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บทคัดยอ 

 
การวิจัยเร่ือง การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผู

ประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก มีวัตถุประสงคคือ 
1.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงการ 

ตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ต

เพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกตอส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ

ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
การวิจัยคร้ังนี้เปน การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

โดยทําการศึกษาผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก ท่ีมีรายไดในการสงออกต้ังแต 40 ลานบาทข้ึนไป 
จํานวนท้ังส้ิน 250 บริษัท โดยเลือกกลุมตัวอยางยึดความเหมาะสมตามวัตถุประสงคของผูวิจัย และ
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ดานการวิเคราะหขอมูลไดใชสถิติบรรยาย 
(Descriptive Statistic) รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการใชส่ือ
อินเตอรเน็ตของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
แหลงขอมูลหลัก (Key informants) เนนศึกษาเฉพาะบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก สาเหตุท่ี
เลือกศึกษาบริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด  บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด และ บริษัท บลู
คอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เนื่องจากเปนบริษัทท่ีมีการใชส่ืออินเตอรเน็ตเปนชองทางใน
การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย และมีการปรับตัวสรางนวัตกรรมใหมใหตรงใจผูบริโภค 
ไมวาจะเปนการออกแบบ ดีไซนผลิตภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา หนึ่งในธุรกิจเส้ือผา
สงออกท่ีมีความโดดเดนเปนอยางยิ่ง 
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ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกท่ีมีการใชส่ือ
อินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 31-40 ป ระดับ
การศึกษาสวนใหญปริญญาโท ระยะเวลาการใชส่ืออินเตอรเน็ตสวนใหญใชมากกวา 12 เดือน 
ความถ่ีในการใชส่ืออินเตอรเน็ตสวนใหญ 25 คร้ังตอเดือน มีการจดทะเบียน IP Address สวนใหญ
เปนของตนเอง  

 
        พฤติกรรมการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ

ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก พบวาสวนใหญใช E-mail ใน
การติดตอกับลูกคา บริการสวนใหญท่ีใช World Wide Web และการคนหาขอมูลเวปไซดสวนใหญ
หาขอมูลจากเวปไซดกูเกิล 

 
        กลุมตัวอยางของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกท่ีมีการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพ่ือการ

ประชาสัมพันธเชิงการตลาด มีความคิดเห็นโดยรวมตอส่ืออินเตอรเน็ตวา  เปนแหลงขอมูลท่ี
นาเช่ือถือ ขอมูลถูกตอง ทันตอเหตุการณ ส่ือสารไดรวดเร็ว ภาษาชัดเจน รายละเอียดขอมูล
ครอบคลุม รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ อยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 
 

The objectives of a research on the use of the internet for marketing public relations 
activities of thai garment exporters are 

1.  to study the factors affecting the usage of internet for marketing public relations of 
garment exporter. 

2.  to study the garment exporter behavior in making use of internet and its obtained  
benefit for marketing public relations. 

3.  to study the opinion of garment exporter toward the usage of internet for marke- 
ting public relations. 

By mean of survey research on garment exporting business, the number of 250 
garment exporting companies of which had revenues over 40 million Baht were suitably selected 
as a sample group according to the researcher’s objectives. The researcher used the questionnaire 
to collect data. The method of data analysis was descriptive statistic, which were percentage, 
mean and deviation value, in order to identify the factors affecting the usage of internet of the 
garment exporters. For qualitative research, the key informants which were Apparell Avenue Co., 
Ltd., Thai Spinning Industry Co., Ltd. and Blue Corner International Co., Ltd. were specifically 
selected for a research under the major reasons that these companies used the internet as 
marketing channel for their sale promotion and also had an innovative creation that meet the 
demand of the consumers, especially the product design, in order to add the value to their 
products for the outstanding image. 
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The results of the research showed that most of sample groups using internet for 
marketing public relations were male of age between 31-40 years old with educational level at 
master’s degree. They spent their time on internet more than 12 months with the frequency of 25 
times per month. They mostly had their own IP address. 

 
For the sample groups’ behavior in making use of internet and its obtained benefit, 

the results showed that most of sample groups used e-mail in contacting with their clients. They 
used the world wide web service that can save their time in searching data. 

 
The sample groups of the garment exporters who used internet for marketing public 

relations had an idea that the internet system was a reliable data source  that gave accurate and up-
to-date information, used clear language that covered all details, helped saving time of 
communication and also presented much attractive format to the users. 
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ทายสุดนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานอ่ืนๆ ท่ีไมไดกลาวมา ณ ท่ีนี้ ท่ีไดใหความกรุณา
ชวยเหลือเอ้ืออาทร รวมมือในการสัมภาษณ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญมากในการวิจัย การศึกษา
วิทยานิพนธในเร่ืองนี้จึงเปรียบเสมือนการเรียนรูท่ียิ่งใหญสําหรับผูวิจัย ซ่ึงมีท้ังส่ิงดีและไมดี หากมี
ขอผิดพลาดหรือบกพรองบางสวนแตประการใด ซ่ึงผูวิจัยรูเทาไมถึงการณ ฉนั้นผูวิจัยกราบขออภัย
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นําไปเปนแบบอยางตอไปในอนาค 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

ทามกลางของกระแสโลกาภิวัฒน ทําใหการประกอบธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันใน
ดานตางๆ ดวยนวัตกรรมใหมโดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร, อินเตอรเน็ต เพื่อให
ธุรกิจของตัวเองไดเปรียบคูแขงขัน ท้ังท่ีใหความเปนจริงแลวธุรกิจบางประเทศในเมืองไทยยังไม
พรอมรับนวัตกรรมใหมๆ เหลานั้น ดวยโครงสรางข้ันพื้นฐานของประเทศบางดาน เชน ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศยังตองใชเวลาในการปรับโครงสรางพอสมควร ประกอบกับรูปแบบธุรกิจใน
เมืองไทยปจจุบันยังยึดติดกับระบบเกาๆ เชนระบบเถาแก ระบบเครือญาติ ดังนั้นในการปรับตัวจึง
เปนไปไดคอนขางยาก และตองใชเวลาพอสมควร 

สําหรับในประเทศไทยโลกโลกาภิวัฒนไดเขามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงธุรกิจ
อยางคาดไมถึง การจะวัดผลแหงความสําเร็จของธุรกิจนั้น ข้ึนอยูกับการปรับตัวตอบรับกระแส
นวัตกรรมใหมๆ  ไดเร็วกวากัน ธุรกิจท่ีไมสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วตามโลกาภิวัฒนก็จะถูก
ทอดท้ิงใหลาหลัง และลมสลายไปในท่ีสุด  สําหรับประเทศไทยแลวธุรกิจตางๆ ไดนําเอานวัตกรรม
ใหมๆ เขามาใชในการแขงขันเพื่อสงออกสินคาไปยังตางประเทศ เชน อุตสาหกรรมรถยนต, 
อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมอัญมณี, อุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนตน 

ปจจุ บันนี้ตองยอมรับวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได เขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบธุรกิจเปนอยางมาก และกําลังจะมีบทบาทมากข้ึนเร่ือยๆในอนาคต 
เพราะโลกทุกวันนี้เปนโลกของการส่ือสารไรพรหมแดนเปนโลกในยุคดิจิตอล  ทุกวันนี้การปฎิเสธ
วาคอมพิวเตอรไมมีบทบาทในชีวิตประจําวันหรือไมมีบทบาทสําคัญในการประกอบธุรกิจ คง
เปนไปไมไดเพราะทุกคนลวนแตเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรบางไมมากก็นอย เพราะการใชเร่ิมจากท่ี
งายๆ ตั้งแตใชพิมพงาน เลนอินเตอรเน็ต ติดตองานไปจนถึงการติดตอคาขายระดับโลก 
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การปรับตัวในการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชไมใชเกิดข้ึนเฉพาะแคในสวนของเอกชน 
แตในสวนของภาคราชการเองก็ไดมีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเชนกัน 
โดยเฉพาะกรมการคาตางประเทศ  ซ่ึงมีหนาท่ีใหการบริการออกหนังสือสําคัญการสงออก- นําเขา
สินคา ไดมีการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการท่ีทันสมัยมากข้ึน มีการนําระบบการแลกเปล่ียน
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือระบบอีดีไอ (Electronic Data Interchange - EDI) มาใชในการออก
หนังสือสําคัญ เชน หนังสือรับรองการสงออกสินคาส่ิงทอต้ังแตป 2544 โดยไดมีการเช่ือมโยง
ระบบการแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสระหวางกรมสงเสริมการสงออกกับผูสงออกส่ิงทอ 
รวมท้ังการเช่ือมโยงระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลการออกหนังสือรับรองสินคาส่ิงทอกับสหรัฐฯ 
และสหภาพยุโรป 

จากรายงานภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) ในเดือน
สิงหาคม 2546 ดัชนีความเช่ือม่ันไดปรับตัวข้ึนมาอยูท่ีระดับ 117.5 ซ่ึงเปนสถิติสูงสุดนับต้ังแตมีการ
จัดทํามา ท้ังนี้อุตสาหกรรมสวนใหญมีคาดัชนีสูงกวา 100 โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรม
เคร่ืองนุงหมและอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเพิ่มข้ึนเปน 110 และ 115.8 รวมถึงอุตสาหกรรมรองเทา 
และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ซ่ึงมีคาดัชนี 121.6 และ 117.2 ตามลําดับ (กรมสงเสริม

การสงออก:2546)และจากสถิติของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย อัตราการสงออกของอุตสาหกรรม
เหลานี้ในชวงเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ.2546 ก็มีมูลคาสูงถึง 2,005.4 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึง
เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันในปกอน โดยมีตลาดสงออกหลักสําคัญๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน กลุม
ประเทศในแถบยุโรปและตะวันออกกลาง   

เปนท่ีนาสังเกตวาทามกลางกระแสการสงออก สําหรับประเทศไทยในชวงปลายป 2546 
ถึงตนป 2547 ในทุกธุรกิจของการสงสินคาออกไปยังตางประเทศน้ัน ประเทศไทยภายใตการนํา
ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กลับมองเนนไปยังการสรางประเทศไทยใหเปนท่ีรูจักของชาวโลก ใน
ฐานะเมืองแฟชั่น ดังนั้นโครงการกรุงเทพฯเมืองแฟช่ัน จึงถือกําเนิดข้ึนโดยการระดมความคิดความ
รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา และอุตสาหกรรม
สนับสนุนของอุตสาหกรรม 3 สาขา โดยมีมติจากพลังแหงความคิดในสาระสําคัญเดียวกันท่ีจะ
ผลักดันประเทศไทยเปนศูนยกลางแฟช่ันดวยความพรอมของการเปนผูนําแฟช่ันท้ังการผลิต
หลากหลายรูปแบบ มีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูบริโภค ประกอบกับการมีศูนยธุรกิจแฟช่ันท่ี
กระจายในแหลงตางๆ แยกตามประเภทสินคา สามารถเลือกสรรสินคาแฟช่ันไดทุกระดับ และยัง
เปนสถานท่ีทําธุรกิจการคาในระดับหนึ่ง จึงไดเปนมิติของกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น 
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ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการขยายสวนแบงของสินคาแฟช่ัน เชน การสงออก
เส้ือผาสําเร็จรูปในตลาดโลก ตลอดชวงปลายทศวรรษที่ 90 ท่ีผานมา ลวนแตเปนประเทศที่มีการ
พัฒนาในดานการออกแบบสินคาและการลงทุนดานการตลาด เพ่ือกอใหเกิดความสามารถในการ
แขงขันในตลาดโลก ถึงแมวาประเทศเหลานี้จะมีตนทุนคาแรงสูงกวาไทยก็ตาม ประเทศเหลานี้ 
อาทิ ฮองกง อิตาลี ญ่ีปุน และฝร่ังเศส แสดงใหเห็นไดชัดเจนวา การพัฒนาการออกแบบและ
การตลาด สงผลตอความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม ไมนอยไปกวาการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

ปจจุ บันอุตสาหกรรมแฟช่ันของไทยท่ีประกอบดวยอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหม อัญมณีและเคร่ืองประดับ เคร่ืองหนังและรองเทา มีผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs)  ประมาณ 20,000 ราย มีการจางงานประมาณ 2 ลานคน สรางมูลคาการ
สงออกรวมปละประมาณ 300,000 ลานบาท และท่ีผานมาอุตสาหกรรมแฟช่ันของไทยสวนใหญ
ดําเนินการผลิตในลักษณะรับจางผลิตใหกับบริษัทระดับช้ันนําของโลก มีเพียงสวนนอยท่ีมีการ
ออกแบบและตราสินคาของตนเอง ยกเวน กลุมโบเบ ใบหยก ประตูน้ํา สยามสแควร สีลม ซ่ึงเปน
การผลิตภายใตตราสินคาของตนเอง แตก็เปนเพียงในระดับประเทศเทานั้น การเติบโตของกลุม
ผูผลิตไดอาศัยปจจัยเกื้อหนุนจากนโยบายสงเสริมการลงทุนของรัฐ ความไดเปรียบทางดานแรงงาน
ท่ีมีราคาตํ่า ตลอดจนระบบโควตา แตปจจุบันระบบการคาของโลกไดเปล่ียนแปลงไป มีการแขงขัน
ท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน ประเทศผูนําเขาไดนํามาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีมาใชมากข้ึนเร่ือยๆ 
ประกอบกับไทยไดสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขันใหแกประเทศคูแขงท่ีมีตนทุนคาแรงตํ่า
กวา ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพใหสามารถแขงขันไดใน
ตลาดโลกอยางยั่งยืน โดยการปรับตัวจากการเปนผูรับจางผลิตไปสูการเปนผูออกแบบสินคา และมี
ตราสินคาของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาใหสูงข้ึน เปนผูผลิตสินคาท่ีมีรูปแบบ และคุณภาพ
ระดับกลางถึงสูง ซ่ึงปจจุบันสถานะของอุตสาหกรรมแฟช่ันของไทยยังอยูในระดับลางของ
อุตสาหกรรมแฟช่ันโลก โดยมีจีนและฮองกงเปนผูนําในภูมิภาค และมีปารีส  มิลาน นิวยอรค 
โตเกียว ลอนดอน เปนกลุมผูนําแฟช่ันระดับโลก 

ในระยะยาวอุตสาหกรรมแฟช่ันของไทยจําเปนตองยกระดับการผลิต เพื่อหนีสภาพการ
แขงขันในตลาดสินคาระดับลาง ซ่ึงตองมีการแขงขันทางดานราคาสูง ขณะท่ีมีตนทุนการผลิตสูง
กวาของคูแขงขัน โดยอาศัยการพัฒนาการออกแบบและคุณภาพสินคาใหสูงข้ึน ไปสูการเปนผูผลิต
สินคาคุณภาพระดับกลางถึงสูง รวมท้ังการสรางตราสินคาของตนเองเพ่ือกาวข้ึนไปสูการยอมรับให
เปนศูนยกลางแฟช่ันในภูมิภาค และผลักดันใหกาวกระโดดไปสูการเปนศูนยกลางแฟช่ันแหงหนึ่ง
ของโลกตอไปในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางแฟช่ันภูมิภาคโดยสงเสริม
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ผลของการพัฒนาดานการตลาดของอุตสาหกรรมแฟช่ัน จะนําไปสูผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง อาทิ ในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมท่ีเปนอุตสาหกรรมปลาย
น้ํานั้น มีการเช่ือมโยงยอนหลัง (Backward Linkage) กลับไปสูอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใน
ประเทศ คือ อุตสาหกรรมกลางน้ํา เชน อุตสาหกรรมทอผา ถักผา ฟอกยอมพิมพ และตกแตงสําเร็จ 
และเช่ือมโยงตอไปสูอุตสาหกรรมตนน้ํา เชน อุตสาหกรรมปนดาย และเสนใย เปนตน ประการ
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ นอกจากจะเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศใหมีความสามารถใน
การแขงขันแลว ยังเปนการสรางเสถียรภาพดานอาชีพและการกระจายรายไดสูผูใชแรงงานใน
อุตสาหกรรมแฟช่ันอีกดวย นอกจากนี้ยังมีการเช่ือมโยงไปขางหนา (Forward Linkage) ตอผูจัด
จําหนายท้ังในและตางประเทศ เปนการสรางรายไดเขาสูประเทศอยางมหาศาล และสงผลตอ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกท้ังจะสงผลใหเกิดการรักษาธุรกิจเดิมและกอใหเกิดธุรกิจใหม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนมากในอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากประเทศไทยต้ังอยูใน
ตําแหนงทางภูมิศาสตรท่ีไดเปรียบในการกระจายสินคา การส่ือสารมวลชน การถายทอดทุน
วัฒนธรรมสูประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับโครงสรางอุตสาหกรรมสนับสนุน มีความ
แข็งแกรงและหลากหลาย พรอมสําหรับการพัฒนาเพื่อยกระดับสูความเปนประเทศผูนําแฟชั่นใน
ภูมิภาคนี้ 

โครงการสรางประเทศไทยใหเปนศูนยกลางแฟช่ันภูมิภาคนี้ มีลักษณะเปนโครงการ
การตลาดและแฟช่ันนําการพัฒนาท้ังระบบ มีวัตถุประสงคท่ีจะขยายมูลคาการสงออกสินคาแฟช่ัน 
และเช่ือมตอไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังระบบ ดวยความรวมมือจากภาครัฐและเอกชน
โดยความรวมมือจากภาครัฐ 1,800 ลานบาท และเอกชนสมทบ 500 ลานบาท รวมเปนมูลคา 2,300 
ลานบาท เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางแฟช่ันของเอเชียใน พ.ศ. 2548 และของโลกใน พ.ศ. 
2555 โดยริเร่ิมกอต้ังโครงการสนับสนุนตางๆ  เชน การจัดต้ังสถาบันสอนออกแบบแฟช่ันศูนย
ขอมูลและเทรนดแฟช่ัน โครงการบริหารจัดการแฟช่ันเมือง รวมถึงสงเสริมการลงทุนใน
หลากหลายประเภทธุรกิจท่ีเกี่ยวของ เปนตน ซ่ึงสงผลใหอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีเปนอุตสาหกรรม
สงออกระดับตนๆ ของประเทศไทยมีการปรับตัวในการใชนวัตกรรมเขามาใชในการแขงขัน 
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จากอดีตอุตสาหกรรมส่ิงทอมีการแขงขันทางดานนวัตกรรมนอยมาก เนื่องจาก
อุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมท่ีมีการถายทอดในระบบตระกูลเครือญาติเทานั้น หลังจากป 2548 
ระบบโควตาเส้ือผาสําเร็จรูปจะหมดไปตามขอตกลงองคการการคาโลก (WTO) ซ่ึงประเทศไทยคง
จะไมสามารถแขงขันในเร่ืองคาแรงกับประเทศคูแขง เชน ประเทศจีน เวียดนามและกัมพูชาได อีก
ท้ังระบบการคาส่ิงทอจะมีการเปล่ียนแปลงในการสงออกไปยังตลาดสหรัฐ ซ่ึงเปนตลาดใหญไดนํา
ระบบในการท่ีประเทศใดๆ ก็ตามจะสงส่ิงทอไปยังสหรัฐนั้นจะตองใชระบบ VMI (Vendor 
Management Inventory) (ระบบนี้จะใชเวลา 4 สัปดาห แบงเปนการประมวลขอมูลและผลิตสินคา 1 
สัปดาห สงทางเรือ 3 สัปดาห) ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมท่ีผานส่ืออินเตอรเน็ตท้ังส้ิน ทําใหประเทศคูคา
ของสหรัฐรวมท้ังประเทศไทยท่ีตองการสงสินคาไปยังตลาดสหรัฐนั้นตองเรงปรับตัวกันขนาน
ใหญ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในครั้งนี้ โดยการสรางนวัตกรรมใหตรงใจผูบริโภคไมวาจะเปน
การออกแบบ ดีไซนผลิตภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา 

ดวยคําจํากัดความของการสรางนวัตกรรมใหตรงใจผูบริโภคนั้น ไมวาจะเปนการ
ออกแบบ ดีไซนผลิตภัณฑ เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาแลว ผูประกอบกิจการเส้ือผาสงออก ได
มีการปรับตัวเพื่อใหเขากับความเขมขนของการแขงขันทางธุรกิจภายใตกระแสโลกาภิวัฒน  หนึ่ง
ในธุรกิจเส้ือผาสงออกท่ีมีความโดดเดนเปนอยางยิ่ง 3 อันดับ ไดแก อันดับแรก บริษัท แอพพาเรล 
แอ็ฟวีนิว จํากัด เปนบริษัทมีการสงเส้ือผาสําเร็จรูปไปยังตางประเทศ เชน อเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน เปน
ตน  อเมริกาถือวาเปนตลาดใหญของตลาดท้ังหมด และจุดเดนของ บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว 
จํากัด เปนโรงงานการเมนทแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานถึง 4 
ระบบ คือ ISO 9002 แหงแรกของเมืองไทย  ISO 14001 แหงแรกของโรงงานการเมนทในอาเซียน  
ไดรับ SA 8000 และ มอก. 18000 เปนแหงแรกเชนกัน รวมท้ังไดรับเคร่ืองหมายสินคาไทย 
(Thailand’s Brand) ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีมีความแตกตางจากบริษัทคูแขงขัน และไดจัดทําเว็ปไซตโดย
ใชช่ือ www.apparalavenue.com ของบริษัทเพื่อเปนชองทางในการทําธุรกิจกับท่ัวโลก อันดับท่ีสอง 
บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด เปนผูผลิตเส้ือถักไหมพรมสงออก และมีการพัฒนาดานเสนดาย
ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ เชน ทําใหเสนดายมีความสามารถดูดซับความรอน อยางเส้ือกันหนาว ถาเสนใย
หรือเสนดายมีคุณสมบัติดูดซับความรอนก็จะทําใหผูสวมใสมีความอบอุนและเส้ือกันหนาวก็ไม
ตองหนักมาก หรือการปองกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนเส้ือผา เปนตน  ตลาดตางประเทศ
ของบริษัทไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด ไดแก สหรัฐอเมริกา ยุโรป ใตหวัน เกาหลี และญ่ีปุน 
จุดเดนอีกอยางของบริษัทคือ การมีแบรนดของตนเองช่ือ “Wove”  ซ่ึงมีการตอบรับจากลูกคาใน
ประเทศและตางประเทศเปนอยางดี  รวมทั้งจัดทําและออกแบบเว็บไซดของตนเองช่ือ 
www.thaispinning.com  เพื่อใชในการประชาสัมพันธและเปนชองทางหนึ่งใหลูกคาท่ัวโลกติดตอ
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ผูวิจัยเห็นวาธุรกิจเ ส้ือผาสงออกเปนธุรกิจท่ีนาสนใจ  ในการศึกษาการใช ส่ือ
อินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก ซ่ึงใช
เปนชองทางในการทําธุรกิจเส้ือผาสงออกอยางไร เปนปญหาท่ีนาทําการวิจัยเปนอยางยิ่งและยังไม
เคยมีใครทํามากอน  เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนาชองทางการทําธุรกิจเส้ือผาสงออกของเมืองไทยให
สามารถแขงขันกับนานาประเทศ อันจะเปนการชวยเหลือประเทศชาติไดในยุคโลกาภิวัฒนท่ีการ
แขงขันในระดับประเทศตองวัดผลกันดวยนวัตกรรมใหมๆ ท้ังความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร การ
กาวตามกระแสโลกใหทันเกมและสามารถตอสูบนเวทีโลกไดอยางนาภาคภูมิใจ 
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1.2  ปญหานําวิจัย 
        1.2.1  ปจจัยท่ีมีผลตอการใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 
                   ของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกเปนอยางไร 
        1.2.2  พฤติกรรมการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ   
                   ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกเปนอยางไร 
        1.2.3  ส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจ  
                   เส้ือผาสงออกในความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจเส้ือผาสงออกเปนอยางไร 
 
1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 
        1.3.1  เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 
                  ของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
        1.3.2  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อ 
                   การประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
        1.3.3  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกตอส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ 
                   ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ จะทําการศึกษาผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก ท่ีมีรายไดในการสงออก
ตั้งแต 40 ลานบาทข้ึนไป จํานวนท้ังส้ิน 250 บริษัท (กรมสงเสริมการสงออก:2546) โดยเลือกกลุม
ตัวอยางยึดความเหมาะสมตามวัตถุประสงคของผูวิจัย และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเกบ็
ขอมูล การเก็บขอมูลเพื่อการศึกษากระทําเพียงคร้ังเดียวในกลุมการศึกษาเพียงกลุมเดียว (One Shot 
Decriptive Survey Research) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) 
แหลงขอมูลหลัก (Key informants) ไดแก ผูท่ีเกี่ยวของกับการใชระบบ ไดแก ผูบริหาร 
โปรแกรมเมอร และผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการใชระบบของท้ัง 3 บริษัท ไดแก บริษัท 
แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด, บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด, บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด   
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1.5  นิยามศัพท 
การใชส่ืออินเตอรเน็ต หมายถึง การท่ีผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกใชส่ืออินเตอรเน็ต

ในงานบริการตางๆ เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร เพื่อการส่ือสาร เพื่อการขายสินคาและอื่นๆ ซ่ึงมี
การรวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ และมีระบบท่ีเอ้ืออํานวยประโยชนทางดานการติดตอส่ือสารและ
การประชาสัมพันธของบริษัทใหแกกลุมลูกคาหรือกลุมเปาหมาย เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-
mail) เปนตน 

กลยุทธ หมายถึง แนวทางในการดําเนินงานของบริษัทเพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันเชิงธุรกิจ ซ่ึงในการวิจัยนี้จะรวมถึงแนวทางในการดําเนินการตางๆ ท่ีบริษัทผูประกอบธุรกิจ
เส้ือผาสงออกท้ัง 3 บริษัท ไดแก บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด, บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี 
จํากัด, บริษัท บูลคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

การประชาสัมพันธเชิงการตลาดผานส่ืออินเตอรเน็ต หมายถึง ข้ันตอนการวางแผน การ
ปฎิบัติดําเนินงานและการประเมินผล ในกระบวนการกระตุนใหเกิดการซ้ือและความพึงพอใจ โดย
การวิจัยนี้อาศัยการใหขอมูลขาวสารท่ีนาเช่ือถือผานส่ืออินเตอรเน็ตในรูปแบบการนําเสนอเกี่ยวกับ
สินคาและองคกร เพื่อทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและตองการซ้ือสินคาในท่ีสุด  

ปจจัย หมายถึง แนวทางในการตัดสินใจของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก ทางดาน
การเลือกใชส่ืออินเตอรเน็ต เพื่อสรางความทันสมัย ทันเหตุการณ และสรางเอกลักษณในการ
แขงขันเชิงธุรกิจ  

ความเปนเจาของส่ือ หมายถึง การเปนเจาของเคร่ืองคอมพิวเตอรซ่ึงติดต้ังอินเตอรเน็ต 
และการจดทะเบียน IP Address หรือ E-mail ของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

ทักษะการใชส่ือ หมายถึง ความสามารถในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร และบริการบน
อินเตอรเน็ต โดยแบงทักษะการใชส่ือออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

1.  เช่ียวชาญนอย หมายถึง อยูในระยะเร่ิมตนเรียนรูการใชงานท้ังการใชเคร่ือง 
คอมพิวเตอร หรือบริการบนอินเตอรเน็ต 

2.  เช่ียวชาญปานกลาง หมายถึง สามารถใชโปรแกรมบางโปรแกรมไดแตแกไขปญหา
ท่ีเกิดระหวางการใชงานไมได หรือใชโปรแกรมไดและสามารถแกไขปญาหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ
ใชงานไดบาง และมีความชํานาญในการใชอินเตอรเน็ตไดบางบริการ 

3.  เช่ียวชาญมาก หมายถึง สามารถใช เขียน และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนแกไข 
ปญหาอันเกดิจากโปรแกรมหรือเคร่ืองไดดวยตนเอง ตลอดจนมีความชํานาญในการใชอินเตอรเนต็
ในบางบริการหรือทุกบริการ 
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พฤติกรรมการใชประโยชน หมายถึง การใชประโยชนจากบริการตางๆ บนอินเตอรเน็ตท่ี
มีอยูเพื่อประโยชนทางใดทางหนึ่ง ไดแก 

1.  เพื่อประโยชนทางการติดตอส่ือสาร เชน การสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัสินคาและบริการ
การส่ังซ้ือสินคา, การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส, การโอนเงิน เปนตน 

2.  เพื่อประโยชนดานอ่ืนๆ เชน เพื่อเขามาชมเพ่ือคนหาขอมูลท่ัวไป, เพื่อติดตามขาวสาร
และขอมูลใหม เปนตน 

พฤติกรรมการไดรับประโยชน หมายถึง การใชอินเตอรเน็ตซ่ึงเกื้อกูลตอการทําธุรกิจของ
ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก ไดแก  ขอมูลการสงสินคาตรงกับจํานวนท่ีลูกคาส่ัง, เปนการ
ประหยัดเวลาในการติดตอส่ือสาร, สามารถจัดสงสินคาไดอยางถูกตองแมนยํา 

ความนาเชื่อถือ หมายถึง  ความนาเช่ือถือของแหลงสืบคนบนอินเตอรเน็ต และ
ประสิทธิภาพของส่ืออินเตอรเน็ต โดยวัดจากความรูสึกของผูใชเม่ือมีการใชประโยชนจาก
องคประกอบ ดังตอไปน้ี 

1.  องคประกอบในเร่ืองความรูความสามารถ ไดแก ผูพฒันาหรือผูเปนเจาของเว็บไซต  
เปนผูมีความรูประสบการณ, ขอมูลทันสมัย ทันเหตุการณ และรายละเอียดของขอมูลครบถวน 
ครอบคลุมทุกแงมุม 

2.  องคประกอบในเร่ืองความไววางใจ ไดแก ขอมูลถูกตอง ตรงกับขอเท็จจริง, ภาษาท่ี
ใชชัดเจน เขาใจงาย และแหลงท่ีมาของขอมูลนาเช่ือถือ 

3.  องคประกอบในเร่ืองความคลองตัว ไดแก รูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ และ 
ส่ือสารไดอยางรวดเร็ว 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.6.1  เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ใชเทคโนโลยีของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมตอไป 
  1.6.2  เปนมุมมองให เห็นจุดความสําคัญของการใช ส่ืออินเตอร เน็ต เพื่อการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก และความพรอมท้ังดาน
ความรู อุปกรณ บุคคลากร เปนลักษณะภาพรวมที่จะนําไปสูความพรอมเม่ือสังคมเปล่ียนแปลง 
  1.6.3  เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มาเปนแนวทางสําหรับผูสนใจศึกษา ตลอดจน
สามารถนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาธุรกิจอ่ืนๆ ดวย 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  ในการวิจัยเร่ือง “การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัท
ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึนในแงมุมตางๆ  ดังนี้. 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือใหม 
  2.2  ทฤษฎีนวัตกรรม 
  2.3  แนวคิดเก่ียวกับการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 
  2.4  แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
  2.5  วิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
2.1   แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือใหม 

จากอดีตอุตสาหกรรมส่ิงทอมีการแขงขันทางดานนวัตกรรมนอยมาก เนื่องจาก
อุตสาหกรรมน้ีเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการถายทอดในระบบตระกูลเครือญาติเทานั้น หลังจากป 2548 
ระบบโควตาเส้ือผาสําเร็จรูปจะหมดไปตามขอตกลงองคการการคาโลก (WTO) ซ่ึงประเทศไทยคง
จะไมสามารถแขงขันในเร่ืองคาแรงกับประเทศคูแขง เชน ประเทศจีน เวียดนามและกัมพูชาได อีก
ท้ังระบบการคาส่ิงทอจะมีการเปล่ียนแปลงในการสงออกไปยังตลาดสหรัฐ ซ่ึงเปนตลาดใหญไดนํา
ระบบในการท่ีประเทศใดๆ ก็ตามจะสงส่ิงทอไปยังสหรัฐนั้นจะตองใชระบบ VMI (Vendor 
Management Inventory) (ระบบนี้จะใชเวลา 4 สัปดาห แบงเปนการประมวลขอมูลและผลิตสินคา 1 
สัปดาห สงทางเรือ 3 สัปดาห) ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมท่ีผานส่ืออินเตอรเน็ตท้ังส้ิน ทําใหประเทศคูคา
ของสหรัฐรวมท้ังประเทศไทยท่ีตองการสงสินคาไปยังตลาดสหรัฐนั้นตองเรงปรับตัวกันขนาน
ใหญ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในครั้งนี้ โดยการสรางนวัตกรรมใหตรงใจผูบริโภคไมวาจะเปน
การออกแบบ ดีไซนผลิตภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา 

ดวยคําจํากัดความของการสรางนวัตกรรมใหตรงใจผูบริโภคนั้น ไมวาจะเปนการ
ออกแบบ ดีไซนผลิตภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาแลว ผูประกอบกิจการเส้ือผาสงออกไดมี  
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การปรับตัวเพื่อใหเขากับความเขมขนของการแขงขันทางธุรกิจภายใตกระแสโลกท่ี
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบอินเตอรเน็ตเปนระบบท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรตางระบบ และ

หลายยี่หอไวดวยกันและมีโปรแกรมหรือซอฟตแวรหรืองานบริการจํานวนมากที่ใชผานระบบ มี
การควบคุมโปรแกรมหรือซอฟตแวรหรืองานบริการภายใตกฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร หรือสิทธิ
ทางปญญา เพราะกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิทางปญญามีผลตอการสรางส่ิงใหม สรางสรรคเทคโนโลยี
ใหมเพราะมีผลตอบแทนท่ีจูงใจการใชบริการบนอินเตอรเน็ตท่ีทุกคนเปนเจาของควรคํานึงถึง
เชนกัน ถาเปน shareware จะไมมีปญหาเร่ืองกรรมสิทธ์ิ แตถาเปน procomm  บางสวนเปน 
shareware และบางสวนอยูภายใตกฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร หรือสิทธิทางปญญา 

