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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเติบโตของการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่มีการเชื่อมตอกันทั่วโลกภายใต
มาตรฐาน ทํ า ให ส ามารถรับ และส ง ข อ มู ล การสื่ อ สารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละสามารถเข า ถึ ง
ทรัพยากรตางๆ เพื่ อสรางการทํางานและความสัม พั น ธท างธุรกิ จรวมกัน ระหวางองค กรธุรกิจ
(ยืน ภูวรวรรณ, 2543: 12) การดําเนินการระหวางองคกรธุรกิจซึ่งอาจเปนธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจ
กับผูบริโภค หรือธุรกิจกับภาครัฐ ไดมีการนําเทคโนโลยีสารนิเทศมาประยุกตใชงาน เรียกวา การ
ดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งหมายถึง ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยอาศัยกระบวนการหรือวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยอาจจะกระทําผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต
หรือเครือขายอื่นๆ ก็ได ตัวอยางของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เชน การซื้อหรือการขายสินคาทางเครือขายอินเทอรเน็ต การชําระเงินผานทางเครือขาย เชน การ
สั่งซื้อผานเว็บไซตโดยการใชเลขที่บัตรเครดิตในการชําระราคาสินคาเหลานั้น จากประสิทธิภาพ
และประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากเครื อ ข า ยอิ น เทอร เน็ ต ดั ง กล า ว ทํ า ให ป จ จุ บั น มี ก ารใช เครื อ ข า ย
อิน เทอรเน็ ตกันอยางแพรหลาย รวมทั้งเพื่ อประโยชนในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดย
เฉพาะอยางยิ่งการค า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ม ากขึ้น (สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ, 2544: 55-56)
ในการแขงขันทางธุรกิจองคกรตองสรางขอไดเปรียบทางการคา การจัดการเว็บไซตเปน
ยุทธศาสตรหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความมีชื่อเสียงใหกับองคกร เพื่อใชโฆษณาสินคา
หรือขายสินคาและบริการผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองประกอบดวยการรักษาความ
สัมพันธของขอมูลภายในเว็บไซต การมีรายชื่อสินคาและราคาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนระยะ
การจัดหาการใชงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมสินคาที่เลือกซื้อไว และการจัดหากระบวนการสง
ขอมูลที่มีความปลอดภัย (สวภัทร ตังติสานนท, 2543: 215)
ในธุรกิจหนังสือและการพิมพ ความสําเร็จของรานจําหนายหนังสือขึ้นอยูกับองคประกอบ
ต า งๆ ที่ จ ะช ว ยให จํ า หน า ยหนั ง สื อ ได เพิ่ ม มากขึ้ น Leonard Riggio (Sannnald, 1997: 200) ผู
กอตั้งรานคาปลีกกวา 950 แหงในเครือ Barnes & Noble กลาววานอกจากหนังสือจะดึงดูดใจ
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ลูกคาแลว การซื้อสินคาเปนรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงและเปนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสํารวจ
วามีสิ่งใดใหมหรือมีอะไรนาสนใจ แนวคิดดังกลาวสามารถนํามาใชในการออกแบบรานใหเปนมาก
กวารานจําหน ายหนั งสื อ ดวยเหตุนี้การจัดและแยกประเภทหนังสือเพื่ อความสะดวกแกผูซื้ อ
ความสุภาพและการแนะนําของพนักงานขาย การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธบนเว็บ
เพจหรือรานค าบนเว็บ จึ งเขามามี บ ทบาทมากในธุรกิ จการจําหน ายหนังสือ เนื่ องจากชวยให
สามารถเผยแพรสารนิเทศไดทั่วโลกและมีคาใชจายนอยกวาการเผยแพรทางสื่ออื่นๆ นอกจากนี้ยัง
สามารถนําเสนอสารนิเทศในรูปแบบสื่อประสม (multimedia) สามารถเคลื่อนที่ไปยังเว็บเพจที่
ต อ งการซึ่ งมี ค วามน า สนใจ และสามารถทํ า งานได แ บบโต ต อบ อี ก ทั้ ง เว็ บ ไซต ยั ง สามารถทํ า
กิจกรรมตางๆ ได เชน กระดานขาวและการสนทนา การปรับปรุงเนื้อหาสารนิเทศยังสามารถทําได
งาย ทันเวลา และเสียคาใชจายนอยกวาสื่ออื่นๆ (ทธฤษพงศ เฟองวุฒิ, 2543: 4)
ในป ค.ศ. 1995 มีการจัดทําเว็บไซตอเมซอนดอทคอม (Amazon.com) ซึ่งสามารถทํ า
รายไดจากธุรกิจการจําหนายหนังสือ และแขงขันกับรานหนังสือขนาดใหญที่มีชื่อเสียงในสหรัฐ
อเมริกา ซึ่งถือวาเปนการจุดประกายรานหนังสือเสมือน (virtual bookstore) เนื่องจากสถานที่ทํา
การคาสามารถเขาถึงไดงาย ทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูเขาชมนับลาน และความหลากหลาย
ของรูปแบบสารนิเทศ (O Reilly, 1996: 79) ผูใชสามารถเขาถึงองคกรไดโดยการคนดู และทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส สามารถคนหาหนังสือจากชื่อเรื่อง ผูแตง และคนดูหนังสือตามรายการ
ตางๆ อีกทั้งยังสามารถอานเรื่องยอ คําแนะนําจากผูซื้อคนอื่นๆ (ดนัย เทียนพุฒ , 2544 : 24)
และสามารถจั บ จ า ยผ า นระบบตะกรา รับ การสั่ ง ซื้ อ (shopping cart system) และผ า นระบบ
คํานวณเงินและชําระสินคาที่ปลอดภัย (secure payment system) กลาวไดวา อเมซอนดอทคอม
ไดแสดงใหเห็นถึงการเริ่มตนทางเลือกของผูใช และเมื่ออเมซอนดอทคอมเขามามีบทบาทในการ
แบงตลาดการจําหนายหนังสือเพิ่มขึ้น ตอมารานหนังสือขนาดใหญซึ่งเปนรานหนังสือแบบดั้งเดิม
จึ ง ต อ ง เป ด เว็ บ ไซ ต ขึ้ น ม า แ ข ง ขั น ด ว ย เช น ร า น Barnes & Noble เป ด เว็ บ ไ ซ ต
http://www.barnesandnoble.com แ ล ะ ร า น Borders ก็ เ ป ด เ ว็ บ ไ ซ ต ที่
http://www.borders.com เปนตน
ในปจจุบันเว็บไซตของรานหนังสือไมไดแสวงหากําไรจากการขายสินคาเพียงอยางเดียว
หากนํ า เสนอสารนิ เทศที่ ทั น สมั ย และบริก ารสื บ ค น ข อ มู ล ฟรี (Matto and Yue, 2000: 42) การ
พิจารณาเลือกซื้อหนังสือ นอกจากจะพิจารณาจากวัตถุประสงคและความสนใจสวนบุคคลแลว
องคประกอบของการผลิตและจําหนายหนังสือก็เปนปจจัยตอมาที่ผูซื้อใหความสําคัญโดยเฉพาะ
ผูแตง สํานักพิมพ ผูพิมพ รูปลักษณของหนังสือ และแหลงจําหนาย การเดินทางไปเลือกหนังสือที่
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รานหนังสือผูอานสามารถเลือกอานเนื้อหาและพิจารณารูปเลมกอนตัดสินใจซื้อ รานจําหนาย
หนั งสื อ บนอิ น เทอรเน็ ต จึ งต อ งให ส ารนิ เทศที่ เป น ประโยชน ต อการตั ด สิ น ใจ เช น รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับหนังสือที่จําหนาย การโฆษณาสินคาและบริการ และขาวประชาสัมพันธกิจกรรมของราน
เสมื อ นหนึ่ งผู ใช ได เดิ น เลื อ กซื้อ สิ น ค า ภายในรา นด ว ยตนเอง สํ า หรับ บุ ค คลทั่ ว ไปเว็บ ไซต ของ
สํานักพิมพและรานหนังสือยังใหประโยชนในการเขาชมเพื่อติดตามขาวสารเกี่ยวกับสารนิเทศ และ
พิ จ ารณาเป น แหล ง การคั ด เลื อ กและสั่ ง ซื้ อ หนั ง สื อ หรือ สื่ อ การอ า น เพราะเว็ บ ไซต เหล า นี้ ให
รายละเอียดสารนิเทศซึ่งเปนประโยชนตอการติดตามทิศทางของอุตสาหกรรมการพิมพ (Pack,
1997: 12)
ปจจุบันสํานักพิมพและรานจําหนายหนังสือในประเทศไทยหลายแหงไดจัดทําเว็บไซตขึ้น
ซึ่งจําแนกไดเปน 2 กลุม คือกลุมรานหนังสือแบบมีสถานที่หนาราน (physical bookstore) และ
จัดทําเว็บไซตเพื่อเปนชองทางการจําหนายหนังสือดวย และกลุมรานหนังสือเสมือนซึ่งเปนรานที่
ไมมีสถานที่หนารานแตดําเนินธุรกิจเปนรานหนังสือแบบออนไลน เพื่อใหลูกคาไดซื้อหนังสือใน
ราคาถูก และเป น อีกทางเลือ กหนึ่งในการอํานวยความสะดวกแกลู ก คาที่ อยูห างไกลจากราน
จําหนายหนังสือ และตองการความสะดวกสบายในการสั่งซื้อหนังสือและทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ
รัชดาภรณ ศิลตระกูล (2541) ไดศึกษาเรื่อง "การพัฒนาระบบสารนิเทศของรานหนังสือ
บนเวิ ล ด ไวด เว็ บ " โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาระบบงานรา นหนั ง สื อ วิ เคราะห ก ารใช ระบบ
เวิลดไวดเว็บเพื่อเสริมประสิทธิภาพงานบริการของรานหนังสือ และออกแบบและพัฒนาระบบงาน
บริ ก ารของร า นหนั ง สื อ ผ า นระบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เน็ ต ซึ่ ง เป น การศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข อง
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาวิจัยไดพบระบบในการทํางานรานหนังสือบน
เวิลดไวดเว็บ 3 ระบบ คือ ระบบบริการทางอินเทอรเน็ต ระบบสนับสนุนการบริการทางอินเทอรเน็ต
และระบบควบคุมการใชโปรแกรม ซึ่งทําใหสามารถประชาสัมพันธขอมูลรานหนังสือ ใหบริการ
สืบคนขอมูลหนังสือ ใหบริการหนังสือแนะนําตางๆ ซึ่งแบงประเภทเปนหนังสือขายดี หนังสือที่ทาง
รานหนังสือแนะนํา หนังสือใหม และหนังสือที่ไดรับรางวัล เชนรางวัลซีไรท ใหบริการสมัครสมาชิก
และใหบริการสั่งซื้อหนังสือ
ในการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ ผูรับผิดชอบตองติดตาม
ความเคลื่ อ นไหวของตลาดหนั ง สื อ และสื่ อ การอ า นอื่ น ๆ และต อ งติ ด ต อ กั บ สํ า นั ก พิ ม พ แ ละ
ร า นจํ า หน า ยหนั ง สื อ เป น ประจํ า วิ ธี ก ารจั ด หาทรั พ ยากรสารนิ เทศได มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตาม
พัฒนาการเทคโนโลยีการสื่อสาร การเขาถึงเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือเปนอีกทาง
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เลือกหนึ่งที่สามารถใชประโยชนในการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศสําหรับงานพัฒนา
ทรัพ ยากรสารนิ เทศของห อ งสมุ ด และที่ สํ า คั ญ เว็บ ไซต เหล า นั้ น ไม มี ค า ใช จ า ยในการเข า ชม
(Fusich, 1998: 661)
แนวโนมการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศบนอินเทอรเน็ตของบรรณารักษในปจจุบันมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการกระทําผานการสื่อสารโดยวิธีการ
ตางๆ การคนหารายชื่อสารนิเทศที่ตองการ การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส และการสนทนาผาน
เว็บไซต รายการสั่งซื้อจะสงไปยังสํานักพิมพและรานหนังสือโดยผานเครือขาย ใบสั่งซื้อจะไดรับ
การตรวจสอบรายการสั่งซื้อ และขั้นตอนสุดทายคือการออกใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อให
กระบวนการจัดหาครบถวนสมบูรณ (สุทธิดาวัลย วงศทองสรรค, 2544 : 35-36) หองสมุดจึงไดรับ
ความสะดวกจากการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต จากการขยายตัว
อยางรวดเร็วของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ ดวยเหตุน้ี
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะหเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย ในดานเนื้อหา
ของเว็บไซต รูปแบบการนําเสนอ วิธีการเขาถึง การแสดงผล การเชื่อมโยง การปรับปรุงสารนิเทศ
บนเว็บไซต และการทําธุรกรรม การสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต เพื่อเปนแนวทางสําหรับสํานักพิมพและ
รานหนังสือในประเทศไทยในการจัดทําและปรับปรุงเว็บไซต และไดรายชื่อเว็บไซตที่เปนประโยชน
ในการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหเว็บไซตที่จัดทําโดยสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย ในดานเนื้อหา
ของเว็บไซต รูปแบบการนําเสนอ วิธีการเขาถึง การแสดงผล การเชื่อมโยง การปรับปรุงสารนิเทศ
บนเว็บไซต และการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
สมมติฐานของการวิจัย
1. เว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา ทรัพยากร สาร
นิเทศ การสงเสริมการขาย และองคประกอบเว็บไซต
2. เว็ บ ไซต ส ว นใหญ มี ก ารระบุ วั น ที่ ป รั บ ปรุ ง สารนิ เทศบนเว็ บ ไซต และมี ก ารทํ า ธุ ร กรรม
การสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
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ขอบเขตของการวิจัยและประชากร
การวิ จั ย นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ เพื่ อ วิ เคราะห เว็ บ ไซต ที่ จั ด ทํ า โดยสํ า นั ก พิ ม พ แ ละ
รานหนังสือในประเทศไทยที่เผยแพรในระหวางป พ.ศ. 2544 - 2545 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ
เว็บไซตของสํานักพิมพและเว็บไซตของรานหนังสือ ดังนี้
เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ ได แ ก เว็ บ ไซต ที่ ระบุ คํ า วา "สํ า นั ก พิ ม พ " เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
ชื่อองคกร หรือเปนเว็บไซตของบุคคลที่ผลิตทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจําหนาย
เว็ บ ไซต ข องร า นหนั ง สื อ ได แ ก เว็ บ ไซต ร า นหนั ง สื อ ของสํ า นั ก พิ ม พ คื อ เว็ บ ไซต ที่
สํานักพิมพไดจัดทําขึ้นและมีที่ตั้งเว็บไซตแยกตางหากออกจากเว็บไซตขององคกรเพื่อจําหนาย
ทรัพยากรสารนิเทศ และเว็บไซตรานหนังสือทั่วไป ทั้งที่เปนแบบจําหนายออนไลนและไมจําหนาย
ออนไลน
ทั้งนี้ไมรวมเว็บไซตของวารสารและหนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตแหลงรวมรานคา
(shopping mall) ที่มีการจําหนายหนังสือบนอินเทอรเน็ต เว็บไซตประเภทใหบริการฝากซื้อ-ขาย
หรือฝากประชาสัมพันธหนังสือ เว็บไซตวิจารณหนังสือ และเว็บไซตแนะนําหนังสือขององคกรที่ไม
ใชสํานักพิมพและรานหนังสือ
ประชากรในการวิจัยนี้ ไดแก เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนั งสือในประเทศไทยที่
เผยแพรในระหวางป พ.ศ. 2544 - 2545 โดยคัดเลือกประชากรที่ ใชในการวิจัยจากโปรแกรม
คนหา จากเอกสาร และจากการประชาสัมพันธเว็บไซตผานสื่อสิ่งพิมพ จํานวนทั้งสิ้น 70 เว็บไซต
แบ งเป น เว็บ ไซต ของสํานั ก พิ ม พ จํ านวน 50 เว็บ ไซต และเว็บ ไซต ของรานหนั งสือ จํ านวน 20
เว็บไซต
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของเว็ บ ไซต ส ว น
ประกอบของเว็บไซต การประเมินเว็บไซต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตของสํานักพิมพและ
รานหนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สํารวจเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย เพื่อกําหนดขอบเขตและ
ประชากรที่ใชในการวิจัย และใชเปนแนวทางในการสรางแบบบันทึกขอมูล
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูล แบงเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซต
ขอ 1.1 เนื้อหาของเว็บไซต
1.2 รูปแบบการนําเสนอสารนิเทศ
1.3 วิธีการเขาถึงสารนิเทศบนเว็บไซต
1.4 การแสดงผล
1.5 การเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศ
1.6 การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต
1.7 การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
4. นําเครื่องมือที่สรางไปทดสอบกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ จํานวนทั้งสิ้น
7 เว็บไซต แบงเปน เว็บไซตของสํานักพิมพ จํานวน 5 เว็บไซต เว็บไซตของรานหนังสือ จํานวน 2
เว็บไซต จากนั้นนําผลการทดสอบไปปรับปรุงแกไขแบบบันทึกขอมูล
5. เก็บรวบรวมขอมูล โดยการบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1 ติดตอเขาชมเว็บไซตแตละชื่อเรื่อง
5.2 บันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูล โดยแบบบันทึกขอมูลเว็บไซตสํานักพิมพ
และรานหนังสือในประเทศไทย 1 ชุด ใชกับการวิเคราะหเว็บไซต 1 เว็บไซต ในการบันทึกขอ
มูลแตละขอผูวิจัยตรวจสอบจากหัวขอที่ปรากฏบนเว็บไซตแลวขีดรอยคะแนนลงในแบบบันทึกขอ
มูลพรอมทั้งบันทึกวันที่เก็บขอมูล
5.3 กรณีที่เว็บไซตระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุด จะบันทึกการเปลี่ยน
แปลงวันที่ปรับปรุงสารนิเทศอีกครั้ง เพื่อเก็บขอมูลการปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต
5.4 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบบันทึกขอมูล
6. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ โดยใชการแจกแจงความถี่ และ หาคารอยละ
7. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนแนวทางสําหรับสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย ในการจัดทําและ ปรับ
ปรุงเว็บไซต
2. ไดรายชื่อเว็บไซตที่เปนประโยชนในการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศของ หอง
สมุดและศูนยสารนิเทศ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ ป ระกอบด ว ยเนื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม ความหมายและความสํ าคั ญ ของเว็ บ ไซต
สวนประกอบของเว็บไซต การประเมินเว็บไซต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตของสํานักพิมพและ
รานหนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความหมายและความสําคัญของเว็บไซต
เวิ ล ด ไวด เว็ บ (World Wide Web) หรื อ บางครั้ ง เรี ย กสั้ น ๆ ว า เว็ บ (web) เป น บริ ก าร
สารนิเทศในระบบอินเทอรเน็ต (internet) พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1989 โดย Timothy Berners-Lee
และ Robert Cailliau นั ก วิ จั ย ของ CERN (Conseil European Pour la Recherche Nucleair)
ซึ่ ง เป น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารอนุ ภ าคฟ สิ ก ส ข องยุ โ รป (European Laboratory for Particle Physics)
ในกรุงเจนีวา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสื่อสารขอมูลบนคอมพิวเตอร
เว็บไซต (web site) หรือที่อยูเว็บ เปนแหลงรวบรวมเอกสารที่มีความสัมพันธกันและ
จัดระเบียบไวบนเครื่องใหบริการเดียวกัน โดยทั่วไปเว็บไซตประกอบดวยหนาแรกของเอกสารที่จะ
ใหปรากฏบนจอภาพเรียกวาโฮมเพจ (home page) และชุดของหนาเว็บ (web page) หรืออาจ
กลาววาเว็บไซตเปนสถานที่ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อใชเก็บเอกสารหลายมิติ (ครรชิต มาลัยวงศ, 2543:
193) ชุดของเอกสารเหลานี้มีจุดเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่นๆ ในเครื่องบริการเดียวกันหรือตางเครื่อง
กั น ผ า นข อ ความหลายมิ ติ โดยปกติ ห น า แรกของเอกสารจะมี ข อ ความแนะนํ า เรื่ อ งหรื อ มี
จุดเชื่อมโยงไปยังเอกสารหลายมิติอื่นๆ เครือขายที่ใชเชื่อมโยงอาจเปนเพียงขายงานบริเวณเฉพาะ
ที่ (Local Area Networks – LANs) ซึ่งเปนเครือขายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆ เขา
ดวยกันและอยูในบริเวณเดียวกัน หรือเครือขายบริเวณกวาง (Wide Area Networks – WANs) ซึง่
เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่มีเครื่องแมขายและลูกขายตั้งกระจายอยูหางไกลกัน เชน ขามจังหวัด
หรือขามประเทศ
การเชื่อมโยงขอมูล (link) กับแหลงขอมูลบนเวิลดไวดเว็บใชระบบการสื่อสารแบบ HTTP
(HyperText Transfer Protocol) การแสดงข อ มู ล แบบข อ ความหลายมิ ติ (hypertext) คื อ การ
กําหนดเชื่อมโยงขอมูลที่เปนไฟลขอมูลหรือไฟลเอกสารที่ใชภาษา HTML (HyperText Markup

8

Language) ลักษณะของเอกสารบนเวิลดไวดเว็บอาจเปนขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ
เสี ย ง การเชื่ อ มโยงไปยั ง เอกสารอื่ น ๆ ที่ อ ยู ใ นเวิ ล ด ไวด เว็ บ ต อ งใช URL (Unifrom Resource
Locator) เพื่อเขาถึงขอมูลขาวสารที่ตองการ
เนื่องจากเว็บไซตสามารถเผยแพรขอมูล ขาวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธสินคาและบริการ
ได ทั่ ว โลก การจั ด ทํ า เว็ บ ไซต มี ค า ใช จ า ยน อ ยกว า สื่ อ อื่ น ๆ สามารถทํ า เป น ระบบสื่ อ ประสม
(multimedia) มีการทํางานแบบโตตอบกันได (interactive) และสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยได
ตลอดเวลา เว็บไซตขององคกรธุรกิจจึงสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อวัตถุประสงคตางๆ (Cockburn
and Wilson, 1995: 1-2) ไดแก
1.1 เพื่อทําการตลาดและการโฆษณาสูสาธารณชน เนื่องจากเวิลดไวดเว็บเปน
บริการที่มีผูใชหลายลานคนทั่วโลกจึงเปนสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธองคกร
สินคาและบริการ
1.2 เพื่อการขายสินคาออนไลน นอกจากการประชาสัมพันธองคกรผานเว็บไซต
แลว เว็บไซตยังเปนอีกชองทางหนึ่งในการดําเนินธุรกิจซื้อขายผานรายการสินคาที่หลากหลาย
โดยการใชสื่อประสมที่ดึงดูดใจ
1.3 เพื่อการวิจัยและการพัฒนา องคกรสามารถใชอินเทอรเน็ตในการคนหาและ
รวบรวมขอมู ล การตั้ งกระทู การสนทนาเปนกลุ มเพื่ อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บางเว็บไซตให
บริการสืบคนสารนิเทศในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
1.4 ใชในการติดตอสื่อสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกสไดรับความนิยมมากในการใช
เพื่อติดตอสื่อสารกับองคกรภายนอก
1.5 เพื่อการทํางานรวมกับผูอื่น เมื่อเกิดการเชื่อมโยงระหวางองคกรธุรกิจ เว็บไซต
จึงเปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสารของคนทั่วโลก
สรุปไดวาเว็บไซตมีความสําคัญทั้งในดานการประชาสัมพันธ การโฆษณา การขาย
การวิจัยและพัฒนา การติดตอสื่อสาร และการทํางานรวมกับผูอื่น

9

2. สวนประกอบของเว็บไซต
การออกแบบเว็บไซตหรือการออกแบบโครงสรางของเว็บไซตเปนการจัดระเบียบสารนิเทศ
บนสิ่งแวดลอมที่เปนกราฟกและขอความใหมีความนาดึงดูดใจ รวมถึงการออกแบบความเร็วใน
การเชื่ อ มต อ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของผู ใช แ ต ล ะบุ ค คลตามจุ ด มุ ง หมายขององค ก ร
สวนประกอบของเว็บไซตประกอบดวย โฮมเพจ การเชื่อมโยง และเนื้อหา ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 โฮมเพจ
โฮมเพจหรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว า “หน า ต อ นรั บ ” (welcome page) หน า โฮมเพจเปรีย บ
เสมือนหนาปกหรือหนาสารบัญเพื่อบอกกลาวเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับเว็บไซตนั้นๆ และเปนจุดรวม
ในการจัดระเบียบเว็บเพจ โดยมากเว็บเพจทั้งหมดจะมีการเชื่อมโยงกลับสูหนาโฮมเพจ โดยทั่วไป
สามารถแบงประเภทของโฮมเพจไดดังนี้ (Lynch and Horton, 2003)
2.1.1 โฮมเพจแบบเมนู (Menu home pages) เป น โฮมเพจที่ พ บได บ อ ยที่ สุ ด
เปนการเชื่อมโยงของรายการขอความหลายมิติหรือผสมผสานการใชพื้นที่ของภาพกราฟกในการ
เชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ
2.1.2 โฮมเพจแบบข า ว (News-oriented home pages) โดยมากเป น โฮมเพจ
ของเว็บไซตสํานักขาว
2.1.3 โฮมเพจแบบทาง (Path-based home pages) เว็บไซตที่มีขนาดใหญและ
มีสารนิเทศจํานวนมากจะจัดทําโฮมเพจแบบทาง โดยจัดทางเลือกสําหรับผูใชทมี่ กี ลุม ความสนใจที่
แตกตางกันหรือมีความมุงหมายเฉพาะเพื่อเขาชมสารนิเทศที่เกี่ยวของเจาะจงมากขึ้นในเมนูที่ลึก
ลงไป
2.1.4 โฮมเพจแบบหนาจอเริ่มตน (Splash screen) เปนการนําเสนอหนาโฮม
เพจดวยภาพกราฟกหรือภาพเคลื่อนไหวตางๆ ผูใชตองคลิกเมาสเพิ่มเติมกอนผานเขาสูเนื้อหา
2.2 การเชื่อมโยง
การเชื่อมโยงบนเอกสารในเวิลดไวดเว็บสามารถสรางไดหลายรูปแบบ (กิดานันท มลิทอง,
2542: 35) ไดแก
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2.2.1 การเชื่อมโยงภายใน (Internal links Local links หรือ Page links) เปน
การเชื่อมโยงกับหนาเว็บอื่นๆ ภายในเว็บไซตเดียวกัน การเชื่อมโยงแบบนี้จะใชชื่อโดเมน (Domain
name) เดียวกัน
2.2.2 การเชื่ อ มโยงภายนอก (External links หรื อ Remote links) เป น การ
เชื่อมโยงกับหนาเว็บในเว็บไซตอื่นบนเวิลดไวดเว็บ การเชื่อมโยงเหลานี้จะใชชื่อโดเมนที่แตกตาง
ไป
2.2.3 การเชื่ อ มโยงอี เมล (E-mail links) การเชื่ อ มโยงนี้ จ ะไม เป น การนํ า ไปสู
หนาเว็บอื่นๆ แตเปนการเปดแบบฟอรมของจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทนเพื่อใหพิมพขอความสงไป
2.2.4 การเกี่ยวโยง (Anchors) เปนการโยงไปสูสวนอื่นๆ ในหนาเดียวกันโดยไม
กระโดดไปยังหนาเว็บอื่นๆ การใชลักษณะนี้เปนประโยชนมากสําหรับหนาเว็บที่มีเนื้อหายาวมากๆ
เครื่ อ งมื อ ช ว ยเหลื อ ผู ใช ในการเข า ถึ ง ข อ มู ล สามารถทํ า ได ห ลายรูป แบบ เช น
แถบเครื่องมือ รายการเลือก สารบัญเว็บไซต และการสืบคนภายในเว็บไซต เปนตน (Garlock
and Piontek, 1999: 53)
2.3 เนื้อหา
เนื้อหาภายในเว็บไซตประกอบดวยเนื้อหาที่เปนขอความและเนื้อหาที่เปนภาพ การออก
แบบเนื้อหาควรคํานึงถึงวัตถุประสงคในการจัดทําเว็บไซต ความตองการและความสามารถของ
กลุมผูเขาชมและเทคโนโลยีฮารดแวร ซอฟตแวร ทั้งในสวนขององคกรเองและเทคโนโลยีของกลุม
ผูเขาชม
เนื้อหาในเว็บไซตควรมีการจัดแบงเปนหมวดหมูเพื่อใหเนื้อหาที่ใกลเคียงกันอยูดวยกัน
แลวแยกเนื้อหายอยออกไปเรื่อยๆ โดยเริ่มตั้งแตหนาแรก จากนั้นก็แบงเปนหนาของหมวดตางๆ
แลวจึงเปนรายละเอียดเนื้อหาในแตละหนา การแบงหมวดหมูนี้จะตองมีความชัดเจนและไมสับสน
หรือขัดแยงกันเองและที่สําคัญคือทุกๆหนาจะตองสามารถกลับมาสูหนาหลักไดตามลําดับขั้น หรือ
ไมมีหนาใดที่จะอยูโดดเดี่ยวโดยที่ไมมีหมวดหมู และควรจัดทําแผนที่เว็บไซต (site map) ซึ่งเปน
การแสดงโครงสรางขอมูลในเว็บไซตทั้งหมดเพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูเยี่ยมชมเว็บไซตในการ
เขาถึงขอมูลที่ตองการ และเพื่อชวยในการออกแบบเพิ่มเติมและปรับปรุงโครงสรางของเว็บไซต
ตอไปในอนาคต
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3. การประเมินเว็บไซต
ป ค.ศ. 1999 หนาเอกสารบนเวิลดไวดเว็บเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วกวา 800 ลานหนา
(Berghel, 2000 : 1867) การประเมินเว็บไซตชวยใหผูใชสามารถแยกสารนิเทศที่มีคุณ คาและ
นาเชื่อถือจากเว็บไซตที่มีจํานวนมหาศาล การประเมินเว็บไซตโดยทั่วไปพิจารณาดานเนื้อหา และ
ดานเทคนิค ในประเด็นตอไปนี้ (Southern Regional Education Board, 2003 ; Coutts, 2001)
3.1 ดานเนื้อหา พิจารณาจาก
3.1.1 วัตถุ ป ระสงคของเว็บไซต และกลุม ผู ใชเว็บ ไซต ได แก วัตถุป ระสงค ของ
เว็บไซตมีความสอดคลองกับสารนิเทศที่นําเสนอ ความพึงพอใจและตรงกับความตองการของกลุม
ผูใชสารนิเทศ
3.1.2 ผูจัด ทําเว็บ ไซต ไดแก ขอมู ลแนะนําองค กรที่ ผลิตสารนิ เทศบนเว็บ ไซต
ความเชี่ยวชาญ และความมีชื่อเสียงของผูเขียนเอกสารในสาขานั้นๆ และการใหที่อยูที่สามารถติด
ตอได เว็บไซตมีผูใหการสนับสนุนหรือไม และผูสนับสนุนมีชื่อเสียงและเกี่ยวของกับองคกรหรือไม
เปนตน
3.1.3 ขอบเขตเนื้อหา พิจารณาขอบเขตของเนื้อหาที่ครอบคลุม จุดเนนในการ
นําเสนอสารนิเทศ การเนนเนื้อหาเฉพาะเรื่อง การครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของ ความลึกของเนือ้ หา
รายละเอียดของเนื้อหาและการนําเสนอมีความสัมพันธกับความสามารถของกลุมผูใช เปนตน
3.1.4 ความทันสมัยและความสมบูรณ ความทันสมัยของเนื้อหาพิจารณาจาก
การระบุวันที่ที่ผลิตเอกสารบนเว็บไซต หรือการระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุด ระยะเวลาใน
การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต เปนตน ความสมบูรณของขอมูลบนเว็บไซต พิจารณาจากการ
ระบุที่มาของเอกสารที่นําเสนอ ขอมูลที่นําเสนอไดมาอยางไร ผานกระบวนการกลั่นกรองหรือไม
การระบุที่อยูสําหรับติดตอผูเขียน การใชประโยค เครื่องหมายวรรคตอน และ ตัวสะกด เปนตน
3.2 ดานเทคนิค พิจารณาจาก
3.2.1 การออกแบบกราฟกมัลติมีเดีย พิจารณาจุดเดนในการนําเสนอ ความสม
ดุลของขอความและภาพในการนําเสนอ เปนไปตามหลักการออกแบบ มีความคิดสรางสรรค มี
กราฟก ภาพ และเสียงประกอบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการนําเสนอ
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3.2.2 ความสามารถในการทํางาน พิจารณาดังนี้
3.2.2.1 ความสะดวกในการใชงาน เชน ความยากงายในการใชงาน การ
จัด แบ งเนื้ อหา การออกแบบหน า จอ การให ค วามช วยเหลื อ และการเชื่อมโยงเนื้ อ หาภายใน
เว็บไซต
3.2.2.2 สภาพแวดลอมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่ตองการ เชน ความสามารถ
ในการเขาถึงโดยการใชฮารดแวรและซอฟตแวรที่ไดมาตรฐานหรือตองใชซอฟตแวรเฉพาะ การมี
รหัสผานในการเขาใชงาน เปนตน
3.2.2.3 การสืบคน เชน ประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลและการจัดเรียง
สารนิเทศที่สืบคนได เปนตน
3.2.2.4 สามารถในการเรียกดูขอมูล เชน การจัดระบบเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการคนหาสารนิเทศและรูปแบบขอมูลที่นําเสนอ เปนตน
3.2.2.5 การทํางานเชิงโตตอบ ไดแก ลักษณะของการสื่อสาร โตตอบ
3.2.3 ความสามารถในการเขาถึง พิจารณาความเร็วในการเขาถึงและการถาย
โอนข อมู ล ความชัดเจนของการเชื่อ มโยงภายใน ทางเลื อกในการเขาถึง และความคงอยูของ
เว็บไซต
4. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4.1 ความหมาย
สหภาพยุโรป (European Union) อธิบายวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การทําธุรกิจทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งขึ้นอยูกับการประมวลและการสงขอมูลที่มีทั้งขอความ เสียง และภาพ ประเภท
ของพาณิ ช ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส รวมถึ งการขายสิ น ค าและบริก ารดว ยสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส การขนส ง
ผลิตภัณฑที่เปนเนื้อหาขอมูลในรูปดิจิทัลในระบบออนไลน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส การ
จําหนายหุนทางอิเล็กทรอนิกส การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ การขายตรง การใหบริการหลังการ
ขาย ทั้งนี้ใชกับสินคา เชน สินคาบริโภค อุปกรณ ทางการแพทย และบริการ เชน บริการขาย
ขอมูล บริการดานการเงิน บริการดานกฎหมาย รวมทั้งกิจการทั่วไป เชน สาธารณสุข การศึกษา
และศูนยการคาเสมือน (สหภาพยุโรป, 1997 อางถึงใน ศูนยพัฒ นาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแหง
ประเทศไทย, 2543: 125)
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องค ก ารการค า โลก (World Trade Organization หรื อ WTO) ให นิ ย ามของพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสวา คือการผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนสงผลิตภัณฑและบริการ
โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (องคการการคาโลก, 1998 อางถึงใน ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แหงประเทศไทย, 2543: 125)
ศู น ย พั ฒ นาพาณิ ชยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส แ ห งประเทศไทย (2543: 125) ให ค วามหมายของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส วา การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
ธนาคารแหงประเทศไทย (2003) ไดอธิบายวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทํา
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริหาร การโฆษณาสินคา
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน จุดเดนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ประหยัดคาใชจาย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญขององคประกอบของธุรกิจที่มองเห็น
จับตองได เชน อาคารที่ทําการ หองจัดแสดงสินคา คลังสินคา พนักงานขายและพนักงานใหบริการ
ตอนรับลูกคา เปนตน ดังนั้นขอจํากัดทางภูมิศาสตร คือ ระยะทางและเวลาทําการแตกตางกันจึง
ไมเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจอีกตอไป
จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ กระบวน
การที่ใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อดําเนินธุรกิจในการผลิต การเผยแพร การตลาด การขาย
การขนสงสินคาและบริการ เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร พาณิชยอิเล็กทรอนิกสชวยประหยัด
คาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจขององคกร
4.2 ประเภทของการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจําแนกเปน 3 รูปแบบคือ (ศูนยพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย, 2543: 125)
4.2.1 การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ระหว า งองค ก รธุ ร กิ จ กั บ องค ก รธุ ร กิ จ (Business-toBusiness)
เปนการทําการคาระหวางองคกรดวยกันเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ คาขาย
หรือระบบเพื่อการจัดการการผลิต หรือวัตถุดิบ ตัวอยางเชน การสั่งซื้อสินคาจากหางสรรพสินคา
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ไปยังผูผลิต หรือการสั่งซื้อชิ้นสวนที่ใชในงานอุตสาหกรรม เปนตน ในระบบนี้นั้นจะมีมูลคาสูงสุด
อยูที่ประมาณ 80% ของมูลคาตลาดรวม
4.2.2 การดําเนินธุรกิจระหวางองคกรธุรกิจกับผูบริโภค (Business-to-Consumer)
เปนการคาระหวางผูคากับผูบริโภค แมวาจะมีมูลคานอยกวาการคาในแบบแรกอยู
มากแตก็เปนแนวทางที่กําลังมีการดําเนินการมากขึ้น เหมาะกับผูประกอบการรายยอยหรือผูที่
สนใจจะเริ่มตน
4.2.3 การดําเนินธุรกิจระหวางองคกรธุรกิจกับหนวยงานภาครัฐ (Business-toGovernment)
เปนการคาระหวางธุรกิจกับภาครัฐ สวนใหญ จะเปนเรื่องการจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐในประเทศที่รัฐบาลนําเทคโนโลยีสารนิเทศมาใชอยางแพรหลาย
4.3 ความสําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เมื่ออาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารในการประกอบ
ธุรกรรมบนอินเทอรเน็ต ทําใหหลายองคกรธุรกิจมีการขยายตัวทางการคาอยางรวดเร็ว ขนาดของ
บริษัทและทําเลที่ตั้งจะไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการอีกตอไป การเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต
และการเขาถึงขอมูลของลูกคากระทําไดตลอด 24 ชั่วโมง ความสามารถติดตามผลการเขาออก
สินคาและการโตตอบระหวางผูคาและผูบริโภค การไดรับขอมูลจากลูกคาโดยตรง มีกลุมสนทนา
และรับความคิดเห็น ดังนั้นพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงมีความสําคัญในการสรางประโยชนใหกับ
ธุรกิจ หากจะพิจารณาแลวพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสรางประโยชนใหทั้งผูบริโภค ผูคา และผูผลิต
(ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย, 2543: 126) กลาวคือ
สําหรับผูบริโภค พาณิ ชยอิเล็กทรอนิกสชวยใหมีสินคาและบริการใหเลือกมากขึ้น และ
หากเปนสินคาชนิดเดียวกันผูบริโภคสามารถหาราคาเปรียบเทียบไดมาก และสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความคิดเห็นในสินคากอนตัดสินใจซื้อไดผานทางเว็บบอรดตางๆ การซื้อสินคาไดในราคา
ถูกลงเพราะไมผานพอคาคนกลาง และไดรับสินคาอยางรวดเร็ว ในกรณีที่สินคานั้นสามารถสงผาน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสถึงผูซื้อไดโดยตรง
สําหรับผูคา สามารถทําการโฆษณาไปไดทั่วถึง การเพิ่มยอดขาย การเปดตลาดใหม การ
เพิ่มสินคาและบริการใหม การลดภาระสินคาคงคลัง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการขายได สวน
ระบบสํานักงานก็สามารถเพิ่มศักยภาพการทํางานโดยการนําระบบสํานักงานอัตโนมัติเขามาใช
และสรางความสัมพันธกับลูกคาไดทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
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สําหรับผูผลิต พาณิชยอิเล็กทรอนิกสชวยเพิ่มชองทางในการจัดจําหนาย เปดตลาดใหม
เพิ่มความสัมพันธกับลูกคา และประโยชนจากการนําเทคโนโลยีเขามาใช เชน ลดคาใชจายใน
เอกสารกระดาษ ลดความผิดพลาดในเรื่องขอมูลการซื้อขาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
เปนตน
ดวยเหตุนี้เอง พาณิ ชยอิเล็กทรอนิกสจึงมีบทบาททําใหองคกรสูโลกภายนอก เกิดการ
คาขายกันบนอินเทอรเน็ตที่เรียกวา การซื้อของออนไลน (Online shopping)
4.4 องคประกอบของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อที่จะทําใหการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีทั้ง
โครงสรางพื้ น ฐานที่พ อเพียงและมีองคประกอบหลั กที่ครบถวน ในดานโครงสรางพื้ น ฐานของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย (ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย, 2543:
127)
ชุดคําสั่งและเครื่องมือของอินเทอรเน็ต (Internet Software and Tools) เปนภาษาที่ใชใน
การเขี ย นโปรแกรมสํ า หรั บ ใช บ นอิ น เทอร เ น็ ต ในป จ จุ บั น มี ใ ช กั น อยู ห ลายชนิ ด ทั้ ง สํ า หรั บ
อิ น เทอร เน็ ต ทั่ ว ไปและทั้ ง เพื่ อ การทํ า พาณิ ช ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส โดยเฉพาะเช น Java, Active X,
DHTML
โครงสรางพื้นฐานของอินเทอรเน็ต (Internet Infrastructure) หมายถึงการมีมาตรฐานที่
เปนสากลและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปทําใหการใชงานอินเทอรเน็ตมีความแพรหลายไปทั่วโลก
โครงสรางพื้ น ฐานของโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure) ควรมีอย าง
เพียงพอและทั่วถึงในราคาที่ยอมรับไดเพื่อใหการใชงานสามารถกระจายออกไปไดทั่วประเทศ เชน
โทรศัพท ระบบวงจรเชา ระบบสื่อสัญญาณดวยเสนใยนําแสง เปนตน
ในดานองคประกอบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกเปน 5 สวนใหญๆ คือ
4.4.1 เนื้อหาของเว็บไซต
เนื้อหาของเว็บไซตควรทําใหมีความชัดเจน โดยระบุวัตถุประสงควาเพื่อขายสินคา
หรือบริการ มีการรับประกันสินคาหรือมีนโยบายการคืนสินคาหรือไม ที่สําคัญคือตองออกแบบให
ใชงานไดงายและจัดหมวดหมูเพื่อการเขาถึงขอมูลสินคาและบริการไดอยางรวดเร็ว พรอมทั้งให
ขอมูลและรายละเอียดรูปภาพสินคาที่แสดงใหเห็นรายละเอียดของสินคาไดอยางชัดเจน ที่ผูซื้อ
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สามารถตัดสินใจไดโดยไมตองหาขอมูลเพิ่มเติมประกอบอีก นอกจากนั้นการใหขอมูลเกี่ยวกับ
บริษัท เชน ประวัติความเปนมา ประสบการณในการดําเนินธุรกิจและกําลังการผลิต การกําหนด
นโยบายการใหบริการกับลูกคา ขอมูลเหลานี้จะชวยเพิ่มความมั่นใจและเปนปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจของลูกคา
4.4.2 ความปลอดภัยของเว็บไซต
ผูขายต อ งสรางความมั่ น ใจให กั บ ลู ก ค าในการที่ จะซื้อสิ น ค าวาจะได รับ สิ น ค า
แนนอนเมื่อจายเงินมาหรือในเรื่องความปลอดภัยในการสั่งซื้อดวยบัตรเครดิต เจาของเว็บไซตตอง
ออกแบบใหเว็บไซตมีความปลอดภัยปองกันผูบุกรุกที่ไมพึงประสงคมาแกไขขอมูลหรือมาทําลาย
ขอมูล
4.4.3 การชําระเงิน / โปรแกรมสําหรับดานการเงิน
ระบบชําระเงินของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีหลายวิธีทั้งแบบออนไลนและออฟไลน
เชน การชําระโดยธนาณัติ เช็คเงินสด บัตรเครดิต โทรศัพท ATM และผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
4.4.4 ซอฟตแวรสําหรับการทําธุรกิจ
เมื่อมีเว็บไซตแลวควรใชใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ ควรมีการเชื่อมตอใหครบวงจร
ทั้งระบบการชําระเงิน การนําขอมูลมาใชกับระบบภายในสํานักงานในการจัดการสินคาคงคลัง
การสั่งซื้อสินคา และระบบการจัดสงตัวอยาง เปนตน
4.4.5 การจัดสง
ป จ จั ย สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการค า แบบไร พ รมแดน คื อ การจั ด ส ง สิ น ค า
ในบางกรณีสินคาที่จําหนายนั้นมีราคาถูกกวาคาจัดสง ในการขายตอครั้งจึงควรคํานวณใหมีความ
เหมาะสมวาควรจะขายตอครั้งในปริมาณเทาไร และในการจัดสงควรจะมีราคาใหลูกคาไดเลือก
หลายๆ ราคาทั้งสงแบบธรรมดา ดวน ดวนพิเศษ ซึ่งมีราคาแตกตางกันไป
5. เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
ในป จ จุ บั น ธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ ป ระเภทสํ า นั ก พิ ม พ แ ละร า นหนั ง สื อ กํ า ลั ง นํ า พาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการดําเนินธุรกิจโดยผานเว็บไซต
5.1 ประวัติความเปนมาของการจําหนายหนังสือบนอินเทอรเน็ต
การจําหนายหนังสือบนอินเทอรเน็ตเริ่มในป ค.ศ. 1980 โดยรานหนังสือบนอินเทอรเน็ต
แห ง แรกใช ข อ มู ล จากฐานข อ มู ล เลขมาตรฐานสากลประจํ า หนั ง สื อ (ISBN – International
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Standard Book Numbers) ที่ผูทําการคาหนังสือบันทึกขอมูลลงในรายการคอมพิวเตอร เพื่อใชใน
กระบวนการการสั่งซื้อ โดยรานจําหนายหนังสือออนไลนแหงแรกเริ่มจากการจําหนายหนังสือ
คอมพิ วเตอร แตเริ่มไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไปและสํานักพิมพ ในป ค.ศ. 1993 เมื่อผูใช
บริการอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้นการจําหนายหนังสือออนไลนก็ไดรับความสนใจมากขึ้น กระทั่งในป
ค.ศ. 1995 จึ ง เกิ ด มี เ ว็ บ ไซต Amazon.com และ ป ค.ศ. 1997 มี Barnsandnoble.com และ
ค.ศ. 1998 มี Borders.com* (Clay, Krishnan and Wolff, 2000: 45)
ตลาดหนังสือบนอินเทอรเน็ต ผูใชบริการสวนใหญเลือกรานจําหนายหนังสือจากโปรแกรม
คนหา อาทิ yahoo.com ที่มีรายชื่อรานจําหนายหนังสือบนอินเทอรเน็ตกวารอยแหง บางแหงมี
สถานที่หนารานและบางแหงเปนรานคาเสมือน และรานเหลานี้สวนมากเปดจําหนายสินคาตลอด
24 ชั่วโมง รูปแบบของรานคาบนอินเทอรเน็ตตามความคาดหวังของผูใช คือ คุณภาพของสินคา
และบริการที่ดึงดูดความสนใจโดยผานการนําเสนอสารนิเทศที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย (Oh,
1999)
5.2 ลักษณะของเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
การจําหนายหนังสื อ บนอิ น เทอรเน็ ตเริ่ม จากการวางแผน การดู แล การออกแบบ การ
บริหารและจัดการเว็บไซต การจัดหมวดหมู และการจัดแสดงสินคา ซึ่งเริ่มตั้งแตการสงรูปภาพ
หนังสื อที่ตองการจําหน ายลงบนเว็บไซต กํา หนดหมวดหมู รายการสิ น คา ใหรายละเอีย ดหนา
สารบัญ บทวิจารณ และการรับรองสินคา รวมถึงการใชเครื่องมือที่ทําใหสารนิเทศถึงมือลูกคาได
ทันทวงที และการใหขอมูลอื่นๆ เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการขายเพราะผูซื้อหนังสือออนไลนตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือรวมถึงขอมูลอื่นๆ เชนเดียวกับการเดินเลือกซื้อหนังสือตามราน นอกเหนือ
จากนั้นคือขอมูลที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการดําเนินธุรกรรมบนอินเทอรเน็ต
ในการสรางเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือเพื่อจําหนายหนังสือบนอินเทอรเน็ต
(Cole, 1999: 118-126 ; Kipling and Wilson, 1999: 3-4) มีขอพิจารณาดังนี้

