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Abstract 

 
Code of project : Social 002/2558   
Project name     : Website and Social Media Development in order to Promote Public 
     Relation of Local Businesses in Phutthamonthon, Nakornpathom  
Researcher name : Rapeepat Manasoontorn, Dr. Mahachai Sattayathamrongthian,  
     Pawaris Makerd 

  This research aims to: 1) observe the local business information in our community, 
their need to use the internet as a tool to promote their business and proportion of the 
media currently use in business. 2) Design and develop website and the social media in 
order to create social relations business community, 3) Monitor the feedback of a group of 
entrepreneurs and visitors as guidelines for website development and public relations in the 
future. 
  The samples in this research are the 133 local businesses in Phutthamonthon, 
Nakhonpathom. The business information and their feedback were collected using 
questionnaire. 
  The research found that Entrepreneurs are satisfied with the aesthetic appeal of 
modern web pages, reformatting the site easier to read and use the menu on the website 
are user friendly. Moreover, font sizes, font styles are elegant. Most of Entrepreneurs are 
moderately satisfied with the business information which is part of the contents of the 
business community; the team needs to collect even more. Overall satisfaction is found 
relatively high score  
 

Keywords  : Website, Social Media, Local Business 
 
E-mail Address  : Rapeepat@rmutr.ac.th 
Period of project  : October 2014 – September 2015 



 สารบญั 

  หน้า              
  
กิตติกรรมประกาศ  ก 
บทคัดย่อภาษาไทย  ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
สารบัญ  ง 
สารบัญตาราง  ฉ 
สารบัญภาพ  ช 
บทที่ 1  บทนํา ......................................................................................................................... 1 

 1. ความสําคญัและที่มาของปญัหาที่ทําการวิจัย ...........................................................  1    

 2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ................................................................................  2 

 3. กระบวนการในการดําเนินวิจัย ................................................................................. 2 

 4. ขอบเขตของโครงการวิจัย ........................................................................................ 3 

 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ .................. 3 

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง / ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง .................................................... 5 

 1. แนวคิดเรื่องอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ (Internet and Website) ................................ 5 

 2. แนวคิดชุมชนสังคมออนไลน์ (Social Network Site: SNS) ...................................... 8 

 3. ทฤษฎแีละหลักการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ....................................................... 10 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ................................................................................................ 16 

บทที่ 3   ระเบยีบวิธีการวิจัย ................................................................................................... 18 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .................................................................................... 18 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ........................................................................................ 18 

 

 



จ 

สารบญั (ต่อ) 

                                                                                             หน้า 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล………………………………………………………………………………..18 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล……………………………………………………………………………………..19 
บทที่ 4 ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................... 20 
 1. ผลการสํารวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ของธุรกิจชุมชน………………..20 

 2. ผลสํารวจจากธุรกิจชุมชนประกอบการแบ่งออกเป็น3กลุ่ม ....................................... 23 

 3. ผลสํารวจความคิดเห็นของตัวแทนหรือเจ้าของธุรกิจชุมชน ...................................... 33 

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ" ..................................................................... 38 

 1. สรุปผลการวิจัย ..................................................................................................... 38 

 2.  การอภิปรายผล ........................................................................................................... 38 

 3.  ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................... 39 
 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................ 40 
 

ภาคผนวก ก แบบสํารวจสถานประกอบการ……………………………………………………………………. 41  

ภาคผนวก ข แบบสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็น…………………………………………………………….42  

ภาคผนวก ค จํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง……………………………………………………………………………….43 
    

ประวัติผู้วิจยั  ................................................................................................................................ 44 

 

 



ฉ 

สารบญัตาราง 
 หน้า 
ตารางที ่  
   1 จํานวนการใช้งานเว็บไซต์และสังคมออนไลนข์องธุรกิจชุมชนจากกลุ่มตัวอย่าง……………………….. 20 
   2 สัดส่วนการใช้งานเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ของธุรกิจชุมชนจากกลุ่มตัวอย่าง……………………….. 20 
   3 จํานวนการใช้เว็บไซต์ของสถานประกอบการจําแนกตามขนาดของธุรกิจชุมชน………………………. 21 
   4 สัดส่วนการใช้เว็บไซต์ของธุรกิจชุมชนจําแนกตามขนาด………………………………………………………..21 
   5 จํานวนการใช้สังคมออนไลนข์องธุรกิจชุมชนจําแนกตามขนาดของธุรกิจ…………………………………22 
   6 สัดส่วนการใช้สังคมออนไลนข์องธุรกิจชุมชนจําแนกตามขนาดของธุรกิจ……………………………….. 22 
   7 ตารางแสดงสัดส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ ประเภทธุรกิจของเจ้าของ  
 หรือตัวแทนธุรกิจชุมชน…………………………………………………………………………………………………… 33 
   8 ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อเว็บไซต์ และ สังคมออนไลน์……………………. 34 
   9 ตารางแสดงความพึงพอใจของเจ้าของหรือตัวแทนธุรกิจชุมชนที่มีต่อเว็บไซต์  
 และเพจเฟสบุ้คในด้านคุณภาพของเนื้อหาจําแนกตามอายุ…………………………………………………… 35 
   10 ตารางแสดงความพึงพอใจของเจ้าของหรือตัวแทนธุรกิจชุมชนที่มีต่อเว็บไซต์  
 และเพจเฟสบุ้คในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบจําแนกตามอายุ………………………………… 36 
   11 ตารางแสดงความพึงพอใจของเจ้าของหรือตัวแทนธุรกิจชุมชนที่มีต่อเว็บไซต์  
 และเพจเฟสบุ้คในความพึงพอใจโดยภาพรวมจําแนกตามอายุ………………………………………………. 37 