 ควิน (Quinn, 1996 อางถึงใน วัชระพงศ ยะไวย, 2543:23) ในสวนของเทคโนโลยี ได
กําหนดลักษณะของเทคโนโลยีไว 2 ประเภท คือ มีกรรมสิทธ์ิและไมมีกรรมสิทธ์ิ โดยสวนใหญ
แลวเทคโนโลยีจัดอยูในประเภทมีกรรมสิทธ์ิซ่ึงมีผลตอการสรางสรรคเทคโนโลยีใหมๆ เพราะมี
ผลตอบแทนท่ีจูงใจ 

เทคโนโลยีท้ัง 2 ประเภทมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตลอดเวลา จนไมสามารถช้ีชัด
ไดวาเปนรูปลักษณะใด ดังเชน ระบบอินเตอรเน็ตเปนการพัฒนาระบบเครือขายจากเครือขายท่ี
เช่ือมตอระบบเช่ือมตอระบบเพียงไมกี่ระบบจนปจจุบันเปนแหลงขอมูลมหาศาลในการคนควาหรือ
แลกเปล่ียนขอมูล อะดีบอย (Adeboye,1977) กลาววา ความสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยีเกิด
เม่ือประเทศผูรับสามารถพัฒนา หรือดัดแปลงเทคโนโลยีใหเหนือกวาเทคโนโลยีเร่ิมแรก 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอรจะสามารถทําใหขอมูลมีการกระจายตัว
ออกไปทั่วองคกร เนื่องจากมีการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรไวในหองทํางานหรือในท่ีทํางาน 
เพื่อท่ีจะสามารถไดรับขอมูลขาวสารและทําการบริหารงานอยางถูกตองทําใหภายในองคกรนั้นมี
การกระจายตัวของขอมูลขาวสารไปในตัว ท้ังนี้การใชประโยชนจากความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะตองคํานึงถึงความตองการของมนุษยเปนหลัก โดยจะตองไมปลอยใหเปนไปตาม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียว มนุษยจะตองรูจักวิเคราะหลักษณะงานและความ
จําเปนในการใชขอมูล เพ่ือท่ีจะออกแบบโปรแกรมท่ีสนองความตองการของมนุษยได  การขยาย
ขีดความสามารถของมนุษย ออกไปอยางกวางขวางข้ึนมนุษยจะตองมีความเขาใจถึงคุณคาของ
ขอมูลขาวสาร และรูวิธีจัดการกับขอมูลขาวสารดวยเทคโนโลยีซ่ึงจะมีผลกระทบตอชีวิตของตน 
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- ส่ือใหม (New Media)   
จอน เนสบิท (John Naisbitt,2538 อางถึงใน กฤตยา สุนพงษศรี, 2543) กลาวถึง 

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเทคโนโลยี เชนในปจจุบันและในอนาคต ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังกลาวมีบทบาทมากมายกับการดําเนินชีวิตของบุคคลและการประกอบธุรกิจตางๆ โดยพอสรุป
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการนํามาใช พอสรุปไดดังนี้ 

1.  ทางดวนสารสนเทศ หรือทางดวนขอมูล (Fiber Optics) ไปยังสถานท่ีตางๆ เชน ท่ี
บาน ท่ีทํางาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ฯลฯ ซ่ึงสามารถสงขอมูลตัวอักษรและภาพได
อยางรวดเร็วและชัดเจน 

2.  ระบบคอมพิวเตอร(Internet) เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีกวางขวางครอบคลุม
ไปท่ัวโลก โดยมีคอมพิวเตอรแมขายเชื่อมโยงระบบนี้ ซ่ึงสามารถนํามาใชงานไดหลายอยาง เชน 
การสงขาวถึงกัน หรือท่ีเรียกกันวาไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การสงจดหมายถึงกันคร้ังละ
มากๆ โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต การคนหาขอมูลจากสถานท่ีตางๆ 
นอกจากนี้ยังเปนส่ือหรือเคร่ืองมือใหองคกรตางๆ ทําการเผยแพรขอมูลขาวสารของตนหรือเรียก
กันวาการทําการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก ในรูปของ Homepage ในเครือขายอินเตอรเน็ต 

3.  ระบบโทรทัศนผานดาวเทียม (Direct to Home Television หรือ DHT) เปนการสง
รายการโทรทัศนจากสถานีไปยังผูชมทางบาน หรือท่ีทํางานผานระบบดาวเทียม โดยผูรับสัญญาณ
ตองมีจานดาวเทียมซ่ึงจะมีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ ไวรับสัญญาณ ผูชมรายการโทรทัศนจะไดรับการชม
รายการจากประเทศตางๆ  

4.  เทคโนโลยีหลายรูปแบบ (Multi-Media) เปนเทคโนโลยีท่ีแสดงภาพเคล่ือนไหว ขอ- 
ความ ขอมูลเสียง โดยใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บและสามารถโตตอบกับผูใชไดดวย เชน การเลน
เกมสออนไลน และการศึกษาแบบออนไลน เปนตน 

จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนไปอยางรวดเร็วนี้ การพัฒนา 
อุปกรณ เคร่ืองมือ ท่ีทําใหวิถีการดําเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอยางมากมาย
การตัดสินใจทางธุรกิจและการดําเนินธุรกิจตางๆ จะเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งข้ึนเม่ือใชส่ือหรือ
เคร่ืองมือทางการส่ือสารท่ีเปนเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย 

 
- การส่ือสารผานคอมพิวเตอร หรือ CMC (Computer-Mediated-Communication) 
การส่ือสารผานคอมพิวเตอร หรือ CMC เปนเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับการแจกจาย

ขาวสารไปยังผูรับอยางรวดเร็ว และมีขอมูลหลากหลาย การส่ือสารผานคอมพิวเตอรเปนส่ิงใหมใน
สังคมท่ีตองอาศัยการเรียนรู (Socially Oriented) ความไมเจาะจงในการส่ือสารใน CMC ทําใหเกิด
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การท่ีการส่ือสารระหวางคอมพิวเตอรเช่ือมโยงกันเปนระบบเครือขายผูใชคอมพิวเตอร
ขนาดใหญหรือ Internet นั้นนับเปนชองทางที่สามารถบริโภคขอมูลไดรวดเร็ว ขอมูลขาวสารจาก
คอมพิวเตอรเปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีใหญท่ีสุด ผูใชระบบอินเตอรเน็ตสามารถรับรูเหตุการณ
ตางๆ ไดท่ัวโลกและภายในเวลาอันรวดเร็ว การใชงานอินเตอรเน็ตท่ีไดรับความนิยมคือการคนหา
ไฟล และฐานขอมูลแบบเครือขายใยแมงมุม (World Wide Web = www.) ซ่ึงมีฐานขอมูลมากมาย
ในแบบ Multi Media ผูใชงานสามารถเรียกดู ขอมูล ภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ อยาง
งายดาย และลักษณะขอมูลเปนการโยงเช่ือมตอไปยังขอมูลท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ได 

คุณสมบัติความตางของ CMC กับส่ือรุนกอนท่ีสําคัญคือ ลักษณะการใชคอมพิวเตอร
เปนส่ือกลางในการส่ือสารระบบอินเตอรเน็ตนี้ ไมจํากัดสถานท่ีในการส่ือสาร CMC กระจายตัวเอง
อยูท่ัวไป (Widely Distributed) สามารถใชกับคอมพิวเตอรเคร่ืองไหนก็ไดในโลกในการเขา
ระบบส่ือสาร และไมมีขอจํากัดดานเวลา เนื่องจาก CMC เปนส่ือประเภทท่ีใชเม่ือไหรก็ได 
(Transient) ไมติดเง่ือนไขเร่ืองเวลาในการเสนอเนื้อหาเหมือนส่ืออ่ืนๆ สามารถตอเขาไปในระบบ
เม่ือไหรก็ไดท่ีตองการ สวนเร่ืองราวท่ีนําเสนอในสื่ออินเตอรเน็ต ก็ไมจํากัดเชนกัน CMC ให
โอกาสกับผูส่ือสารในการกระทําใดๆ กับเนื้อหาสารก็ยอมได (Manipulation of content) แลวแตวา
ผูสงสารตองการส่ือสารเร่ืองอะไร สามารถสรางเว็บไซตเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ มากมายไมจํากัด และ
ผูใชอินเตอรเน็ตสามารถจับกลุม สรางกลุมใหมกันตามความสนใจ (กิตติ กันภัย, 2543:16) 

ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของ CMC คือ ความเปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมี
ลักษณะสากล (Universal Medium) ในตัวของมันเอง กลาวคือ เปนท้ังเคร่ืองรับและลําเลียงขาวสาร 
(Information processing machine) ซ่ึงมีศักยภาพเหมือนกับเคร่ืองรับและลําเลียงขอมูลขาวสารอยาง
อ่ืนๆ ท่ีมีอยูท่ัวไป ฉะนั้นคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงเปนเครือขายในฐานะท่ีเปนอุปกรณการส่ือสาร
อยางหนึ่งจึงสามารถที่จัดสรร (Transformation) กับขอมูลขาวสารท่ีถูกส่ือสารอยางเปนสากลคือ ท่ี
ใดก็ไดดวยความเปนสากลของมัน คือ ทําไดเหมือนเครื่องรับ/ลําเลียงขอมูลขาวสารอื่นๆ (กิตติ 
กันภัย, 2543:18) 
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- พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 
ในปจจุบันเปนยุคของ IT (Information Technology) หรือยุคของระบบขอมูลขาวสาร 

จึงทําใหเกิดระบบตางๆ มากมาย โดยเฉพาะ Electronics commerce หรือท่ีเรียกกันอยางยอวา E-
commerce ซ่ึงหมายถึง การคาขายหรือทําธุรกิจตางๆ ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
ท่ีเช่ือมโยงกันผานอินเตอรเน็ตนั่นเอง 

E-commerce นั้นถือกําหนดข้ึนมาในป ค.ศ. 1960 โดยเร่ิมจากบริษัทในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดทําการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสหรือระบบ EDI (Electronic Data Interchange) 
มาใชในการซ้ือขายสินคาระหวางบริษัท และสถาบันการเงินการธนาคารตางๆ ไดสรางเครือขาย
คอมพิวเตอร EFT (Electronic Funds Transfer) สําหรับใชในการโอนเงินระหวางธนาคารดวยกัน
และในการติดต้ัง EDI จะตองใชงบประมาณในการลงทุนสรางเครือขายท่ีมีราคาแพง ทําใหการใช
งานของ EDI จํากัดอยูท่ีบริษัทขนาดใหญ และสถาบันการเงินท่ีมีเงินทุนสูงเทานั้น และในปจจุบัน
อินเตอรเน็ตทําใหโลกของการคาอิเล็กทรอนิกสเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทําให
เปนชองทางทางการส่ือสารท่ีขยายตัวไปอยางรวดเร็วในแวดวงของธุรกิจทุกระดับช้ัน ไดมีผูใหคํา
จํากัดความของ อี-คอมเมอรซ ดังนี้ 

ศุภชัย สุขะนินทร (2542:11) ใหคําจํากัดความไววา อี-คอมเมอรซ หมายถึง การคาขาย
หรือการทําธุรกิจตางๆ ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ซ่ึงก็คือ ผานระบบ
คอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงกันผานอินเตอรเน็ตนั่นเอง 

วัชระพงศ ยะไวย (2543:48) ใหคํานิยามไววา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือ อี-คอม
เมอรซ ท่ีแทจริงแลว หมายถึง การคาทุกประเภทท่ีทําการผานส่ืออิเล็กทรอนิกส รวมถึงการคาขาย
โดยผานเคร่ืองแฟกซ โดยการแฟกซเอกสารขายตรงออกไปและลูกคาแฟกซใบส่ังซ้ือเขามาก็ถือ
เปน อี-คอมเมอรซ ไดเชนกัน 

จิระ  จริงจิตร และวัชรินทร  ธนภัทร (2543 : 1) ไดกลาวไววา อี-คอมเมอรซ แสดงให
เห็นถึงการขยายตัวของการทําธุรกิจบนอินเตอรเนตซ่ึงยัง หมายถึง โอกาสในการดําเนินธุรกิจของ
ธุรกิจขนาดเล็ก หรือแมแตเปนธุรกิจของบุคคลเพียงคนเดียว ดังนั้นการทําอี-คอมเมอรซจึงถือเปน
โอกาสใหมท่ีมีศักยภาพสําหรับบุคคลหรือธุรกิจขนาดเล็ก เพราะเปนการเปดไปสูตลาดท่ัวโลกดวย
ตนทุนท่ีต่ํามาก 

David  Kosiur  (อางถึงใน ฉัททวุฒ  พีชผล, 2543 : 11-12) ไดกลาวไววา การคาอิเล็ค- 
ทรอนิกสไมไดมีความหมายจํากัดเพียงการซ้ือหรือขายสินคาผานทางเครือขายอิเล็กทรอนิกสท่ี
กอใหเกิดรายไดโดยตรงเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงกิจการตางๆ ท่ีชวยเสริมสรางและกอใหเกิด
รายไดกับบริษัท เชน การทําใหหนวยงานตางๆ สามารถใชขอมูลรวมกันเพื่อวางแผนการตลาด การ
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หลักการและประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

วัชระพงศ  ยะไวทย (2543 : 22) เปนยุคท่ีมีการแขงขันกันสูงทางดานธุรกิจท่ัวโลก 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขณะน้ีเปนยุคของเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) หรือเศรษฐกิจยุคใหม ซ่ึง
เราตองแขงขันกันดวยความเร็ว (Economy of Speed) คือความไดเปรียบคูแขงขันทางดานความเร็ว
หรือมีตนทุนตํ่ากวา ซ่ึงแตกตางจากเม่ือกอนท่ีเทียบกันดวยขนาด (Economy of  Scale) เปนหลักคือ 
แขงขันกันดวยปริมาณในการผลิตใครผลิตมากกวาผูนั้นยอมมีตนทุนตํ่ากวา และประการสําคัญอีก
อยางก็คือ ระบบของอินเตอรเนตและอี-คอมเมอรซ ทําใหเรากาวเขาสูในยุคของโลกท่ีไรพรมแดน 
(Globalization) อยางแทจริง ทําใหเราสามารถคาขายกับผูบริโภคทั่วโลกไดโดยตรง โดยไมตอง
เดินทางไปเอง ซ่ึงทําใหเกิดการคารูปแบบใหมท่ีเรียกกันวา Global Retailing Business ข้ึน เพราะ
ระบบอินเตอรเนตและอี-คอมเมอรซ ชวยอํานวยความสะดวกใหกับธุรกิจในหลายๆ ดานดวยกัน
ดังนี้ คือ  

1.  ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถทํางานแทนพนักงานขายไดอยางอัตโนมัติและ
อยางรวดเร็ว 

2.  ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถทําใหผูประกอบการเปดหนารานขายของกับ
คนท่ัวโลกไดทุกวันโดยไมมีวันหยุดตลอด 24 ช่ัวโมง 

3.  ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถเก็บเงินและนําฝากเขาบัญชีไดโดยอัตโนมัติ 
4.  ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายในการจัดพิมพแคต

ตาล็อกออกมาเปนกลุมๆ 
5.  ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ชวยทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ

ภายในของเราไดอยางมากมาย 
ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยังมีอีกมากมายแลวแตการนําไปประยุกตใชงาน

ของแตละคน ซ่ึงใครรูระบบการทํางานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวาบุคคลอื่นก็มีโอกาสทาง
ธุรกิจบนอินเตอรเนตนี้ไดมากกวาคนอ่ืนๆ ผูท่ีใชบริการอินเตอรเนต สามารถคนหาสินคาและ
โอกาสทางการตลาดจากท่ัวโลก 
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กระบวนการของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบงเปนลําดับขั้น คือ 
1.  การโฆษณา เพื่อเผยแพรใหลูกคารูจักสินคาและบริการของเรารวมถึงใหขอมูล 

คุณสมบัติและขอดีเดนท่ีแตกตางจากผูใหบริการอ่ืน เพื่อใหลูกคาใชพิจารณาตัดสินใจ 
2.  ทํารายการซ้ือ ขายและการชําระเงินซ่ึงสามารถกระทําไดโดยการกรอกขอมูลลงใน

เว็บไซทผูขาย พรอมท้ังการระบุซ้ือและรับชําระเงินโดยการกระทําบัตรเครดิต หรือระบบการชําระ
เงินอ่ืนท่ีคิดคนข้ึนมาไดใหม ซ่ึงถือวาเปนอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ 

3.  การสงมอบสินคาผานทางอินเตอรเนต เชน โปรแกรมซอฟตแวรคอมพิวเตอร แตถา
มีลักษณะเปน Hard goods หรือส่ิงของท่ีจับตองไดก็ใชบริการทางไปรษณียแทน 

4.  บริการภายหลังการขาย คือ การใหคําแนะนําหรือขอมูลเพิ่มเติมรวมถึงการ
รับประกันสินคานั้นๆ เปนตน 
 
ลักษณะของการคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

1.  เปนการคาท่ีไมมีพรมแดนรวมท้ังไมจํากัดในเร่ืองของระยะทางและเวลา ซ่ึงลูกคา
สามารถเขาเยี่ยมชมสินคาหรือบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

2.  การตัดสินใจซ้ือจะพิจารณาจากขอมูลที่ลูกคาหรือผูบริโภคไดรับโดยผานทางภาพ
บนจอคอมพิวเตอร ซ่ึงการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคจะเกิดจากความตองการในการไดรับขอมูล
เหลานั้นโดยตรง 

3.  มีการแบงสวนตลาด (Market Segmentation) แบบกระจายไปท่ัวโลกซ่ึงอาศัยการ
แบงดวยพฤติกรรมของผูบริโภคมากกวาการใชขอมูลทางภูมิศาสตร 

4.  เปนการคาท่ีอาศัยความสัมพันธระยะยาวเพราะตองใชระบบการเอาใจใสผูบริโภค
แบบคนตอคนเพื่อใหผูบริโภคกลับมาซ้ือสินคาหรือบริการนั้นอีกในอนาคต 

5.  ใชระบบการโตตอบแบบอัตโนมัติ ทําใหเกิดการแขงขันกันท่ีความเร็วหรือ Econo- 
my  of Speed รวมถึงความหลากหลายของบริการท่ีทํางานโดยใชระบบคอมพิวเตอร 

  
รูปแบบของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

แบงรูปแบบตามลักษณะของผูคาและกลุมเปาหมายหรือผูบริโภคที่ผูคาทําธุรกิจดวยซ่ึง
สามารถแบงเปน 

-   Business to Business (B-to-B) คือ การคาขนาดใหญระหวางองคการกับองคการ
หรือแบบบริษัทกับบริษัท โดยท่ัวไปจะเปนสินคาสงออกหรือนําเขาที่มีการขนสงเปนจํานวนมาก 
และใชระบบการชําระเงินผานระบบธนาคาร ซ่ึงธนาคารตองมีการตกลงกับผูคาไวแลววา สามารถ
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-  Business to Customer (B-to-C) เปนการคาขายแบบคาปลีกไปยังผูบริโภคท่ัวโลก
หรืออาจรวมถึงการคาปลีกแบบล็อตใหญหรือการเหมาเปนโหล ซ่ึงการชําระเงินสวนใหญจะชําระ
ผานระบบบัตรเครดิต หรือระบบการชําระเงินอ่ืนท่ีคิดข้ึนมาใหมเร่ือยๆ เชน E-Check หรือการจาย
เช็คพิเศษท่ีทําข้ึนมาเฉพาะสําหรับใชบนอินเตอรเน็ตเทานั้น ซ่ึงในอนาคตอาจทําใหเกิดเปนการคา
แบบ B-to-B ได 

-  Customer to Customer (C-to-C) เปนการคาปลีกระหวางบุคคลท่ัวไปคือระหวางผูใช
อินเตอรเน็ตดวยกัน เชน การขายซอฟตแวร การดาวนโหลดเพลง รวมถึงการขายสินคาหรือ
เคร่ืองใชท่ีใชงานแลว เปนตน 

-  Business-to-Government (B-to-G) เปนการติดตอระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน 
ซ่ึงจะมีเร่ืองของกฎหมายหรือขอบังคับทางราชการเขามาเกี่ยวของดวย ซ่ึงภาครัฐจะตองแกไข
กฎหมายท่ีเปนอุปสรรคใหเรียบรอยกอน 

 
ประเภทของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับความนิยม 

-  ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับอินเตอรเน็ตโดยตรง ไดแก การรับจดทะเบียนโดเมนเนม การตั้ง
เว็บไซต การบริการเคานเตอรหรือซอฟตแวรตางๆ ทางอินเตอรเน็ต โดยตรงรวมถึงการต้ังอีเมล 
เปนตน 

-   ธุรกิจดานการทองเท่ียว เชน การจองโรงแรม หองพัก จองตั๋วเคร่ืองบิน และแพ็กเกจ
ทัวรตางๆ  ซ่ึงถือไดวาเปนธุรกิจแรกของไทยท่ีเติบโตอยางรวดเร็วบนระบบอินเตอรเนต 

-   ธุรกิจดานการสงออก คือ การทําเว็บเพจหรือการโฆษณาผานระบบอินเตอรเน็ตแทน
การใชแคตตาล็อกสินคา รวมถึงใชแทนการเดินทางแสดงสินคาท่ัวโลก หรือใชเปนบูธถาวร 
(permanent booth) และโชวรูม เปนตน 

-  ธุรกิจดานคอมพิวเตอร ไดแก การขายฮารดแวร ซอฟตแวร ตางๆ โดยเฉพาะ
ซอฟตแวรท่ีทําการดาวนโหลดผานเครือขายอินเตอรเน็ตโดยตรง 

-   ธุรกิจคาปลีกสินคาท่ัวไป เปนสินคาท่ีมีการเสนอขายมาจากท่ัวทุกมุมโลก โดยผูคา
ตองปรับราคาสินคาและคุณสมบัติในตัวสินคาใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคเหลานั้น
ดวย 
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กลไกระบบรักษาความปลอดภัยในการชําระเงิน 
การคาบนเว็บในปจจุบัน นิยมใชระบบการชําระเงินโดยผานบัตรเครดิตเปนหลัก และ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ การปลอมแปลงเลขท่ีบัตรเครดิตดวยเหตุนี้เองการแจงเลขบัตรเครดิต และ
ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของจึงตองมีการเขาสูระบบรักษาความปลอดภัยโดยปจจุบันจะใชกัน 2 ระบบ คือ 

1.  SSL (Secure Socket Layer) 
SSL เปนระบบที่ใชในการส่ือสารขอมูลกันระหวางไคลเอนตกับเซิรฟเวอร ซ่ึงขอมูล

จากไคลเนตท่ีจะสงไปท่ีเซิรฟเวอรนั้นจะถูกเขารหัสกอนท่ีจะสงไปทําใหขอมูลท่ีรับสงกันนั้นมี
ความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการเขารหัสของ SSL นั้นมี 2 แบบคือ การเขารหัสแบบ 40 bits กับการ
เขารหัสแบบ 128 bits ซ่ึงการเขารหัสแบบหลังนี้ใชแคในประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้น ซ่ึงหลักการ
ทํางานของ SSL ก็คือ จะมีการเขารหัสขอมูลท่ีทางไคลเอนตโดยเว็บบราวเซอรจะเปนตัวเขารหัสให 
เว็บบราวเซอรจะเอา Public Key จากเซิรฟเวอรมาเขากับรหัส Master Key ท่ีบราวเซอรสรางข้ึนมา 
จากน้ันก็ใชคียพวกนี้เขารหัสเรียบรอยแลวจะสงไปที่เซิรฟเวอร ซ่ึงเซิรฟเวอรก็มีหนาท่ีในการ
ถอดรหัสนั้นกลับมาเปนขอมูลปกตินั่นเอง 

2.  SET (Secure Electronic Transactions) 
ระบบ SET ปจจุบันมีใชใน 34 ประเทศ ซ่ึงระบบนี้นั้นจะมีความปลอดภัยกวาระบบท่ี

ใชกันอยูในปจจุบัน ซ่ึงระบบ SET จะแตกตางจากระบบ SSL ตรงท่ีระบบ SET จะมีหนวยงาน
กลางท่ีถูกจัดต้ังข้ึนมาเพื่อยืนยันการทําธุรกรรม (Certification Authority : CA) ซ่ึงระบบ SET จะมี
ความปลอดภัยและไววางใจไดเนื่องจากมีการยืนยันตัวตนโดยการรับรองของ CA โดยทุกฝาย ซ่ึง
ประกอบดวย ธนาคาร รานคา และลูกคา ซ่ึงจะมี Pribate Key และ Public Key โดยทาง CA จะเก็บ 
Public Key ไว เพ่ือทําการตรวจสอบทําใหรานไดรับเฉพาะขอมูลใบส่ังซ้ือ ซ่ึงรานคาไมสามารถรู
หมายเลขของบัตรเครดิตได และจะสงไปท่ีธนาคารเพ่ือทําการเก็บเงินทันที 

จากท่ีไดกลาวมาแลวจะเห็นความสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและส่ือใหม ซ่ึง
แนวคิดดังกลาวผูวิจัยใชเปนแนวทางในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก หรือการทําธุรกิจคาขายสินคา
และบริการโดยผานทางอินเตอรเน็ต เพื่อใชอธิบายผลจากการวิจัย จึงถือไดวาเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งในอันท่ีจะทําใหงานวิจัยในคร้ังนี้สมบูรณมากยิ่งข้ึนและประสบความสําเร็จตรงตาม
วัตถุประสงคเบ้ืองตน 
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2.2  ทฤษฎีนวัตกรรม 
การเผยแพรแนวความคิด หลักปฎิบัติรวมท้ังประดิษฐกรรมใหมๆ ผานส่ือตางๆ ในชวง

ระยะเวลาหนึ่งไปยังสมาชิกของสังคมเพ่ือผลในการพัฒนาและเปล่ียนแปลงสังคมนั้น ถือวาเปนการ
เผยแพรและการส่ือสารนวัตกรรม (Communication of Innovation) อยางหนึ่ง โดยการศึกษาของ 
Rogers and Shoemaker (1971) พบวา องคประกอบท่ีสําคัญของการเผยแพรนวัตกรรมทุกชนิดจะ
ประกอบดวย 3 องคประกอบดังนี้ 

1.  นวัตกรรม (Innovation) คือ การนําเทคโนโลยีใหมมาใชงาน ลักษณะของนวัตกรรม 
มีหลายแบบท่ีแตกตางกัน ทําใหมีผลตอความยากงายในการยอมรับตางกัน อัตราการยอมรับ 
นวัตกรรม ข้ึนอยูกับปจจัย ดังนี้ 

                    1.1.  การใชการประชาสัมพันธเชิงการตลาดผานส่ืออินเตอรเน็ตมีประโยชน
ตอผูรับหรือไมเม่ือเปรียบเทียบกับการประชาสัมพันธเดิมท่ีมีอยูแลว (Relative Advantage) 

                    1.2.  มีความยุงยากซับซอน (Complexity) ในการเขาใจและการนําไปใชมาก
นอยเพียงใด 

                    1.3.  สภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและจิตวิทยามีความสอดคลองกับ 
แนวคิด คานิยม หรือบรรทัดฐานทางสังคมของผูรับหรือไม (Compatibility) 

                   1.4.  สามารถสังเกตเห็นผลที่จะเกิดข้ึน (Observability) ชัดเจนมากนอย
เพียงใด 

 2.  ชองสาร (Channel) การส่ือสารเพ่ือเผยแพรนวัตกรรมเปนกระบวนการเผยแพรท่ี 
สาร (Message) ถูกสงผานจากแหลงขาว (Source) ไปยังผูรับสาร (Receiver) ผานชองทางการส่ือ 
สาร (Communication Channel) โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเปล่ียนแปลงความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมบางอยางของผูรับสาร ซ่ึง Berlo (1960) กลาววา ชองทางหรือส่ือ ก็คือส่ิงท่ีขนสงสาร (A 
carrier of Messages) หรือพาหะของสารเปนเคร่ืองมือหรือวิธีการที่สารไหลจากผูสงสารไปยังผูรับ
สารนั่นเอง 

3.  ชวงเวลา องคประกอบท่ีสําคัญในการประกอบการพิจารณาถึงกระบวนการเผยแพร
นวัตกรรมประกอบดวย กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation Decision Process) 
เปนกระบวนการหรือการกระทําท่ีมิไดเกิดข้ึนในทันทีทันใด หากแตเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ติดตอกันในชวงระยะเวลาท่ีนานพอสมควร ลําดับข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมท่ีเสนอโดย Rogers มีข้ันตอนดังนี้ 

  3.1.  ข้ันความรู (Knowledge) คือ ข้ันท่ีบุคคลไดรูจักกับนวัตกรรมเปนคร้ัง
แรกและไดแสวงหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ซ่ึงกระทําไดมากนอยแคไหนขึ้นอยู
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                     ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมในข้ันนี้แบงเปน 2 ลักษณะคือ ความรูหรือความ
ตระหนักวานวัตกรรมนั้นมีอยู และความรูวาจะใชนวัตกรรมอยางไรจึงจะเหมาะสม ในกรณีนี้ไดมี
การเรียนรูนวัตกรรมจากการติดตอส่ือสารตางๆ เชน เทคโนโลยีสารสนเทศเปนการผสมผสาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีโทรคมนาคมในการทํางาน เพื่อใหเกิดความคลองตัว 
สะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการทํางานทางดานความสะดวกในการส่ังซ้ือสินคา 
รูปแบบสินคา ราคา การขนสงรวมถึงการประหยัดคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนดวย 

                     บุคคลท่ียอมรับนวัตกรรมไปใชอาจไมมีความรูในลักษณะน้ีเลยก็ได แต
การท่ีบุคคลมีความรูในลักษณะนี้ก็มีความสําคัญ เพราะชวยใหบุคคลเขาใจวิธีใชนวัตกรรมและทํา
ใหยอมรับนวัตกรรมอยางมีเหตุผลมากข้ึน ซ่ึง Rogers เช่ือวาการติดตอรับขาวสารจากส่ือตางๆ การ
ติดตอระหวางบุคคล การติดตอกับผูท่ีทําหนาท่ีเปล่ียนแปลง การมีสวนรวมในสังคมและการ
แสวงหาไปในท่ีตางๆ มีบทบาทตอบุคคลในการมีความรู ความเขาใจนวัตกรรมในข้ันนี้ 

                     3.2   ข้ันจูงใจ (Persuasion) เปนข้ันท่ีบุคคลเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบ
นวัตกรรมนั้น นั่นคือ บุคคลมีทัศนคติท่ีดีหรือไมดีตอนวัตกรรมนั่นเอง บุคคลจะแสวงหาขอมูล
เกี่ยวกับนวัตกรรมอยางกระตือรือรน และตีความหมายขอมูลท่ีไดมาพิจารณารวมกับสภาพการณ
สวนตัวของเขาท้ังในปจจุบันและอนาคตวา การท่ีเขารับนวัตกรรมน้ันมาใชจะกอใหเกิดผลดีหรือ
ผลเสียอยางไร ท้ังในปจจุบันและอนาคต บุคคลจะรับรูวานวัตกรรมทุกอยางมีลักษณะของการเส่ียง
รวมอยูดวย เขาจึงตองการแรงเสริม (Reinforcement) ของทัศนคติของเขาท่ีมีตอนวัตกรรมนั้น ซ่ึง
บุคคลจะแสวงหาแรงเสริมไดจากการติดตอกันระหวางบุคคล 
                                     3.3  ข้ันการตัดสินใจ (Decision) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลกระทํากิจกรรมซ่ึงนําไปสู 
การตัดสินใจวา ยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม การตัดสินใจอาจจะกระทําไดหลายคร้ัง จะ
เหมือนหรือแตกตางกับคร้ังแรกก็ได ในข้ันนี้บุคคลหรือผูท่ีเคยมีประสบการณเกี่ยวกับนวัตกรรมมา
กอนจะมีบทบาทอาจทดลองทางออมหรือผานคนอ่ืนรวมท้ังใชนวัตกรรมในสถานการณของตัวเขา
เองเพื่อดูวามีประโยชนพอท่ีจะยอมรับหรือไม 

  3.4  ข้ันการนําไปปฏิบัติ (Implementation) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลปฏิบัติหรือนํา
นวัตกรรมนั้นไปใช ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายนอกเม่ือความคิดใหม ๆ 
ไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังจะมีการคนหาขอมูล ในข้ันของการนําไปปฏิบัติโดยสวนใหญ
แลวบทบาทของเจาหนาท่ีสงเสริมการตลาด จะใหความชวยเหลือดานเทคนิคกับกลุมเปาหมายท่ีเพิง่
จะเร่ิมใชนวัตกรรม 
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  3.5  ข้ันการยืนยัน (Confirmation) บุคคลจะแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมหรือ
แรงเสริมเพื่อสนับสนุนหรือยืนยันการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมท่ีกระทําไปแลว แตบุคคลอาจจะ
เปล่ียนการตัดสินใจเปนตรงกันขามไดถาเขาไดรับขอมูลท่ีขัดแยงกับขอมูลท่ีเขาไดรับมา ขั้นการ
ยืนยันนี้จะเกิดข้ึนหลังจากการตัดสินใจระยะเวลาหน่ึง การแสวงหาความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม
ตลอดจนคําแนะนําจากเพื่อน บุคคลใกลชิดจะมีบทบาทมากในข้ันนี้ 

 สําหรับประเภทของบุคคลท่ีรับนวัตกรรม จะแบงตามระดับความรวดเร็วในการยอมรับ
ได 5 ประเภทดังนี้ คือ  

3.5.1  พวกชอบลองของใหม ชอบการเปล่ียนแปลง (Innovators) เปนพวก 
ท่ีรับทันที ชอบเส่ียงภยั และกระหายท่ีจะทดลองของใหมๆ  (Devient) 

3.5.2  พวกรับเร็วสวนแรก (Early Adopter) เปนพวกที่รับไดรวดเร็ว มี 
ลักษณะท่ีนาเช่ือถือ 
                                       3.5.3  พวกรับเร็วสวนมาก (Early Majority) เปนคนสวนใหญท่ีรับเร็ว เปน
พวกท่ีมีความรอบคอบระมัดระวัง 
                                       3.5.4  พวกรับชาสวนมาก (Late Majority) เปนคนสวนใหญท่ีรับชา เปน
พวกท่ีข้ีสงสัยไมคอยไวใจ 

   3.5.5  พวกลาหลัง (Laggard) เปนพวกทีย่ดึถือประเพณตีามแบบโบราณ 
อยางฝงหัว พวกนีจ้ะรับชามากหรือไมยอมรับเลย 

 ปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคในการรับส่ือแตละประเภทจะมีชองทางใหเลือก
มากมาย เชน โทรทัศน เคเบ้ิลทีวี และอินเตอรเน็ต ซ่ึงการพัฒนาของส่ือทุกชนิดจะมีการพยายามท่ี
จะเขาสูกลุมเปาหมายใหตรงและเฉพาะเจาะจงมากข้ึนจะตองรูกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน โดยแบงตาม
เพศ อายุ รายได สถานภาพทางเศรษฐกิจ รวมท้ังปจจัยตาง ๆ เชน ความชอบไมชอบ ความจําเปนไม
จําเปน ความเกี่ยวพันหรือไมเกี่ยวกัน ฯลฯ ซ่ึงแตละกลุมเปาหมายน้ันจะมีลักษณะการดําเนินชีวิตท่ี
แตกตางกัน ดังนั้นปจจัยตาง ๆ จึงเปนสวนสําคัญท่ีชวยใหเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ ดวย 

จากทฤษฎีนวัตกรรมนี้ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการ
ใชส่ืออินเตอรเน็ตของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก ท่ีสามารถถายทอดกระบวนการทางการตลาด 
ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีมีอิทธิพลตอการทําธุรกิจเส้ือผาสงออก อันเปนผลทําใหมีการตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางตรงกลุมเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพและมีการยอมรับในท่ีสุด 
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2.3  แนวคิดเก่ียวกับส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพนัธเชิงการตลาด 
เดนเนียล เอส. จาเนล (Daniel S. Janal,1998) กลาววา อาวุธท่ีไดผลท่ีสุดของนักการ

ตลาด คือ การประชาสัมพันธ ซ่ึงการประชาสัมพันธจะชวยใหในการทําโฆษณาประสบผลสําเร็จได
ดวยงบประมาณท่ีจํากัด โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้. 