------------------------------------------* ปจจุบัน Borders.com อยูภายใตการดูแลของ Amazon.com (Joan, 2001)
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5.2.1 การใชเว็บไซตเพื่อถายทอดความโดดเดนของราน
ในการออกแบบเว็บไซต สิ่งสําคัญคือการนําเสนอสารนิเทศใหมีความโดดเดนบน
สภาพแวดลอมที่มีกราฟกสูง กลาวคือ เปนการออกแบบการนําเสนอสารนิเทศในรูปแบบตางๆ
เชน ขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงประกอบ เพื่อทําใหเว็บไซต ดึงดูดความสนใจ
โดยคํานึงถึงขอจํากัดของคอมพิวเตอรของผูเขาชมและสิ่งที่ตองการนําเสนอ ความยากงายในการ
นําเสนอ การชวยเหลือผูอาน การออกแบบคําหรือวลี การกําหนดตัวอักษรหรือสัญลักษณของ
รานคาเพื่อใหมีลักษณะเฉพาะแตกตางจากเว็บไซตรานจําหนายหนังสือบนอินเทอรเน็ตรานอื่นๆ
5.2.2 การใหสารนิเทศที่มีคุณคาแกผูเขาชม
ผูเขาชมเว็บไซตจะเลือกอานขอความหรือวลีที่จะสื่อถึงสิ่งที่ตองการจากรายชื่อ
ทรัพยากรสารนิเทศที่ไดจําแนกหมวดหมูแลว หรืออาจใชวิธีการสืบคนแบบเฉพาะเจาะจงจาก
ชื่อผูแตงหรือชื่อหนังสือ และผลจากการคนหาทรัพยากรสารนิเทศควรเปนรายชื่อสารนิเทศที่ตรง
กั บ ความต อ งการหรื อ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วเนื่ อ งกั น พร อ มรายละเอี ย ดทางบรรณานุ ก รม ภาพปก
บรรณนิทัศนหรือสาระสังเขป ลักษณะของทรัพยากร การเสนอเนื้อหาบางตอน หรือ บทวิจารณ
หนังสือที่จะเพิ่มความสนใจและทําใหผูอานเกิดความตองการที่จะซื้อหนังสือหรือรองขอขอมูล
เกี่ยวกับสารนิเทศที่อยูในความสนใจและอยากกลับมาชมเว็บไซตอีกครั้ง
5.2.3 การใชเว็บไซตเพื่อสรางปฏิสัมพันธ
การกําหนดหัวขอสนทนาโตตอบทางอินเทอรเน็ต การมีกระดานขาวสําหรับการ
ตั้งคําถามใหมเพื่อดึงดูดใจลูกคาในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลักษณะนี้เปนการ
สรางชุมชนหนังสือ การมีบริการตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การติดตอ
กับลูกคาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสและจดหมายขาว เปนการสรางความสัมพันธกับลูกคาเพื่อให
ไดขอมูลและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินการขายหรือการปรับปรุงสินคาและบริการ
ตอไป
5.2.4 การเตรียมพรอมสําหรับบริการทางดานการคนหาขอมูล
ผูจัดทําเว็บไซตควรกําหนดคําหลัก คําสําคัญ และคําอธิบายขอบเขตเนื้อหาของ
เว็ บ ไซต สํ า หรับ ระบุ ใน Meta tag ในส ว นบน (head) ของเอกสารเพื่ อ ช ว ยให โปรแกรมค น หา
คนพบและแสดงเว็บไซตเมื่อมีผูใชคนหาในหัวขอที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ควรสนับสนุนใหมีการ
เชื่อมโยงเว็บไซตไปยังแหลงสารนิเทศอื่นที่เปนประโยชนแกผูเขาชม และเว็บไซตที่คาดวาเปนที่
สนใจของกลุมเปาหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของผูใชมายังเว็บไซตของตน
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5.2.5 การจําหนายหนังสือโดยตรงผานเว็บไซต
การสั่งซื้อโดยตรงผานเว็บไซตเปนการเพิ่มสวนแบงทางการตลาดหนังสือ นอก
เหนือจากการใชผูคาปลีกหนังสือ และในขณะเดียวกันก็สามารถติดตอสื่อสารและสอบถามความ
ต อ งการกั บ ลู ก ค าได โดยตรง ลูก ค าที่ สั่งซื้ อ โดยตรงอาจได รับ สว นลดพิ เศษจากการสมั ค รเป น
สมาชิกของราน การติดตามการสั่งสินคาเพื่ออํานวยความสะดวกในติดตามสินคาผานหนาจอ
คอมพิวเตอรสําหรับลูกคาทั่วไปและสําหรับการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และที่สําคัญ
การจําหนายหนังสือผานระบบอินเทอรเน็ตตองสรางการขายที่ใหความรูสึกปลอดภัย ผูจําหนาย
สิ น ค า บนอิ น เทอร เน็ ต อาจสรา งความเชื่ อ มั่ น โดยจั ด ทํ า เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ องค ก รประกอบด ว ย
ประกาศ พันธกิจ เปาหมายขององคกร สารนิเทศเกี่ยวกับที่ตั้งของรานคาพรอมแผนที่ รายละเอียด
อื่นๆ ที่สามารถติดตอได บางครั้งจะนําเสนอประวัติขององคกรและรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงาน
ประกอบดวย
5.2.6 อื่นๆ
ปจจัยอื่นๆ ที่เปนสวนประกอบใหเว็บไซตประสบความสําเร็จ ไดแก
- บริการที่ไดมาตรฐานสูง
- สินคามีคุณภาพและราคายุติธรรม
- การตอบสนองความตองการของลูกคาทันทวงที
- การจัดหมวดหมูสินคา การแนะนํา และคัดเลือกสินคาที่ดี
- มีฐานขอมูลที่ครอบคลุม และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
- การสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ
- การโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ
- มีการปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ
- เว็บเพจสามารถแสดงขอมูลไดรวดเร็ว และเขาไดกับคอมพิวเตอรที่เปน
เครื่องรับบริการของผูใชทุกระบบ
5.3 เว็บไซตของรานหนังสือ
ตัวอยาง เว็บไซตของรานหนังสือ จํานวน 5 เว็บไซต ประกอบดวยเว็บไซตในตางประเทศ
จํานวน 2 เว็บไซต ไดแก Amazon.com และ Barnesandnoble.com และเว็บไซตในประเทศ
จํานวน 3 เว็บไซต ไดแก เออารฟอรยูช็อป ซีเอ็ดยูเคชั่น และศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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5.3.1 เว็บไซตรานหนังสือในตางประเทศ
Amazon.com
ก อ ตั้ งโด ย Jeff Bezos เมื่ อ ค .ศ .1995 ห ลั งจ า ก สํ า เร็ จ ก า รศึ ก ษ า จ า ก
มหาวิทยาลัยปรินซตันในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และไดทํางานดานการวิเคราะหธุรกิจ
และทําการวิจัยภาวะการตลาดสินคาที่มีการซื้อขายทางไปรษณี ยและจัดสงทางไปรษณี ยหรือ
บริ ษั ท จั ด ส ง จึ ง เกิ ด ความคิ ด ว า สิ น ค า เหล า นี้ ต อ งได รับ ความนิ ย มหากได รับ การปรับ เปลี่ ย น
การสั่งซื้อผานทางอินเทอรเน็ต Jeff Bezos มีโอกาสเดินทางไปลอสแองเจลลิสเพื่อพบกับสมาคม
ผูขายหนังสือและเรียนรูธุรกิจหนังสือและพบวามีบริษัทผูจัดสงหนังสืออยางนอย 2 บริษัท ที่มีราย
ชื่อหนังสืออยูในซีดีรอมแลวซึ่งเหมาะสมกับการนํามาทําเว็บไซตเพื่อนํามาเสนอขายผานทาง
อินเทอรเน็ต
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1995 มีการจัดทํา Amazon.com และเปดตัวอยางเปน
ทางการในเดือนกรกฎาคมในปเดียวกัน และในป ค.ศ. 1997 เปนรานหนังสือบน อินเทอรเน็ต
ที่มี ห นั งสื อให เลื อ กมากกวา 2.5 ลานชื่อเรื่อง ในป ค.ศ. 1999 นิ ต ยสาร Time ยกยอ งให Jeff
Bezos เปนบุคคลแหงปในธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ปจจุบัน Amazon.com มีสินคาที่จัดจําหนาย ไดแก หนังสือ นิตยสาร เทปเพลง
วีดิทศั น สินคาอิเล็กทรอนิกส สินคาสําหรับเด็กและอื่นๆ เชน เปดใหมีการประมูลสินคา และใหผู
ใชสามารถเปดรานจําหนายสินคาไดภายใต Zshops ผูใชสามารถคนดูรายการสินคาผานรายการ
เลือกตางๆ เชน ประเภทสิน คา หมวดหมูสิน คา สินคาใหม สินคาแนะนํา สิน คาราคาพิเศษ
เปนตน
การสืบคน Amazon.com ทําไดโดยเลือกระบุชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง หัวเรื่อง คําที่
เกี่ยวของ หรือ คนจากสินคาทั้งหมด และอาจใชคําเชื่อมเชน AND, OR หรือ NOT ผลการสืบคน
จะได รายชื่ อ หนั ง สื อ ที่ ต รงหรือ ใกล เคี ย งกั บ รายการที่ สื บ ค น พรอ มภาพปก รายละเอี ย ดทาง
บรรณานุกรม หมายเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของ
สารนิเทศ (ปกออน ปกแข็ง เทปเสียง ซีดีรอม เปนตน) บทวิจารณหนังสือ การแสดงความคิดเห็น
จากสํานักพิมพ จากบรรณาธิการ และจากผูอานคนอื่นๆ และหากผูใชมีความประสงคจะรับ
บริการขาวสารเกี่ยวกับสารนิเทศที่อยูในความสนใจก็สามารถติดตอขอรับบริการไดฟรีซึ่งเจาหนาที่
จะติดตอกลับและสงขอมูลผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Amazon.com, 2003)
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Barnesandnoble.com
เริ่มตนเมื่อป ค.ศ. 1873 Charles M. Barnes เปดธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือในบาน
ของตนเองที่เมือง Wheaton มลรัฐ Illinois จากนั้นในป ค.ศ. 1917 William Barnes ไดเปดราน
หนังสือชื่อ Barnes & Noble รวมกับ G. Clifford Noble จนกระทั่งกําเนิดรานจําหนายหนังสือบน
อินเทอรเน็ตชื่อ Barnesandnoble.com ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1997
Barnesandnoble.com จําหนายทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือทั่วไป ตํารา
สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส เทปเสียง สินคาสําหรับเด็ก หนังสือที่ไมมีการจัดพิมพแลว (out of
print) และ หลักสูตรออนไลน (online courses) ซึ่งสินคาทั้งหมดสืบคนไดภายใตรายการเลือก
ตางๆ และผูใชสามารถรับขาวสารเกี่ยวกับหนังสือไดผานทางจดหมายขาวฟรี
การสืบคนภายในเว็บไซตเริ่มจากการเลือกประเภทของสินคา โดยภายใตประเภท
สินคาสามารถสืบคนตามชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง คําสําคัญ และเลขมาตรฐานสากล ผลการสืบคนที่
ไดเปนรายชื่อหนังสือหรือทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อเลือกชื่อหนังสือที่ตองการจะพบ
ขอมูลภาพปก รายละเอียดทางบรรณานุกรม ราคาและรายละเอียดอื่นๆ ของหนังสือ บทวิจารณ
หนังสือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือของบรรณาธิการ สํานักพิมพ และจากผูอานคนอื่นๆ ชื่อ
เรื่ อ งอื่ น ๆ โดยผู เขี ย นคนเดี ย วกั น ชื่ อ เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง เป น ต น (Barnesandnoble.com,
2003)
5.3.2 เว็บไซตรานหนังสือในประเทศไทย
เออารฟอรยูช็อป
กอตั้งเมื่อ ปพ .ศ. 2531 บริหารงานโดย บริษั ท กลุมแอดวานซ รีเสิรช จํากัด มี
ความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหบริการ และการจัดการทางดานเทคโนโลยีสารนิเทศ จําหนายและ
บริการสื่อความรูและนันทนาการในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ นิตยสาร ซอฟตแวร เกม อินเทอร
เน็ต และอื่นๆ
การสืบคนรายการทรัพยากรสารนิเทศผูใชสามารถใชชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง คําสําคัญ
ISBN และชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือ เปนตน หรือเลือกจากรายการทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมด
หรือตามประเภทของทรัพยากร ขอมูลที่ไดจากการสืบคน ไดแก รายละเอียดทางบรรณานุกรม
บรรณนิทัศน ภาพปก ราคา ISBN และลักษณะของทรัพยากรสารนิเทศ (เออารฟอรยูช็อป, 2003)

22

ซีเอ็ดยูเคชั่น
กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยกลุมวิศวกรไฟฟาที่เคยทํากิจกรรมรวมกันในขณะที่เปน
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจการเผยแพร
พัฒนาความรูความสามารถของคนไทยในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดาน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และการศึกษา ปจจุบันดําเนินการผลิตและจัดจําหนายวารสารและ
หนังสือเชิงวิชาการ ทั้งที่ผลิตเอง และเปนผูจัดจําหนายใหหนวยงาน และสํานักพิมพอื่นๆ
การสืบคนรายการทรัพยากรสารนิเทศผูใชสามารถใชชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ISBN และ
ชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือ หรือเลือกจากรายการทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมด รายการทรัพยากร
สารนิเทศระหวางการจัดพิมพ หรือตามสาขาวิชา ขอมูลที่ไดจากการสืบคน ไดแก รายละเอียดทาง
บรรณานุกรม บรรณนิทัศน หนาสารบัญ ภาพปก ราคา ISBN และลักษณะของทรัพยากร เปนตน
(ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2003)
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนหนวยงานหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีนโยบายในการสรางคนไทยให
มีคุณภาพ มีนิสัยใฝรู รักการอาน รูจักคนควาขอมูล และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง
และบานเมือง ในวันที่ 18 มิ.ย. 2518 ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเริ่มทดลองเปดที่ชั้น
ลางคณะเศรษฐศาสตรเพื่อบริการคณาจารยและนิสิตภายในมหาวิทยาลัย และเปดใหบริการอยาง
เปนทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2520
วันที่ 7 ต.ค. 2526 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปด
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศาลาพระเกี้ยวเพื่อใหบริการหนังสือและตําราเรียนทั้งภาษา
ไทย ภาษาตางประเทศ สื่อสรางสรรค สื่ออิเล็กทรอนิกส วีดิทัศน เครื่องเขียน พรอมดวยแผนก
บริการหองสมุด แผนกบริการสินคาตางประเทศ แผนกบุคคล และแผนกธุรการ และในวันที่ 26
มี.ค. 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานใหอัญเชิญพระนาม
แฝง “แวนแกว” เปนชื่ออาคารศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยหนังสือจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย ไดเปดใหบริการสาขาสยามสแควร ในวันที่ 26 มี.ค. 2540
ป จจุบั น ให บ ริการหนั งสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศกวา 100,000 รายการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส วีดิทัศน สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณการศึกษา และเครื่องใชสํานักงาน
การสืบคนรายการทรัพยากรสารนิเทศผูใชสามารถใชชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ISBN หรือ
เลือกจากรายการทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมด หรือตามสาขาวิชา ขอมูลที่ไดจากการสืบคน ไดแก
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รายละเอียดทางบรรณานุกรม บรรณนิทัศน ภาพปก ราคา ลักษณะของทรัพยากร และรายชื่อ
หนังสืออื่นๆ จากผูเขียนคนเดียวกัน เปนตน (ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2003)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ พบวา มีงาน
วิจัยทั้งสิ้น 4 เรื่อง เปนงานวิจัยของตางประเทศ 2 เรื่อง และเปนงานวิจัยของไทย 2 เรื่อง ดังนี้
1. งานวิจัยของตางประเทศ
Cockburn and Wilson (1995) ศึ ก ษ าเรื่ อ ง “Business use of the World - Wide
Web” วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาการใชเวิลดไวดเว็บขององคกรธุรกิจ ประชากรที่ใชไดแก
องคกรธุรกิจที่สุมตัวอยางจากการรวบรวมรายชื่อองคกรธุรกิจประเภทตางๆ ใน www.yahoo.com
รวมทั้งสิ้น 18 ประเภทองคกร จํานวน 300 แหง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดรับการตอบกลับจํานวน 102 แหง และมี 5 แหง ที่ตอบแบบสอบถาม
ไมตรงประเด็น ดังนั้นจึงเหลือประชากรที่ใชได จํานวนทั้งสิ้น 97 แหง (รอยละ 47.00) ผลการ
วิจัยที่เกี่ยวของ พบวา เว็บไซตขององคกรธุรกิจจํานวนมากที่สุดใชเว็บไซตเพื่อใหขอมูลสินคาและ
บริการ (รอยละ 59.30) และนําเสนอสารนิเทศในรูปแบบขอความ กราฟก และรูปภาพ (รอยละ
51.00) รองลงมานําเสนอในรูปแบบขอความและกราฟก (รอยละ 39.30) และรูปแบบขอความ
กราฟก รูปภาพ และวีดทิ ัศน (รอยละ 5.30) จํานวนนอยที่สุดนําเสนอในรูปแบบขอความเทานั้น
(รอยละ 4.00)
Kipling and Wilson (1999) ศึ ก ษ าเรื่ อ ง “Publishing, Bookselling and the World
Wide Web” ซึ่งเปนการวิจัยตอเนื่องจากเรื่อง “Business use of the World - Wide Web” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ อศึกษาการใชเวิลดไวดเว็บของสํานักพิ มพ และผูจําหนายหนังสือ ในดานวัตถุ
ประสงคในการใช การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใชสื่อประสม การเชื่อมโยง และการใชอื่นๆ
ประชากรที่ใชในการวิจัยรวบรวมและสุมตัวอยางจาก www.yahoo.com จํานวนทั้งสิ้น 300 แหง
เปนสํานักพิมพ 270 แหง และเปนผูจําหนายหนังสือ 30 แหง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบ
สอบถามทางอิเล็กทรอนิกส
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ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา สํานักพิมพใชเว็บไซตเพื่อมุงที่จะขายสินคา จํานวนมากที่
สุดใชเว็บไซตเพื่อการสั่งซื้อ (รอยละ 51.00) ซึ่งประกอบดวยการสั่งซื้อออนไลน (รอยละ 36.00)
และการสั่งซื้อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 15.00) ดานการใชสื่อประสมพบวาสวนใหญ
นําเสนอสารนิเทศในรูปแบบ ขอความ กราฟกและรูปภาพ (รอยละ 68.00) รองลงมานําเสนอใน
รูปแบบขอความและกราฟก (รอยละ 26.00) และรูปแบบขอความ กราฟก รูปภาพ และวีดิทัศน
(รอยละ 6.00) จํานวนนอยที่สุดนําเสนอในรูปแบบขอความ (รอยละ 1.00) ดานการเชื่อมโยง
พบวาจํานวนมากที่สุดเกินครึ่งไมมีการเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศ (รอยละ 53.00) มีการเชื่อม
โยงไปยั งแหลงสารนิ เทศที่เกี่ยวของ (รอยละ 33.70) และเชื่อ มโยงไปยังแหลงสารนิเทศอื่ น ๆ
(รอยละ 13.30) ดานการใชอื่นๆ พบวาจํานวนมากที่สุดใชเวิลดไวดเว็บเพื่อการโฆษณาสินคา
และบริการ (รอยละ 25.00) และเพื่อการสืบคน (รอยละ 22.00)
สวนรานหนังสือซึ่งพบวาสวนใหญมีวัตถุประสงคในการใชเว็บไซตเพื่อการสั่งซื้อ (รอยละ
89.00) ประกอบดวยการสั่งซื้อออนไลน (รอยละ 80.00) และการสั่งซื้อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(รอยละ 9.00) ดานการใชสื่อประสมพบวาสวนใหญนําเสนอสารนิเทศในรูปแบบ ขอความ กราฟก
และรูปภาพ (รอยละ 70.00) รองลงมานําเสนอในรูปแบบขอความและกราฟก (รอยละ 19.00)
และรูปแบบขอความ กราฟก รูปภาพ และวีดิทัศน (รอยละ 7.00) จํานวนนอยที่สุดนําเสนอในรูป
แบบขอความ (รอยละ 4.00) ดานการเชื่อมโยงพบวาจํานวนมากที่สุดไมมีการเชื่อมโยงไปยังแหลง
สารนิ เทศ (รอยละ 45.00) รองลงมามี การเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิ เทศอื่น ๆ (รอยละ 33.00)
และเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศที่เกี่ยวของ (รอยละ 22.00) ดานการใชอื่นๆ พบวาสวนใหญใช
เวิลดไวดเว็บเพื่อการสืบคน (รอยละ 64.00) และรองลงมาใชเพื่อการโฆษณาสินคาและบริการ
(รอยละ 38.00)
2. งานวิจัยของไทย
รัชดาภรณ ศิลตระกูล (2541) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบสารนิเทศของรานหนังสือ
บนเวิลดไวดเว็บ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบงานรานหนังสือ เพื่อวิเคราะหการใชระบบ
เวิลดไวดเว็บเสริมประสิทธิภาพงานบริการของรานหนังสือ และออกแบบและพัฒ นาระบบงาน
บริ ก ารของร า นหนั ง สื อ ผ า นระบบเครือ ข า ยอิ น เทอรเน็ ต ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข องศู น ย ห นั ง สื อ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําหรับผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบสนับสนุน
การบริการทางอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยเสนอวาแผนกสงเสริมการตลาดของรานหนังสือเปนแผนก
ที่สามารถใชประโยชนจากระบบเครือขายในการประชาสัมพันธรานหนังสือโดยใหบริการขอมูล
ประวัติรานหนังสือและขอมูลทรัพยากรสารนิเทศโดยสามารถสืบคนขอมูลตางๆ ที่มีอยูในราน
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หนั งสื อ ผ านอิ น เทอรเน็ ต และบริก ารแนะนํ า หนั งสื อต างๆ เช น หนั งสื อ ขายดี หนั งสื อ แนะนํ า
หนังสือใหม หนังสือไดรับรางวัล การรับสมัครสมาชิก และบริการสั่งซื้อหนังสือ
ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2545) สํารวจเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของคน
ไทยครั้งที่ 2 เพื่อศึกษาภาพรวมการดําเนินเว็บไซตของคนไทยโดยการสุมตัวอยางจากเว็บไซตที่มี
ชื่ อ โดเมนเป น .co.th และ .com รวมจํ า นวน 6,460 เว็ บ ไซต สํ า รวจครั้ ง ที่ 2 ระหว า งเดื อ น
มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ผลการวิจัยที่เกี่ยวของอยูในสวนผลการวิจัยเว็บไซตประเภท
ธุรกิจสิ่งพิมพ จํานวน 122 เว็บไซต ซึ่งในจํานวนนี้มี 35 เว็บไซตที่ใชเปนประชากรในการวิจัยครั้งนี้
ดวย ผลการวิจัยพบวาภาษาที่ใชในเว็บไซตสวนใหญเปนภาษาไทย (รอยละ 61.50) รองลงมา
เปนภาษาอังกฤษ (รอยละ 30.80) และเปนแบบสองภาษา (รอยละ 7.70) ระบบการเลือกรายการ
สินคาสวนใหญใชระบบตะกราสินคา (รอยละ 92.30) จํานวนนอยที่สุดเปนการกรอกแบบฟอรม
(รอยละ 7.70) ระบบการชําระเงินสวนใหญใชบัตรเครดิตตางประเทศ (รอยละ 92.30) รองลงมา
เป น การโอนเงิ น ผ า นธนาคาร (ร อ ยละ 76.90) และใช บั ต รเครดิ ต ในประเทศ (ร อ ยละ 69.20)
จํานวนนอยที่สุดเทากัน เป นการชําระเงิน ที่ไปรษณี ยและจายใหกับ พนักงานสงสิน คา (รอยละ
23.10) ระบบการขนสงสวนใหญใหบริการสงพัสดุทางไปรษณีย (รอยละ 61.50) ใชบริการบริษัท
ขนสงของเอกชน (รอยละ 53.80) และใชพนักงานสงสินคา (รอยละ 30.80)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนสามารถสรุปได 5 ประเด็น ดังนี้
1. วัตถุประสงคและการใชประโยชนจากเว็บไซต
งานวิจัยของ รัชดาภรณ ศิลตระกูล (2541) พบวา แผนกส งเสริมการตลาดของราน
หนังสือเปนแผนกที่สามารถใชประโยชนจากระบบเครือขายในการประชาสัมพันธรานหนังสือ โดย
ใหบริการขอมูลประวัติรานหนังสือ ขอมูลทรัพยากรสารนิเทศ และบริการแนะนําหนังสือตางๆ เชน
หนังสือขายดี หนังสือแนะนํา หนังสือใหม หนังสือไดรับรางวัล และการรับสมัครสมาชิก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Cockburn and Wilson (1995) ซึ่งพบวาเว็บไซตขององคกรธุรกิจจํานวนมากที่
สุดใชเว็บไซตเพื่อใหขอมูลสินคาและบริการ และงานวิจัยของ Kipling and Wilson (1999) ที่พบ
วาสํานักพิมพจํานวนมากที่สุดใชเวิลดไวดเว็บเพื่อการโฆษณาสินคาและบริการ รองลงมาเพื่อการ
สืบคน ในขณะที่รานหนังสือสวนใหญใชเวิลดไวดเว็บเพื่อการสืบคน รองลงมาเพื่อการโฆษณาสิน
คาและบริการ
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2. รูปแบบการนําเสนอสารนิเทศ
ผลการวิจัยของ Cockburn and Wilson (1995) พบวาเว็บไซตขององคกรธุรกิจจํานวน
มากที่ สุ ด เช น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ Kipling and Wilson (1999) ซึ่ งพบวา สํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา น
หนังสือสวนใหญนําเสนอสารนิเทศในรูปแบบขอความ กราฟก และรูปภาพ รองลงมานําเสนอใน
รูปแบบขอความและกราฟก และรูปแบบขอความ กราฟก รูปภาพ และวีดิทัศน จํานวนนอยที่สุด
นําเสนอในรูปแบบขอความเทานั้น
3. การแสดงผล
งานวิจัยของ ศูนยพัฒ นาพาณิ ชยอิเล็กทรอนิกส (2545) พบวาเว็บไซตประเภทธุรกิจ
สิ่งพิมพสวนใหญใชภาษาไทย รองลงมาเปนภาษาอังกฤษ และเปนแบบสองภาษา
4. การเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศ
งานวิจัยของ Kipling and Wilson (1999) พบวาสํานักพิมพจํานวนมากที่สุดไมมีการ
เชื่อมโยงสารนิเทศ รองลงมามีการเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศที่เกี่ยวของ และเชื่อมโยงไปยัง
แหลงสารนิเทศอื่น รานหนังสือจํานวนมากที่สุดไมมีการเชื่อมโยงสารนิเทศ รองลงมามีการเชื่อม
โยงไปยังแหลงสารนิเทศอื่น และเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศที่เกี่ยวของ
5. การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
งานวิจัยของ Kipling and Wilson (1999) พบวาสํานั ก พิ ม พ จํา นวนมากที่ สุด และรา น
หนังสือสวนใหญใชเว็บไซตเพื่อการสั่งซื้อออนไลนและการสั่งซื้อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ใน
ขณะที่งานวิจัยของศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2545) พบวาเว็บไซตประเภทธุรกิจสิง่ พิมพ
สวนใหญใชระบบการเลือกรายการสินคาแบบระบบตะกราสินคา และการกรอกแบบฟอรม ระบบ
การชําระเงินสวนใหญใชบัตรเครดิตตางประเทศ รองลงมาเปนการโอนเงินผานธนาคาร และใช
บัตรเครดิตในประเทศ จํานวนนอยที่สุดเทากันเปนการชําระเงินที่ไปรษณียและจายใหกบั พนักงาน
สงสินคา ระบบการขนสงสวนใหญใหบริการสงพัสดุทางไปรษณีย บริษัทขนสงของเอกชน และใช
พนักงานสงสินคา

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เป น การวิ จั ย เชิ งสํ า รวจ เพื่ อ วิเคราะห เว็บ ไซต ที่ จั ด ทํ า โดยสํ า นั ก พิ ม พ แ ละ
ร า นหนั ง สื อ ในประเทศไทย ในด า นเนื้ อ หาของเว็ บ ไซต รูป แบบการนํ า เสนอ วิ ธี ก ารเข า ถึ ง
การแสดงผล การเชื่อมโยง การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต และการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบน
อินเทอรเน็ต ซึ่งไดกําหนดวิธีการวิจัยดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาวรรณกรรมและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
การกําหนดขอบเขตประชากร
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล

1. ศึกษาวรรณกรรมและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
ศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ความหมายและความสําคัญของ
เว็บไซต สวนประกอบของเว็บไซต การประเมินเว็บไซต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซตของ
สํานักพิมพและรานหนังสือ เพื่อเปนขอมูลในการสรางเครื่องมือในการวิจัย
2. การกําหนดขอบเขตประชากร
ประชากรในการวิจัยนี้ ไดแก เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทยที่
เผยแพรในระหวาง พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ไมรวมเว็บไซตของวารสารและหนังสือพิ มพ
อิเล็กทรอนิกส เว็บไซตแหลงรวมรานคา (Shopping mall) ที่มีการจําหนายหนังสือบนอินเทอรเน็ต
เว็บไซตประเภทใหบริการฝากซื้อ-ขายหรือฝากประชาสัมพันธหนังสือ เว็บไซตวิจารณ หนังสือ
และเว็บไซตแนะนําหนังสือขององคกรที่ไมใชสํานักพิมพและรานหนังสือ รวมประชากร จํานวน 70
เว็บไซต
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ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเว็บไซตของสํานักพิมพและเว็บไซตของรานหนังสือ ดังนี้
เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ ได แ ก เว็ บ ไซต ที่ ระบุ คํ า ว า “สํ า นั ก พิ ม พ ” เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
ชื่อองคกร หรือเปนเว็บไซตของบุคคลที่ผลิตทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการจําหนาย
เว็บไซตของรานหนังสือ ไดแก เว็บไซตของรานหนังสือของสํานักพิมพ คือ เว็บไซตที่สํานัก
พิมพไดจัดทําขึ้นและมีที่ตั้งเว็บไซตแยกตางหากออกจากเว็บไซตขององคกรเพื่อจําหนายทรัพยากร
สารนิเทศ เว็บไซตรานหนังสือทั่วไปทั้งที่เปนแบบจําหนายออนไลนและไมจําหนายออนไลน
2.1 การคัดเลือกประชากร
ในการคัดเลือกประชากรที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชโปรแกรมคนหา (search engines) ที่ให
ผลการสืบคนเปนรายชื่อเว็บไซต ใชสิ่งพิมพที่ใหรายชื่อเว็บไซตที่นาสนใจ รวมทั้งรวบรวมจากการ
ประชาสัมพันธเว็บไซตผานสื่อสิ่งพิมพตางๆ ขององคกรสํานักพิมพและรานหนังสือ ขั้นตอนการคัด
เลือกประชากรมีดังตอไปนี้
2.1.1 การคัดเลือกจากเว็บไซตที่เปนโปรแกรมคนหา ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคนหา
4 เว็บไซต และตัดชื่อเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่ซ้ํากันออก โดยคัดเลือกระหวาง
เดือนพฤศจิกายน 2544 – กุมภาพันธ 2545 ไดผลดังนี้
จํานวนที่รวบรวมได
จํานวนที่นํามาเปนประชากร
โปรแกรมคนหา
sanook.com
62
เว็บไซต
62
เว็บไซต
หมวด ชอปปง>หนังสือ วารสาร
siamguru.com
หมวด ชอปปงออนไลน>หนังสือ
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เว็บไซต