ช 

สารบญัภาพ 
 หน้า 
ภาพที ่  
   1 แผนที่เขตพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม……………………………………………………………………………….. 2 
   2 ภาพแสดงหน้าแรกของเว็บไซต์กินอยู่พุทธมณฑล…………………………………………………………………24 
   3 ภาพแสดงการเลือกหมวดหมูข่องเว็บไซต์กินอยู่ พุทธมณฑล………………………………………………… 24 
   4 ภาพแสดงธุรกิจชุมชน ร้านคาเฟ่ ศาลายา………………………………………………………………………….. 25 
   5 ภาพรายละเอียดของร้านคาเฟ่ ศาลายา สินค้าและบริการ เวลาที่เปิดให้บริการ พร้อมตําแหน่ง  
    ที่ต้ัง รูปภาพบรรยากาศร้าน………………………………………………………………………………………………25 
   6 ภาพรายละเอียดของร้านรักสวย รักงาม สนิค้าและบริการ เวลาที่เปิดให้บริการ พร้อมตําแหน่ง  
  ที่ต้ัง รูปภาพบรรยากาศร้าน…………………………………………………………………………………………….. 26 
   7 ภาพรายละเอียดของร้านสมเกียรติการาจ เวลาที่เปิดให้บริการ พร้อมตําแหน่งที่ต้ัง รูปภาพ  
 บรรยากาศร้าน……………………………………………………………………………………………………………….. 27 
   8 หน้าแรกของเพจเฟสบุ๊ค กินอยู่ พุทธมณฑล………………………………………………………………………. 28 
   9 รายละเอียดธุรกิจชุมชนถูกจัดเรียงให้อยู่เป็นอัลบ้ัมในเพจ 1………………………………………………….28 
   10 ภาพร้านค้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ในเพจกินอยู่พุทธมณฑล...............................................................29 
   11 ภาพร้านค้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ในเพจกินอยู่พุทธมณฑล2…………………………………………………….30 
   12 ภาพแสดงรายละเอียดของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่ประชาสัมพันธ์อยู่ในเพจกินอยู่ 
 พุทธมณฑล…………………………………………………………………………………………………………………….. 31 
   13   ภาพแสดงรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกของเพจกินอยู่พุทธมณฑล………………………………………………. 32 
   14 ภาพแสดงช่วงอายุของแฟนเพจกินอยู่พุทธมณฑล……………………………………………………………….. 32 



1 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1. ความสาํคญัและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย 
 ในยุคปัจจุบันการประชาสัมพันธ์นับว่ามีบทบาทและความสําคัญต่อหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ 

มากมาย จะพบว่าจากทุกหน่วยงานและองค์กรจะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคคลและหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ การประชาสัมพันธ์มี
รูปแบบการประชาสัมพันธ์มากมายไม่ว่าจะเป็นสื่อทาง วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารเอกสาร ป้ายโฆษณา การบอกข่าว การพูดคุยเป็นต้น โดยเป็นการส่งหรือการ
ถ่ายทอดจากคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งสู่คนอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทางเดียวกัน แต่ละชนิดแต่ละสื่อที่
นํามาใช้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยจากสิ่งต่าง ๆ หลายสิ่ง เช่น งบประมาณ กลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการทํางานอย่างชัดเจน เหมาะสม
รวมถึงการประพฤติปฏิบัติ และการกระทําที่ดีต่อประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายตีความไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
ซึ่งก่อผลดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ดังนั้นการดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับ
ประชาชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและองค์กรต้องให้รับการสนับสนุนจากทุกประชากร   
ลักขณา สตะเวทิน (2540:155) 
           ในปัจจุบันธุรกิจชุมชนในพื้นที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก การนําเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจชุมชนใน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมมจีํานวนน้อยมาก โดยผู้วิจัยทดสอบโดยใช้
การค้นหาเว็บไซต์ของธุรกิจชุมชนในเว็บไซต์ google.com วันที่ 20 มกราคม 2557 ไม่พบเว็บไซต์ที่ให้ข้อมลู
และประชาสัมพันธ์ธุรกิจชุมชนโดยตรงในพื้นที่ดังกล่าวเลย รวมถึงโปรแกรมสําหรบัโทรศัพท์เคลือ่นที่และ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สนับสนุนข้อมูลธุรกิจชุมชน พบว่าไม่มีข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจชุมชนเลย 
           ทีมผูวิ้จัย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาฐานข้อมลู แผนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
เว็บไซต์ เครอืข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมีต้นทุนถูกกว่ากระบวนการพัฒนาของภาคเอกชนเป็นอย่างมากโดยมี
กระบวนการโดยสรุปดังนี้  
 1.คณะวิจัยต้องการสํารวจถึงความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการประชาสัมพันธ์
เนื้อหาที่ธุรกิจชุมชนต้องการจะสื่อไปถึงผู้บริโภค  
 2 เมื่อคณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลในชุดโครงการที่ 1 แล้ว ก็จะนํามาเรียบเรียง และนําเสนอ
ผ่านเว็บไซต์ นอกจากนั้นจะประชาสัมพันธ์เว็บไซต์นี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงสร้างเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ facebook.com เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  2.1 เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจชุมชนความต้องการในการใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และ สัดส่วนการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบัน  
  2.2 เพื่อศึกษาการใช้สื่อสัดส่วนการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ จําแนกตาม 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  2.3 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์รวมถึงสร้างสังคมออนไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์
ธุรกิจชุมชน 
 2.4 ติดตามข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนา     
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจชุมชนต่อไปในอนาคต 

3. กระบวนการในการดาํเนนิวิจัย  
 3.1 คณะผู้วิจยัต้ังช่ือเว็บไซต์และหน้าเฟสบุค๊ ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจชุมชนว่า “KIN-U  กินอยู่ 
พุทธมณฑล”, เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจชุมชน คณะผู้วิจัยได้กําหนดพื้นที่ใน
การลงเก็บข้อมูลดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่เขตพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มา Google Map  

 3.2 คณะผู้วิจยัจะศึกษากระบวนการสร้างเว็บไซต์ แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางสร้าง
แบบสํารวจข้อมูลธุรกิจชุมชน 

3.3  เก็บข้อมูลโดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
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 3.4 นําข้อมลูที่ได้รับมาเรียบเรียง เพื่อจัดเตรียมข้อมูล ตกแต่งรูปภาพให้เหมาะสมกับการจัดทํา
เว็บไซต์ 
 3.5ติดต่อทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์เพื่อขอโดเมนและพื้นทีใ่นการทํา
เว็บไซต์ โดย URL ของเว็บไซต์คือ http://kin-u.rmutr.ac.th/ 
 3.6 สร้างเพจเฟสบุ๊ค และเริ่มสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างจํานวน
แฟนเพจอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการประชาสัมพันธ์ โดย URL ของเฟสบุ๊คแฟนเพจคือ 
https://www.facebook.com/Kinu24hours?ref=hl 
 3.7 เริม่เรียบเรียงข้อมูลและนําข้อมูลลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมword press 8 
ระหว่างการดําเนินงานทางคณะผู้วิจัยจะมกีารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับธุรกิจในพื้นที่อย่าง
สม่ําเสมอ  
 3.8 สรุปผลการวิจัยการดําเนินงาน ข้อเสนอแนะและความพอใจของธุรกิจชุมชน 