-  เพื่อสรางภาพพจนของบริษัทหรือผลิตภัณฑใหมากข้ึน 
-   เปนการเปดโอกาสใหกับบริษัทและผลิตภัณฑของบริษัทใหถึงกลุมลูกคาใหมๆ 
-  เปนการเสริมสรางภาพพจนและสารท่ีสงถึงผูรับสารใหมีความตองการใหผลิตภัณฑ

ใหมากข้ึน 
-  สรางความสัมพันธกับลูกคาใหมๆ 
-   ประสานความสัมพันธกับลูกคาเกาใหแนนแฟน 
การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงการตลาดเปนการส่ือสารระหวาง

องคกรหรือหนวยงานไปยังกลุมเปาหมายและนําความคิดเห็นของกลุมเปาหมายกลับมาเปนขอมูล
ในการดําเนินงาน โดยท่ีหนวยงานหรือองคกรจะจัดทําเว็บไซด เพื่อเปนชองทางในการส่ือสาร
ระหวางองคกรกับกลุม เปาหมาย การจัดทําเว็บไซดควรมีการกําหนดเปาหมายและการวางแผน
ธุรกิจกอน แลวจึงทําการประชาสัมพันธเว็บไซดใหเปนท่ีรูจัก การประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ตมี
ประโยชนคือ สามารถลดตนทุนในการบริหารระบบสารสนเทศ เชน  

-  ใชในการเผยแพรขาวสารและขอมูลของหนวยงาน การแขงขันทางการคาทําให
ขอมูลของหนวยงานมีความจําเปนการตัดสินใจของกลุมเปาหมาย หนวยงานหรือองคกรจึงควรมี
ขอมูลท่ีกลุมเปาหมายตองการ เชน ขอมูลขององคกร ขอมูลของสินคาและบริการอยูในอินเตอรเน็ต 
เพื่อเผยแพรใหกลุมเปาหมายทราบขอมูล เพราะเปนความไดเปรียบทางธุรกิจถาเรามีขอมูลแตคูแขง
ไมมี 

-   การเจาะตลาดเพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมาย อินเตอรเน็ตสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได
โดยตรง เพราะหนวยงานอาจจะมีขอมูลเบ้ืองตนของกลุมเปาหมายอยูแลว เชน ท่ีอยู เพศ อาชีพ 
รายได ความสนใจและรูปแบบการดําเนินชีวิต กลุมเปาหมายสามารถกรอกขอมูลเหลานี้ไดสะดวก 
และเปนส่ิงดีท่ีกลุมเปาหมายมีความสนใจ ท่ีจะคนหา ขอมูลจากหนวยงานเอง แทนที่หนวยงาน
จะตองเปนฝายพยายามท่ีจะเขาไปใหถึงกลุมเปาหมายเพื่อเสนอขอมูล 

-   ใชเพ่ือทําการสํารวจและวิจัย หนวยงานสามารถท่ีจะทําการวิจัยสํารวจความคิดเห็น 
โดยใชแบบสอบถามทางอินเตอร เน็ตซ่ึงมีขอดี คือ  ผูตอบมีความสะดวกสบายในการทํา
แบบสอบถาม ทําใหไดรับความรวมมือดี และเปนการประหยัดงบประมาณและบุคลากรในการแจก
แบบสอบถาม และการติดตามเก็บขอมูลอีกดวย 
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-   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ใชเพื่อใหบริการหรืออํานวยความสะดวก ใหกับ

กลุมเปาหมายเชน การใหคําแนะนําหรืออธิบายการใชสินคา เปนตน 
-   ใชในการโฆษณาและการขายสินคา ในการประกาศขายหรือโฆษณาสินคา โดย

สามารถทําเปน Online Catalog เพ่ือใหกลุมเปาหมายเห็นภาพและลักษณะของสินคาอยางชัดเจน 
ทราบราคาของสินคาและส่ังซ้ือไดทันที โดยสามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิต ทางธนาณัติ หรือ
ชําระผานธนาคาร แลวรอรับสินคาท่ีบาน 

การประชาสัมพันธ มาจากคําวา “ประชา” กับ “สัมพันธ”  ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา 
“Public Relations” หรือเรียกกันท่ัวไปวา “PR”  ตามศัพทคํานี้หมายถึง การมีความสัมพันธเกี่ยวของ
กับประชาชน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง การติดตอส่ือสารเพ่ือ
สงเสริมความเขาใจอันถูกตองตอกัน และถาจะขยายความหมายใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน จะหมายถึง 
“ความพยายามท่ีมีการวางแผนและเปนการกระทําท่ีตอเนื่อง ในอันท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิด
จิตใจของประชานกลุมเปาหมาย โดยการกระทําส่ิงท่ีดีมีคุณคาใหกับสังคม เพื่อใหประชาชนเหลานี้
เกิดทัศนคติท่ีดีตอหนวยงาน กิจกรรม และการบริการ หรือสินคาของหนวยงานนี้ และเพื่อท่ีจะ
ไดรับการสนับสนุนและรวมมือท่ีดีจากประชาชนเหลานี้ในระยะยาว” ไดมีผูท่ีใหความหมายของ
การประชาสัมพันธไว ดังตอไปนี้ 

สุพิน ปญญามาก (2526:27) อธิบายไววา “ความพยายามท่ีมีแผนท่ีจะมีอิทธิพลตอ
ความคิดและทัศนคติของประชาชนเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนกับหนวยงาน” 

สกอต เอ็ม. คัทลิป (Scott M. Cutlip)  แอลเล็น เอช. เซ็นเตอร (Allen H. Center)    และ 
เกลน เอ็ม. บรูม (Glen M. Broom) (Effective Public Relations,2000:4)  ผูซ่ึงมีอิทธิพลตอวิชาการ
ประชาสัมพันธในชวง 30 กวาปนี้ ไดใหความหมายไววา “การประชาสัมพันธเปนการดําเนินงาน
ระดับบริหารท่ีทําหนาท่ีในการประเมินทัศนคติของกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจถึง
นโยบายและทาทีของบุคคลหรือองคกร ตลอดจนการดําเนินการวางแผนและลงมือปฎิบัติตามแผน
นั้นๆ เพื่อนําไปสูการสรางความเขาใจอันดีและการยอมรับของกลุมประชาชน” 

จอหน อี. มารสตัน (John E. Marston) (Modern Public Relations,1979:3) นักวิชาการ
ชาวอเมริกัน ไดใหคําจํากัดความวา “การประชาสัมพันธนั้นเปนการส่ือสารท่ีโนมนาวใจ โดยมีการ
วางแผนเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอกลุมประชาชนท่ีสําคัญ” 

สถาบันการประชาสัมพันธ (The Institute of Public Relations) ของประเทศอังกฤษ ได
ใหความหมายของการประชาสัมพันธวา “เปนความพยายามท่ีสุขุมรอบคอบ มีการวางแผนและมี
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สะอาด ตัณศุภผล (2542:17) อาจารยผูซ่ึงมีความในการวางรากฐานการเรียนการสอน
วิชาการประชาสัมพันธของไทยในปจจุบัน ไดกลาววา “การประชาสัมพันธ คือ วิธีการของสถาบัน
อันมีแผนการและกระทําตอเนื่องกันไปในอันท่ีจะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุม
ประชาชน เพื่อใหสถาบันและกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของมีความรูความเขาใจและใหความสนับสนุน
รวมมือซ่ึงกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหสถาบันนั้นดําเนินงานไปไดผลดีสมความมุงหมาย 
โดยมีประชามติเปนแนวบรรทัดฐานอันสําคัญดวย” 

ในบรรดาเครื่องมือส่ือสารการตลาดท้ังหมด การประชาสัมพันธ (Pubic Relation) 
มักจะไดรับความสนใจจากนักการตลาดเปนอันดับรองลงไป เนื่องจากไมไดมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซ้ือของกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง หากแตการประชาสัมพันธมักจะถูกนํามาใชเพื่อ
ส่ือสารสรางความเขาใจอันดีกับกลุมเปาหมายที่ไมไดเพียงเฉพาะกลุมลูกคาเปาหมายเทานั้น แตยัง
รวมไปถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลๆ ท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกิจ (Stakeholders) ท้ังหมด ไมวาจะเปน
พนักงานในบริษัทผูจําหนายวัตถุดิบ คนกลางในชองทางการจัดจําหนาย หนวยงานของรัฐ สถาบัน
การเงิน บริษัทตัวแทนโฆษณา เปนตน 

การสรางความเขาใจอันดีกับบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกิจนี้เองท่ีจะ
สงผลกระทบตอภาพลักษณ (Image) และคานิยม (Goodwill) ของธุรกิจ อันจะนําไปสูความ
ไววางใจในธุรกิจ ตลอดจนความม่ันใจในการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการของธุรกิจในท่ีสุด 

ลักษณะท่ีสําคัญมากอยางหนึ่งเกี่ยวกับกระบวนการประชาสัมพันธ คือ กระบวนการนี้
เปนการดําเนินงานที่ตอเน่ือง (on-going process) 
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ข้ันตอนท่ี 1 การแสวงหาขอมูล 

 
ข้ันตอนท่ี 4 การประเมิน 

 
 
             ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดนโยบาย 

การวางแผน และการกําหนดโครงการ 
 ปฏิกิริยาสะทอนกลับ                   ปฏิกิริยาสะทอนกลับ
                        ข้ันตอนที่ 3 การส่ือสาร 

 
 
 

                  กลุมบุคคลภายใน                      กลุมบุคคลภายนอก 
 
ภาพท่ี 2.1  ภาพกระบวนการประชาสัมพนัธ 
 
ท่ีมา :  จาก (หนา 18). โดย ธีรพันธ  โลหทองคํา. 2545. กรุงเทพฯ: ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร    
           เชิงปฎิบัติการ. ลิขสิทธ์ิป พ.ศ. 2545. 

  
จากภาพท่ี 2.1 ไดกลาวถึงกระบวนการประชาสัมพันธท่ีเปนการทํางานท่ีตอเนื่องไว คือ

เม่ือไดขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปญหาท่ีสถาบันกําลังเผชิญอยู ใครเปนกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ และขอมูล
อ่ืนๆ ท่ีจําเปนแลว (ข้ันตอนท่ี 1) ก็จะนําขอมูลเหลานน้ีมาใชในการกําหนดนโยบายวาควรจะแกไข
ปญหาดวยการประชาสัมพันธในแนวทางไหนดี จากน้ันก็จะมาเร่ิมวางแผนโครงการตางๆ วาควรมี
โครงการหรือกิจกรรมใดๆ (ข้ันตอนท่ี 2 ) เม่ือมีแผนท่ีดีสอดคลองกับนโยบายท่ีกําหนดไว ข้ันตอน
ตอไปคือการปฏิบัติโดยใชเคร่ืองมือและเทคนิคทางการส่ือสารทําการส่ือสารไปยังกลุมบุคคล
ภายใน (internal publics) และกลุมบุคคลภายนอก (external publics) (ข้ันตอนท่ี 3 ) เม่ือไดปฎิบัติ
การส่ือสารตางๆ ไปจนครบแผนที่วางไวแลว ข้ันสุดทาย คือ การประเมินผลซ่ึงเปนการเรียนรูวา
การกระทําตางๆ ท่ีทําไปแลวนั้นไดผลเชนไร บรรลุเปาหมายตามนโยบายและแผนการหรือไม มี
ขอผิดพลาดหรือขาดเหลืออะไรบาง (ข้ันตอนท่ี 4 ) ผลของการประเมินนี้เองก็จะไดนํามาเปนขอมูล 
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ในอดีตบทบาทของการประชาสัมพันธจะจํากัดอยูเฉพาะการส่ือสาร เพื่อรายงานความ
เคล่ือนไหวของธุรกิจกับกลุมสาธารณชนท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือจัดการปญหาความ
ขัดแยงระหวางธุรกิจกับกลุมสาธารณชนเหลานั้น  แตในปจจุบันการประชาสัมพันธไดแพรขยาย
ออกไปมากข้ึน ถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพของตนทุนสูงในการส่ือสารกับกลุม
พนักงานในฝายตางๆ เชน ในรูปของการจัดทําจุลสารหรือวารสารภายในบริษัท การจัดแขงขันกีฬา
สีภายในบริษัท เปนตน ท้ังนี้ก็เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางพนักงาน เพื่อสรางภาพลักษณใน
ทางบวกตอบริษัท และเพ่ือเพิ่มยอดขายใหบริษัทในท่ีสุด จะเห็นไดวาทิศทางของการทํา
ประชาสัมพันธในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา จะเปนการทํา
ประชาสัมพันธองคกร (Corporate Public Relations : CPR) ท่ีเนนความเขาใจและความสัมพันธอัน
ดีระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมาย  นักกลยุทธไอเอ็มซีไดหันมาใหความสําคัญกับการเผยแพร
ขาวสารเกี่ยวกับตราสินคา (Brand Publicity) หรือท่ีเรียกวา การประชาสัมพันธเชิงการตลาด 
(Marketing Public Relations : MPR) ซ่ึงเปนการนําความสัมพันธระหวางการตลาดกับการ
ประชาสัมพันธมาผสมผสานกัน  โดยมีรูปแบบวิธีการบริหารองคกรโดยใชการตลาดและ
ประชาสัมพันธเปนหลักในการจัดการ 5 รูปแบบดังนี้  
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    Mkt            PR  Mkt          PR 

 
 รูปแบบท่ี 1           รูปแบบท่ี 2 
 

             Mkt       PR 
               PR                       Mkt 
 
          รูปแบบท่ี 3       รูปแบบท่ี 4 
 

  MPR          
                                             

          รูปแบบท่ี 5 
 
ภาพท่ี 2.2  รูปแบบของการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 
 
ท่ีมา :  จาก (หนา 131). โดย ธีรพันธ  โลหทองคํา. 2545. กรุงเทพฯ: ส่ือสารการตลาดแบบครบ   
           วงจรเชิงปฎิบัติการ. ลิขสิทธ์ิป พ.ศ. 2545.  

 
จากภาพท่ี 2.2 รูปแบบแรก ผูบริหารองคกรจะมองวาการตลาดกับการประชาสัมพันธ

ไมเกี่ยวของกันเลย จนกระท่ังในรูปแบบที่ 2 มองวาท้ังการตลาดและการประชาสัมพันธมีสวน
สัมพันธกันบาง และการประชาสัมพันธเปนสวนหนึ่งของการตลาดในรูปแบบท่ี 3 แตสําหรับใน
รูปแบบท่ี 4 นั้น จะเห็นวา การตลาดกลับเปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ สวนในรูปแบบ
สุดทายนั้นการตลาดและการประชาสัมพันธตางก็เปนสวนหนึ่งของกันและกันอยางแยกไมออก นั่น
คือรูปแบบของการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 

การประชาสัมพันธเชิงการตลาดนั้น แบงไดเปน 2 รูปแบบคือ 
1.  การประชาสัมพันธเชิงการตลาดแบบรุก (Proactive MPR) เปนการมุงสรางโอกาส

ทางการตลาดมากกวาคอยแกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนเพียงอยางเดียว ในภาวะการแขงขันทางการตลาด
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2.  การประชาสัมพันธเชิงการตลาดแบบรับ (Reactive MPR) เปนการมุงแกปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับสินคาหรือบริษัท อันเปนการทําลายช่ือเสียง ภาพลักษณของสินคาหรือบริษัท เชน การให
ขอมูลขาวสารท่ีถูกตองเพ่ือแกไข และควบคุมการเกิดขาวลือ (Rumor Control) การจัดการกับภาวะ
วิกฤต (Crisis Management) เปนตน 

 
ขอบเขตของการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 

การประชาสัมพันธเชิงการตลาด ชวยใหเกิดความสนใจ ความต่ืนตัว ความเขาใจ สราง
ความไววางใจ กระตุนความภักดีในสินคาและกระตุนการซ้ือ ซ่ึงผลลัพทท่ีไดอาจไมไดเกี่ยวของ
และสัมพันธกับการประชาสัมพันธเพียงอยางเดียว แตยังสามารถชวยเพ่ิมทัศนวิสัย พัฒนาองคการ
และความนาเช่ือถือในตัวสินคา ซ่ึงเคร่ืองมือไอเอ็มซีอ่ืนๆ ไมสามารถทําได  ขอบเขตของการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาดมี ดังน้ี 

1.  เขียนและบริหารแผนการประชาสัมพันธเชิงการตลาด (MPR Planning and Ma- 
nagement) เปนการบริหารจัดการภาพรวมของเอ็มพีอารท้ังหมด ซ่ึงรวมถึงการวางแผนและควบคุม
การประชาสัมพันธเชิงการตลาด โดยทําการกําหนดวัตถุประสงค ระบุกลุมชุมชน (Publics) และ
กําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงการตลาดใหสอดคลองกับการส่ือสารการตลาดในรูปแบบ
อื่นๆ จัดเวลาการบริหารข้ันตอนการปฎิบัติงานตลาดจนการประเมินผลงาน เม่ือส้ินสุดแผนงานแลว 

2.  ส่ือมวลชนสัมพันธ (Media Relations) เปนสวนสําคัญของการประชาสัมพันธเชิง
การตลาด โดยสรางความสัมพันธและความคุนเคยกับส่ือมวลชน ซ่ึงเช่ือมโยงไปสูความม่ันใจเพ่ือ
กระตุนใหเกิดความชอบ ลดส่ิงท่ีเปนแงลบ และยังเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธของบุคคล ระหวาง
นักประชาสัมพันธเชิงการตลาดกับบรรณาธิการและนักขาว ทําใหเกิดทัศนคติท่ีมีตอกันในแงบวก 

3.  การเผยแพรขาวสาร (Producing Publicity) การสงและเผยแพรขาวสาร คือหลักการ
สําคัญของการประชาสัมพันธ โดยสวนใหญจะเกี่ยวของกับขาวสาร และการสงขาวแจกเพื่อชวย
กระจายขอมูลขององคกรและสินคาในดานดีและยังชวยจํากัดผลกระทบที่เกิดข้ึนในกรณีท่ีใหขอมูล
ขาวสารผิดพลาด การเผยแพรขอมูลขาวสารถือเปนสวนดีของการประชาสัมพันธเชิงการตลาดท่ี
สามารถใชใหเกิดประสิทธิภาพและคุมทุน มีศักยภาพที่จะเปนรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอํานาจ ซ่ึงเปน
ผลมาจากความนาเชื่อถือและสามารถสรางความประทับใจใหเกิดข้ึนได 
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4.  การผลิตส่ิงพิมพ (Producing Publications) เปนสวนสนับสนุนสําคัญของการ
เผยแพรขาสาร ความหลากหลายของส่ิงพิมพ อาจทําโดยการใชพนักงาน สงจดหมายแจงขาว ไปยัง
ลูกคาหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ สินคาและตราสินคา 

5.  การส่ือสารองคกร (Coporate Communications) ประกอบไปดวยการวางแผน
องคกร การจัดการภาพลักษณ การประชาสัมพันธองคกรชุมชนสัมพันธ สรางและคงสภาพ
ความสัมพันธท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติ และระหวางชาติท่ีเกี่ยวพันกันเพื่อประโยชนของการดําเนิน
ธุรกิจ การติดตอกับรัฐบาลและตัวแทนของรัฐบาล 

6.  การล็อบบ้ี (Lobbying) เกี่ยวกับชุมชนและการสรางความสัมพันธกับส่ือ เพื่อท่ีจะ
สรางและคงสภาพความสัมพันธท่ีดีกับผูนํากลุม เพื่อชักจูงโนมนาวและงายตอเจรจาตอรองใน
อนาคต 

7.  การบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Managent) เปนกระบวนการบริหารกับสถานการณ
หรือเหตุการณรายๆ ท่ีไมเคยประสบมากอนท่ีจะเกิดผลกระทบกับองคกรต้ังแตระดับตํ่าจนถึงข้ัน
รุนแรง ดังนั้นควรมีการเตรียมแผนการ (Contingency Plan) ไวลวงหนาเพื่อเผชิญกับสถานการณท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

8.  การวิจัยและวิเคราะห (Research and Analysis) เปนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลเพื่อชวยในการบริหาร วางแผนการปฎิบัติ ประเมินคา และควบคุมข้ันตอนตางๆ ใหเปนไป
อยางรวดเร็ว ถูกตองและงายตอการนําไปปฎิบัติ 

9.  กลุมชนเปาหมายของการประชาสัมพันธเชิงการตลาด (Marketing Public Relation 
Audience) การรับรูและเขาใจเปาหมายเปนส่ิงสําคัญท่ีจะผลักดันใหแผนเอ็มพีอารเกิดผลสําเร็จทาง
การตลาด โดยผูบริโภคอีกสวนหนึ่งท่ีจําเปนตองทําความรูจักก็คือ ผูมีอิทธิพล (Influences) กับ
กลุมเปาหมาย 

10.  การลงมือปฎิบัติตามแผนการประชาสัมพันธเชิงการตลาด (Implementing Market- 
ing Public Relations) การประชาสัมพันธเชิงการตลาดมีขอบเขตท่ีกวาง จึงมีกิจกรรมมากมาย 
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ควรใชหลายกิจกรรมรวมกัน เพื่อใหกิจกรรมเหลานั้น ทําหนาท่ีสนับสนุน
และสงเสริมกันอันเปนผลใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

ดังนั้นในแนวคิดการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด ผูวิจัยได
เล็งเห็นรูปแบบท่ีจะชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมการใชประโยชนของส่ืออินเตอรเน็ต ท่ีจะชวย
ใหแผนการส่ือสารการตลาดบรรลุเปาหมายมากข้ึน  และชวยในการรับรูในตัวสินคา  ให
กลุมเปาหมายรับทราบ ชวยใหเกิดความสนใจ ความต่ืนตัว ความเขาใจ สรางความไววางใจ กระตุน
ความภักดีในสินคาและกระตุนการซ้ือ ซ่ึงผลลัพทท่ีไดอาจไมไดเกี่ยวของและสัมพันธกับการ
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ประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 

ส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด ซ่ึงถือวาเปนส่ือสมัยใหมนาจะ
นํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนเดียวกับส่ืออ่ืนๆ ไมวาจะเปนส่ิงพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน 
เพราะอินเตอรเน็ตเปนระบบส่ือสารดวยเครือขายคอมพิวเตอรท่ีครอบคลุมไปทั่วโลก จึงนาท่ีจะ
เจาะไปถึงกลุมคนไทยหรือบุคคลตางๆ ไดท่ัวทุกมุมโลกใหเปดเขามาดูส่ิงท่ีตองการจะเผยแพร 

ในดานการศึกษา ผูใชจะตอเขาอินเตอรเน็ตเพื่อคนควาหาขอมูลไมวาจะเปนขอมูลทาง
วิชาการจากท่ีตางๆ ซ่ึงอินเตอรเน็ตจะทําหนาท่ีเหมือนหองสมุดขนาดยักษ สงขอมูลท่ีเราตองการมา
ใหถึงบนหนาจอคอมพิวเตอรในเวลาไมกี่วินาที จากแหลงขอมูลท่ัวโลกท้ังขอมูลทางดาน
วิทยาศาสตร วิศวกรรม ศิลปกรรม สังคมศาสตร กฎหมาย และอ่ืนๆ สถานศึกษาตางๆ ท้ังระดับ
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันวิจัยและบริการ จึงมักจะนิยมจัดทํา Website ข้ึนเพื่อเผยแพรขอมูล
ตางๆ  เกี่ยวกับสถาบัน เชน ขาวความเคล่ือนไหวตางๆ หลักสูตร นักศึกษา การเรียน การสอน 
เปนตน 

ในดานธุรกิจและการคา อินเตอรเน็ตใชประชาสัมพันธและโฆษณาขอมูลของบริษัท
ตางๆ ผานทาง Website ตางๆ เชนกัน ขอมูลมีท้ังดานแนะนําตัวบริษัท สินคาและบริการตางๆ 
รวมถึงการซ้ือขายสินคาผานคอมพิวเตอรหรือท่ีเรียกวา Teleshopping  โดยเลือกดูสินคาพรอมท้ัง
คุณสมบัติตางๆผานจอคอมพิวเตอร แลวส่ังซ้ือและจายเงิน ซ่ึงนับวาสะดวก รวดเร็วมาก บริษัท
ตางๆ จึงมีการประชาสัมพันธและลงโฆษณาขายสินคาผานอินเตอรเน็ตกันมากข้ึนเร่ือยๆ ผูท่ีใชเปน
บริษัทหรือองคกรตางๆ ก็สามารถเปดใหบริการสนับสนุนลูกคาของตนผานอินเตอรเน็ตได เชน 
การตอบคําถามหรือขอสงสัยตางๆ ใหคําแนะนํา รวมถึงการใหขาวสารใหมๆ แกผูสนใจได 

ในดานส่ือมวลชนและบันเทิง หนังสือพิมพฉบับตางๆ วารสาร สถานีโทรทัศน สถานี
วิทยุ จะจัดทํา Website ใหผูใชเปดเขาไปดูรายการตางๆ ขาวสารท่ัวไปขององคกร รวมถึงแมการ
ถายทอดรายการสด รายการขาวประจําวัน เชน ขาวชวง 20.00 น. ของสถานีโทรทัศนกองทัพบก
ชอง 5 เผยแพรออกทางอินเตอรเน็ตท่ัวโลก ผูใชยังสามารถเลือกอานวารสารตางๆ ผานส่ือ
อินเตอรเน็ตหรือท่ีเรียกวา Magazine Online รวมท้ังหนังสือพิมพและวารสารอ่ืนๆ ท่ัวโลก ขณะน้ีมี
บริการรับสมัครสมาชิกวารสารผานส่ืออินเตอรเน็ตแลว และใหสมาชิกเรียกดูวารสารไดดวย ผูผลิต
วิดีโอและภาพยนตรก็มีการลงโฆษณาและตัวอยางหนังใหมๆ ในอินเตอรเน็ตใหผูท่ีสนใจก็อปป
ไฟลท่ีเปนตัวอยางหนังซ่ึงเปนภาพเคล่ือนไหวและเสียงไปดูไดดวย 
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นอกเหนือจากประโยชนตางๆ ท่ีกลาวมาแลว ผูผลิตสินคาและบริการตางๆ ยังใช
ประโยชนจากอินเตอรเน็ตเปนชองทางสําหรับการเผยแพรขอมูลของตนไดในวงกวางดวยคาใชจาย
ต่ํา แถมยังเขาถึงกลุมคนท่ีใชงานอินเตอรเน็ตได และยังใชเปนเวทีในการแสดงความคิดเห็น 
ถกเถียงแลกเปล่ียนทัศนะในเร่ืองตางๆ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ท่ีสามารถ
โตตอบกันไดชนิดทันตอเหตุการณหรือความเปล่ียนแปลง เชน  

1.  ใชคนหาขอมูลขาวสารกอนตัดสินใจ ปจจุบันผูบริโภคสวนใหญมีความรูมากข้ึน 
และในการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือเลือกใชบริการพวกเขามักคนหาเพ่ือเปรียบเทียบขอมูลของสินคา
กอน ในอินเตอรเน็ตมีขอมูลขาวสารมากมาย และสามารถท่ีจะเปรียบเทียบได ท้ังยี่หอ รูปแบบ 
ราคา การสงเสริมการขายและการบริการ 

2.  ใชรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เพื่อติดตอส่ือสารกับหนวยงาน เจาของ
สินคา หรือผูใหบริการ กลุมเปาหมายท่ีมีขอสงสัยสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นตอ
หนวยงานไดอยางสะดวก รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย ถึงแมวาจะเปนการติดตอขามทวีปก็ตาม 
หนวยงานหลายแหงจึงนิยมใชอีเมลในการประชาสัมพันธในลักษณะจดหมายขาว (News Release) 
ในการทําจดหมายขาวเพื่อประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ตจะทําเหมือนจดหมายขาวท่ัวๆ ไป โดย
พิมพหัวจดหมายวา For Immediate Release โดยมีรายละเอียดวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ทําไม 
ท่ีสําคัญควรส้ันและมีความกระชับ ชัดเจน 

3.  ใชเยี่ยมชมเว็ปไซตท่ีตนเองชอบและสนใจ กลุมเปาหมายสามารถเลือกจํากัดหัวขอท่ี
ตนเองสนใจ เชน สนใจเร่ืองการทองเท่ียวก็สามารถคนหา โดยใช Search Engine ก็จะพบเว็บไซด
เกี่ยวกับการทองเท่ียวได ทําใหไมเสียเวลาและหนวยงานควรใส URL (Uniform Resource Locator) 
เปนท่ีอยูของเว็บไซด เชน http://www.tgma.thailand.com ไวในส่ืออ่ืนๆ เชน โบวชัวร ส่ือโฆษณา
ขางรถ (Bus side) นามบัตร กระดาษเขียนจดหมาย เพื่อใหกลุมเปาหมายทราบวามีเว็บไซดของ
หนวยงานเรา ช่ือของเว็บไซดควรเปนช่ือขององคกรหรือช่ือท่ีกลุมเปาหมายสามารถจดจํางาย 

4.  ใชถาม ตอบปญหาในกระดานขาว (Webboard) กลุมเปาหมายสามารถสอบถามขอ 
มูลจากผูอ่ืน เชน อยากซ้ือคอมพิวเตอรแตไมทราบขอมูล ก็อาจต้ังคําถามหรือกระทูไว ถามีคนอ่ืน
สนใจก็สามารถจะตอบคําถาม ใหคําแนะนําหรือแสดงความคิดเห็นได 

5.  ใชในการสนทนา (Chat) กลุมผูใชอินเตอรเน็ตมักจะมีการหาเพื่อน การหากลุม หรือ
ชมรมท่ีสนทนา เพื่อหาคนท่ีมีความสนใจและพูดคุยในเร่ืองเดียวกันได และเพื่อนๆ ในชมรมหรือ
กลุมเหลานี้ คือ ส่ือบุคคลท่ีสามารถประชาสัมพันธไดเปนอยางดี  
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ความแตกตางของส่ืออินเตอรเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงการตลาดกับส่ืออ่ืนๆ 
1.  ความเปนส่ือสากลที่สามารถเขาถึงผูรับในระดับสากลไดโดยไมจํากดักลุมและถ่ินท่ี

อยูของผูรับสาร สามารถแพรกระจายตัวไดท่ัวโลก 
2.  เปนส่ือท่ีสามารถสรางกระบวนการการปฏิสัมพันธในการส่ือสารไดอยางมีประ-

สิทธิ ภาพ 
3.  สามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา เปนส่ือท่ีสามารถเปดรับขาวสารได 24 ช่ัวโมง 
4.  สามารถใหขาวสารขอมูลไดมากกวาส่ือชนิดอ่ืนๆ ท้ังขอความ ภาพ และเสียง 
5.  เปนส่ือโฆษณาราคาถูกท่ีผลิตไดเร็ว เสียคาใชจายนอย 
6.  เปนชองทางการตลาดอีกชองทางหน่ึงท่ีสามารถสรางผลประโยชนทางธุรกิจไดท่ัว

โลก 
7.  เปนส่ือท่ีสามารถใชเปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีใชในการส่ือสารระหวางผูรับสาร

ได สามารถส่ือสารกับกลุมเปาหมายไดในเวลาเดียวกัน 
8.  เปนส่ือท่ีใหขอมูลขาวสารไดมาก ตอบสนองวัตถุประสงคทางดานการโฆษณาและ

การประชาสัมพันธของสินคาบางชนิดไดด ีเชน สินคาอุตสาหกรรม สินคาเฉพาะดานท่ีไมสามารถ
สรางกิจกรรมการโฆษณาทางส่ือปกติได 

9.  เปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงกลุมผูรับสารท่ีจําเพาะเจาะจง (Selective) มีคุณภาพ มีการ- 
ศึกษา มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี มีกําลังซ้ือ 

