
 

1 

 
บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
ของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร รวมถึงระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ ท าให้การ
ติดต่อส่ือสารท าไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึนอยา่งมาก มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทาง
โครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Broadband) กนัอย่างแพร่หลาย โดยเทคโนโลยีดงักล่าวได้ถูก
พฒันาไปอยา่งรวดเร็วและมีความต่อเน่ืองเป็นล าดบั แต่ละยุคมีระยะเวลาโดยเฉล่ีย ไม่เกิน 10 ปี ซ่ึงจะ
ถูกพฒันาและปรับเปล่ียนไปสู่ยุคใหม่ เช่น การพฒันาจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอนาล็อก (1G) เป็น
ระบบดิจิตอล (2G) การพฒันาจากระบบ 2G ไปเป็น 3G เพื่อรองรับการใชง้านดา้นการส่ือสารขอ้มูลท่ี
มีความเร็วสูง ซ่ึงปัจจุบันการพฒันาเทคโนโลยีได้ก้าวเข้าสู่ยุคท่ีเกินกว่า 3G หรือยุค 4G แล้ว แต่
เทคโนโลยียุค 3G ยงัคงเป็นเทคโนโลยีท่ีให้สมรรถนะสูงสุดในขณะน้ี (Katelue Anun, 2013) ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่ามีการน าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มช่องทางในการท าธุรกิจซ้ือขายสินคา้
และบริการผา่นออนไลน์ หรือท่ีเรียกวา่ ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยการท าธุรกิจ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เหมาะส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีเงินทุนน้อยและตอ้งการลดตน้ทุน เพราะเพียง
แค่มีเวบ็ไซต์หน่ึงเวบ็ไซต์ก็เปรียบเสมือนว่ามีร้านคา้อยู่ทัว่โลกและสามารถเปิดการคา้ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง เปิดได้ทุกวนัโดยท่ีไม่มีวนัหยุด และยงัสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง รวมทั้ งให้
ค  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงในอดีตการท าธุรกิจการคา้นิยมเพียงการขายสินคา้ผา่น
ทางหน้าร้านโดยตรงเท่านั้น ซ่ึงจะตอ้งใช้เงินลงทุนสูง ไม่ว่าจะเป็นการจดัการร้าน การจา้งคนดูแล
หนา้ร้าน ค่าเช่าพื้นท่ี ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการเปิดร้าน ท าเลท่ีตั้งร้านคา้ ซ่ึงในการตั้งร้านคา้ในรูป
แบบเดิมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นท่ีรู้จกัและเขา้ถึงไดเ้ฉพาะลูกคา้ในพื้นท่ีนั้นเท่านั้น 

การน าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินธุรกิจส่งผลให้การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้และ
บริการเป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว และกวา้งขวาง ซ่ึงจะช่วยใหร้ะบบเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตวั
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อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายครัวเรือนจะมีการผลิต มีการใชปั้จจยัการผลิต และมี
การบริโภคเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งจากการท่ีการคา้ในระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ือง
ของพรมแดน จึงช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตวัออกไปอย่างกวา้งขวาง จากระดบัชุมชนเป็น
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ ซ่ึงส่งผลท าใหก้ารกระจายรายไดเ้ป็นไปอยา่งแพร่หลายมากยิง่ข้ึน ดว้ย
เหตุน้ีรายไดต่้อหัวของประชากร (GDP per capita) ในแต่ละประเทศจึงมีแนวโน้มสูงข้ึนและมีระดบั
ใกล้เคียงกนั ยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยงัท าให้การจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากตลาดสินคา้และบริการมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัตลาดท่ีมีการแข่งขนั
อยา่งสมบูรณ์ (Perfect competition market) กล่าวคือ ทั้ง  ผูซ้ื้อและผูข้ายจะมีความรู้ในเร่ืองสินคา้และ
บริการนั้นๆ เป็นอย่างดี (Perfect knowledge) อนัเป็นผลมาจากทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถหาขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย นอกจากน้ีในระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ยงัมีผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นจ านวนมาก ตลอดจนทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถเขา้ออกตลาดได้
อย่างเสรี อีกทั้งสินค้าแต่ละชนิดท่ีซ้ือขายในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการ (Homogenous) ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ราคาสินค้าท่ี ซ้ือขายในระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีความใกลเ้คียงกบัราคาดุลยภาพ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีก็สอดคลอ้งกบัลกัษณะพื้นฐาน
ของตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ทั้งส้ิน (จิราภรณ์ เลิศจีระจรัส, 2548) 

