาร์ทโฟน 

ผูใ้ชบ้ริการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นระบบเครือข่ายออนไลน์ส่วนใหญ่มีความกงัวลเก่ียวกบัภาพของสินคา้

และความเหมาะสมของราคาเพราะไม่เห็นสินคา้จริงและไม่มัน่ใจในระบบป้องกนัของขอ้มูลลูกคา้ 

ผูใ้ช้บริการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ียงัคงมีความเช่ือมัน่และเห็นว่าหากมีบริการเก็บเงินปลายทาง

หรือรับช าระผา่นบตัรเครดิตมีความรวดเร็วในการจดัส่ง และมีการระบุขนาด ภาพ ราคาอยา่งชดัเจน 

รวมถึงการมีบริการหลงัการขายท่ีดีและการจดัระเบียบร้านคา้ออนไลน์จะช่วยให้ผูบ้ริการมีความ

มัน่ใจและมีทศันคติท่ีดียิง่ข้ึนในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

ชฎาภรณ์ สวนแสน (2557) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และการ

ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารบนเว็บไซต์ หนงัสือพิมพไ์ทยของกลุ่มผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหา

นคร การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และหาความสัมพนัธ์ของลกัษณะทาง

ประชากร พฤติกรรม การเปิดรับแรงจูงใจในการอ่าน ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล

ข่าวสารบนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มผูอ่้านเว็บไซต์

หนงัสือพิมพไ์ทยในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและ แบบโควตา้ตาม

เขตการปกครอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ลกัษณะทางประชากร ของผูอ่้านเว็บไซต์หนังสือพิมพไ์ทยในกรุงเทพมหานครส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท างานในบริษทัเอกชน และมีรายได้

ระหวา่ง 10,001- 20,000 บาท  

2. พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของ ผูอ่้านส่วนใหญ่ คือ มีระยะเวลา

เปิดรับนอ้ยกวา่ 1 ปี ใชเ้วลาอ่านนอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั เขา้อ่านเวบ็ไซต ์จ านวน 5 คร้ัง ต่อวนั โดย

ใช้โน้ตบุ๊กในการเข้าถึง เปิดรับข่าวประเภทข่าวบันเทิง ท่องเท่ียว กีฬา และเปิดรับเว็บไซต์

หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐมาก ท่ีสุด  
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3. แรงจูงใจในการเปิดรับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของผู ้อ่านส่วนใหญ่ คือ ความ

สะดวกสบายและง่ายต่อการเขา้ถึง ไดทุ้กท่ีทุกเวลา  

4. ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพไ์ทยของผูอ่้านส่วนใหญ่ คือ สามารถอ่านขอ้มูล

ยอ้นหลงัได ้ 

5. การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยของผูอ่้านส่วนใหญ่ คือ 

เพื่อประมวลข่าวจากหนงัสือพิมพห์ลาย ฉบบัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

6. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบวา่ ผูอ่้านท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ส่วนตวัต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารบน

เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยแตกต่าง กนั ยกเวน้ผูอ่้านท่ีมีอายแุตกต่างกนั ส่วนผูอ่้านท่ีมีเพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดส่้วนตวัต่อเดือนแตกต่าง กนัมีแรงจูงใจในการอ่านและความพึงพอใจ

ต่อเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทยไม่แตกต่างกนั 

7. ผลการวิจยัความสัมพนัธ์ ของตวัแปร พบวา่ แรงจูงใจในการอ่านและการใชป้ระโยชน์

จากเวบ็ไซตมี์ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในรูปแบบ ส่ือบนเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพไ์ทย 

ณัฐนี คงห้วยรอบ (2559) ไดศึ้กษาการส่ือสารการตลาดแบบดิจิทลัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์บนเวบ็ไซต ์LAZADA ในกรุงเทพมหานคร การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

การส่ือสารการตลาดแบบดิจิทลัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์บนเวบ็ไซต ์LAZADA 

ของลูกค้าในกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้บริการเว็บไซต์ LAZADA จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิติการทดสอบไคสเควร์และสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมนในการหา

ความสัมพนัธ์  ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความถ่ีใน

การซ้ือสินคา้โดยส่วนใหญ่ คือ 1-2 คร้ังต่อ 3 เดือน เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ คือสินคา้หลากหลาย 

สะดวกต่อการสั่ง ซ้ือ มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าคือ 501-1,200 บาท ทราบข่าวสินค้าจาก

อินเตอร์เน็ต/Social Media และผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้จะกลบัมาซ้ือซ ้ า  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า การส่ือสารการตลาดแบบดิจิทลักบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์เวบ็ไซต์ LAZADA มี
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ความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ และการจะกลบัมาซ้ือ

สินคา้ซ ้ า โดยใชก้ารทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมนมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 



บทที ่3 
วธีิการด าเนินการศึกษา 

 
ผูท้  ำกำรศึกษำได้ท ำกำรศึกษำ  Website แห่งหน่ึง ซ่ึงเป็น Website ส ำหรับกำรขำยสินคำ้

ออนไลน์และกำรโฆษณำ มีเน้ือหำเชิงให้ควำมรู้และควำมบนัเทิง รวมถึงมีสินคำ้ขำยบน Website 
เช่น อลับั้ม โปสเตอร์ ของท่ีระลึก เป็นตน้ โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. เก็บขอ้มูลวเิครำะห์กำรใชง้ำนก่อนปรับปรุง Website  
2. วเิครำะห์ผลท่ีไดรั้บ 
3. วำงแผนและกำรปรับปรุง Website  
4. เก็บผลหลงักำรวเิครำะห์กำรใชง้ำนก่อนกำรปรับปรุง 