4. ขอบเขตของโครงการวจิัย 
 4.1 ขอบเขตดา้นเนื้อหา การเก็บรวบรวมข้อมูลธุรกิจชุมชนภายในอําเภอพุทธมลฑล โดยเนื้อหาใน
เว็บไซต์จะรวมถึงรายละเอียดสินค้าและบริการท่ีม,ี ระยะเวลาในการให้บริการ, ระดับราคาสินค้าและบริการ, 
ที่อยู่ สถานทีติ่ดต่อ เบอร์โทรศัพท,์ โทรสาร, เว็บไซต์ของธุรกิจนั้นโดยตรง, ช่องทางการจัดจําหน่าย, และ 
การส่งเสริมการขายที่มีในช่วงเวลาต่างๆแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น7ส่วน 

 1. การศึกษา     
 2. ค้าปลีก – ค้าส่ง   
 3. บริการยานยนต์  
 4.สุขภาพและความงาม   
 5. อาหารและเครื่องดื่ม    
 6. เครื่องเขียนและอุปกรณ์กฬีา  
 7. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์    
 4.2 ขอบเขตดา้นพื้นที่  ธุรกจิชุมชนในเขตพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม และพื้นทีใ่กลเ้คียง  
 4.3 ขอบเขตดา้นจํานวนประชากร จํานวนธุรกิจชุมชนในพื้นที่จํานวน 150-200 แห่ง 
 4.4 ขอบเขตดา้นเวลา ตุลาคม 2557- กรกฎาคม 2558 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั และหน่วยงานทีน่ําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์ 
 5.1 ธุรกิจชุมชนได้มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ 
วัตถุประสงค์นี้ถือเป็นความต้องการพื้นฐานในการประชาสัมพันธ์ของทุกธุรกิจ ซึ่งสื่อเว็บไซต์ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และโปรแกรมสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์นี้ได้ดีเพราะมีจุดเด่นที่
สามารถเสนอข่าวสารได้รวดเร็วกว่าสื่ออื่นๆ โดยสามารถนําเสนอทั้งข้อความ ภาพเสียง หรือภาพเคลื่อนไหว



4 
 

ของเหตุการณ์ต่างๆได้ในเวลาไม่นานนัก เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยอาศัยคุณลักษณะที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย (ที่คัดเลือกแล้ว) ได้แม่นยํา 
 5.2 เพื่อให้สาระความรู้ต่างๆแก่สาธารณชน สื่อเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์นี้ด้วยการนําความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูลต่างๆมาเผยแพร่ให้เข้ามาใช้บริการโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งทําให้เป็นเสมือนคลังข้อมูล ครอบคลุมสาระความรู้และเรื่องราวน่าสนใจ  
 5.3 เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจชุมชน องค์การสมัยใหม่จะมีสื่อเว็บไซต์ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และโปรแกรมสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ข่าวสารข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง โดยบางเว็บไซต์อาจสร้างบริการออนไลน์ หรือมีช่องทางการสื่อสารให้แก่ผู้ใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับสังคม หรือลูกค้าตลอดจนการนําเสนอเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การในบางกรณีนักประชาสัมพันธ์
อาจต้องการสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งสื่อเว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ดีกว่าสื่ออื่นๆ 
 5.4 ขั้นตอนงานพัฒนาสื่อสังคมออนไลนจ์ะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจภายในชุมชน ซึ่ง
เป็นผลดีต่อการสร้างความร่วมมือการทํางานในอนาคต  
 5.5 ข้อมลูของกลุ่มธุรกิจชุมชนจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต รวมถึง
การขอความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
6. นิยามศพัท ์
 6.1 เว็บเพจ หมายถึง เอกสารข้อมูลในแต่ละหน้า ซึ่งถูกเขียนด้วยโปรแกรมสําเร็จรปู โดยข้อมูลใน
เว็บเพจมีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ข้อมูลที่ประกอบไปด้วย ข้อมูล
ธุรกิจในพื้นที่เขตพุทธมณฑล และใกล้เคียง  
 6.2 คุณภาพเว็บเพจ หมายถงึ ผลการประเมินจากกลุ่มทดลองการใช้เว็บเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจในพื้นที่เขตพุทธมณฑล และใกล้เคียง 

 6.3 รูปแบบเว็บเพจ หมายถงึ หน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกสบ์นเว็บไซต์ที่ ธุรกิจชุมชนต้องการ  
 6.4 ความต้องการ หมายถึง ความประสงค์จะได้เว็บเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจในพื้นที่เขต
พุทธมณฑล และใกล้เคียง 
  6.5 การศึกษาความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจของตัวแทนธุรกิจชุมชนที่มีต่อการสรา้งเว็บเพจใน
ด้านรูปแบบการนําเสนอ 
 6.6 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความเข้าใจ การกระจายข้อมูล  ข่าวสารโดยอาศัยวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาให้เกิดความเข้าใจ ช่วยสนับสนุนใหค้วามร่วมมือกันเป็นอย่าง
ดีระหว่างหน่วยงาน สถาบัน กับบุคคล กลุ่มชน หรือประชาชนทั่วไป 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง / ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

 

 1. แนวคิดเรื่องอินเตอรเ์น็ตและเว็บไซต์ (Internet and Website) 
   อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ ทําให้เกิดการสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างระบบเครือข่าย (Network) จํานวนมหาศาลทั่วโลกเข้าด้วยกัน ภายใต้
หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันคือ ใช้โปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) เป็นสื่อกลางให้การสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกันเป็นเครือข่ายและสามารถ
ติดต่อถึงกันได้ทั่วโลก ทําให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าข้อมูล
เหล่านั้นอาจจะเป็นตัวอักษร ข้อความหรือเสียงแต่ประโยชน์เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริการสื่อสาร
ข้อมูล (ศรีหญิง ศรีคชา ,2544) 