10.  เปนส่ือท่ีตอบสนองความตองการของผูรับสาร (Media on Demand) ในเร่ืองตางๆ 
ได โดยท่ีผูแสวงหาขาวสารมีความเต็มใจเปดรับ 

11.  เปนส่ือท่ีใหภาพลักษณในดานความทันสมัยเปนบริษัทท่ีถึงพรอมดวยเทคโนโลยี 
และเปนเทคโนโลยีใหมท่ีสามารถสรางภาพลักษณใหกบัธุรกิจหรือสินคาหรือบริการไดในระดับ
โลก โดยไมจํากัดอยูเพียงทองถ่ินหรือสถานท่ีใดๆ 

การประชาสัมพันธสามารถสรางความเช่ือถือใหกับผลิตภัณฑและบริษัทโดยท่ีการทํา
โฆษณาไมสามารถทําได เนื่องจากเม่ือมีการกลาวถึงขอความท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑสามารถช้ีแจงถึง
คุณสมบัติไดอยางละเอียด จากแนวคิดการทําการประชาสัมพันธสงผลตอการทําประชาสัมพันธบน
อินเตอร เน็ตเนื่องจากมีประโยชนมากกวาการทําประชาสัมพันธผานส่ือแบบเดิมๆ  เชน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร ทีวีและวิทยุ ซ่ึงเปนผลจากการท่ีมีบริการออนไลน ทําใหองคกรสามารถ
ติดตอส่ือสารดวยส่ิงท่ีมีอิทธิพลอยางมากเพราะสามารถติดตอโดยตรงกับกลุมลูกคาท่ีตองการ เม่ือ
เปรียบเทียบกับส่ือแบบเดิมๆ จะเห็นวาเม่ือมีการประชาสัมพันธจะตองมีผูกรองขาวสารกอน เชน 
นักเขียน นักขาวหรือผูผลิต ซ่ึงเปนผูตัดสินวาควรจะสงสารหรือขอความเหลานั้นไปยังผูรับสารได
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สวนระบบออนไลนสามารถใหโอกาสกับบริษัทไดมากกวาในการสรางภาพพจนและ
ยอดขายผานการประชาสัมพันธนี้ เนื่องจากสามารถติดตอกับผูรับสารไดโดยตรงปราศจากการเขา
แทรกของมีเดียซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญมากในการติดตอส่ือสารแบบน้ี องคกรสามารถทําใหประสบ
ความสําเร็จไดโดยทําการเผยแพรขอความเหลานั้นผานทาง e-mail หรือเว็บไซด เคร่ืองมือหลัก
สําหรับนักส่ือสารในการสรางคือ เว็บไซด ซ่ึงจะตองระลึกถึงวาบริษัทนั้นๆ จะตองมีขอมูลท่ี
ทันสมัย ขอมูลเบ้ืองหลังของบริษัทและรูปภาพจะตองปรากฎบนเว็บไซด และนอกจากน้ีตัวเว็บ
ไซดจะมีการลิงค (link) กับ press center, media center, press room, press release หรืออ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงหนาแรกจะตองบรรจุภาพรวมของผลิตภัณฑท่ีสามารถลิงคกับ press release หรือ
กรณีศึกษา สําหรับหนาแรกจะตองมี head lines วันท่ีผลิต หรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับความคิดเห็น 
นอกจากนี้ยังมีไอคอน (Icon) ท่ีเปนเคร่ืองช้ีวัดถึงวัสดุใหมๆ ดวย ใน head line แตละอันจะตอง
สัมพันธกับเร่ืองดวย 
สําหรับรายละเอียดของตัวเท็กซจะประกอบดวย 

1.  ช่ือการติดตอ จะตองมีช่ือ ตําแหนง และพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับการติดตอบุคคลพรอม
ดวย เบอรโทรศัพทและอีเมลแอดแดรส นอกจากนี้ยังมีประวัติบุคคลของผูติดตอเพื่อใหเขาใจในภูมิ
หลังของบุคคลเหลานั้น 

2.  Press release จะตองมีช่ือเร่ือง รวมถึงหัวเร่ืองซ่ึงเรียงตามวันหรือหัวขอและจะตองมี
การลิงคกันระหวางเท็กซนั้นๆ ดวย 

3.  ขาว 
4.  รายละเอียดของผลิตภัณฑ เชนผลิตภัณฑใหมๆ การอัพเดต recall ประวัติผลิตภัณฑ 

ใบรับรองผลิตภัณฑ review วิเคราะหคูแขงขัน white paper กราฟและตาราง audio&video clips 
รูปภาพ 

5.  ขาวของบริษัท เชน การเชา การสงเสริมการขาย การปลดพนักงาน ขาวดานการเงิน 
รายงานประจําป รายงานสถานภาพการเงินทุกไตรมาส การคาดการณและการอัพเดตขอมูล และ
ประวัติบริษัท 

6.  ภูมิหลังบริษัท เปนขอความจากประธาน ประวัติของผูบริหารและรายละเอียดของ
การติดตอและรูปถาย 

7.  ราคาหุน มีการอัพเดตทุก 15 นาที 
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8.  การนําเสนอในการเขารวมทางอีเมลท่ีเปนสวนตัว ซ่ึง list จะชวยใหเขาใจลูกคามาก
ข้ึน และสามารถสงขอมูลท่ีอัพเดตเกี่ยวกับ press release & newsletters ใหกับลูกคาได 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาดนั้น เปนการใช E-mail ในการติดตอส่ือสารระบบใหม นอกจากจะชวย
ทุนเวลาและคาใชจายแลว ยังทําใหเกิดความเทาเทียมกันในระบบส่ือสารอีกดวย เพราะไมวาจะเปน
บริษัทขนาดเล็กหรือใหญก็สามารถเปดตัวในอินเตอรเน็ตไดเชนเดียวกัน E-mail ถือเปนจุดเร่ิมตน
ของการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ต เพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด ซ่ึงสามารถใช
วิเคราะหการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ต เพ่ือใชอธิบายผลจากการวิจัยในคร้ังนี้ แตสําหรับ
บริษัทของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก เร่ิมมีการสราง Website ของตนเองเพ่ือการโฆษณา
ประชาสัมพันธติดตอส่ือสารท่ีมากข้ึนอีกระดับ หลายบริษัทของเร่ิมตนงายๆ ดวยการใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑลงไปในเว็บของตนเอง  ส่ืออินเตอรเน็ตนับไดวาเปนส่ือท่ีมี
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีรวดเร็วมาก จนอาจจะเรียกไดวาส่ืออินเตอรเน็ตสามารถปฏิวัติ
ระบบการคาปลีก (Retail) และระบบการคาตรง (Direct sale) ไดอยางแทจริง ดังจะเห็นไดวาใน
ปจจุบันผูบริโภคในประเทศสามารถที่จะเลือกซ้ือสินคาตางๆ ไดท่ีบานของตัวเอง โดยการติดตอซ้ือ
ขายกันทางส่ืออินเตอรเน็ตซ่ึงผูบริโภคมีโอกาสที่จะเลือกซ้ือสินคาจากโรงงานผูผลิตและผูคาปลีก
ไดจากท่ัวโลก ขณะเดียวกันผูซ้ือสามารถเลือกดูสินคาผานอินเตอรเน็ตหรือขอดูรายละเอียดของ
สินคาได โดยสามารถเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางสินคาท่ีตองการใชกับราคาท่ีเหมาะสมได
ดวย นอกจากนั้นส่ืออินเตอรเน็ต ยังเปนชองทางการประชาสัมพันธเชิงการตลาดท่ีผูซ้ือสามารถท่ี
จะคัดเลือกไดตามความชอบใจ และผูซ้ือในตางประเทศยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นติชมไป
ยังผูขายและผูผลิตในอีกประเทศหนึ่งไดในเวลาเดียวกัน  ดังนั้น ประโยชนตางๆ ของการใชส่ือ
อินเตอรเน็ตจึงมีมากและแตกตางกันไปตามการใชในดานตางๆ แตผูวิจัยก็เช่ือแนวาส่ืออินเตอรเน็ต
จะพัฒนาตอไปอีกมากโดยไมหยุดยั้งเม่ือเทียบกับส่ืออ่ืนๆ 
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2.4   แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication 
: IMC) 

 การส่ือสารการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีนักการตลาดกระทําข้ึน เพ่ือใช
ในการส่ือความหมายถายทอดความคิดไปยังผูบริโภคหรือลูกคา เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ หรือ
ส่ิงอ่ืนใดใหเกิดการยอมรับ แสดงพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงคท่ีมุงหวังไว (พิบูล 
ทีปาปาล, 2537:22) 

การส่ือสารการตลาด  หมายถึงการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันท่ีจะส่ือ
ความหมายสรางความเขาใจ สรางการยอมรับระหวางธุรกิจผูบริโภค โดยมุงหวังใหเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองตามวัตถุประสงคของธุรกิจนั้นๆ (สุวัฒนา วงษกะพันธ, 2530:55) 

วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2537:171) การส่ือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการที่กอการหรือ
ธุรกิจท่ีเปนองคประกอบท้ังหมดของสวนประสมทางการตลาด เพ่ือกอใหเกิดการตอบสนองความ
ตองการตอผูบริโภคและตอธุรกิจ 

พรรณพิมล กานกนก  (2530:182) การส่ือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการนําเสนอ
ขาวสารในรูปของการกระตุน เรงเราดวยวิธีการตางๆ ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายทางการตลาด โดย
มุงหวังท่ีจะกอใหเกิดการตอบสนองจากผูบริโภคกลุมนั้นตามลักษณะท่ีคาดหมายหรือกําหนดไว
ลวงหนา และหมายถึงการกําหนดชองทางการส่ือสารไปยังตลาด เพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารจาก
ผูบริโภคในตลาดนํามาตีความ ประกอบในการดําเนินงานตอไป และหาชองทางใหมหรือโอกาสใน
การส่ือสารคราวหนาตอไปใหดีกวาเดิม 

เสรี วงษมณฑา (2540:3) กลาววา ครบเคร่ืองเร่ืองการสื่อสารการตลาด (Integrated  
Marketing Communication : IMC) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสาร
การตลาด ท่ีตองใชการส่ือสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง เปาหมาย
ของ IMC คือการมุงสรางพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดย
การพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคา เพื่อใหผูบริโภคกลุมเปาหมายจะไดรูจักสินคาท่ีจะนําไปสู
ความรูความคุนเคย และความเช่ือม่ันในสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่ง 

ในฐานะท่ีการส่ือสารการตลาดเปนเสมือนสวนเชื่อมโยงธุรกิจกับลูกคาของเขาที่มีอยู
อยางกระจัดกระจายท่ัวไปในตลาดสวนตางๆ เพื่อใหท้ังสองฝายมีความเขาใจซ่ึงกันและกันและรูถึง
การเคล่ือนไหวของแตละฝายไดตามตองการ เปนกระบวนการของการส่ือสารทางการตลาด ซ่ึงมี
องคประกอบ ไดแก สินคาและการบริการ ผูผลิตรูวาควรผลิตสินคาและบริการใหมีลักษณะและ
คุณสมบัติอยางไร จึงจะตรงกับความตองการของผูบริโภค ในราคาจําหนายเทาไร รวมท้ังสถานท่ี
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สมาคมบริษัทตัวแทนโฆษณาแหงสหรัฐอเมริกา (The American Association of 
Advertising Agencies) ไดใหความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรไววา 

การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรเปนการวางแผนภายใตแนวความคิดเดียว โดยใช
การส่ือสารหลายๆ รูปแบบเพื่อใหบรรลุแผนดังกลาว ไมวาจะเปนการโฆษณา การตอบกลับ
โดยตรง การสงเสริมการขายและการประชาสัมพันธ ซ่ึงรูปแบบตางๆ จะถูกใชอยางผสมผสาน เพื่อ
ความชัดเจนตรงกันเปนหนึ่งเดียว และเกิดผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด (Don E. Schultz, 
1993:17) 

ดังนั้น การพัฒนาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรจึง
เพิ่งเร่ิมปรากฏเปนรูปธรรมในชวงทศวรรษ 1990 โดยเปนการใหความสําคัญกับการทํางานรวมกัน
ของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลายๆ รูปแบบ เชน การประชาสัมพันธ การโฆษณา การสงเสริม
การขาย การตลาดโดยตรง ฯลฯ โดยมีนักวิชาการที่พัฒนาทฤษฎีส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรซ่ึง
เปนท่ียอมรับกันอยู 2 กลุม คือ ทอม ดันแคน (Tom Duncan) แหงมหาวิทยาลัยโคโลราโด และดอน 
อี. ชูลท (Don E. Schultz) แหงมหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีเกี่ยวของดังนี้. 

ทอม ดันแคน และคณะไดพัฒนาทฤษฎีท่ีใชในการอธิบายการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจร และวิธีการนําไปปฎิบัติประกอบดวย 4 ทฤษฎี หลักดังนี้คือ (นิธิมา อังอติชาติ, 2540:21-
25) 

1.  รูปแบบของขาวสารการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC Message Typology) 
อธิบายถึงการแบงขาวสารทุกชนิดท่ีถูกสงเขามาในองคกร ณ ทุกจุดท่ีมีการติดตอส่ือสารกับผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของกับองคกร ไดแก 

-   ขาวสารท่ีผานกระบวนการวางแผน (Planned Message) หมายถึง ขาวสารท่ีองคกรมี
การวางแผนและไตรตรองถึงกิจกรรมทางการส่ือสารไวแลว เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ 
การสงเสริมการขาย การบรรจุหีบหอ เปนตน โปรแกรมการติดตอส่ือสารสวนใหญขององคกรจะ
ถูกสงตรงไปยังกลุมเปาหมายโดยผานกิจกรรมดังกลาว 

-  ขาวสารท่ีเกิดจากการอางถึง (Inferred Message) หมายถึง ขาวสารที่สงผานความ
ประทับใจของบุคคลท่ีมีตอองคกรหรือสินคา เชน ประสบการณของผูถือหุนท่ีมีตอฝายบริหาร การ
รับรูของลูกคาท่ีมีตอราคาหรือสถานท่ีตั้งของรานคา เปนตน 
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-   ขาวสารที่ใหความสําคัญกับการบํารุงรักษาลูกคา (Maintenance Message) เปนการ
ติดตอส่ือสารผานการใหบริการ เชน บริษัทและพนักงานมีการตอบสนองท่ีดีตอการติดตอของลูกคา 
ปฏิกิริยาและความรูสึกของลูกคาท่ีมีตอคูมือแนะนําการใชงานของสินคา ฯลฯ 

-  ขาวสารที่ไมไดวางแผนลวงหนา (Unplanned Message) เชน ขาวสารที่เกิดจากการ
ตรวจสอบของผูส่ือขาว การท่ีพนักงานพูดถึงบริษัทในแงลบ หรือการกลับมาใชสินคาของลูกคา 
เปนตน 

ทฤษฎีดังกลาวใหความสําคัญกับขาวสารทั้ง 4 ประเภท และยังนําเสนอวิธีการเกี่ยวกับ
โครงสรางใหมในการติดตอส่ือสารในองคกรอีกดวย อยางไรก็ตามแมวาปจจุบันการเขาถึงขาวสาร
ท่ีมีการวางแผน  เชน การโฆษณาผานส่ือตางๆ กลุมเปาหมายจะสามารถเปดรับไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตขาวสารสามประเภทหลังก็กลาวไดวามีความสําคัญท้ังในแงกลยุทธการจัดการ
ภาพลักษณและยอดขาย ซ่ึงบางคร้ังถือไดวามีความสําคัญกวาการส่ือสารประเภทแรก 

2.  รูปแบบการผสมผสานกิจกรรมการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC Synergy 
Model) เปนปจจัยท่ีชวยสงเสริมภาพลักษณ หรือตรายี่หอสินคาขององคกร โดยเกิดจากการใช
กิจกรรมการติดตอส่ือสารหลายประเภทรวมกัน เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การบริการ
ของพนักงาน ฯลฯ โดยองคประกอบสําคัญท่ีทําใหภาพลักษณขององคกรเปนท่ีรูจักมี 3 ประการ
ดวยกันไดแก 

-  ความสม่ําเสมอ การติดตอส่ือสารไมวาจะโดยทางใด  จะตองเกิดจากแนวคิด 
(Concept or Theme) เดียวกัน จากน้ันจึงใชขาวสารหลายรูปแบบเพื่อสะทอนแนวคิดดังกลาว และ
กอใหเกิดความประทับใจ ซ่ึงการนําเสนอแนวคิดเดียวกันอยางสมํ่าเสมอจะกอใหเกิดภาพลักษณท่ี
ชัดเจน 

-  การโตตอบระหวางกัน โดยเนนการติดตอส่ือสารสองทาง เพื่อใหมีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและขอมูล รวมท้ังชวยในการสรางความสัมพันธระหวางบริษัทเจาของผลิตภัณฑ หรือ
ผูดูแลการสื่อสารการตลาดกับกลุมเปาหมายใหเกิดไดงายยิ่งข้ึน ท้ังนี้ระบบฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีการส่ือสารขอมูลแบบใหมจะเขามามีสวนอยางมากในการสรางความสัมพันธใหเกิดข้ึน 

-  ภาระกิจ ซ่ึงหมายถึง จุดมุงหมายขององคกรเปนการสรางขอผูกมัดระหวางผูท่ีมีสวน
รวมท้ังหมดในองคกร อันจะนําไปสูการวางแผนองคกรในระยะยาว โดยจะมีอิทธิพลตอการ
ติดตอส่ือสารทุกรูปแบบ และยังแทรกเขาไปในวัฒนธรรมขององคกรอีกดวย 

3.  การวางแผนท่ีฐานศูนย (Zero Based Planning) ลักษณะสําคัญของแนวคิดนี้คือการ
วางแผนท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันจะไมเกิดข้ึนกับแผนและงบประมาณการติดตอส่ือสารของปกอน โดย
ในการวางแผนและการจัดการงบประมาณจะเร่ิมจากการแจกแจงวัตถุประสงคของการ
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4.  การตรวจสอบการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (The IMC Audit) เนนวิธีการ
ตรวจสอบการติดตอส่ือสาร  โดยคํานึงถึงขาวสารที่ ถูกสงไปยังผู ท่ี เกี่ยวของท้ังหลายกับ
วัตถุประสงคของขาวสารนั้น ซ่ึงจะมีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ และมีการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) และตรวจสอบเครือขายการติดตอส่ือสารภายในองคกร ดวยการประเมิน
ความรูสึกและทัศนคติของผูท่ีเกี่ยวของ 

ดอน อี. ชูลท (Don E. Schultz, 1993:17)และคณะ ไดเสนอรูปแบบการวางแผนการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC Planning Model) 5 ข้ันตอนคือ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บฐานขอมูลของลูกคาหรือกลุมเปาหมาย โดยขอมูลเหลานี้จะตองมี
ความสมบูรณ (One-to-One-Basic) ประกอบดวยขอมูลทางประชากรศาสตร จิตวิทยา ประวัติการ
ซ้ือในอดีต ขอมูลดานทัศนคติตอสินคา ฯลฯ ขอมูลของลูกคากลุมเปาหมาย ขอมูลเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร 

ข้ันตอนท่ี 2  การแบงกลุมลูกคา จะมีการแบงกลุมลูกคาออกเปน 3 กลุม ตามพฤติกรรม
การซ้ือ โดยแบงไดดังนี้ คือ 

-  กลุมท่ีภักดีตอตราสินคาขององคกร 
-  กลุมท่ีภักดีตอตราสินคาของคูแขง 
-  กลุมท่ีเปล่ียนแปลงตราสินคาตลอดเวลา 

ข้ันตอนท่ี 3  การจัดการการติดตอกับลูกคา (Contact Management) คือการหาโอกาส 
เวลาสถานท่ี หรือสถานการณ ท่ีสามารถติดตอส่ือสารกับลูกคาและกลุมเปาหมายได เพ่ือใหลูกคา
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  

ขั้นตอนท่ี 4  การพัฒนากลยุทธการติดตอส่ือสาร (Communication Strategies) เปนการ
คิดคนขอมูลขาวสาร (Messages) ท่ีตองการสงไปถึงลูกคาตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว และคาดการณ
ถึงผลการตอบสนองจากลูกคา 

ข้ันตอนท่ี  5  การคัดเลือกกลยุทธการติดตอส่ือสารทางการตลาด  (Marketing 
Communications Tactics) จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว กลยุทธพื้นฐานตางๆ 
ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การออกราน การบรรจุหีบหอ เปนตน 
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ดังนั้น การส่ือสารการตลาดทุกรูปแบบจะตองใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไววาจะเขาถึง
ลูกคาหรือกลุมเปาหมายไดอยางไร และขอมูลท่ีตองการส่ือคืออะไร วิธีการหนึ่งท่ีมีความจําเปนคือ 
ตองใชกลยุทธการตลาดดวยความสัมพันธ (Relationship Marketing) กับลูกคาตามลําดับดังนี้ 

1.   การสรางจุดยืนใหแกสินคา (Positioning) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณและ 
ตําแหนงของสินคาใหเขมแข็งข้ึน หรืออาจเปล่ียนแปลงและทัศนคติใหมใหเกิดข้ึนกับสินคานั้น 

2.   การกระตุนกลุมลูกคาและกลุมท่ีคาดหวังใหมีการตอบสนอง เพื่อใหเกิด 
การซ้ือสินคาและใชบริการในท่ีสุด 

3.   การรักษาความสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางผูบริโภคและสินคา  ซ่ึงเปน 
เหตุผลวาทําไมสินคาบางชนิดเม่ือขายไดแลว ยังตองทําโปรแกรมลูกคาสัมพันธหรือสมาชิก
สัมพันธ เนื่องจากองคกรตองการสรางความสัมพันธซ่ึงจะเปนผลใหมีการซื้อสินคาและใชบริการ
ขององคกรอยางตอเนื่องมากกวาการท่ีจะเปนลูกคาของบริษัทเพียงคร้ังเดียว (One Transaction) 

นอกจากนี้ ดอน อี. ชูลท (Don E. Schultz) และคณะยังเนนอีกวา กระบวนการของการ
ส่ือสารการตลาด จะตองมีลักษณะเปนวงจร (Circular Process) ดังน้ี คือ  

 
                                                   พัฒนาแผน IMC 
 

      ทดลองใชแผนในตลาด 
 

  วัดผลการตอบสนองในลูกคาและกลุมเปาหมาย 
 

นําผลการตอบสนองมาปรับปรุงฐานขอมูลของลูกคาและกลุมเปาหมาย 
 

   ปรับปรุงแผน IMC 
  

 
 
ภาพท่ี 2.3  วงจรของกระบวนการการสื่อสารการตลาด  
 
ท่ีมา :  จาก (หนา 11). โดย ธีรพันธ  โลหทองคํา. 2544. กรุงเทพฯ: กลยุทธส่ือสารการตลาดแบบ 
            ครบวงจร. ลิขสิทธ์ิป พ.ศ. 2544.  
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นั่นคือ เม่ือไดทําการพัฒนาและทดลองใชแผนการตลาดแลว จะตองมีการวัดผลการ

ตอบสนองของลูกคาและกลุมเปาหมาย เพื่อนําผลการวัดผลมาปรับปรุงฐานขอมูลของลูกคาและ
กลุมเปาหมาย ตลอดจนนําฐานขอมูลนั้นมาปรับปรุงแผนการตลาดท่ีจะใชในอนาคต แลวกลับมาทํา
แผนเชนนี้อีกในลักษณะวงจรตอเนื่อง 

ปจจุบันบริษัทและองคกรตางๆ มีความเขาใจกรอบแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจร (A Framework for IMC) ดวยเหตุนี้บริษัทตางๆ จึงตองการบริการการส่ือสารการตลาดท่ี
ครบวงจร เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอง 
บริษัทผูใหบริการลูกคาไมวาจะเปนบริษัทโฆษณา บริษัทประชาสัมพันธ บริษัทรับทําการสงเสริม
การขาย บริษัทตลาดขายตรง บริษัทรับทําวิจัย ฯลฯ  จึงตางพยายามพัฒนาบริษัทของตนเพ่ือรองรับ
ความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด ดวยเหตุนี้แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรจึง
เกิดข้ึนโดยอาศัยการนํากิจกรรมตางๆ มาผสมผสานกันใหถูกตองเหมาะสมกับสภาพปญหาทาง
การตลาด โดยอาศัยรูปแบบการส่ือสารเปนเคร่ืองมือสําคัญ 
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                 การวิเคราะห              วัตถุประสงค 
                ปจจัยที่สําคัญ              การสงเสริม 

                การตลาด 
    กลยุทธการสื่อสาร 

        
         การโฆษณา                     การใชสื่อ 

                                   ตอบรับ 
     โดยตรง 

กลุมเปาหมาย               
         การประชา                     การสงเสริม 
         สัมพันธ   การขาย 

                                 การขายโดย 
          พนักงานขาย   การวาง 

การวิจัยและ                        ตําแหนง 
การประเมินผล      สินคา     

     
      

           งบประมาณ 
               การสื่อสาร 

 
 
ภาพท่ี 2.4  กรอบแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 
ท่ีมา :  จาก (หนา 28). โดย ธีรพันธ  โลหทองคํา. 2544. กรุงเทพฯ: กลยุทธส่ือสารการตลาดแบบ  
            ครบวงจร. ลิขสิทธ์ิป พ.ศ. 2544.  

 
ในขณะท่ี จอวจ อี. เบลซ (George E. Belch) และไมเคิล เอ. เบลซ (Michael A. Belch) 

แหงมหาวิทยาลัยซานดิเอโก (San Diego University) ไดเสนอแผนภาพของการวางแผนการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร ดังนี้ (Belch, George E. and Belch. Michael A., 1995:19) 
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          แผนการตลาด 

 
                  การวิเคราะหสถานการณของโปรแกรมการสงเสริมการตลาด 
 
                                          การวิเคราะหกระบวนการสื่อสาร 
 
                                             การกําหนดงบประมาณ 

 
                                         การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

 
การโฆษณา         การตลาด  การสงเสริม                   การประชา              การขายโดย 

         โดยตรง                           การขาย                         สัมพันธ                         พนักงานขาย 
 
วัตถุประสงค         วัตถุประสงค  วัตถุประสงค                 วัตถุประสงค             วัตถุประสงค 
การโฆษณา            การตลาด   การสงเสริม                    การประชา              การขายโดย 

            โดยตรง     การขาย                     สัมพันธ             พนักงานขาย 
 

  กลยุทธ            กลยุทธการ   กลยุทธ                   กลยุทธ                 กลยุทธ 
ดานเน้ือหา            ตลาดโดยตรง              การสงเสริม                 การประชา               การขายโดย 
                                                                    การขาย                  สัมพันธ              พนักงานขาย 
 
กลยุทธสื่อ 
  

การผสมผสานและการจัดทํากลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
 
การตรวจสอบ ประเมินผล และการควบคุมแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

 
 
ภาพท่ี 2.5  การวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 
ท่ีมา :  จาก (หนา 29). โดย ธีรพันธ  โลหทองคํา. 2544. กรุงเทพฯ: กลยุทธส่ือสารการตลาดแบบ    
            ครบวงจร. ลิขสิทธ์ิป พ.ศ.2544  
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สวน คอรทแลนท แอล. โบว ี(Courtland L. Bovee) และคณะไดเสนอข้ันตอนของการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ดังนี้  

 
DM=Direct marketing    ADV=Advertising    SP=Sales promotion    
PH=Public relation  EV=Event marketing 
 
ภาพท่ี 2.6  ขั้นตอนของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 
ท่ีมา :  จาก (หนา 30). โดย ธีรพันธ  โลหทองคํา. 2544. กรุงเทพฯ: กลยุทธส่ือสารการตลาดแบบ  
            ครบวงจร. ลิขสิทธ์ิป พ.ศ. 2544.  
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จากกรอบแนวคิดขางตน สามารถสรุปกิจกรรมตางๆ ของรูปแบบการส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจรไดดังนี้ 

                     IMC 

 
 
 
 

 
            กิจกรรม        การโฆษณา 

          ทางการตลาด 
 
  

      การสนับสนุน     การสงเสริม 
       ทางการตลาด                        การขาย 

 
    การขายโดย    การส่ือสาร 

                        พนักงาน      ณ จุดขาย 
 

   การประชา          การส่ือสาร 
สัมพันธ          การตลาด 

 โดยตรง 
 

 
 
ภาพท่ี 2.7  สรุปกิจกรรมตางๆ ของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 
ท่ีมา :  จาก (หนา 31). โดย ธีรพันธ  โลหทองคํา. 2544. กรุงเทพฯ: กลยุทธส่ือสารการตลาดแบบ  
            ครบวงจร. ลิขสิทธ์ิป พ.ศ. 2544.  
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จากกรอบแนวคิดดังกลาวสามารถจําแนกการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรออกเปน
กิจกรรมหลักได ดังน้ีคือ 

1.  การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุงหวังในการ 
โนมนาวใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิดพฤติกรรมการซ้ือและใชสินคาโดยการสงขาวสารเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ และบริการทั้งในรูปแบบของการสงขาวสารผานส่ือมวลชนและการสงตรงไปยัง
กลุมเปาหมาย ซ่ึงการส่ือสารผานส่ือดังกลาวผูทําการโฆษณาจะเปนผูอุปถัมภคาใชจายอันเกิดจาก
กิจกรรมโฆษณา 

2.  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนรูปแบบกิจกรรมการส่ือสารการตลาดอีก
รูปแบบหน่ึงท่ีกระตุนพฤติกรรมกลุมเปาหมายโดยการเสนอผลประโยชนพิเศษแกผูบริโภคเพื่อให
เกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาอยางรวดเร็ว 

3.  การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ (Point-of-Purchase Communication) เปนการส่ือสารการตลาด
ในลักษณะของการจัดแสดงสินคา โปสเตอร สัญลักษณ หรือวัสดุอ่ืนๆ ภายในรานคาเพื่อตองการ
ใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเลือกซ้ือสินคา ณ จุดซ้ือของกลุมเปาหมาย 

4.  การส่ือสารการตลาดโดยตรง (Direct Marketing Communication) เปนกิจกรรมการ
ส่ือสารการตลาดท่ีสงขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการไปยังกลุมเปาหมายท้ังในลักษณะการสงทาง
ไปรษณีย การใชโทรศัพท หรือทางส่ือโดยตรงอ่ืนๆ ซ่ึงเปนกิจกรรมเดียวท่ีผูบริโภคกลุมเปาหมาย
สามารถตอบกลับโดยการส่ังโอนสินคาไดทันที 

5.  การประชาสัมพันธ (Public Relations) เปนกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุงสราง
ภาพลักษณของบริษัท สินคาและบริการมากกวาการโฆษณาการขายสินคา 

6.  การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุง
การส่ือสารแบบตัวตอตัวเพื่อโนวนาวใจใหกลุมเปาหมายซ้ือและทดลองใชสินคา 

7.  การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เปนกิจกรรมการตลาดท่ี
เจาของสินคาไดลงทุนเขาไป เปนผูสนับสนุนในกิจกรรมทางการตลาด ซ่ึงเปนการมุงเปาหมายทาง
ธุรกิจมากกวาการสรางภาพลักษณ เชน การเปนผูสนับสนุนรายการตางๆ ทางวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน เปนตน 

8.  กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เปนกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกับการสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เพียงแตกิจกรรมทาง
การตลาด (Event Marketing) จะมุงเนนภาพลักษณในการสรางความสนใจและเพ่ือทําใหยี่หอสินคา
เปนท่ีรูจักแกประชาชนโดยท่ัวไปใหดียิ่งข้ึน 
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เสรี วงษมณฑา (2539) ไดกลาวถึงหลักการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร
ไว ดังนี้ 

1.  การแบงสวนตลาดตามพจนานุกรมของผูบริโภค (Behavioral Segmentation) 
พฤติกรรมของผูบริโภคถือเปนส่ิงสําคัญ ในการวางแผนจากภายนอกสูภายใน ในการแบงสวน
ตลาดตามลักษณะกลุมเปาหมาย (Consumer Profile) จะตองกาวไปไกลกวาลักษณะดาน
ประชากรศาสตร (Demographic) และทางจิตวิทยา (Psychographic) อีกท้ังยังตองกาวตอไปถึง
คานิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต (Values and Lifestyles) หรือ VALS ดวย 

2.  การกําหนดวัตถุประสงคตองเนนถึงพฤติกรรมท่ีตองการ (Behavioral object) มาก 
กวาท่ีจะใชเพยีงการรับรู (Awareness) และการยอมรับ (Acceptance) 

3.  กลยุทธการติดตอส่ือสาร (Communication) จะเนนโอกาสของการ ไดพบเห็นตรา
สินคา (Brand Contact) มากกวาพิจารณาประสิทธิภาพในการใชส่ือ เพราะการส่ือสารการตลาดจะ
ทําใหความสําคัญท้ังกิจกรรมการส่ือสารท่ีใชส่ือ (Media Activity) และกิจกรรมท่ีไมใชส่ือ (Non-
media Activity) 

      การมุงการจัดการเพื่อใหเกิดการพบเห็นตราสินคา (Brand Contact Management) 
จะกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในการติดตอส่ือสารทางการตลาดรวมท้ังการพิจารณาเนื้อหาของ
ขาวสาร (Message Contact) 

       การถือเกณฑกลยุทธและวัตถุประสงคการติดตอส่ือสารนั้น นักการตลาดจะตองมี
ความชัดเจนและควรท่ีจะแสดงใหเห็นตัวเลขในเชิงปริมาณ ดังนี้ 

-  เปนวัตถุประสงคท่ีวัดได (Measurable) 
-  สามารถสรางใหเกิดการทดลองใช (Trial) 
-  สรางความภักดีตอตราสินคา (Brand loyalty) 

4.  เคร่ืองมือการตลาด (Marketing Tools) จะตองใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ สินคา 
(Product) การจัดจําหนาย (Distribution) และราคา (Price) ซ่ึงเปนรูปแบบการติดตอส่ือสารกับลูกคา
ผูวางแผนจะตองใชเคร่ืองมือการตลาดที่หลากหลาย ปจจัยสําคัญก็คือการเลือกเคร่ืองมือหรือการ
ประสมประสานเคร่ืองมือท่ีใชใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการติดตอส่ือสารได 