 
 

3.1 เกบ็ผลข้อมูลการใช้ Website ในสภาพปัจจุบัน 
งำนวิจยัน้ีศึกษำกำรใชง้ำนของผูใ้ชง้ำน Website เพื่อศึกษำกำรใชง้ำน Website  ท่ีมีกำรให้

ขอ้มูลและประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลและข่ำวสำรดำ้นบนัเทิง และจ ำหน่ำยสินคำ้กบัผูใ้ชง้ำน พฤติกรรม
กำรใช้งำน และน ำขอ้มูลกำรใช้งำนมำท ำกำรวิเครำะห์ และพฒันำกำรใช้งำนของ  Website เป็น
ระยะเวลำ 28 วนั โดยแบ่งเป็นสองช่วงคือ 1 – 14 วนัแรก ส ำหรับกลุ่มตวัอย่ำงกำรเก็บผลกำร
วเิครำะห์จ ำนวน 14 วนัแรก ระหวำ่งวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ – 14 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 

ก่อนท ำกำรวิเครำะห์และเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรใชง้ำนของ Website  จำกขอ้มูลก่อน
กำรปรับปรุง ไดจ้  ำนวนผูเ้ขำ้มำใน Website จ  ำนวน 5,858 คน แลว้ท ำกำรประเมินวิเครำะห์กำรใช้
งำน และน ำมำปรับเปล่ียนกำรใช้งำนเพื่อตอบสนองกำรใช้งำนของผูใ้ช้งำนมำกยิ่งข้ึน โดยมี
โฟลวช์ำร์ต ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1 
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รูปที ่3.1 โฟลวช์ำร์ตแสดงวธีิกำรด ำเนินกำรวิจยั 
 
 
 
 

เก็บผลหลงักำรปรับปรุงจำกเคร่ืองมือวิเครำะห์ 

วิเครำะห์พฤติกรรมกำรใชง้ำนของผูใ้ช้งำน 
โดยผลวิเครำะห์ท่ีไดม้ำ 

เก็บผลตวัช้ีวดัจำกเคร่ืองมือวิเครำะห์ 

ศึกษำขอ้มูลปัญหำ 

เร่ิมตน้ 

ใชเ้คร่ืองมือวิเครำะห์ท ำกำรวิเครำะห์เวบ็ไซต ์

หำแนวทำงกำรปรับปรุง 

ปรับปรุงและปรับเปล่ียนกำรโพสตต่์ำง ๆ ภำยในเวบ็ไซต์

ให้เขำ้กบัพฤติกรรมกำรใชง้ำนผูใ้ช ้

ใชเ้คร่ืองมือวิเครำะห์ท ำกำรวิเครำะห์เวบ็ไซตห์ลงักำรปรับปรุง 

วิเครำะห์พฤติกรรมกำรใชง้ำนของผูใ้ช้งำนโดยผล

วิเครำะห์ทีไดม้ำหลงักำรปรับปรุง 

ผูใ้ชง้ำนมีปฏิสมัพนัธ์โดยรวมบน
เวบ็ไซตม์ำกข้ึนไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 10 

ส้ินสุด 

ไม่ใช่ 

ใช่ 
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 จำกรูปท่ี 3.1 โฟลวช์ำร์ตแสดงวธีิกำรด ำเนินกำรกำรศึกษำ เร่ิมตน้จำกกำรศึกษำขอ้มูล และ
จดักำรน ำเคร่ืองมือวเิครำะห์มำท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อไดผ้ลลพัธ์มำวเิครำะห์พฤติกรรมกำรใช้
งำนของผูใ้ชง้ำน เพื่อทรำบวำ่ผูใ้ชง้ำนมีนิสัยหรือพฤติกรรมต่อเวป็ไซตอ์ยำ่งไรบำ้ง แลว้จึงน ำผลมำ
หำวธีิกำรแนวทำงกำรปรับปรุง เพื่อพฒันำต่อยอดเวป็ไซต ์และใหเ้ขำ้กบัพฤติกรรมกำรใชง้ำน และ
จึงน ำเคร่ืองมือวเิครำะห์มำเก็บขอ้มูลพฤติกรรมของผูใ้ชง้ำนอีกคร้ัง เพื่อประเมินผลกำรปรับปรุงเวป็
ไซต ์
 
 เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลในกำรท ำวจิยัคร้ังน้ี เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง
สถิติท่ีจะรวบรวมขอ้มูลทุกอยำ่งเป็นตวัเลข เพื่อทรำบถึงพฤติกรรมกำรใชง้ำน และท ำงำนร่วมกบั 
Google Analytics ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์และเก็บขอ้มูล  
 ผลท่ีไดรั้บจำก Google Analytic จะเก็บเป็นเชิงสถิติเก่ียวกบัผูเ้ขำ้รับชม Website 
ยกตวัอยำ่งผลท่ีไดรั้บจำก google Analytic คือ จ ำนวนผูเ้ขำ้ Website อำยุ  เพศ  ช่องทำงกำรเขำ้ถึง 
ควำมสนใจในเน้ือหำ เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2 
 

 
รูปท่ี 3.2 รูปตวัอยำ่งหนำ้แสดงผลวเิครำะห์ขอ้มูลของโปรแกรม Google Analytic 
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วธีิการใช้งานเบ้ืองต้นของ Google Analytic 
1. ก ำหนด Property  