 นอกจากนี้อินเตอร์เน็ตยังมีบริการที่หลากหลาย ได้แก่ การรับส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็น 
บริการด้านการติดต่อสื่อสาร การโอนถ่ายข้อมูล เช่น FTP (File Transfer Protocol) การค้นหาข้อมูล และ
บริการข้อมูลมลัติมีเดีย เช่น เวิล์ดไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) หรือเว็บไซต์ (Website) ซึ่งล้วนเป็น
ที่นิยมของผู้ใชอ้ินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวิล์ดไวด์เว็บเป็นบริการท่ีได้รับความนิยมอย่างมากและเป็น
สื่อที่เหมาะสําหรับการประยุกต์เพื่อการประชาสัมพันธ์มากที่สุด (สมชัย อักษรารักษ์ , 2548) 

            เวิลด์ไวด์เว็บเป็นการนําเสนอข้อมูลต่างๆในลักษณะหน้ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่าเว็บเพจ 
(Web Page) ซึ่งสามารถบรรจุข้อความ รูปภาพ และเสียงไว้รวมกันได้ โดยมีการออกแบบและตกแต่ง
สวยงาม หน้าแรกของเว็บเพจเรียกว่า โฮมเพจ (Home Page) เมื่อนําเว็บเพจหลายๆหน้ามารวมกันในแหล่ง
เดียวกันจะเรียกว่า “เว็บไซต์” ซึ่งเป็นคําที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่คุน้เคยและนํามาใช้แทนคําว่าเวิล์ดไวด์
เว็บ การใช้งานเว็บไซต์ผู้ใช้จะต้องอาศัยโปรแกรมเรียกดูเว็บที่เรียกว่า เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เป็น
ตัวเชื่อมเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจบัุน ได้แก่ Internet 
Explorer, Mozilla Firefox และ Operaเป็นต้น 

ประเภทของสือ่เว็บไซต ์

ปัจจุบันมีเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต เปิดให้บริการหลากหลายรูปแบบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ  คือ 
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1. เว็บไซต์บรกิารเนื้อหา (Content Service Website) เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา
เพื่อเน้นการให้บริการข่าวสารข้อมูลเป็นสําคญัเว็บไซต์มักมขีนาดใหญ่เนื่องจากมีเว็บเพจจํานวนมาก การ
จัดการเว็บไซต์ต้องดีเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละหน้าได้อย่างถูกต้องและใช้งานได้สะดวก ได้แก่ 
เว็บไซต์บริการข่าว เช่น เว็บไซต์บีบีซ ี(www.bbc.co.uk) ของประเทศอังกฤษ หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ 
(www.manager.co.th) ในประเทศไทย และเว็บไซต์ที่เน้นให้บริการข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง ซึ่งมีต้ังแต่
เว็บไซต์ส่วนบุคคล เช่น เว็บไซต์วิชาการดอทคอม (www.vcharkarn.com) ที่เน้นเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนถึงเว็บไซต์ขององค์การที่ให้ความรู้เรื่องที่ตนเองมีความเช่ียวชาญเฉพาะ เช่น 
www.most.go.thของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

2. เว็บไซต์นาํเสนอ (Present Website) เป็นเว็บไซต์เพื่อแสดงตัวให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะ โดย
มีเนื้อหาเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเว็บไซต์เพื่อสร้างความรู้จัก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งอาจจัดทํา
ในฐานะองค์การหรือตัวบุคคลก็ได้ อาจนําเอาบริการ หรือข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมา
รวมอยู่ด้วยเพื่อสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดให้มีการกลับมาใช้ซ้ําอีก เช่น เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) ที่มีทั้งข้อมูลแนะนําองค์การ บริการข่าวสาร ความรู้ด้านการลงทุน และ
บริการต่างๆ 

3. เว็บไซต์บรกิาร (Service Website) เป็นเว็บไซต์ที่มุ่งให้บริการแบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆทั้ง
บริการทั่วไปสําหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ บริการติดต่อสื่อสาร บริการค้นข้อมูลบรกิารแลกเปลี่ยนข่าวสาร
และความคิดเห็น (เว็บบอร์ด) หรือบริการดาวน์โหลด เช่น เว็บไซต์ยาฮูดอทคอม (www.yahoo.com) 
เว็บไซต์สนุกดอทคอม (www.sanook.com) และบริการธุรกรรมต่างๆ ได้แก่ บริการ e-Service ของภาครัฐ 
เช่น เว็บไซต์กรมสรรพากร(www.rd.go.th) เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) หรือเว็บไซต์
บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์เช่นอีเบย์ดอทคอม (www.ebay.co.th)  