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีการด าเนินการอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ การท าธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจ
ด้วยกัน  (Business to Business: B2B) การท าธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจกับผู ้บ ริโภค (Business to 
Consumer: B2C) และการท าธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ (Business to Government: B2G)
ส าหรับธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในปี พ.ศ. 2540 ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2541 ไดมี้การประเมินมูลค่าตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พบวา่มีมูลค่าสูง
ถึง 22,099 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.49 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  (Gross Domestic 
Product: GDP) ของปี  พ .ศ . 2541 (จิราภรณ์  เลิศจีระจรัส , 2548) ซ่ึงยอดขายของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้น มีแนวโน้มท่ีน่าสนใจมาก โดยมีการสรุปการเติบโตของธุรกิจ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2555 โดยการออกไปเก็บส ารวจและ
จดัเก็บขอ้มูลโดยส านกังานสถิติแห่งชาติดงัน้ี 
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ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ 

ภำพที ่1.1 แสดงการเติบโตของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง 2555 

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information 
Technology) ท าให้โลกสามารถเช่ือมโยงกนัได้อย่างไร้พรมแดน มีการรายงานข่าวสารเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในส่วนต่างๆ ทัว่ทุกมุมโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้อินเตอร์เน็ตถูกน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัใน
แทบทุกดา้น รวมไปถึงการถูกใช้เป็นส่ือในการโฆษณา เน่ืองจากอินเตอร์เน็ตสามารถน าเสนอไดท้ั้ง
ภาพ เสียง หรือวิดีโอ รวมทั้ งมีโปรแกรมท่ีช่วยสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ตามความสนใจ ท าให้การ
โฆษณาผ่านทางอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนัน้ีได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวาง อาจจะเป็นเพราะว่าใช้
งบประมาณไม่สูง และยงัสามารถให้ขอ้มูลหรือรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้และบริการไดม้ากกวา่ส่ือ
อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้เกิดการซ้ือทนัที และยงัช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์ เพื่อหวงัผลระยะยาว
ในตัวสินค้าและบริการได้อีกด้วย และในด้านของกลุ่มเป้าหมายก็สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ หรือ
สอบถามปัญหาขอ้สงสัยในตวัสินคา้และบริการไดต้ลอดเวลา 

การโฆษณาไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัของมนุษยอ์ยา่งมากมาย เร่ิมตั้งแต่ตอนต่ืนเชา้เปิดวทิยุ 
ดูโทรทศัน์ หรืออ่านหนังสือพิมพ ์ก็มกัได้ยินหรือเห็นโฆษณาแทรกอยู่ตลอดเวลา เม่ือเดินทางออก
นอกบา้น ไปท างาน เรียนหนงัสือ ฯลฯ ก็เห็นโฆษณาในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย เช่น ป้ายโฆษณา
กลางแจง้ท่ีติดอยู่ตามขา้งถนน บนอาคาร หรือป้ายโฆษณาเคล่ือนท่ีท่ีติดอยูก่บัรถประจ าทาง และถา้
เขา้ไปซ้ือของในห้างสรรพสินคา้หรือตามร้านคา้ต่างๆ ก็เห็นโฆษณาสินคา้หรือบริการจากส่ือต่างๆ 
มากมาย เช่น  แผ่นพับ  โมบาย และโปสเตอร์ เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าโฆษณาเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตประจ าวนั เพราะข่าวสารท่ีมีการเปิดรับอยู่ทุกวนัมกัมีโฆษณาเขา้มาปะปนอยู่ทั้งท่ีตั้งใจและไม่
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ตั้งใจก็ตาม ดงันั้นโฆษณาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อผูผ้ลิตหรือเจา้ของสินคา้ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือประเภท
หน่ึงในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคในตลาดให้รู้จกัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็
ไดรั้บประโยชน์จากการโฆษณา โดยไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ นอกจากน้ีแลว้การโฆษณายงัมีความส าคญัต่อ
ธุรกิจ เพราะเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดการลงทุนและการเพิ่มผลผลิต ดงันั้นจึงเกิดเป็นอุตสาหกรรม
โฆษณาข้ึนในปัจจุบัน เพราะโฆษณากลายมาเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคัญในระบบเศรษฐกิจ เป็น
องค์ประกอบท่ีจ าเป็นของระบบตลาดและส่ือสารมวลชน  ท่ีองค์กรธุรกิจต่างๆ นิยมใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการส่ือสารเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อหวงัผลในการเพิ่มยอดขายหรือการตลาดของธุรกิจ 
เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์เป็นกลยุทธ์อยา่งหน่ึงทางการตลาดโดยเขา้ไปสร้างความคุน้เคยในตรา
สินคา้ ตลอดจนทศันคติท่ีดีต่อองค์กรและตรายี่ห้อ จากนั้นจึงใช้วิธีการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
กระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในท่ีสุด ท าให้อุตสาหกรรมโฆษณาเขา้มามีบทบาทส าคญัใน
ระบบเศรษฐกิจ โดยจะเห็นได้ว่ามีการใช้เม็ดเงินจ านวนมากในการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ทั้งทาง
โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โรงภาพยนตร์ ส่ือนอกบา้น ส่ือท่ีติดตั้งกบัระบบขนส่งมวลชน 
ร้านคา้ และส่ืออินเทอร์เน็ต ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 

ตำรำงที ่1.1 ประมาณการการใชส่ื้อโฆษณาในแต่ละประเภทเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2555-2556 
MEDIA 2555 Share(%) 2556 Share(%) DIFF %Change 

TV 21,413 60.86 22,277 62.18 864 4.03 
RADIO 1,910 5.43 1,912 5.34 2 0.10 
NEWSPAPERS 4,817 13.69 4,668 13.03 -(149) -(3.09) 
MAGAZINES 1,664 4.73 1,615 4.51 -(49) -(2.94) 
CINEMA 2,134 6.07 1,875 5.23 -(259) -(12.14) 
OUTDOOR 1,482 4.21 1,365 3.81 -(117) -(7.89) 
TRANSIT 841 2.39 1,050 2.93 209 24.85 
IN STORE 737 2.09 790 2.20 53 7.19 
INTERNET 184 0.52 277 0.77 93 50.54 
TOTAL 35,183 100.0 35,828 100.0 645 1.83 

ท่ีมา: สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (หน่วยลา้นบาท) 

จากตารางท่ี 1.1 จะเห็นวา่ตวัเลขการใชเ้ม็ดเงินในส่ือโฆษณาประเภทอินเทอร์เน็ตจากปี พ.ศ. 2555 ถึง 
2556 มีการเปล่ียนแปลงถึงร้อยละ 50.54 ซ่ึงถือไดว้า่มีปริมาณการใชเ้ม็ดเงินเพิ่มสูงข้ึนเป็นจ านวนมาก 
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เน่ืองมาจากอุตสาหกรรมโฆษณาประเภทอินเทอร์เน็ตก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก มีการน าส่ือ
ออนไลน์ประเภทต่างๆ เขา้มาใช้ในการโฆษณาสินคา้เป็นจ านวนมาก ซ่ึงการโฆษณาสินคา้ผา่นทาง
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนบัเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมาก เพราะในปัจจุบนัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ให้แก่มนุษย ์เป็นส่ิงท่ีคนส่วน
ใหญ่มีไวใ้ชง้าน ดงันั้นการโฆษณาสินคา้ผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจึงมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ดงั
แสดงในภาพต่อไปน้ี 
 