ตั้งช่ือใหก้บั Property เช่นตอ้งกำรติดตำม Website ใหต้ั้งช่ือ Property เป็นช่ือ
เดียวกบั Website ก็ได ้รวมถึง ก ำหนด Time Zone เน่ืองจำกส่งผลกระทบกบั Report และ
ก ำหนดค่ำเงิน ดงัแสดงในรูปท่ี 3.3 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 รูปตวัอยำ่ง กำรตั้งค่ำของโปรแกรม Google Analytic 
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2. ใส่รำยละเอียดเก่ียวกบัธุรกิจหรือ Website ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4 

- ก ำหนดขนำดของธุรกิจโดยกำรใส่จ ำนวนพนกังำนภำยในบริษทั 
- ใส่จุดมุ่งหวงัท่ีจะใช ้Google Analytic  

 

 
 

รูปท่ี 3.4 รูปตวัอยำ่ง กำรตั้งค่ำใส่ขอ้มูลประเภทธุรกิจของโปรแกรม Google Analytic 
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3. กรอก Website ท่ีตอ้งกำรติดตำมผล ดงัแสดงในรูปท่ี 3.5 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 รูปตวัอยำ่ง กำรกรอก Website ท่ีตอ้งกำรติดตำมผล 
 

4. คดัลอก Code ใน Tag ไปวำงใน Website ท่ีตอ้งกำรติดตำมผล ดงัแสดงในรูปท่ี 3.6 

 
 

รูปท่ี 3.6 รูปตวัอยำ่ง กำรคดัลอก Code ไปวำงใน Website โปรแกรม Google Analytic 
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5. เม่ือท ำกำรติดตั้ง google Analytic เขำ้กบั Website แลว้ ผลต่ำง ๆจะ โชวใ์นหนำ้ Dashboard 
ของ Google Analytic ดงัแสดงในรูปท่ี 3.7 
 

 
 

รูปท่ี 3.7 รูปตวัอยำ่ง Dashboard โปรแกรม Google Analytic 
 

ขอ้มูลกำรใชง้ำนก่อนน ำไปวิเครำะห์ระยะเวลำ 14 วนัแรกก่อนกำรปรับปรุงตั้งแต่วนัท่ี 1 – 14 
กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ดงัแสดงใหต้ำรำงท่ี 3.1 

จ ำนวนผูใ้ชง้ำนเพศหญิงมีจ ำนวนมำกท่ีสุดจ ำนวน 5,149 คน คิดเป็นร้อยละ 87.9 รองลงมำ
คือเพศชำยจ ำนวน 709 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 โดยช่วงอำยขุองเพศหญิงท่ีมีกำรเขำ้มำใชง้ำนมำก
ท่ีสุดคือช่วงอำย ุ18 – 24 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 36.12 ของเพศหญิง ช่วงอำยขุองเพศชำยท่ีมีกำรเขำ้
มำใชง้ำนมำกท่ีสุดคือช่วงอำย ุ18 – 24 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 46.4 ของเพศชำย  
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ตารางที ่3.1  ตำรำงแสดงขอ้มูลของผูใ้ชง้ำนแบ่งตำมเพศก่อนกำรปรับปรุง 
 

         เพศ 
    อายุ (ปี) 

หญงิ (คน) ชาย (คน) 

< 13 0 0 
13 - 17 724 65 
18 - 24 1,860 329 
25 - 34 1,593 208 
35 - 44 685 50 
45 - 54 194 32 
55 - 64 56 4 

65 ปีข้ึนไป 37 21 
รวม 5,149 709 

 
 กรำฟแสดงจ ำนวนผูใ้ชง้ำนแบ่งตำมเพศก่อนปรับปรุง Website  โดยแยกเป็นเพศชำยและ
เพศหญิง และแบ่งตำมอำยตุั้งแต่อำย ุนอ้ยกวำ่ 13 ปี ถึงอำยมุำกกวำ่ 65 ปี รวม 5,858 คน ดงัแสดงใน
ภำพท่ี 3.8 
 

 
 

รูปที ่3.8 แผนภูมิแสดงขอ้มูลของผูใ้ชง้ำนโดยแบ่งตำมเพศและอำยกุ่อนกำรปรับปรุง 

0
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ข้อมูลการใช้งานของแต่ละส่วน ก่อนการปรับปรุง 
 ขอ้มูลกำรใชง้ำนของผูใ้ช ้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. จ ำนวนเขำ้ชมหนำ้ Website คือ จ ำนวนคนท่ีเขำ้มำถึง Website โดยนบัเป็นจ ำนวนคน 
นบัทั้งหมดไม่วำ่จะเขำ้จำกช่องทำงท่ีต่ำงกนั  

2. จ ำนวนกำรเห็นโพสต ์คือ จ ำนวนโพสตท่ี์คนเขำ้มำภำยใน Website และมองเห็นหรือ
ท ำกำรส ำรวจโพสตภ์ำยใน Website ซ่ึงนบัรวมถึงกำรมองเห็นโพสตท่ี์เคยเห็นไปแลว้ 
คือกลบัมำเห็นซ ้ ำอีกคร้ัง 

3. จ ำนวนมีปฏิกิริยำกบัโพสต ์คือ จ ำนวนคร้ังท่ีมีผูเ้ขำ้ใชง้ำน Website ท ำกำรคลิก กด
เลือก หรือท ำกำรกดดูภำยหลงั หรือกดถูกใจ เป็นตน้ โดยนบัจ ำนวนเป็นคร้ัง 