ความสาํคญัของสื่อเวบ็ไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ ์

ในภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกาภิวัตน์ ประเทศต่างๆมีการเชื่อมโยงกันแบบไร้พรมแดน การทําธุรกิจ
การค้าไม่ได้จํากัดอยู่แต่เฉพาะภายในประเทศ หรือเฉพาะภายในภูมิภาคเท่านั้น แต่มีการขยายขอบเขต
ออกไปในระดับโลก และมผีลให้การทําธุรกิจเกิดการแข่งขันในด้านความเร็วมากขึ้น ทําให้นักประชาสัมพันธ์
ต้องการเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าสื่อเดิมในหลายด้าน ซึ่งสื่อเว็บไซต์เป็นทางเลือกหนึ่งที่
สามารถเข้ามาตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 1.สื่อเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลกโดยไม่มีข้อจํากัดในด้านภูมิศาสตร ์ และเขา้ถึงได้
ตลอดเวลาเพราะเปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง และสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงให้ทุกคนเข้าหากันได้อย่าง
สะดวกง่ายดาย 
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 2.เว็บไซต์เป็นสื่อที่สามารถรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจากหลายแหล่งมาไว้ในที่
เดียวกัน อีกทั้งมีเครื่องมือช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ผู้รับต้องการได้ด้วย 
 3. สื่อเว็บไซต์สามารถเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เจาะลึกรายละเอียดเพ่ือสนองความต้องการเฉพาะ
กลุ่ม จึงเป็นสื่อที่นักประชาสัมพันธ์สามารถใช้เพื่อเข้าถึงเป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้ 
 4. องค์การที่ต้องการมีสื่อของตนเองเพื่อทําหน้าที่เป็นประตูเปิดรับการติดต่อสื่อสารจากภายนอก 
หรือเป็นแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอก ตลอดจนเป็นช่องทางการตลาดที่ติดต่อการค้ากับคนทั่วโลก
สามารถอาศัยสื่อเว็บไซต์เป็นเครื่องมือตอบสนองความต้องการของตนเองได้ง่ายกว่าสื่ออื่นๆ เพราะสื่อ
เว็บไซต์สร้างง่าย ลงทุนน้อย 
 5. เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาหลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ทั้งข่าวสาร สาระความรู้และ
ความบันเทิง และยังเป็นแหล่งการบริการแบบออนไลน์ที่ไม่มีในสื่ออื่นๆ ทําให้ประชากรโลกจํานวนนับ
พันล้านคนอาศัยเว็บไซต์ในการทํากิจกรรมต่างๆต้ังแต่การติดต่อสื่อสารระหว่างกันติดตามข่าวสาร ค้นหา
ข้อมูล ซื้อขายสินค้า หรือทําธุรกรรมทางธุรกิจด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น เว็บไซต์จึงเป็นสื่อที่มีความสําคัญ
ต่อนักประชาสัมพันธ์ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับกว้าง และระดับที่เจาะเฉพาะกลุ่มซึ่งสิ่งอื่นๆ
แม้ทําได้ก็ไม่ดีเท่ากับสื่อเว็บไซต์ 

จุดเด่นของสื่อเว็บไซต ์

 1. ผลิตง่ายและรวดเร็ว การผลิตเนื้อหาของสื่อเว็บไซต์ไม่ซับซ้อนยุ่งยากเหมือนสื่อเดิมโดยสามารถ
ประมวลข้อมูลรูปแบบต่างๆนํามาประกอบและจัดทําเป็นเว็บเพจ แล้วส่งข้อมูลขึ้นแสดงบนเวิล์ดไวด์เว็บได้
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ดังนั้นการปรับปรุง (update) เนื้อหาจึงทําได้ง่าย ทําใหส้ามารถ
สื่อสารสู่ผู้รับได้รวดเร็ว 

 2. เลือกกลุ่มเป้าหมายได ้ กล่าวคือ สื่อเว็บไซต์สามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้หลายระดับ เริ่ม
ต้ังแต่ระดับกลุ่มกว้างๆที่กําหนดด้วยอายุเป็นเกณฑ์ เช่น เว็บพอร์ทัล (Web Portal) ที่รองรับกลุ่มผู้ใช้ขนาด
ใหญ่ด้วยบริการอันหลากหลายในเว็บเดียว กลุ่มทีส่นใจเฉพาะด้าน เช่น เว็บข่าว เว็บไอที และแคบลงไป
จนถึงเว็บเฉพาะเรื่อง เช่น เว็บของกลุ่มผู้ใชส้ินค้ารถยนต์ย่ีห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นต้น 

 3. สื่อสารโต้ตอบกันได้ สื่อเดิมส่วนใหญ่ทํางานในลักษณะสื่อสารทางเดียว (One-way 
Communication) จึงวัดผลการตอบรับได้ยาก แต่สื่อเว็บไซต์มีลักษณะสื่อสารสองทาง (Two-way 
Communication) มีช่องทางให้ผู้รับสารสามารถสื่อสารกลับมาได้ (Interactive) ทําให้รับรู้การตอบรับ หรือ
วัดผลสะท้อนกลับ (Impact) ได้รวดเร็ว 
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 4. เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ ข่าวสารข้อมูลที่ปรากฏในเว็บเพจใดเว็บเพจหนึ่งสามารถกําหนดให้
เชื่อมโยงไปยังข้อมูลอ่ืนๆเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ โดยการกําหนด Hyperlink ที่
ข้อความนั้น ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันแบบนี้ทําให้สื่อเว็บไซต์แตกต่างจากสื่อเดิมอย่าง
สิ้นเชิง 

 5. เรียกดูซ้ําได้ ข้อมูลที่แสดงบนสื่อเว็บไซต์จะถูกจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อเรียกดูซ้ําๆได้อีกทั้ง
สามารถสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็วทันใจด้วยเครื่องมือสืบค้น เช่น เสิร์ชเอ็นจิน (SearchEngine) ที่มีให้เลือกใช้
ได้ตามความพอใจ 

 6. ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ สื่อเว็บไซต์ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ไมม่ีวันหยุด 

 2. แนวคิดชุมชนสงัคมออนไลน ์(Social Network Site: SNS) 
 มนุษย์เป็นสังคมที่ต้องมีการสื่อสารข้อมูลถึงกันและกันซึ่งในสมัยโบราณมนุษย์สื่อสารข้อมูลด้วย
วิธีการที่ไม่ซับซ้อนนักเช่น ปากเปล่า ม้าเร็ว และนกพิราบสื่อสารต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารข้อมูล
เป็นจดหมายโทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ จากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้า
มาเกี่ยวข้อง การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น 
บริการIRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chat programs)จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
mail หรือ Email) และเว็บบอร์ด (Web board) จวบจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ เ ริ่ มมี การ ส่ือสารข้ อมู ล ใน
ชีวิตประจําวันถึงกันและกันด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 นิยามของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน ์(Social Network Sites: SNS) เป็นเว็บไซต์ที่มีความเป็น
ปัจเจกบุคคลสามารถกระทําสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สร้างข้อมูลส่วนตัวบนพ้ืนที่สาธารณะหรือกึ่งสาธารณะภายในระบบที่มีขอบเขต 
2. เช่ือมต่อข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ใช้งานที่ยอมให้มกีารแบ่งปันข้อมูลไปยังกลุ่มผู้ใช้งานต่าง ๆ ที่

ติดต่อสื่อสารกันได้ 
 3. สามารถเลือกเข้าชมและเลอืกไม่รับชมการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังผู้ใช้งานอื่น ๆภายในระบบได้ 