 
ท่ีมา: สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) 

ภำพที ่1.2 อตัราการใชง้านส่ือออนไลน์ประเภทต่างๆ เพื่อการโฆษณา 

การโฆษณาสินคา้ผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 
เช่นเดียวกบัโฆษณาประเภทการคน้หา โฆษณาดิจิตอลประเภทเฟสบุ๊ค และวดีิโอ ก็มีการเติบโตอยา่ง
รวดเร็วเช่นกัน ดังนั้ นการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทาง
โครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีต่ออุตสาหกรรมโฆษณาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจเป็นอย่างมากในขณะน้ี เพราะจะท าให้เราทราบว่าเม่ือมีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีเพิ่ม
มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นในดา้นของอุปกรณ์ส่ือสารหรือระบบเครือข่ายสัญญาณ รวมไปถึงแอพพลิเคชัน่
ต่างๆ ท่ีรองรับการใชง้านบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จะส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมโฆษณาและพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์อยา่งไรบา้ง 

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมโฆษณาไดรั้บการพฒันาดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่มากข้ึน ซ่ึงอุตสาหกรรมท่ี

ก าลงัไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากคืออุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทลั ซ่ึงอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทลัใน
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ประเทศไทยทุกประเภทมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2556 มีเมด็เงินโฆษณาผา่นส่ือดิจิทลั

รวม 4,248 ล้านบาท เติบโตข้ึนร้อยละ 52.59 จากปีก่อนหน้า และได้มีการคาดการณ์งบประมาณ

โฆษณาผ่านส่ือดิจิทลัในปี พ.ศ. 2557 ไวท่ี้ปริมาณ 5,863 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 ถึง

ร้อยละ 38.03 ดงัแสดงในภาพท่ี 1.3 

 

 
ท่ีมา: สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) 

ภำพที ่1.3 การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทลัในทุกประเภท  

การท่ีอุตสาหกรรมดิจิทลัก าลงัไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมากนั้น เน่ืองมาจากการไดรั้บปัจจยัหนุน
ส าคญัต่างๆ ได้แก่ การเปิดให้บริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการซ้ือขาย
ออนไลน์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทยยงัคาดว่าธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ก็น่าจะมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองดว้ยเช่นกนั เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีนิยมการท ากิจกรรมออนไลน์ 
ความเช่ือมัน่ในระบบความปลอดภยัท่ีเพิ่มมากข้ึน การสร้างช่องทางการตลาดและการออกแคมเปญ
เพื่อกระตุน้การซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ จากแนวโนม้และปัจจยัส าคญัต่างๆ ดงักล่าว คาดว่าจะ
ส่งผลใหมู้ลค่าตลาดธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีอตัราการเติบโตถึงประมาณร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 
หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1.32 ถึง 1.35 แสนลา้นบาท (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556) โดยสินคา้ท่ีน่าจะมีการ
จบัจ่ายมากท่ีสุดยงัคงเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีราคาไม่สูงมากนกั เช่น สินคา้แฟชัน่ (เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้) 
เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม เป็นตน้ เน่ืองจากความกา้วหน้าของระบบไร้สาย 3G บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ประกอบกบัการซ้ือขายออนไลน์ (e-Commerce) ผ่านอุปกรณ์ไอที
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แบบเดิมอย่างคอมพิวเตอร์ ท่ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของความสะดวกสบายในการพกพาและการใช้งาน 
ผลกัดนัให้การซ้ือขายออนไลน์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี    (m-Commerce) กลายเป็นช่องทางใหม่ท่ีมาแรง 
และน่าจะเป็นช่องทางหน่ึงท่ีช่วยหนุนการเติบโตของการซ้ือขายออนไลน์ในระยะต่อจากน้ีไป 