 
ตารางที ่3.2 ขอ้มูลกำรใชง้ำนในแต่ละส่วนก่อนกำรปรับปรุง ดงัแสดงในตำรำงท่ี 3.2 

หัวข้อ จ านวน  ร้อยละ 

จ ำนวนเขำ้ชมหนำ้เวป็ (คน) 3,282 2.28 

จ ำนวนกำรเห็นโพสต ์(คร้ัง) 130,789 91 

จ ำนวนมีปฏิกิริยำกบัโพสต ์(คร้ัง) 9,653 6.75 

 
ตำรำงท่ี 3.2 และรูปท่ี 3.9 แสดงผลกำรใชง้ำนในแต่ละส่วน โดยจ ำนวนกำรเห็นโพสตจ์ะ

เป็นส่วนท่ีมีกำรเห็นเยอะท่ีสุด คือ 130,789 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 91 อนัดบัสองคือ จ ำนวนมีปฏิกิริยำ
กบัโพสตจ์ ำนวน 9,653 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 6.75 และอบัดบัสุดทำ้ยคือจ ำนวนกำรเขำ้มำชมหนำ้ 
Website จ ำนวน 3,282 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.28 
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รูปที ่3.9 ขอ้มูลกำรใชง้ำนในแต่ละส่วน 
 

 
ข้อมูลเน้ือหาทีผู้่ใช้งานมีการเข้าถึงก่อนการปรับปรุง  

จ ำนวนของกำรใชง้ำนของแต่ละส่วนเน้ือหำภำยใน Website ของผูท่ี้เขำ้มำภำยใน Website  
โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. หนำ้ Website หลกั คือ หนำ้แรกของ Website  
2. ขอ้ควำมภำยใน Website คือ เน้ือหำ หรือบทควำมต่ำง ๆ ภำยใน Website ซ่ึงเน้ือหำ

เป็นตวัอกัษร 
3. รูปภำพ คือ เน้ือหำ หรือบทควำมต่ำง ๆ ภำยใน Website ซ่ึงเน้ือหำเป็นรูปภำพ 
4. วดีีโอ คือ เน้ือหำ หรือบทควำมต่ำง ๆ ภำยใน Website ซ่ึงเน้ือหำเป็นวิดีโอ 

 
เม่ือเทียบสัดส่วนของกำรใชง้ำนของผูใ้ชง้ำน จะเห็นไดว้ำ่ผูใ้ชง้ำนมีกำรเห็นหรือดูขอ้ควำม

ท่ีโพสตเ์ป็นจ ำนวนมำกท่ีสุดคือ 2,561 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 อนัดบัสองคือกำรเขำ้ชม Website 
จ ำนวน 1,256 คน คิดเป็นร้อยละ 31.73 อนัดบัสำมคือกำรเขำ้ชมรูปภำพจ ำนวน 105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.65 และอนัดบัสุดทำ้ยคือกำรเขำ้ชมวดีิโอจ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 ดงัแสดงในตำรำง
ท่ี 3.3 และรูปท่ี 3.10 

2%

91%

7%

จ ำนวนเขำ้ชมหนำ้เวป็ จ ำนวนกำรเห็นโพสต์ จ  ำนวนมีปฏิกริยำกบัโพสต์
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ตารางที ่3.3 ผูใ้ชง้ำนมีกำรเขำ้ถึงกำรใชง้ำนส่วนใดบำ้งก่อนกำรปรับปรุง  

หัวข้อ จ านวนการเข้าชม (คร้ัง) ร้อยละ 
หนำ้ Website  1,256 31.73 
ขอ้ควำมท่ีโพสต ์ 2,561 64.70 

รูปภำพ 105 2.65 

วดีิโอ 36 0.91 

รวม 3,958 100 

 

 
 

รูปที ่3.10 ผูใ้ชง้ำนมีกำรเขำ้ถึงกำรใชง้ำน 
 

ข้อมูลแสดงช่วงเวลาทีผู่้ใช้งานเข้ามาเข้าชมก่อนปรับปรุง  
ขอ้มูลแสดงถึงช่วงเวลำท่ีผูใ้ชง้ำนมำเขำ้ชมหนำ้ Website  โดยเฉล่ียกำรเขำ้ใชง้ำนทั้ง 14 วนั 

ผลท่ีไดคื้อ ช่วงเวลำท่ีใชง่้ำยเยอะท่ีสุดไดแ้ก่ช่วงเวลำระหวำ่ง 19.00 – 21.00 น. และช่วงเวลำนอ้ย

32%

65%

2% 1%

หนำ้เวป็ไซต์

ขอ้ควำมท่ีโพสต์

รูปภำพ

วดีิโอ
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ท่ีสุดท่ีมีกำรเขำ้ใชง้ำนนอ้ยท่ีสุดคือช่วงเวลำระหวำ่ง 03.00 – 05.00 น. ดงัแสดงในตำรำงท่ี 3.4 และ 
รูปท่ี 3.11 

 
ตารางที ่3.4 ตำรำงแสดงช่วงเวลำท่ีผูใ้ชง้ำนเขำ้มำเขำ้ชมก่อนปรับปรุง  

ช่วงเวลา จ านวน (คร้ัง) 