การต้ังช่ือของการเชื่อมต่อเหล่านี้จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น (Boyd,& Ellison, 2007)สิ่งที่ทํา
ให้เครือข่ายสังคมออนไลน ์ (Social Network Site) มีความพิเศษ ไม่ใช่เพียงแค่การที่ยอมให้ปัจเจกบุคคลได้
พบปะกับบุคคลแปลกหน้าได้เท่านั้น แต่ยังทําให้กลุม่ผู้ใชง้านสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมซึ่งกันและกันได้ 
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 เป็นอย่างดี และในเครือข่ายสังคมออนไลน(์Social Network Site) ขนาดใหญ่หลาย ๆ แห่ง การ
เช่ือมต่อไม่ได้จํากัดแค่เพียงการพบปะเพื่อนใหม่เท่านั้น แต่ยังสามารถสื่อสารกับกลุ่มผูใ้ช้งานที่มีความสัมพันธ์
กันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ปกติได้เช่นกันเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Site) มีการ
พัฒนาลักษณะในหลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบหลักประกอบด้วย ขอ้มูลส่วนตัว (Profile) ที่สามารถ
มองเห็นได้ที่แสดงการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ของเพื่อนที่เป็นผู้ใช้งานภายใต้ระบบเดียวกัน ข้อมูลส่วนตัว
(Profile) จะเป็นหน้าที่แยกออกมาอย่างชัดเจน ที่ทําใหผู้้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูล สถานะของตนเองได้ 
(Sunden, 2003, p. 3, quoted in Boyd, & Ellison, 2007) และเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network Site) ของแต่ละผู้ใช้งานจะถูกขอให้กรอกข้อมูลชุดของคําถาม อาทิ อายุ ที่อยู่ ความสนใจ 
และสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานนั้น ๆ และหลาย ๆเว็บไซต์ ยังให้กลุ่มผูใ้ช้งานสามารถนํารูปภาพ 
(Photo) ส่วนตัวแสดงบนหน้าหลักได้ บางเว็บไซต์อาจจะให้กลุ่มผูใ้ช้งานเพิ่มเนื้อหาที่เป็นมัลติมีเดีย 
(Multimedia) หรือปรับแต่งหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนตัว (Profile) ได้ตามใจชอบ อาทิ เฟซบุ๊คดอทคอม 
(Facebook.com) ได้มีการทําแอพพลิเคชัน(Application) พิเศษมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มเติมในหน้าข้อมูล
ส่วนตัว (My Profile) เป็นต้นหลังจากที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้วนั้น กลุม่ผู้ใช้งาน
สามารถระบุ หรือแสดงความสัมพันธ์กับกลุ่มผูใ้ช้งานที่อยู่ในระบบเดียวกันได้โดยท่ีการกําหนดชื่อ จะ
แตกต่างกันไปแต่คําที่นิยมกนัใช้ อาทิ คําว่า “Friends” “Contacts” หรือ “Fans”เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network Site) ส่วนใหญ่กําหนดให้มีการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย แต่บางเครือข่าย
ไม่ได้มีการกําหนดให้มีการยืนยัน แต่อาจจะมีการกําหนดยินยอมให้ติดตาม (Follow) อาทิ ทวิสเตอร์ 
(Twitter) และโฟร์สแควร ์(Foursquare)เป็นต้น 

การแสดงความสัมพันธ์บนพื้นที่สาธารณะ นับเป็นองค์ประกอบสําคัญของเว็บไซต์ประเภทเครือข่าย
สังคมออนไลน ์(Social Network Site) และหลาย ๆ เว็บไซต์ยังอนุญาตให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถส่ง หรือฝาก
ข้อความในหนา้ข้อมูลส่วนตัว (Profile) ของเพื่อนที่ใช้งานในระบบเดียวกันได้ อีกทั้งบางเว็บยังสามารถให้
ฝากเป็นข้อความส่วนตัวที่มีลกัษณะคล้ายกบัการส่งเว็บเมล์ (web mail) ได้ด้วยเช่นกันนอกจากข้อมูล
ส่วนตัว (Profiles) เพื่อน (Friends) การแสดงความคิดเห็น(Comments) และการส่งข้อความส่วนตัว 
(Private Message) บางเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้เปิดให้มีการแบ่งปัน (Share) รูปภาพ วิดีโอ หรือ
สร้างบล็อก (Blog) รวมถึงเทคโนโลยีการส่งข้อความแบบสัน้ (Instant Message) บางเว็บไซต์มีการรองรับ
การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน อาทิ เฟซบุ๊คดอทคอม (Facebook.com) และ
มายสเปซ (MySpace) 

โดยสรุปแล้ว อาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites:SNS) เป็น
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผูใ้ช้งานยุคปัจจุบัน 
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ที่ให้เวลากับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจนเกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social 
Networking) เพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกัน อาทิ เพื่อการทํางาน เพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
เพื่อการพักผ่อน เพื่อการสร้างความสนุกสนาน รวมไปถึง เพื่อการสร้างเพื่อนใหม่ ๆ ทําให้กระแสของการทํา
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Networking) ที่โตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ในปัจจุบันและได้รับความ
นิยมอย่างมากจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่นในปัจจุบัน ด้วยจุดเด่นและข้อดีของการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Online Social Networking) ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการสื่อสารต่อกลุ่มผู้ใช้งานถึงกลุ่มผู้ใช้งาน
อื่น ๆ (Friend–to-Friend) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share) หรือความสนใจร่วมกัน และกิจกรรมอื่น 
ๆ รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลจํานวนมหาศาลที่ผู้ใช้สามารถช่วยกันสร้างเนื้อหาขึ้นได้ตามความสนใจของแต่ละ
บุคคลได้เป็นอย่างดีพัฒนาการและความเป็นมาของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อมูลจาก 
 Boyd, & Ellison, 2007 ได้กล่าวถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) ว่ามีจุดเริ่มต้นจากเว็บ
คลาสเมท (Classmates.com) ในปีค.ศ. 1995 และเว็บซิกส์ดีกรี (SixDegrees.com) ในปีค.ศ. 1997 ซึ่งทั้ง 
2 เว็บนี้จํากัดการใช้งานเฉพาะนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน เพื่อสร้างประวัติ ข้อมูล ติดต่อสื่อสาร ส่ง
ข้อความ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนใจร่วมกันระหว่างเพื่อนที่มีในรายการ (lists)    เท่านั้น  ต่อมาเว็บไซต์
อีพินออน (Epinions.com) 
          นักวิจัยได้ให้ความสําคัญกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการรวบรวมจากวิธีการปฏิบัติรูปแบบ
การศึกษาที่มีความหลากหลาย และในปัจจุบันได้มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการเพื่อสร้างความประทับใจ 
(Impression management) การแสดงความเป็นตัวตนของบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์ (Social 
Network Site) ประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ (Friendship Performance)จากการศึกษาของ (Boyd & 
Heer, 2006) พบว่า คําว่า “เพื่อน” บนเครือข่ายสังคมออนไลน(์Social Network Site) ไม่เหมือนกับ 
“เพื่อน” ในความเข้าใจทั่วไป เนื่องจาก “เพื่อน” บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Site) จะมี
บริบทในการทาํให้ผู้ใช้เกิดจินตนาการเพื่อเป็นแนวทางในการเกิดพฤติกรรม ประเด็นโครงสร้างของเครือข่าย 
ประเด็นการเชื่อมต่อแบบออนไลน์(Online) และออฟไลน์ (Offline) ของคนในสังคมและประเด็นความเป็น
ส่วนตัว (Privacy Issues)นอกจากนี้ยังมีการทําการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ อาทิ การศึกษาในมุมของผู้ใช้งาน
ในเรื่องของชาติพันธ์ุ (Ethnicity) ศาสนา (Region) และเรื่องเพศ (Gender) เป็นต้น 

3. ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ ์

ลักษณา สตะเวทิน (2540: 2) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้“ประชาสัมพันธ์” ตรง
กับคําในภาษาอังกฤษว่า “public relations” ซึ่งเป็นคําที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะงาน
ประชาสัมพันธ์กําลังเป็นที่ได้รับความสนใจ เป็นงานที่ช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่ม
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น ๆ ถ้าจะพิจารณาดูถึงศัพท์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้ว จะเห็น
ได้ว่าสามารถกลมกลืนกันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม คือ ประชา (public) แปลว่า กลุ่มคนและสัมพันธ์ 
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(relations) แปลว่าความเกี่ยวข้องผูกพัน ซึ่งเมื่อร่วมกันแล้ว คําว่า ประชาสัมพันธ์ก็คือ การเกี่ยวข้องผูกพัน
กับประชาชน 

รุ่งรัตน์ ชัยสําเร็จ (2541: 2) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ (public relations) หมายถึงรูปแบบหนึ่ง
ของการติดต่อสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสาร ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากสถาบันหรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย โดยมีการวางแผนกําหนด วัตถุประสงค์ และ
ดําเนินการเพื่อบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อชี้แจงให้เข้าใจถูกต้องอันเป็นการสร้างเสริมและรกัษา (to build and 
sustain) ความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนเพื่อสร้างชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดี อันนําไปสู่การสนับสนุน และการ
ได้รับความร่วมมือจากกล่มประชาชนเป้าหมาย 

สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การดําเนินกิจกรรม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ขององค์การกับสาธารณชน เพื่อประโยชน์การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี สนับสนุนให ้
ความร่วมมือกันอย่างดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร สถาบันกับบุคคล ประชาชนทั่วไป มผีลใหส้ังคม 
มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไป 

จุดมุ่งหมายการประชาสัมพนัธ์ Sam Black (1976) อ้างใน บุญเกื้อ ควรหาเวช (2537: 21) ได้
กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์มีจุดมุ่งหมายอยู่ 3 ประการดังนี้ 
 1. สร้างความนิยม ประกอบด้วยเร่งเร้าเพื่อสร้างและธํารงไว้ซึ่งความนิยมเสื่อมใส และศรัทธาจาก
กลุ่มประชาชนต่อนโยบาย ท่าที วิธีการดําเนินงานและผลงานทั้งหลายของสถาบันเพื่อให้ดําเนินงานของ
สถาบันเป็นไปด้วยราบรื่น สร้างความเจริญก้าวหน้าต่อสังคม 
 2. เพื่อรักษาชื่อเสียงไม่ให้เสื่อมเสีย หรือเป็นการสร้างภาพพจน์หรือความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่
ประชาชนที่มีต่อสถาบันนั่นเอง 
 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน อันเป็นปัจจัยหรืออุปสรรคสําคัญ อันดับแรกของสถาบันหาก
ความสัมพันธ์ภายในการดําเนินงานของสถาบัน ก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่น แต่ถ้าไม่มี นอกจากจะเป็น
อุปสรรคในการดําเนินการแล้วยังมีผลต่อความสัมพันธ์กับกลุ่มประชาชนาภายนอกสถาบันด้วย 

หลักการดําเนนิการประชาสมัพันธ ์
 การประชาสัมพันธ์ เป็นการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับการปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับองค์กรและปรับ
องค์กรให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทัง้ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังที่ ลดาวัลย์ ยมจินดา(2530: 11-21) ได้
กล่าวถึง หลักการดําเนินการประชาสัมพันธ์ไว้ 4 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล (inbound communication) เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงและความข่าวสาร
เกี่ยวกับทัศนคติ และความคดิเห็นของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และการดําเนินงานขององค์กร 
รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับปัญหาด้านต่าง ๆ ที่กําลังประสบอยู่ มี3 วิธีคือ 
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 1.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
 1.2 การสํารวจทางอ้อม คือ การรวบรวมความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ 
 1.3 การวิจัยอย่างเป็นทางการ เป็นการสํารวจความคิดเห็นของบุคคล ผู้ที่มีลักษณะตรง 
ตามท่ีกําหนดไว้ 

2. การวางแผน (planning) การวางแผนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มา เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสาเหตุที่จําเป็นต้องทําโครงการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยเน้ือหาสาระสําคัญ 5 ส่วน คือ 
 2.1 เหตุผลในการทําโครงการประชาสัมพันธ์ 
 2.2 จุดมุ่งหมาย 
 2.3 วิธีการ 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการทําโครงการประชาสัมพันธ์ 
 2.5 วิธีการประเมินผล 