5.  กลยุทธการติดตอส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication Tactics) จะชวย
ให สามารถบรรลุเปาหมายการติดตอส่ือสาร สําหรับผูวางแผนการติดตอส่ือสารทางการตลาด ควร
จะตองมีจินตนาการในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงเทคนิคการติดตอส่ือสารประกอบดวย การโฆษณา 
(Advertising) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) การ
ประชาสัมพันธ (Public Relations) การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) การจัดกิจกรรมภายใน
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การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร มีแนวคิด 4 ประการ คือ 
1.  การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร จะรวมการติดตอส่ือสารทุกรูปแบบท่ีเหมาะสม

ของลูกคา (IMC coordinates all customer communication) โดยระลึกวาบุคคลสะสมขอมูล
ตลอดเวลา แลขอมูลท่ีสะสมจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงการส่ือสารการตลาดจะมี
หลายๆ รูปแบบ เชน 

1.1 การโฆษณา (Advertising) 
1.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) 
1.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
1.4 การประชาสัมพันธ (Public Relations) 
1.5 การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) 
1.6 การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) 
1.7 การจัดแสดงสินคา (Displays) 
1.8 การจัดโชวรูม (Showroom) 
1.9 การจัดศูนยสาธิตการทํางานของสินคา (Demonstration Center) 
1.10   การจัดสัมมนา (Seminar) 
1.11   การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
1.12   การจัดศูนยฝกอบรม (Training Center) 
1.13   การใหบริการ (Services) 
1.14   การใชพนักงาน (Employee) 
1.15   การบรรจุภัณฑ (Packaging) 
1.16   การใชยานพาหนะของบริษัทเคล่ือนท่ี (Transit) 
1.17   การใชปายตางๆ (Signage) 
1.18   การใชเครือขายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet) 
1.19   การใชสินคาเปนส่ือ (Merchandising) 
1.20   การใหสัมปทาน (Licensing) 
1.21   คูมือ (Manual) 
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2.  การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร จะเร่ิมตนท่ีลูกคาไมใชสินคา (IMC starts with 
the Customer with the product) จุดเร่ิมตนในการติดตอส่ือสารจะเร่ิมตนจากผลิตภัณฑ โดยคนหา
วิธีการที่จะติดตอส่ือสารถึงลูกคาเปาหมายเกี่ยวกับประโยชนของสินคาท่ีลูกคาจะไดรับ ซ่ึงการ
เร่ิมตนจะเร่ิมจากความรูสึกนึกคิดของลูกคา และคนหาส่ิงท่ีมีคุณคาในสายตาของลูกคา แลว
ยอนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของสินคา และระบุโครงสรางของขาวสารซ่ึงตองติดตอกับผูรับ
ขาวสารที่เปนเปาหมาย 

3.  การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร พยายามคนหาการติดตอส่ือสารกับลูกคาแตละ
กลุมใหเขาถึงดวยความถ่ีสูงสุด (IMC seeks to create one-on-one communication with customers) 
โดยเร่ิมจากจุดเร่ิมตนท่ีวาลูกคาทุกคนมีเอกลักษณและตองตอบสนองโดยการติดตอส่ือสารมี
ลักษณะเฉพาะบุคคลใหดีท่ีสุด 

4.  การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร จะสรางการติดตอส่ือสารแบบสองทางกับลูกคา 
(IMC creates two-way communication with customers) ท้ังใชส่ือ (Media) และไมใชส่ือ (Non-
media) นอกจากนี้ยังตองใหขอมูลกับลูกคาตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและความตองการของลูกคา 
กลาวคือ จะตองรับฟงท่ีลูกคาพูดและตองการ แลวกําหนดขาวสารและการจัดการตอบสนองส่ิงท่ี
ลูกคาตองการ ซ่ึงส่ิงเหลานั้นจะสามารถสรางงานโฆษณาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาได 

จากแผนงานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ทําใหทราบวาบริษัทโฆษณา
ใหบริการแกลูกคาอยางครบถวนในกิจกรรมการส่ือสารการตลาดตองมีหนาท่ี ดังน้ี 
                 1.  การทบทวนแผนการตลาด ไดแก 

-  การเขียนวัตถุประสงคของแผนการตลาด 
-  การวิเคราะห ภาวะการแขงขัน 
-  การศึกษาปจจัยและอิทธิพลของส่ิงแวดลอม 

2.  การวิเคราะหสถานการณของโปรแกรมการสงเสริมการตลาด ซ่ึงแบงเปนดาน
ใหญๆ ดังนี ้

       2.1  การวิเคราะหปจจัยภายใน ไดแก 
   -  ความรับผิดชอบทางดานการสงเสริมการตลาดของผูท่ีเกี่ยวของ 
   -  ความสามารถขององคกรท่ีจะทําการสงเสริมการตลาด 

     -  การประเมินผลและการเลือกกิจกรรมท่ีจะใชในการสงเสริมการตลาด 
    -  การทบทวนผลของโปรแกรมการสงเสริมการตลาดท่ีผานมา 

          2.2   การวิเคราะหปจจัยภายนอก ไดแก 
    -  วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
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 -  การแบงสวนตลาดและกลุมเปาหมายทางการตลาด 
 -  การวางตําแหนงทางการตลาด 

3.  การวิเคราะหกระบวนการทางการส่ือสาร 
 -  การวิเคราะหกระบวนการการตอบสนองของผูรับสารเปาหมาย 
 -  การวิเคราะหปจจัยทางดานผูสงสารเน้ือหาสาระและชองทางของขาวสาร 
 -  การกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคของการส่ือสาร 

4.  การกําหนดงบประมาณ 
 -  การกําหนดงบประมาณของการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 -  การรางแบบแผนจัดสรรงบประมาณ 

5.  การพัฒนาแผนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 5.1  การโฆษณา ไดแก  

        -  การกําหนดวัตถุประสงคการโฆษณา 
         -  การกําหนดงบประมาณโฆษณา 
         -  การวางกลยุทธดานเนื้อหาโฆษณา 
         -  การกําหนดกลยุทธการใชส่ือ 
 5.2  การตลาดโดยตรง ไดแก 
          -  การกําหนดวัตถุประสงคการตลาดโดยตรง 
          -  การกําหนดงบประมาณการตลาดโดยตรง 
          -  การพัฒนากลยุทธการตลาดโดยตรง 
 5.3  การสงเสริมการขาย ไดแก 
          -  การกําหนดวัตถุประสงคการสงเสริมการขาย 
          -  การกําหนดงบประมาณการตลาดโดยตรง 
          -  การพัฒนากลยุทธการสงเสริมการขาย 
 5.4  การประชาสัมพันธ ไดแก 
          -  การกําหนดวัตถุประสงคการประชาสัมพันธ 
         -  การกําหนดงบประมาณการประชาสัมพันธ 
         -  การพัฒนาปจจัยแลกลยุทธตางๆ ทางการประชาสัมพันธ 

6.  การผสมผสานและจัดทํากลยุทธทางการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ไดแก 
         -  การผสมผสานสวนประสมทางการสงเสริมการตลาดใหเปน 

หนึ่งเดียว 
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         -  การสรางสรรคและผลิตโฆษณา 
         -  การซ้ือเวลา และเนื้อท่ีของส่ือ 
         -  การออกแบบและทําโปรแกรมการตลาดโดยตรง 
         -  การออกแบบ และกระจายรูปแบบตางๆ ของการสงเสริมการขาย 
         -  การออกแบบและทําโปรแกรมการประชาสัมพันธ 

7.  การตรวจสอบ การประเมินผล และการควบคุมแผนการส่ือสารการตลาดแบบครบ 
วงจร 

         -  การประเมินผลโปรแกรมการสงเสริมการตลาด 
         -  การนําขอมูลท่ีไดไปควบคุมและปรับกลยุทธการสงเสริมการตลาด 

ดังนั้นจากแนวความคิดการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (ธีรพันธ  โลหทองคํา, 
2544: 30) ดังกลาว ผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้มาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหกิจกรรมทางการใชส่ือ
อินเตอรเน็ตของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก วามีจุดมุงหมายและเปาหมายของการตลาดอยางไร 
เพ่ืออธิบายผลจากการวิจัยดานปจจัยการส่ือสารการตลาดของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก ใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 
2.5  วิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Akiat Debashi (1995) ศึกษาวิจัยในเนื้อหาเกี่ยวกับการส่ือสารในเวิลดไวดเว็บใน
อินเตอรเน็ต โดยสุมตัวอยางเนื้อหาจากแหลงตางๆ ใน World Wide Web ของรัฐบาล เอกชน และ
ในแวดวงวิชาการ จํานวน 1,140 เร่ือง พบวาเปนเร่ืองเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ รอยละ 21.93 เร่ือง
การโฆษณา รอยละ 20.70  เร่ืองเกี่ยวกับขอมูลของธนาคารและเร่ืองท่ัวไป รอยละ 9.74  เร่ือง
เกี่ยวกับขาวสารตางๆ รอยละ 9.74 ขอมูลสินคาบริการมีรอยละ 9.30 ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นิทรรศการ รอยละ 6.93 ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบันเทิงมีรอยละ 6.84 นอกจากนั้น เปนขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการบอกกลาวและแนะนํา รอยละ 4.65 และเร่ืองเบ็ดเตล็ดตางๆ รอยละ 1.32 

Christian Barker และ Peter Groenne (1996) ศึกษาในเร่ือง “Advertising on the world 
wide web” เปนการศึกษาเกี่ยวกับการใชเวิลดไวดเว็บ เปนชองทางสําหรับการโฆษณา โดยกลาววา
ถึง เวิลดไวดเว็บในฐานะชองทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกวาส่ือประเภทดั้งเดิม ดวยคุณสมบัติ
ดานความเร็ว และคุณสมบัติดานการส่ือสารปฎิสัมพันธ รวมท้ังความสามารถในการนําเสนอการ
โฆษณาและประชาสัมพันธในรูปแบบท่ีไมเคยปรากฎท่ีใดมากอนในโลก 

Donna L. Hoffman, Thomas P. Novak และ Patrali Chatterjee (1995) ศึกษาในเร่ือง 
“Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environment: Conceptual Foundation” เปน
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ปยวรรณ หอมถวิล (2541) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่องานโฆษณา
ประชาสัมพันธและดานการตลาดขององคกรธุรกิจ”  จากผลการศึกษาพบวาบริษัทผูใหบริการ
เครือขายเปนตัวกลางในการทําใหองคกรและธุรกิจไดมีชองทางการส่ือสาร โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
นําขอมูลขาวสารของกลุมลูกคานําออกสูสายตาสาธารณะชน และผูท่ีเปนลูกคาของบริษัทผู
ใหบริการเครือขายมีการเลือกใชบริการจะเห็นความสําคัญในเร่ืองเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากบริษัทผู
ใหบริการเครือขายและอินเตอรเน็ตเปนส่ือมวลชนที่สามารถเขาถึงผูชมจํานวนมาก นอกจากนี้
ลูกคาของบริษัทผูใหบริการเครือขายยังมีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสินคาและบริการใหกับผูเยี่ยม
ชมเว็บไซด โดยเห็นวาอินเตอรเน็ตมีศักยภาพและเปนชองทางในการโฆษณาประชาสัมพันธและ
ดานการตลาด ซ่ึงเปนทัศนะจากองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน  

พิพัฒน จงตระกูล (2545) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่ซ้ือ
ผลิตภัณฑผานอินเตอรเน็ต” โดยศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ
ผานอินเตอรเน็ต และเพื่อหาความสัมพันธของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑผานอินเตอรเน็ต
กับลักษณะดานประชากรศาสตร ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
เล็กนอย มีอายุระหวาง 26-35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัท มีรายได
ของครอบครัวตอเดือน ระหวาง 25,001 -35,000  บาท  พฤติกรรมผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑผาน
อินเตอรเน็ต ท่ีคนพบคือ ซ้ือผลิตภัณฑผานอินเตอรเน็ตนอยกวา 5 คร้ัง ใชเวลาระหวาง 18.00-01.00 
น. ในการเขาอินเตอรเน็ต และสวนใหญพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภัณฑผานอินเตอรเน็ต ประมาณ 1-2 
ช่ัวโมง  จะมีเพื่อนปนผูชักชวน ท้ังนี้จะใชสถานท่ีท่ีทํางานเปนสถานท่ีสําหรับใชคอมพิวเตอรใน
การซ้ือผลิตภัณฑผานอินเตอรเน็ต สาเหตุท่ีซ้ือผลิตภัณฑผานอินเตอรเน็ตเนื่องจากผลิตภัณฑมีการ
พัฒนารูปแบบและคุณสมบัติมากข้ึน และซ้ือสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟามากท่ีสุดทางเว็บไซต
ของ Yahoo เปนสวนใหญ เนื่องจากมีผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก  การซ้ือผลิตภัณฑผานอินเตอรเน็ต
มีความสะดวกสบายมากที่สุดเนื่องจากผูซ้ือไมตองออกไปหารานคา รวมท้ังมีความรวดเร็วในการ
ส่ังซ้ือและมีระบบการชําระเงินท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภัยท่ีสุด และผูบริโภคตองการการ
รับประกันการเปล่ียนผลิตภัณฑหากผลิตภัณฑท่ีส่ังซ้ือนั้นไมตรงตามท่ีตองการ และในอนาคตกลุม
ตัวอยางจะทําการซ้ือผลิตภัณฑผานอินเตอรเน็ตตอไปจากการทดสอบความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑผานอินเตอรเน็ตกับลักษณะดาน ประชากรศาสตร พบวา เพศ 
และ อายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตทุกกรณี ยกเวน
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มณีวัลย เอมะอมร (2541) ศึกษาเร่ืองอินเตอรเน็ต : การใชประโยชนและความพึงพอใจ
ของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชอินเตอรเน็ตมีความพึงพอใจและสนใจในโปรแกรมใน
อินเตอรเน็ตคือ เวิลดไวดเว็บ และอีเมลมากท่ีสุด ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการคนหาขอมูลขาวสาร ซ่ึง
มีหลากหลายและเปนขอมูลท่ัวโลก  พฤติกรรมรับส่ือนวัตกรรมอ่ืนๆ ผานกลุมบุคคลมากกวาการใช
ส่ือมวลชน โดยกลุมผูรับส่ือเปนกลุมบุคคลท่ีคอนขางมีการศึกษามีความรู และมีฐานะ เนื่องมาจาก
กลุมดังกลาวเขาใจถึงประโยชนของนวัตกรรมไดงายและรวดเร็ว 

อุษาพรรณ ศรีสกุลประเสริฐ (2543)  ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชส่ือ
อินเตอรเน็ต ประโยชนและความพึงพอใจท่ีไดรับจากส่ืออินเตอรเน็ตของนักเรียนระดับมัธยมปลาย
โรงเรียนนานาชาติใหมแหงประเทศไทย และโรงเรียนเซนตคาเบรียล พบวา นักเรียนพึงพอใจ
อินเตอรเน็ตเพราะอินเตอรเน็ตเปนส่ือท่ีกวาง หลากหลาย ขอมูลครบถวน มีความนาเช่ือถือ ภาษาท่ี
ใชชัดเจน เขาใจงาย สามารถแลกเปล่ียนขอมูลกับเพ่ือนๆ ไดอยางกวางขวาง และประหยัดเวลาใน
การหาขอมูลโดยปจจัยท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจ คือ ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และ
ระยะเวลาในการใชส่ืออินเตอรเน็ต สวนปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ คือ ความสามารถในการใช
ส่ืออินเตอรเน็ต ซ่ึงกลุมท่ีสามารถใชส่ืออินเตอรเน็ตไดบางบริการ กับกลุมท่ีสามารถใชส่ือ
อินเตอรเน็ตไดทุกบริการมีระดับความพึงพอใจตางกัน 

ในการศึกษา เร่ือง  “การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของ
บริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก”  ไดนําแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ เหลานี้ เปน
แนวทางในการศึกษาเพื่อใหไดคําตอบตามปญหานําวิจัยท่ีไดเสนอไวในบทท่ี 1 โดยแนวคิดในเร่ือง
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือใหมนี้จะเปนกรอบท่ีแสดงใหเห็นวาบทบาทของส่ือ
อินเตอรเน็ตนั้นมีบทบาทในการนําเสนอรูปแบบ เนื้อหา ขอมูลขาวสารของบริษัทท่ีสามารถเปนกล
ยุทธการประชาสัมพันธเชิงการตลาด และยังเปนตัวกําหนดทิศทางการวางแผนท่ีจะนํามาซ่ึงความ
ไดเปรียบตอคูแขงขันทางธุรกิจ  การใชส่ืออินเตอรเน็ตจะเปนตัวช้ีใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ท่ี
กําหนดใหองคกรธุรกิจมีการเลือกใชอินเตอรเน็ตเพื่องานประชาสัมพันธและงานดานการตลาด 
โดยการประชาสัมพันธเชิงการตลาดบนอินเตอรเน็ตคือ การสรางเน้ือหาใหมีความนาสนใจบนเว็บ
ไซดและเปนท่ีดึงดูดความสนใจของผู เยี่ยมชมเว็บไซด  นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ เพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางลูกคาและบริษัทท่ีเปนลูกคาของบริษัท โดยใชเครือขายอินเตอรเน็ตเปน
ชองทางในการประชาสัมพันธสินคาไปสูกลุมเปาหมายท่ีตองการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ือง “การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัท

ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก” ประกอบดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research Method) ผู
ประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แหลงขอมูลหลัก 
(Key informants) เพื่อศึกษาถึงการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของ
บริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก ซ่ึงทางบริษัทไดนํามาใชเปนชองทางการตลาด เพ่ือใหเขาถึง
ผูบริโภคกลุมเปาหมายนั้นเปนอยางไร ปจจัยอะไรท่ีมีผลตอการใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก  และส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดเปนส่ือท่ีผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกเห็นวามีประโยชนและ
นาเช่ือถือหรือไม  เพื่อใหไดขอมูลตางๆ ในการนํามาใชตอบปญหานําวิจัย ผูวิจัยจึงไดดําเนินการ
ดังตอไปนี้  

3.1  การกําหนดกลุมเปาหมาย 
3.2  การกําหนดเคร่ืองมือในการวิจัย 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  การกําหนดกลุมเปาหมาย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดแบงการวิจัยออกเปน 2  สวน คือ การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
research) ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
แหลงขอมูลหลัก (Key informants) เนนศึกษาเฉพาะบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผา สาเหตุท่ีเลือก
ศึกษาบริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด  บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด และ บริษัท บลูคอน
เนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เนื่องจากเปนบริษัทท่ีมีการใชส่ืออินเตอรเน็ตเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย และมีการปรับตัวสรางนวัตกรรมใหมใหตรงใจผูบริโภค ไมวา
จะเปนการออกแบบ ดีไซนผลิตภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา หนึ่งในธุรกิจเส้ือผาสงออกท่ี
มีความโดดเดนเปนอยางยิ่ง ไดแก บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด เปนบริษัทมีการสงเส้ือผา
สําเร็จรูปไปยังตางประเทศ เชน อเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน เปนตน อเมริกาถือวาเปนตลาดใหญของตลาด 
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ท้ังหมด และจุดเดนของ บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด เปนโรงงานการเมนทแหงแรกและแหง
เดียวในประเทศไทย ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานถึง 4 ระบบ คือ ISO 9002 แหงแรกของเมืองไทย 
ISO 14001 แหงแรกของโรงงานการเมนทในอาเซียน  ไดรับ SA 8000 และ มอก. 18000 เปนแหง
แรกเชนกัน รวมทั้งไดรับเครื่องหมายสินคาไทย (Thailand’s Brand) ซ่ึงเปนมาตรฐานที่มีความ
แตกตางจากบริษัทคูแขงขัน และไดจัดทําเว็ปไซดโดยใชช่ือ www.apparalavenue.com ของบริษัท
เพื่อเปนชองทางในการทําธุรกิจกับท่ัวโลก อันดับท่ีสอง บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด เปน
ผูผลิตเส้ือถักไหมพรมสงออก และมีการพัฒนาดานเสนดายท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ เชน ทําใหเสนดายมี
ความสามารถดูดซับความรอน อยางเส้ือกันหนาว ถาเสนใยหรือเสนดายมีคุณสมบัติดูดซับความ
รอนก็จะทําใหผูสวมใสมีความอบอุนและเส้ือกันหนาวก็ไมตองหนักมาก หรือการปองกันการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียบนเส้ือผา เปนตน  ตลาดตางประเทศของบริษัทไทยสปนนิ่งอินดัสทรี 
จํากัด ไดแก สหรัฐอเมริกา ยุโรป ใตหวัน เกาหลี และญ่ีปุน จุดเดนอีกอยางของบริษัทคือ การมี 
แบรนด ของตนเองช่ือ “Wove”  ซ่ึงมีการตอบรับจากลูกคาในประเทศและตางประเทศเปนอยางดี 
รวมท้ังจัดทําและออกแบบเว็บไซดของตนเองช่ือ www.thaispinning.com  ซ่ึงใชในการ
ประชาสัมพันธและเปนชองทางหนึ่งใหลูกคาท่ัวโลกติดตอเขามา พรอมไดรับมาตรฐาน ISO 9002 
และมาตรฐาน Oeko-Tex เปนเคร่ืองหมายแสดงคุณภาพของสินคา บริการและผลิตภัณฑไดเปน
อยางดี  อันดับท่ีสาม บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ดวยบทบาทของผูผลิตเส้ือผา
ในแบรนดของตนเอง รวมทั้งรับจางผลิตสินคาเพื่อสงออก สรางความแตกตางใหกับแตละ 
แบรนด  โดยเนนการสรางแบรนดใหแข็งแกรง ยิ่งไปกวานั้น บริษัทยังไดออกคอลเลคช่ันใหมๆ ซ่ึง
ก็ถือวาเปนกิจกรรมทางการตลาดอยางหน่ึงท่ีทําใหแบรนด Blue Corner, B&C และ Classify เปน 
แบรนดท่ีติดตลาดในขณะน้ี นอกจากจะขายในประเทศแลว ตลาดตางประเทศท่ีสําคัญของบริษัท 
ไดแก สหรัฐอเมริกา สิงคโปร อินโดเนียเซีย ฟลิปปนส ญ่ีปุน และประเทศในตะวันออกกลาง 
ชองทางหนึ่งท่ีเปนการประชาสัมพันธของบริษัทก็คือส่ืออินเตอรเน็ต ซ่ึงทางบริษัท บลูคอนเนอร 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไดจัดทําเว็บไซดช่ือ www.bluecorner.co.th เพ่ือใชติดตอลูกคาและการ
โฆษณาประชาสัมพันธเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

การกําหนดรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยคร้ังนี้ จะทําการศึกษาผูประกอบธุรกิจ
เส้ือผาสงออก ท่ีมีรายไดในการสงออกต้ังแต 40 ลานบาทข้ึนไป จํานวนท้ังส้ิน 250 บริษัท โดยเลือก
กลุมตัวอยางยึดความเหมาะสมตามวัตถุประสงคของผูวิจัย และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล การเก็บขอมูลเพื่อการศึกษากระทําเพียงคร้ังเดียวในกลุมการศึกษาเพียงกลุมเดียว 
(One Shot Decriptive Survey Research)  
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การกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  ซ่ึงมีท้ังชนิดคําถามปลายปด (Close-ended 

question) และคําถามปลายเปด (Open-ended question) และคําถามแบบมาตรสวนประมาณคาได 
(Rating scale) โดยแบงคําถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ีหนึ่ง  คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป 
 สวนท่ีสอง  คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตโดยท่ัวไป 
 สวนท่ีสาม  คําถามเก่ียวกับการใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ต 
 สวนท่ีส่ี  คําถามเก่ียวกับการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ต 
 สวนท่ีหา  คําถามเก่ียวกับปญหาท่ีพบจากการใชอินเตอรเน็ต และขอเสนอแนะ 
 

เกณฑในการใหคะแนนเคร่ืองมือวัด 
 ผูวิจัยไดกําหนดคะแนนเพื่อการวัดคาตัวแปรตางๆ ในการคํานวณคาทางสถิติโดย

กําหนดเกณฑการใหคะแนนเพ่ือการวิเคราะห ดังตอไปนี้ 
สวนท่ีหนึ่ง ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ 
(1)  ชาย (2)  หญิง 

2.  อายุ 
       (1)  นอยกวา 25 ป (2)  25-30 ป 
       (3)  31-36 ป (4)  37-42 ป 
       (5)  43-48 ป (6)  49 ปข้ึนไป 

3.  เคร่ืองคอมพิวเตอรซ่ึงติดต้ังอินเตอรเน็ต 
       (1)  มี  (0)  ไมมี 

4.  IP Address หรือ E-mail Address 
       (1)  มี  (0)  ไมมี 

5.  ทักษะการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 
       (1)  เร่ิมตนเรียนรูการใช 

(2)  ใชโปรแกรมบางโปรแกรมได แตแกไขปญหาระหวางใชงานไมได 
(3)  ใชโปรแกรมไดและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการใชงานไดบาง 
(4)  ใช เขียน และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนแกไขปญหาอันเกิดจากโปรแกรมหรือ

เคร่ืองไดดวย ตนเอง 
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  (5)   อ่ืนๆ 
6.  ทักษะการใชบริการบนอินเตอรเน็ต 

 (1)  เร่ิมเรียนรูการใช 
 (2)  มีความชํานาญในการใชบางบริการ 
 (3)  มีความชํานาญในการใชทุกบริการ 
 (4)  อ่ืนๆ 

สวนท่ีสอง พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตท่ัวไป 
            7.  ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต 

 (3)  มากกวา 12 เดือน 
 (2)  6-12 เดือน 
 (1)  นอยกวา 6 เดือน 

8.  ความถ่ีในการใชส่ืออินเตอรเน็ต 
        (4)  เปนประจํา (มากกวา 25 คร้ังตอเดือน) 
        (3)  คอนขางบอย (15-25 คร้ังตอเดือน) 
        (2)  บางคร้ัง (5-14 คร้ังตอเดือน) 
        (1)  นอยมาก (นอยกวา 5 คร้ังตอเดือน) 

9.  ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตแตละคร้ัง 
        (3)  มากกวา 2 ช่ัวโมงตอคร้ัง 
        (2)  1-2 ช่ัวโมงตอคร้ัง 
        (1)  นอยกวา 1 ช่ัวโมงตอคร้ัง 

สวนท่ีสาม  การใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิง
การตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

10. การใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 
10.1  ใช E-mail ในการสนทนากับลูกคา 
10.2  ใช E-mail ในการใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับบริษัท 
10.3  ใชอินเตอรเน็ตในการติดตามขาวสารและเหตุการณ 
10.4  ใชอินเตอรเน็ตในการใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับภาพลักษณของบริษัท 
10.5  ใชอินเตอรเน็ตในการเผยแพรขอมูลขาวสารผานส่ือมวลชน เชน จดหมาย 

ขาว เปนตน 
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10.6  ใชอินเตอรเน็ตในการโอนถายขอมูล รูปภาพ เสียงเพื่อการประชาสัมพันธ 
บนเว็ปไซต แบงระดับคะแนนการวัดเปน 5 ระดับ 

     มากท่ีสุด             5  คะแนน 
     คอนขางมาก       4  คะแนน 
     ปานกลาง            3  คะแนน 
     นอย                    2  คะแนน 
     นอยท่ีสุด            1  คะแนน 

นํามาแจกแจงเปนระดับคะแนนคาเฉล่ียการใชประโยชนจากการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อ
การประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 5 ระดับ 

                   มากท่ีสุด               4.2-5.0 
                  คอนขางมาก         3.4-4.2 
                   ปานกลาง              2.6-3.4 
                  นอย                      1.8-2.6 
                  นอยท่ีสุด              1.0-1.8 

11.  การไดรับประโยชนจากการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผู
ประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

11.1   ไดรับขอมูลตรงกับท่ีตั้งเปาหมายไว 
11.2   ไดรับขอมูลท่ีกวางและหลากหลาย 
11.3   ขอมูลท่ีไดมีความทันสมัย รวดเร็ว 
11.4   ขาวสารที่ไดรับมีความนาเช่ือถือ 
11.5   ประหยัดเวลาในการคนหา 
11.6   แลกเปล่ียนขอมูลหรือความคิดเห็นไดดวยตัวเอง 
11.7   สามารถโอนถายแฟมขอมูลท่ีตองใชไดดวยตัวเอง 

แบงระดับคะแนนการวัดเปน 5 ระดับ 
     มากท่ีสุด              5  คะแนน 
     คอนขางมาก        4  คะแนน 
     ปานกลาง             3  คะแนน 
     นอย                      2  คะแนน 
     นอยท่ีสุด              1  คะแนน 
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นํามาแจกแจงเปนระดับคะแนนคาเฉล่ียการไดรับประโยชนจากการใชส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 5 ระดับ 

               มากท่ีสุด                 4.2-5.0 
               คอนขางมาก          3.4-4.2 
               ปานกลาง               2.6-3.4 
               นอย                        1.8-2.6 
               นอยท่ีสุด                1.0-1.8 

สวนท่ีส่ี ความนาเช่ือถือจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 
12.  ความนาเช่ือถือจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 

12.1 ผูพัฒนาหรือผูเปนเจาของ Website เปนผูมีความรูและประสบการณ 
12.2 ขอมูลทันสมัย ทันเหตุการณ 
12.3 รายละเอียดของขอมูลครบถวน ครอบคลุมทุกแงมุม 
12.4 ขอมูลถูกตอง ตรงกับขอเท็จจริง 
12.5 ภาษาท่ีใชชัดเจน เขาใจงาย 
12.6 แหลงท่ีมาของขอมูลนาเช่ือถือ 
12.7 รูปแบบการนําเสนอหนาสนใจ 
12.8 ส่ือสารไดรวดเร็ว 

แบงระดับคะแนนการวัดเปน 5 ระดับ 
มากท่ีสุด              5  คะแนน 
คอนขางมาก        4  คะแนน 
ปานกลาง             3  คะแนน 
นอย                      2  คะแนน 
นอยท่ีสุด              1  คะแนน 

นํามาแจกแจงเปนระดับคะแนนคาเฉล่ียการไดรับประโยชนจากการใชส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 5 ระดับ 

               มากท่ีสุด                4.2-5.0 
               คอนขางมาก          3.4-4.2 
               ปานกลาง               2.6-3.4 
               นอย                        1.8-2.6 
              นอยท่ีสุด                1.0-1.8 
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การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
เพื่อใหเคร่ืองมือท่ีจะทําการทดสอบตามวัตถุประสงคของผูวิจัย จึงไดทําการทดสอบ

เคร่ืองมือท่ีสรางข้ึน ดังนี้ 
1.  การทดสอบความเท่ียงตรง (Valdity) โดยใหผู อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

ตรวจสอบ เนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา และโครงสรางของแบบสอบถาม เพื่อใหตรงตาม
วัตถุประสงคของผูวิจัย 

2.  การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมผู
ประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก รวมท้ังส้ิน 20 ชุด เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแตละขอ แตละตอนของ
แบบสอบถาม สามารถส่ือความหมายตรงตามท่ีผูวิจัยตองการ และคําถามมีความเหมาะสมหรือไม
ยากหรืองายเพียงใด หลังจากน้ัน จึงนํามาทดสอบคาความเช่ือถือไดในสวนแบบสอบถามท่ีเปน
เฉพาะสวนท่ีกําหนดเปนอัตราสวนประมาณคา โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficiency 
Alpha) ของ ครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ 

  r  α          =        k       [ 1 - ∑ Si
2 ] 

              k-1                Si
2   

 r  α     =   คาความนาเช่ือถือ 

            ∑ Si
2      =    ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

                     (เพราะแตละขอแตละคนอาจจะไดคะแนนไมเทากัน) 

   Si
2       =     ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

   k       =    จํานวนขอในแตละสวนของแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหหาคาความนาเช่ือถือ 
1.  คาความนาเช่ือถือของกลุมตัวแปรการใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ

ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก จํานวน 6 ตัวแปร 

  r  α     =   0.8912 

2.  คาความนาเช่ือถือของกลุมตัวแปรการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก จํานวน 7 ตัวแปร 

  r  α     =   0.7827 

3.  คาความนาเช่ือถือของกลุมตัวแปรความนาเช่ือถือจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก จํานวน 8 ตัวแปร 
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  r  α     =   0.9037 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
1.  เก็บขอมูลโดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย 
2.  เก็บขอมูลโดยการสงแบบสอบถามและตอบกลับทางไปรษณีย 

 
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเปน 2 วิธี ดังน้ี 
1.  ในกรณีการเก็บขอมูลโดยผูวิจยัและผูชวยวิจยั จะเนนการตรวจสอบทันทีท่ีไดรับ 

แบบสอบถาม หากยังตอบไมครบถวนหรือไมถูกตองตามคําช้ีแจง จะขอความรวมมือใหผูตอบ 
ตอบใหสมบูรณในทันที 

2.  ในกรณีการตอบกลับทางไปรณียท่ีทราบตัวผูกรอกแบบสอบถาม จะดําเนินการ 
ติดตอกลับไปยังผูกรอกแบบสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
กรรมวิธีทางขอมูล 

หลังจากเก็บแบบสอบถามครบถวน ผูวิจัยไดนําขอมูลท้ังหมดนี้ไปดําเนินการ ดังนี้ 
1.  ลงรหัส (Coding) ในแบบสอบถามตามคูมือลงรหัสท่ีไดจัดทําไวคัดลอกรหัสท่ี 

ลงเรียบรอยแลวลงในแบบฟอรมการลงรหัสเพื่อนําไปบันทึกขอมูลลงบนแผนบันทึกขอมูล 
2.  นําขอมูลท่ีไดไปทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSSPC+ โดย 