01.00 – 03.00 975 

03.00 – 05.00 269 

05.00 – 07.00 670 

07.00 – 09.00 969 

09.00 – 11.00 691 

11.00 – 13.00 623 

13.00 – 15.00 436 

15.00 – 17.00 382 

17.00 – 19.00 457 

19.00 – 21.00 4,120 

21.00 – 23.00 347 

23.00 – 01.00 413 

รวม 10,352 
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รูปที ่3.11 แผนภูมิแสดงช่วงเวลำท่ีผูใ้ชง่้ำยเขำ้มำเขำ้ชมก่อนปรับปรุง 
 

3.2 วเิคราะห์ผลทีไ่ด้ก่อนการปรับปรุงและวางแผนการปรับปรุง Website  
จำกผลกำรวเิครำะห์ท่ีไดม้ำ เห็นวำ่จ ำนวนผูเ้ขำ้ใชง้ำนคิดเป็น 5,858 คน โดยเฉล่ียมีคนเขำ้ใช้

งำนตกเป็นวนัละ 418 คน (จำกกำรทดลอง 14 วนั) จะเห็นวำ่กำรใชง้ำนผูม้ำภำยใน Website ช่ืน
ชอบเน้ือหำท่ีเป็นตวัอกัษรมำกท่ีสุด รวมถึงชอบเน้ือหำท่ีเก่ียวกบัรูปภำพดว้ยเช่นกนั (อำ้งอิงจำก
ขอ้มูลตำรำงท่ี 3.3) และช่วงเวลำท่ีคนเขำ้เยอะท่ีสุด เป็นช่วงเวลำ 19.00 – 21.00 น. งำนวจิยัน้ีจะ
มุ่งเนน้กำรเพิ่มปริมำณผูท่ี้จะเขำ้มำใชง้ำนภำยใน Website และเม่ือเขำ้มำภำยใน Website แลว้ตอ้งมี
ปฏิกิริยำกบัเน้ือหำภำยใน Website มำกข้ึน เช่น กำรดูหรืออ่ำนเน้ือหำหรือบทควำม ซ่ึงจะแบ่งกำร
ปรับปรุงเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

 

3.2.1 การโฆษณา Website  
ท ำกำร Boost Post หรือซ้ือโฆษณำใหก้บั Website เพื่อท ำประชำสัมพนัธ์และท ำให้

คนเห็นหนำ้ Website และมีปฏิสัมพนัธ์ไดม้ำกยิง่ข้ึน 
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3.2.2 การมุ่งเน้นส่ิงที่ผู้ใช้งานสนใจ 
จำกสถิติกำรเขำ้ใชง้ำนในส่วนต่ำง ๆ ของ Website  จะเห็นไดว้ำ่บทควำมหรือ

ขอ้ควำมจะเป็นเน้ือหำท่ีมีผูใ้ชง้ำนใชง้ำนมำกท่ีสุด เพื่อกำรปรับปรุงซ่ึงมุ่งเนน้กำรโพสต์
ขอ้ควำมเป็นหลกัมำกกวำ่กำรโพสตเ์ป็นรูปภำพหรือวีดีโอ  

 
3.3.3 เปลีย่นรูปแบบการลงวีดีโอภายใน Website  

วดีิโอท่ีลงโดยตรงกบั Website มียอดรับชมมำกกวำ่ วิดีโอท่ีล้ิงกไ์ปรับชมดำ้นนอก 
Website  เช่น youtube.com ดงันั้น จึงเปล่ียนมำลงวดีีโอบน Website แทนกำรล้ิงกไ์ปรับชม
ดำ้นนอก Website 

 
3.4.4 ปรับเปลี่ยนเวลาการโพสข้อความใน Website  
ปรับเปล่ียนเวลำกำรโพสขอ้ควำมเพื่อให้เขำ้กบัช่วงเวลำกำรใชง้ำนของผูใ้ชง้ำนวำ่ช่วงไหน

จะมีคนใชง้ำนเป็นจ ำนวนมำก ทำง Website จะท ำกำรโพสขอ้ควำมในช่วงระยะเวลำนั้น เพื่อให้
ผูใ้ชง้ำนรู้ถึงกำรอพัเดทข่ำวสำรภำยใน Website  เพื่อเป็นกำรกระตุน้กำรใชง้ำนของผูใ้ชง้ำนเพิ่มข้ึน
โดยโพสตข์อ้ควำมในช่วงเวลำก่อนท่ีมีกำรใชง้ำนเยอะในเวลำแต่ละช่วงของวนั โดยแบ่งเป็น 3 
ช่วงเวลำคือ  

1) 05.00 – 11.00 น. 
2) 11.00 – 17.00 น. 
3) 17.00 – 23.00 น.  

 
โดยแบ่งเวลำกำรโพสตเ์ป็น 3 เวลำ เพื่อทดสอบตวัช้ีวดั คือ  

1) 06.00 น.  
2) 12.00 น.  
3) 18.00 น 



 
 

บทที ่4 
ผลหลงัการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับทราบพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ช้งานเพื่อน ามา

วเิคราะห์พฤติกรรมการใช้และพฒันาและเพิ่มปริมาณและปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้ชง้านกบั Website โดย
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูเ้ขา้ใชง้านภายใน Website จ านวน 11,763 คน โดยระยะเวลา 14 
วนั ตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ – 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 และน าผลการใช้งานจากเคร่ืองมือมา
วเิคราะห์เพื่อวดัผล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ผลหลงัจากการปรับปรุง 
2. ขอ้มูลก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 

4.1 ผลการปรับปรุง 
ขอ้มูลของผูท่ี้เขา้มาใชง้านภายใน Website โดยเป็นขอ้มูลของจ านวนคน โดยแบ่งตาม เพศ 