6

เว็บไซต

hunsa.com
หมวด สินคาและบริการ>หนังสือ

27

เว็บไซต

2

เว็บไซต
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โปรแกรมคนหา
เว็บไซตที่รวบรวมได เว็บไซตที่นํามาเปนประชากร
lemononline.com
85
เว็บไซต
เว็บไซต
จากหมวดตางๆ ดังนี้
ศิลปะและมนุษยศาสตร>รานขายหนังสือ (6)
เว็บไซต
บันเทิง>หนังสือและวรรณกรรม
(42) เว็บไซต
นันทนาการและการกีฬา>รานขายหนังสือ (23) เว็บไซต
แหลงอางอิง>รานขายหนังสือ
(14) เว็บไซต
วิทยาศาสตร>รานขายหนังสือ
(3) เว็บไซต
สังคมศาสตร>หนังสือ
(7) เว็บไซต
รวมเว็บไซตที่ไดจากโปรแกรมคนหา

201

เว็บไซต

70

เว็บไซต

2.1.2 การคัดเลือกจากสิ่งพิมพที่ใหรายชื่อเว็บไซตที่นาสนใจ ไดแก
รวมสุดยอดเว็บไซตไทย. กรุงเทพฯ : ซัดเซสมีเดีย, 2543.
วาสนา อภิญญาวงศ. เว็บไซตที่นาสนใจในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.
สยาม สงวนรัมย. ThaiSites.com : ThaiSearch2000.com. กรุงเทพฯ : บริษัทศูนยบริการ
วิทยาการอินเตอรเนต, 2543.
การคัดเลือกเว็บไซต พบวา รายชื่อที่ไดซ้ํากับรายชื่อที่สํารวจไดใน ขอที่ 1 ทั้งหมด
2.1.3 การคัดเลือกจากการประชาสัมพันธเว็บไซตผานสื่อสิ่งพิมพตางๆ ขององค
กรสํานักพิมพ เชน แผนพับ ที่คั่นหนังสือ หนาลิขสิทธิ์หนังสือ หนาโฆษณาในวารสาร และบรรจุ
ภัณฑ เปนตน
การคัดเลือกเว็บไซต พบวา ไดรายชื่อเว็บไซตเพิ่มขึ้น จํานวน 20 เว็บไซต
2.1.4 หลั งจากคั ดเลือกรายชื่อที่ ซ้ํากั น ออกแล ว พบวา เบื้ องตน มี เว็บ ไซตข อง
สํ า นั ก พิ ม พ แ ละร า นหนั ง สื อ ในประเทศไทยที่ เผยแพรร ะหว า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ.2544 ธัน วาคม พ.ศ.2545 จํานวนทั้งสิ้น 90 เว็บไซต เปนเว็บไซตของสํานักพิมพ จํานวน 56 เว็บไซต
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และเว็บไซตของรานหนังสือ จํานวน 34 เว็บไซต การคัดเลือกในขั้นตอนสุดทาย คือ ความคงอยู
ของเว็บไซต เชน อยูระหวางการปรับปรุงขอมูล การประกาศขาย เปนตน พบวามีเว็บไซตที่ไม
สามารถเขาชมได จํานวน 20 เว็บไซต ซึ่งเปนเว็บไซตของสํานักพิมพ จํานวน 6 เว็บไซต และเปน
เว็บไซตของรานหนังสือ จํานวน 14 เว็บไซต ดังตอไปนี้
เว็บไซตของสํานักพิมพ จํานวน 6 เว็บไซต ไดแก
ที่อยูเว็บไซต
รายชื่อเว็บไซต
1. ตนออ
http://www.ton-or.net
2. น้ําฝน
http://www.numfon.net
3. เนชั่นไซเบอรชอป
http://www.nationcybershop.com
4. มูลนิธิโกมลคีมทอง
http://komol.hypermart.net
5. มูลนิธิเด็ก
http://www.ffc.or.th
6. รอยลวด
http://i.am/royluad
เว็บไซตของรานหนังสือ จํานวน 14 เว็บไซต
รายชื่อเว็บไซต
1. Bosbook
2. Call cubook
3. Cyber book
4. Ecartoon Shop
5. Excel booknet
6. Ohoshop
7. ชนนิยม
8. ดอกเอื้อง
9. บางกอก
10. บานจอมยุทธ
11. บิสซิเนสออนไลนเซอรวิส
12. บุคไลน
13. โปรเฟสชั่นแนลบุคช็อป
14. ไพศาลหนังสือเกา

ไดแก
ที่อยูเว็บไซต
http://www.bosbook.com
http://www.callcubook.com
http://way.to/cyberbook
http://www.ecartoonshop.com
http://bjira.bosbook.com
http://www.ohoshop.com
http://www.chonniyom.com
http://thai.to/dokaoung
http://www.bangkokbook.com
http://www.geocities.com/baanjomyut/shop.html
http://www.bosbooknet.com
http://www.booklined.go.th
http://www.probook.co.th
http://www.thaioldbook.com
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ดังนั้นเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่ใชเปนประชากรในการวิจัยครั้งนี้มจี าํ นวน
ทั้ ง สิ้ น 70 เว็ บ ไซต แบ ง เป น เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ จํ า นวน 50 เว็ บ ไซต และเว็ บ ไซต ข อง
รานหนังสือ จํานวน 20 เว็บไซต ดังมีรายชื่อเว็บไซตดังตอไปนี้
เว็บไซตของสํานักพิมพ จํานวน 50 เว็บไซต
รายชื่อเว็บไซต
1. Hot & Spicy
2. Plan Publishing
3. กนกบรรณสาร
4. เกทไอเดีย
5. คมบาง
6. เคนิมา โปรแกรมมิ่ง สตูดิโอ
7. เคล็ดไทย
8. แจมใส
9. เฉลิมนิจ
10. ชมรมเด็ก
11. ซอฟทเพรสบุค
12. ซัคเซสมีเดีย
13. ซีเอ็ดยูเคชั่น
14. ดอกหญาออนไลน
15. เทคโนโลยีมีเดีย
16. ไทยบุคส
17. ไทยวัฒนาพานิช
18. นานมีบุคส
19. นีโอ เอ็ดดูเทนเมนท
20. บงกช
21. บัณฑิต จามรภูติ
22. บุรพัฒนคอมมิคส
23. ประพันธสาสน
24. โปรวิชั่น
25. พรานนกวิทยา

ไดแก
ที่อยูเว็บไซต
http://www.hotspicy.co.th
http://www.planpublishing.com
http://www.thaiholybook.com
http://go.to/getidea
http://www.combangbooks.com
http://knima.hypermart.net
http://www.kledthai.com
http://www.jamsai.com
http://www.chalermnit.com
http://www.chomromdek.com
http://www.softpressbook.com
http://www.successmedia.com
http://www.se-ed.com
http://www.dokya.com
http://www.technologymedia.com
http://www.thaibooks.com
http://www.thaiwatanapanich.co.th
http://www.nanmeebooks.com
http://www.neoedu.co.th
http://www.bongkoch.com
http://www.bandhit.com
http://www.burapat.com
http://www.praphansarn.com
http://www.provision.co.th
http://www.thaipanit.com
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รายชื่อเว็บไซต
26. พีบี ฟอเรนบุคสเซ็นเตอร
27. พีเอสพี
28. เพื่อนดีออนไลน
29. ไพลินบุคเน็ท
30. ฟสิกสเซ็นเตอร
31. มติชน
32. แมนกรุป
33. ใยไหม
34. วิญูชน
35. วิตตี้ กรุป
36. วิทยพัฒน
37. วิริยะธุรกิจ
38. วีเอสพีไทย
39. สกายบุค
40. สามยานดอทคอม
41. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
42. สีมวงออน
43. สื่อสากล
44. แสงดาว-สรอยทอง
45. อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง
46. อาทร
47. อินโฟเพรส
48. อินโฟไมนิ่ง
49. เอ อาร อินฟอรเมชัน แอนด พับลิเคชัน
50. ไอที บุค เฮาส

ที่อยูเว็บไซต
http://www.pbbookcentre.com
http://www.pspnet.co.th
http://www.puendee.com
http://www.phailinbook.net
http://www.physicscenter.com
http://www.matichon.co.th
http://www.mangroup.co.th
http://www.yaimai-creative.com
http://www.winyuchon.co.th
http://www.witty.net
http://www.wphat.com
http://www.viriyah.com
http://www.vspthai.com
http://www.skybook.co.th
http://www.samyan.com
http://www.cupress.chula.ac.th
http://www.emotionway.com
http://www.autoinfo.co.th
http://www.saengdao.com
http://www.amarin.com
http://www.prisana.com
http://www.infopress2000.com
http://www.infomining.co.th
http://www.arip.co.th
http://www.itbookhouse.com
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เว็บไซตของรานหนังสือ จํานวน 20 เว็บไซต ไดแก
รายชื่อเว็บไซต
1. Booknet
2. Cartoon 2 hand
3. Thaiusedbook
4. กฏหมายไทย
5. ไทยเน็ตบุค
6. ไทยบุคออนไลน
7. นวบรรณ
8. นายอินทร
9. บอบบี้บุคสโตร
10. บุคเชสทออนไลน
11. บุคดีดี
12. ปูทะเลย
13. มติชนบุค
14. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
16. สยามโนเวลลา
17. สยามอินเตอรคอมิกส
18. เอ อาร ฟอรยูช็อป
19. เอเซีย บุคส
20. เอ็ดดูเท็กซ

ที่อยูเว็บไซต
http://www.booknet.co.th
http://www.c2hand.com
http://www.thaiusedbook.com
http://www.thailawbook.com
http://www.thainetbook.com
http://www.thaibookonline.com
http://www.navanita.com
http://www.naiin.com
http://bobby2books.hypermart.net
http://bookchestonline.com
http://www.geocities.com/bookdede//index.html
http://thaispecial.com/putalay.asp
http://www.matichonbook.com
http://www.chulabook.com
http://bookstore.tu.ac.th
http://www.siamnovella.com
http://www.siamcomic.com
http://www.ar4ushop.com
http://www.asiabooks.co.th
http://www.edutext.co.th
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3. การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบบันทึกขอมูล ลักษณะการบันทึกมีทั้งแบบเลือก
จากคําตอบและแบบเติมคําหรือขอความ ซึ่งแบงเปน 2 ตอน (ดูภาคผนวก ก)
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ ไดแก ชื่อสํานักพิมพ/
รานหนังสือ และที่อยูเว็บไซต ลักษณะการบันทึกขอมูลเปนแบบเติมขอความ และขอมูลเกี่ยวกับ
ประเภทองคกร ลักษณะการบันทึกขอมูลเปนแบบเลือกจากคําตอบ 4 ตัวเลือก
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซต ไดแก
ขอ 1 เนื้อหาของเว็บไซต ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ ไดแก
ขอ 1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา แบงเปน 3 ขอยอย คือ
ขอ 1.1.1 การแนะนําองคกร ลักษณะการบันทึกขอมูลเปนแบบเลือกจาก
คําตอบ 5 ตัวเลือก
ขอ 1.1.2 เว็บไซตอื่นๆ ขององคกร ลักษณะการบันทึกขอมูลเปนแบบเติม
ขอความ
ขอ 1.1.3 ที่อยูที่สามารถติดตอได ลักษณะการบันทึกขอมูลเปนแบบเลือก
เติมขอความ
ขอ 1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย ประกอบดวย
คําถาม 4 ขอยอย ลักษณะการบันทึกขอมูลเปนแบบเลือกจากคําตอบ ไดแก
ขอ 1.2.1 ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย เลือก
จากคําตอบ 6 ประเภท
ขอ 1.2.2 ภาษาของทรัพยากรสารนิเทศ เลือกจากคําตอบ 4 ตัวเลือก
ขอ 1.2.3 รายการทรัพยากรสารนิเทศ เลือกจากคําตอบ 7 รายการ
ขอ 1.3 การสงเสริมการขาย ลักษณะการบันทึกขอมูลเปนแบบเลือกจากคําตอบ
จํานวน 14 ตัวเลือก
ขอ 1.4 เนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต ลักษณะการบันทึกขอมูลเปนแบบ
เลือกจากคําตอบ จํานวน 14 ตัวเลือก
ขอ 2 รูปแบบการนําเสนอสารนิเทศ ลักษณะการบันทึกขอมูลเปนแบบเลือกจากคําตอบ 6
รูปแบบ
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ขอ 3 วิธีการเขาถึงสารนิเทศบนเว็บไซต ประกอบดวยคําถาม 2 ขอ ไดแก
ขอ 3.1 การเขาสูระบบ ลักษณะการบันทึกขอมูลเปนแบบเลือกจากคําตอบ 3 ตัว
เลือก
ขอ 3.2 ทางเลือกในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพ ยากรสารนิเทศ ลักษณะการ
บันทึกขอมูลเปนแบบเลือกจากคําตอบและแบบเติมคําหรือขอความ ประกอบดวยขอยอย 5 ขอ
ขอ 3.2.1 การสืบคนดูโดยรายการเลือก ลักษณะการบันทึกขอมูล มีดังนี้
ขอ ก) จําแนกตามกลุมทรัพยากร
ขอ ข) จําแนกตามกลุมผูผลิต เปนแบบเลือกจากคําตอบ
ขอ ค) จําแนกแบบอื่นๆ เปนแบบเติมขอความ
ขอ 3.2.2 การสืบคนภายในเว็บไซต มีลักษณะการบันทึกขอมูลแบบเลือก
จากคําตอบ 8 ตัวเลือก
ขอ 3.2.3 สารบัญ/ดรรชนีของเว็บไซต มีลักษณะการบันทึกขอมูลแบบเลือก
จากคําตอบ 2 ตัวเลือก
ขอ 3.2.4 แผนที่เว็บไซต มีลักษณะการบันทึกขอมูลแบบเลือกจากคําตอบ
2 ตัวเลือก
ขอ 4 การแสดงผล มีลักษณะการบันทึกขอมูลแบบเลือกจากคําตอบ 4 รูปแบบ
ขอ 5 การเชื่อมโยง มีลักษณะการบันทึกขอมูลแบบเลือกจากคําตอบ 6 ตัวเลือก
ขอ 6 การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต มีลักษณะการบันทึกขอมูลแบบเลือกจากคําตอบ
2 ตัวเลือก
ขอ 7 การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ มีลักษณะการบันทึกขอมูลแบบเลือก
จากคําตอบ และแบบเติมขอความ ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ ไดแก
ขอ 7.1 ขั้นตอนการสั่งซื้อ เลือกจากคําตอบ 9 ตัวเลือก
ขอ 7.2 วิธีการชําระเงิน เลือกจากคําตอบ 12 ตัวเลือก
ขอ 7.3 วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ เลือกจากคําตอบ 8 ตัวเลือก
ขอ 7.4 คาธรรมเนียมการจัดสง เลือกจากคําตอบ 2 ตัวเลือก
ขอ 7.5 ขอมูลชวยเหลือผูใช เลือกจากคําตอบ 2 ตัวเลือก
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3.1 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใหเครื่องมือวิจัยสามารถนําไปใชในการวิจัยจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดนํามา
ทดสอบกับกลุมเว็บไซตที่เปนประชากร โดยสุมเลือกโดยการจับสลากรอยละ 10 ของประชากรทั้ง
หมด รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 7 เว็บไซต และไมไดนํามาใชเปนประชากรในการวิจัยอีก เว็บไซต 7
เว็บไซต ที่นํามาใชทดสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนเว็บไซตของสํานักพิมพ 5 เว็บไซต
และเว็บไซตของรานหนังสือ 2 เว็บไซต ดังนี้
เว็บไซตของสํานักพิมพ จํานวน 5 เว็บไซต ไดแก
1. Plan Publishing
2. เคล็ดไทย
3. บงกช
4. บุรพัฒนคอมมิคส
5. วิญูชน
เว็บไซตของรานหนังสือ จํานวน 2 เว็บไซต ไดแก
1. ไทยบุคออนไลน
2. สยามโนเวลลา
ดังนั้น เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่เปนประชากรจึงมีจํานวน 63 เว็บไซต
ผลการทดสอบทําใหมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมตัวเลือกภายในแบบบันทึกขอมูลเว็บไซต
สํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย ดังนี้
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซต
ขอ 1. เนื้อหาของเว็บไซต
ขอ 1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา ในขอยอย 1.1.1 การแนะนําองคกร เพิ่มคําตอบ
การดําเนินงาน และไมมีการแนะนําองคกร
ขอ 1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย ในขอยอย
1.2.3. รายการทรัพยากรสารนิเทศ เพิ่มคําตอบ รายการทรัพยากรสารนิเทศราคาพิเศษ
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ขอ 1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย เปลี่ยนคําตอบจาก ประวัติผูเขียน
เป น ผู เขี ย น/ ผู แ ปล/ ผู ว าดภาพ และเพิ่ ม คํ า ตอบหน า สารบั ญ /คํ า นํ า เนื้ อ หาบางตอน ISBN
ความคิดเห็นของบรรณาธิการ ชื่อเรื่องอื่นๆ ของผูเขียน และชื่อเรื่องที่เกี่ยวของ
ข อ 1.4 เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบเว็ บ ไซต เพิ่ ม คํ า ตอบจดหมายข า ว การ
แลกเปลี่ยนตัวเชื่อมโยง และการลงคะแนนเสียง (Vote) เกี่ยวกับ………………..………..……….
ขอ 3. วิธีการเขาถึงสารนิเทศบนเว็บไซต
ขอ 3.2 ทางเลือกในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศ ไดแกไขดังนี้
ขอยอย 3.2.1 การคนดูโดยรายการเลือก (Browse search)
เพิ่มคําตอบ ขอ ค) จําแนกแบบอื่นๆ
ขอยอย 3.2.2. การสืบคนภายในเว็บไซต (Site search) เพิ่มคําตอบไมมีการสืบคน
ภายในเว็บไซต
ขอ 4. การแสดงผล ตัดตัวเลือกนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสารนิเทศแบบยอ และตัวเลือก
นําเสนอขอมูล เกี่ ยวกับ สารนิ เทศแบบละเอียดออก เนื่ องจากขอมู ลที่ บั น ทึ ก ไดซ้ํากับ ขอ 1.3
เนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย (รายละเอียดทางบรรณานุกรม ลักษณะของทรัพยากร และ
บรรณานิทัศน/สาระสังเขป)
ขอ 5. การเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศ เพิ่มคําตอบไมมีการเชื่อมโยงสารนิเทศ
ไปยังแหลงสารนิเทศ
ขอ 7. การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ ไดแกไขดังนี้
ขอ 7.1 ขั้นตอนการสั่งซื้อ ปรับปรุงคําตอบจากระบบออนไลน เปนระบบออนไลน
แบบตะกรา รับ การสั่ งซื้ อ ระบบออนไลน แ บบกรอกแบบฟอรม และระบบออนไลน แ บบผ า น
เว็บไซตอื่น เพื่อการเก็บขอมูลการสั่งซื้อที่ละเอียดขึ้น
ขอ 7.2 วิธีการชําระเงิน เพิ่มคําตอบโอนเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม
ขอ 7.3 วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ เพิ่มคําตอบบริษัทขนสงโดยเอกชน และไม
ระบุวิธกี ารรับทรัพยากรสารนิเทศ
ขอ 7.4 คาธรรมเนียมการจัดสง เพิ่มคําตอบไมระบุคาธรรมเนียมการจัดสง
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเว็บไซตของสํานักพิมพและรานจําหนายหนังสือจํานวนทั้งสิ้น 63
เว็บไซต ภายในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2545 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ติดตอเขาชมเว็บไซตแตละชื่อเรื่อง เมื่อเขาชมไมไดจะพยายามเขาชมในวันอื่นๆ
2. บั น ทึ ก ข อ มู ล ในแบบบั น ทึ ก ข อ มู ล โดยแบบบั น ทึ ก ข อ มู ล เว็ บ ไซต สํ า นั ก พิ ม พ แ ละ
รานหนังสือในประเทศไทย 1 ชุด ใชกับการวิเคราะหเว็บไซต 1 เว็บไซต ในการบันทึกขอมูลแตละ
ขอผูวิจัยตรวจสอบจากหัวขอที่ปรากฏบนเว็บไซตแลวขีดรอยคะแนนลงในแบบบันทึกขอมูลพรอม
ทั้งบันทึกวันที่เก็บขอมูล
3. กรณีที่เว็บไซตระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุด จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงวันที่
ปรับปรุงสารนิเทศอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2545 เพื่อเก็บขอมูลการปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต
4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบบันทึกขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากแบบบันทึกขอมูลมาแจกแจงความถี่และคํานวณหาคารอยละโดยใช
สูตร
P = f X 100
n

P = คารอยละ
f = จํานวนขอมูลในแตละรายการ
n = จํานวนขอมูลทั้งหมด
ขอมูลปลายเปดใชวิธีแจกแจงความถี่ตามกลุมคําตอบและเรียงลําดับตามความถี่ของคํา
ตอบ จากนั้นนําเสนอในรูปแบบตารางและการบรรยาย ดังรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลใน
บทที่ 4 และสรุปและอภิปรายผลในบทที่ 5

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาเรื่องการวิเคราะหเว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย ผูวิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางและการบรรยายจากแบบบันทึกขอมูลการวิเคราะห
เว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย ผลการวิเคราะหแบงเปน 2 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ (ตารางที่ 1- 2)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ (ตารางที่ 3 - 50)
2.1 เนื้อหาของเว็บไซต (ตารางที่ 3 - 20)
2.2 รูปแบบการนําเสนอสารนิเทศ (ตารางที่ 21 - 22)
2.3 วิธีการเขาถึงสารนิเทศ (ตารางที่ 23 - 32)
2.4 การแสดงผล (ตารางที่ 33 - 34)
2.5 การเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศ (ตารางที่ 35 - 38)
2.6 การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต (ตารางที่ 39 - 40)
2.7 การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ (ตารางที่ 41 - 50)
ผูวิจัยไดกําหนดเลขสัญลักษณของเว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือทั้ง 63 เว็บไซต ดังนี้
(ตารางที่ 51-52)
เว็บไซตของสํานักพิมพ ไดแก
1. Hot & Spicy
10. ซัคเซสมีเดีย
2. กนกบรรณสาร
11. ซีเอ็ดยูเคชั่น
3. เกทไอเดีย
12. ดอกหญาออนไลน
4. คมบาง
13. เทคโนโลยีมีเดีย
5. เคนิมา โปรแกรมมิ่ง สตูดิโอ
14. ไทยบุคส
6. แจมใส
15. ไทยวัฒนาพานิช
7. เฉลิมนิจ
16. นานมีบุคส
8. ชมรมเด็ก
17. นีโอ เอ็ดดูเทนเมนท
9. ซอฟทเพรสบุค
18. บัณฑิต จามรภูติ
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เว็บไซตของสํานักพิมพ (ตอ)
19. ประพันธสาสน
20. โปรวิชั่น
21. พรานนกวิทยา
22. พีบีฟอเรนบุคสเซ็นเตอร
23. พีเอสพี
24. เพื่อนดีออนไลน
25. ไพลินบุคเน็ท
26. ฟสิกสเซ็นเตอร
27. มติชน
28. แมนกรุป
29. ใยไหม
30. วิตตี้กรุป
31. วิทยพัฒน
32. วิริยะธุรกิจ
เว็บไซตของรานหนังสือ ไดแก
1. Booknet
2. Cartoon 2 hand
3. Thaiusedbook
4. กฏหมายไทย
5. ไทยเน็ตบุค
6. นวบรรณ
7. นายอินทร
8. บอบบี้บุคสโตร
9. บุคเชสทออนไลน

33. วีเอสพีไทย
34. สกายบุค
35. สามยานดอทคอม
36. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
37. สีมวงออน
38. สื่อสากล
39. แสงดาว-สรอยทอง
40. พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง
41. อาทร
42. อินโฟเพรส
43. อินโฟไมนิ่ง
44. เออารอินฟอรเมชันแอนดพับลิเคชัน
45. ไอทีบุคเฮาส

10. บุคดีดี
11. ปูทะเลย
12. มติชนบุค
13. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15. สยามอินเตอรคอมิกส
16. เออารฟอรยูช็อป
17. เอเซียบุคส
18. เอ็ดดูเท็กซ
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ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือ ที่อยูเว็บไซต และประเภทองคกร
1.1 ที่อยูเว็บไซต
จากการสํารวจเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 63
เว็บไซต พบวา เว็บไซตสวนใหญเปนเว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต (รอยละ 71.43)
และเป น เว็บ ไซต ของรานหนั งสือจํานวน 18 เว็บ ไซต (รอยละ 28.57) เว็บ ไซตสวนใหญ ใชที่ อยู
เว็บไซตเปน .com จํานวน 43 เว็บไซต (รอยละ 68.25) รองลงมาใช .co.th จํานวน 13 เว็บไซต
(ร อ ยละ 20.63) และใช .net จํ า นวน 5 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 7.95) จํ า นวนน อ ยที่ สุ ด ใช .ac.th มี
จํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 3.17)
เว็บไซตของสํานักพิ ม พจํานวนมากที่สุดใชที่ อยูเว็บไซต เปน .com จํานวน 30 เว็บไซต
(รอยละ 47.62) รองลงมาใช .co.th จํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 17.46) และใช .net จํานวน 3
เว็บไซต (รอยละ 4.76) ไดแก เคนิมาโปรแกรมมิ่งสตูดิโอ ไพลินบุคเน็ท และวิตตี้กรุป และจํานวน
นอยที่สุดใช .ac.th จํานวน 1 เว็บไซต (รอยละ 1.59) ไดแก สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สวนที่อยูเว็บไซตของรานหนังสือจํานวนมากที่สุดคือ .com จํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ
20.63) รองลงมาจํานวนเทากัน 2 เว็บไซต (รอยละ 3.17) ใช .co.th ไดแก Booknet เอ็ดดูเท็กซ
และใช .net ไดแก Thaiusedbook และ บอบบี้บุคสโตร และจํานวนนอยที่สุดใช .ac.th จํานวน 1
เว็บไซต (รอยละ 1.59) ไดแก ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ที่อยูเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย
ที่อยูเว็บไซต
.com
.co.th
.ac.th
.net
รวม

สํานักพิมพ
จํานวน รอยละ
30
47.62
11
17.46
1
1.59
3
4.76
45
71.43

รานหนังสือ
จํานวน รอยละ
13
20.63
2
3.17
1
1.59
2
3.17
18
28.57

รวม
จํานวน
43
13
2
5
63

รอยละ
68.25
20.63
3.17
7.95
100.00
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1.2 ประเภทขององคกร
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตประเภทผลิต ผลิตและจําหนายออนไลน จําหนาย
ออนไลน และไมจําหนายออนไลน
เมื่ อ พิ จ ารณาเว็บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั งสื อ ตามประเภทขององค ก ร พบว า
จํา นวนมากที่ สุ ด เป น เว็ บ ไซต ป ระเภทผลิ ต และจํา หน า ยออนไลน จํ า นวน 24 เว็บ ไซต (รอ ยละ
38.10) รองลงมาเปนเว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21 เว็บไซต (รอยละ 33.33) เว็บไซตประเภท
จําหนายออนไลนจํานวน 16 เว็บไซต (รอยละ 25.40) และจํานวนนอยที่สุดเปนเว็บไซตประเภทไม
จําหนายออนไลนจํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 3.17)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวนมากที่สุดเปนเว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลน
จํานวน 24 เว็บไซต (รอยละ 53.33) และเปนเว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21 เว็บไซต (รอยละ
46.67)
สวนเว็บไซตของรานหนังสือเกือบทั้งหมดเปนเว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 16
เว็บไซต (รอยละ 88.89) และเปนเว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนจํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ
11.11) ไดแก Booknet และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนกตามประเภทขององคกร
ประเภทขององคกร
ผลิต
ผลิตและจําหนายออนไลน
จําหนายออนไลน
ไมจําหนายออนไลน

สํานักพิมพ (N=45)
จํานวน รอยละ
21
46.67
24
53.33
-

รานหนังสือ (N=18)
จํานวน รอยละ
16
88.89
2
11.11

รวม (N=63)
จํานวน รอยละ
21
33.33
24
38.10
16
25.40
2
3.17
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต รูปแบบการนําเสนอสารนิเทศ การเขาถึง
ทรัพ ยากรสารนิ เทศบนเว็บไซต การแสดงผล การเชื่อ มโยงไปยั งแหล งสารนิ เทศ การปรับ ปรุง
สารนิเทศบนเว็บไซต และการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
2.1 เนื้อหาของเว็บไซต
ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย การ
สงเสริมการขาย และองคประกอบเว็บไซต (ตารางที่ 3-20)
จากการวิเคราะห พบวา เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 63 เว็บไซต ทั้ง
หมด (รอยละ 100.00) มีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย และการ
สงเสริมการขาย รองลงมาในจํานวนใกลเคียงกันมีเนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซตจํานวน 62
เว็บไซต (รอยละ 98.41) และมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําจํานวน 58 เว็บไซต (รอยละ 92.06)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต พบวาทั้งหมด (รอยละ 100.00) มีเนื้อหาเกี่ยว
กับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย การสงเสริมการขาย และองคประกอบเว็บไซต
และมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําจํานวน 42 เว็บไซต (รอยละ 93.33) สวนเว็บไซตที่ไมมีเนื้อหาเกี่ยว
กับผูจัดทําจํานวน 3 เว็บไซต ไดแก คมบาง ซอฟทเพรสบุค และไพลินบุคเน็ท
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต พบวาทั้งหมด (รอยละ 100.00) มีเนื้อหาเกีย่ ว
กับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย และการสงเสริมการขาย รองลงมาในจํานวนใกล
เคียงกันมีเนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซตจํานวน 17 เว็บไซต (รอยละ 94.44) และมีเนื้อหา
เกี่ยวกับผูจัดทําจํานวน 16 เว็บไซต (รอยละ 88.89) สวนเว็บไซตที่ไมมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา
จํานวน 2 เว็บไซต ไดแก นวบรรณ และบอบบี้บุคสโตร และเว็บไซตที่ไมมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค
ประกอบเว็บไซต ไดแก Thaiusedbook (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 เนื้อหาของเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
เนื้อหาของเว็บไซต*
ผูจัดทํา
ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือ
จําหนาย
การสงเสริมการขาย
องคประกอบเว็บไซต

สํานักพิมพ (N=45)
จํานวน รอยละ
42
93.33
45
100.00
45
45

100.00
100.00

รานหนังสือ (N=18)
จํานวน รอยละ
16
88.89
18
100.00
18
17

100.00
94.44

รวม (N=63)
จํานวน รอยละ
58
92.06
63
100.00
63
62

100.00
98.41

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21 เว็บไซต
ทั้ ง หมด (รอ ยละ 100.00) มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ทรัพ ยากรสารนิ เทศที่ ผ ลิ ต และ/หรือ จํ า หน า ย การ
สงเสริมการขาย และเนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต และมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําจํานวน 19
เว็ บ ไซต (รอ ยละ 90.48) ส ว นเว็ บ ไซต ที่ ไม มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ผู จั ด ทํ า จํ า นวน 2 เว็ บ ไซต ได แ ก
คมบาง และ ซอฟทเพรสบุค
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต พบวาทั้งหมด (รอยละ
100.00) มีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย การสงเสริมการขาย และ
เนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต และมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําจํานวน 23 เว็บไซต (รอยละ
95.83) สวนเว็บไซตที่ไมมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําจํานวน 1 เว็บไซต ไดแก ไพลินบุคเน็ท
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 16 เว็บไซต พบวาทั้งหมด (รอยละ 100.00) มี
เนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย และการสงเสริมการขาย มีเนื้อหา
เกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซตจํานวน 15 เว็บไซต (รอยละ 93.75) และมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา
จํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 87.50) สวนเว็บไซตที่ไมมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําจํานวน 2 เว็บไซต
ได แ ก นวบรรณ และบ อ บบี้ บุ ค สโตร และเว็ บ ไซต ที่ ไม มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบเว็ บ ไซต
จํานวน 1 เว็บไซต ไดแก Thaiusedbook
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เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนจํานวน 2 เว็บไซต พบวาทั้งคู (รอยละ 100.00) มี
เนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย การสงเสริมการขาย และ
องคประกอบเว็บไซต (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 เนื้อหาของเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
เนื้อหาของเว็บไซต*

ผูจัดทํา
ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิต
และ/หรือจําหนาย
การสงเสริมการขาย
องคประกอบเว็บไซต

ผลิต
ผลิตและจําหนาย จําหนายออนไลน ไมจําหนายออนไลน
(N=21)
ออนไลน (N=24)
(N=16)
(N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
19
90.48
23
95.83
14
87.50
2
100.00
21 100.00 24 100.00 16 100.00
2
100.00

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

21
21

100.00
100.00

24
24

100.00
100.00

16
15

100.00
93.75

2
2

100.00
100.00
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2.1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา
ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกร เว็บไซตอื่นๆ ขององคกร และที่อยู
ที่สามารถติดตอได
จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําที่ปรากฏในเว็บไซตของสํานักพิมพและ
รานหนังสือจํานวน 58 เว็บไซต (จากตารางที่ 3) พบวา เว็บไซตเกือบทั้งหมดใหที่อยูที่สามารถ
ติดตอไดจํานวน 54 เว็บไซต (รอยละ 93.10) รองลงมาเปนการแนะนําองคกรจํานวน 41 เว็บไซต
(รอยละ 70.69) จํานวนนอยที่สุดใหขอมูลเว็บไซตอื่นๆขององคกรจํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ
18.97)
เว็บไซตของสํานักพิมพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําจํานวน 42 เว็บไซต มีที่อยูที่
สามารถติ ด ต อ ได จํ า นวน 40 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 95.24) การแนะนํ า องค ก รจํ า นวน 30 เว็บ ไซต
(รอยละ 71.43) และเว็บไซตอื่นๆขององคกรจํานวน 7 เว็บไซต (รอยละ 16.67) ตามลําดับ
ส ว นเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ผู จั ด ทํ า ที่ ป รากฏบนเว็ บ ไซต ข องร า นหนั ง สื อ จํ า นวน 16
เว็บไซต มีที่อยูที่สามารถติดตอไดจํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 87.50) การแนะนําองคกรจํานวน
11 เว็บไซต (รอยละ 68.75) และเว็บไซตอื่นๆขององคกรจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 25.00) ตาม
ลําดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 เนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
เนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา*
การแนะนําองคกร
เว็บไซตอื่นๆ ขององคกร
ที่อยูที่สามารถติดตอได

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํานักพิมพ (N=42)

รานหนังสือ (N=16)

รวม (N=58)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

30
7
40

71.43
16.67
95.24

11
4
14

68.75
25.00
87.50

41
11
54

70.69
18.97
93.10
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 19
เว็บไซต เกือบทั้งหมดมีที่อยูที่สามารถติดตอไดจํานวน 18 เว็บไซต (รอยละ 94.74) มีการแนะนํา
องค ก รจํ านวน 13 เว็บ ไซต (รอยละ 68.42) และมี เว็บ ไซตอื่ น ๆ ขององค ก รจํ านวน 3 เว็บ ไซต
(รอยละ 15.79) ตามลําดับ
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 23 เว็บไซต เกือบทั้งหมดมีที่
อยูที่สามารถติดตอไดจํานวน 22 เว็บไซต (รอยละ 95.65) มีการแนะนําองคกรจํานวน 17 เว็บไซต
(รอยละ 73.91) และมีเว็บไซตอื่นๆขององคกรจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 17.39) ตามลําดับ
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 14 เว็บไซต มีที่อยูที่สามารถติดตอได
จํานวน 12 เว็บไซต (รอยละ 85.71) มีการแนะนําองคกรจํานวน 9 เว็บไซต (รอยละ 64.29) และ
มีเว็บไซตอื่นๆขององคกรจํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ 21.43) ตามลําดับ
เว็ บ ไซต ป ระเภทไม จํ า หน า ยออนไลน ทั้ ง 2 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 100.00) มี ที่ อ ยู ที่
สามารถติดตอไดและการแนะนําองคกร และมีจํานวน 1 เว็บไซต (รอยละ 50.00) ที่มีเว็บไซต
อื่นๆ ขององคกร ไดแก Booknet (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 เนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนกตาม
ประเภทองคกร
เนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา*
(N=58)

ผลิต
ผลิตและจําหนายฯ จําหนายออนไลน ไมจําหนายออนไลน
(N=19)
(N=23)
(N=14)
(N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
การแนะนําองคกร (N=41)
13
68.42
17
73.91
9
64.29
2
100.00
เว็บไซตอื่นๆ ขององคกร (N=11)
3
15.79
4
17.39
3
21.43
1
50.00
ที่อยูที่สามารถติดตอได (N=54)
18
94.74
22
95.65
12
85.71
2
100.00

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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1) เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกร
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประวัติ นโยบายและวัตถุประสงค การบริหารงาน
และการดําเนินงาน
จากการวิ เคราะห พบว า เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั ง สื อ ที่ มี เนื้ อ หา
เกี่ ย วกั บ การแนะนํ าองค ก รจํ า นวน 41 เว็บ ไซต (จากตารางที่ 5) ส ว นใหญ จํ า นวนเท า กั น 29
เว็บไซต (รอยละ 70.73) มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ และนโยบายและวัตถุประสงค รองลงมามี
เนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินงานจํานวน 28 เว็บไซต (รอยละ 68.29) และจํานวนนอยที่สุดมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการบริหารงานจํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 26.83)
เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกรของเว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 30 เว็บไซต
พบวา จํานวน 20 เว็บไซตเทากัน (รอยละ 66.67) มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ นโยบายและวัตถุ
ประสงค และการดําเนินงาน สวนเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานมีในเว็บไซตจํานวน 10 เว็บไซต
(รอยละ 33.33)
สวนเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกรที่ปรากฏบนเว็บไซตของรานหนังสือจํานวน
11 เว็บไซต พบวาจํานวน 9 เว็บไซตเทากัน (รอยละ 81.82) มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ และ นโยบาย
และวั ต ถุ ป ระสงค มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานจํ า นวน 8 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 72.73) และ
มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานจํ า นวน 1 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 9.09) ได แ ก ศู น ย ห นั ง สื อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกรบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
การแนะนําองคกร*
ประวัติ
นโยบายและวัตถุประสงค
การบริหารงาน
การดําเนินงาน