ตำรำงที ่1.2 การเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาการพาณิชยผ์า่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

Discipline %2011 %2012 %2013 %2014 
Display 55.61 48.07 41.54 41.01 

Facebook Ads - - 5.34 5.95 

Video - - 10.88 11.09 

Search  11.28 14.71 18.91 20.16 

Social Media 6.58 10.33 6.68 6.16 

Creative Production 24.25 25.47 12.90 12.16 

Mobile Marketing 0.92 0.76 1.83 1.90 

All others/Sponsorship 1.35 0.66 1.91 1.57 
ท่ีมา: สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) 

จากตารางท่ี 1.2 พบวา่อตัราการใชง้านส่ือออนไลน์ประเภทต่างๆ เพื่อการโฆษณา ไดรั้บความนิยมใน

สัดส่วนท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของส่ือออนไลน์  และการพาณิชย์ผ่านทางโครงข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกบัการเติบโตของอุตสาหกรรม

โฆษณาดิจิทลัโดยรวมของประเทศ โดยระบบส่ือสารไร้สาย 3G บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี นอกจากจะถูก

ใช้เป็นช่องทางส าหรับผู ้ประกอบการในการให้บริการซ้ือขายสินค้าและบริการออนไลน์แล้ว 

ผูป้ระกอบการยงัสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถของอุปกรณ์เคล่ือน ท่ีในการท าการตลาดเพื่อ

ส่งเสริมการประกอบกิจกรรมเชิงธุรกิจไดห้ลากหลายรูปแบบ ซ่ึงมีการพฒันารูปแบบใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

เช่น การท าการตลาดผา่นระบบระบุพิกดัสถานท่ีบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่การพาณิชย์

ผา่นทางโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการพาณิชยผ์า่นทางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมี

การด าเนินการผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  รูปแบบการพาณิชย์น้ีท  าให้

ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนสินค้าได้ตลอดเวลาในทุกสถานท่ี  (Niranjanamurthy, et al , 

2013) จากการท่ีมีการพาณิชย์ผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหันมานิยมใช้โทรศัพท์ 
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เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) มากข้ึนจึงท าให้ยอดขายของสมาร์ทโฟนมีอตัราเพิ่มสูงข้ึน

ตามไปดว้ย (Swan & Strategist, 2011) 

1.2 ขอบเขตในกำรศึกษำ 

1.2.1 การศึกษาน้ีท าการศึกษาเฉพาะผลกระทบของการให้บริการ 3G ผ่านทางโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเท่านั้น 

1.2.2  ศึกษาผลกระทบท่ีมีต่ออุตสาหกรรมโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์เท่านั้น 
1.2.3  ศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผา่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเท่านั้น 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.3.1  เพื่อศึกษาผลกระทบของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์หลงัจากรับชมโฆษณาออนไลน์ 

1.3.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีต่อมูลค่าและปริมาณของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

1.3.3 เพื่อศึกษาผลกระทบของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโครงข่าย
โทรศัพท์ เค ล่ือน ท่ี ท่ี มี ต่อมูลค่ าและปริมาณของพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ผ่านทางโครงข่ าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (m-Commerce) 

1.3.4  เพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัของกิจกรรมดา้นการตลาดผา่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ผา่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

1.3.5 เพื่อศึกษาผลกระทบของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโครงข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตกอยู่ในเศรษฐกิจท่ีซ้ือสินค้าโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ 
(Impulse economy) 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์หลังจากท่ีได้รับชม
โฆษณาออนไลน์ 

1.4.2 ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าและปริมาณของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                 
(e-Commerce) 

1.4.3  ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าและปริมาณของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผา่นทาง
โครงขา่ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (m-Commerce) 
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1.4.4  ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัของกิจกรรมดา้นการตลาดผ่าน 
mobile broadband 