และ อาย ุดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
 

ตารางที ่4.1 ขอ้มูลของผูใ้ชง้านแบ่งตามเพศหลงัการปรับปรุง 
 เพศหญงิ เพศชาย 

                       เพศ 
        อายุ 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

< 13 0 0 0 0 
13 - 17 1,108 10.54 122 9.78 
18 - 24 4,000 38.04 621 49.80 
25 - 34 4,000 38.04 222 17.80 
35 - 44 1,112 10.57 175 14.03 
45 - 54 170 1.62 26 2.09 
55 - 64 42 0.40 48 3.85 

65+ 84 0.80 33 2.65 
รวม 10,516 100 1,247 100 
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  จากตารางท่ี 4.1 จ  านวนผูใ้ชง้านเพศหญิงมีจ านวนมากท่ีสุดจ านวน 10,516 คน คิดเป็นร้อย
ละ 89.4 รองลงมาคือเพศชายจ านวน 1,247 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 โดยช่วงอายขุองเพศหญิงท่ีมีการ
เขา้มาใชง้านมากท่ีสุดคือช่วงอาย ุ18 – 24 ปีและ 25 – 34 ปี โดยคิดเป็นช่วงละร้อยละ 38.04 ของเพศ
หญิง ช่วงอายุของเพศชายท่ีมีการเขา้มาใช้งานมากท่ีสุดคือช่วงอายุ 18 – 24 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 
49.8 ของเพศชาย ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1 
 

 
 

รูปที ่4.1 กราฟของขอ้มูลของผูใ้ชง้านโดยแบ่งตามเพศ หลงัการปรับปรุง 
 
ผลการใช้งานในแต่ละส่วนบน Website ขอ้มูลของจ านวนคร้ังท่ีผูใ้ชง้านเขา้ไปชมเน้ือหา 

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที ่4.2 ขอ้มูลการใชง้านในแต่ละส่วน 
หัวข้อ จ านวน (คร้ัง) ร้อยละ 
จ านวนเขา้ชมหนา้เวป็ 4,341 2.94 

จ านวนการเห็นโพสต ์ 128,999 87.43 

จ านวนมีปฏิกริยากบัโพสต ์ 14,206 9.63 
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จากตารางท่ี 4.2 ผลการใชง้านในแต่ละส่วน ขอ้มูลจ านวน 3 ขอ้มูลท่ีพูดถึงคือ 
1. จ านวนเขา้ชมหนา้ Website คือ จ านวนคนท่ีเขา้มาถึง Website โดยนบัเป็นจ านวนคน 
2. จ านวนการเห็นโพสต ์คือ จ านวนโพสตท่ี์คนเขา้มาภายใน Website และมองเห็นหรือ

ท าการส ารวจโพสตภ์ายใน Website ซ่ึงนบัรวมถึงการมองเห็นโพสตท่ี์เคยเห็นไปแลว้ 
คือกลบัมาเห็นซ ้ าอีกคร้ัง 

3. จ านวนมีปฏิกิริยากบัโพสต์ คือ จ านวนคร้ังท่ีมีผูเ้ขา้ใช้งาน Website ท าการคลิก กด
เลือก หรือท าการกดดูภายหลงั หรือกดถูกใจ เป็นตน้ โดยรับจ านวนเป็นคร้ัง 
 

โดยจ านวนคนเห็นโพสตจ์ะเป็นส่วนท่ีมีคนเห็นเยอะท่ีสุด คือ 128,999 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
87.43 อนัดบัสองคือ จ านวนปฏิกิริยากบัโพสต์จ  านวน 14,206 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 9.63 และอบัดบั
สุดทา้ยคือจ านวนเขา้มาชมหนา้เวป็ไซตจ์ านวน 4,341 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.94 ดงัแสดงในรูปท่ี 4.2 
 

 
 

รูปที ่4.2 ขอ้มูลการใชง้านในแต่ละส่วน หลงัการปรับปรุง 
 

ข้อมูลการใช้งานในแต่ละส่วนแสดงถึงจ านวนของการใช้งานของแต่ละส่วนภายใน 
Website ของผูท่ี้เขา้มาภายใน Website  โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. หนา้ Website หลกั คือ หนา้แรกของ Website  

3%

87%

10%

จ านวนเขา้ชมหนา้เวป็ จ านวนการเห็นโพสต์ จ านวนมีปฏิกริยากบัโพสต์
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2. ขอ้ความภายใน Website คือ เน้ือหา หรือบทความต่าง ๆ ภายใน Website ซ่ึงเน้ือหา
เป็นตวัอกัษร 

3. รูปภาพ คือ เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพต่าง ๆ ภายใน Website  
4. วดีิโอ คือ เน้ือหาท่ีเป็นวดีิโอต่าง ๆ ภายใน Website 

 

 ขอ้มูลจ านวนคร้ังท่ีผูใ้ช้งานปฏิกิริยากบัเน้ือหาส่วนน้ี เช่น การคลิกเขา้ไปอ่าน เป็นตน้ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.3 
 

ตารางที ่4.3 ผูใ้ชง้านมีการเขา้ถึงการใชง้านส่วนใดบา้ง 
หัวข้อ จ านวน (คร้ัง) 
หนา้เวป็ไซต ์ 1,991 
ขอ้ความท่ีโพสต ์ 3,799 
รูปภาพ 330 
วดีิโอ 39 

  