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํานักพิมพ (N=30)

รานหนังสือ (N=11)

รวม (N=41)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

20
20
10
20

66.67
66.67
33.33
66.67

9
9
1
8

81.82
81.82
9.09
72.73

29
29
11
28

70.73
70.73
26.83
68.29
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทขององคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน
13 เว็บไซต มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินงานจํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 84.62) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
นโยบายและวัตถุประสงคจํานวน 10 เว็บไซต (รอยละ 76.92) มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติจํานวน 6
เว็บไซต (รอยละ 46.15) และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 30.77)
ไดแก มติชน แมนกรุป สกายบุค และสํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 17 เว็บไซต มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติจํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 82.35) มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงคจํานวน 10
เว็บไซต (รอยละ 58.82) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินงานจํานวน 9 เว็บไซต (รอยละ 52.94) และ
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานจํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 35.29) ไดแก Hot&Spicy ซีเอ็ดยูเคชั่น
นานมีบุคส ประพันธสาสน วิทยพัฒน และวีเอสพีไทย
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 9 เว็บไซต จํานวนเทากัน 7 เว็บไซต
(รอยละ 77.78) มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ นโยบายและวัตถุประสงค และการดําเนินงาน และไม
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานเลย
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) มีเนื้อหา
เกี่ ย วกั บ ประวั ติ และนโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค และมี 1 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 50.00) มี เนื้ อ หา
เกี่ ย วกั บ ก ารบ ริ ห ารงาน แล ะก ารดํ าเนิ น งาน ด วย ได แก เว็ บ ไซ ต ข อ งศู น ย ห นั งสื อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกรบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
จําแนกตามประเภทองคกร
การแนะนําองคกร*
(N=41)

ผลิต
ผลิตและจําหนายฯ จําหนายออนไลน
ไมจําหนาย
(N=13)
(N=17)
(N=9)
ออนไลน (N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ประวัติ (N=29)
6
46.15
14
82.35
7
77.78
2
100.00
นโยบายและวัตถุประสงค (N=29)
10
76.92
10
58.82
7
77.78
2
100.00
การบริหารงาน (N=11)
4
30.77
6
35.29
1
50.00
การดําเนินงาน (N=28)
11
84.62
9
52.94
7
77.78
1
50.00

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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2) เนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซตอื่นๆ ขององคกร
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 11 เว็บไซต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เว็บไซตอื่นๆ ขององคกร จําแนกเปนเว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 7 เว็บไซต และเว็บไซตของ
รานหนังสือจํานวน 4 เว็บไซต โดยแตละเว็บไซตระบุเว็บไซตอื่นๆ ขององคกรจํานวนระหวาง 1-4
เว็บไซต ดังรายละเอียดตอไปนี้
จํานวนเว็บไซตอื่นๆ ขององคกร
1
เว็บไซต
ไดแก Golfasian.com Co., Ltd.
2
เว็บไซต
ไดแก Success Media Group
Success Information Systems
ซีเอ็ดยูเคชั่น
1
เว็บไซต
ไดแก วารสารในเครือซีเอ็ดยูเคชั่น
มติชน
2
เว็บไซต
ไดแก มติชนบุค
ศูนยขอมูลมติชน
วิริยะธุรกิจ
2
เว็บไซต
ไดแก บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด
เมืองโบราณ
ไดแก นายอินทร
อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง 4
เว็บไซต
บานและสวน
ชีวจิต
Health and Cuisine
เออารอินฟอรเมชันแอนดพับลิเคชัน
1
เว็บไซต ไดแก เออารฟอรยูช็อป
เว็บไซตสํานักพิมพ
Hot&Spicy
ซัคเซสมีเดีย

เว็บไซตรานหนังสือ
Booknet
นายอินทร

มติชนบุค
เออารฟอรยูช็อป

จํานวนเว็บไซตอื่นๆ ขององคกร
1
เว็บไซต
ไดแก iGroup (Asia Pacific) Limited
4
เว็บไซต
ไดแก อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง
บานและสวน
ชีวจิต
Health and Cuisine
2
เว็บไซต
ไดแก สํานักพิมพมติชน
ศูนยขอมูลมติชน
1
เว็บไซต ไดแก เออารอินฟอรเมชันแอนดพับลิเคชัน
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3) เนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูที่สามารถติดตอได
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับที่อยูสํานักงาน และหนาราน
จากการวิ เคราะห พบว า เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั ง สื อ ที่ มี เนื้ อ หา
เกี่ยวกับที่อยูที่สามารถติดตอไดจํานวน 54 เว็บไซต ทั้งหมด (รอยละ 100.00) มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่
อยูสํานักงาน และมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูหนารานจํานวน 14 เว็บไซต(รอยละ 25.93)
เว็บไซตของสํานักพิมพ 40 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) มีเนื้อหาเกี่ยว
กับที่อยูสํานักงาน และมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูหนารานจํานวน 8 เว็บไซต (รอยละ 20.00)
เว็บไซตของรานหนังสือ 14 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) มีเนื้อหาเกี่ยว
กั บ ที่ อ ยู สํ า นั ก งาน และมี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ที่ อ ยู ห น า ร า นจํ า นวน 6 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 42.86)
(ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 เนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูที่สามารถติดตอไดบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
ที่อยูที่สามารถติดตอได*
สํานักงาน
หนาราน

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํานักพิมพ (N=40)

รานหนังสือ (N=14)

รวม (N=54)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

40
8

100.00
20.00

14
6

100.00
42.86

54
14

100.00
25.93
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทขององคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน
18 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูสํานักงาน และมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่
อยูหนารานจํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 11.11) ไดแก กนกบรรณสาร และสกายบุค
เว็ บ ไซต ป ระเภทผลิ ต และจํ า หน า ยออนไลน จํ า นวน 22 เว็ บ ไซต ทุ ก เว็ บ ไซต
(รอยละ 100.00) มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูสํานักงาน และมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูหนารานจํานวน 6
เว็บ ไซต (รอ ยละ 27.27) ได แก ซี เอ็ ดยู เคชั่น ดอกหญ าออนไลน ไทยวัฒ นาพานิ ช ประพั น ธ
สาสน พีบีฟอเรนบุคสเซ็นเตอร และสามยานดอทคอม
เว็ บ ไซต ป ระเภทจํ า หน า ยออนไลน จํ า นวน 12 เว็ บ ไซต ทุ ก เว็ บ ไซต (ร อ ยละ
100.00) มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูที่สามารถติดตอได และมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูหนารานจํานวน 5
เว็บไซต (รอยละ 41.67) ไดแก นายอินทร บุคเชสทออนไลน ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เออารฟอรยูช็อป และเอเชียบุค
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) มีเนื้อหา
เกี่ยวกับที่อยูสํานักงาน และมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูหนาราน จํานวน 1 เว็บไซต (รอยละ 50.00)
ไดแก ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 เนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูที่สามารถติดตอไดบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
ที่อยูที่สามารถติดตอได*
(N=54)
สํานักงาน (N=54)
หนาราน (N=14)

ผลิต
ผลิตและจําหนายฯ จําหนายออนไลน ไมจําหนายออนไลน
(N=18)
(N=22)
(N=12)
(N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
18 100.00 22 100.00 12 100.00
2
100.00
2
11.11
6
27.27
5
41.67
1
50.00

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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2.1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย
ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับประเภท ภาษา และรายการทรัพยากรสารนิเทศที่
ผลิตและ/หรือจําหนาย ดังตอไปนี้
เว็บไซตของสํานักพิม พและรานหนังสือในประเทศไทยทั้งหมด 63 เว็บไซต ซึ่ง
จําแนกเปนเว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต และเว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18
เว็บไซต ทุกเว็บไซตมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภท ภาษา และรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/
หรือจําหนาย
1) ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย
ประกอบดวยทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือ วารสาร/นิตยสาร หนังสือพิมพ
สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อโสตทัศน
จากการวิ เคราะห พบว า เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั ง สื อ จํ า นวน 63
เว็ บ ไซต เกื อ บทั้ งหมดผลิ ต และ/หรือ จํ า หน า ยทรัพ ยากรสารนิ เทศประเภทหนั ง สื อ จํ า นวน 57
เว็บไซต (รอยละ 90.48) รองลงมาเปนประเภทวารสาร/นิ ตยสารจํานวน 16 เว็บไซต (รอยละ
25.40) และประเภทสื่ ออิเล็ก ทรอนิกสจํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 17.46) จํานวนน อยที่ สุด 2
เว็บไซต (รอยละ 3.17) เปนประเภทหนังสือพิมพ
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต เกือบทั้งหมดผลิตและ/หรือจําหนาย
ทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือจํานวน 39 เว็บไซต (รอยละ 86.67) รองลงมาเปนประเภท
วารสาร/นิตยสารจํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 28.89) และประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสจํานวน 7
เว็บไซต (รอยละ 15.56) จํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต (รอยละ 2.22) เปนประเภทหนังสือพิมพ
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) จําหนาย
ทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือ รองลงมาเปนประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสจํานวน 4 เว็บไซต
(รอยละ 22.22) และประเภทวารสาร/นิตยสารจํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ 16.67) จํานวนนอยที่
สุดเทากัน 1 เว็บไซต (รอยละ 5.56) เปนประเภทหนังสือพิมพและประเภทสื่อโสตทัศน (ตารางที่
11)

54

ตารางที่ 11 เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนายบน
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ
ที่ผลิตและ/หรือจําหนาย*
หนังสือ
วารสาร/นิตยสาร
หนังสือพิมพ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
สื่อโสตทัศน

สํานักพิมพ (N=45)

รานหนังสือ (N=18)

รวม (N=63)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

39
13
1
7
2

86.67
28.89
2.22
15.56
4.44

18
3
1
4
1

100.00
16.67
5.56
22.22
5.56

57
16
2
11
3

90.48
25.40
3.17
17.46
4.76

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
เมื่ อพิ จารณาตามประเภทขององคก ร พบวา เว็บ ไซต ป ระเภทผลิต จํานวน 21
เว็บไซต สวนใหญผลิตและ/หรือจําหนายทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือจํานวน 17 เว็บไซต
(ร อ ยละ 80.95) รองลงมาเป น ประเภทวารสาร/นิ ต ยสารจํ า นวน 6 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 28.57)
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสจํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 9.52) ไดแก ซัคเซสมีเดีย และ เออาร
อิน ฟอรเมชัน แอนด พั บ ลิ เคชั น จํ านวนน อยที่ สุด 1 เว็บ ไซต เทากัน (รอ ยละ 4.76) เป น ประเภท
หนั ง สื อ พิ ม พ ได แ ก มติ ช น และประเภทสื่ อ โสตทั ศ น ได แ ก ศู น ย ห นั ง สื อ จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต เกือบทั้งหมดผลิต
และ/หรือจําหนายทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือจํานวน 22 เว็บไซต (รอยละ 91.67) รองลง
มาเปน ประเภทวารสาร/นิตยสารจํานวน 7 เว็บไซต (รอยละ 29.17) ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิก ส
จํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 20.83) ไดแก เกทไอเดีย ดอกหญาออนไลน ไทยบุคส ไทยวัฒนาพา
นิช และอินโฟเพรส จํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต (รอยละ 4.17) เปนประเภทสื่อ โสตทัศน ไดแก
ไทยวัฒนาพานิช และไมมีเว็บไซตใดผลิตและ/หรือจําหนายทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือ
พิมพเลย
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เว็ บ ไซต ป ระเภทจํ า หน า ยออนไลน จํ า นวน 16 เว็ บ ไซต ทุ ก เว็ บ ไซต (ร อ ยละ
100.00) จําหนายทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือ รองลงมาเปนประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส
จํ า นวน 4 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 25.00) ได แ ก Cartoon2hand ไทยเน็ ต บุ ค ศู น ย ห นั ง สื อ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย และเออารฟอรยูช็อป ประเภทวารสาร/นิตยสารจํานวน 3 เว็บไซต
(รอยละ 18.75) ไดแก นายอินทร มติชนบุค และเออารฟอรยูช็อป และจํานวนนอยที่สุดเทากัน
1 เว็บไซต (รอยละ 6.25) จําหนายทรัพยากรสารนิเทศประเภทสื่อโสตทัศน ไดแก ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจําหนายทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือพิมพ ไดแก มติชนบุค
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) จําหนาย
ทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือเพียงประเภทเดียวเทานั้น (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนายบน
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
ประเภท
ของทรัพยากรสารนิเทศฯ*
(N=63)
หนังสือ (N=57)
วารสาร/นิตยสาร (N=16)
หนังสือพิมพ (N=2)
สื่ออิเล็กทรอนิกส (N=11)
สื่อโสตทัศน (N=3)

ผลิต
ผลิตและจําหนายฯ จําหนายออนไลน ไมจําหนายออนไลน
(N=21)
(N=24)
(N=16)
(N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
17
80.95
22
91.67
16 100.00
2
100.00
6
28.57
7
29.17
3
18.75
1
4.76
1
6.25
2
9.52
5
20.83
4
25.00
1
4.76
1
4.17
1
6.25
-

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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2) ภาษาของทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย
จําแนกภาษาไทยภาษาเดียว ภาษาอังกฤษภาษาเดียว และภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
จากการวิ เคราะห พบว า เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั ง สื อ จํ า นวน 63
เว็บไซต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนายเปนเว็บไซตของสํานักพิมพ
จํานวน 45 เว็บไซต และเปนเว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต สวนใหญผลิตและ/หรือ
จําหนายทรัพยากรสารนิเทศภาษาไทยภาษาเดียวจํานวน 49 เว็บไซต (รอยละ 77.78) ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 9 เว็บไซต (รอยละ14.29) และภาษาอังกฤษภาษาเดียวจํานวน 5
เว็บไซต (รอยละ 7.94) ตามลําดับ
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต เกือบทั้งหมดผลิตและ/หรือจําหนาย
ทรัพ ยากรสารนิ เทศภาษาไทยภาษาเดี ย วจํานวน 39 เว็บไซต (รอยละ 86.67) ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 8.89) และภาษาอังกฤษภาษาเดียวจํานวน 2 เว็บไซต
(รอยละ 4.44) ไดแก พีบีฟอเรนบุคสเซ็นเตอร และHot&Spicy
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต จํานวนมากที่สุดจําหนายทรัพยากร
สารนิเทศภาษาไทยภาษาเดียวจํานวน 10 เว็บไซต (รอยละ 55.56) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 27.78) และภาษาอัง กฤษภาษาเดียวจํานวน 3 เว็บ ไซต (รอ ยละ
16.67) ไดแก Thaiusedbook เอเชียบุคส และBooknet (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13 เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาของทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและหรือจําหนายบน
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
ภาษาของทรัพยากรสารนิเทศ
ที่ผลิตและหรือจําหนาย
ภาษาไทยภาษาเดียว
ภาษาอังกฤษภาษาเดียว
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สํานักพิมพ (N=45)

รานหนังสือ (N=18)

รวม(N=63)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

39
2
4

86.67
4.44
8.89

10
3
5

55.56
16.67
27.78

49
5
9

77.78
7.94
14.29
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21
เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) ผลิตและ/หรือจําหนายทรัพยากรสารนิเทศภาษาไทยภาษา
เดียวเทานั้น
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต สวนใหญผลิตและ
/หรือจําหนายทรัพยากรสารนิเทศภาษาไทยภาษาเดียวจํานวน 18 เว็บไซต (รอยละ 75.00) ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 16.67) ไดแก เฉลิมนิจ ซีเอ็ดยูเคชัน ดอกหญา
ออนไลน และไอทีบุคเฮาส และภาษาอังกฤษภาษาเดียวจํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 8.33) ไดแก
Hot&Spicy และพีบีฟอเรนบุคสเซ็นเตอร
เว็ บ ไซต ป ระเภทจํ า หน า ยออนไลน จํ า นวน 16 เว็ บ ไซต ส ว นใหญ จํ า หน า ย
ทรัพยากรสารนิเทศภาษาไทยภาษาเดียว จํานวน 10 เว็บไซต (รอยละ 62.50) ภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ จํ า นวน 4 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 25.00) ได แ ก กฎหมายไทย บุ ค เชสท อ อนไลน
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย และ เออารฟ อรยูช็อป และภาษาอังกฤษภาษาเดียว
จํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 12.50) ไดแก Thaiusedbook และ เอเชียบุค ตามลําดับ
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนจํานวน 2 เว็บไซต จํานวน 1 เว็บไซตเทากัน
(รอยละ 50.00) จํ าหน ายทรัพ ยากรสารนิ เทศภาษาอั งกฤษภาษาเดี ย ว ไดแก Booknet และ
จํ า ห น าย ท รั พ ย ากรส ารนิ เท ศ ทั้ งภ าษ าไท ย แล ะภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ได แก ศู น ย ห นั งสื อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมมีเว็บไซตใดจําหนายทรัพยากรสารนิเทศภาษาไทยภาษาเดียวเลย
(ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14 เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาของทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและหรือจําหนายบน
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
ภาษา
ของทรัพยากรสารนิเทศฯ

ผลิต
(N=21)

ผลิตและ
จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
จําหนายฯ
(N=16)
ออนไลน
(N=24)
(N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ภาษาไทยภาษาเดียว (N=49)
21 100.00 18 75.00 10 62.50
ภาษาอังกฤษภาษาเดียว (N=5)
2
8.33
2
12.50
1
50.00
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (N=9) 4
16.67
4
25.00
1
50.00
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3) รายการทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและหรือจําหนาย
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อทรัพยากรทั้งหมด รายการทรัพยากรสารนิเทศ
ระหวางการจัดพิมพ ทรัพยากรสารนิเทศใหม ทรัพยากรสารนิเทศขายดี ทรัพยากรสารนิเทศ
แนะนํา และทรัพยากรสารนิเทศราคาพิเศษ
จากการวิ เคราะห พบว า เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั ง สื อ จํ า นวน 63
เว็บไซต เกือบทั้งหมดระบุรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดจํานวน 59 เว็บไซต (รอยละ 93.65)
รองลงมาเป น ทรัพ ยากรสารนิ เทศใหม จํานวน 41 เว็บ ไซต (รอ ยละ 65.08) และทรัพ ยากร
สารนิเทศแนะนําจํานวน 30 เว็บไซต (รอยละ 47.62) จํานวนนอยที่สุดระบุรายการทรัพ ยากร
สารนิเทศระหวางการจัดพิมพจํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 17.46) และขอมูลอื่นๆ ที่ระบุในเว็บไซต
2 เว็บไซต (รอยละ 3.17) ไดแก รายการทรัพยากรสารนิเทศที่ไดรับรางวัลระบุในดอกหญาออนไลน
และในศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต เกือบทั้งหมดระบุรายชื่อทรัพ ยากร
สารนิ เทศทั้ งหมดจํ า นวน 42 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 93.33) รองลงมาระบุ ท รัพ ยากรสารนิ เทศใหม
จํานวน 31 เว็บไซต (รอยละ 68.89) และทรัพยากรสารนิเทศแนะนําจํานวน 21 เว็บไซต (รอยละ
46.67) จํ า นวนน อ ยที่ สุ ด เท า กั น 8 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 17.78) ระบุ รายการทรัพ ยากรสารนิ เทศ
ระหวางการ จัดพิมพ และทรัพยากรสารนิเทศราคาพิเศษ เว็บไซตของสํานักพิมพ 1 เว็บไซต (รอย
ละ 2.22) ระบุ ข อ มู ล อื่ น ๆ ได แ ก รายการทรั พ ยากรสารนิ เทศที่ ได รับ รางวั ล ระบุ ในดอกหญ า
ออนไลน
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต เกือบทุกเว็บไซตระบุรายชื่อทรัพยากร
สารนิ เทศทั้ งหมดจํ า นวน 17 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 94.44) รองลงมาระบุ ท รัพ ยากรสารนิ เทศใหม
จํานวน 10 เว็บไซต (รอยละ 55.56) และทรัพยากรสารนิเทศแนะนําจํานวน 9 เว็บไซต (รอยละ
50.00) จํานวนนอย ที่สุดระบุทรัพยากรสารนิเทศระหวางการจัดพิมพจํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ
16.67) ไดแก นายอินทร มติชนบุค และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมี 1 เว็บไซต
(รอยละ 5.56) ระบุขอมูลอื่นๆ ไดแก รายการทรัพยากรสารนิเทศที่ไดรับรางวัลระบุใน ศูนยหนังสือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 15)
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ตารางที่ 15 เนื้อหาเกี่ยวกับรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและหรือจําหนายบน
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
รายการทรัพยากรสารนิเทศ
ที่ผลิตและหรือจําหนาย*
รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมด
ทรัพยากรสารนิเทศระหวาง
การจัดพิมพ
ทรัพยากรสารนิเทศใหม
ทรัพยากรสารนิเทศขายดี
ทรัพยากรสารนิเทศแนะนํา
ทรัพยากรสารนิเทศราคาพิเศษ
อื่นๆ

สํานักพิมพ (N=45)

รานหนังสือ (N=18)

รวม (N=63)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

42
8

93.33
17.78

17
3

94.44
16.67

59
11

93.65
17.46

31
17
21
8
1

68.89
37.78
46.67
17.78
2.22

10
5
9
6
1

55.56
27.78
50.00
33.33
5.56

41
22
30
13
2

65.08
34.92
47.62
20.63
3.17

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21
เว็บไซต เกือบทั้งหมดระบุรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดจํานวน 19 เว็บไซต (รอยละ 90.48)
รองลงมาระบุ ท รัพ ยากรสารนิเทศใหม จํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 61.90) และทรัพ ยากรสาร
นิเทศแนะนําจํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 28.57) จํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต (รอยละ 4.76) ระบุ
รายการทรัพยากร สารนิเทศราคาพิเศษ ไดแก กนกบรรณสาร
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต เกือบทั้งหมดระบุ
รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดจํานวน 23 เว็บไซต (รอยละ 95.83) รองลงมาระบุทรัพยากร
สารนิเทศใหมจํานวน 18 เว็บไซต (รอยละ 75.00) และทรัพ ยากรสารนิเทศแนะนําจํานวน 15
เว็บไซต (รอยละ 62.50) จํานวนนอยที่สุดระบุทรัพยากรสารนิเทศระหวางการจัดพิมพจํานวน 5
เว็บไซต (รอยละ 20.83) และเว็บไซตที่ระบุขอมูลอื่นๆ 1 เว็บไซต (รอยละ 4.17) ไดแก รายการ
สารนิเทศที่ไดรับรางวัลระบุในดอกหญาออนไลน
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เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 16 เว็บไซต เกือบทั้งหมดระบุรายชื่อ
ทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดจํานวน 15 เว็บไซต (รอยละ 93.75) รองลงมาระบุทรัพยากรสารนิเทศ
ใหม จํ า นวน 10 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 62.50) และทรั พ ยากรสารนิ เทศแนะนํ า จํ า นวน 9 เว็ บ ไซต
(รอยละ 56.25) จํานวนนอยที่สุด 2 เว็บไซต (รอยละ 12.50) ระบุทรัพยากรสารนิเทศระหวางการ
จัดพิ ม พ ไดแก นายอิน ทร และมติ ชนบุ ค และเว็บไซตที่ระบุ ขอมูลอื่น ๆ 1 เว็บไซต (รอยละ
6.25) ไดแก รายการสารนิเทศที่ไดรับรางวัลระบุในศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) ระบุรายชื่อ
ทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมด และมี 1 เว็บไซต ที่ระบุทรัพยากรสารนิเทศระหวางการจัดพิมพ และ
ทรัพยากรสารนิเทศราคาพิเศษ ไดแก ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 16 เนื้อหาเกี่ยวกับรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและหรือจําหนายบน
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
รายการ
ผลิต
ผลิตและ
จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
ทรัพยากรสารนิเทศฯ*
(N=21)
จําหนายฯ (N=24)
(N=16)
ออนไลน (N=2)
(N=63)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมด
19 90.48 23 95.83 15 93.75
2 100.00
(N=59)
ทรัพยากรสารนิเทศระหวางการจัดพิมพ 3
14.29
5
20.83
2
12.50
1
50.00
(N=11)
ทรัพยากรสารนิเทศใหม (N=41)
13 61.90 18 75.00 10 62.50
ทรัพยากรสารนิเทศขายดี (N=22)
5
23.81 12 50.00
5
31.25
ทรัพยากรสารนิเทศแนะนํา (N=30)
6
28.57 15 62.50
9
56.25
ทรัพยากรสารนิเทศราคาพิเศษ (N=14) 1
4.76
7
29.17
5
31.25
1
50.00
อื่นๆ (N=2)
1
4.17
1
6.25
-

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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2.1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
ประกอบด ว ยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดทางบรรณานุ ก รม บรรณนิ ทั ศ น /
สาระสังเขป หนาสารบัญ/คํานํา ภาพปก ราคา ISBN ลักษณะของทรัพยากร เนื้อหาบางตอน
ผูเขียน/ผูแปล/ผูวาดภาพ ชื่อเรื่องอื่นๆ ของผูเขียน ชื่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ความคิดเห็นของ
ผูอาน ความคิดเห็นของบรรณาธิการ และอื่นๆ
จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขายที่ปรากฏในเว็บไซตทั้งหมด
63 เว็บไซต (จาก ตารางที่ 3) พบวา เกือบทั้งหมดมีภาพปกจํานวน 60 เว็บไซต (รอยละ 95.24)
รองลงมาตามลําดับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับราคาจํานวน 58 เว็บไซต (รอยละ 92.06) และรายละเอียด
ทางบรรณานุกรมจํานวน 54 เว็บไซต (รอยละ 85.71) จํานวนนอยที่สุดมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูเขียน/
ผูแปล /ผูวาดภาพ จํานวน 1 เว็บไซต (รอยละ 1.59) ไดแก ซัคเซสมีเดีย ขอมูลอื่นๆ ที่ปรากฏใน
เว็บไซต 5 เว็บไซต (รอยละ 7.94) ไดแก หมวดหมูระบุในสกายบุค เอเชียบุคส และBooknet
แนะนํานักเขียนของสํานักพิมพระบุในนานมีบุคส และบทความที่จะลงตีพิมพลงในวารสารฉบับ
ตอไประบุในสื่อสากล
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต เกือบทั้งหมดมีภาพปกจํานวน 44
เว็บไซต (รอยละ 97.74) รองลงมาตามลําดับมีราคาจํานวน 40 เว็บไซต (รอยละ 88.89) และ
รายละเอียดทางบรรณานุ กรมจํานวน 36 เว็บไซต (รอยละ 80.00) จํานวนนอยที่สุดเทากัน 1
เว็บไซต (รอยละ 2.22) มีขอมูลผูเขียน/ผูแปล/ผูวาดภาพ ชื่อเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของ และความคิด
เห็นของบรรณาธิการ สวนเนื้อหาอื่นๆ มีใน 3 เว็บไซต (รอยละ 6.67) ไดแก หมวดหมู ระบุ ใน
สกายบุค แนะนํานักเขียนของสํานักพิมพระบุในนานมีบุคส และบทความที่จะลงตีพิมพลงใน
วารสารฉบับตอไประบุในสื่อสากล
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เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต ทั้งหมด (รอยละ 100.00) มีเนื้อหา
เกี่ยวกับรายละเอียดทางบรรณานุกรมและราคา รองลงมาตามลําดับมีภาพปกจํานวน 16 เว็บไซต
(รอยละ 88.89) และมีบรรณนิทัศน/สาระสังเขปจํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 77.78) จํานวนนอยที่
สุดเทากัน 1 เว็บไซต (รอยละ 5.56) มีขอมูลชื่อเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของระบุในนายอินทร และความ
คิดเห็นของบรรณาธิการระบุในบุคเชสทออนไลน ขอมูลอื่นๆ ที่พบใน 2 เว็บไซต (รอยละ 11.11)
ไดแก หมวดหมูระบุในเอเชียบุคส และในBooknet เนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขายที่ไมพบ
เลยในเว็บไซตของรานหนังสือ คือ ผูเขียน/ผูแปล/ผูวาดภาพ (ตารางที่ 17)
ตารางที่ 17 เนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขายบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
การสงเสริมการขาย*
รายละเอียดทางบรรณานุกรม
บรรณนิทัศน/สาระสังเขป
หนาสารบัญ/คํานํา
ภาพปก
ราคา
ISBN
ลักษณะของทรัพยากร
เนื้อหาบางตอน
ผูเขียน/ผูแปล/ผูวาดภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ ของผูเขียน
ชื่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ความคิดเห็นของผูอาน
ความคิดเห็นของบรรณาธิการ
อื่นๆ

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํานักพิมพ (N=45)

รานหนังสือ (N=18)

รวม (N=63)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

36
35
11
44
40
13
12
11
1
2
1
5
1
3

80.00
77.78
24.44
97.78
88.89
28.89
26.67
24.44
2.22
4.44
2.22
11.11
2.22
6.67

18
14
2
16
18
4
5
2
3
1
3
1
2

100.00
77.78
11.11
88.89
100.00
22.22
27.78
11.11
16.67
5.56
16.67
5.56
11.11

54
49
13
60
58
17
17
13
1
5
2
8
2
5

85.71
77.78
20.63
95.24
92.06
26.98
26.98
20.63
1.59
7.94
3.17
12.70
3.17
7.94
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21
เว็บไซต เกือบทั้งหมดมีภาพปกจํานวน 20 เว็บไซต (รอยละ 95.24) รองลงมาตามลําดับเป น
ราคา จํานวน 18 เว็บไซต (รอยละ 85.71) และจํานวนเทากัน 15 เว็บไซต (รอยละ 71.43) มีขอมูล
รายละเอี ย ดทางบรรณานุ ก รม และบรรณนิทั ศ น/สาระสังเขป และจํานวนน อ ยที่ สุด เทา กั น 1
เว็บไซต (รอยละ 4.76) ใหขอมูลผูเขียน/ผูแปล/ผูวาดภาพ และความคิดเห็นของผูอานระบุใน
ซัคเซสมีเดีย และเนื้อหาอื่นๆ เกี่ยวกับการสงเสริมการขายที่ปรากฏใน 1 เว็บไซต (รอยละ 4.76)
ไดแก เนื้อหาเกี่ยวกับหมวดหมูระบุในสกายบุค
เว็ บ ไซต ป ระเภทผลิ ต และจํ า หน า ยออนไลน จํ า นวน 24 เว็ บ ไซต ทุ ก เว็ บ ไซต
(รอยละ 100.00 ) มีภาพปก รองลงมาตามลําดับมีขอมูลราคาจํานวน 22 เว็บไซต (รอยละ 91.67)
และรายละเอียดทางบรรณานุกรมจํานวน 21 เว็บไซต (รอยละ 87.50) จํานวนนอยที่สุดเทากัน 1
เว็บไซต (รอยละ 4.17) ใหขอมูลชื่อเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของระบุในไทยวัฒนาพานิช และความคิดเห็น
ของบรรณาธิการระบุในไอทีบุคเฮาส สวนเนื้อหาอื่นๆ ปรากฏในเว็บไซต 2 เว็บไซต (รอยละ 8.33)
ไดแก แนะนํานักเขียนของสํานักพิมพระบุในนานมีบุคส และบทความที่จะลงตีพิมพลงในวารสาร
ฉบับตอไประบุในสื่อสากล
เว็ บ ไซต ป ระเภทจํ า หน า ยออนไลน จํ า นวน 16 เว็ บ ไซต ทุ ก เว็ บ ไซต (ร อ ยละ
100.00) มีรายละเอียดทางบรรณานุกรม และราคา รองลงมาตามลําดับมีภาพปกจํานวน 14
เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 87.50) และบรรณนิ ทั ศ น /สาระสั ง เขปจํ า นวน 13 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 81.25)
จํานวนนอยที่สุดเทากัน 1 เว็บไซต (รอยละ 6.25) ใหชื่อเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของระบุในนายอินทร
และความคิดเห็นของบรรณาธิการระบุในบุคเชสทออนไลน สวนเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต
1 เว็บไซต (รอยละ 6.25) ไดแก หมวดหมูระบุในเอเชียบุคส
เว็ บ ไซต ป ระเภทไม จํ า หน า ยออนไลน ทั้ ง 2 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 100.00) มี ร าย
ละเอียดทางบรรณานุกรม ภาพปก และราคา และจํานวนเทากัน 1 เว็บไซต (รอยละ 50.00) มี
บรรณนิ ทั ศ น /สาระสั ง เขป ระบุ ในศู น ย ห นั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และ ISBN ระบุ ใน
Booknet สวนเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต ไดแก หมวดหมูระบุใน Booknet (ตารางที่ 18)
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ตารางที่ 18 เนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขายบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
การสงเสริมการขาย*
(N=63)

ผลิต
(N=21)

จํานวน
รายละเอียดทางบรรณานุกรม (N=54) 15
บรรณนิทัศน/สาระสังเขป (N=49)
15
หนาสารบัญ/คํานํา (N=43)
4
ภาพปก (N=60)
20
ราคา (N=58)
18
ISBN (N=17)
5
ลักษณะของทรัพยากร (N=17)
5
เนื้อหาบางตอน (N=13)
6
ผูเขียน/ผูแปล/ผูวาดภาพ (N=1)
1
ชื่อเรื่องอื่นๆ ของผูเขียน (N=5)
ชื่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (N=2)
ความคิดเห็นของผูอาน (N=8)
1
ความคิดเห็นของบรรณาธิการ (N=2)
อื่นๆ (N=5)
1

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รอยละ
71.43
71.43
19.05
95.24
85.71
23.81
23.81
28.57
4.76
4.76
4.76

ผลิตและ
จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
จําหนายฯ
(N=16)
ออนไลน (N=2)
(N=24)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
21 87.50 16 100.00 2 100.00
20 83.33 13 81.25
1
50.00
7
29.17
2
12.50
24 100.00 14 87.50
2 100.00
22 91.67 16 100.00 2 100.00
8
33.33
3
18.75
1
50.00
7
29.17
5
31.25
5
20.83
2
12.50
2
8.33
3
18.75
1
4.17
1
6.25
4
16.67
3
18.75
1
4.17
1
6.25
2
8.33
1
6.25
1
50.00
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2.1.4 เนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต
ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก การสนทนา บริการตอบคําถาม
คําถามที่พบบอย บริการใหม กระดานขาว การนับสถิติการเยี่ยมชม การลงนามการเยี่ยมชม
จดหมายขาว การแลกเปลี่ยนตัวเชื่อมโยง การลงคะแนนเสียง การแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับเว็บไซต และโฆษณาเสริม
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต
จํานวน 62 เว็บไซต (จากตารางที่ 3) สวนใหญ มีการแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
เว็บไซตจํานวน 50 เว็บไซต (รอยละ 80.65) รองลงมาตามลําดับ เปนบริการตอบคําถามจํานวน
45 เว็บไซต (รอยละ 72.58) และการนับสถิติการเยี่ยมชมจํานวน 31 เว็บไซต (รอยละ 50.00)
จํานวนน อยที่ สุด 3 เว็บ ไซต (รอยละ 4.84) เป นการสนทนา ไดแก ดอกหญ าออนไลน เพื่ อนดี
ออนไลน และวิทยพัฒน
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต สวนใหญมีการแสดงความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซตจํานวน 34 เว็บไซต (รอยละ 75.56) รองลงมาตามลําดับเปนบริการ
ตอบคําถามจํานวน 32 เว็บไซต (รอยละ 71.11) และการนับสถิติการเยี่ยมชมจํานวน 23 เว็บไซต
(ร อ ยละ 51.11) จํ า นวนน อ ยที่ สุ ด เท า กั น 3 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 6.67) เป น การสนทนา ได แ ก
ดอกหญ าออนไลน เพื่ อ นดี อ อนไลน และวิ ท ยพั ฒ น และเป น โฆษณาเสริ ม ปรากฏใน
พรานนกวิทยา เกทไอเดีย และเคนิมาโปรแกรมมิ่งสตูดิโอ
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 17 เว็บไซต เกือบทั้งหมดมีการแสดงความคิดเห็น
/ ขอ เสนอแนะเกี่ย วกั บ เว็ บ ไซต จํานวน 16 เว็บ ไซต (รอ ยละ 94.12) รองลงมาตามลํ า ดั บ เป น
บริการตอบคําถามจํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 76.47) และจํานวนเทากัน 8 เว็บไซต (รอยละ
47.06) เปนบริการใหม การนับสถิติการเยี่ยมชม และจดหมายขาว จํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต
(รอยละ 5.88) เปนโฆษณาเสริม ไดแก บอบบี้บุคสโตร (ตารางที่ 19)
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ตารางที่ 19 เนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซตบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
องคประกอบเว็บไซต*
การสมัครสมาชิก
การสนทนา
บริการตอบคําถาม
คําถามที่พบบอย
บริการใหม
กระดานขาว
การนับสถิติการเยี่ยมชม
การลงนามการเยี่ยมชม
การแสดงความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต
การแลกเปลี่ยนตัวเชื่อมโยง
การลงคะแนนเสียง
โฆษณาเสริม
จดหมายขาว

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํานักพิมพ (N=45)
จํานวน รอยละ
14
31.11
3
6.67
32
71.11
4
8.89
17
37.78
19
42.22
23
51.11
8
17.78
34
75.56
7
5
3
9

15.56
11.11
6.67
20.00

รานหนังสือ (N=17)
จํานวน รอยละ
5
29.41
13
76.47
4
23.53
8
47.06
5
29.41
8
47.06
4
23.53
16
94.12
4
2
1
8

23.53
11.76
5.88
47.06

รวม (N=62)
จํานวน รอยละ
19
30.65
3
4.84
45
72.58
8
12.90
25
40.32
24
38.71
31
50.00
12
19.35
50
80.65
11
7
4
17

17.74
11.29
6.45
27.42
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21
เว็บไซต พบวา สวนใหญมีการแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซตจํานวน 17 เว็บไซต
(รอยละ 80.95) รองลงมาตามลําดับมีบริการตอบคําถามจํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ61.90) และ
การนับสถิติการเยี่ยมชมจํานวน 9 เว็บไซต (รอยละ 42.86) จํานวนนอยที่สุดเทากัน 1 เว็บไซต
(รอยละ 4.76) มีคําถามที่พบบอย ไดแก แสงดาว-สรอยทอง และมีการแลกเปลี่ยนตัว เชื่อมโยง ได
แก เทคโนโลยีมีเดีย และมีโฆษณาเสริม ไดแก พรานนกวิทยา และไมพบองคประกอบเว็บไซตที่
เปนการสนทนาเลย
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต สวนใหญมีบริการ
ตอบคําถามจํานวน 19 เว็บไซต (รอยละ 79.17) รองลงมาตามลําดับมีการแสดงความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต จํานวน 17 เว็บไซต (รอยละ 70.83) และการนับสถิติการเยี่ยมชม
จํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 58.33) จํานวนนอยที่สุด 2 เว็บไซต (รอยละ 8.33) มีโฆษณาเสริม
ไดแก เกทไอเดีย และเคนิมาโปรแกรมมิ่งสตูดิโอ
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 15 เว็บไซต เกือบทั้งหมดจํานวน 14
เว็บไซต (รอยละ 93.33) มีการแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต รองลงมาตาม
ลําดับมีบริการตอบคําถามจํานวน 12 เว็บไซต (รอยละ 80.00) จํานวนเทากัน 8 เว็บไซต (รอยละ
53.33) มีบริการใหม การนับสถิติการเยี่ยมชม และจดหมายขาว จํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต
(รอยละ 6.67) มีโฆษณาเสริม ไดแก บ อบบี้ บุคสโตร และไมพ บองคป ระกอบเว็บไซตที่เปนการ
สนทนาเลย
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนจํานวน 2 เว็บไซต พบเนื้อหาเพียง 2 หัวขอ
เทานั้น คือ การแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต ปรากฏในทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ
100.00) และบริ ก ารตอบคํ า ถามปรากฏใน 1 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 50.00) ได แ ก ศู น ย ห นั ง สื อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตารางที่ 20)
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ตารางที่ 20 เนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซตบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
องคประกอบเว็บไซต*
(N=62)