เลือกใชสถิติท่ีเหมาะสมในการคํานวณตามลักษณะของสเกลในการวัด 
 

สถิติท่ีเหมาะสมในการคํานวณ 
ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการคํานวณ ดังน้ี 
ตอนท่ี 1  สถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เพื่ออธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการใช ส่ืออินเตอร เน็ตของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก  เชน 
คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ความเปนเจาของส่ือ ทักษะในการใชส่ือ การใชประโยชนจากส่ือ
อินเตอรเน็ต การไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัท
ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก และความนาเช่ือถือของส่ืออินเตอรเน็ต 

ตอนท่ี 2  กําหนดรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth inter 
view) แหลงขอมูลหลัก (key informants) 3 บริษัทโดยการสัมภาษณ บริษัทละ 3 คน คือ  
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ผูท่ีเกี่ยวของกบัการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด ในระดับผูบริหาร 
หัวหนาฝาย โปรแกรมเมอรหรือผูรับผิดชอบในหนวยงาน  
กลุมเปาหมายท่ีผูวิจัยไดเลือกที่จะสัมภาษณแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

1.  กลุมผูบริหารของแตละบริษัท ไดแก  
     -  คุณกาสชัย แจมขจรเกียรติ  ตําแหนง ประธานบริษทั แอพพาเรล แอ็ฟวนีิว จํากดั   
     -  คุณทองสถิต ลีลาประทักษ ตําแหนงกรรมการผูอํานวยการบริษทั ไทยสปนนิง่

อินดัสทรี จํากัด  
     -  คุณถาวร กนกวลีวงศ ตาํแหนงกรรมการบริหาร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ัน

แนล จํากดั  
2.  กลุมผูจัดการฝายประชาสัมพันธท้ัง 3 บริษัท จํานวนบริษัทละ 1 คน ไดแก 

       -  คุณสุภาพร  พรวิจิตรจนิดา ตําแหนง ผูจัดการท่ัวไป บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ 
จํากัดประสบการณในการทาํงาน 5 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลฝายผลิตตรวจสอบสินคาและฝาย
การตลาดของบริษัท   

       -  คุณปกรณ  ศิริพันธ  ตาํแหนงผูจดัการฝาย IT บริษัท ไทยสปนนิง่อินดัสทรี จํากัด 
ประสบการณในการทํางาน 7 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลฝาย IT ของบริษัท   

       -  คุณปรัชญา  วัฒนชัย ตาํแหนงผูจดัการท่ัวไป บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากดั ประสบการณในการทํางาน 3 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลฝายผลิตออกแบบและฝาย
การตลาดของบริษัท   

3.  กลุมโปรแกรมเมอรและผูจัดทําออกแบบเวบไซต ท้ัง 3 บริษัท จํานวนบริษัทละ 1 
คน ไดแก 

       -  คุณวสันท ธนาพิทักษ  ตําแหนงโปรแกรมเมอร บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จํากัด 
ประสบการณในการทํางาน 3 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบฐานขอมูลและเวบไซตของบริษัท     

       -  คุณทวีศักดิ์  จันทรเจริญ ตําแหนงโปรแกรมเมอร บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี 
จํากัด ประสบการณในการทาํงาน 3 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบฐานขอมูลและออกแบบเวบไซต
ของบริษัท   

       -  คุณลัดดา  เขียวชอุม ตาํแหนงโปรแกรมเมอร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากดั ประสบการณในการทํางาน 3 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอรและการ
ออกแบบเวบไซตของบริษัท     

เหตุผลท่ีเลือกสัมภาษณกลุมคนท้ัง 3 กลุม เพราะกลุมคนเหลานี้มีบทบาทและเปนปจจัย
ท้ังภายนอกและภายในองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาวิจัยเพื่อตอบคําถามนําวิจัยท้ังส้ิน จึงสามารถ
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การกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 
 1.  แนวการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ซ่ึงผูวิจัยไดเตรียมแนวคําถามแบบกวาง ๆ ไว

ลวงหนา เพ่ือใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย อีกท้ังยังเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายท่ีให
ขอมูลสามารถพูดคุยอยางเต็มท่ีตามประเด็นท่ีผูวิจัยไดตั้งไว และยืดหยุนประเด็นคําถามตาม
สถานการณในการสัมภาษณ 

 2.  เทปบันทึกเสียง ผูวิจัยจะบันทึกการสัมภาษณและการพูดคุยกับกลุมเปาหมายทุกคน
เพื่อสามารถนํามาใชวิเคราะหไดในภายหลัง ซ่ึงจะทําใหการรวบรวมขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้มี
ความสมบูรณและครบถวนในแงมุมตาง ๆ  

 3.  แบบบันทึกภาคสนามของผูวิจัย  ซ่ึงผูวิจัยใชในการบันทึกขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได
จากการสัมภาษณ สังเกตปรากฏการณตาง ๆ ภายในองคกร ตลอดจนการพูดคุยกับกลุมเปาหมายที่
ใหขอมูลและการศึกษาเว็บไซดบริษัทดานรูปแบบ เนื้อหา ตลอดระยะเวลาในการทําการวิจัย 

 4.  ตัวผูวิจัย  ซ่ึงจะวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดจากการพูดคุย การสัมภาษณ และการ
สังเกตไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.  กลองบันทึกภาพ ซ่ึงผูวิจัยใชในการบันทึกภาพในการสัมภาษณกลุมเปาหมาย เพ่ือ
ใชเปนเอกสารอางอิง ตลอดจนการลําดับเหตุการณจากภาพที่เก็บรวบรวมในการวิจัยในคร้ังนี้ 

  
การเก็บขอมูล ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชอินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัท
ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก”   มีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

  1.  เอกสารการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัท ซ่ึงเกี่ยวกับรายละเอียดของแตละ
บริษัทไดแก บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด บริษัท บูลคอน
เนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เชน โบวชัวร, นิตยสาร เปนตน เพื่อเก็บขอมูลท่ีกําหนดไวใน
วัตถุประสงค 

2.  สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได
กําหนดไวในวัตถุประสงค ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ซ่ึงมีการกําหนดหัวขอไว
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3.  ศึกษาวิเคราะห รูปแบบ เนื้อหาของเวบไซตของแตละบริษัท ดังนี้ บริษัท แอพพาเรล 
แอ็ฟวีนิว จํากัด ช่ือเวบไซต www.apparelavenue.com, บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด ช่ือเวบ
ไซต www.thaispinning.com, บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ช่ือเวบไซต www. 
blue corner.co.th เพื่อเก็บขอมูลท้ังในดานรูปแบบ เนื้อหาของเวบไซต 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 3 ระยะ เร่ิมต้ังแตเดือนมิถุนายนถึง
เดือนกันยายน 2547  ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 กอนเก็บขอมูล ผูวิจัยทําการศึกษาพื้นท่ีของกลุม รวบรวมขอมูลประวัติจาก
เอกสารขององคกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายในเวลาประมาณ 1 เดือน 

ระยะท่ี 2 ระหวางเก็บขอมูล โดยการนัดหมายและสัมภาษณประธานบริษัท ผูจัดการ
ฝายประชาสัมพันธการตลาดตางๆ โปรแกรมเมอรผูจัดทําเวบไซต   ภายในเวลาประมาณ 2 เดือน 

ระยะท่ี 3 หลังการเก็บขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูล สรางบทสรุปตามกรอบแนวคิด
การวิจัย และตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากการลงพื้นท่ีภาคสนาม โดย
แบบสามเสา คือการทดสอบวาถาเราไปเก็บขอมูลยังสถานท่ีเดิม แตเปล่ียนเวลา หรือตัวผูสัมภาษณ 
ขอมูลท่ีไดจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล ตามหลักการวิจัยเชิง
คุณภาพ และทําการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวม โดยใชการตรวจสอบความนาเช่ือถือ
ไดของขอมูลแบบสามเสา ซ่ึงเปนการแสวงหาขอมูลจากแหลงท่ีแตกตางกัน เพ่ือรวบรวมเปนเร่ือง
เดียวกันคือจากการสังเกต การซักถาม และการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ศึกษาเนื้อหาเวบไซต โดยนํา
ขอมูลท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวมมาเปรียบเทียบซ่ึงกันและกันในประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการศึกษาดังนี้ 

1.  ปจจัยท่ีมีผลตอการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพือ่การประชาสัมพันธเชิงการตลาดของ 
บริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกเปนอยางไร 

2.  พฤติกรรมการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ 
ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
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3.  ความคิดเหน็ของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกตอส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชา 
สัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย คือการตีความหมายเพื่อสรางขอสรุปจาก
ปรากฏการณ เชน สภาพการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัท  
เปนตน โดยเก็บขอมูลเบ้ืองตนที่ไดจากการสัมภาษณและสังเกตในขณะอยูในสนามดวยตนเอง และ
วิเคราะหขอมูลตามลําดับโดยพิจารณาความสัมพันธของปรากฏการณตาง ๆ แลวนํามาหาประเด็น
หลักและขอสรุปรวม จากนั้นทําการจําแนกขอมูลตามประเด็นตาง ๆ และทําการวิเคราะหขอมูลท่ี
ไดเพื่อตอบปญหานําวิจัย ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจนกระท่ังถึงข้ึนการเขียนรายงานนั้น ผูวิจัยอาจ
เปล่ียนฐานคติไดตามขอมูลปรากฏการณท่ีคนพบ ซ่ึงอาจถูกปรับเปล่ียนตลอดกระบวนการศึกษา  
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บทท่ี 4 
ผลของการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผู

ประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
จํานวน 250 คน และการสัมภาษณเชิงลึก (Indept-interview) แหลงขอมูลหลัก (Key informants) จาก 
3  บริษัทคือ บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด, บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด และ บริษัท บลู
คอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ไดแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอนดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1  ปจจยัท่ีมีผลตอการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของ  
                                   บริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากส่ือ   
                     อินเตอรเน็ตเพือ่การประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจ   
                     เส้ือผาสงออก 

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกตอส่ือ  
                     อินเตอรเน็ตเพือ่การประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจ  
                     เส้ือผาสงออก 

 
ตอนท่ี 1  ปจจัยที่มีผลตอการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผู
ประกอบธุรกจิเส้ือผาสงออก 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก จํานวน 250 คน พบวา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจ
เส้ือผาสงออก จําแนกไดดังน้ี 
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สวนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจเส้ือผาสงออก 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวน (รอยละ) ความคดิเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก     
 จําแนกตามเพศ 

 
      เพศ                 จํานวน (คน)               จํานวนรอยละ   
      ชาย                 192  76.8    
      หญิง     58  23.2  
      รวมท้ังส้ิน  250  100 
 

จากตารางท่ี 4.1  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก ท่ีเปนชายมีจํานวน 
192  คน คิดเปนรอยละ 76.8 และเปนผูหญิง 58 คน คิดเปนรอยละ 23.2   

 
ตารางท่ี 4.2   แสดงจํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก  

  จําแนกตามอาย ุ
 
    อายุ                                    จํานวน   รอยละ 
    นอยกวา 30 ป                             6      2.4 
    31-40 ป                                 154             61.6 
    มากกวา 41 ป        90                36.0                   
     รวมท้ังส้ิน   250              100 
 

จากตารางท่ี 4.2  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก สวนใหญอายุ 
ระหวาง 31-40 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.6 รองลงมา คือชวงอายุมากกวา 41 ป คิดเปนรอยละ 
36 และกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก อายุนอยกวา 30 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.4 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก  
 จําแนกระดับการศึกษา 

 
  ระดับการศึกษา         จํานวน    รอยละ 
  ปวส. – อนุปริญญา                   4      1.6 
  ปริญญาตรี               108    43.2 
  ปริญญาโทข้ึนไป             138   55.2 
  รวมท้ังส้ิน                                 250    100 
 

จากตารางท่ี 4.3  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 55.2 รองลงมา คือ การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 43.2  
และการศึกษาระดับปวส. – อนุปริญญา นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.6 
 
สวนท่ี 2  การเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจเส้ือผาสงออก 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก  

 จําแนกตามการเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ต 
 
   การมีเลขท่ี  IP Address                                จํานวน    รอยละ 
   มี                                             179    71.6                                    
  ไมมี                                                      71    28.4 
   รวมท้ังส้ิน                                               250    100 
 

จากตารางท่ี 4.4  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ มี 
IP Address มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.6  และผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไมมีเลขท่ี  IP Address  
คิดเปนรอยละ 28.4 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงจํานวน (รอยละ) ความคดิเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก  
 จําแนกตามการมี E-mail Address  

 
   การมี E-mail Address                                      จํานวน                รอยละ 
   มี                                                         242    96.8                                    
  ไมมี                                                   8     3.2 
   รวมท้ังส้ิน                                                 250    100 

 
จากตารางท่ี 4.5  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ มี 

E-mail Address มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 97.4   และกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไมมี 
E-mail Address คิดเปนรอยละ 3.2 

 
ตารางท่ี 4.6  แสดงจํานวน (รอยละ) ความคดิเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก  

 จําแนกตามการมีเครือขายขาวสาร 
 
    การมีเครือขายขาวสาร          จํานวน   รอยละ 
     (World Wide Web)       
    มี                                                     221    88.4                                   
   ไมมี                                                           29    11.6 
    รวมท้ังส้ิน                                                  250    100 
 

จากตารางท่ี 4.6  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ 
สวนใหญมีเครือขายขาวสาร (World Wide Web) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 88.4  และกลุมตัวอยางผู
ประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไมมีเครือขายขาวสาร (World Wide Web)  คิดเปนรอยละ 11.6 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงจํานวน (รอยละ) ความคดิเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก  
 จําแนกตามการสง-โอนไฟลขอมูลหรือโหลดโปรแกรม (FTP)  

 
    การสง-โอนไฟลขอมูลหรือ              จํานวน   รอยละ 
    โหลดโปรแกรม (FTP) 
     มี                                                      186    74.4                                   
     ไมมี                                                       64    25.6 
     รวมท้ังส้ิน                                         250    100 

 
จากตารางท่ี 4.7  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ 

สวนใหญมีการสง-โอนไฟลขอมูลหรือโหลดโปรแกรม (FTP) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 74.4  และ
กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไมมีการสง-โอนไฟลขอมูลหรือโหลดโปรแกรม (FTP)  
คิดเปนรอยละ 25.6 

 
ตารางท่ี 4.8  แสดงจํานวน (รอยละ) ความคดิเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก  

 จําแนกตามบริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูลทางไกล (Gopher/Archines) 
 
    บริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูล           จํานวน   รอยละ 
    ทางไกล (Gopher/Archines) 
    มี                                                           152    60.8                                   
   ไมมี                                            98    39.2 
    รวมท้ังส้ิน                                                    250    100 
 

จากตารางท่ี 4.8  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ 
สวนใหญมีการบริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูลทางไกล (Gopher/Archines) มากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 60.8 และกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไมมีการบริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูล
ทางไกล (Gopher/Archines) คิดเปนรอยละ  39.2 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงจํานวน (รอยละ) ความคดิเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก  
 จําแนกตามกลุมสนทนา / กระดานขาว (Usenet/NewsGroup) 

 
     กลุมสนทนา / กระดานขาว              จํานวน   รอยละ 
     (Usenet/NewsGroup)               
     มี                                                          169    67.6                                     
     ไมมี                                                           81    32.4 
     รวมท้ังส้ิน                                                  250    100 
 

จากตารางท่ี 4.9  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ 
สวนใหญมีกลุมสนทนา/กระดานขาว (Usenet/NewsGroup) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.6 และกลุม
ตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไมมีกลุมสนทนา/กระดานขาว (Usenet/NewsGroup) คิดเปน
รอยละ 32.4 

 
ตารางท่ี 4.10  แสดงจํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก  

    จําแนกตามการคุยโตตอบแบบออนไลน 
 
    การคุยโตตอบแบบออนไลน                จํานวน   รอยละ  
    (IRC)                                
    มี                                                              209    83.6                                  
   ไมมี                                                            41    16.4 
    รวมทั้งส้ิน                                                   250    100 

 
จากตารางท่ี 4.10   พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ 

สวนใหญมีการคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 83.6 และกลุมตัวอยางผู
ประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไมมีการคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC) คิดเปนรอยละ 16.4 
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สวนท่ี 3   เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (Indept-
interview) แหลงขอมูลหลัก (Key informants) ท้ังหมด 9 คน โดยแบงออกเปน 

กลุมผูบริหารของบริษัท ไดแก  คุณกาสชัย แจมขจรเกียรติ  ตําแหนง ประธานบริษัท 
แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด   คุณทองสถิต ลีลาประทักษ ตําแหนงกรรมการผูอํานวยการบริษัท ไทย
สปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด คุณถาวร กนกวลีวงศ ตําแหนงกรรมการบริหาร บริษัท บลูคอนเนอร 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

กลุมผูจัดการท้ัง 3 บริษัท ไดแก คุณสุภาพร  พรวิจิตรจินดา ตําแหนง ผูจัดการท่ัวไป 
บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัดประสบการณในการทํางาน 5 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลฝายผลิต
ตรวจสอบสินคาและฝายการตลาดของบริษัท   

คุณปกรณ  ศิริพันธ  ตําแหนงผูจัดการฝาย IT บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด 
ประสบการณในการทํางาน 7 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลฝาย IT ของบริษัท   

คุณปรัชญา  วัฒนชัย ตําแหนงผูจัดการท่ัวไป บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ประสบการณในการทํางาน 3 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลฝายผลิตออกแบบและฝายการตลาด
ของบริษัท   

กลุมโปรแกรมเมอรและผูจัดทําออกแบบเวบไซต ท้ัง 3 บริษัท ไดแก 
คุณวสันท ธนาพิทักษ  ตําแหนงโปรแกรมเมอร บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด 

ประสบการณในการทํางาน 3 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบฐานขอมูลและเวบไซตของบริษัท     
คุณทวีศักดิ์  จันทรเจริญ ตําแหนงโปรแกรมเมอร บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด 

ประสบการณในการทํางาน 3 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบฐานขอมูลและออกแบบเวบไซตของ
บริษัท  

คุณลัดดา  เขียวชอุม ตําแหนงโปรแกรมเมอร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ประสบการณในการทํางาน 3 ป หนาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอรและการออกแบบ
เวบไซตของบริษัท 

จากการสัมภาษณ พบวา บริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไดใชส่ืออินเตอรเน็ตเปน
ชองทางเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และบอกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ชวยใหกิจกรรมดานการ
ส่ือสารดําเนินไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว ชวยลดปญหาในเร่ืองความลาชาในการสงขอมูล
ขาวสารไปยังลูกคาท่ีอยูหางไกลในระดับโลก ทําใหเกิดความเทาเทียมกันในเร่ืองของเวลาและ
สถานท่ีในการเปดรับขอมูลขาวสาร 
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ในมุมมองของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก ส่ิงท่ีเอ้ือตอความสะดวกรวดเร็วนั้น 
นอกจากจะเปนลักษณะพิเศษของส่ืออินเตอรเน็ตแลว ยังไดแกกระบวนการเตรียมขอมูลขาวสาร
ของบริษัทท่ีไมตองยุงยากเหมือนกับชองทางส่ือสารอ่ืนๆ  ไดใหสัมภาษณดังตอไปนี้ 

 
“สําหรับส่ืออินเตอรเน็ตแลว ในปจจุบันทางบริษัทไดนําเสนอรูปแบบขอมูลขาวสาร

ของทางบริษัทผานทางเวปไซด ซ่ึงตอนนี้กําลังจะปรับปรุงเพื่อใหเปน E-Commerce เต็มรูปแบบ 
และส่ิงท่ีเราทําเปนเจาแรกก็คือ สามารถใหลูกคาเขามาเช็คสถานะของสินคาของเขาไดโดยผานเวบ
ไซต ซ่ึงจะมีรหัสของลูกคาแตละราย เม่ือเขามาแลวสามารถตรวจสอบไดเลยวาสินคาอยูในสถานะ
ไหน อยูข้ันตอนไหนของการผลิต ซ่ึงของบริษัทอ่ืนไมมี และเปนจุดแข็งของบริษัทเร่ืองของการใช
ส่ืออินเตอรเน็ตท่ีทําไดในขณะนี้” 

(ปกรณ ศิริพนัธ, ผูจัดการฝาย IT บริษัทไทยสปนนิ่งอินดสัทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
12 มีนาคม 2548) 

 
“ในปจจุบันทางบริษัทไดทําเวบไซตมา 4 ปแลว ไดนําเสนอขอมูลขาวสารของทาง

บริษัทผานทางเวบไซต ไมไดใชเปนรูปแบบการขายสินคา แตใชเพื่อการประชาสัมพันธบริษัท และ
รับสง E-mail การใชงานสะดวกและรวดเร็วมากกวาส่ืออ่ืน” 

(สุภาพร พรวจิิตรจินดา, ผูจดัการท่ัวไป บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จาํกัด,  สัมภาษณ , 
8 กุมภาพนัธ 2548) 
 

“ส่ืออินเตอรเน็ตก็เปนชองทางเลือกท่ีสะดวกใหกับลูกคาหรือผูท่ีสนใจเขามาดูราย 
 ละเอียดของบริษัทและสินคารวมท้ังเปนชองทางการส่ือสารใหมอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีทางบริษัทกําลัง
ใชอยู” 

(ถาวร กนกวลีวงศ, กรรมการบริหาร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ,  22 กุมภาพันธ 2548) 
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“การใชส่ืออินเตอรเน็ตของบริษัทก็เพื่อเนนทางดานการตลาดและการสงเสริมการขาย 
ในระบบเดิมเราพบวา การตอบสนองของขอมูลท่ีจะใชในการวางแผนโฆษณาสินคาทางส่ืออ่ืนๆ 
ไมสามารถทําไดอยางทันทีทันใด และเม่ือมีการใชอินเตอรเน็ตประยุกตเขากับระบบการตลาดก็ทํา
ใหมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน” 

(ทองสถิต ลีลาประทักษ, กรรมการผูบริหาร บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด, 
สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2548) 
 

“การทําการตลาดบนส่ืออินเตอรเน็ตในปจจุบันนี้ตองการความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ทางบริษัทก็ไดมีการสงเสริมและพัฒนาปรับตัวเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของส่ืออินเตอรเน็ตเชนกัน” 

(กาสชัย แจมขจรเกียรติ, ประธาน บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จํากัด, สัมภาษณ, 
20 มกราคม 2548) 
 

“ในมุมมองของสังคมยุคปจจุบัน มีการใชเทคนิคและกลไกมาขับเคล่ือนธุรกิจของ
ตนเอง เพื่อใหไดเปรียบคูแขงขัน ส่ืออินเตอรเน็ตก็เปนชองทางท่ีทางบริษัทไดนํามาเปนส่ือเพื่อ
สรางภาพลักษณและพัฒนาสินคาของบริษัท” 

(ลัดดา เขียวชอุม, โปรแกรมเมอร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 8 กุมภาพันธ 2548) 
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ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
 
ตารางท่ี 4.11   แสดงจํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
 จําแนกตามการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
     การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร                                                 จํานวน    รอยละ 
     เร่ิมตนการเรียนรูการใช                                                                   10      4.0 
     ใชโปรแกรมบางโปรแกรมได 
     แตแกไขปญหาระหวางการใชงานไมได                                         61    24.4 
    ใชโปรแกรมไดและสามารถแกไขปญหา 
    ท่ีเกิดขึ้นระหวางการใชงานไดบาง                                              163   65.2 
    ใชเขียน และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนแกไขปญหา 
    อันเกิดจากโปรแกรมหรือเคร่ืองไดดวยตนเอง                                         16     6.4  
    รวมท้ังส้ิน                                                                            250      100 

 
จากตารางท่ี 4.11  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ 

สวนใหญมีการใชโปรแกรมไดและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการใชงานไดบาง มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 65.2  และใชโปรแกรมบางโปรแกรมไดแตแกไขปญหาระหวางการใชงาน
ไมได  คิดเปนรอยละ 24.4   การใชเขียนและพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนแกไขปญหาอันเกิดจาก
โปรแกรมหรือเคร่ืองไดดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 6.4  และการเร่ิมตนการเรียนรูการใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร  คิดเปนรอยละ 4.0  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงจํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นกลุมตัวอยางของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
จําแนกตามการใชบริการบนอินเตอรเน็ต 

 
   การใชบริการบนอินเตอรเน็ต                                    จํานวน                   รอยละ 
   เร่ิมเรียนรูการใช                                                                     10     4.0 

   มีความชํานาญในการใชบางบริการ                              130    52.0 

   มีความชํานาญในการใชทุกบริการ                               110    44.0 
   รวมท้ังส้ิน                                                                    250     100 

 
จากตารางท่ี 4.12  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ 

สวนใหญมีความชํานาญในการใชบางบริการ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.0 และมีความชํานาญใน
การใชทุกบริการ คิดเปนรอยละ 44.0 และเร่ิมเรียนรูการใชบริการบนอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 
4.0  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

จําแนกตามระยะเวลาในการใชอินเตอรเนต็ 
 
     ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต                                  จํานวน   รอยละ 
     มากกวา 12 เดือน                                                                    10    4.0 

     6 เดือน ถึง 12 เดือน                                                        130  52.0 

    นอยกวา 6 เดือน                                                             110   44.0 
    รวมท้ังส้ิน                                                                      250   100 

 
จากตารางท่ี 4.13  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ 

สวนใหญมีระยะเวลาการใชอินเตอรเน็ตมากกวา 12 เดือน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.0 และ6 
เดือน ถึง 12 เดือน คิดเปนรอยละ 44.0 และนอยกวา 6 เดือน คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.14   แสดงจํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
จําแนกตามความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ต 

 
    ความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ต                                     จํานวน  รอยละ 
    เปนประจํา (มากกวา 25 คร้ังตอเดือน)                             125   50.0 

    คอนขางบอย (15-25 คร้ังตอเดือน)                                     81   32.4 

    บางคร้ัง  (5-14 คร้ังตอเดอืน)                                               37   14.8 
    นอยมาก (นอยกวา 5 คร้ังตอเดือน)                                     7           2.8 

    รวมท้ังส้ิน                                                                     250   100 

 
จากตารางท่ี 4.14  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ สวน

ใหญมีความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ตเปนประจํา (มากกวา 25 คร้ังตอเดือน) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
50.0  คอนขางบอย (15-25 คร้ังตอเดือน) คิดเปนรอยละ 32.4   บางคร้ัง  (5-14 คร้ังตอเดือน) คิดเปน
รอยละ 14.8 และนอยมาก (นอยกวา 5 คร้ังตอเดือน) คิดเปนรอยละ 2.8 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

จําแนกตามสถานท่ีในการใชอินเตอรเน็ต 
 
    สถานท่ีในการใชอินเตอรเน็ต                                      จํานวน   รอยละ 
    บาน                                                                                       61              24.4 

    ท่ีทํางาน                                                                         182   72.8 

    อินเตอรเนต็คาเฟ                                                              7           2.8 
    รวมท้ังส้ิน                                                                     250     100 

 
จากตารางท่ี 4.15  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ 

สวนใหญมีสถานที่ใชอินเตอรเน็ตท่ีทํางานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 72.8 รองลงมาเปนท่ีบาน คิด
เปนรอยละ24.4 และอินเตอรเน็ตคาเฟ คิดเปนรอยละ 2.8  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจํานวน (รอยละ) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก
จําแนกตามบริการท่ีใชเปนประจํา ในการใชอินเตอรเน็ต 

 
บริการท่ีใชเปนประจําในการใชอินเตอรเน็ต                         จํานวน  รอยละ 
E-mail Address                                                                       201  80.4 

เครือขายขาวสาร (World Wide Web)                                        18    7.2 

การสง-โอนไฟลขอมูลหรือโหลดโปรแกรม(FTP)                                   10    4.0 
บริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูลทางไกล (Gogher/Archines)                  10    4.0 
กลุมสนทนา/กระดานขาว(Usenet/NewsGroup)                                         4    1.6 
การคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC)                                              7    2.8 
รวมท้ังส้ิน                                                                              250    100 

 
จากตารางท่ี 4.16  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ 

สวนใหญบริการท่ีใช  เปนประจําในการใชอินเตอรเน็ตมากท่ีสุดคือ E-mail Address คิดเปนรอยละ 
80.4  รองลงมาคือ การใชเครือขายขาวสาร (World Wide Web) คิดเปนรอยละ 7.2  และการสง-โอน
ไฟลขอมูลหรือโหลดโปรแกรม(FTP)  คิดเปนรอยละ 4.0  บริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูล
ทางไกล (Gogher/Archines)  คิดเปนรอยละ 4.0  การคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC) ) คิดเปนรอย
ละ 2.8 และกลุมสนทนา/กระดานขาว (Usenet/NewsGroup) คิดเปนรอยละ 1.6  ตามลําดับ 

 
จากการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกใชส่ืออินเตอรเน็ต 

ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อการสงเสริมภาพลักษณใหบริษัท ซ่ึงไดแกภาพลักษณของความ
ทันสมัย และความกาวหนาของบริษัทในการใชเทคโนโลยี อันจะชวยสงเสริมศักยภาพและความ
นาเช่ือถือของบริษัทใหเกิดข้ึน 

ดังนั้น การใชส่ืออินเตอรเน็ต เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคขอนี้ จึงเปนไปในลักษณะ
ของการนําเสนอขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธบริษัท นําเสนอภาพรวมของตัวองคกร รวมทั้งการ
นําเสนอรูปแบบของสินคา  
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“เหตุผลท่ีใชส่ืออินเตอรเน็ต ก็เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทและสินคา 
รวมท้ังบอกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ เพื่อเปนชองทางเลือกท่ีสะดวกใหกับลูกคาหรือผูท่ีสนใจเขา
มาดูรายละเอียดของบริษัทและสินคา” 

(ถาวร กนกวลีวงศ, กรรมการบริหาร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2548) 

 
“การใชส่ืออินเตอรเน็ตของบริษัทก็เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบริษัทไมไดเนนท่ีจะ

ขายสินคาเพราะบริษัทรับจางผลิตเส้ือผาใหกับลูกคา จึงใชส่ืออินเตอรเน็ตทางการประชาสัมพันธ
ใหกับบริษัทเทานั้น ในอนาคตตอไปอาจจะตองปรับเปล่ียนถาเราสามารถผลิตทันตอความตองการ
ของลูกคาหรือเปนทางเลือกอีกทางใหกับลูกคา” 

(สุภาพร พรวจิิตรจินดา, ผูจดัการท่ัวไป บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จาํกัด, สัมภาษณ,  
8 กุมภาพันธ 2548)        

 
“ปจจุบันเราหาทุกอยางไดในอินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีมีสวนเกี่ยวของอยางมากใน

การทําธุรกิจ ซ่ึงตอนนี้ก็มีการนําเอาส่ืออินเตอรเน็ตเขามาเปนหัวหอกในการพัฒนาธุรกิจและชวย
ลดตนทุน โดยส่ืออินเตอรเน็ตชวยในการประหยัดคาใชจายดานส่ือโฆษณาของเราไดคอนขางมาก” 

(ปกรณ ศิริพันธ, ผูจัดการฝาย IT บริษัทไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
12 มีนาคม 2548) 
 

“ประโยชนของส่ืออินเตอรเน็ต มีมากมาย ซ่ึงตอนน้ีทางบริษัทไดใชส่ืออินเตอรเน็ตใน
ดานการติดตอกับตางประเทศและการประชาสัมพันธของบริษัทเทานั้น” 

(กาสชัย แจมขจรเกียรติ, ประธาน บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จํากัด,  สัมภาษณ, 
 20 มกราคม 2548) 
 

“ในการใชประโยชนของส่ืออินเตอรเน็ต บริษัทไดใชชองทางน้ีเพื่อการประชาสัมพันธ
สินคาใหมๆโดยการเลือกใช E-mail ของบริษัทในการสงขอมูล และเพื่อเปนทางเลือกใหลูกคาได
เขามาเลือกชมสินคาโดยไมตองเสียเวลาเดินทางมา” 

(ลัดดา เขียวชอุม, โปรแกรมเมอร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 8 กุมภาพันธ 2548) 
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“วัตถุประสงคหลักของการใชส่ืออินเตอรเน็ตของบริษัทก็เพื่อสรางภาพพจนใหแก
องคกรและสรางความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงเปนการรักษาฐานลูกคาและปองกันไมใหความ
ไดเปรียบในการแขงขันสูญหายไปจากองคกร” 

(ทองสถิต ลีลาประทักษ, กรรมการผูบริหาร บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด, 
สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2548) 
 

“ส่ืออินเตอรเน็ต มีจุดดึงดูดความสนใจคอนขางมาก ไมวาจะเปนภาพเคล่ือนไหวหรือ
การคนหาขอมูลท่ีสามารถทําไดอยางรวดเร็ว สะดวกไมตองเดินทางไปดวยตัวเอง ในแงความ
สะดวกและรวดเร็วนี้ทางบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของส่ืออินเตอรเน็ต จึงไดใชส่ืออินเตอรเน็ต
เปนชองทางในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาโดยมีการออกแบบเวบไซตและใชแบนเนอร
โฆษณา นําไปลิงคกับเวบไซตของสมาคมเคร่ืองนุงหมไทยและกรมสงเสริมการสงออก” 

(ปรัชญา  วัฒนชัย, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2550) 
 

“ในการใชส่ืออินเตอรเน็ตนั้น ทางบริษัทไดใชเปนชองทางในการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับบริษัทเพื่อใหลูกคาไดเขามาคนหาหรือส่ังสินคาจากเรา โดยใช E-mail ในการติดตอทําให
สะดวกและไมตองเสียเวลามาก และเวบไซตของเราก็สามารถเช่ือมโยงไปยังเวบไซตกูเกิลไดโดย
พิมพช่ือบริษัทเขาไปก็สามารถเขาไปเยี่ยมชมเวบไซตไดเลย” 
 (ทวีศักดิ์  จันทรเจริญ, โปรแกรมเมอร บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
18 พฤษภาคม 2550) 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงจํานวน (รอยละ) และคาเฉล่ีย ของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก
จากการใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพือ่การประชาสัมพันธเชิงการตลาด 