จากตารางท่ี 4.3 เม่ือเทียบสัดส่วนของการใชง้านของผูใ้ชง้าน จะเห็นไดว้า่ผูใ้ชง้านมีการมี
ปฏิกิริยา เช่น คลิกหรืออ่านข้อความท่ีโพสต์เป็นจ านวนมากท่ีสุดคือ 3,799 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
61.68 อนัดบัสองคือการเขา้ชมเวป็ไซต์จ  านวน 1,991 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32.33 อนัดบัสามคือการ
เขา้ชมรูปภาพจ านวน 330 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.36 และอนัดบัสุดทา้ยคือการเขา้ชมวิดีโอจ านวน 39 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.63 ดงัแสดงในรูป 4.3 
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รูป 4.3 ส่วนเน้ือหาท่ีผูใ้ชเ้ขา้ใชง้าน 
 

4.2 ข้อมูลก่อนและหลงัการปรับปรุง 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลของผูใ้ชง้านในการเขา้ถึงเวบ็ไซต ์โดยระยะเวลาเก็บตวัอยา่งทั้งหมด 28 วนั 
โดยแบ่งเป็นก่อนปรับปรุง 14 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 14 กุมภาพนัธ์ 2563 และหลงัปรับปรุงอีก 14 วนั 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 14 มีนาคม 2563 และน ามาคิดค่าความแตกต่าง เพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง 
 

 
 

รูปที ่4.4 กราฟเปรียบเทียบจ านวนผูใ้ชง้านแบ่งตามเพศระหวา่งก่อน – หลงัการปรับปรุง 
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  ขอ้มูลของผูใ้ชง้าน โดยแบ่งตามเพศ ตั้งแต่อาย ุนอ้ยกวา่ 13 ปี จนถึง อายมุากกวา่ 65 ปี โดย
แยกขอ้มูลเป็นก่อนการปรับปรุง และหลงัการปรับปรุง  
  หลงัปรับปรุงแลว้จ านวนผูใ้ชง้านโดยรวมจ านวนมากข้ึนกวา่ก่อนปรับปรุง จ านวนผูใ้ชง้าน
เขา้ใชง้านเวบ็ไซตเ์ป็นจ านวน 5,913 คน โดยเพศหญิงมีจ านวน 5,367 คน คิดเป็นร้อยละ 90.89 เพศ
ชายมีจ านวน 538 คน คิดเป็นร้อยละ 9.11 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
 
ตาราง 4.4 จ านวนผูใ้ชง้านแบ่งตามเพศระหวา่งก่อน – หลงัปรับปรุง 

 หญงิ (คน) ชาย (คน) 
 ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

< 13 0 0 0 0 

13 - 17 724 1,108 65 122 

18 - 24 1,860 4,000 329 621 

25 - 34 1,593 4,000 208 222 

35 - 44 685 1,112 50 175 

45 - 54 194 170 32 26 

55 - 64 56 42 4 48 

65+ 37 84 21 33 

  
  หลงัปรับปรุงแลว้จ านวนผูใ้ชง้านเขา้ชมหนา้เวบ็ไซตมี์จ านวนลดลง 1,790 คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ -0.69 แต่ผูใ้ช้งานมีปฏิสัมพนัธ์กบัโพสต์ต่าง ๆของเวบ็ไซต์เพิ่มข้ึน 4,553 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
19.08 และจ านวนคนเห็นโพสต์เพิ่มข้ึน 1,059 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.89 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
และรูปท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ผลการใชง้านในแต่ละส่วนระหวา่งก่อน – หลงัปรับปรุง 

หัวข้อ 
 

จ านวน (คร้ัง) 
ร้อยละที่เพิม่ขึน้ ก่อนการ

ปรับปรุง 
หลงัการ
ปรับปรุง 

จ านวนเขา้ชมหนา้เวป็ 130,789 128,999 -0.69 
จ านวนมีปฏิกริยากบัโพสต ์ 9,653 14,206 19.08 

จ านวนเห็นโพสต์ 3,282 4,341 13.89 
 

 
 

รูปที ่4.5 กราฟเปรียบเทียบจ านวนการใชง้านในแต่ละส่วนระหวา่งก่อน – หลงัปรับปรุง 
 
  หลงัปรับปรุงการใชง้านมีผูใ้ชง้านเขา้ชมเวบ็ไซตเ์พิ่มข้ึน 735 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 22.64 มีผู ้
เขา้ใชง้านอ่านขอ้ความท่ีโพสตเ์พิ่มข้ึน 1238 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 19.47 มีผูใ้ชง้านดูรูปภาพเพิ่มข้ึน 
225 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 51.72 และมีผูใ้ชง้านดูวดีิโอเพิ่มข้ึนจ านวน 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 4 ดงัแสดง
ในตางรางท่ี 4.6 และรูปท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 ผูใ้ชง้านมีการเขา้ถึงการใชง้านส่วนใดบา้งระหวา่งก่อน – หลงัปรับปรุง 

หัวข้อ 

จ านวน (คร้ัง) 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

จ านวน (คร้ัง) ร้อยละ จ านวน (คร้ัง) ร้อยละ 

หนา้เวป็ไซต ์ 1,256 31.73 1,991 32.33 

ขอ้ความท่ีโพสต ์ 2,561 64.70 3,799 61.68 

รูปภาพ 105 2.65 330 5.36 

วดีิโอ 36 0.91 39 0.63 

รวม 3,958 100 6,159 100 

 

 
 
รูปที ่4.6 กราฟเปรียบเทียบจ านวนการเขา้ถึงการใชง้านส่วนใดบา้งระหวา่งก่อน – หลงัปรับปรุง 