ผลิต
ผลิตและ
จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
(N=21)
จําหนายฯ (N=24)
(N=15)
ออนไลน (N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
การสมัครสมาชิก (N=19)
5
23.81
9
37.50
5
33.33
การสนทนา (N=3)
3
12.50
บริการตอบคําถาม (N=45)
13 61.90 19 79.17 12 80.00
1
50.00
คําถามที่พบบอย (N=8)
1
4.76
3
12.50
4
26.67
บริการใหม (N=25)
6
28.57 11 45.83
8
53.33
กระดานขาว (N=24)
7
33.33 12 50.00
5
33.33
การนับสถิติการเยี่ยมชม (N=31)
9
42.86 14 58.33
8
53.33
การลงนามการเยี่ยมชม (N=12)
5
23.81
3
12.50
4
26.67
การแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
17 80.95 17 70.83 14 93.33
2 100.00
เกี่ยวกับเว็บไซต (N=50)
การแลกเปลี่ยนตัวเชื่อมโยง (N=11)
1
4.76
6
25.00
4
26.67
การลงคะแนนเสียง (N=7)
2
9.52
3
12.50
2
13.33
โฆษณาเสริม (N=4)
1
4.76
2
8.33
1
6.67
จดหมายขาว (N=17)
2
9.52
7
29.17
8
53.33
-

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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2.2 รูปแบบการนําเสนอสารนิเทศ
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการนําเสนอสารนิเทศในรูปแบบขอความปกติ ขอความหลาย
มิติ รูปภาพ การทําภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน (ตารางที่ 21 – 22)
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 63 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00)
นําเสนอสารนิเทศมากกวา 1 รูปแบบ ไดแก ขอความปกติ และขอความหลายมิติ มี 62 เว็บไซต
(รอยละ 98.41) ใช รูปภาพประกอบการนํ าเสนอสารนิเทศดวย และมี เพี ย ง 1 เว็บ ไซต (รอยละ
1.59) ที่มีการนําเสนอสารนิเทศในรูปแบบวีดิทัศนดวย ไมมีเว็บไซตใดนําเสนอในรูปแบบการทํา
ภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบเลย
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต (รอยละ 100.00) ทุกเว็บไซตนําเสนอสารนิเทศ
มากกวา 1 รูปแบบ ไดแก ขอความปกติ ขอความหลายมิติ และรูปภาพ
เว็ บ ไซต ข องร า นหนั ง สื อ จํ า นวน 18 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 100.00) ทุ ก เว็ บ ไซต นํ า เสนอ
สารนิเทศมากกวา 1 รูปแบบ ไดแก ขอความปกติ และขอความหลายมิติ มี 17 เว็บไซต (รอยละ
94.44) ใชรูปภาพประกอบการนําเสนอสารนิเทศดวย และมีเพียง 1 เว็บไซต (รอยละ 5.56) ที่มี
การนําเสนอสารนิเทศในรูปแบบวีดิทัศนดวย ไดแก ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตาราง
ที่ 21)
ตารางที่ 21 รูปแบบการนําเสนอสารนิเทศบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
รูปแบบการนําเสนอสารนิเทศ*
ขอความปกติ
ขอความหลายมิติ
รูปภาพ
การทําภาพเคลื่อนไหว
เสียง
วีดิทัศน

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํานักพิมพ (N=45)
จํานวน รอยละ
45
100.00
45
100.00
45
100.00
-

รานหนังสือ (N=18)
จํานวน รอยละ
18
100.00
18
100.00
17
94.44
1
5.56

รวม (N=63)
จํานวน รอยละ
63
100.00
63
100.00
62
98.41
1
1.59
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21 เว็บไซต
ทั้งหมด (รอยละ 100.00) นํ าเสนอสารนิเทศมากกวา 1 รูป แบบ ได แก ขอความปกติ ขอความ
หลายมิติ และรูปภาพ
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต ทั้งหมด (รอยละ 100.00)
นําเสนอสารนิเทศมากกวา 1 รูปแบบ ไดแก ขอความปกติ ขอความหลายมิติ และรูปภาพ
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 16 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) นํา
เสนอสารนิ เทศมากกวา 1 รูป แบบ ไดแก ขอความปกติ และขอความหลายมิติ มี 15 เว็บไซต
(รอยละ 93.75) ใชรูปภาพประกอบการนําเสนอสารนิเทศดวย และมีเพียง 1 เว็บไซต (รอยละ
1.59) ที่ มี ก า รนํ า เส น อ ส า รนิ เท ศ ใน รู ป แ บ บ วี ดิ ทั ศ น อี ก ด ว ย ได แ ก ศู น ย ห นั ง สื อ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) นําเสนอสารนิเทศ
มากกวา 1 รูปแบบ ไดแก ขอความปกติ ขอความหลายมิติ และรูปภาพ (ตารางที่ 22)
ตารางที่ 22 รูปแบบการนําเสนอสารนิเทศบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
จําแนกตามประเภทองคกร
รูปแบบ
ผลิต
ผลิตและจําหนายฯ จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
การนําเสนอสารนิเทศ*
(N=21)
(N=24)
(N=16)
ออนไลน (N=2)
(N=63)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ขอความปกติ (N=63)
21 100.00 24 100.00 16 100.00 2 100.00
ขอความหลายมิติ (N=63)
21 100.00 24 100.00 16 100.00 2 100.00
รูปภาพ (N=62)
21 100.00 24 100.00 15 93.75
2 100.00
การทําภาพเคลื่อนไหว (N=0) เสียง (N=0)
วีดิทัศน (N=1)
1
6.25
-

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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2.3 วิธีการเขาถึงสารนิเทศบนเว็บไซต
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการเขาสูระบบ และทางเลือกในการเขาถึงขอมูล (ตารางที่
23-32)
เว็บไซตทั้งหมด 63 เว็บไซต มีขอมูลเกี่ยวกับการเขาสูระบบ และทางเลือกในการเขาถึง
ขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศ ดังตอไปนี้
2.3.1 การเขาสูระบบ
เว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือไดจัดการเขาสูระบบไว 3 ทางประกอบดวยขอ
มูลเกี่ยวกับการผานเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ ผานโดยการลงทะเบียนแรกเขา และผานโดยการ
สมัครสมาชิก ผลการวิเคราะหพบวา
การเขาสูระบบของเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 63 เว็บไซต
ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) ผูใชสามารถผานเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ และไมมีเว็บไซตใดเขาสู
ระบบโดยผานการลงทะเบียนแรกเขา และโดยผานการสมัครสมาชิกที่ตองเสียคาใชจายเลย
2.3.2 ทางเลือกในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศ
ประกอบด ว ยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การสื บ ค น ดู โดยรายการเลื อ ก การสื บ ค น ภายใน
เว็บไซต สารบัญ/ดรรชนีของเว็บไซต และแผนที่เว็บไซต
จากการวิเคราะห พบวา ทางเลือกในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศ
ของเว็บไซตทั้งหมด 63 เว็บไซต พบวา ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) มีทางเลือกในการเขาถึงขอมูล
2 วิธี คือ โดยการสืบคนดูโดยรายการเลือก และโดยสารบัญ/ดรรชนีของเว็บไซต รองลงมาเปนวิธี
การสืบคนภายในเว็บไซตจํานวน 33 เว็บไซต (รอยละ 52.38) และจํานวนนอยที่สุดมีทางเลือกใน
การเขาถึงขอมูลโดยแผนที่เว็บไซตจํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 9.52)
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เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) มีทาง
เลือกในการเขาถึงขอมูล 2 วิธี คือ โดยการสืบคนดูโดยรายการเลือก และโดยสารบัญ/ดรรชนีของ
เว็บ ไซต รองลงมาเป น วิธีการสื บค น ภายในเว็บ ไซตจํานวน 21 เว็บ ไซต (รอยละ 46.67) และ
จํานวนนอยที่สุดใหทางเลือกโดยแผนที่เว็บไซตจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 8.89) ไดแก ซีเอ็ดยูเคชั่น
ไทยวัฒนาพานิช โปรวิชั่น และอมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) มีทาง
เลือกในการเขาถึงขอมูล 2 วิธี คือ โดยการสืบคนดูโดยรายการเลือก และโดยสารบัญ/ดรรชนีของ
เว็บไซต รองลงมาเปนวิธีการสืบคนภายในเว็บไซตจํานวน 12 เว็บไซต (รอยละ 66.67) และจํานวน
นอยที่ สุดให ทางเลื อกโดยแผนที่ เว็บ ไซตจํานวน 2 เว็บ ไซต (รอยละ 11.11) ไดแก Booknet และ
เออารฟอรยูช็อป (ตารางที่ 23)
ตารางที่ 23 ทางเลือกในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศบนเว็บไซตของ
สํานักพิมพและรานหนังสือ
ทางเลือกในการเขาถึงขอมูลฯ*
การสืบคนดูโดยรายการเลือก
การสืบคนภายในเว็บไซต
สารบัญ/ดรรชนีของเว็บไซต
แผนที่เว็บไซต

สํานักพิมพ (N=45)
จํานวน รอยละ
45
100.00
21
46.67
45
100.00
4
8.89

รานหนังสือ (N=18)
จํานวน รอยละ
18
100.00
12
66.67
18
100.00
2
11.11

รวม (N=63)
จํานวน รอยละ
63
100.00
33
52.38
63
100.00
6
9.52

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตทั้งหมด 21
เว็บไซต (รอยละ 100.00) มีทางเลือกในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศ 2 วิธี คือ การ
สืบคนดูโดยรายการเลือก และโดยสารบัญ/ดรรชนีของเว็บไซต รองลงมาเปนวิธีการสืบคนภายใน
เว็บไซตจํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 23.81) ไดแก ชมรมเด็ก ซัคเซสมีเดีย มติชน และสกายบุค
และจํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต (รอยละ 4.76) ใหทางเลือกโดยแผนที่เว็บไซต ไดแก โปรวิชั่น
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เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนทั้งหมด 24 เว็บไซต (รอยละ 100.00)
มีทางเลือกในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศ 2 วิธี คือ การสืบคนดูโดยรายการเลือก
และโดยสารบัญ /ดรรชนีของเว็บไซต รองลงมาเปนการสืบคนภายในเว็บไซตจํานวน 16 เว็บไซต
(รอยละ 66.67) จํานวนนอยที่สุดใหทางเลือกเปนแผนที่เว็บไซตจํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ 12.50)
ไดแก ซีเอ็ดยูเคชัน ไทยวัฒนาพานิช และ อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง
เว็ บ ไซต ป ระเภทจํ า หน า ยออนไลน ทั้ ง หมด 16 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 100.00) มี
ทางเลือกในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศ 2 วิธี คือ การสืบคนดูโดยรายการเลือก
และโดยสารบัญ/ดรรชนีของเว็บไซต รองลงมาเปนการสืบคนภายในเว็บไซตจํานวน 10 เว็บไซต
(ร อ ยละ 62.50) และจํ า นวนน อ ยที่ สุ ด 1 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 6.25) มี แ ผนที่ เ ว็ บ ไซต ได แ ก
เออารฟอรยูช็อป
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) มีทางเลือก
ในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศ 3 วิธี คือ การสืบคนดูโดยรายการเลือก การสืบคน
ภายในเว็บไซต และโดยสารบัญ/ดรรชนีของเว็บไซต และมี 1 เว็บไซต (รอยละ 50.00) ใหทางเลือก
โดยแผนที่เว็บไซต ไดแก Booknet (ตารางที่ 24)
ตารางที่ 24 ทางเลือกในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศบนเว็บไซตของ
สํานักพิมพและรานหนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
ทางเลือก
ผลิต
ผลิตและจําหนายฯ จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
ในการเขาถึงขอมูลฯ*
(N=21)
(N=24)
(N=16)
ออนไลน (N=2)
(N=63)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
การคนดูโดยรายการเลือก (N=63) 21 100.00 24 100.00 16 100.00 2 100.00
การสืบคนภายในเว็บไซต (N=33)
5
23.81 16 66.67 10 62.50
2 100.00
สารบัญ/ดรรชนีของเว็บไซต (N=63) 21 100.00 24 100.00 16 100.00 2 100.00
แผนที่เว็บไซต (N=6)
1
4.76
3
12.50
1
6.25
1
50.00

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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1) การสืบคนดูโดยรายการเลือก
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการจําแนกรายการเลือกตามกลุมทรัพยากรสารนิเทศ
การจําแนกตามกลุมผูผลิต และการจําแนกแบบอื่นๆ ดังตอไปนี้
จากการวิ เคราะห พบว า เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละร า นหนั ง สื อ จํ า นวน 63
เว็บไซต สวนใหญจําแนกรายการเลือกตามกลุมทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 45 เว็บไซต (รอยละ
71.43) จําแนกแบบอื่นๆ จํานวน 16 เว็บไซต (รอยละ 25.40) และจําแนกตามกลุมผูผลิตจํานวน
6 เว็บไซต (รอยละ 9.52)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต สวนใหญ จําแนกรายการเลือกตาม
กลุมทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 31 เว็บไซต (รอยละ 68.89) จําแนกแบบอื่นๆ จํานวน 14 เว็บไซต
(รอยละ 31.11) และจําแนกตามกลุมผูผลิตจํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ 6.67) ไดแก เพื่อนดีออนไลน
ไพลินบุคเน็ท และ วิริยะธุรกิจ
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต สวนใหญ จําแนกรายการเลือกตาม
กลุ ม ทรัพ ยากรสารนิ เทศจํ า นวน 14 เว็บ ไซต (รอ ยละ 77.78) จํ า แนกตามกลุ ม ผู ผ ลิ ต จํ า นวน 3
เว็บไซต (รอยละ 16.67) และจําแนกแบบอื่น ๆ จํานวน 2 เว็บ ไซต (รอยละ 11.11) ไดแก บุ คดี ดี
และเอ็ดดูเท็กซ (ตารางที่ 25)
ตารางที่ 25 การสืบคนดูโดยรายการเลือกบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
การจําแนกรายการเลือก*
ตามกลุมทรัพยากรสารนิเทศ
ตามกลุมผูผลิต
ตามแบบอื่นๆ

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํานักพิมพ (N=45)
จํานวน รอยละ
31
68.89
3
6.67
14
31.11

รานหนังสือ (N=18)
จํานวน รอยละ
14
77.78
3
16.67
2
11.11

รวม (N=63)
จํานวน รอยละ
45
71.43
6
9.52
16
25.40
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21
เว็บไซต จํานวนมากที่สุดจําแนกรายการเลือกตามกลุมทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 12 เว็บไซต
(รอยละ 57.14) และจําแนกแบบอื่น ๆ จํานวน 10 เว็บ ไซต (รอ ยละ 47.62) และไม มี เว็บ ไซตใด
จําแนกตามกลุมผูผลิตเลย
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต สวนใหญจําแนก
รายการเลือกตามกลุมทรัพ ยากรสารนิเทศจํานวน 19 เว็บไซต (รอยละ 79.17) จําแนกแบบอื่นๆ
จํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 16.67) และจําแนกตามกลุมผูผลิตจํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ 12.50)
ไดแก เพื่อนดีออนไลน ไพลินบุคเน็ท และวิริยะธุรกิจ
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 16 เว็บไซต สวนใหญจําแนกรายการ
เลื อ กตามกลุ ม ทรัพ ยากรสารนิ เทศจํ า นวน 12 เว็บ ไซต (รอ ยละ 75.00) จํ า แนกตามกลุ ม ผู ผ ลิ ต
จํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ 18.75) ไดแก Cartoon2hand กฎหมายไทย และสยามอินเตอรคอมิกส
และจําแนกแบบอื่นๆ จํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 12.50) ไดแก บุคดีดี และ เอ็ดดูเท็กซ
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) จําแนกตาม
กลุมทรัพยากรสารนิเทศเพียงแบบเดียว (ตารางที่ 26)
ตารางที่ 26 การสืบคนดูโดยรายการเลือกบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
จําแนกตามประเภทองคกร
การจําแนกรายการเลือก*
(N=63)

ผลิต
ผลิตและ
จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
(N=21)
จําหนายฯ (N=24)
(N=16)
ออนไลน (N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ตามกลุมทรัพยากรสารนิเทศ (N=45) 12 57.14 19 79.17 12 75.00
2 100.00
ตามกลุมผูผลิต (N=6)
3
12.50
3
18.75
ตามแบบอื่นๆ (N=16)
10 47.62
4
16.67
2
12.50
-

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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ก) การจําแนกตามกลุมทรัพยากรสารนิเทศ
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการแบงตามสาขาวิชา ตามประเภทของทรัพยากร
สารนิเทศ และตามระดับอายุของผูอาน ดังตอไปนี้
จากการวิเคราะหเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่จําแนกรายการเลือก
ตามกลุ ม ทรัพ ยากรสารนิ เทศจํ า นวน 45 เว็ บ ไซต (จากตารางที่ 25) พบว า ส ว นใหญ แ บ ง กลุ ม
ทรั พ ยากรสารนิ เทศตามสาขาวิ ช าจํ า นวน 33 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 73.33) แบ ง ตามประเภทของ
ทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 25 เว็บไซต (รอยละ 55.56) และแบงตามระดับอายุของผูอานจํานวน 2
เว็บไซต (รอยละ 4.44)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 31 เว็บไซต สวนใหญแบงกลุมทรัพยากรสารนิเทศ
ตามสาขาวิ ช าจํ า นวน 22 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 70.79) แบ ง ตามประเภทของทรัพ ยากรจํ า นวน 18
เว็บไซต (รอยละ 58.06) และแบงตามระดับอายุของผูอานจํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 6.45) ไดแก
ชมรมเด็ก และไทยวัฒนาพานิช
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 14 เว็บไซต สวนใหญแบงกลุมทรัพยากรสารนิเทศ
ตามสาขาวิ ช าจํ า นวน 11 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 78.57) และมี 7 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 50.00) แบ ง ตาม
ประเภทของทรัพยากร และไมมีเว็บไซตใดแบงตามระดับอายุของผูอานเลย (ตารางที่ 27)
ตารางที่ 27 รายการเลือกจําแนกตามกลุมทรัพยากรสารนิเทศบนเว็บไซตของสํานักพิมพ
และรานหนังสือ
การจําแนกตาม
กลุมทรัพยากรสารนิเทศ*
ตามสาขาวิชา
ตามประเภททรัพยากร
ตามระดับอายุของผูอาน

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํานักพิมพ (N=31)

รานหนังสือ (N=14)

จํานวน
22
18
2

จํานวน
11
7
-

รอยละ
70.97
58.06
6.45

รอยละ
78.57
50.00
-

รวม (N=45)
จํานวน
33
25
2

รอยละ
73.33
55.56
4.44
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 12
เว็บไซต แบงตามประเภทของทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 8 เว็บไซต (รอยละ 66.67) แบงตาม
สาขาวิชาจํานวน 7 เว็บไซต (รอยละ 58.33) และมี 1 เว็บไซต (รอยละ 8.33) แบงตามระดับอายุ
ของผูอาน ไดแก ชมรมเด็ก
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 19 เว็บไซต แบงตามสาขาวิชา
จํานวน 15 เว็บไซต (รอยละ 78.95) แบงตามประเภทของทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 10 เว็บไซต
(รอยละ 52.63) และมี 1 เว็บไซต (รอยละ 5.26) แบงตามระดับอายุของผูอาน ไดแก ไทยวัฒนา
พานิช
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 12 เว็บไซต แบงตามสาขาวิชาจํานวน
9 เว็บไซต (รอยละ 75.00) และจํานวน 7 เว็บไซต (รอยละ 58.33) แบงตามประเภทของทรัพยากร
สารนิเทศ และไมมีเว็บไซตใดจําแนกกกลุมทรัพยากรตามระดับอายุของผูอานเลย
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) จําแนกกลุม
ทรัพยากรสารนิเทศตามสาขาวิชาเทานั้น (ตารางที่ 28)
ตารางที่ 28 รายการเลือกจําแนกตามกลุมทรัพยากรสารนิเทศบนเว็บไซตของสํานักพิมพ
และรานหนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
การจําแนกกลุมทรัพยากรสารนิเทศ*
(N=45)

ตามสาขาวิชา (N=33)
ตามประเภททรัพยากรฯ (N=25)
ตามระดับอายุของผูอาน (N=2)

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ผลิต
(N=12)
จํานวน
7
8
1

รอยละ
58.33
66.67
8.33

ผลิตและ
จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
จําหนายฯ
(N=12)
ออนไลน (N=2)
(N=19)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
15 78.95
9
75.00
2 100.00
10 52.63
7
58.33
1
5.26
-
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ข) การจําแนกตามกลุมผูผลิต
ประกอบดวยการจําแนกเปนสํานักพิมพ และผูแตงหรือผูแปล ดังตอไปนี้
การวิเคราะหเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่จําแนกรายการเลือกตาม
กลุ ม ผู ผลิ ตจํานวน 6 เว็บ ไซต (จากตารางที่ 25) พบวา เป น การแบ งตามสํ านั ก พิ ม พ จํานวน 4
เว็บไซต (รอยละ 66.67) ซึ่งเปนเว็บไซตของสํานักพิมพ 1 เว็บไซต คือ วิริยะธุรกิจ และเปนเว็บไซต
ของรานหนังสือ 3 เว็บไซต คือ Cartoon2hand กฎหมายไทย และสยามอินเตอรคอมิกส และแบง
ตามผู แ ต ง หรือ ผู แ ปลจํ า นวน 2 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 33.33) ซึ่ งเป น เว็บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ ได แ ก
เพื่อนดีออนไลน และไพลินบุคเน็ท (ตารางที่ 29)
ตารางที่ 29 รายการเลือกจําแนกตามกลุมผูผลิตบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
การจําแนกตามกลุมผูผลิต*
สํานักพิมพ
ผูแตง หรือ ผูแปล

สํานักพิมพ (N=3)
จํานวน รอยละ
1
33.33
2
66.67

รานหนังสือ (N=3)
จํานวน รอยละ
3
100.00
-

รวม (N=6)
จํานวน รอยละ
4
66.67
2
33.33

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
เมื่ อ พิ จ ารณาเว็ บ ไซต ต ามประเภทองค ก ร พบว า เว็ บ ไซต ป ระเภทผลิ ต และ
ประเภทไมจําหนายออนไลน ไมมีการจําแนกทรัพยากรสารนิเทศตามกลุมผูผลิต
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 3 เว็บไซต แบงตามผูแตงหรือ
ผูแปลจํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 66.67) ไดแก เพื่อนดีออนไลน และไพลินบุคเน็ท และแบงตาม
สํานักพิมพจํานวน 1 เว็บไซต (รอยละ 33.33) ไดแก วิริยะธุรกิจ
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนทั้ง 3 เว็บไซต (รอยละ 100.00) แบงตามสํานัก
พิมพ ไดแก Cartoon2hand กฎหมายไทย และสยามอินเตอรคอมิกส (ตารางที่ 30)
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ตารางที่ 30 รายการเลือกจําแนกตามกลุมผูผลิตบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
การจําแนกตามกลุมผูผลิต*
(N=6)
สํานักพิมพ (N=4)
ผูแตง หรือ ผูแปล (N=2)

ผลิต
ผลิตและจําหนายฯ จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
(N=0)
(N=3)
(N=3)
ออนไลน (N=0)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1
33.33
3 100.00
2
66.67
-

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
ค) การจําแนกแบบอื่นๆ
เว็บไซตของสํานักพิมพ และรานหนังสือที่มีการจําแนกรายการเลือกทรัพ ยากร
สารนิเทศแบบอื่นๆ จํานวน 16 เว็บไซต (จากตารางที่ 25) สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ กลุม
ที่จําแนกตามชื่อเรื่อง คือ ใหสืบคนดูโดยผานรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 14 เว็บไซต และ
กลุมที่จําแนกตามหลักสูตร คือ ใหสืบคนดูโดยผานการจําแนกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช. และ ปวส.) จํานวน 2 เว็บไซต ดังนี้
เว็บไซตที่จําแนกกลุมทรัพยากรสารนิเทศตามชื่อเรื่อง 14 เว็บไซต ไดแก
เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ 13 เว็ บ ไซต คื อ คมบาง แจ ม ใส เทคโนโลยี มี เดี ย
บัณฑิตจามรภูติ มติชน แมนกรุป วิตตี้กรุป วีเอสพีไทย สกายบุค สื่อสากล อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง อาทร อินโฟไมนิ่ง และเออารอินฟอรเมชันแอนดพับลิเคชัน และเว็บไซตของราน
หนังสือ 1 เว็บไซต คือ บุคดีดี
เว็บไซตที่จําแนกกลุมทรัพยากรสารนิเทศตามหลักสูตร 2 เว็บไซต ไดแก
เว็บไซตของสํานักพิมพ 1 เว็บไซต คือ สกายบุค และเว็บไซตของรานหนังสือ 1
เว็บไซต คือ เอ็ดดูเท็กซ
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2) การสืบคนภายในเว็บไซต
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการสืบคนโดยชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง คําสําคัญ โดยเลข
มาตรฐานสากล ชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือ และอื่นๆ
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่มีการสืบคนภายในเว็บไซตจํานวน 33
เว็บไซต (จากตารางที่ 23) สวนใหญสืบคนโดยชื่อเรื่องจํานวน 20 เว็บไซต (รอยละ 60.61) รองลง
มาสื บ ค น โดยชื่ อ ผู แต งจํา นวน 19 เว็บ ไซต (รอยละ 57.58) และคํ าสํ าคั ญ จํ านวน 17 เว็บ ไซต
(รอยละ 51.52) จํานวนนอยที่สุดสืบคนโดยชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือจํานวน 7 เว็บไซต (รอยละ
21.21) และสืบคนโดยวิธอี ื่นๆ จํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 39.39)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 21 เว็บไซต จํานวนมากที่สุดเทากัน 10 เว็บไซต
(รอยละ 47.62) สืบ คน โดยชื่อเรื่อง และโดยคํ าสํ าคั ญ รองลงมาสืบ คน โดยชื่อผูแต งจํ านวน 9
เว็บไซต (รอยละ 42.86) และสืบคนโดยเลขมาตรฐานสากลจํานวน 7 เว็บไซต (รอยละ 33.33)
จํานวนน อยที่ สุดสืบคนโดยชื่อสํานั กพิ ม พ /รานหนั งสือจํานวน 2 เว็บ ไซต (รอยละ 9.52) ไดแก
ซีเอ็ดยูเคชั่น และไอทีบุคเฮาส ตามลําดับ สวนการสืบคนภายในเว็บไซตโดยวิธีอื่นๆ มีจํานวน
11 เว็บไซต (รอยละ 52.38) ไดแก
ซัคเซสมีเดีย
สืบคนโดย
ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ
มติชน
“
วารสารฉบับยอนหลัง
ซีเอ็ดยูเคชั่น
“
บารโคด
ดอกหญาออนไลน
“
บารโคด และ หัวเรื่อง
ไทยบุคส
“
หัวเรื่อง
พีบีฟอเรนบุคสเซ็นเตอร
“
ระบุปพิมพ
ไพลินบุคเน็ท
“
หัวเรื่อง ปพิมพ และ ราคา
วีเอสพีไทย
“
หัวเรื่อง ราคา และ
หมายเลขประจําหนังสือ (BookID)
สื่อสากล
“
ชื่อรุนของรถยนต
พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง “
วารสารฉบับยอนหลัง
ไอทีบุคเฮาส
“
ระบุภาษาของทรัพยากรสารนิเทศ
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เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 12 เว็บไซต สวนใหญจํานวนเทากัน 10 เว็บไซต
(รอยละ 83.33) สืบคนโดยชื่อผูแตง และชื่อเรื่อง รองลงมาสืบคนโดยคําสําคัญจํานวน 7 เว็บไซต
(รอ ยละ 58.33) และสื บ ค น โดยเลขมาตรฐานสากลจํ า นวน 6 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 50.00) และ
จํานวนนอยที่สุดสืบคนโดยชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือจํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 41.67) และการ
สื บ ค น ภ าย ใน เว็ บ ไซต โด ยวิ ธี อื่ น ๆ มี 2 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 16.67) ได แก ศู น ย ห นั งสื อ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สืบคนโดยบารโคด และ Booknet สืบคนโดยระบุปพิมพ (ตารางที่ 31)
ตารางที่ 31 การสืบคนภายในเว็บไซตของเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
การสืบคนภายในเว็บไซต*
สืบคนโดยชื่อผูแตง
สืบคนโดยชื่อเรื่อง
สืบคนโดยคําสําคัญ
สืบคนโดยเลขมาตรฐานสากล
สืบคนโดยชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือ
อื่นๆ

สํานักพิมพ (N=21)
จํานวน รอยละ
9
42.86
10
47.62
10
47.62
7
33.33
2
9.52
11
52.38

รานหนังสือ (N=12)
จํานวน รอยละ
10
83.33
10
83.33
7
58.33
6
50.00
5
41.67
2
16.67

รวม (N=33)
จํานวน รอยละ
19
57.58
20
60.61
17
51.52
13
39.39
7
21.21
13
39.39

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 5
เว็บไซต สวนใหญสืบคนโดยคําสําคัญจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 80.00) รองลงมาจํานวนเทากัน
2 เว็บไซต (รอยละ 40.00) สืบคนโดยชื่อผูแตง และชื่อเรื่อง จํานวนนอยที่สุดสืบคนโดยเลขมาตร
ฐานสากลจํานวน 1 เว็บไซต (รอยละ 20.00) ไดแก สกายบุค และสืบคนโดยวิธีอื่นๆ จํานวน 2
เว็บไซต (รอยละ 40.00) ไดแก ซัคเซสมีเดียสืบคนโดยประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ และมติชน
สืบคนโดยวารสารฉบับยอนหลัง
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 16 เว็บไซต จํานวนครึ่งหนึ่ง
8 เว็บไซต (รอยละ 50.00) สืบคนโดยชื่อเรื่อง รองลงมาสืบคนโดยชื่อผูแตงจํานวน 7 เว็บไซต
(รอยละ 43.75) และจํานวนเทากัน 6 เว็บไซต (รอยละ 37.50) สืบคนโดยคําสําคัญ และจํานวน
นอยที่สุด 2 เว็บไซต (รอยละ 12.50) สืบคนโดยชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือ ไดแก ซีเอ็ดยูเคชั่น
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และไอที บุ ค เฮาส ส ว นการสื บ ค น โดยวิ ธี อื่ น ๆ มี จํ า นวน 9 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 56.25) ได แ ก
ซีเอ็ดยูเคชั่นสืบคนโดยบารโคด ดอกหญาออนไลนสืบคนโดยบารโคดและหัวเรื่อง ไทยบุคสสืบคน
โดยหัวเรื่อง พีบีฟอเรนบุคสเซ็นเตอรสืบคนโดยระบุปพิมพ ไพลินบุคเน็ทสืบคนโดยหัวเรือ่ ง ปพมิ พ
และ ราคา วีเอสพีไทยสืบคนโดยหัวเรื่อง ราคา และหมายเลขประจําหนังสือ (BookID) สื่อสากล
สืบคนโดยชื่อรุนของรถยนต อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่งสืบคนโดยวารสารฉบับยอนหลัง และ
ไอทีบุคเฮาสสืบคนโดยระบุภาษาของทรัพยากรสารนิเทศ
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 10 เว็บไซต สวนใหญจํานวนเทากัน 8
เว็บไซต (รอยละ 80.00) สืบ คน โดยชื่อผูแต ง และชื่อเรื่อง รองลงมาจํานวนเท ากั น 5 เว็บไซต
(รอยละ 50.00) สืบคนโดยคําสําคัญ และเลขมาตรฐานสากล และจํานวนนอยที่สุดสืบคนโดย
ชื่อสํานั ก พิ ม พ /รานหนั งสือจํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ 30.00) สวนการสื บค น โดยวิธีอื่น ๆ มี 1
เว็บไซต (รอยละ 10.00) ไดแก ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสืบคนโดยบารโคด
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) สืบคนโดย
ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง คําสําคัญ และชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือ และมี 1 เว็บไซต (รอยละ 50.00)
สืบคนโดยเลขมาตรฐานสากล ไดแก ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สวนการสืบคนโดย
วิธีอื่นๆ ไดแก Booknet สืบคนโดยระบุปพิมพ (ตารางที่ 32)
ตารางที่ 32 การสืบคนภายในเว็บไซตของเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนก
ตามประเภทองคกร
การสืบคนภายในเว็บไซต*
(N=33)

ผลิต
(N=5)

จํานวน
สืบคนโดยชื่อผูแตง (N=19)
2
สืบคนโดยชื่อเรื่อง (N=20)
2
สืบคนโดยคําสําคัญ (N=17)
4
สืบคนโดยเลขมาตรฐานสากล (N=13)
1
สืบคนโดยชื่อสํานักพิมพ
/ รานหนังสือ (N=7)
อื่นๆ (N=13)
2

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

รอยละ
40.00
40.00
80.00
20.00
40.00

ผลิตและ
จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
จําหนายฯ
(N=10)
ออนไลน (N=2)
(N=16)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
7
43.75
8
80.00
2 100.00
8
50.00
8
80.00
2 100.00
6
37.50
5
50.00
2 100.00
6
37.50
5
50.00
1
50.00
2
12.50
3
30.00
2 100.00
9

56.25

1

10.00

1

50.00
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2.4 การแสดงผล
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับภาษาที่ใชในการแสดงผล ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการแจงโปรแกรมอื่นที่ตองใชในการแสดงขอมูล (ตารางที่
33 – 34)
2.4.1 ภาษาที่ใชในการแสดงผล
จากการวิเคราะห พบวา เว็บ ไซต สวนใหญ แสดงผลเป นภาษาไทยจํานวน 53
เว็บไซต (รอยละ 84.13) เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 9.52) และ
มี 4 เว็บไซต (รอยละ 6.35) แสดงผลเปนภาษาอังกฤษ ไดแก Hot&Spicy เฉลิมนิจ เอเชียบุคส
และ Booknet
เว็ บ ไซต ของสํ า นั ก พิ ม พ จํ านวน 45 เว็บ ไซต ส ว นใหญ แ สดงผลเป น ภาษาไทย
จํานวน 38 เว็บไซต (รอยละ 84.44) เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ
11.11) และมี 2 เว็บไซต (รอยละ 4.44) แสดงผลเปนภาษาอังกฤษ ไดแก Hot&Spicy และ
เฉลิมนิจ
เว็บ ไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บ ไซต สวนใหญ แสดงผลเปน ภาษาไทย
จํานวน 15 เว็บไซต (รอยละ 83.33) เปนภาษาอังกฤษจํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 11.11) และมี 1
เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 5.56) แสดงผลเป น ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ได แ ก ศู น ย ห นั ง สื อ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตารางที่ 33)
ตารางที่ 33 ภาษาที่ใชในการแสดงผลบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
ภาษาที่ใชในการแสดงผล
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สํานักพิมพ (N=45)

รานหนังสือ (N=18)

รวม (N=63)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

38
2
5

84.44
4.44
11.11

15
2
1

83.33
11.11
5.56

53
4
6

84.13
6.35
9.52
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เมื่อพิจารณาตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21 เว็บไซต
สวนใหญแสดงผลเปนภาษาไทยจํานวน 19 เว็บไซต (รอยละ 90.48) และมี 2 เว็บไซต (รอยละ
9.52) แสดงผลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดแก กนกบรรณสาร และอินโฟไมนิ่ง และไมมี
เว็บไซตใดที่ใชเฉพาะภาษาอังกฤษในการแสดงผลเลย
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต สวนใหญแสดงผล
เปน ภาษาไทยจํานวน 19 เว็บไซต (รอยละ 79.17) เป น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 3
เว็บไซต (รอยละ 12.50) ไดแก ซีเอ็ดยูเคชั่น ไทยบุคส และพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง และมี 2 เว็บไซต
(รอยละ 8.33) ที่แสดงผลเปนภาษาอังกฤษ ไดแก Hot&spicy และเฉลิมนิจ
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 16 เว็บไซต จํานวนมากที่สุดแสดงผล
เปนภาษาไทยจํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 87.50) และจํานวน 1 เว็บไซตเทากัน (รอยละ 6.25)
แสดงผลเป น ภาษาอั ง กฤษ ได แ ก เอเชี ย บุ ค ส และเป น ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ได แ ก
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนจํานวน 2 เว็บไซต จํานวนเทากัน 1 เว็บไซต
(รอยละ 50.00) แสดงผลเปนภาษาไทย ไดแก ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และแสดง
ผลเปนภาษาอังกฤษ ไดแก Booknet และไมมีเว็บไซตใดแสดงผลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เลย (ตารางที่ 34)
ตารางที่ 34 ภาษาที่ใชในการแสดงผลบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนก
ตามประเภทองคกร
การแสดงผล

ผลิต
ผลิตและ
จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
(N=21)
จําหนายฯ (N=24)
(N=16)
ออนไลน (N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ภาษาไทย (N=53)
19 90.48 19 79.17 14 87.50
1
50.00
ภาษาอังกฤษ (N=4)
2
8.33
1
6.25
1
50.00
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (N=6) 2
9.52
3
12.50
1
6.25
-
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2.4.2 การแจงโปรแกรมอื่นที่ใชในการแสดงขอมูล
จากการวิเคราะห พบวา เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่ระบุโปรแกรมที่
ตองใชในการแสดงขอมูลมีจํานวน 10 เว็บไซต (รอยละ 15.87) เทานั้น ซึ่งจําแนกเปนเว็บไซตของ
สํานักพิมพจํานวน 6 เว็บไซต และเปนเว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 4 เว็บไซต ดังนี้
เว็บไซตของสํานักพิมพ
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ดอกหญาออนไลน
บัณฑิตจามรภูติ
วิทยพัฒน
สีมวงออน
อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง

โปรแกรมที่ตองใชในการแสดงขอมูล
Internet explorer 5.0 ขึ้นไป
Thai font
Internet explorer 5.0 ขึ้นไป
Internet explorer 5.0 ขึ้นไป
Internet explorer 5.0 ขึ้นไป และ Thai font
Flash 5.0 และ Acrobat Reader