 
                     รายละเอียด                            มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    นอย    นอยที่สุด   รวม    คาเฉล่ีย    S.D. 
E-mail Address ในการติดตอกับลูกคา           157          63          23            7              -          250       4.27       .84 
                                                                      (62.8)     (25.2)     (9.2)        (2.8)                      (100)   (มากที่สุด)    
เครือขายขาวสาร (World Wide Web)             86           117         34           12             1         250       3.64       .70           
                                                                      (34.4)     (46.8)     (13.6)      (4.8)         (0.4)      (100)    (มาก)  
การสง-โอนไฟลขอมูลหรือ                            49           132         45            19             5         250       3.73      .77 
โหลดโปรแกรม(FTP)                                  (19.6)      (52.8)     (18.0)      (7.6)         (2.0)     (100)     (มาก) 
บริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูลทางไกล       52          109          47           34             8         250        3.80      .89  
(Gogher/Archines)                                        (20.8)     (43.6)      (18.8)     (13.6)      (3.2)      (100)     (มาก) 
กลุมสนทนา/กระดานขาว                               62           74           81           24             9         250        3.23      .78 
(Usenet/NewsGroup)                                   (24.8)     (29.6)     (32.4)       (9.6)          (3.6)    (100)  (ปานกลาง)    
การคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC)                 8            13           34           148          47         250       2.47       .81 
                                                                      (3.2)       (5.2)      (13.6)       (59.2)      (18.8)    (100)   (นอย)    

                                                                                                           คาเฉล่ียโดยรวม         3.523    .5613 
                                                                                                                            (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.17  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกมีการใชประโยชน

จากส่ืออินเตอรเน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียแตละดานเม่ือพิจารณาตามลําดับได
ดังนี้ 

 1.  การใช E-mail Address ในการติดตอกบัลูกคาอยูในระดับมากท่ีสุด (MEAN = 4.27)  
ซ่ึงเปนการใชประโยชนมากที่สุด 

 2.  การบริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูลทางไกล (Gogher/Archines)  อยูในระดับมาก 
(MEAN = 3.80) ซ่ึงเปนการใชประโยชนมาก 

 3.  การสง-โอนไฟลขอมูลหรือโหลดโปรแกรม(FTP) อยูในระดับมาก  
(MEAN = 3.73) ซ่ึงเปนการใชประโยชนมาก  

 4.  การใชเครือขายขาวสาร (World Wide Web) อยูในระดับมาก (MEAN = 3.64)  
ซ่ึงเปนการใชประโยชนมาก  

5.  กลุมสนทนา/กระดานขาว (Usenet/NewsGroup) อยูในระดบัปานกลาง  
(MEAN = 3.23) ซ่ึงเปนการใชประโยชนปานกลาง 
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 6.  การคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC) อยูในระดับนอย (MEAN = 2.47) ซ่ึงเปนการใช 
ประโยชนนอย  

 
พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญมีการใช

บริการอินเตอรเน็ตเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (MEAN = 3.5233) แสดงใหเห็นวาผูประกอบ
ธุรกิจเส้ือผาสงออกสวนใหญมีการใชส่ืออินเตอรเน็ตเปนชองทางในการใชประโยชนมาก 
 
ตารางท่ี 4.18   แสดงจํานวน (รอยละ) และคาเฉล่ีย ของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก

จากการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด จากการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 
  
                   รายละเอียด                               มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    นอย    นอยที่สุด   รวม   คาเฉล่ีย   S.D.                    รายละเอียด                               มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    นอย    นอยที่สุด   รวม   คาเฉล่ีย   S.D. 
ไดรับขอมูลตรงกับที่ต้ังเปาหมายไว                63          134          43             7              3          250     3.64       .80 ไดรับขอมูลตรงกับที่ต้ังเปาหมายไว                63          134          43             7              3          250     3.64       .80 
                                                                       (25.2)     (53.6)     (17.2)       (2.8)        (1.2)      (100)   (มาก)                                                                        (25.2)     (53.6)     (17.2)       (2.8)        (1.2)      (100)   (มาก) 
ไดรับขอมูลที่กวางและหลากหลาย                  52          118         67            13             -           250      3.44      .79           ไดรับขอมูลที่กวางและหลากหลาย                  52          118         67            13             -           250      3.44      .79           
                                                                       (34.4)     (46.8)     (13.6)       (4.8)                     (100)   (มาก)                                                                         (34.4)     (46.8)     (13.6)       (4.8)                     (100)   (มาก)  
ขอมูลที่ไดมีความทันสมัย รวดเร็ว                   79          147          21            3              -           250     3.73       .77 ขอมูลที่ไดมีความทันสมัย รวดเร็ว                   79          147          21            3              -           250     3.73       .77 
                                                                       (31.6)     (58.8)      (8.4)       (1.2)                      (100)   (มาก)                                                                        (31.6)     (58.8)      (8.4)       (1.2)                      (100)   (มาก) 
ขาวสารท่ีไดรับมีความนาเช่ือถือ                     34           53          127           24           12         250        3.13     .86  ขาวสารท่ีไดรับมีความนาเช่ือถือ                     34           53          127           24           12         250        3.13     .86  
                                                                      (13.6)      (21.2)     (50.8)      (9.6)        (4.8)       (100) (ปานกลาง)                                                                       (13.6)      (21.2)     (50.8)      (9.6)        (4.8)       (100) (ปานกลาง) 
ประหยัดเวลาในการคนหาและติดตอ             27           179          38            4             2           250       3.81      .61 ประหยัดเวลาในการคนหาและติดตอ             27           179          38            4             2           250       3.81      .61 
                                                                      (10.8)      (71.6)     (15.2)      (1.6)        (0.8)       (100)   (มาก)                                                                       (10.8)      (71.6)     (15.2)      (1.6)        (0.8)       (100)   (มาก) 
แลกเปล่ียนขอมูลหรือความคิดเห็น                 31           144         42           27             6           250       3.49     .78 แลกเปล่ียนขอมูลหรือความคิดเห็น                 31           144         42           27             6           250       3.49     .78 
ไดดวยตัวเอง                                                 (12.4)     (57.6)      (16.8)      (10.8)      (2.4)       (100)   (มาก) ไดดวยตัวเอง                                                 (12.4)     (57.6)      (16.8)      (10.8)      (2.4)       (100)   (มาก) 
สามารถโอนถายแฟมขอมูลที่ตองการใช        61          137          33            14            5           250        3.65     .84สามารถโอนถายแฟมขอมูลที่ตองการใช        61          137          33            14            5           250        3.65     .84                                 
ไดดวยตัวเอง                                                 (24.4)      (54.8)    (13.2)       (5.6)        (2.0)       (100)   (มาก) 
                                                                                                                             คาเฉล่ียโดยรวม         3.55    .5446 

                                                                                                                             (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.18  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกจากการไดรับ

ประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียแตละดานเม่ือพิจารณา
ตามลําดับไดดงันี้ 
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1.  ประหยัดเวลาในการคนหาและติดตอ อยูในระดับมาก (MEAN = 3.81) ซ่ึงเปนการ
ไดรับประโยชนมาก 

2.  ขอมูลท่ีไดมีความทันสมัย รวดเร็ว อยูในระดับมาก (MEAN = 3.73) ซ่ึงเปนการ
ไดรับประโยชนมาก  

3.  สามารถโอนถายแฟมขอมูลท่ีตองการใชไดดวยตัวเอง อยูในระดับมาก (MEAN = 
3.65) ซ่ึงเปนการไดรับประโยชนมาก        

4.  ไดรับขอมูลตรงกับท่ีตั้งเปาหมายไว อยูในระดับมาก (MEAN = 3.64) ซ่ึงเปนการ
ไดรับประโยชนมาก 

5.  แลกเปล่ียนขอมูลหรือความคิดเห็นไดดวยตัวเอง อยูในระดับมาก (MEAN = 3.49) 
ซ่ึงเปนการไดรับประโยชนมาก 

6.  ไดรับขอมูลท่ีกวางและหลากหลาย อยูในระดับมาก (MEAN = 3.44) ซ่ึงเปนการ
ไดรับประโยชนมาก 

7.  ขาวสารท่ีไดรับมีความนาเช่ือถือ อยูในระดับปานกลาง (MEAN = 3.13) ซ่ึงเปนการ
ไดรับประโยชนปานกลาง 

 
พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ จากการไดรับ

ประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก 
(MEAN = 3.55) แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกสวนใหญไดรับ
ประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดมาก 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกจิเส้ือผาสงออกตอส่ือ
อินเตอรเน็ตเพือ่การประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงจํานวน (รอยละ) และคาเฉล่ีย ของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก

จากความนาเช่ือถือของส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 
 
                 รายละเอียด                                 มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    นอย    นอยที่สุด    รวม   คาเฉล่ีย   S.D. 
ผูพัฒนาหรือผูเปนเจาของเว็บไซด                   52          147          46             5             -            250      3.72      .63 
เปนผูที่มีความรูและประสบการณ                 (20.8)     (58.8)     (18.4)       (2.0)                      (100)    (มาก) 
ขอมูลทันสมัย ทันเหตุการณ                            44          132          62             9             3           250       3.76     .85           
                                                                       (17.6)     (52.8)     (24.8)       (3.6)       (1.2)       (100)    (มาก)  
รายละเอียดของขอมูลครบถวน                       34          112          79            17            8            250       3.50     .94 
 ครอบคลุมทุกแงมุม                                       (13.6)    (44.8)      (31.6)       (6.8)      (3.2)        (100)    (มาก) 
ขอมูลถูกตอง ตรงกับขอเท็จจริง                      38          141          55            12            4           250       3.80      .89  
                                                                      (15.2)      (56.4)     (22.0)      (4.8)        (1.6)       (100)    (มาก) 
ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจงาย                              25           139         73            11            2            250      3.53     1.00 
                                                                      (10.0)      (55.6)     (29.2)      (4.4)        (0.8)       (100)    (มาก) 
แหลงที่มาของขอมูลนาเช่ือถือ                         42           147          58             3             -            250     3.93      .74 
                                                                      (16.8)      (58.8)     (23.2)      (1.2)                       (100)    (มาก) 
รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ                          45           120          64           18             3           250      3.49      .95                                 
                                                                      (18.0)      (48.0)      (25.6)     (7.2)        (1.2)       (100)    (มาก) 
สื่อสารไดรวดเร็ว                                            22           131          82           15            -            250       3.63      .78                                 
                                                                      (8.8)        (52.4)     (32.8)       (6.0)                      (100)   (มาก) 
                                                                                                                             คาเฉล่ียโดยรวม         3.67    .5837 

            (มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.19  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกจากความนาเช่ือถือ
ของส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียแตละดานเมื่อพิจารณาตามลําดับได
ดังนี้ 

1.  แหลงท่ีมาของขอมูลนาเช่ือถือ อยูในระดับมาก (MEAN = 3.93) ซ่ึงเปนการไดรับ
ความนาเช่ือถือมาก 

2.  ขอมูลถูกตอง ตรงกับขอเท็จจริง อยูในระดับมาก (MEAN = 3.80) ซ่ึงเปนการไดรับ 
ความนาเช่ือถือมาก 
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3.  ขอมูลทันสมัย ทันเหตุการณ  อยูในระดับมาก (MEAN = 3.76) ซ่ึงเปนการไดรับความ
นาเช่ือถือมาก 

4.  ผูพัฒนาหรือผูเปนเจาของเว็บไซด เปนผูท่ีมีความรูและประสบการณ  อยูในระดับมาก 
(MEAN = 3.72) ซ่ึงเปนการไดรับความนาเชื่อถือมาก 

5.  ส่ือสารไดรวดเร็ว อยูในระดับมาก (MEAN = 3.63) ซึ่งเปนการไดรับความนาเช่ือถือ
มาก 

6.  ภาษาท่ีใชชัดเจน เขาใจงาย อยูในระดับมาก (MEAN = 3.53) ซ่ึงเปนการไดรับความ
นาเช่ือถือมาก                                                                                                         

7.  รายละเอียดของขอมูลครบถวน ครอบคลุมทุกแงมุม อยูในระดับมาก (MEAN = 3.50) 
ซ่ึงเปนการไดรับความนาเชื่อถือมาก  

8.  รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ อยูในระดับมาก (MEAN = 3.49) ซ่ึงเปนการไดรับความ
นาเช่ือถือมาก                         

 
พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ จากการไดรับความ

นาเช่ือถือจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก 
(MEAN = 3.67) แสดงใหเห็นวาผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกสวนใหญไดรับความนาเช่ือถือจาก
ส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดมาก 
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ตารางท่ี 4.20  แสดงจํานวน (รอยละ) และคาเฉล่ีย ของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก
จากการประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 

 
                 รายละเอียด                                 มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    นอย    นอยที่สุด    รวม  คาเฉล่ีย   S.D. 
ไมพบขอมูลที่ตองการ                                     13            22         136           53           26          250      3.34        .86 
                                                                       (5.2)        (8.8)     (54.4)       (21.2)     (10.4)     (100)  (ปานกลาง) 
ขอมูลสวนใหญเปนขอมูลที่ไมได                    9             16         128           62           35           250     3.29        .72           
 ใชประโยชน                                                 (3.6)        (6.4)      (51.2)       (24.8)    (14.0)      (100)  (ปานกลาง) 
แหลงขอมูลไมนาเช่ือถือ                                  7             14           92           98            39         250      2.53        .93 
                                                                       (2.8 )       (5.6)      (36.8)      (39.2)     (15.6)      (100)   (นอย) 
ไมแนใจในผูใชอินเตอรเน็ตที่ติดตอดวย          4            11          142           54           39          250      3.26        .74  
                                                                       (1.6)       (4.4)       (56.8)      (21.6)     (15.6)      (100) (ปานกลาง) 
ใชเวลาในการดาวนโหลดขอมูลนาน              19           122          68           27           14          250      3.58      1.00 
                                                                       (7.6)       (48.8)     (27.2)      (10.8)      (5.6)       (100)   (มาก) 
ไมชํานาญในการใชภาษาตางประเทศ              2             5            117          74           52          250      3.32       .81 
                                                                       (0.8)       (2.0)       (46.8)      (29.6)      (20.8)     (100) (ปานกลาง) 
จํานวนช่ัวโมงในการใชอินเตอรเน็ต                3            14            61          134          38          250      2.19       .84                                 
 มีนอย                                                           (1.2)        (5.6)       (24.4)      (53.6)      (15.2)     (100)   (นอย) 
เครื่องคอมพิวเตอรที่ติดต้ังอินเตอรเน็ต            6             24           48          143          29          250      2.12       .79                                 
 มีประสิทธิภาพตํ่า                                         (2.4)        (9.6)       (19.2)      (57.2)     (11.6)     (100)    (นอย) 
อัตราคาบริการสูงเกินไป                                12            132          68           15           23          250      3.62       .98                                 
                                                                      (4.8)        (52.8)     (27.2)       (6.0)       (9.2)       (100)   (มาก) 

                                               คาเฉล่ียโดยรวม      3.0277   .5247 
                                                                                                                           (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.20  พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก จากการประสบ

ปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียแตละดานเม่ือพิจารณา
ตามลําดับไดดังนี้ 

1.  อัตราคาบริการสูงเกินไป อยูในระดับมาก (MEAN = 3.62) ซ่ึงเปนการประสบ 
ปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตมาก 

2.  ใชเวลาในการดาวนโหลดขอมูลนาน อยูในระดับมาก (MEAN = 3.58) ซ่ึงเปนการ 
ประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตมาก 
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3.  ไมชํานาญในการใชภาษาตางประเทศ อยูในระดับปานกลาง (MEAN = 3.32) ซ่ึง 
เปนการประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตปานกลาง 

4.  ไมพบขอมูลท่ีตองการ อยูในระดับปานกลาง (MEAN = 3.34) ซ่ึงเปนการประสบ 
ปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตปานกลาง 

5.  ขอมูลสวนใหญเปนขอมูลท่ีไมไดใชประโยชน  อยูในระดับปานกลาง  
(MEAN = 3.29)  ซ่ึงเปนการประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตปานกลาง 

6.  ไมแนใจในผูใชอินเตอรเน็ตท่ีติดตอดวย อยูในระดับปานกลาง (MEAN = 3.26) ซ่ึง 
เปนการประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตปานกลาง 

7.  แหลงขอมูลไมนาเช่ือถือ อยูในระดับนอย (MEAN = 2.53) ซ่ึงเปนการประสบ 
ปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตนอย 

8.  จํานวนช่ัวโมงในการใชอินเตอรเน็ตมีนอย อยูในระดับนอย (MEAN = 2.19) ซ่ึงเปน 
การประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตนอย 

9.  เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีติดตัง้อินเตอรเน็ตมีประสิทธิภาพตํ่า อยูในระดับนอย 
(MEAN = 2.12) ซ่ึงเปนการประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตนอย 

 
พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ จากการประสบ

ปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(MEAN = 3.0277) แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกสวนใหญประสบ
ปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดปานกลาง 

 
ทิศทางและแนวโนมของส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของ

บริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในความเห็นของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
  เนื่องจากส่ืออินเตอรเน็ตนั้นนับไดวาเปนส่ือใหมสําหรับวงการอุตสาหกรรมส่ิงทอใน
ประเทศไทย มีการหล่ังไหลเขามาของเทคโนโลยีอยางตอเนื่องนั้นทําใหการใชส่ืออินเตอรเน็ต
ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว และนับวาเปนชองทางการส่ือสารท่ีเปนโอกาสใหม หรือทางเลือก
ใหมสําหรับวงการส่ิงทอในประเทศไทย ซ่ึงตางประเทศนั้นไดใชชองทางนี้เปนชองทางการส่ือสาร
ปกติ สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยถึงแมในขณะน้ีการใชส่ืออินเตอรเน็ตนั้นยังมองวายังไม
สามารถเปนไปไดดวยปจจัยในดานตางๆ แตการวางแผนและเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีท่ี
จะมาถึง ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงบทบาทอนาคตของอุตสาหกรรมธุรกิจส่ิงทอใหสามารถแขงขันกับ
กระแสธุรกิจโลกได 
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จากการศึกษาในคร้ังนี้ พบวาทิศทางและแนวโนมของการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก ในอนาคตน้ันจะมีลักษณะท่ี
สรุปได 9 ประการดวยกันคือ 
 

1.  ควรแพรขอมูลการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดในลักษณะ 
ท่ีมีการตอบสนอง 

จากการสัมภาษณ ทําใหทราบวาผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกเห็นความสําคัญของการ
ส่ือสารสองทางท่ีจะนํามาสูความสําเร็จในทางธุรกิจ ซ่ึงลักษณะของการใชส่ืออินเตอรเน็ตแบบสอง
ทางนั้น จะเปนลักษณะของ Real Time มากข้ึน โดยมีการคุยสดระหวางผูสงสารและผูรับสารหรือมี
ลักษณะของการมีกิจกรรมรวมกัน 

 
  “ตอนน้ีเราสามารถใหลูกคาเขามาแซทแบบ Real Time  คือถาคุณอยูท่ีไหนในโลกนี้ 

คุณตองการจะคุยกับฝายขายของเรา คุณก็เขามาในเวบไซตของเรา ฝายขายจะมีการรอรับงานอยู
ตลอดเวลา เขาจะเห็นทันทีคลายๆกับ MSM แตอันนี้จะเปนสวนบุคคลลูกคาท่ีเขามาจะมีรหัส
สวนตัวสามารถพูดคุยตอบโตไดเลย” 

  (ปกรณ ศิริพนัธ, ผูจัดการฝาย IT บริษัทไทยสปนนิ่งอินดสัทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
12 มีนาคม 2548) 

 
“ทางบริษัทจะใช E-mail รับสงเพื่อสะดวกในการติดตอส่ือสารท้ังภายในและภายนอก

องคกร” 
(กาสชัย แจมขจรเกียรติ, ประธาน บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จํากัด, สัมภาษณ, 

20 มกราคม 2548) 
 

“เม่ือมองในแงคาใชจายของการเร่ิมตนทางธุรกิจ การส่ือสารดวยส่ืออินเตอรเน็ต 
เปรียบเทียบกับระบบการส่ือสารแบบอ่ืนๆแลว เปนระบบการส่ือสารท่ีคอนขางรวดเร็วราคาถูก 
และสามารถติดตอกันไดตลอดเวลา ไมมีระยะเวลาเปนตัวกําหนด” 

(ถาวร กนกวลีวงศ, กรรมการบริหาร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2548) 
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“ขอไดเปรียบของส่ืออินเตอรเน็ต คือมันสามารถใชในการโตตอบระหวางกันไดทุกๆ
เร่ือง คือลูกคาของเราอาจจะใช E-mail มาถามทางบริษัทไดเลยวาสินคาตอนน้ีอยูท่ีไหนจะสงถึง
เม่ือไหร หรือถามปญหาอ่ืนๆ ได เราจะสามารถแกไขใหเขาไดทันที” 

(สุภาพร พรวจิิตรจินดา, ผูจดัการท่ัวไป บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จาํกัด, สัมภาษณ,  
8 กุมภาพันธ 2548)        

 
 “ตอนน้ีการใชอินเตอรเน็ตของทางบริษัทมีการเช่ือมโยงกับระบบฐานขอมูลโดยให

ทางลูกคาสามารถเขามาตรวจสอบสินคาไดทางเวบไซต เรามีกลองวงจรปดท่ีเช่ือมตอกับระบบ
อินเตอรเน็ตสามารถเขามาตรวจเช็คสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมงไดเลย” 

(ทองสถิต ลีลาประทักษ, กรรมการผูบริหาร บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด,  
สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2548) 
 

“การติดตอส่ังสินคาทางอินเตอรเน็ต เรามีการรับออเดอรทาง E-mail เม่ือรับออเดอร
แลวเราติดตอกลับทาง E-mail ทําใหลูกคาไดรับการตอบรับอยางรวดเร็วทันเวลา เปนการประหยัด
คาใชจายของบริษัทไดอีกทางหนึ่ง” 

(ปรัชญา วัฒนชัย, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2550) 
 

2.  ควรเผยแพรขอมูลการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชงิการตลาดใน
ลักษณะท่ีงายตอการสืบคนมากขึ้น 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหมีผูใชงานอินเตอรเน็ตมีจํานวนมากจากท่ัวทุกมุมโลกก็คือ ขอมูล
ขาวสารจํานวนมากมายมหาศาลท่ีไหลเวียนอยูในเครือขายท่ีสามารถดึงดูดผูใชงานไดนั้น ประการ
สําคัญคือมีบริการท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการใชงาน เชน มีการเช่ือมโยงไปยังเวบไซตท่ี
เกี่ยวของ เปนตน 

 
“การท่ีเราเปนสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย ทําใหเรามีโอกาส

ประชาสัมพันธบริษัท เนื่องจากเราไดตอเช่ือมโครงขายกับสมาคมและลูกคาสามารถคนหาบริษัท
ของเราไดงายข้ึน” 

  (สุภาพร พรวิจิตรจินดา, ผูจัดการทั่วไป บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด, สัมภาษณ,  
8 กุมภาพนัธ 2548) 
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“เวบไซตของเราสามารถคนหาจาก  www. Google.com ได และไดทําเปนแบนเนอร

โฆษณากับเวบไซตอ่ืนๆ เพื่อจะไดใหลูกคาเห็นมากยิ่งข้ึน” 
(ลัดดา เขียวชอุม, โปรแกรมเมอร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 

สัมภาษณ, 8 กุมภาพันธ 2548) 
 

“การคนหาช่ือของบริษัทก็ไมยาก ตอนนี้เราอยูในสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม
ไทย ลูกคาท่ีเขามาเราก็สามารถเช่ือมโยงมาท่ีเวบไซตอยางงายและสะดวกข้ึน” 

  (ทองสถิต ลีลาประทักษ, กรรมการผูบริหาร บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด, 
สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2548) 
 

“บริษัทเราเปนสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย เราก็มีลิงคท่ีตอเช่ือม
กันอยูแลว และมีของกระทรวงการคาระหวางประเทศ หรือเขาไปท่ีเวบไซตกูเกิลก็สามารถคนหา
ไดอยางงายดาย” 

  (ปกรณ ศิริพนัธ, ผูจัดการฝาย IT บริษัทไทยสปนนิ่งอินดสัทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
12 มีนาคม 2548) 

 
“การเช่ือมไปยังเวบไซตของเราก็สามารถเขาไปโดยตรงได หรือคนหาจากทางสมาคม

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย, เวบไซตกรมการคาตางประเทศ,เวบไซตกระทรวงพาณิชย หรือเวบ
ไซตกูเกิล” 

(กาสชัย แจมขจรเกียรติ, ประธาน บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จํากัด, สัมภาษณ,  
20 มกราคม 2548) 
 

“การคนหาชื่อบริษัทของเราโดยหาจากเวบไซตกูเกิลหรือจากเวบไซตกระทรวงพาณชิย 
และทางสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทยสามารถคนหาบริษัทของเราไดงายข้ึน” 

(วสันท ธนาพิทักษ, โปรแกรมเมอร  บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด, สัมภาษณ,  
21 พฤษภาคม 2550) 
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3.  ควรใชเทคโนโลยีดานมัลติมีเดีย ( Multimedia) 
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการส่ือสารบนเครือขายอินเตอรเน็ต และดานมัลติมีเดีย นั้นมีการ

พัฒนาอยูตลอดเวลา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูใชงานอินเตอรเน็ตนิยมใชและสามารถอํานวยความสะดวกใน
การส่ือสารใหมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจมากยิ่งข้ึน 

 
 “การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะทําใหกรุงเทพฯเปนเมืองแฟช่ันนั้น ทาง

บริษัทท่ีเกี่ยวของจะตองปรับตัวเองและพยายามลดตนทุนใหไดเพื่อการแขงขันกับประเทศเพื่อน
บานท่ีมีตนทุนถูกกวา ส่ิงท่ีสามารถลดตนทุนไดก็คือ การนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยผสมผสานกับ
บุคคลากรท่ีมีคุณภาพสรางสรรคใหเกิดความสนใจและสามารถดึงดูดใหลูกคาเขามาใชงานกับส่ือ
บอยๆคร้ังและมากที่สุด โดยใชส่ืออินเตอรเน็ตเปนชองทางในการทําธุรกิจ เม่ือลูกคาเขามาท่ีเวป
ไซดของเราก็สามารถดูข้ันตอนของสินคาไดเลย โดยเปนภาพเคล่ือนไหวผานกลองท่ีติดอยูในจุด
การทํางานไดตลอดเวลา” 

(ปกรณ ศิริพนัธ, ผูจัดการฝาย IT บริษัทไทยสปนนิ่งอินดสัทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
12 มีนาคม 2548) 

 
“การออกแบบใหลูกคาไดเขามาดูสินคาและเลือกแบบที่ตรงกับความตองการน้ัน เราได

ออกแบบเวบไซตใหลูกคาไดเห็นสินคาเสมือนจริง คือสามารถกดดูท่ีตัวสินคา และโชวออกมาเปน
รูปแบบที่เสมือนจริง ซ่ึงลูกคาชอบมาก” 

(ถาวร กนกวลีวงศ, กรรมการบริหาร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2548) 

 
“ตอนนี้ทางบริษัทกําลังอยูในชวงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหสามารถแขงขันได

ตอไปในอนาคต” 
(กาสชัย แจมขจรเกียรติ, ประธาน บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จํากัด, สัมภาษณ, 

20 มกราคม 2548) 
 

“ดาน Multimedia ทางเรากําลังออกแบบเพื่อเพิ่มภาพเคล่ือนไหวใหมากข้ึนและ
สามารถดูสินคาเปนแบบ 3 มิติ” 

(วสันท ธนาพิทักษ, โปรแกรมเมอร  บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด, สัมภาษณ, 
21 พฤษภาคม 2550) 
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“ตอนน้ีเราออกแบบเวบไซตใหลูกคาเขามาชม โชวรูมของเราไดแบบ 180 องศา คือ 

สามารถคลิกดูขางในโชวรูมไดเลยเลือก ดูสินคาเสมือนเขาไปดูเองในหางสรรพสินคา” 
(ปรัชญา  วัฒนชัย, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 

สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2550) 
 

4.  ควรใชภาพกราฟค 
ภาพและรูปแบบท่ีสวยงาม เปนส่ิงท่ีดึงดูดใจผูใชงานบนอินเตอรเน็ต ซ่ึงผูประกอบการ

ธุรกิจเส้ือผาสงออกก็ไดตระหนักในความสําคัญในขอนี้ ดังนั้นจากการสัมภาษณจึงพบวา 
ผูประกอบการธุรกิจเส้ือผาสงออกมีแนวโนมท่ีจะปรับปรุงส่ืออินเตอรเน็ตของตนเองใหมีความ
สวยงามมากข้ึน โดยเนนท่ีการออกแบบ  

 
“ตอไปนี้เราพยายามท่ีจะปรับปรุงใหมีกราฟคเขามามากข้ึน เพื่อใหลูกคาสามารถเห็น

ไดงายข้ึนซ่ึงเปนนโยบายสวนหนึ่งของเรา” 
(ถาวร กนกวลีวงศ,  กรรมการบริหาร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 

สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2548)  
 

“ตอนแรกก็เวบไซตของเราก็ไมคอยสวย ไมมีอะไร แตเราก็คอยๆพัฒนาข้ึนเร่ือยๆ และ
ใหความสําคัญกับตรงน้ี” 

(ปกรณ ศิริพนัธ, ผูจัดการฝาย IT บริษัทไทยสปนนิ่งอินดสัทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
12 มีนาคม 2548) 

  
“ภาพกราฟคท่ีกําลังออกแบบ ทางบริษัทจะเนนสูการเปน Fashion Company ท่ีมีตรา

สินคาของตนเอง ฉนั้นจึงตองมีดีไซนใหลูกคาท่ีลงออเดอรกับเรา สรางคอลเลคชั่นของเราเองเพ่ือ
ขายใหลูกคากลุมเปาหมาย” 

(สุภาพร พรวิจิตรจินดา, ผูจัดการทั่วไป บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด, สัมภาษณ, 
8 กุมภาพนัธ 2548) 
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“ในดานการพัฒนาเวบไซต เราตองปรับปรุงเร่ืองความสวยงามของรูปภาพของสินคา
และรูปแบบของเทคนิค ใหมีลูกเลนตางๆ มากยิ่งข้ึน” 

(วสันท ธนาพิทักษ, โปรแกรมเมอร  บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด, สัมภาษณ,  
21 พฤษภาคม 2550) 

 
“เราเปนบริษัทผลิตเส้ือผาสงออก ในการดีไซนเราจะเนนท่ีตัวเส้ือผาเปนสวนใหญ 

รูปแบบท่ีจะโชวสินคาบนเวบไซตนั้น จะตองดูแลวสวยงามเพราะกลุมเส้ือผาเปนวัยรุนสวมใส เรา
ก็ตองออกแบบใหมีความนารักสดใส เหมาะสมกับกลุมลูกคาของเราดวย” 

(ปรัชญา วัฒนชัย, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2550) 

                                                                                           
5.  ควรคํานึงถึงความรวดเร็วในดานผูใช 
สําหรับผูท่ีใชงานนั้น ความเร็วในการคนหาขอมูลนั้นเปนส่ิงท่ีควรคํานึงถึงเปนอันดับ

แรก เนื่องจากบนอินเตอรเน็ตนั้น มีขอมูลขาวสารเปนจํานวนมาก ดังนั้นในฐานะของผูสงขาวสาร 
จึงมองเห็นวาทําอยางไรท่ีจะใหผูใชงานสามารถเรียกขอมูลบนอินเตอรเน็ตของตนเองไดรวดเร็ว
ท่ีสุด และสะดวกท่ีสุด 

 
“เม่ือกอนเจอปญหาเร่ืองอินเตอรเน็ตลมบาง ลาชาในการดึงขอมูล ตอนนี้เราพยายาม

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของส่ืออินเตอรเน็ตใหรวดเร็วยิ่งข้ึน” 
(สุภาพร พรวจิิตรจินดา, ผูจดัการท่ัวไป บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จาํกัด, สัมภาษณ,  

8 กุมภาพนัธ 2548) 
 

“ส่ืออินเตอรเน็ตความรวดเร็วก็เปนส่ิงสําคัญ ชวงน้ีเราไดพัฒนาใชเปน Hi-speed 
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงเขามาใชเพื่อรองรับระบบในอนาคต” 

(ปกรณ ศิริพนัธ, ผูจัดการฝาย IT บริษัทไทยสปนนิ่งอินดสัทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
12 มีนาคม 2548) 
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“ถามีลูกคาเขามาเยี่ยมชมเวบไซตของเรามาก บางคร้ังอาจทําใหเซิฟเวอรประมวลผลได
ชาลง ทางบริษัทไดทําการพัฒนาการรองรับระบบอินเตอรเน็ตโดยการเพิ่มความจุใหมากข้ึน
กวาเดิม” 

(ลัดดา เขียวชอุม, โปรแกรมเมอร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 8 กุมภาพันธ 2548) 

 
“การออกแบบก็มีสวนสําคัญ ถาเวบไซตเรามีลูกเลนหรือกราฟคเยอะๆ บางคร้ังก็ทําให

อินเตอรเน็ตท่ีใชอยูชาลง ฉนั้นรูปแบบก็มีสวนในการสรางปญหาไดเหมือนกัน” 
  (ทองสถิต ลีลาประทักษ, กรรมการผูบริหาร บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด, 

สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2548) 
 

“อินเตอรเน็ตท่ีเราใชอยูตอนน้ี เปนระบบ Hi-speed อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ทําใหการ
ดาวนโหลดเวบไซตทําไดรวดเร็วข้ึนกวาเม่ือกอนมาก” 