 
  จากการวิเคราะห์เวบ็ไซต์โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ออนไลน์ท าให้ทราบพฤติกรรมการใช้
งานของผูใ้ช้งานมากข้ึนและสามารถน าผลวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนเวบ็ไซต์
ของตวัเองให้เขา้กบัพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ช้งานได้ดีมากยิ่งข้ึน เช่น วิดีโอท่ีลงโดยตรงกบั
เวบ็ไซตมี์ยอดรับชมมากกวา่ วิดีโอท่ีล้ิงก์ไปรับชมดา้นนอกเวบ็ไซต ์เช่น vlive.com, youtube.com 
รวมถึงการปรับเปล่ียนเวลาการโพสขอ้ความเพื่อให้เขา้กบัช่วงเวลาการใช้งานของผูใ้ชง้านว่าช่วง
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ไหนจะมีคนใชง้านเป็นจ านวนมาก ทางเวบ็ไซตจ์ะท าการโพสขอ้ความในช่วงระยะเวลานั้น เพื่อให้
ผูใ้ชง้านรู้ถึงการอพัเดทข่าวสารภายในเวบ็ไซต ์เพื่อเป็นการกระตุน้การใชง้านของผูใ้ชง้านเพิ่มข้ึน 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลงานวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง  “ผลกระทบของการปรับปรุงเน้ือหาส่ือออนไลน์ต่อตัวช้ีวดั” คร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อรับทราบพฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชง้านเพื่อน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้มา
พฒันา Website 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
งานวจิยัน้ีน าเสนอ ผลกระทบของการปรับปรุงเน้ือหาส่ือออนไลน์ต่อตวัช้ีวดั พบวา่ เม่ือได้

รับทราบพฤติกรรมการใชง้าน ประวติัของผูใ้ชง้าน เช่น เพศ อายุ ความสนใจของผูใ้ชง้าน เป็นตน้  
การ จากการเก็บผลการวิเคราะห์ก่อนการปรับปรุง ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่าง โดยเป็นจ านวน 5,858 
คน ผลสรุปหลงัปรับปรุงแลว้จ านวนผูใ้ชง้านโดยรวมมากข้ึน โดยเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 33.43 โดย
ผูใ้ช้งานเพศหญิงมีจ านวนเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 34.26 ผูใ้ช้งานเพศชายมีจ านวนผูใ้ช้งานเพิ่มข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ 27.51 ผูใ้ช้งานมีปฏิสัมพนัธ์กบัโพสต์ต่าง ๆ ของ Website เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
19.08 และจ านวนการเห็นโพสตเ์พิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 13.89 การใชง้านมีผูใ้ชง้านเขา้ชม Website 
เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 22.64 มีผูเ้ขา้ใช้งานอ่านขอ้ความท่ีโพสต์เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 19.47 มี
ผูใ้ชง้านดูรูปภาพเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 51.72 และมีผูใ้ชง้านดูวดีิโอเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 4 

เคร่ืองมือทางการตลอดออนไลน์ลกัษณะน้ีสามารถต่อยอดในเร่ืองต่าง ๆได ้สามารถต่อ
ยอดทางการตลาดได ้รวมถึงการน ามาวิเคราะห์การออกโปรโมชัน่เพื่อกระตุน้ยอดขายได ้เช่นการ
วิเคราะห์ความสนใจในสินคา้ว่า ผูใ้ช้งานสนใจสินคา้ใดมากท่ีสุด ก็น ามาวิเคราะห์ประมวลผลวา่
สามารถออกโปรโมชัน่ใดเพื่อกระตุน้ยอดขายได ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยอดขายมากยิง่ข้ึน 

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการด าเนินงานตั้งแต่ตน้ตลอดจนจบ เคร่ืองมือทางการตลาดออนไลน์มีหน่ึงปัญหาคือ
ไม่สามารถเก็บขอ้มูลเร่ืองเพศส าหรับผูใ้ช้งานท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกหรือเช่ือมต่อบญัชีใช้งานกบัโซ
เชียลเน็ตเวร์ิกใด ๆ เช่น Facebook บญัชี Google เป็นตน้ ท าใหผู้อ้อกแบบเน้ือหา Website อาจจะไม่
สามารถเจาะกลุ่มเน้ือหา Website ไดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุดได ้ การท่ีเราสามารถรับรู้ความสนใจได้
โดยการแบ่งแยกออกเป็นเพศ ท าให้ผูอ้อกแบบเน้ือหา Website สามารถออกแบบหรือเขียนเน้ือหา 
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Website ใหต้รงกบัความสนใจหรือตอ้งการของผูเ้ขา้มาใชง้านไดเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน และอาจจะยงั
ไม่สามารถวดัผลการออกเผยแพร่เน้ือหาวา่ ท่ีทางผูอ้อกแบบหรือเขียนเน้ือหาเผยแพร่ออกโดยเจาะ
กลุ่มเพศนั้น ๆ วา่เขา้ถึงหรือผูใ้ชง้านไดใ้หค้วามสนใจกบัเน้ือหา มากหรือนอ้ยแค่ไหน เพราะฉะนั้น
ทาง Website จะตอ้งมีการก่ึงบงัคบัการเขา้ใชง้านโดยสมคัรสมาชิกหรือเขา้ใชง้านโดยผา่นบญัชีการ 
ใช้งาน เพื่อท าให้สามารถน าข้อมูลประวติัต่าง ๆ ท่ีผูใ้ช้งานกรอกในประวติัน ามาวิเคราะห์เพื่อ
ตอบสนองการใชง้าน 
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