เว็บไซตของรานหนังสือ
กฎหมายไทย
ไทยเน็ตบุค
มติชนบุค
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมที่ตองใชในการแสดงขอมูล
Internet explorer 5.0 ขึ้นไป
Internet explorer 5.0 ขึ้นไป
Internet explorer 5.0 ขึ้นไป
Thai font และ Real player
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2.5 การเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศ
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการมีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศอื่น ไดแก
สํานักพิมพ รานหนังสือ โปรแกรมคนหา และแหลงสารนิเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ (ตารางที่
35 – 38)
จากการวิเคราะหเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 63 เว็บไซต พบวา สวน
ใหญมีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศอื่นจํานวน 44 เว็บไซต (รอยละ 69.84) และไม
มีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศอื่นจํานวน 19 เว็บไซต (รอยละ 30.16)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต มีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศ
อื่นจํานวน 30 เว็บไซต (รอยละ 66.67) และไมมีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศอื่น
จํานวน 15 เว็บไซต (รอยละ 33.33)
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต มีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศ
อื่นจํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 77.78) และไมมีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศอื่น
จํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 22.22) (ตารางที่ 35)
ตารางที่ 35 การเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศของเว็บไซตของสํานักพิมพและ
รานหนังสือ
การเชื่อมโยงสารนิเทศ
ไปยังแหลงสารนิเทศ*
มีการเชื่อมโยงสารนิเทศ
ไปยังแหลงสารนิเทศอื่น
ไมมีการเชื่อมโยงสารนิเทศ
ไปยังแหลงสารนิเทศอื่น

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํานักพิมพ (N=45)
จํานวน รอยละ
30
66.67
15

33.33

รานหนังสือ (N=18)
จํานวน รอยละ
14
77.78
4

22.22

รวม (N=63)
จํานวน รอยละ
44
69.84
19

30.16
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21 เว็บไซต
มีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศอื่นจํานวน 15 เว็บไซต (รอยละ 71.43) และไมมีการ
เชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศอื่นจํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 28.57)
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต มีการเชื่อมโยงสารนิเทศไป
ยังแหลงสารนิเทศอื่นจํานวน 15 เว็บไซต (รอยละ 62.50) และไมมีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยัง
แหลงสารนิเทศอื่นจํานวน 9 เว็บไซต (รอยละ 30.50)
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 16 เว็บไซต มีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลง
สารนิ เทศอื่น จํานวน 12 เว็บ ไซต (รอ ยละ 75.00) และไม มี ก ารเชื่ อ มโยงสารนิ เทศไปยั งแหล ง
สารนิเทศอื่นจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 25.00)
เว็ บ ไซต ป ระเภทไม จํ า หน า ยออนไลน ทั้ ง 2 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 100.00) มี ก ารเชื่ อ มโยง
สารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศอื่น (ตารางที่ 36)
ตารางที่ 36 การเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศของเว็บไซตของสํานักพิมพและ
รานหนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
การเชื่อมโยงสารนิเทศ
ไปยังแหลงสารนิเทศ*
มีการเชื่อมโยงสารนิเทศ
ไปยังแหลงสารนิเทศอื่น
ไมมีการเชื่อมโยงสารนิเทศ
ไปยังแหลงสารนิเทศอื่น

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ผลิต
ผลิตและ
จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
(N=21)
จําหนายฯ (N=24)
(N=16)
ออนไลน (N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
15 71.43 15 62.50 12 75.00
2 100.00
6

28.57

9

37.50

4

25.00

-

-
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1) แหลงสารนิเทศอื่นที่การเชื่อมโยง
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่มีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศอื่น
จํานวน 44 เว็บไซต (จากตารางที่ 35) พบวา เกือบทั้งหมดเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศอื่นๆ ที่
เกี่ยวของจํานวน 39 เว็บไซต (รอยละ 88.64) ซึ่งเปนเว็บไซตที่เกี่ยวของและเปนประโยชน รองลง
มาเชื่อมโยงไปยังรานหนังสือจํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 29.55) และเชื่อมโยงไปยังสํานักพิมพ
จํานวน 9 เว็บไซต (รอยละ 20.45) จํานวนนอยที่สุด 5 เว็บไซต (รอยละ 11.36) เชื่อมโยงไปยัง
โปรแกรมคนหา
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 30 เว็บไซต เกือบทั้งหมดเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของจํานวน 26 เว็บไซต (รอยละ 86.67) รองลงมาเชื่อมโยงไปยังรานหนังสือจํานวน
10 เว็บไซต (รอยละ 33.33) และเชื่อมโยงไปยังสํานัก พิมพ จํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 16.67)
และจํานวนนอยที่สุดเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมคนหาจํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 4.55) ไดแก ใยไหม
และ บัณฑิตจามรภูติ
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 14 เว็บไซต เกือบทั้งหมดเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของจํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 92.86) รองลงมาเชื่อมโยงไปยังสํานักพิมพ จํานวน
4 เว็บไซต (รอยละ 28.57) และจํานวนนอยที่สุดเทากัน 3 เว็บไซต (รอยละ 6.82) เชื่อมโยงไปยัง
ร า นหนั ง สื อ อื่ น ได แ ก Cartoon2hand นายอิ น ทร และบ อ บบี้ บุ ค สโตร และเชื่ อ มโยงไปยั ง
โปรแกรมคนหา ไดแก Cartoon2hand ไทยเน็ตบุค และบอบบี้บุคสโตร (ตารางที่ 37)
ตารางที่ 37 แหลงสารนิเทศอื่นที่เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือเชื่อมโยง
แหลงสารนิเทศอื่น*
สํานักพิมพ
รานหนังสือ
โปรแกรมคนหา
แหลงสารนิเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํานักพิมพ (N=30)
จํานวน รอยละ
5
16.67
10
33.33
2
6.67
26
86.67

รานหนังสือ (N=14)
จํานวน รอยละ
4
28.57
3
21.43
3
21.43
13
92.86

รวม (N=44)
จํานวน รอยละ
9
20.45
13
29.55
5
11.36
39
88.64
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 15 เว็บไซต
เกือบทั้งหมดเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของจํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 93.33)
รองลงมาเชื่ อ มโยงไปยั ง ร า นหนั ง สื อ จํ า นวน 7 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 46.67) และเชื่ อ มโยงไปยั ง
สํานัก พิม พ จํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ 20.00) และจํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต (รอยละ 2.27)
เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมคนหา ไดแก ใยไหม
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 15 เว็บไซต สวนใหญเชื่อมโยงไปยัง
แหลงสารนิเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจํานวน 12 เว็บไซต (รอยละ 80.00) รองลงมาเชื่อมโยงไปยัง
รานหนังสือจํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ 20.00) และเชื่อมโยงไปยังสํานักพิมพจํานวน 2 เว็บไซต
(รอยละ 13.33) และจํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต (รอยละ 6.67) เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมคนหา
ไดแก บัณฑิตจามรภูติ
เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 12 เว็บไซต เกือบทั้งหมดเชื่อมโยงไปยังแหลง
สารนิเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของจํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 91.67) รองลงมาเชื่อมโยงไปยังสํานักพิมพ
จํ า นวน 4 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 33.00) และจํ า นวนน อ ยที่ สุ ด เท า กั น 3 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 25.00)
เชื่อมโยงไปยังรานหนังสือ ไดแก Cartoon2hand นายอินทร และบอบบี้บุคสโตร และเชื่อมโยง
ไปยังโปรแกรมคนหา ไดแก Cartoon2hand ไทยเน็ตบุค และบอบบี้บุคสโตร
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) เชื่อมโยงไปยังแหลง
สารนิเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของเทานั้น และไมมีการเชื่อมโยงไปยังสํานักพิมพ รานหนังสือ และโปรแกรม
คนหาเลย (ตารางที่ 38)
ตารางที่ 38 แหลงสารนิเทศอื่นที่เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือเชื่อมโยงจําแนก
ตามประเภทองคกร
แหลงสารนิเทศอื่น*

สํานักพิมพ
รานหนังสือ
โปรแกรมคนหา
แหลงสารนิเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

ผลิต
ผลิตและจําหนายฯ จําหนายออนไลน
ไมจําหนาย
(N=15)
(N=15)
(N=12)
ออนไลน (N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3
20.00
2
13.33
11
91.67
7
46.67
3
20.00
3
25.00
1
6.67
1
6.67
3
25.00
14
93.33
12
80.00
4
33.33
2
100.00
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2.6 การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซตที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
ประกอบดวยขอมูลการระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุด ดังตอไปนี้ (ตารางที่ 39–40)
จากการวิ เคราะห เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั ง สื อ จํ า นวน 63 เว็ บ ไซต พบว า
สวนใหญไมระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุดจํานวน 47 เว็บไซต (รอยละ 74.60) สวนเว็บไซต
ที่ระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุดมีจํานวน 16 เว็บไซต (รอยละ 25.40)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต พบวา สวนใหญไมระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศ
ครั้งลา สุ ด จํา นวน 34 เว็บ ไซต (รอยละ 75.56) สว นที่ ระบุ วัน ที่ ป รับ ปรุงสารนิ เทศครั้งล าสุ ด มี
จํ า นวน 11 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 24.44) ได แ ก Hot&Spicy กนกบรรณสาร ซี เอ็ ด ยู เคชั่ น บั ณ ฑิ ต จามรภู ติ แมนกรุ ป ประพั น ธ ส าส น วิ ริ ย ะธุ ร กิ จ สามย า นดอทคอม สื่ อ สากล สํ า นั ก พิ ม พ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเออารอินฟอรเมชันแอนดพับลิเคชัน
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต พบวา สวนใหญไมระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศ
ครั้งลาสุดจํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 72.22) และเว็บไซตที่ระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุด
มีจํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 27.78) ไดแก Cartoon2hand Thaiusedbook ไทยเน็ตบุค บอบบี้ บุคสโตร และสยามอินเตอรคอมิกส (ตารางที่ 39)
ตารางที่ 39 การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซตบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต
ระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุด
ไมระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศ
ครั้งลาสุด

สํานักพิมพ (N=45)
จํานวน รอยละ
11
24.44
34
75.56

รานหนังสือ (N=18)
จํานวน รอยละ
5
27.78
13
72.22

รวม (N=63)
จํานวน รอยละ
16
25.40
47
74.60
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21 เว็บไซต
ส ว นใหญ ไม ระบุ วั น ที่ ป รั บ ปรุง สารนิ เทศครั้ ง ล า สุ ด จํ า นวน 17 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 80.95) และ
เว็บไซตที่ระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุดมีจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 19.05) ไดแก กนก
บรรณสาร แมนกรุป สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเออารอินฟอรเมชันแอนด-พับลิเค
ชัน
เว็บไซตประเภทผลิตและจําหนายออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต สวนใหญไมระบุวันที่ปรับ
ปรุงสารนิเทศครั้งลาสุดจํานวน 17 เว็บไซต (รอยละ 70.83) สวนเว็บไซตที่ระบุวันที่ปรับปรุงสาร
นิเทศครั้งลาสุดมีจํานวน 7 เว็บไซต (รอยละ 29.17) ไดแก Hot&Spicy ซีเอ็ดยูเคชั่น บัณฑิต
จามรภูติ ประพันธสาสน วิริยะธุรกิจ สามยานดอทคอม และสื่อสากล
เว็ บ ไซต ป ระเภทจํ า หน า ยออนไลน จํ า นวน 16 เว็บ ไซต ส ว นใหญ ไม ระบุ วัน ที่ ป รับ ปรุง
สารนิเทศครั้งลาสุดจํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 68.75) และมีเว็บไซตที่ระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศ
จํ านวน 5 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 31.25) ได แก Cartoon2hand Thaiusedbook ไทยเน็ ต บุ ค บ อบบี้ บุคสโตร และสยามอินเตอรคอมิกส
เว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) ไมระบุวันที่ปรับปรุง
สารนิเทศครั้งลาสุด (ตารางที่ 40)
ตารางที่ 40 การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซตบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
จําแนกตามประเภทองคกร
การปรับปรุง
สารนิเทศบนเว็บไซต
ระบุวันที่ปรับปรุง
สารนิเทศครั้งลาสุด (N=16)
ไมระบุวันที่ปรับปรุง
สารนิเทศครั้งลาสุด (N=47)

ผลิต
ผลิตและจําหนายฯ จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
(N=21)
(N=21)
(N=21)
ออนไลน(N=21)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
4
19.05
7
29.17
5
31.25
17

80.95

17

70.83

11

68.75

2

100.00
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2.7 การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานัก
พิมพและรานหนังสือ
ประกอบด วยข อมู ล การมี ก ารทํ าธุรกรรมการสั่ งซื้อ บนอิน เทอรเน็ ต ขั้ น ตอนการสั่ งซื้ อ
วิธีการชําระเงิน วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ และคาธรรมเนียมการจัดสง (ตารางที่ 41-50)
1) การทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
จากการวิ เคราะห เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละร า นหนั ง สื อ จํ า นวน 63 เว็ บ ไซต พบว า
ส วนใหญ มี ก ารทํ า ธุรกรรมการสั่ งซื้ อ บนอิ น เทอรเน็ ต จํ านวน 40 เว็บ ไซต (รอ ยละ 63.49) ส ว น
เว็บไซตที่ไมมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตมีจํานวน 23 เว็บไซต (รอยละ 36.51)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต พบวา จํานวนมากที่สุดมีการทําธุรกรรมการสั่ง
ซื้ อ บนอิ น เทอรเน็ ต จํ า นวน 24 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 53.33) และไม มี ก ารทํ า ธุ ร กรรมนี้ จํ า นวน 21
เว็บไซต (รอยละ 46.67)
เว็ บ ไซต ข องร า นหนั ง สื อ จํ า นวน 18 เว็ บ ไซต พบว า มี ก ารทํ า ธุ ร กรรมการสั่ ง ซื้ อ บน
อิน เทอรเน็ตจํ านวน 16 เว็บไซต (รอยละ 88.89) และไม มีก ารทํ าธุรกรรมนี้จํานวน 2 เว็บไซต
(รอยละ 11.11) ไดแก Booknet และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตารางที่ 41)
ตารางที่ 41 การทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
การทําธุรกรรมการสั่งซื้อ
บนอินเทอรเน็ต
มีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อ
บนอินเทอรเน็ต
ไมมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อ
บนอินเทอรเน็ต

สํานักพิมพ (N=45)
จํานวน รอยละ
24
53.33
21

46.67

รานหนังสือ (N=18)
จํานวน รอยละ
16
88.89
2

11.11

รวม (N=63)
จํานวน รอยละ
40
63.49
23

36.51
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เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามประเภทองคกร พบวา เว็บไซตประเภทผลิตทั้งหมด 21 เว็บไซต
(รอยละ 100.00) และเว็บไซตไมจําหนายออนไลนทั้ง 2 เว็บไซต (รอยละ 100.00) ไมมีการทํา
ธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
เว็บไซต ป ระเภทผลิ ตและจําหน ายออนไลน จํานวน 24 เว็บ ไซต (รอยละ 100.00) และ
เว็บไซตจําหนายออนไลนจํานวน 16 เว็บไซต (รอยละ 100.00) ทุกเว็บไซตมีการทําธุรกรรมการ
สั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต (ตารางที่ 42)
ตารางที่ 42 การทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือจําแนกตามประเภทองคกร
การทําธุรกรรมการสั่งซื้อ
บนอินเทอรเน็ต
มีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อ
บนอินเทอรเน็ต (N=40)
ไมมีการทําธุรกรรมการ
สั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต (N=23)

ผลิต
ผลิตและ
จําหนายออนไลน ไมจําหนาย
(N=21)
จําหนายฯ (N=24)
(N=16)
ออนไลน (N=2)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
24 100.00 16 100.00 21

100.00

-

-

-

-

2

100.00

2) การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
เมื่ อ วิ เคราะห ก ารทํ า ธุ รกรรมการสั่ ง ซื้ อ ทรัพ ยากรสารนิ เทศที่ ป รากฏบนเว็ บ ไซต ข อง
สํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 63 เว็บไซต พบวา เกือบทั้งหมดระบุขั้นตอนการสัง่ ซือ้ และใหขอ
มู ล ช ว ยเหลื อ ผู ใช จํ า นวนเท า กั น 55 เว็บ ไซต (รอ ยละ 87.30) รองลงมาระบุ วิ ธี ก ารชํ า ระเงิน
จํานวน 44 เว็บไซต (รอยละ 69.84) และระบุวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 34 เว็บไซต
(รอยละ 53.97) จํานวนนอยที่สุด 22 เว็บไซต (รอยละ 34.92) ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง
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เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต สวนใหญระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ และใหขอมูล
ชวยเหลือผูใชจํานวนเทากัน 38 เว็บไซต (รอยละ 84.44) รองลงมาระบุวิธีการชําระเงินจํานวน
29 เว็บไซต (รอยละ 64.44) และระบุวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 21 เว็บไซต (รอยละ
46.67) และจํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 28.89) ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต เกือบทั้งหมดระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ และให
ขอมูลชวยเหลือผูใชจํานวน17 เว็บไซต (รอยละ 94.44) รองลงมาระบุวิธีการชําระเงินจํานวน 15
เว็บไซต (รอยละ 83.33) และระบุวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 72.22)
และจํานวน 9 เว็บไซต (รอยละ 50.00) ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง (ตารางที่ 43)
ตารางที่ 43 การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานัก
พิมพและรานหนังสือ
การทําธุรกรรมการสั่งซื้อ*

ระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ
ระบุวิธีการชําระเงิน
ระบุวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ
ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง
การใหขอมูลชวยเหลือผูใช

เว็บไซตสํานักพิมพ
(N=45)
จํานวน รอยละ
38
84.44
29
64.44
21
46.67
13
28.89
38
84.44

เว็บไซตรานหนังสือ
(N=18)
จํานวน รอยละ
17
94.44
15
83.33
13
72.22
9
50.00
17
94.44

รวม
(N=63)
จํานวน รอยละ
55
87.30
44
69.84
34
53.97
22
34.92
55
87.30

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
เมื่ อพิ จารณาเว็บไซต ตามลักษณะการทําธุรกรรมการสั่งซื้อ พบวา เว็บไซต ที่มีการทํ า
ธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตจํานวน 40 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) ระบุขั้นตอน
การสั่งซื้อ และใหขอมูลชวยเหลือผูใช รองลงมาระบุวิธีการชําระเงินจํานวน 32 เว็บไซต (รอยละ
80.00) และระบุวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 27 เว็บไซต (รอยละ 67.50) จํานวนนอย
ที่สุด 17 เว็บไซต (รอยละ 42.50) ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 24 เว็บไซต ที่มีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) ระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ และใหขอมูลชวยเหลือผูใช รองลงมาระบุวิธี
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การชําระเงินจํานวน 18 เว็บไซต (รอยละ 75.00) ระบุวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 15
เว็บไซต (รอยละ 62.50) และมี 9 เว็บไซต (รอยละ 37.50) ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 16 เว็บไซต ที่มีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) ระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ และใหขอมูลชวยเหลือผูใช รองลงมาระบุวิธี
การชําระเงินจํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 87.50) ระบุวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 12
เว็บไซต (รอยละ 75.00) และมี 8 เว็บไซต (รอยละ 50.00) ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง
เว็บไซตที่ไมมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตจํานวน 23 เว็บไซต สวนใหญระบุ
ขั้นตอนการสั่งซื้อ และใหขอมูลชวยเหลือผูใชจํานวน 15 เว็บไซต (รอยละ 65.22) รองลงมาระบุ
วิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น จํ า นวน 12 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 52.17) และระบุ วิ ธี ก ารรั บ ทรั พ ยากรสารนิ เทศ
จํานวน 7 เว็บไซต (รอยละ 30.43) จํานวนนอยที่สุด 5 เว็บไซต (รอยละ 21.74) ระบุคาธรรมเนียม
การจัดสง
เว็บไซตของสํานักพิมพที่ไมมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต จํานวน 21 เว็บไซต
สวนใหญ ระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ และใหขอมูลชวยเหลือผูใชจํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 66.67)
ระบุวิธีการชําระเงินจํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 52.38) ระบุวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศจํานวน
6 เว็บไซต (รอยละ 28.57) และมี 4 เว็บไซต (รอยละ 19.05) ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง
เว็บไซตของรานหนังสือที่ไมมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตจํานวน 2 เว็บไซต
มีเพียง 1 เว็บไซต (รอยละ 50.00) ไดแก ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ระบุขั้นตอนการ
สั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ และระบุคาธรรมเนียมการจัดสง และใหขอมูล
ชวยเหลือผูใช (ตารางที่ 44)
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ตารางที่ 44 การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนกตามลักษณะการทําธุรกรรม
การทําธุรกรรมการสั่งซื้อ*
สํานักพิมพ
(N=24)
ระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ (N=55)
ระบุวิธีการชําระเงิน (N=44)
ระบุวิธีการรับทรัพยากร (N=34)
ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง (N=22)
การใหขอมูลชวยเหลือผูใช (N=55)

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

24
18
15
9
24

มีธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
รอยละ
ราน
รอยละ
รวม
หนังสือ
(N=40)
(N=16)
100.00
16
100.00
40
75.00
14
87.50
32
62.50
12
75.00
27
37.50
8
50.00
17
100.00
16
100.00
40

รอยละ

100.00
80.00
67.50
42.50
100.00

ไมมีธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
สํานักพิมพ รอยละ
ราน
รอยละ
รวม
(N=21)
หนังสือ
(N=23)
(N=2)
14
66.67
1
50.00
15
11
52.38
1
50.00
12
6
28.57
1
50.00
7
4
19.05
1
50.00
5
14
66.67
1
50.00
15

รอยละ

65.22
52.17
30.43
21.74
65.22

97

2.7.1 ขั้นตอนการสั่งซื้อที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
จากการวิเคราะหเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 55 เว็บไซต ที่
ระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ (จากตารางที่ 43) พบวา จํานวนมากที่สุดมีขั้นตอนการสั่งซื้อทางโทรศัพท
จํานวน 23 เว็บไซต (รอยละ 41.82) รองลงมาตามลําดับเปนระบบตะกรารับการสั่งซื้อจํานวน 22
เว็บไซต (รอยละ 40.00) และไปรษณียจํานวน 21 เว็บไซต (รอยละ 38.18) จํานวนนอยที่สุดมีขั้น
ตอนการสั่งซื้อผานเว็บไซตอื่นจํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 9.09)
เว็บไซตของสํานักพิมพที่ระบุขั้นตอนการสั่งซื้อจํานวน 38 เว็บไซต พบวา จํานวน
มากที่สุดสั่งซื้อทางไปรษณียจํานวน 17 เว็บไซต (รอยละ 44.74) รองลงมาตามลําดับสั่งซื้อทาง
โทรศัพทจํานวน 15 เว็บไซต (รอยละ 39.47) และสั่งซื้อทางระบบตะกรารับการสั่งซื้อจํานวน 11
เว็บ ไซต (รอยละ 28.95) จํ านวนน อยที่สุด 5 เว็บ ไซต (รอยละ 13.16) มีขั้น ตอนการสั่งซื้อผ าน
เว็บไซตอื่น ไดแก นีโอเอ็ดดูเทนเมนท (สั่งซื้อผาน Chulabook.com และ Cudson.com) โปรวิชั่น
(สั่ ง ซื้ อ ผ า น Thai.com) สํ า นั ก พิ ม พ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย (สั่ ง ซื้ อ ผ า น Chulabook.com)
ซีเอ็ดยูเคชั่น (สั่งซื้อผาน Thai.com) และอมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง (สั่งซื้อผาน Niin.com)
เว็ บ ไซต ข องร า นหนั ง สื อ ที่ ร ะบุ ขั้ น ตอนการสั่ ง ซื้ อ จํ า นวน 17 เว็ บ ไซต พบว า
สวนใหญสั่งซื้อผานระบบตะกรารับการสั่งซื้อจํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 64.71) รองลงมาตาม
ลําดับสั่งซื้อทางโทรศัพทจํานวน 7 เว็บไซต (รอยละ 41.18) และสั่งซื้อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 35.29) จํานวนนอยที่สุด 2 เว็บไซต (รอยละ 11.76) สั่งซื้อผานระบบ
ออนไลนแบบกรอกแบบฟอรม ไดแก บอบบี้บุคสโตร และเออารฟอรยูช็อป (ตารางที่ 45)
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ตารางที่ 45 ขั้นตอนการสั่งซื้อที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
ขั้นตอนการสั่งซื้อ*

โทรศัพท
โทรสาร
ไปรษณีย
ระบบออนไลนแบบตะกรารับ
การสั่งซื้อ
ระบบออนไลนแบบกรอกแบบฟอรม
ระบบออนไลนแบบผานเว็บไซตอื่น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส

เว็บไซตสํานักพิมพ
(N=38)
จํานวน รอยละ
15
39.47
10
26.32
17
44.74
11
28.95
8
5
9

21.05
13.16
23.68

เว็บไซตรานหนังสือ
(N=17)
จํานวน รอยละ
7
41.18
4
23.53
4
23.53
11
64.71
2
6

11.76
35.29

รวม
(N=55)
จํานวน รอยละ
23
41.82
14
25.45
21
38.18
22
40.00
10
5
15

18.18
9.09
27.27

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
เมื่อพิจารณาเว็บไซตตามลักษณะการทําธุรกรรมการสั่งซื้อ พบวา เว็บไซตที่มี
การทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต จํานวน 40 เว็บไซต (จากตารางที่ 44) จํานวนมากที่สุดมี
ขั้นตอนการสั่งซื้อผานระบบตะกรารับการสั่งซื้อจํานวน 22 เว็บไซต (รอยละ 55.00) รองลงมาตาม
ลําดั บ สั่ งซื้ อทางโทรศั พ ท และทางจดหมายอิเล็ก ทรอนิก สจํ านวนเท ากั น 15 เว็บ ไซต (รอ ยละ
37.50) และสั่งซื้อทางไปรษณียจํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 32.50) จํานวนนอยที่สุด 2 เว็บไซต
(รอยละ 5.00) สั่งซื้อผานเว็บไซตอื่น ไดแก ซีเอ็ดยูเคชั่น (สั่งซื้อผาน Thai.com) และอมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง (สั่งซื้อผาน Niin.com)
เว็บไซตของสํานักพิมพที่มีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตจํานวน 24
เว็บ ไซต พบวา จํานวนมากที่ สุ ด มี ขั้ น ตอนการสั่ งซื้อ ผา นระบบตะกรารับ การสั่ งซื้อจํา นวน 11
เว็บไซต (รอยละ 45.83) รองลงมาตามลําดับสั่งซื้อทางไปรษณีย และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
จํานวนเทากัน 9 เว็บไซต (รอยละ 37.50) และมีจํานวนเทากัน 8 เว็บไซต (รอยละ 33.33) ที่สั่งซื้อ
ทางโทรศัพท และผานการกรอกแบบฟอรม จํานวนนอยที่สุด 2 เว็บไซต (รอยละ 8.33) สั่งซื้อผาน
เว็บไซตอื่น ไดแก ซีเอ็ดยูเคชั่น (สั่งซื้อผาน Thai.com) และอมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง (สั่งซื้อ
ผาน Niin.com)
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เว็บไซตของรานหนังสือที่มีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตจํานวน 16
เว็บไซต พบวา สวนใหญ มี ขั้นตอนการสั่งซื้อผานระบบตะกรารับการสั่งซื้อจํานวน 11 เว็บไซต
(รอยละ 68.75) รองลงมาตามลําดับสั่งซื้อทางโทรศัพทจํานวน 7 เว็บไซต (รอยละ 43.75) และ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 37.50) จํานวนนอยที่สุด 2 เว็บไซต สั่งซื้อ
ผานการกรอกแบบฟอรม และไมมีเว็บไซตใดที่มีขั้นตอนการสั่งซื้อผานเว็บไซตอื่นเลย
เว็ บ ไซต ที่ ไ ม มี ก ารทํ า ธุ ร กรรมการสั่ ง ซื้ อ บนอิ น เทอร เน็ ต จํ า นวน 15 เว็ บ ไซต
จํานวนมากที่ สุด มี ขั้น ตอนการสั่ งซื้อทางโทรศัพ ท และทางไปรษณี ย จํานวนเท ากัน 8 เว็บ ไซต
(รอยละ 53.33) สั่งซื้อทางโทรสารจํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 40.00) และสั่งซื้อผานเว็บไซตอื่น
จํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ 20.00) ไดแก นีโอเอ็ดดูเทนเมนท (สั่งซื้อผาน Chulabook.com และ
Cudson.com) โปรวิชั่น (สั่งซื้อผาน Thai.com) สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สั่งซื้อผาน
Chulabook.com) และไม มี เ ว็ บ ไซต ใ ดที่ มี ขั้ น ตอนการสั่ ง ซื้ อ ผ า นระบบตะกร า รั บ การสั่ ง ซื้ อ
ผานการกรอกแบบฟอรม และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเลย
เว็บไซตของสํานักพิมพที่ไมมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตจํานวน 14
เว็ บ ไซต พบวา จํ า นวนมากที่ สุ ด มี ขั้ น ตอนการสั่ ง ซื้ อ ทางไปรษณี ย จํ า นวน 8 เว็ บ ไซต (รอ ยละ
57.14) รองลงมาสั่งซื้อทางโทรศัพ ทจํานวน 7 เว็บไซต (รอยละ 50.00) และสั่งซื้อทางโทรสาร
จํานวน 6 เว็บ ไซต (รอยละ 42.86) จํานวนนอ ยที่ สุด 3 เว็บ ไซต (รอยละ 21.43) มี ขั้น ตอนการ
สั่งซื้อผานเว็บไซตอื่น
เว็บไซตของรานหนังสือที่ไมมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตจํานวน 1
เว็บไซต ระบุขั้นตอนการสั่งซื้อผานทางโทรศัพทเทานั้น (ตารางที่ 46)
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ตารางที่ 46 ขั้นตอนการสั่งซื้อที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนกตามลักษณะการทําธุรกรรม
ขั้นตอนการสั่งซื้อ*
(N=55)

โทรศัพท (N=23)
โทรสาร (N=14)
ไปรษณีย (N=21)
ระบบออนไลนแบบตะกรารับ
การสั่งซื้อ (N=22)
ระบบออนไลนแบบ
กรอกแบบฟอรม (N=10)
ระบบออนไลนแบบ
ผานเว็บไซตอื่น (N=5)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (N=15)

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

8
4
9
11

มีธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
รอยละ
ราน
รอยละ
รวม
หนังสือ
(N=40)
(N=16)
33.33
7
43.75
15
16.67
4
25.00
8
37.50
4
25.00
13
45.83
11
68.75
22

8

33.33

2

12.50

10

25.00

-

-

-

-

-

-

2

8.33

-

-

2

5.00

3

21.43

-

-

3

20.00

9

37.50

6

37.50

15

37.50

-

-

-

-

-

-

สํานักพิมพ
(N=24)

รอยละ

สํานักพิมพ
(N=14)

37.50
20.00
32.50
55.00

7
6
8
-

ไมมีธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
รอยละ
ราน
รอยละ
รวม
หนังสือ
(N=15)
(N=1)
50.00
1
100.00
8
42.86
6
57.14
8
-

รอยละ

53.33
40.00
53.33
-
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2.7.2 วิธีการชําระเงินที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการชําระเงินสดผานธนาคาร ธนาณั ติสั่งจายหรือ
ตั๋วแลกเงิน เช็คสั่งจาย บัตรเครดิต พัสดุเก็บเงินปลายทาง จายผานพนักงานสงของ โอนเงิน
ผานเครื่องเอทีเอ็ม โอนเงินผานโทรศัพท โอนเงินผานโทรศัพทมือถือ และโอนเงินผานเว็บไซต
เมื่อวิเคราะหวิธีการชําระเงินที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
จํานวน 44 เว็บไซต (จากตารางที่ 43) พบวา เกือบทั้งหมดมีวิธีการชําระเงินผานธนาคารจํานวน
38 เว็บไซต (รอยละ 86.36) รองลงมาตามลําดับมีวิธีการชําระเงินทางธนาณัติสั่งจายหรือตั๋วแลก
เงินจํานวน 34 เว็บไซต (รอยละ 77.27) และทางเช็คสั่งจายจํานวน 16 เว็บไซต (รอยละ 36.36)
จํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต (รอยละ 2.27) มีวิธีการชําระเงินทางการโอนเงินผานโทรศัพท ไดแก
เออารฟอรยูช็อป และไมมีเว็บไซตใดที่มีวิธีการชําระเงินทางการโอนเงินผานโทรศัพทมือถือ และ
โอนเงินผานเว็บไซตเลย
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 29 เว็บไซต พบวา สวนใหญมีวิธีการชําระเงินผาน
ธนาคารจํานวน 24 เว็บไซต (รอยละ 82.76) รองลงมาตามลําดับมีวิธีการชําระเงินทางธนาณัติ
สั่งจายหรือตั๋วแลกเงินจํานวน 22 เว็บไซต (รอยละ 75.86) และทางเช็คสั่งจายจํานวน 13 เว็บไซต
(รอยละ 44.83) จํานวนนอยที่สุดเทากัน 1 เว็บไซต (รอยละ 3.45) มีวิธีการชําระเงินทางพัสดุเก็บ
เงินปลายทาง ไดแก ไอทีบุคเฮาส และทางการโอนเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม ไดแก สีมวงออน
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 15 เว็บไซต พบวา เกือบทั้งหมด มีวิธีการชําระเงิน
ผ า นธนาคารจํ า นวน 14 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 93.33) รองลงมาตามลํ า ดั บ มี วิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น ทาง
ธนาณัติสั่งจายหรือตั๋วแลกเงินจํานวน 12 เว็บไซต (รอยละ 80.00) และทางบัตรเครดิตจํานวน 7
เว็บไซต (รอยละ 46.67) จํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต (รอยละ 6.67) มีวิธีการชําระเงินทางการโอน
เงินผานโทรศัพท ไดแก เออารฟอรยูช็อป (ตารางที่ 47)
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ตารางที่ 47 วิธีการชําระเงินที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
วิธีการชําระเงิน*

ชําระเงินสดผานธนาคาร
ธนาณัติสั่งจาย หรือตั๋วแลกเงิน
เช็คสั่งจาย
บัตรเครดิต
พัสดุเก็บเงินปลายทาง
จายผานพนักงานสงของ
โอนเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม
โอนเงินผานโทรศัพท
โอนเงินผานโทรศัพทมือถือ
โอนเงินผานเว็บไซต

เว็บไซตสํานักพิมพ
(N=29)
จํานวน รอยละ
24
82.76
22
75.86
13
44.83
8
27.59
1
3.45
3
10.34
1
3.45
-

เว็บไซตรานหนังสือ
(N=15)
จํานวน รอยละ
14
93.33
12
80.00
3
20.00
7
46.67
4
26.67
4
26.67
2
13.33
1
6.67
-

รวม
(N=44)
จํานวน รอยละ
38
86.36
34
77.27
16
36.36
15
34.09
5
11.36
7
15.91
3
6.82
1
2.27
-

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
เมื่ อ พิ จ ารณ าเว็ บ ไซต ที่ มี ก ารทํ า ธุ ร กรรมการสั่ ง ซื้ อ บนอิ น เทอร เ น็ ต ที่ ร ะบุ
วิธีการชําระเงินจํานวน 32 เว็บไซต (จากตารางที่ 44) พบวา เกือบทั้งหมดมีวิธีการชําระเงินผาน
ธนาคารจํานวน 29 เว็บไซต (รอยละ 90.63) รองลงมาตามลําดับมีวิธีการชําระเงินทางธนาณัติ
สั่งจายหรือตั๋วแลกเงินจํานวน 23 เว็บไซต (รอยละ 71.88) และทางบัตรเครดิตจํานวน 13 เว็บไซต
(รอยละ 40.63) จํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต (รอยละ 3.13) มีวิธีการชําระเงินทางการโอนเงินผาน
โทรศัพท ไดแก เออารฟอรยูช็อป
เว็บไซตของสํานักพิมพที่ระบุวิธีการชําระเงินจํานวน 18 เว็บไซต พบวา สวนใหญ
มีวิธีการชําระเงินผานธนาคารจํานวน 15 เว็บไซต (รอยละ 83.33) รองลงมาตามลําดับมีวิธีการ
ชําระเงิน ทางธนาณั ติสั่งจายหรือตั๋วแลกเงิน จํ านวน 12 เว็บ ไซต (รอยละ 66.67) และทางเช็ค
สั่งจายจํานวน 8 เว็บไซต (รอยละ 44.44) จํานวนนอยที่สุดเทากัน 1 เว็บไซต (รอยละ 5.56) มีวิธี
การชําระเงินทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง ไดแก ไอทีบุคเฮาส และทางการโอนเงินผานเอทีเอ็ม ไดแก
สีมวงออน
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เว็ บ ไซต ข องร า นหนั ง สื อ ที่ ร ะบุ วิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น จํ า นวน 14 เว็ บ ไซต พบว า
ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) มีวิธีการชําระเงินผานธนาคาร รองลงมาตามลําดับมีวิธีการชําระเงิน
ทางธนาณัติสั่งจายหรือตั๋วแลกเงินจํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 78.57) และทางบัตรเครดิตจํานวน
7 เว็บไซต (รอยละ 50.00) จํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต (รอยละ 5.56) มีวิธีการชําระเงินทางการ
โอนเงินทางโทรศัพท ไดแก เออารฟอรยูช็อป
เว็ บ ไซต ที่ ไม มี ก ารทํ า ธุ รกรรมการสั่ ง ซื้ อ บนอิ น เทอร เน็ ต ที่ ระบุ วิธี ก ารชํ า ระเงิน
จํานวน 12 เว็บ ไซต พบวา เกื อบทั้ งหมดมี วิธี ก ารชําระเงิน ทางธนาณั ติสั่ งจายหรือตั๋ ว แลกเงิน
จํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 91.67) รองลงมาตามลําดับมีวิธีการชําระเงินสดผานธนาคารจํานวน
9 เว็บไซต (รอยละ 75.00) และทางเช็คสั่งจายจํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 41.67) จํานวนนอย
ที่สุ ด 2 เว็บ ไซต (รอยละ 16.67) มี วิธีการชําระเงิน ทางบั ต รเครดิ ต ได แก โปรวิชั่น และเออารอินฟอรเมชันแอนดพับลิเคชัน และไมมีเว็บไซตใดที่มีวิธีการชําระเงินทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง
จายผานพนักงานสงของ โอนเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม และโอนเงินผานโทรศัพทเลย
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 11 เว็บไซต พบวา เกือบทั้งหมดมีวิธีการชําระเงิน
ทางธนาณัติสั่งจายหรือตั๋วแลกเงินจํานวน 10 เว็บไซต (รอยละ 90.91) รองลงมาตามลําดับมีวิธี
การชําระเงิน สดผานธนาคารจํานวน 9 เว็บไซต (รอยละ 81.82) และทางเช็คสั่งจายจํานวน 5
เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 45.45) จํ า นวนน อ ยที่ สุ ด 2 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 18.18) มี วิ ธี ก ารชํ า ระเงิน ทาง
บัตรเครดิต ไดแก โปรวิชั่น และเออารอินฟอรเมชันแอนดพับลิเคชัน
เว็ บ ไซต ของรา นหนั งสื อ 1 เว็บ ไซต (รอ ยละ 100.00) ระบุ วิ ธีก ารชํ า ระเงิน ทาง
ธนาณัติสั่งจายหรือตั๋วแลกเงินเทานั้น (ตารางที่ 48)
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ตารางที่ 48 วิธีการชําระเงินที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนกตามลักษณะการทําธุรกรรม
วิธีการชําระเงิน*
(N=44)