(วสันท ธนาพิทักษ, โปรแกรมเมอร  บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด, สัมภาษณ,  
21 พฤษภาคม 2550) 

 
“ปจจุบันนี้ผูใหบริการส่ืออินเตอรเน็ตมีการแขงขันกันมาก บริษัทท่ีใหบริการมีการ

พัฒนาเช่ือมโยงไปยังเวบไซตตางๆ ไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน บางคร้ังก็เกิดปญหาเพราะลูกคาอาจ
เขามาพรอมๆกัน ทําใหอินเตอรเน็ตชาลงสงผลใหการดาวนโหลดขอมูลตางๆชาลงไปดวย การ
แกปญหานี้อาจจะตองเพิ่มระบบเพ่ือพัฒนาการรองรับการเช่ือมโยงในอนาคตดวย” 

(ปรัชญา วัฒนชัย, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2550) 
 

6.  ควรเปนระบบสากล 
ในท่ีนี้หมายถึง ลักษณะการนําเสนอขอมูลขาวสารเปนภาษาอังกฤษ เนื่องจากใน

ปจจุบันการนําเสนอขอมูลขาวสารบนอินเตอรเน็ตนั้น สวนใหญใชภาษาไทยเปนหลัก แตอยางไรก็
ตามจากการสัมภาษณพบวามีแนวโนมท่ีจัดทําเปนท้ัง 2 ภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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“ตอนนี้เราทําท้ัง 2 ภาษา เนื่องจากลูกคาสวนใหญเปนลูกคาตางประเทศ การติดตอ
สวนมากจะเปนภาษาอังกฤษ” 

(สุภาพร พรวจิิตรจินดา, ผูจดัการท่ัวไป บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จาํกัด, สัมภาษณ, 
8 กุมภาพันธ 2548)  
 

“บริษัทเราติดตอกับตางประเทศ และลูกคาสวนใหญเปนแถบยุโรปและอเมริกา จึงตอง
ทําเปนภาษาอังกฤษ สวนภาษาไทยเราก็มีสามารถเปล่ียนไดท้ัง 2 ภาษา” 

(ปกรณ ศิริพนัธ, ผูจัดการฝาย IT บริษัทไทยสปนนิ่งอินดสัทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
12 มีนาคม 2548) 

 
“ภาษาก็เปนสวนประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ท่ีทําอยูจะเปนภาษาอังกฤษเพราะเรา

เนนการสงออกไปยังตางประเทศเปนสวนใหญ” 
(ถาวร กนกวลีวงศ, กรรมการบริหาร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 

สัมภาษณ, 22 กุมภาพนัธ 2548) 
 

“ความสําคัญของส่ืออินเตอรเน็ต ภาษาก็เปนสวนหนึ่งท่ีขาดไมไดทางบริษัทเราจึงได
พัฒนาออกแบบไดท้ัง 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเปล่ียนภาษาไดในเวบไซต 
ในอนาคตตอไปคาดวาจะมีภาษาอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนอีก เชน ภาษาญ่ีปุนหรือภาษาจีน” 

(ปรัชญา วัฒนชัย, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2550) 

 
“การออกแบบเวบไซตของบริษัทตอนนี้ มีท้ัง 2 ภาษา มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เพราะลูกคาสวนใหญจะเปนชาวตางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษได” 
(วสันท ธนาพิทักษ, โปรแกรมเมอร  บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด, สัมภาษณ, 

21 พฤษภาคม 2550) 
 

7.  ควรสรางความเปนเอกลักษณเฉพาะ 
จากการสัมภาษณพบวา ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกมีความพยายามท่ีสรางขอมูล

ขาวสารบนอินเตอรเน็ตใหมีความแตกตางไปจากส่ือปกติมากข้ึน และมีความเห็นวา ควรจะใช
ความสามารถของชองทางน้ีในการเผยแพรขาวสารใหมากท่ีสุด  ดังตอไปนี้ 
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  “การนําเสนอขอมูลขาวสารบนอินเตอรเน็ตนั้น ทางบริษัทของเรากําลังปรับปรุงเพื่อให
เปน E-commers เต็มรูปแบบภายในไตรมาสท่ี 3 ของปนี้ และข้ันตอนตอไปเราอาจทําเปน Visual 
Showroom บนเวบไซต ชวงนี้อยูในการพัฒนา” 

(ปกรณ ศิริพนัธ, ผูจัดการฝาย IT บริษัทไทยสปนนิ่งอินดสัทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
12 มีนาคม 2548) 

 
“ความโดดเดนและแตกตางของสินคายอมมีความไดเปรียบคูแขงขัน ฉนั้นการสราง

แบนดเพื่อใหลูกคามีความรูจักและเห็นไดบอยๆ เสมือนเปนสวนหนึ่งของชีวิตเขา ส่ืออินเตอรเน็ตก็
เปนชองทางท่ีใหเขาไดเห็นความถี่ของสินคา” 

(ถาวร กนกวลีวงศ, กรรมการบริหาร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 22 กุมภาพนัธ 2548) 

 
“ทางบริษัทจะมีการปรับโครงสรางใหพรอมเปน Fashion Company ท่ีมีตราสินคาเปน

ของตนเอง สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเพื่อรักษาตลาดเพิ่มผลประกอบการ จึงไดแนวคิดท่ีจะ
ปรับปรุงเวบไซตเพื่อสรางความเปนเอกลักษณเฉพาะของบริษัทโดยมีการดีไซนเวบไซตใหรูปแบบ
ของเส้ือผาเด็กท่ีมีดีไซนเฉพาะแบบนารัก เหมาะกับเด็ก” 

(สุภาพร พรวจิิตรจินดา, ผูจดัการท่ัวไป บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จาํกัด, สัมภาษณ, 
8 กุมภาพันธ 2548) 
 

“ในเวบไซตของเรามีเอกลักษณอยูแลว เพราะเส้ือผาของเราเนนกลุมวัยรุนโดยเฉพาะ
จึงส่ือออกมาแบบสดใส นารัก สีสันท่ีดึงดูดใจกลุมวัยรุนและมีการใชงานงาย” 

(ปรัชญา วัฒนชัย, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2550) 
 

“เวบไซตของบริษัทเรามีเอกลักษณการออกแบบท่ีเนนการใชงานดานการบริการลูกคา
ใหสามารถเขามาชมสินคาท่ีผลิตได โดยตองเปนสมาชิกของทางบริษัท เพื่อจะไดรหัสผานเขาไปดู
ข้ันตอนของสินคาท่ีกําลังผลิตอยู ไดตลอดเวลา เปนความภูมิใจอยางหน่ึงท่ีบริษัทเราเปนบริษัทแรก
ของประเทศไทยท่ีสามารถเปดเช่ือมโยงทางอินเตอรเน็ต” 

(ทวีศักดิ์  จันทรเจริญ, โปรแกรมเมอร บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
21 พฤษภาคม 2550) 
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8.  ควรสรางเปนคลังขอมูลของขาวสาร 
ส่ิงท่ีผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกเห็นความสําคัญ คือความเปนคลังขอมูลเพื่อสะดวก

ในการคนหา โดยคลังขอมูลท่ีจะทําข้ึนนั้นสามารถเช่ือมตอโครงขายกับสมาคมท่ีเกี่ยวของได 
 

“ควรจะรวมตัวกันเปนกลุม และตั้งฐานขอมูลหลักเพื่อการคนหา (Serch engine) โดย
คนหาจากประเภทธุรกิจ , ประเภทสินคา, ช่ือแบรนด หรืออ่ืนๆ เปนตน” 

(ถาวร กนกวลีวงศ, กรรมการบริหาร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2548) 

 
“การรวมกลุมเปนสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย ก็เปนทางเลือก

หนึ่งท่ีสามารถคนหาสินคาในกลุมเดยีวกนัไดงายและสะดวกมากยิ่งข้ึน” 
(กาสชัย แจมขจรเกียรติ, ประธาน บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จํากัด, สัมภาษณ,  

20 มกราคม 2548) 
 

“การสรางเปนคลังขอมูลขาวสารนั้น ทางบริษัทไดมีการเช่ือมโยงกับเวบไซตทาง
สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย, กรมสงเสริมการสงออกและกระทรวงพาณิชย สามารถเขา
ไปชมเวบไซตได และบริษัทไดเพิ่มขอมูลในการคนหาทางเวบไซตกูเกิลดวย ซ่ึงเปนทางเลือกหน่ึง
ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลตางๆของทางบริษัท” 

(ปกรณ ศิริพนัธ, ผูจัดการฝาย IT บริษัทไทยสปนนิ่งอินดสัทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
12 มีนาคม 2548) 
 

“การรวมกันของผูประกอบการธุรกิจเส้ือผาสงออกในรูปแบบของขอมูลขาวสารบนส่ือ
อินเตอรเน็ต เพื่อใหสะดวกในการคนหาขอมูลบริษัทหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา นาจะเปนผลดี
ท่ีลูกคาสามารถเขาถึงธุรกิจเส้ือผาสงออกไดอยางตรงกลุมเปาหมายมากท่ีสุด” 

(ปรัชญา วัฒนชัย, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2550) 
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9.  ควรเปนเคร่ืองมือดานการตลาด 
ในปจจุบันส่ืออินเตอรเน็ต ยังสามารถใชเพื่อสงเสริมดานการตลาดของผูประกอบธุรกิจ

เส้ือผาสงออกได เนื่องจากการใชงานอินเตอรเน็ตมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
  

 “เทคโนโลยีมีสวนสําคัญในการลดตนทุนการผลิต และส่ืออินเตอรเน็ตก็เปนชองทาง
หนึ่งท่ีเราสามารถนําเสนอรายละเอียดตางๆ ของสินคา ” 

(ปกรณ ศิริพนัธ, ผูจัดการฝาย IT บริษัทไทยสปนนิ่งอินดสัทรี จํากัด, สัมภาษณ, 
12 มีนาคม 2548) 

 
“ในยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการดําเนินการของธุรกิจ จึงเปน

เร่ืองท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได ในการนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชเปนเคร่ืองมือชวยในการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตนั้นมีการนํามาใช
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันในดานการตลาดมากข้ึน และเปนแหลงพัฒนาความรูของบุคลากร
ดวย” 

(สุภาพร พรวจิิตรจินดา, ผูจดัการท่ัวไป บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จาํกัด, สัมภาษณ, 
8 กุมภาพันธ 2548) 

 
“การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดนั้น ในแงของธุรกิจจะตอง

ใหลูกคามีความเช่ือมั่นตอบริษัท การสรางความเช่ือมั่นนั้นเราตองมีความซ่ือสัตยตอลูกคา จึงจะทํา
ใหธุรกิจดําเนินไปไดดวยดี ในการสรางเวปไซดของทางบริษัทตองคํานึงถึงระบบรักษาความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ” 

(ถาวร กนกวลีวงศ, กรรมการบริหาร บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2548) 

 
“ส่ืออินเตอรเน็ตนั้นทางบริษัทของเราไดใชเปนเคร่ืองมือในดานการตลาด โดยเล็งเห็น

วาส่ือชนิดนี้จะเปนเคร่ืองมือที่สามารถขับเคล่ือนธุรกิจของบริษัทได โดยการใชติดตอกับลูกคาใน
ตางประเทศไดอยางรวดเร็ว และไดผลตอบรับมาอยางดี” 

(กาสชัย แจมขจรเกียรติ, ประธาน บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จํากัด, สัมภาษณ, 
20 มกราคม 2548) 
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“ส่ืออินเตอรเน็ตเปนส่ือท่ีมีความสามารถหลากหลาย เราจึงใชส่ืออินเตอรเน็ตในการ
เชื่อมตอโครงขายตางๆ และนําเครื่องมือทางดานการตลาดเขาผสมในส่ืออินเตอรเน็ต เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาตอยอดธุรกิจแนวใหมใหไดผลท่ีมีความหลากหลายของขอมูลและเปนการ
เพิ่มยอดขายใหกับบริษัทในอนาคตดวย” 

  (ทองสถิต ลีลาประทักษ, กรรมการผูบริหาร บริษัท ไทยสปนนิ่งอินดัสทรี จํากัด, 
สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2548) 
 

“การตลาดในปจจุบันมีการแขงขันกันมาก ผูท่ีมีส่ือการตลาดท่ีดียอมไดเปรียบคูแขงขัน 
ฉนั้นเราไดมองเห็นชองทางในการพัฒนาของส่ืออินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนส่ือหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชเปน
เคร่ืองมือในการส่ือสารขอมูลของบริษัท ไปยังกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
บริษัทอีกชองทางหน่ึง ” 
 (ปรัชญา วัฒนชัย, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท บลูคอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, 
สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2550) 
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ท่ีมา :  สืบคนเม่ือ 20 เมษายน 2550, จาก http://www.apparelavenue.com. 
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ท่ีมา :  สืบคนเม่ือ 20 เมษายน 2550, จาก http://www.thaispinning.com. 
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ท่ีมา :  สืบคนเม่ือ 20 เมษายน 2550, จาก http://www.bluecorner.co.th. 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษทั
ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก” ประกอบดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research Method) ผู
ประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคในการ
วิจัย  คือ 
 

1.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด
ของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อ
การประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกตอส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ 
ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

 
  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษากลุมตัวอยางคือ สมาชิกผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
จํานวน 250 คน โดยการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดแบงการวิจัยออกเปน 2  สวน คือ การวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey research) ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ในรูปรอยละ และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
  ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได 3 ตอน ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1  ปจจยัท่ีมีผลตอการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของ 
บริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากส่ือ  
อินเตอรเน็ตเพือ่การประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกตอส่ือ  
อินเตอรเน็ตเพือ่การประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
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ตอนท่ี 1  ปจจัยท่ีมีผลตอการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัท 
ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
  จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกท่ีเปนชายมีจํานวน 192  
คน คิดเปนรอยละ 76.8 ของจํานวนตัวอยางท้ังหมด และผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกท่ีเปนผูหญิง 
58 คน คิดเปนรอยละ 23.2   

อายุของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ มีชวงอายุ 31-40 ป 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.6 รองลงมา คือชวงอายุมากกวา 41 ป คิดเปนรอยละ 36 และนอยท่ีสุด 
คือชวงอายุนอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 2.4   
  ระดับการศึกษากลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ มีการศึกษา
ระดับปริญญาโทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 55.2 รองลงมา คือ  การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอย
ละ 43.2 และการศึกษาระดับปวส. – อนุปริญญา นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.6 
  การเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ต ในการมี IP Address ของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจ
เส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้มี IP Address มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.6  และกลุมตัวอยางไมมี
เลขท่ี IP Address คิดเปนรอยละ 28.4 
  การเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ต ในการมี E-mail Address ของกลุมตัวอยางผูประกอบ
ธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ มี E-mail Address มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 97.4  และกลุม
ตัวอยางไมมี E-mail Address คิดเปนรอยละ 3.2 
  การเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ต ในการมีเครือขายขาวสาร (World Wide Web) ของกลุม
ตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญมีเครือขายขาวสาร (World Wide 
Web) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 88.4  และผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไมมีเครือขายขาวสาร 
(World Wide Web)  คิดเปนรอยละ 11.6 

การเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ต ในการสง-โอนไฟลขอมูลหรือโหลดโปรแกรม (FTP) 
ของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญมีการสง-โอนไฟลขอมูล
หรือโหลดโปรแกรม (FTP) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 74.4  และผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไมมี
การสง-โอนไฟลขอมูลหรือโหลดโปรแกรม (FTP)  คิดเปนรอยละ 25.6 

การเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ต ในการมีบริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูลทางไกล 
(Gopher/Archines) ของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญมีการ
บริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูลทางไกล (Gopher/Archines) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.8 และ
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การเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ต ในการมีกลุมสนทนา/กระดานขาว (Usenet/ News 
Group)ของกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้  สวนใหญมีกลุมสนทนา/
กระดานขาว (Usenet/NewsGroup) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.6 และกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจ
เส้ือผาสงออกไมมีกลุมสนทนา/กระดานขาว (Usenet/NewsGroup) คิดเปนรอยละ 32.4 

การเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ต ในการคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC) ของกลุมตัวอยาง
ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้  สวนใหญมีการคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC) 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 83.6 และกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไมมีการคุยโตตอบ
แบบออนไลน (IRC) คิดเปนรอยละ 16.4 
 
สวนท่ี 2  การเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ตของกลุมผูประกอบการธุรกิจเส้ือผาสงออก 

การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร พบวาสวนใหญมีการใชโปรแกรมไดและสามารถแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการใชงานไดบาง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 65.2  และใชโปรแกรมบาง
โปรแกรมได แตแกไขปญหาระหวางการใชงานไมได  คิดเปนรอยละ 24.4   การใชเขียนและพัฒนา
โปรแกรม ตลอดจนแกไขปญหาอันเกิดจากโปรแกรมหรือเคร่ืองไดดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 6.4  
และการเร่ิมตนการเรียนรูการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร  คิดเปนรอยละ 4.0 

การใชบริการบนอินเตอรเน็ต พบวาสวนใหญมีความชํานาญในการใชบางบริการ มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.0 และมีความชํานาญในการใชทุกบริการ คิดเปนรอยละ 44.0 และเร่ิมเรียนรู
การใชบริการบนอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 4.0 

ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต พบวาสวนใหญมีระยะเวลาการใชอินเตอรเน็ตมากกวา 
12 เดือน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.0 และ6 เดือน ถึง 12 เดือน คิดเปนรอยละ 44.0 และนอยกวา 6 
เดือน คิดเปนรอยละ 4.0 

ความถี่ในการใชส่ืออินเตอรเน็ต พบวาสวนใหญมีความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ตเปน
ประจํา (มากกวา 25 คร้ังตอเดือน) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.0  คอนขางบอย (15-25 คร้ังตอเดือน) 
คิดเปนรอยละ 32.4   บางคร้ัง  (5-14 คร้ังตอเดือน) คิดเปนรอยละ 14.8 และนอยมาก (นอยกวา 5 
คร้ังตอเดือน) คิดเปนรอยละ 2.8 

สถานท่ีในการใชอินเตอรเน็ต พบวาสวนใหญมีสถานท่ีใชอินเตอรเน็ตท่ีทํางานมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 72.8 รองลงมาเปนท่ีบาน คิดเปนรอยละ24.4 และอินเตอรเน็ตคาเฟ คิดเปนรอย
ละ 2.8  
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บริการท่ีใชเปนประจําในการใชอินเตอรเน็ต สวนใหญบริการท่ีใช เปนประจําในการใช
อินเตอรเน็ตมากท่ีสุดคือ E-mail Address คิดเปนรอยละ 80.4  รองลงมาคือ การใชเครือขายขาวสาร 
(World Wide Web) คิดเปนรอยละ 7.2  และการสง-โอนไฟลขอมูลหรือโหลดโปรแกรม(FTP)  คิด
เปนรอยละ 4.0  บริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูลทางไกล (Gogher/Archines)  คิดเปนรอยละ 4.0  
การคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC) ) คิดเปนรอยละ 2.8 และกลุมสนทนา/กระดานขาว 
(Usenet/NewsGroup) คิดเปนรอยละ 1.6 

 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

ในการศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิง
การตลาด พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ มีการใชบริการ
อินเตอรเน็ตเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (MEAN = 3.5233) แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผู
ประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกสวนใหญมีการใชส่ืออินเตอรเน็ตเปนชองทางในการใชประโยชนมาก 
และพบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกมีการใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อ
การประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียแตละดานเม่ือพิจารณาตามลําดับไดดังนี้ 

1.  การใช E-mail Address ในการติดตอกับลูกคา อยูในระดับมากท่ีสุด (MEAN = 4.27) 
ซ่ึงเปนการใชประโยชนมากท่ีสุด 

2.  การบริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูลทางไกล (Gogher/Archines)  อยูในระดับมาก  
(MEAN = 3.80) ซ่ึงเปนการใชประโยชนมาก 

3.  การสง-โอนไฟลขอมูลหรือโหลดโปรแกรม(FTP) อยูในระดับมาก (MEAN = 3.73) 
ซ่ึงเปนการใชประโยชนมาก 

4.  การใชเครือขายขาวสาร (World Wide Web) อยูในระดับมาก (MEAN = 3.64) ซ่ึง 
เปน การใชประโยชนมาก  

5.  กลุมสนทนา/กระดานขาว (Usenet/NewsGroup) อยูในระดับปานกลาง 
 (MEAN = 3.23) ซ่ึงเปนการใชประโยชนปานกลาง 

6.  การคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC) อยูในระดับนอย (MEAN = 2.47) ซ่ึงเปนการใช 
ประโยชนนอย  

การไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด พบวา 
กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ จากการไดรับประโยชนจากส่ือ
อินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (MEAN = 3.55) 
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1.  ประหยัดเวลาในการคนหาและติดตอ อยูในระดับมาก (MEAN = 3.81) ซ่ึงเปนการ 
ไดรับประโยชนมาก 

2.  ขอมูลท่ีไดมีความทันสมัย รวดเร็ว อยูในระดับมาก (MEAN = 3.73) ซ่ึงเปนการ 
ไดรับประโยชนมาก 

3.  สามารถโอนถายแฟมขอมูลท่ีตองการใชไดดวยตัวเอง อยูในระดับมาก  
(MEAN = 3.65) ซ่ึงเปนการไดรับประโยชนมาก 

4.  ไดรับขอมูลตรงกับท่ีตั้งเปาหมายไว อยูในระดับมาก (MEAN = 3.64) ซ่ึงเปนการ 
ไดรับประโยชนมาก 

5.  แลกเปล่ียนขอมูลหรือความคิดเห็นไดดวยตัวเอง อยูในระดับมาก (MEAN = 3.49)  
ซ่ึงเปนการไดรับประโยชนมาก 

6.  ไดรับขอมูลท่ีกวางและหลากหลาย อยูในระดับมาก (MEAN = 3.44) ซ่ึงเปนการ 
ไดรับประโยชนมาก 

7.  ขาวสารที่ไดรับมีความนาเช่ือถือ อยูในระดับปานกลาง (MEAN = 3.13) ซ่ึงเปนการ 
ไดรับประโยชนปานกลาง 
 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกตอส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

ความนาเช่ือถือของส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด พบวา กลุม
ตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ จากการไดรับความนาเช่ือถือจากส่ือ
อินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (MEAN = 3.67) 
แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกสวนใหญไดรับความนาเช่ือถือจากส่ือ
อินเตอรเน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงการตลาดมาก และพบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจ
เส้ือผาสงออก จากความนาเช่ือถือของส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียแต
ละดานเม่ือพิจารณาตามลําดับ ไดดังน้ี 

1.  แหลงท่ีมาของขอมูลนาเช่ือถือ อยูในระดับมาก (MEAN = 3.93) ซ่ึงเปนการไดรับ 
ความนาเช่ือถือมาก 
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2.  ขอมูลถูกตอง ตรงกับขอเท็จจริง อยูในระดับมาก (MEAN = 3.80) ซ่ึงเปนการไดรับ 
ความนาเช่ือถือมาก 

3.  ขอมูลทันสมัย ทันเหตุการณ  อยูในระดับมาก (MEAN = 3.76) ซ่ึงเปนการไดรับ 
ความนาเช่ือถือมาก 

4.  ผูพัฒนาหรือผูเปนเจาของเว็บไซด เปนผูท่ีมีความรูและประสบการณ  อยูในระดับ 
มาก (MEAN = 3.72) ซ่ึงเปนการไดรับความนาเชื่อถือมาก 

5.  ส่ือสารไดรวดเร็ว อยูในระดับมาก (MEAN = 3.63) ซ่ึงเปนการไดรับความนาเชื่อถือ 
มาก 

6.  ภาษาท่ีใชชัดเจน เขาใจงาย อยูในระดับมาก (MEAN = 3.53) ซ่ึงเปนการไดรับความ 
นาเช่ือถือมาก                                                                                                         

7.  รายละเอียดของขอมูลครบถวน ครอบคลุมทุกแงมุม อยูในระดับมาก 
(MEAN = 3.50) ซ่ึงเปนการไดรับความนาเชื่อถือมาก 

8.  รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ อยูในระดับมาก (MEAN = 3.49) ซ่ึงเปนการไดรับ 
ความนาเช่ือถือมาก 

การประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด พบวา กลุม
ตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกในการวิจัยคร้ังนี้ จากการประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (MEAN = 3.0277) แสดง
ใหเห็นวากลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกสวนใหญประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดปานกลาง และพบวา กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผา
สงออก จากการประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด เฉล่ียแตละ
ดานเม่ือพิจารณาตามลําดับไดดังนี้ 

1.  อัตราคาบริการสูงเกินไป อยูในระดับมาก (MEAN = 3.62) ซ่ึงเปนการประสบ 
ปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตมาก 

2.  ใชเวลาในการดาวนโหลดขอมูลนาน อยูในระดับมาก (MEAN = 3.58) ซ่ึงเปนการ 
ประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตมาก 

3.  ไมชํานาญในการใชภาษาตางประเทศ อยูในระดับปานกลาง (MEAN = 3.32) ซ่ึง 
เปนการประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตปานกลาง 

4.  ไมพบขอมูลท่ีตองการ อยูในระดับปานกลาง (MEAN = 3.34) ซ่ึงเปนการประสบ 
ปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตปานกลาง 
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5.  ขอมูลสวนใหญเปนขอมูลท่ีไมไดใชประโยชน  อยูในระดับปานกลาง  
(MEAN = 3.29) ซ่ึงเปนการประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตปานกลาง 

6.  ไมแนใจในผูใชอินเตอรเน็ตท่ีติดตอดวย อยูในระดับปานกลาง (MEAN = 3.26) ซ่ึง 
เปนการประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตปานกลาง 

7.  แหลงขอมูลไมนาเช่ือถือ อยูในระดับนอย (MEAN = 2.53) ซ่ึงเปนการประสบ 
ปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตนอย 

8.  จํานวนช่ัวโมงในการใชอินเตอรเน็ตมีนอย อยูในระดับนอย (MEAN = 2.19) ซ่ึงเปน 
การประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตนอย 

9.  เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งอินเตอรเน็ตมีประสิทธิภาพตํ่า อยูในระดับนอย  
(MEAN = 2.12) ซ่ึงเปนการประสบปญหาของส่ืออินเตอรเน็ตนอย 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาดของบริษัทผู
ประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก”   ทําใหทราบถึงทักษะและพฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาด ท้ังการเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ต รวมถึงการรับรูขาวสารจากส่ือ
อินเตอรเน็ต ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปสูการใชประโยชนการไดรับประโยชนและความนาเช่ือถือของส่ือ
อินเตอรเน็ต ดังตอไปนี้ 
 
การใชส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 
  จากการศึกษาพบวา การใชส่ืออินเตอรเน็ตของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก สวนใหญ
เปนเพศชาย  ในชวงอายุ 31-40 ป มากท่ีสุด ระดับการศึกษามีการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป  
ดานการเปนเจาของส่ืออินเตอรเน็ตสวนใหญจะมี IP Address เปนของตัวเอง และมี E-mail Address 
เพื่อใชในการติดตอส่ือสาร 
  การมีเครือขายขาวสาร (World Wide Web) ในการสง-โอนไฟลขอมูลหรือโหลด
โปรแกรม (FTP)  มีบริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูลทางไกล (Gopher/Archines) มีกลุมสนทนา/
กระดานขาว (Usenet/NewsGroup)  มีการคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC)  แตผูวิจัยก็ยังมีความเห็น
วา กลุมตัวอยางก็ควรปรับปรุงเวปไซดเพื่อท่ีจะไดมีขอมูลขาวสารใหมๆ ใหแกลูกคาและมีจุดสนใจ
มากกวานี้ 

ในกรณีนี้ถาวิเคราะหตามแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสนเทศและส่ือใหม ผูประกอบการ
ธุรกิจเส้ือผาสงออก มีการใชส่ืออินเตอรเน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงการตลาด ซ่ึงสอดคลองกับ
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ทักษะและพฤติกรรมการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 

การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร พบวากลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกสวนใหญมี
การใชโปรแกรมไดและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการใชงานได และใชโปรแกรมบาง
โปรแกรมได  การใชบริการบนอินเตอรเน็ต พบวาสวนใหญมีความชํานาญในการใชบางบริการ 
สวนระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต พบวาสวนใหญมีระยะเวลาการใชอินเตอรเน็ตมากกวา 12 
เดือน ความถ่ีในการใชส่ืออินเตอรเน็ต มีความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ตเปนประจํา มากกวา 25 คร้ัง
ตอเดือน สถานท่ีในการใชอินเตอรเน็ตใชท่ีทํางาน บริการที่ใชเปนประจําในการใชอินเตอรเน็ต คือ 
E-mail Address  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา อุษาพรรณ ศรีสกุลประเสริฐ (2543) พบวาปจจัยท่ีมี
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การใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิงการตลาด 

ในการศึกษาเก่ียวกับการใชประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธเชิง
การตลาด ในการวิจัยคร้ังนี้กลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกสวนใหญมีการใชส่ือ
อินเตอรเน็ตเปนชองทางในการใชประโยชนมาก และมีการใช E-mail Address ในการติดตอกับ
ลูกคา การบริการคนหาไฟลหรือฐานขอมูลทางไกล (Gogher/Archines)  การสง-โอนไฟลขอมูล
หรือโหลดโปรแกรม(FTP) การใชเครือขายขาวสาร (World Wide Web) กลุมสนทนา/กระดานขาว 
(Usenet/NewsGroup) การคุยโตตอบแบบออนไลน (IRC)  

การไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงการตลาด แสดงให
เห็นวากลุมของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกสวนใหญไดรับประโยชนจากส่ืออินเตอรเน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธเชิงการตลาด และประหยัดเวลาในการคนหาและติดตอ ขอมูลท่ีไดมีความทันสมัย 
รวดเร็ว สามารถโอนถายแฟมขอมูลท่ีตองการใชไดดวยตัวเอง ไดรับขอมูลตรงกับท่ีตั้งเปาหมายไว 
แลกเปล่ียนขอมูลหรือความคิดเห็นไดดวย ไดรับขอมูลท่ีกวางและหลากหลาย อยูในขาวสารท่ี
ไดรับมีความนาเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ มณีวัลย เอมะอมร, (2541) พบวา ผูใช
อินเตอรเน็ตมีความพึงพอใจและสนใจในโปรแกรมในอินเตอรเน็ตคือ อีเมล และเวิลดไวดเว็บมาก
ท่ีสุด ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการคนหาขอมูลขาวสาร ซ่ึงมีหลากหลายและเปนขอมูลท่ัวโลก  
พฤติกรรมการใชส่ืออินเตอรเน็ตของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกเปนกลุมบุคคลท่ีคอนขางมี
การศึกษามีความรู และมีฐานะ เนื่องมาจากกลุมดังกลาวเขาใจถึงประโยชนของส่ืออินเตอรเน็ตได
งายและรวดเร็ว การนําส่ืออินเตอรเน็ตมาใชงาน ลักษณะของการยอมรับทําใหมีผลตอความยากงาย
ในการยอมรับตางกัน ทําใหตองมีการปรับตัวเพื่อใหทันตอสถานการณในปจจุบัน โดยใชส่ือ
อินเตอรเน็ตเปนชองทางหนึ่งเพื่อนําพาขอมูลขาวสารกระจายไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย ซ่ึง
สอดคลองกับทฤษฎีนวัตกรรมปรากฎการณเดียวกันนี้ไดเกิดข้ึนกับผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก
ของไทยในขณะน้ี 
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ในกรณีถาวิเคราะหตามแนวคิดประโยชนจากการประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต
นอกเหนือจากประโยชนตางๆ ท่ีกลาวมาแลว ผูผลิตสินคาและบริการตางๆ ยังใชประโยชนจาก
อินเตอรเน็ตเปนชองทางสําหรับการเผยแพรขอมูลของตนไดในวงกวางดวยคาใชจายตํ่า สามารถ
เขาถึงกลุมคนท่ีใชงานอินเตอรเน็ตได และยังใชเปนเวทีในการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง
แลกเปล่ียนทัศนะในเร่ืองตางๆ  ท่ีสามารถโตตอบกันไดชนิดทันตอเหตุการณหรือความ
เปล่ียนแปลงในโลกปจจุบัน 

และผูวิจัยยังเช่ือวาส่ืออินเตอรเน็ตจะเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับผู
ประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออกไดอีกชองทางหนึ่ง ซ่ึงเปนการลดตนทุนการผลิตและสามารถลด
ข้ันตอนการทํางานดวยความสะดวกและรวดเร็วทันตอกระแสโลกในอนาคต 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

เนื่องจากเปนประเด็นการศึกษาใหมสําหรับวงการอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมของไทย 
จึงมีปรากฎการณท่ีนาสนใจติดตามในหลายๆ ดาน ดวยกันดังตอไปนี้ 

1.  ศึกษาเกี่ยวกับเวปไซดของผูประกอบธุรกิจเส้ือผาสงออก 
2.  ศึกษาในมุมมองของผูรับสาร เกี่ยวกับการใชเวปไซดของผูประกอบธุรกิจเส้ือผา 

สงออกในฐานะของชองทางการส่ือสาร 
3.  เนื่องจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยาง เฉพาะผูประกอบธุรกิจ 

เส้ือผาสงออกเทานั้น ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไปนาจะศึกษากลุมหรือองคกรอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ท่ีมีการใชอินเตอรเน็ตเปนส่ือในการประชาสัมพันธเชิงการตลาด วามีการรับรูขอมูลขาวสาร
ของเวปไซด มีความสนใจตองการคาขายผานทางอินเตอรเน็ตมากนอยเพียงไร 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ- นามสกุล    นายมานิตย  ทองนา 
ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขานิเทศศาสตรโฆษณา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 
2545 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ตําแหนงกราฟคดีไซนเนอร  บริษัท ทีทีไอเอส จํากัด 
     ออกแบบโฆษณาในหนังสือ TextileDigest, FashionBiz, 
     LogisticsDigest DPU
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