1.4.5  ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคใหต้กอยูใ่น Impulse economy 

1.5 นิยำมศัพท์ 

อนิเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Broadband)   
คือ ลกัษณะสมบติัแบนด์วิดท์ท่ีกวา้งของความถ่ีแม่เหล็กไฟฟ้าบนส่ือกลางการส่งและความสามารถ
ในการขนส่งหลายสัญญาณและหลายประเภทของการจราจรได้พร้อมๆ กนั ส่ือกลางอาจเป็นสาย
เคเบิลแกนร่วม (Coax) ใยแก้วน าแสง (Fiber optic) สายเคเบิลตีเกรียว (Twisted pair) หรือไร้สาย 
(Wireless) ตรงกันข้ามกับเบสแบนด์ (Baseband) ท่ีเป็นระบบการส่ือสารท่ีข้อมูลถูกส่งผ่านไปใน
ความถ่ีเดียว 

อนิเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงผ่ำนทำงโครงข่ำยโทรศัพท์เคลือ่นที ่(Mobile broadband) 
คือ การต่อเช่ือมคอมพิวเตอร์เข้ากับโครงข่ายส่ือสารข้อมูลเซลลูลาร์โดยตรง โดยท่ีไม่จ  าเป็นต้อง
ต่อเช่ือมเขา้กบัโครงข่ายทอ้งถ่ิน (Local network) หรือตวักระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (WiFi hotspot) 
ในทางปฏิบติัโครงข่ายขอ้มูลมีหลายรูปแบบ ซ่ึงจะมีระดบัสมรรถนะ (Performance) ท่ีแตกต่างกนัไป 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ผูใ้หบ้ริการโครงข่ายไร้สาย (หรือเซลลูลาร์) จะเลือกใชง้าน 

กำรให้บริกำร 3G 
คือ การให้บริการช่องสัญญาณความถ่ีและความจุในการรับส่งขอ้มูลท่ีมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั
เทคโนโลยี 2G ท าให้ประสิทธิภาพในการรับส่งขอ้มูลแอพพลิเคชัน่ รวมทั้งบริการระบบเสียงดีข้ึน 
พร้อมทั้งสามารถใช้บริการมลัติมีเดียไดเ้ต็มท่ีและส่งผา่นขอ้มูลในระบบไร้สายดว้ยอตัราความเร็วท่ี
สูงข้ึน 

กำรให้บริกำร 4G 
คือ การให้บริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ หรือเป็นเส้นทางด่วนส าหรับขอ้มูลท่ีไม่ตอ้ง
อาศยัการลากสายเคเบิล โดยระบบเครือข่ายใหม่น้ีจะสามารถใชง้านไดแ้บบไร้สาย รวมถึงคุณสมบติั
การเช่ือมต่อเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติ (Three-dimensional) ระหวา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทด์ว้ยกนัเอง 

กำรโฆษณำ 
คือ การให้ขอ้มูล ข่าวสาร เป็นการส่ือสารจูงใจผา่นส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ เพื่อจูงใจหรือโนม้นา้วใจ
ให้กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเน้ือหาสาระท่ีโฆษณา อนัเอ้ืออ านวยให้มีการซ้ือ
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หรือใช้สินค้าและบริการ ตลอดจนชักน าให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่างๆ ทั้ งน้ีผูโ้ฆษณาหรือผู ้
อุปถมัภจ์ะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการส่ือสารนั้นๆ 

พำณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
คือ การท าธุรกรรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ ช่องทางท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต 
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถกระท าผ่าน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต แมก้ระทัง่การซ้ือ
ขายออนไลน์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลด
บทบาทของความส าคญัขององคป์ระกอบทางธุรกิจลง ดงันั้นจึงลดขอ้จ ากดัของระยะทางและเวลาใน
การท าธุรกรรมลงได ้
 

 
  
 