ชําระเงินสดผานธนาคาร (N=38)
ธนาณัติสั่งจาย หรือตั๋วแลกเงิน (N=34)
เช็คสั่งจาย (N=16)
บัตรเครดิต (N=15)
พัสดุเก็บเงินปลายทาง (N=5)
จายผานพนักงานสงของ (N=7)
โอนเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม (N=3)
โอนเงินผานโทรศัพท (N=1)
โอนเงินผานโทรศัพทมือถือ
โอนเงินผานเว็บไซต

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํานักพิมพ
(N=18)
15
12
8
6
1
3
1
-

มีธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
รอยละ
ราน
รอยละ
รวม รอยละ สํานักพิมพ
หนังสือ
(N=32)
(N=11)
(N=14)
83.33
14
100.00
29
90.63
9
66.67
11
78.57
23
71.88
10
44.44
3
21.43
11
34.38
5
33.33
7
50.00
13
40.63
2
5.56
4
28.57
5
15.63
16.67
4
28.57
7
21.88
5.56
2
14.29
3
9.38
1
7.14
1
3.13
-

ไมมีธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
รอยละ
ราน
รอยละ
รวม
หนังสือ
(N=12)
(N=1)
81.82
9
90.91
1
100.00
11
45.45
5
18.18
2
-

รอยละ

75.00
91.67
41.67
16.67
-
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2.7.3 วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพ
และรานหนังสือ
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการรับทรัพยากรสารนิเทศทางพัสดุไปรษณี ย ทาง
พัสดุไปรษณียดวนพิเศษ ทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง จัดสงโดยพนักงานสงของ และบริษัทขนสง
เอกชน
จากการวิเคราะหวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศของเว็บไซตของสํานักพิมพและ
รา นหนั ง สื อ จํ า นวน 34 เว็ บ ไซต (จากตารางที่ 43) พบว า เกื อ บทั้ ง หมดมี วิธี ก ารรั บ ทรัพ ยากร
สารนิเทศทางพัสดุไปรษณียจํานวน 33 เว็บไซต (รอยละ 97.06) รองลงมารับทรัพยากรสารนิเทศ
ทางการจัดสงโดยพนักงานสงของจํานวน 10 เว็บไซต (รอยละ 29.41) และทางพัสดุเก็บเงินปลาย
ทางจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 11.76) จํานวนนอยที่สุดเทากัน 2 เว็บไซต (รอยละ 5.88) มีวธิ กี าร
รับทรัพยากรสารนิเทศทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ และบริษัทขนสงเอกชน
เว็บไซตของสํานักพิ มพจํานวน 21 เว็บไซต เกือบทั้งหมดมีวิธีการรับทรัพยากร
สารนิเทศทางพัสดุไปรษณียจํานวน 20 เว็บไซต (รอยละ 95.24) รองลงมารับทรัพยากรสารนิเทศ
ทางการจัดสงโดยพนักงานสงของจํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 28.57) และจํานวนนอยที่สุดเทากัน
1 เว็บไซต (รอยละ 4.76) มีวิธีรับทรัพยากรสารนิเทศทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ ทางพัสดุเก็บเงิน
ปลายทาง และบริษัทขนสงเอกชน
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 13 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) มีวิธี
การรับทรัพยากรสารนิเทศทางพัสดุไปรษณีย รองลงมารับทรัพยากรสารนิเทศทางการจัดสงโดย
พนั ก งานส ง ของจํ า นวน 4 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 30.77) และทางพั ส ดุ เก็ บ เงิน ปลายทางจํ า นวน 3
เว็บไซต (รอยละ 23.08) จํานวนนอยที่สุดเทากัน 1 เว็บไซต (รอยละ 7.69) มีวิธีการรับทรัพยากร
สารนิเทศทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ และบริษัทขนสงเอกชน (ตารางที่ 49)
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ตารางที่ 49 วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ*

ทางพัสดุไปรษณีย
ทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ
ทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง
จัดสงโดยพนักงานสงของ
บริษัทขนสงเอกชน

เว็บไซตสํานักพิมพ
(N=21)
จํานวน รอยละ
20
95.24
1
4.76
1
4.76
6
28.57
1
4.76

เว็บไซตรานหนังสือ
(N=13)
จํานวน รอยละ
13
100.00
1
7.69
3
23.08
4
30.77
1
7.69

รวม
(N=34)
จํานวน รอยละ
33
97.06
2
5.88
4
11.76
10
29.41
2
5.88

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
เมื่อวิเคราะหวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศที่ปรากฏในเว็บไซตของสํานักพิมพและ
รานหนังสือตามลักษณะการทําธุรกรรม พบวา เว็บไซตที่มีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
จํ า นวน 27 เว็ บ ไซต (จากตารางที่ 44) เกื อ บทั้ ง หมดมี วิธี ก ารรับ ทรัพ ยากรสารนิ เทศทางพั ส ดุ
ไปรษณียจํานวน 26 เว็บไซต (รอยละ 96.30) รองลงมารับทรัพยากรสารนิเทศทางการจัดสงโดย
พนั ก งานส ง ของจํ า นวน 9 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 33.33) และทางพั ส ดุ เก็ บ เงิน ปลายทางจํ า นวน 4
เว็บไซต (รอยละ 14.81) จํานวนนอยที่สุดเทากัน 2 เว็บไซต (รอยละ 7.41) มีวิธีการรับทรัพยากร
สารนิเทศทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ และบริษัทขนสงเอกชน
เว็บไซตของสํานักพิ มพจํานวน 15 เว็บไซต เกือบทั้งหมดมีวิธีการรับทรัพยากร
สารนิเทศทางพัสดุไปรษณียจํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 93.33) รองลงมารับทรัพยากรสารนิเทศ
ทางการจัดสงโดยพนักงานสงของจํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 33.33) และจํานวนนอยที่สุดเทากัน
1 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 6.67) มี วิ ธี ก ารรับ ทรัพ ยากรสารนิ เทศทางพั ส ดุ ไปรษณี ย ด ว นพิ เศษ ได แ ก
Hot&Spicy ทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง ไดแก พีบีฟอเรนบุคสเซ็นเตอร และบริษัทขนสงเอกชน
ไดแก สามยานดอทคอม
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เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 12 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) มีวิธี
การรับทรัพยากรสารนิเทศทางพัสดุไปรษณีย รองลงมารับทรัพยากรสารนิเทศทางการจัดสงโดย
พนั ก งานส งของจํ านวน 4 เว็บ ไซต (รอ ยละ 33.33) และทางพั ส ดุ เก็ บ เงิน ปลายทางจํา นวน 3
เว็บไซต (รอยละ 25.00) จํานวนนอยที่สุดเทากัน 1 เว็บไซต (รอยละ 8.33) มีวิธีการรับทรัพยากร
สารนิเทศทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ ไดแก ปูทะเลย และบริษัทขนสงเอกชน ไดแก เอ็ดดูเท็กซ
เว็ บ ไซต ที่ ไม มี ก ารทํ า ธุรกรรมการสั่ งซื้ อ บนอิ น เทอรเน็ ต จํ า นวน 7 เว็ บ ไซต ทุ ก
เว็บไซต (รอยละ 100.00) มีวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศทางพัสดุไปรษณี ย และมี 1 เว็บไซต
(รอยละ 14.29) ที่ใชการจัดสงโดยพนักงานสงของ ไดแก เออารอินฟอรเมชันแอนดพับลิเคชัน และ
ไมมีเว็บไซตใดที่มีวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศทางพัสดุไปรษณี ยดวนพิเศษ ทางพัสดุเก็บเงิน
ปลายทาง และบริษัทขนสงเอกชนเลย
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 6 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00) มีวิธีการ
รับทรัพยากรสารนิเทศทางพัสดุไปรษณีย และมี 1 เว็บไซต (รอยละ 16.67) ที่ใชการจัดสงโดย
พนักงานสงของ ไดแก เออารอินฟอรเมชันแอนดพับลิเคชัน
เว็ บ ไซต ข องร า นหนั ง สื อ จํ า นวน 1 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 100.00) ระบุ วิ ธี ก ารรั บ
ทรัพยากรสารนิเทศทางพัสดุไปรษณียเทานั้น (ตารางที่ 50)
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ตารางที่ 50 วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจําแนกตามลักษณะการทําธุรกรรม
วิธีการรับ
ทรัพยากรสารนิเทศ*
(N=34)

ทางพัสดุไปรษณีย (N=33)
ทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ (N=2)
ทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง (N=4)
จัดสงโดยพนักงานสงของ (N=10)
บริษัทขนสงเอกชน (N=2)

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

มีธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
สํานักพิมพ
(N=15)

รอยละ

14
1
1
5
1

93.33
6.67
6.67
33.33
6.67

ราน
หนังสือ
(N=12)
12
1
3
4
1

ไมมีธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต

รอยละ

รวม
(N=27)

รอยละ

สํานักพิมพ
(N=6)

รอยละ

100.00
8.33
25.00
33.33
8.33

26
2
4
9
2

96.30
7.41
14.81
33.33
7.41

6
1
-

100.00
16.67
-

ราน
หนังสือ
(N=1)
1
-

รอยละ

รวม
(N=7)

รอยละ

100.00
-

7
1
-

100.00
14.29
-
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2.7.4 คาธรรมเนียมการจัดสงที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 22 เว็บไซต ที่ระบุคาธรรมเนียม
การจัดสง จําแนกเปนเว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 13 เว็บไซต และเว็บไซตของรานหนังสือ
จํานวน 9 เว็บไซต โดยคาธรรมเนียมการจัดสงประกอบดวย การจัดสงฟรีบางกรณี การชําระคา
จัดสงโดยวิธีเหมาจาย และการจัดสงฟรีทุกกรณี ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จัดสงฟรีบางกรณี ระบุใน 12 เว็บไซต ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
เว็บไซตของสํานักพิมพ ไดแก
ใยไหม
สั่งซื้อ ตั้งแต 150 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา บวกคาจัดสง 10 บาท
วิทยพัฒน
สั่งซื้อ ตั้งแต 200 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา บวกคาจัดสง 10 บาท
ประพันธสาสน
สั่งซื้อ ตั้งแต 500 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา บวกคาจัดสง 40 บาท
พีบีฟอเรนบุคสเซ็นเตอร สั่งซื้อ ตั้งแต 500 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา คิดราคาตามน้ําหนัก
ไอทีบุคเฮาส
สั่งซื้อ ตั้งแต 500 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา ไมระบุ
นานมีบุค
สั่งซื้อ ตั้งแต 2,000 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา ไมระบุ
เว็บไซตของรานหนังสือ
ศุนยหนังสือ มธ.
สยามอินเตอรคอมิกส
เออารฟอรยูช็อป
ไทยเน็ตบุค
Cartoon2hand
เอ็ดดูเท็กซ

ไดแก
สั่งซื้อ ตั้งแต 300 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา บวกคาจัดสง 15 บาท
สั่งซื้อ ตั้งแต 300 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา บวกคาจัดสง 20 บาท
สั่งซื้อ ตั้งแต 500 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา บวกคาจัดสง 40 บาท
สั่งซื้อ ตั้งแต 500 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา คิดราคาตามมูลคา
การสั่งซื้อ
สั่งซื้อ ตั้งแต 500 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา ไมระบุ
สั่งซื้อ ตั้งแต 2,000 บาท จัดสงฟรี ต่ํากวา คิดราคา 7 %
ของมูลคาการสั่งซื้อ
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2. ชําระคาจัดสงโดยวิธีเหมาจาย ระบุใน 5 เว็บไซต ดังนี้
เว็บไซตของสํานักพิมพ ไดแก ชมรมเด็ก (เลมละ 15 บาท) เคนิมาโปรแกรมมิ่งสตูดิโอ
(40 บาท ทั่วประเทศ) และ Hot&Spicy (จัดสงทางไปรษณียดวนพิเศษ หรือ โดยพนักงานสงของ
เพิ่มคาจัดสง 100 บาท/ครั้ง)
เว็บไซตของรานหนังสือ ได แ ก บ อ บบี้ บุ ค สโตร (เล ม ละ 25 บาท หากจั ด ส ง ทางพั ส ดุ
เก็บเงินปลายทาง เพิ่มอีก 50 บาท) และ ปูทะเลย (คิดคาบริการ 10 บาทตอการสั่งซื้อ 1 ครั้ง
และ ฟรี คาไปรษณีย)
3. การจัดสงฟรีทุกกรณี ระบุใน 5 เว็บไซต ดังนี้
เว็บไซตของสํานักพิมพ ไดแก วิตตี้กรุป วีเอสพีไทย สีมวงออน และ แสงดาว-สรอยทอง
เว็บไซตของรานหนังสือ ไดแก มติชนบุค
2.7.5 การใหขอมูลชวยเหลือผูใช
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 55 เว็บไซต (รอยละ 87.30) ที่มีขอ
มูลชวยเหลือผูใช จําแนกเปนเว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 38 เว็บไซต และเว็บไซตของ ราน
หนั ง สื อ 17 เว็ บ ไซต (จากตารางที่ 43) ให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ การทํ า ธุ ร กรรมการสั่ ง ซื้ อ
ทรัพยากรสารนิเทศ ในดานขั้นตอนการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ และ
คาธรรมเนียมการจัดสง ระบุในรายการเลือกวิธีการสั่งซื้อและชําระเงิน หนาโฮมเพจ หนารายการ
ทรัพยากรสารนิเทศ คําถามที่พบบอย หรือภายหลังการยืนยันการสั่งซื้อ เปนตน
สรุปจํานวนหัวขอของขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือใน
ประเทศไทย
จากการวิเคราะหจํานวนหัวขอของขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
จํานวน 63 เว็บไซต พบวา เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่มีหัวขอของขอมูลเกี่ยวกับ
เว็บไซตมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก เออารฟอรยูช็อปมีจํานวน 58 หัวขอ รองลงมาตามลําดับ คือ
ซีเอ็ดยูเคชั่นจํานวน 53 หัวขอ ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวน 50 หัวขอ นายอินทร
และดอกหญาออนไลนมีจํานวนเทากัน 49 หัวขอ และไอทีบุคเฮาสจํานวน 48 หัวขอ
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เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต พบวา เว็บไซตที่มีจํานวนหัวขอของขอมูลเกี่ยว
กับเว็บไซตมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก ซีเอ็ดยูเคชั่นจํานวน 53 หัวขอ รองลงมาตามลําดับ คือ
ดอกหญ า ออนไลน มี จํ า นวน 49 หั ว ข อ ไอที บุ ค เฮ า ส จํ า นวน 48 หั ว ข อ ประพั น ธ ส าส น และ
พีบีฟอเรนบุคสเซ็นเตอรมีจํานวนเทากัน 46 หัวขอ และนานมีบุคสจํานวน 42 หัวขอ
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต พบวา เว็บไซตที่มีจํานวนหัวขอของขอมูล
เกี่ยวกับเว็บไซตมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก เออารฟอรยูช็อปจํานวน 58 หัวขอ รองลงมาตาม
ลําดับ คือ ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวน 50 หัวขอ นายอินทรจํานวน 49 หัวขอ
บุคเชสทออนไลนจํานวน 43 หัวขอ และมติชนบุค สยามโนเวลลา และเอเชียบุคสมีจํานวนเทากัน
42 หัวขอ (ตารางที่ 51 และ 52)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห เ ว็ บ ไซต สํ า นั ก พิ ม พ แ ละร า นหนั ง สื อ ในประเทศไทย มี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเว็บไซตที่จัดทําโดยสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย ในดาน
เนื้อหาของเว็บไซต รูปแบบการนําเสนอ วิธีการเขาถึง การแสดงผล การเชื่อมโยง การปรับปรุง
สารนิเทศบนเว็บไซต และการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
สมมติฐานในการวิจัยมี 2 ประการ ดังนี้
1. เว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือ สวนใหญ มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา ทรัพ ยากร
สารนิเทศ การสงเสริมการขาย และองคประกอบเว็บไซต
2. เว็ บ ไซต ส ว นใหญ มี ก ารระบุ วั น ที่ ป รั บ ปรุ ง สารนิ เ ทศบนเว็ บ ไซต และมี ก ารทํ า
ธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เว็บไซตที่จัดทําโดยสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศ
ไทย ที่ เผยแพรในระหวางป พ.ศ.2544 - 2545 จํานวนทั้ งสิ้น 63 เว็บ ไซต ไดแก เว็บไซตของ
สํานักพิมพ จํานวน 45 เว็บไซต และ เว็บไซตของรานหนังสือ จํานวน 18 เว็บไซต
การวิ จั ย นี้ เป น การวิ จั ย เชิ งสํ า รวจ เครื่อ งมื อ ที่ ใช ในการวิ จั ย คื อ แบบบั น ทึ ก ข อ มู ล การ
วิเคราะห เว็บ ไซต สํ านั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั งสื อ ในประเทศไทย จํ านวน 63 ชุ ด สํ า หรับ วิเคราะห
เว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือ จํานวน 63 เว็บไซต
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 63 เว็บไซต พบวา
สวนใหญ เปนเว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต (รอยละ 71.43) และเปนเว็บไซตของ
รานหนังสือจํานวน 18 เว็บไซต (รอยละ 28.57)
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1.1 ที่อยูเว็บไซต
เว็บไซตของสํานักพิมพ และรานหนังสือสวนใหญ ใชที่อยูเว็บไซตเปน .com จํานวน 43
เว็บ ไซต (รอ ยละ 68.25) รองลงมาใช .co.th จํานวน 13 เว็บ ไซต (รอยละ 20.63) และใช .net
จํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 7.95) จํานวนนอยที่สุดใช .ac.th มีจํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 3.17)
เว็บไซตของสํานักพิมพใชที่อยูเว็บไซตเปน .com จํานวน 30 เว็บไซต ใช .co.th จํานวน
11 เว็บไซต ใช .net จํานวน 3 เว็บไซต และใช .ac.th จํานวน 1 เว็บไซต
เว็บไซตของรานหนังสือใชที่อยูเว็บไซตเปน .com จํานวน 13 เว็บไซต ใช .co.th และ
.net จํานวนเทากัน 2 เว็บไซต และใช .ac.th จํานวน 1 เว็บไซต (ตารางที่ 1)
การที่ เว็บ ไซต ส ว นใหญ ใช ที่ อ ยู เว็บ ไซต เป น .com เนื่ อ งจาก .com เป น รูป แบบของชื่ อ
โดเมนสําหรับบริษัทหรือบุคคลทั่วไป ยอมาจาก commercial หมายถึง เว็บไซตประเภทธุรกิจหรือ
มีการคาขายเพื่อหวังผลกําไร
1.2 ประเภทขององคกร
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวนมากที่สุดเปนเว็บไซตประเภทผลิตและ
จําหนายออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต (รอยละ 38.10) รองลงมาเปนเว็บไซตประเภทผลิตจํานวน
21 เว็บไซต (รอยละ 33.33) เว็บไซตประเภทจําหนายออนไลนจํานวน 16 เว็บไซต (รอยละ 25.40)
และจํานวนนอยที่สุดเปนเว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนจํานวน 2 เว็บไซต (รอยละ 3.17)
เว็บไซตของสํานักพิมพ พบวา จํานวนมากที่สุดเปนเว็บไซตประเภทผลิตและจําหนาย
ออนไลนจํานวน 24 เว็บไซต และเปนเว็บไซตประเภทผลิตจํานวน 21 เว็บไซต
เว็บไซตของรานหนังสือ พบวา จํานวนมากที่สุดเปนเว็บไซตประเภทจําหนายออนไลน
จํานวน 16 เว็บไซต และเปนเว็บไซตประเภทไมจําหนายออนไลนจํานวน 2 เว็บไซต (ตารางที่ 2)
การที่เว็บไซตของสํานักพิมพมีประเภทขององคกรเปนประเภทผลิต และผลิตและจําหนาย
ออนไลน และเว็บไซตของรานหนังสือมีประเภทขององคกรเปนประเภทจําหนายออนไลนและ
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ประเภทไมจําหนายออนไลน อาจเนื่องมาจากลักษณะการดําเนินงานที่เว็บไซตของรานหนังสือ
ตางจากเว็บไซตของรานหนังสือเพราะตองทําหนาที่เปนผูผลิตทรัพยากรสารนิเทศดวย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
2.1 เนื้อหาของเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 63 เว็บไซตทั้งหมด (รอยละ 100.00) มี
เนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย และการสงเสริมการขาย รองลงมามี
เนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซตจํานวน 62 เว็บไซต (รอยละ 98.41) และมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู
จัดทําจํานวน 58 เว็บไซต (รอยละ 92.06)
เว็บไซตของสํานักพิมพทั้งหมด 45 เว็บไซต มีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิต
และ/หรือจําหนาย การสงเสริมการขายและองคประกอบเว็บไซต และมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา
จํานวน 42 เว็บไซต สวนเว็บไซตที่ไมมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําจํานวน 3 เว็บไซต ไดแก คมบาง
ซอฟทเพรสบุค และไพลินบุคเน็ท
เว็บไซตของรานหนังสือทั้งหมด 18 เว็บไซต มีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิต
และ/หรือจําหนายและการสงเสริมการขาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซตจํานวน 17
เว็บไซต และมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําจํานวน 16 เว็บไซต สวนเว็บไซตที่ไมมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค
ประกอบเว็บไซต ไดแก Thaiusebook และเว็บไซตที่ไมมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา ไดแก นวบรรณ
และบอบบี้บุคสโตร (ตารางที่ 3)
การที่เว็บไซตทั้งหมดมีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย และ
การสงเสริมการขาย และสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต และผูจัดทํา เนื่องจากใน
การประกอบธุรกิจบนอินเทอรเน็ต องคกรตองใหสารนิเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจสั่งซื้อสินคา
ประกอบดวย ขอมูลสินคาและบริการ การสงเสริมการขาย องคประกอบเว็บไซต และเพื่อสราง
ความเชื่อถือแกผูซื้อสินคาควรใหขอมูลเกี่ยวกับผูจัดทําดวย (ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แหงประเทศไทย, 2543: 127)
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ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้ที่พบวา เว็บไซตทั้งหมดมีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศทีผ่ ลิต
และ/หรือจําหนาย และการสงเสริมการขาย และสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต
และเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Cockburn and Wilson (1995) ที่พบวา
เว็บไซตขององคกรธุรกิจจํานวนมากที่สุดใชเว็บไซตเพื่อใหขอมูลสินคาและบริการ
ดังนั้น จากสมมติฐานขอที่ 1 ที่วา เว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญ มี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ผู จั ด ทํ า ทรั พ ยากรสารนิ เทศ การส งเสริม การขาย และองค ป ระกอบ
เว็บไซต ผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองสมมติฐาน
2.1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา
เว็บไซต 58 เว็บไซต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําเกือบทั้งหมดมีที่อยูที่สามารถติด
ตอไดจํานวน 54 เว็บไซต (รอยละ93.10) รองลงมาซึ่งเปนสวนใหญเหมือนกันคือ การแนะนําองค
กรจํานวน 41 เว็บไซต (รอยละ 70.69) และใหขอมูลเว็บไซตอื่นๆ ขององคกรจํานวน 11 เว็บไซต
(รอยละ 18.97)
เว็บไซตของสํานักพิมพมีที่อยูที่สามารถติดตอไดจํานวน 40 เว็บไซต การแนะนํา
องคกรจํานวน 30 เว็บไซต และเว็บไซตอื่นๆขององคกรจํานวน 7 เว็บไซต
เว็บไซตของรานหนังสือมีที่อยูที่สามารถติดตอไดจํานวน 14 เว็บไซต การแนะนํา
องคกรจํานวน 11 เว็บไซต และเว็บไซตอื่นๆขององคกรจํานวน 4 เว็บไซต (ตารางที่ 5)
1) เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกร
เว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกรจํานวน 41 เว็บไซต สวนใหญมี เนือ้
หาเกี่ยวกับประวัติ และนโยบายและวัตถุประสงคจํานวนเทากัน 29 เว็บไซต (รอยละ 70.73) รอง
ลงมาตามลําดับมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินงานจํานวน 28 เว็บไซต (รอยละ 68.29) การบริหาร
งานจํานวน 11 เว็บไซต (รอยละ 26.83)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 30 เว็บไซต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกร
มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ นโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค และการดํ า เนิ น งานจํ า นวนเท า กั น 20
เว็บไซต สวนเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานมีจํานวน 10 เว็บไซต
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เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 11 เว็บไซต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกร
มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ และนโยบายและวัตถุประสงคจํานวนเทากัน 9 เว็บไซต มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการดําเนินงานจํานวน 8 เว็บไซต และการบริหารงานจํานวน 1 เว็บไซต (ตารางที่ 7)
การที่เว็บไซตมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําองคกร เนื่องจากเว็บไซตสามารถใชเปน
สื่อกลางในการประชาสัมพันธองคกร และเพื่อทําการตลาดและการโฆษณาไปยังผูชมทั่วโลก
2) เนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซตอื่นๆ ขององคกร
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซตอื่นๆ ขององคกร
จํานวน 11 เว็บไซต จําแนกเปนเว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 7 เว็บไซต และเว็บไซตของราน
หนังสื อจํานวน 4 เว็บ ไซต โดยแตละเว็บ ไซตระบุ เว็บ ไซตอื่น ๆ ขององค ก รจํานวนระหวาง 1-4
เว็บไซต (ตารางที่ 5)
3) เนื้อหาเกี่ยวกับที่อยูที่สามารถติดตอได
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 54 เว็บไซต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ที่อยูที่สามารถติดตอไดทั้งหมด (รอยละ 100.00) ใหที่อยูสํานักงาน สวนที่ใหที่อยูหนารานมี
จํานวน 14 เว็บไซต (รอยละ 25.93)
เว็บ ไซต ของสํ า นั ก พิ ม พ 40 เว็ บ ไซต ทุ ก เว็บ ไซต ให ที่ อ ยู สํ า นั ก งาน ส ว นที่ อ ยู
หนารานมีจํานวน 8 เว็บไซต
เว็ บ ไซต ข องร า นหนั ง สื อ 14 เว็ บ ไซต ทุ ก เว็ บ ไซต ให ที่ อ ยู สํ า นั ก งาน และมี 6
เว็บไซต ใหที่อยูหนาราน (ตารางที่ 9)
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2.1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือทั้งหมด 63 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ
100.00) มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภท ภาษา และรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย
ดังตอไปนี้
1) ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย
เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั ง สื อ เกื อ บทั้ งหมดผลิ ต และ/หรือ จํ า หน า ย
ทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือจํานวน 57 เว็บไซต (รอยละ 90.48) รองลงมาตามลําดับเปน
ประเภทวารสาร/นิตยสารจํานวน 16 เว็บไซต (รอยละ 25.40) ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสจํานวน
11 เว็บไซต (รอยละ 17.46) ประเภทสื่อโสตทัศนจํานวน 3 เว็บไซต (รอยละ 4.76) และจํานวน
นอยที่สุด 2 เว็บไซต (รอยละ 3.17) เปนประเภทหนังสือพิมพ
เว็บไซตของสํานักพิมพเกือบทั้งหมดผลิตและ/หรือจําหนายทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภทหนังสือจํานวน 39 เว็บไซต รองลงมาตามลําดับเปนประเภทวารสาร/นิตยสารจํานวน 13
เว็บไซต ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสจํานวน 7 เว็บไซต ประเภทสื่อโสตทัศนจํานวน 2 เว็บไซต และ
ประเภทหนังสือพิมพจํานวน 1 เว็บไซต
เว็บไซตของรานหนังสือทุกเว็บไซตจําหนายทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือ
รองลงมาตามลําดับเปนประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสจํานวน 4 เว็บไซต ประเภทวารสาร/นิตยสาร
จํานวน 3 เว็บไซต และจํานวน 1 เว็บไซตเทากันจําหนายทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือพิมพ
และประเภทสื่อโสตทัศน (ตารางที่ 11)
2) ภาษาของทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญผลิตและ/หรือจําหนายทรัพยากร
สารนิเทศภาษาไทยภาษาเดียวจํานวน 49 เว็บไซต (รอยละ 77.78) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวน 9 เว็บไซต (รอยละ14.29) และภาษาอังกฤษภาษาเดียวจํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 7.94)
ตามลําดับ
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เว็บไซตของสํานักพิมพเกือบทั้งหมดผลิตและ/หรือจําหนายทรัพยากรสารนิเทศ
ภาษาไทยภาษาเดียวจํานวน 39 เว็บไซต ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 4 เว็บไซต และ
ภาษาอังกฤษภาษาเดียวจํานวน 2 เว็บไซต
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวนมากที่สุดจําหนายทรัพยากรสารนิเทศภาษาไทย
ภาษาเดียวจํานวน 10 เว็บไซต ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 5 เว็บไซต และภาษาอังกฤษ
ภาษาเดียวจํานวน 3 เว็บไซต (ตารางที่ 13)
3) รายการทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและหรือจําหนาย
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือเกือบทั้งหมดระบุรายชื่อทรัพยากรสาร
นิเทศทั้งหมดจํานวน 59 เว็บไซต (รอยละ 93.65) รองลงมาตามลําดับเปนทรัพยากรสารนิเทศ
ใหมจํานวน 41 เว็บไซต (รอยละ 65.08) และทรัพยากรสารนิเทศแนะนําจํานวน 30 เว็บไซต (รอย
ละ 47.62) จํานวนนอยที่สุดระบุรายการทรัพ ยากรสารนิเทศระหวาง การจัดพิ ม พ จํานวน 11
เว็บไซต (รอยละ 17.46)
เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ เกื อ บทั้ ง หมดระบุ รายชื่ อ ทรัพ ยากรสารนิ เทศทั้ ง หมด
จํานวน 42 เว็บไซต รองลงมาตามลําดับระบุทรัพยากรสารนิเทศใหมจํานวน 31 เว็บไซต และ
ทรัพยากรสารนิเทศแนะนําจํานวน 21 เว็บไซต จํานวนนอยที่สุดเทากัน 8 เว็บไซต ระบุรายการ
ทรัพยากรสารนิเทศระหวางการจัดพิมพ และทรัพยากรสารนิเทศราคาพิเศษ
เว็บ ไซต ข องรา นหนั ง สื อ เกื อ บทั้ งหมดระบุ รายชื่ อ ทรัพ ยากรสารนิ เทศทั้ งหมด
จํานวน 17 เว็บไซต รองลงมาตามลําดับระบุทรัพยากรสารนิเทศใหมจํานวน 10 เว็บไซต และ
ทรัพยากรสารนิเทศแนะนําจํานวน 9 เว็บไซต จํานวนนอยที่สุดระบุทรัพยากรสารนิเทศระหวาง
การจัดพิมพจํานวน 3 เว็บไซต (ตารางที่ 15)
การที่เว็บไซตเกือบทั้งหมดระบุรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมดของสํานักพิมพ
และรานหนังสือ และทรัพยากรสารนิเทศใหม ทําใหผูเขาชมเว็บไซตไดรับขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
สารนิ เทศที่ ผ ลิ ต และ/หรือ จํ า หน า ยเช น เดี ย วกั บ การเลื อ กซื้ อ ตามร า น และใช เว็ บ ไซต เป น สื่ อ
ประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่มีในสํานักพิมพและรานหนังสือ ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชดาภรณ ศิลตระกูล (2541) ที่พบวา รานหนังสือใชเว็บไซตเพื่อ
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การประชาสัมพันธขอมูลหนังสือผานการใหขอมูลหนังสือแนะนํา หนังสือใหม หนังสือขายดี และ
หนังสือที่ไดรับรางวัล
2.1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือเกือบทั้งหมดมีภาพปกจํานวน 60 เว็บไซต
(รอ ยละ 95.24) รองลงมาซึ่ ง เป น ส ว นใหญ เหมื อ นกั น คื อ ราคาจํ า นวน 58 เว็บ ไซต (รอ ยละ
92.06) และมีรายละเอียดทางบรรณานุกรมจํานวน 54 เว็บไซต (รอยละ 85.71) จํานวนนอยที่สุด
มีผูเขียน/ผูแปล/ ผูวาดภาพจํานวน 1 เว็บไซต (รอยละ 1.59)
เว็บไซตของสํานักพิมพเกือบทั้งหมดมีภาพปกจํานวน 44 เว็บไซต รองลงมาตาม
ลําดับมีราคาจํานวน 40 เว็บไซต และมีรายละเอียดทางบรรณานุกรมจํานวน 36 เว็บไซต จํานวน
นอยที่สุดเทากัน 1 เว็บไซต มีขอมูลผูเขียน/ผูแปล/ผูวาดภาพ ชื่อเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของ และความ
คิดเห็นของบรรณาธิการ
เว็บไซตของรานหนังสือทั้งหมดมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดทางบรรณานุกรม
และราคา รองลงมาตามลําดับมีภาพปกจํานวน 16 เว็บไซต และมีบรรณนิทัศน/สาระสังเขป
จํานวน 14 เว็บไซต จํานวนนอยที่สุดเทากัน 1 เว็บไซต มีขอมูลชื่อเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของ และความ
คิดเห็นของบรรณาธิการ (ตารางที่ 17)
การที่เว็บไซตเกือบทั้งหมดนําเสนอภาพปก ราคา รายละเอียดทางบรรณานุกรม
และบรรณนิทัศนและสาระสังเขป เปนขอมูลการสงเสริมการขาย เนื่องจากขอมูลเหลานี้จะเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเลือกซื้อ และภาพปกยังดึงดูดความสนใจของผูเขาชม เปนที่สังเกตวามี
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือเพียง 17 เว็บไซต (รอยละ 26.89) ที่ใหขอมูล ISBN
2.1.4 เนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 62 เว็บไซต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
องคประกอบเว็บไซตสวนใหญมีการแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซตจํานวน 50
เว็บไซต (รอยละ 80.65) รองลงมาซึ่งเปนสวนใหญเหมือนกันคือ บริการตอบคําถามจํานวน 45
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เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 72.58) และการนั บ สถิ ติ ก ารเยี่ ย มชมจํ า นวน 31 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 50.00)
จํานวนนอยที่สุด 3 เว็บไซต (รอยละ 4.84) มีการสนทนา
เว็บไซตของสํานักพิมพสวนใหญมีองคประกอบเว็บไซตเปนการแสดงความคิด
เห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซตจํานวน 34 เว็บไซต รองลงมาตามลําดับเปนบริการตอบคําถาม
จํ านวน 32 เว็บ ไซต การนั บ สถิติ ก ารเยี่ ย มชมจํานวน 23 เว็ บ ไซต และการสนทนาจํ า นวน 3
เว็บไซต
เว็บไซตของรานหนังสือเกือบทั้งหมดมีองคประกอบเว็บไซตเปนการแสดงความ
คิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซตจํานวน 16 เว็บไซต รองลงมาตามลําดับเปนบริการตอบคํา
ถามจํานวน 13 เว็บไซต และจํานวนเทากัน 8 เว็บไซต เปนบริการใหม การนับสถิติการเยี่ยมชม
และจดหมายขาว และมี 1 เว็บไซต เปนโฆษณาเสริม (ตารางที่ 19)
การที่ เว็บ ไซต ส วนใหญ มี เนื้ อ หาการแสดงความคิ ดเห็ น /ขอเสนอแนะเกี่ยวกั บ
เว็บไซต บริการตอบคําถาม และการนับสถิติการเยี่ยมชม เพื่อใชเว็บไซตสรางปฏิสัมพันธกับ
ลูกคาเพื่อใหไดขอมูลและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินการขายหรือการปรับปรุง
สินคาและบริการ และการนับสถิติการเยี่ยมชมทําใหทราบจํานวนผูเขาชมเว็บไซต ขอมูลเหลานี้
สามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
2.2 รูปแบบการนําเสนอสารนิเทศ
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 63 เว็บไซต ทุกเว็บไซต (รอยละ 100.00)
นําเสนอสารนิเทศมากกวา 1 รูปแบบ ไดแก ขอความปกติและขอความหลายมิติ มี 62 เว็บไซต
(รอยละ 98.41) ใชรูปภาพประกอบการนําเสนอสารนิเทศดวยและมีเพียง 1 เว็บไซต (รอยละ 1.59)
ที่มีการนําเสนอสารนิเทศในรูปแบบวีดิทัศนดวย ไดแก ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ไมมีเว็บไซตใดนําเสนอในรูปแบบการทําภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบเลย
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 45 เว็บไซต (รอยละ 100.00) ทุกเว็บไซตนําเสนอสารนิเทศ
มากกวา 1 รูปแบบ ไดแก ขอความปกติ ขอความหลายมิติ และรูปภาพ
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เว็ บ ไซต ข องร า นหนั ง สื อ จํ า นวน 18 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 100.00) ทุ ก เว็ บ ไซต นํ า เสนอ
สารนิเทศมากกวา 1 รูปแบบ ไดแก ขอความปกติ และขอความหลายมิติ มี 17 เว็บไซต (รอยละ
94.44) ใชรูปภาพประกอบการนําเสนอสารนิเทศดวย และมีเพียง 1 เว็บไซต (รอยละ 5.56) ที่มี
การนําเสนอสารนิเทศในรูปแบบวีดิทัศนดวย ไดแก ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตาราง
ที่ 21)
การที่เว็บไซตทั้งหมดนําเสนอสารนิเทศมากกวา 1 รูปแบบ ไดแก ขอความ และขอความ
หลายมิ ติ หรือ ส ว นใหญ มี รูป ภาพประกอบด ว ย เป น การออกแบบเว็บ ไซต ให น าสนใจโดยใช
สื่อประสม และเพื่อถายทอดความโดดเดน และสรางลักษณะเฉพาะของเว็บไซตขององคกรใหแตก
ตางจากเว็บไซตอื่นๆ และการที่ไมมีเว็บไซตใดนําเสนอในรูปแบบการทําภาพเคลื่อนไหวและเสียง
ประกอบ อาจเนื่ อ งมาจากข อ จํ า กั ด ต า งๆ ในการเข า ชม เช น เวลาที่ ใช ใ นการแสดงผล หรื อ
ความเร็วในการถายโอนขอมูล ผลการวิจัยในสวนนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Cockburn and
Wilson (1995) ที่พบวา เว็บไซตขององคกรธุรกิจจํานวนมากที่สุดนําเสนอสารนิเทศในรูปแบบขอ
ความ กราฟก และรูปภาพ และงานวิจัยของ Kipling and Wilson (1999) ที่พบวา สํานักพิมพ
และรานหนังสือสวนใหญนําเสนอ สารนิเทศในรูปแบบขอความ กราฟก และรูปภาพ
2.3 วิธีการเขาถึงสารนิเทศบนเว็บไซต
2.3.1 การเขาสูระบบ
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือทั้งหมด (รอยละ 100.00) ผูใชสามารถ
ผานเขาสูระบบไดโดยอัตโนมัติ และไมมีเว็บไซตใดเขาสูระบบโดยผานการลงทะเบียนแรกเขา
และโดยผานการสมัครสมาชิกที่ตองเสียคาใชจายเลย
2.3.2 ทางเลือกในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศ
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือทั้งหมดมีทางเลือกในการเขาถึงขอมูล 2
วิธี คือ โดยการสืบคนดูรายการเลือก และโดยสารบัญ/ดรรชนีของเว็บไซต รองลงมาเปนวิธีการ
สืบคนภายในเว็บไซตจํานวน 33 เว็บไซต (รอยละ 52.38) และจํานวนนอยที่สุดมีทางเลือกในการ
เขาถึงขอมูลโดยแผนที่เว็บไซตจํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 9.52)
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เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ ทุกเว็บไซตมีทางเลือกในการเขาถึงขอมูล
2 วิธี คือ โดยการสืบคนดูรายการเลือก และโดยสารบัญ/ดรรชนีของเว็บไซต รองลงมาเปนวิธีการ
สืบคนภายในเว็บไซตจํานวน 21 เว็บไซตและ 12 เว็บไซตตามลําดับ และจํานวนนอยที่สุดใหทาง
เลือกโดยแผนที่เว็บไซตจํานวน 4 เว็บไซตและ 2 เว็บไซตตามลําดับ (ตารางที่ 23)
การที่เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือออกแบบใหผูใชสืบคนดูโดยรายการ
เลือกเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ โดยการแสดงรายการทรัพยากร
สารนิเทศจากหมวดหมูใหญไปสูการจําแนกหมวดยอย และมีสารบัญ /ดรรชนีเว็บไซตเพื่อเขาสู
ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ละเอียดขึ้น
1) การสืบคนดูโดยรายการเลือก
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญจําแนกรายการเลือกตามกลุม
ทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 45 เว็บไซต (รอยละ 71.43) โดยจํานวนมากที่สุดจําแนกตามสาขา
วิชาจํานวน 33 เว็บไซต (รอยละ 73.33) (ตารางที่ 27) จําแนกตามกลุมผูผลิตจํานวน 6 เว็บไซต
โดยสวนใหญจําแนกตามสํานักพิมพจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 66.67) (ตารางที่ 29) สวนจํานวน
16 เว็บ ไซตที่ มีก ารจําแนกแบบอื่น ๆ นั้น (ตารางที่ 25) เปนการจําแนกตามชื่อเรื่องจํานวน 14
เว็บไซต
เว็บไซตของสํานักพิมพจําแนกรายการเลือกตามกลุมทรัพยากรสารนิเทศจํานวน
31 เว็บไซต โดยสวนใหญจําแนกตามสาขาวิชาจํานวน 22 เว็บไซต (ตารางที่ 27) และจําแนกตาม
กลุมผูผลิตจํานวน 3 เว็บไซต โดยจําแนกตามสํานักพิมพจํานวน 1 เว็บไซต (ตารางที่ 29) สวน
จํานวน 14 เว็บไซต ที่มีการจําแนกแบบอื่นๆ นั้นเปนการจําแนกตามชื่อเรื่องจํานวน 13 เว็บไซต
เว็บไซตของรานหนังสือจําแนกรายการเลือกตามกลุมทรัพยากรสารนิเทศจํานวน
14 เว็บไซต โดยจําแนกตามสาขาวิชา จํานวน 11 เว็บไซต (ตารางที่ 27) และจําแนกตามกลุมผู
ผลิตจํานวน 3 เว็บไซต โดยจําแนกตามสํานักพิมพ ทั้ง 3 เว็บไซต (ตารางที่ 29) สวนจํานวน 2
เว็บไซต ที่มีการจําแนกแบบอื่นๆ นั้นเปนการจําแนกตามชื่อเรื่องจํานวน 1 เว็บไซต
2) การสืบคนภายในเว็บไซต
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 33 เว็บไซต ที่มีการสืบคนภายใน
เว็บไซตสวนใหญ สืบค นโดยชื่อเรื่องจํานวน 20 เว็บไซต (รอยละ 60.61) รองลงมาตามลําดับ
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สืบคนโดยชื่อผูแตงจํานวน 19 เว็บไซต (รอยละ 57.58) และคําสําคัญจํานวน 17 เว็บไซต (รอยละ
51.52) และจํ านวนน อ ยที่ สุ ดสื บ ค น โดยชื่อสํ า นั ก พิ ม พ /รานหนั งสื อจํานวน 7 เว็บ ไซต (รอ ยละ
21.21)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวนมากที่สุดเทากัน 10 เว็บไซต สืบคนโดยชื่อเรื่อง
และโดยคําสําคัญ รองลงมาตามลําดับสืบคนโดยชื่อผูแตงจํานวน 9 เว็บไซต สืบคนโดยเลข
มาตรฐานสากลจํานวน 7 เว็บไซต และสืบคนโดยชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือจํานวน 2 เว็บไซต
เว็บไซตของรานหนังสือสวนใหญจํานวนเทากัน 10 เว็บไซต สืบคนโดยชื่อผูแตง
และชื่อเรื่อง รองลงมาตามลําดับ สืบ คน โดยคําสําคั ญ จํานวน 7 เว็บ ไซต และสื บ คน โดยเลข
มาตรฐานสากลจํานวน 6 เว็บไซต และสืบคนโดยชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือจํานวน 5 เว็บไซต
(ตารางที่ 31)
การที่เว็บไซตสวนใหญใหสืบคนภายในเว็บไซตโดยชื่อเรื่องและชื่อผูแตง เนื่องจาก
ชื่อเรื่องและชื่อผูแตงเปนขอมูลเกี่ยวกับหนังสือที่ผูใชมีความคุนเคย นอกจากนี้ในบางครั้งชื่อเรื่อง
ยังบงบอกเนื้อหาของทรัพยากรสารนิเทศไดอีกดวย
2.4 การแสดงผล
2.4.1 ภาษาที่ใชในการแสดงผล
เว็บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั ง สื อ ส ว นใหญ แ สดงผลเป น ภาษาไทยจํ า นวน 53
เว็บไซต (รอยละ 84.13) เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 9.52) และ
มี 4 เว็บไซต (รอยละ 6.35) แสดงผลเปนภาษาอังกฤษ
เว็บไซตของสํานักพิมพสวนใหญแสดงผลเปนภาษาไทยจํานวน 38 เว็บไซต เปนภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 5 เว็บไซต และมี 2 เว็บไซต แสดงผลเปนภาษาอังกฤษ
เว็บไซตของรานหนังสือสวนใหญแสดงผลเปนภาษาไทยจํานวน 15 เว็บไซต เปนภาษา
อังกฤษจํานวน 2 เว็บไซต และมี 1 เว็บไซต ที่แสดงผลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตารางที่
33)
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การที่เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญมีการแสดงผลเปนภาษาไทย เนื่อง
จากภาษาของทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนายสวนใหญ เปนภาษาไทยภาษาเดียว
(จากตารางที่ 13) ผลการวิ จั ย ในส ว นนี้ ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของศู น ย พั ฒ นาพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกส (2545) ที่พบวา เว็บไซตประเภทธุรกิจสิ่งพิมพสวนใหญแสดงผลเปนภาษาไทย
2.4.2 การแจงโปรแกรมอื่นที่ใชในการแสดงขอมูล
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่ระบุโปรแกรมที่ใชในการแสดงขอมูลจํานวน 10
เว็บไซต จําแนกเปนเว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 6 เว็บไซต และเปนเว็บไซตของรานหนังสือ
จํานวน 4 เว็บไซต โดยโปรแกรมที่ระบุมากที่สุดคือ Internet explorer 5.0 หรือสูงกวาจํานวน 7
เว็ บ ไซต โปรแกรม Thai font จํ า นวน 3 เว็ บ ไซต ได แ ก ดอกหญ า ออนไลน สี ม ว งอ อ น และ
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โปรแกรม Flash 5.0 และ โปรแกรม Acrobat Reader ได
แก อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง และ โปรแกรม Real player ไดแก ศูนยหนังสือ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2.5 การเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศ
เว็บ ไซต ของสํานั ก พิ ม พ และรา นหนั งสือสวนใหญ มี การเชื่อมโยงสารนิ เทศไปยั งแหล ง
สารนิเทศอื่นจํานวน 44 เว็บไซต (รอยละ 69.84) (ตารางที่ 35) โดยสวนใหญเชื่อมโยงไปยังแหลง
สารนิ เทศอื่ น ๆ ที่เกี่ยวของจํานวน 39 เว็บ ไซต (รอยละ 88.64) รองลงมาเชื่อมโยงไปยั ง ราน
หนังสือจํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 29.55) เชื่อมโยงไปยังสํานักพิมพจํานวน 9 เว็บไซต (รอยละ
20.45) และจํานวนนอยที่สุด 5 เว็บไซต (รอยละ 11.36) เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมคนหา (ตารางที่
37)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 30 เว็บไซต เชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
จํานวน 26 เว็บไซต เชื่อมโยงไปยังรานหนั งสื อจํานวน 10 เว็บไซต เชื่อมโยงไปยังสํานักพิ ม พ
จํานวน 5 เว็บไซต และมี 2 เว็บไซต เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมคนหา
เว็บไซตของรานหนังสือจํานวน 14 เว็บไซต สวนใหญเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศอื่นๆ
ที่เกี่ยวของจํานวน 13 เว็บไซต เชื่อมโยงไปยังสํานักพิมพจํานวน 4 เว็บไซต และจํานวนนอยที่สุด
เทากัน 3 เว็บไซต เชื่อมโยงไปยังรานหนังสืออื่น และโปรแกรมคนหา (ตารางที่ 37)
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การที่เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญมีการเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลง
สารนิเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาจเปนการเชื่อมโยงเพื่อการประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจักและเขา
ชมมากขึ้น หรืออาจเนื่องมาจากความคิดเห็นของผูจัดทําเว็บไซตที่คาดวาแหลง สารนิเทศที่
เชื่ อ มโยงนั้ น จะเป น ประโยชนแ ก ผู เข า ชม หรือ เป น เพราะการแลกเปลี่ ย นตั ว เชื่ อ มโยงระหว า ง
เว็บไซต หรือการเชื่อมโยงไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ตแมขาย โดยการเชื่อมโยงไปยังแหลงสาร
นิเทศอื่นทําใหผูใชไดรับขอมูลที่อาจเปนประโยชนเพิ่มมากขึ้น
ผลการวิ จั ย นี้ ไม ส อดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ Kipling and Wilson (1999) ซึ่ ง พบว า
สํานักพิมพและรานหนังสือจํานวนมากที่สุดไมมีการเชื่อมโยงสารนิเทศ
2.6 การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซตที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญไมระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุด
จํานวน 47 เว็บไซต (รอยละ 74.60) สวนเว็บไซตที่ระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุดมีจํานวน
16 เว็บไซต (รอยละ 25.40)
เว็บไซตของสํานักพิมพสวนใหญ ที่ไมระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุดมีจํานวน 34
เว็บไซต สวนที่ระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุดมีจํานวน 11 เว็บไซต
เว็บไซตของรานหนังสือสวนใหญที่ไมระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุดมีจํานวน 13
เว็บไซต สวนที่ระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุดมีจํานวน 5 เว็บไซต (ตารางที่ 39)
ดั ง นั้ น สมมติ ฐ านข อ 2 ส ว นหนึ่ ง ที่ ว า เว็ บ ไซต ส ว นใหญ มี ก ารระบุ วั น ที่ ป รั บ ปรุ ง
สารนิเทศบนเว็บไซต ผลการวิจัยจึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
เมื่อบันทึกวันที่ปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซตอีกครั้งในวันที่ 18 ธันวาคม 2545 พบวา
การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสืออยูระหวาง 1-4 เดือน
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2.7 การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศของเว็บไซตของสํานักพิมพและ
รานหนังสือ
1) การทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
จากการวิ เคราะห เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั ง สื อ จํ า นวน 63 เว็ บ ไซต พบว า
สวนใหญ มีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอิน เทอรเน็ตจํานวน 40 เว็บไซต (รอยละ 63.49) สวน
เว็บไซตที่ไมมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตมีจํานวน 23 เว็บไซต (รอยละ 36.51)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวนมากที่สุดมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตจํานวน
24 เว็บไซต และไมมีการทําธุรกรรมนี้ จํานวน 21 เว็บไซต
เว็บไซตของรานหนังสือเกือบทั้งหมดมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตจํานวน 16
เว็บไซต และไมมีการทําธุรกรรมนี้จํานวน 2 เว็บไซต (ตารางที่ 41)
การที่เว็บไซตสวนใหญมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต เนื่องจากตองการเพิ่ม
สวนแบงทางการตลาดหนังสือ และเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาที่อยูหางไกลผานการสัง่ ซือ้
โดยตรงทางอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ งานวิจัยของ Kipling and Wilson (1999) ที่
พบวา สํานักพิมพและรานหนังสือจํานวนมากที่สุดใชเว็บไซตเพื่อการสั่งซื้อออนไลน และการสัง่ ซือ้
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ดังนั้นสมมติฐานขอ 2 สวนหนึ่งที่วา เว็บไซตสวนใหญมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบน
อินเทอรเน็ต ผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับสมมติฐาน
2) การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
การทําธุรกรรมการสั่ งซื้อ ทรัพ ยากรสารนิ เทศที่ป รากฏบนเว็บ ไซต ของสํานั ก พิ ม พ และ
รานหนังสือจํานวน 63 เว็บไซต พบวา เกือบทั้งหมดระบุขั้นตอนการสั่งซื้อและการใหขอมูลชวย
เหลือผูใชจํานวนเทากัน 55 เว็บไซต (รอยละ 87.30) รองลงมาตามลําดับระบุวิธีการชําระเงิน
จํานวน 44 เว็บไซต (รอยละ 69.84) และระบุวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศจํานวน 34 เว็บไซต
(รอยละ 53.97) จํานวนนอยที่สุด 22 เว็บไซต (รอยละ 34.92) ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง

137

เว็บไซตของสํานักพิมพสวนใหญ ระบุขั้นตอนการสั่งซื้อและการใหขอมูลชวยเหลือผูใช
จํานวนเทากัน 38 เว็บไซต ระบุวิธีการชําระเงินจํานวน 29 เว็บไซต และระบุวิธีการรับทรัพยากร
สารนิเทศจํานวน 21 เว็บไซต และมี 13 เว็บไซต ที่ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง
เว็บไซตของรานหนังสือเกือบทั้งหมดระบุขั้นตอนการสั่งซื้อและการใหขอมูลชวยเหลือผูใช
จํานวนเทากัน 17 เว็บไซต ระบุวิธีการชําระเงินจํานวน 15 เว็บไซต และระบุวิธีการรับทรัพยากร
สารนิเทศจํานวน 13 เว็บไซต และมี 9 เว็บไซต ที่ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง (ตารางที่ 43)
การที่เว็บไซตสวนใหญระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ ขอมูลชวยเหลือผูใช วิธีการชําระเงิน วิธี
การรับทรัพยากรสารนิเทศ และคาธรรมเนียมการจัดสง เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสั่ง
ซื้อ วิธีการชําระเงิน วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ และคาธรรมเนียมที่ตองใชในการจัดสงเปนขอ
มูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการของผูใช
2.7.1 ขั้นตอนการสั่งซื้อที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
ขั้นตอนการสั่งซื้อของเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวนมากที่สุดคือ
การสั่งซื้อทางโทรศัพทจํานวน 23 เว็บไซต (รอยละ 41.82) รองลงมาตามลําดับเปนระบบตะกรา
รับ การสั่ งซื้ อ จํ า นวน 22 เว็ บ ไซต (รอ ยละ 40.00) และไปรษณี ย จํ า นวน 21 เว็บ ไซต (ร อ ยละ
38.18) จํานวนนอยที่สุดมีขั้นตอนการสั่งซื้อผานเว็บไซตอื่นจํานวน 5 เว็บไซต (รอยละ 9.09)
เว็บไซตของสํานักพิมพจํานวนมากที่สุดสั่งซื้อทางไปรษณียจํานวน 17 เว็บไซต
รองลงมาตามลําดับสั่งซื้อทางโทรศัพทจํานวน 15 เว็บไซต และสั่งซื้อทางระบบตะกรารับการสั่งซื้อ
จํานวน 11 เว็บไซต จํานวนนอยที่สุด 5 เว็บไซต มีขั้นตอนการสั่งซื้อผานเว็บไซตอื่น
เว็บไซตของรานหนังสือสวนใหญสั่งซื้อผานระบบตะกรารับการสั่งซื้อจํานวน 11
เว็บไซต รองลงมาตามลําดับสั่งซื้อทางโทรศัพทจํานวน 7 เว็บไซต และสั่งซื้อทาง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจํานวน 6 เว็บไซต จํานวนนอยที่สุด 2 เว็บไซต สั่งซื้อผานการกรอกแบบฟอรม (ตา
รางที่ 45)
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การที่เว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบน
อินเทอรเน็ตโดยมีขั้นตอนการสั่งซื้อทางโทรศัพทมากที่สุด อาจเปนเพราะวาการใชโทรศัพทเปนการ
ติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว และสามารถพูดโตตอบกันได
เว็บไซตที่มีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตจํานวนมากที่สุดมีขั้นตอนการ
สั่งซื้อผานระบบตะกรารับการสั่งซื้อจํานวน 22 เว็บไซต (รอยละ 55.00) รองลงมาตามลําดับสั่ง
ซื้อทางโทรศัพทและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจํานวนเทากัน 15 เว็บไซต (รอยละ 37.50) และ
สั่งซื้อทางไปรษณียจํานวน 13 เว็บไซต (รอยละ 32.50) จํานวนนอยที่สุด 2 เว็บไซต (รอยละ 5.00)
สั่งซื้อผานเว็บไซตอื่น
เว็บไซตท่ีไมมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ตจํานวนมากที่สุดเทากัน 8
เว็บไซต (รอยละ 53.33) มีขั้นตอนการสั่งซื้อทางโทรศัพทและทางไปรษณีย รองลงมาสั่งซื้อทาง
โทรสารจํานวน 6 เว็บไซต (รอยละ 40.00) และสั่งซื้อสั่งซื้อผานเว็บไซตอื่นจํานวน 3 เว็บไซต
(รอยละ 20.00) (ตารางที่ 46)
จะเห็นไดวาเว็บไซตที่มีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต มีขั้นตอนการ
สั่งซื้อแตกตางจากเว็บไซต ที่ ไมมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอิ น เทอรเน็ ต โดยผา นทางระบบ
ตะกรารับการสั่งซื้อที่อํานวยความสะดวกใหแกลูกคาโดยตรง ผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับงาน
วิจัยของศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2545) ที่พบวาเว็บไซตประเภทธุรกิจสิ่งพิมพ สวน
ใหญใชระบบการเลือกรายการสินคาแบบระบบตะกราสินคา
2.7.2 วิธีการชําระเงินที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
เว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก พิ ม พ แ ละรา นหนั ง สื อ เกื อ บทั้ ง หมดมี วิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น ผ า น
ธนาคารจํานวน 38 เว็บไซต (รอยละ 86.36) รองลงมาตามลําดับมีวิธีการชําระเงินทางธนาณัติ
สั่งจายหรือตั๋วแลกเงินจํานวน 34 เว็บไซต (รอยละ 77.27) และทางเช็คสั่งจายจํานวน 16 เว็บไซต
(รอยละ 36.36) จํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซต (รอยละ 2.27) มีวิธีการชําระเงินทางการโอนเงินผาน
โทรศัพท
เว็บ ไซต ของสํ านั ก พิ ม พ สวนใหญ ระบุ วิธีการชําระเงิน ผ านธนาคารจํ านวน 24
เว็บ ไซต รองลงมาตามลําดั บ มี วิธีการชําระเงิน ทางธนาณั ติ สั่งจา ยหรือตั๋วแลกเงิน จํานวน 22
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เว็บไซต และทางเช็คสั่งจายจํานวน 13 เว็บไซต จํานวนนอยที่ สุดเทากัน 1 เว็บไซตมีวิธีการ
ชําระเงินทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง และทางการโอนเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม
เว็บไซตของรานหนังสือเกือบทั้งหมดระบุวิธีการชําระเงินผานธนาคารจํานวน 14
เว็บ ไซต รองลงมาตามลําดับ มี วิธีการชําระเงิน ทางธนาณั ติ สั่งจา ยหรือตั๋วแลกเงิน จํ านวน 12
เว็บไซต และทางบัตรเครดิตจํานวน 7 เว็บไซต จํานวนนอยที่สุด 1 เว็บไซตมีวิธีการชําระเงินทาง
การโอนเงินผานโทรศัพท (ตารางที่ 47)
การที่เว็บไซตเกือบทั้งหมดมีวิธีการชําระเงินผานธนาคาร และทางธนาณัตสิ งั่ จาย
หรือตั๋วแลกเงิน เนื่องจากอาจยังไมมีระบบความปลอดภัยของขอมูลดานการเงินใหลูกคาเชื่อถือ
ผลการวิจัยนี้จึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยของศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2545) ที่พบวา
ระบบการชําระเงินสวนใหญ ใชบัตรเครดิตตางประเทศ รองลงมาเปนการโอนเงินผานธนาคาร
และใชบัตรเครดิตในประเทศ จํานวนนอยที่สุดเทากันเปนการชําระเงินที่ไปรษณีย และจายใหกับ
พนักงานสงสินคา ในขณะที่เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญมีวิธีการชําระเงิน
ผานธนาคาร รองลงมาตามลําดับมีวิธีการชําระเงินทางธนาณัติสั่งจายหรือตั๋วแลกเงิน ทางเช็ค
สั่งจ าย และทางการโอนเงิน ผานโทรศั พ ท เนื่องจากประชากรที่ใชในการวิจัยของศูน ยพั ฒ นา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีขอบเขตกวางขวางกวา คือ ครอบคลุมเว็บไซตประเภท วารสาร นิตยสาร
หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส และธุรกิจโรงพิมพ เปนตน
2.7.3 วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพ
และรานหนังสือ
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 34 เว็บไซต เกือบทั้งหมดมีวิธีการ
รั บ ทรั พ ยากรสารนิ เทศทางพั ส ดุ ไปรษณี ย จํ า นวน 33 เว็ บ ไซต (ร อ ยละ 97.06) รองลงมารั บ
ทรัพยากรสารนิเทศทางการจัดสงโดยพนักงานสงของจํานวน 10 เว็บไซต (รอยละ 29.41) และ
ทางพั สดุเก็บเงิน ปลายทางจํานวน 4 เว็บไซต (รอยละ 11.76) และมีจํานวนเทากัน 2 เว็บไซต
(รอยละ 5.88) มีวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษและบริษัทขนสงเอก
ชน
เว็บไซตของสํานักพิมพ 21 เว็บไซต เกือบทั้งหมดมีวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ
ทางพัสดุไปรษณียจํานวน 20 เว็บไซต รองลงมารับทรัพยากรสารนิเทศทางการจัดสงโดยพนักงาน
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สงของจํานวน 6 เว็บไซต และจํานวนนอยที่สุดเทากัน 1 เว็บไซต มีวิธีรับทรัพยากรสารนิเทศทาง
พัสดุไปรษณียดวนพิเศษ ทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง และบริษัทขนสงเอกชน
เว็ บ ไซต ของรา นหนั งสื อ จํ า นวน 13 เว็บ ไซต ทุ ก เว็บ ไซต มี วิธี ก ารรับ ทรัพ ยากร
สารนิเทศทางพัสดุไปรษณีย รองลงมารับทรัพยากรสารนิเทศทางการจัดสงโดยพนักงานสงของ
จํานวน 4 เว็บไซต และทางพัสดุเก็บเงินปลายทางจํานวน 3 เว็บไซต จํานวนนอยที่สุดเทากัน 1
เว็บไซต มีวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ และบริษัทขนสงเอกชน (ตา
รางที่ 49)
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2545)
ที่พบวา ระบบการขนสงของเว็บไซตประเภทธุรกิจสิ่งพิมพสวนใหญใหบริการสงพัสดุทางไปรษณีย
บริษัทขนสงของเอกชน และใชพนักงานสงสินคา
2.7.4 คาธรรมเนียมการจัดสงที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและราน
หนังสือ
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 22 เว็บไซต ที่ระบุคาธรรมเนียม
การจัดสง จําแนกเปนเว็บไซตของสํานักพิมพจํานวน 13 เว็บไซต และเว็บไซตของรานหนังสือ
จํานวน 9 เว็บไซต โดยมีเงื่อนไขคาธรรมเนียมการจัดสง ประกอบดวย การจัดสงฟรีทุกกรณี จัด
สงฟรีบางกรณี และชําระคาจัดสงโดยวิธีเหมาจาย
2.7.5 การใหขอมูลชวยเหลือผูใช
เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือจํานวน 55 เว็บไซต (รอยละ 87.30) ที่มีขอ
มูลชวยเหลือผู ใช จําแนกเป น เว็บไซตของสํานักพิ ม พ จํานวน 38 เว็บไซต และเว็บไซตของราน
หนังสือ 17 เว็บไซต (ตารางที่ 43) ใหขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
ในดานขั้นตอนการสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ และคาธรรมเนียมการจัด
สง ระบุในรายการเลือกวิธีการสั่งซื้อและชําระเงิน หนาโฮมเพจ หนารายการทรัพยากรสารนิเทศ
คําถามที่พบบอย หรือภายหลังการยืนยันการสั่งซื้อ เปนตน
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สรุปจํานวนหัวขอของขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือใน
ประเทศไทย
จากการวิเคราะหจํานวนหัวขอของขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
จํานวน 63 เว็บไซต พบวา เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่มีหัวขอของขอมูลเกี่ยวกับ
เว็บไซตมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก เออารฟอรยูช็อปมีจํานวน 58 หัวขอ รองลงมาตามลําดับ คือ
ซีเอ็ดยูเคชั่นจํานวน 53 หัวขอ ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวน 50 หัวขอ นายอินทร
และดอกหญาออนไลนมีจํานวนเทากัน 49 หัวขอ และไอทีบุคเฮาสจํานวน 48 หัวขอ (ตารางที่
51-52)
สรุปการทดสอบสมมติฐาน
จากการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย พบ
วา มีทั้งที่สอดคลองกับสมมติฐาน และไมสอดคลองกับสมมติฐาน ดังนี้
ผลการวิจัยที่สอดคลองกับสมมติฐาน คือ
สมมติฐานขอที่ 1 ที่วา เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญมีเนื้อหา
เกี่ยวกับผูจัดทํา ทรัพยากรสารนิเทศ การสงเสริมการขาย และองคประกอบเว็บไซต
และสวนหนึ่งของสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือสวน
ใหญมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
ผลการวิจัยที่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ สวนหนึ่งของสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา เว็บไซต
ของสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญมีการระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต ผลการวิจัย
พบวา เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือสวนใหญไมระบุวนั ที่ปรับปรุงสารนิเทศบน
เว็บไซต
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การประยุกตนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ
ขอเสนอแนะในการประยุกตผลการวิจัยไปปฏิบัติมีดังตอไปนี้
1. การปรับปรุงและจัดทําเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
1.1 ดานเนื้อหาของเว็บไซต ประกอบดวย
เนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา
สํานักพิมพและรานหนังสือที่ยังไมมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทําควรจัดทําเนื้อหา
เกี่ยวกับการแนะนําองคกรประกอบดวยขอมูลประวัติ นโยบายและวัตถุประสงค การดําเนินงาน
และการบริหารงาน เพื่อสรางความนาเชื่อถือแกผูซื้อสินคาและบริการ และใชเว็บไซตเพื่อประชา
สัมพันธองคการ
เนื้อหาเกี่ยวกับรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย
สํ า นั ก พิ ม พ แ ละร า นหนั ง สื อ ควรระบุ ร ายการทรั พ ยากรสารนิ เ ทศใหม
ทรัพยากรสารนิเทศระหวางการจัดพิมพ ทรัพยากรสารนิเทศแนะนํา ทรัพยากรสารนิเทศขายดี
และรายการทรัพยากรสารนิเทศราคาพิเศษ เพื่อใหผูใชไดรับขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่
ผลิตและ/หรือจําหนายเชนเดียวกับการเลือกซื้อทรัพยากรสารนิเทศตามรานคา
เนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
นอกเหนือจากภาพปกและขอมูลทางบรรณานุกรมแลว ควรใหรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรสารนิเทศ เชน บรรณนิทัศน หนาคํานํา/สารบัญ ISBN ลักษณะของ
ทรัพยากร เนื้อหาบางตอน ขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน/ผูแปล/ผูวาดภาพ ชื่อเรื่องอื่นๆ ของผูเขียน
ชื่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ความคิดเห็นของผูอาน ความคิดเห็นของบรรณาธิการ เพื่อใหสารนิเทศ
ที่เปนประโยชนในการตัดสินใจสั่งซื้อและดึงดูดใจใหกลับมาเว็บไซตอีกครั้ง
เนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบของเว็บไซต
การใชเว็บไซตเพื่อสรางปฏิสัมพันธกับผูเขาชมอยางตอเนื่องนอกเหนือจากการ
แสดงความคิ ด เห็ น /ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ เว็ บ ไซต และบริ ก ารตอบคํ า ถาม สํ า นั ก พิ ม พ แ ละ
ร า นหนั ง สื อ ควรจั ด ทํ า องค ป ระกอบเว็ บ ไซต อื่ น ๆ เช น การสมั ค รสมาชิ ก คํ า ถามที่ พ บบ อ ย
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จดหมายขาว และบริการใหม นอกจากนี้การสนทนา กระดานขาว และการลงนามการเยี่ยมชม
ยังชวยสรางชุมชนหนังสืออีกดวย
1.2 ดานวิธีการเขาถึงสารนิเทศบนเว็บไซต
สํานักพิมพและรานหนังสือควรเพิ่มรายการจําแนกทรัพยากรสารนิเทศตามระดับ
อายุของผูอาน และตามผูแตงหรือผูแปล บริการการสืบคนภายในเว็บไซต ไดแก การสืบคนโดย
คําสําคัญ โดยเลขมาตรฐานสากล และโดยชื่อสํานักพิมพและรานหนังสือ เพื่อเปนทางเลือกใน
การคนหาขอมูลทรัพยากรสารนิเทศ และจัดทําแผนที่เว็บไซตเพื่อแสดงโครงสรางขอมูลในเว็บไซต
ทั้งหมด
1.3 ดานการแสดงผล
เว็บไซตควรเพิ่มทางเลือกในการแสดงผลใหเปนแบบสองภาษาเพื่อรองรับผูเขาชม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1.4 ดานการปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต
เว็บไซตควรระบุวันที่ปรับปรุงเว็บไซตครั้งลาสุดทุกครั้งที่มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
เนื้อหาบนเว็บไซต
1.5 ดานการทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
เว็ บ ไซต ที่ มี ก ารทํ า ธุ ร กรรมบนอิ น เทอร เน็ ต ควรมี ก ารสั่ ง ซื้ อ ผ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส พรอมระบุวิธีการชําระเงินใหชัดเจน และหากรับชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ควรแจ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ใช เพื่ อ ให ผู ใช เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ และควรระบุ วิ ธี ก ารรั บ
ทรัพยากรสารนิเทศ และคาธรรมเนียมที่ตองใชในการจัดสงสินคา
เว็บไซตที่ไมมีการทํ าธุรกรรมบนอิน เทอรเน็ต ควรระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ วิธีการ
ชําระเงิน วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ และคาธรรมเนียมในการจัดสงสินคา นอกเหนือจากการ
ประชาสัมพันธองคกรและใหขอมูลสินคาและบริการเทานั้น
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2. หองสมุดและศูนยสารนิเทศ
ผูปฏิบัติงานในหองสมุดและศูนยสารนิเทศ สามารถใชเว็บไซตของสํานักพิมพและ
รานหนังสือในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดทรัพยากรสารนิเทศ ใชเพื่อคนหาทรัพยากร
สารนิเทศที่ไดรับการเสนอซื้อและอานบทวิจารณที่เขียนโดยบุคคลตางๆ และนําขอมูลที่ไดมาใช
ประโยชนในการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศใหทันสมัย ครบถวน ในสาขาวิชา หรือใช
เพื่ อสอบถามและตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศจากสํานั กพิ ม พและ ราน
หนังสือ
ขอจํากัดของการวิจัย
ขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอด
เวลา เชน เว็บไซตของแมนกรุป และ Thaiusedbook เมื่อเขาชมในวันที่ 18 ธ.ค. 2545 พบวาไม
สามารถเข า ชมได และป จ จุ บั น ดอกหญ าออนไลน เปลี่ ย นที่ อ ยู เ ว็ บ ไซต จ ากเดิ ม ใช
http://www.dokya.com เป น http://www.dokya.net ดั ง นั้ น ข อ มู ล ที่ เ ข า ชมในป จ จุ บั น อาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากชวงเวลาที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
งานวิจัยเกี่ยวกับเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือที่ควรศึกษาในหัวขอตอไป คือ
1. ศึกษาความตองการและการใช เว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือของผูใชกลุม
ตางๆ เชน บรรณารักษหองสมุดและศูนยสารนิเทศ
2. วิเคราะหเว็บไซตประเภทอื่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศ เชน เว็บไซตวารสารและ
หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส เปนตน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบบันทึกขอมูลเว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย

แบบบันทึกขอมูลเว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของเว็บไซตของสํานักพิมพและรานหนังสือ
ชื่อสํานักพิมพ/รานหนังสือ…………………………………..ที่อยูเว็บไซต……..……………………
ประเภทองคกร
ผลิต
ผลิตและจําหนายออนไลน
จําหนายออนไลน
ไมจําหนายออนไลน
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซต
1. เนื้อหาของเว็บไซต
1.1. เนื้อหาเกี่ยวกับผูจัดทํา
1.1.1 การแนะนําองคกร
ประวัติ
นโยบาย และวัตถุประสงค
การบริหารงาน
การดําเนินงาน
ไมมีการแนะนําองคกร

1.1.2 เว็บไซตอื่นๆ ขององคกร
1)………………………………. …….………
2)…..…………………………… ………...…
3)…………………..…………………..……..
4)………………………………………………

1.1.3 ที่อยูที่สามารถติดตอได
สํานักงาน
…………………..……………………………….……………….……………………………
……………………………………………….…………………………………..……
หนาราน…………………………………………….……...………………….…………………
………..……….……………………………………………………………………………………..
1.2. เนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย
1.2.1. ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนาย
หนังสือ
วารสาร/ นิตยสาร
หนังสือพิมพ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
สื่อโสตทัศน
อื่นๆ………………………….…………
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1.2.2. ภาษาของทรัพยากรสารนิเทศ
ภาษาไทยภาษาเดียว
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2.3. รายการทรัพยากรสารนิเทศ
รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศทั้งหมด
ทรัพยากรสารนิเทศใหม
ทรัพยากรสารนิเทศแนะนํา
อื่นๆ………………..…………….

ภาษาอังกฤษภาษาเดียว
ภาษาอื่นๆ………………..

ทรัพยากรสารนิเทศระหวางการจัดพิมพ
ทรัพยากรสารนิเทศขายดี
ทรัพยากรสารนิเทศราคาพิเศษ

1.3. เนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
รายละเอียดทางบรรณานุกรม
บรรณนิทัศน / สาระสังเขป
ภาพปก
ราคา
ลักษณะของทรัพยากร
เนื้อหาบางตอน
ชื่อเรื่องอื่นๆ ของผูเขียน
ชื่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ความคิดเห็นของบรรณาธิการ
อื่นๆ…………..…..….
1.4. เนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต
การสมัครสมาชิก
บริการตอบคําถาม
บริการใหม (What’s new?)
การนับสถิติการเยี่ยมชม
การแสดงความคิดเห็น / ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
เว็บไซต
การลงคะแนนเสียง (Vote) เกี่ยวกับ………………
จดหมายขาว

หนาสารบัญ/คํานํา
ISBN
ผูเขียน/ ผูแปล/ ผูวาดภาพ
ความคิดเห็นของผูอาน

การสนทนา
คําถามที่พบบอย
กระดานขาว
การลงนามเยี่ยมชม
การแลกเปลี่ยนตัวเชื่อมโยง
โฆษณาเสริม
อื่นๆ……………………………..

2. รูปแบบการนําเสนอสารนิเทศ
ขอความปกติ
การทําภาพเคลื่อนไหว

ขอความหลายมิติ
เสียง

รูปภาพ
วีดิทัศน
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3. วิธีการเขาถึงสารนิเทศบนเว็บไซต
3.1. การเขาสูระบบ
ผานเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ
ผานโดยการลงทะเบียนแรกเขา
(ไมมีคาใชจาย)

ผานโดยการสมัครสมาชิก
(มีคาใชจาย) อัตราคาสมาชิก…….………….
…………………………………..…….…..…

3.2. ทางเลือกในการเขาถึงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศ
3.2.1. การสืบคนดูโดยรายการเลือก (Browse search)
ก) จําแนกตามกลุมทรัพยากรสารนิเทศ
ตามสาขาวิชา
ตามประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ
ข) จําแนกตามกลุมผูผลิต
สํานักพิมพ

ตามระดับอายุของผูอาน

ผูแตง หรือ ผูแปล

ค) จําแนกแบบอื่นๆ…………………………………………………………...…………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………
3.2.2. การสืบคนภายในเว็บไซต (Site search)
มีการสืบคนภายในเว็บไซต
สืบคนโดยชื่อผูแตง
สืบคนโดยคําสําคัญ
สืบคนโดยชื่อสํานักพิมพ/ รานหนังสือ
ไมมีการสืบคนภายในเว็บไซต

สืบคนโดยชื่อเรื่อง
สืบคนโดยเลขมาตรฐานสากล
อื่นๆ…………………………
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3.2.3. สารบัญ (Table of content) / ดรรชนีของเว็บไซต (Site Index)
มี
ไมมี
3.2.4. แผนที่เว็บไซต (Site map)
มี
ไมมี

4. การแสดงผล
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การแจงโปรแกรมอื่นที่ตองใชในการแสดงขอมูล………………………………………………….

5. การเชื่อมโยงสารนิเทศไปยังแหลงสารนิเทศ
มีการเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศอื่น
สํานักพิมพ
โปรแกรมคนหา(Search Engines)
ไมมีการเชื่อมโยงไปยังแหลงสารนิเทศอื่น

รานหนังสือ
แหลงสารนิเทศอื่นๆที่เกี่ยวของ

6. การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต
ระบุวันที่ปรับปรุงสารนิเทศครั้งลาสุด……………………………………

ไมระบุ
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7. การทําธุรกรรมการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
มีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
ไมมีการทําธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอรเน็ต
7.1. ขั้นตอนการสั่งซื้อ
ระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ
โทรศัพท
ไปรษณีย
ระบบออนไลนแบบกรอกแบบฟอรม
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
ไมระบุขั้นตอนการสั่งซื้อ
7.2. วิธีการชําระเงิน
ระบุวิธีการชําระเงิน
ชําระเงินสดผานธนาคาร
เช็คสั่งจาย
พัสดุเก็บเงินปลายทาง
โอนเงินผานเครื่องเอทีเอ็ม
โอนเงินผานโทรศัพทมือถือ
ไมระบุวิธีการชําระเงิน
7.3. วิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ
ระบุวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ
ทางพัสดุไปรษณีย
ทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง
บริษัทขนสงเอกชน
ไมระบุวิธีการรับทรัพยากรสารนิเทศ

โทรสาร
ระบบออนไลนแบบตะกรารับการสั่งซื้อ
ระบบออนไลนแบบผานเว็บไซตอื่น

ธนาณัติสั่งจาย หรือตั๋วแลกเงิน
บัตรเครดิต
จายผานพนักงานสงของ
โอนเงินผานโทรศัพท
โอนเงินผานเว็บไซต

ทางพัสดุไปรษณียดวนพิเศษ
จัดสงโดยพนักงานสงของ
อื่นๆ …………………………………
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7.4. คาธรรมเนียมการจัดสง
ระบุคาธรรมเนียมการจัดสง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
ไมระบุคาธรรมเนียมการจัดสง
7.5. การใหขอมูลชวยเหลือผูใช
มี
ไมมี

วันที่บันทึกขอมูล…………………………….………..……..

ภาคผนวก ข
ขอมูลเกี่ยวกับองคกรของเว็บไซตสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย
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