3. การติดต่อสื่อสาร (outbound communication) เป็นการนําแผนการที่ได้รับอนุมัติแล้วมาใช้ใน
การดําเนินงาน การติดต่อสื่อสารเป็นขั้นการประชาสัมพันธ์ที่บุคคลอ่ืน ๆ สามารถเห็นได้เป็นกิจกรรมที่ต้อง
ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าด้านอื่น ๆ การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลหนึ่งส่งหรือนําความคิดไปยัง
อีกคนหนึ่ง เป็นการติดต่อแจ้งข่าวสารโดยวิธีที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาในด้านบวกของผู้รับสาร คือ เป็นการ
สร้างความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนให้เป็นไปในทางที่ดีต่อองค์กร 

4. การประเมินผล (evaluation) กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ จําต้องมีการตรวจวัดประเมินผลด้วย
ว่ากิจกรรมนั้นก่อให้เกิดผลตามที่คาดหวังหรือว่างแผนหรือไม่ กิจกรรมบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เพื่อดู
ความเหมาะสมของเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมนั้น เพื่อการตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ ในกิจกรรมนั้น 
การประเมินผลทําได้ 2 วิธีคือ 

4.1 การตรวจวัดผลหลังปฏิบัติการ (pre-testing) เป็นการตรวจสอบข่าวสาร สิ่งเร้าหรือสื่อที่ใช้ใน
โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อหาและปรับปรุงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ก่อนที่จํานะไปเผยแพร่กับ
กลุ่มเป้าหมาย การตรวจผลก่อนปฏิบัติการนี้จะช่วยให้ข่าวสารนั้น ๆ เหมาะสมน่าสนใจ และเข้าใจง่าย 

4.2 การตรวจวัดผลหลังปฏิบัติการ (post-testing) เป็นการตรวจวัดผลงานหลังจากที่ได้เผยแพร่
ข่าวสารออกไปแล้ว จะช่วยให้ทราบว่าโครงการนั้นได้ผลอย่างไรการดําเนินการประชาสัมพันธ์ต้องทําทุก
ขั้นตอนจะขาดขั้นตอนใดไม่ได้ และต้องทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมออันเป็นงานที่ต้องมีการรวบรวมข้อมูล 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการทํางาน มีการวางแผนอย่างมีระบบ มีการติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารให้เข้าใจในความคิด ทัศนคติที่ตรงกัน และมีการประเมินผลในการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้น 
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การสื่อสารเพือ่การประชาสมัพันธ ์
 การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการสื่อสาร (communication process) Everett 
and Floyed (1976) อ้างใน รุ่งรัตน์ ชัยสําเร็จ (2541: 4) ได้วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ โดยได้องค์ประกอบแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ S-M-C-R-E ดังต่อไปนี้ 
 S- (source) คือ ผู้ส่งสาร หมายถึง นักประชาสัมพันธ์หรือหน่วยงานที่ทําประชาสัมพันธ์ 
 M- (message) คือ สาร หมายถึง งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่กําหนดในรูปแบบข่าวสาร 
บทความ บทสัมภาษณ์เป็นต้น 
 C- (channel) คือ สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร หมายถึง สื่อการประชาสัมพันธ์ 
 R- (receiver) คือ ผู้รับสาร หมายถึง กลุ่มประชากรเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ มี 2 ประเภท
 กลุ่มประชากรภายใน และกลุ่มประชากรภายนอก 
 E- (effect) คือ ผล หมายถึง ผลของการสื่อสารที่เกิดขึ้นแก่ผู้รบัสาร ในกระบวนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์นั้น ๆ สรุปได้ว่าการรับรู้ข่าวสารมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด กับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ใน
สังคมรับรู้ข่าวสารและการพฒันาทางด้านประชาสัมพันธ์นั้น เป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไป เนื่องจากการ
ดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สมัยใหมจ่ะประสบความสําเร็จได้ต้องขึ้นอยู่บนหลักการประชาธิปไตยและ
การสนับสนุนของสาธารณชน 

การประชาสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐ 
การประชาสัมพันธ์ของรัฐ หมายถึง การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้แก่กระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและกํากับของรัฐทั้งในกรงุเทพและภูมิภาค ซึ่งการดําเนินงาน
จะใช้วิธีการเผยแพร่เพื่อการกระจายข่าวสาร เกี่ยวกับนโยบาย การดําเนินงาน ผลของการปฏิบัติงานเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดี และชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรไปสู่ประชาชน ลักษณา สตะเวทิน (2540: 247) 
วิรัช ลภิรัตนกุล (2527: 394-395) ได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. เมื่อเริ่มโครงการใหม ่ ๆ หรือนโยบายใหม ่ ๆ ซึ่งประชาชนไม่เคยทราบหรือกระทําและความ
ต้องการความร่วมมือ 
 2. เป็นโครงการใหม ่ๆ หรือนโยบายใหม่ ๆ ของรัฐบาลซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่
ประชาชน 
 3. เมื่อมีกฎหมายหรือระเบียบราชการใหม่ ๆ ความรู้ทั่วไปที่ประชาชนทราบ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 4. แถลงผลงานที่หน่วยงานปฏิบัติไปแล้วอย่างเป็นขั้นตอน 
 5. เรื่องที่อาจมีความเข้าใจผดิเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จะต้องชี้แจง 
 6. เมื่อมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องรับดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลขา่วสารมาตราที ่
7 กล่าวว่า “หน่วยงานของรัฐต้องมีข้อมูลข่าวสาร คือ โครงสร้าง การจัดองค์การในการดําเนินงาน สรุป
อํานาจหน้าที่ที่สําคัญ วิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนํา และข้อมูล
ข่าวสารตามที่คณะกรรมการในหน่วยงานเห็นสมควร” 
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การประชาสัมพันธ์ผา่นเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
 ในยุคศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคแห่งโลกไร้พรมแดน สื่ออินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมา
ทัดเทียมกับสื่อมวลชน องค์กรขนาดใหญท่ั้งของรัฐและเอกชนเริ่มให้ความสนใจทําประชาสัมพันธ์ และ
โฆษณาผ่านช่องทางสื่อสารสมัยใหมใ่นรูปแบบของอินเตอร์เน็ตมากขึ้น โดยใช้เป็นสื่อเสริมจากสื่ออื่นๆ เพื่อ
การประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย สากลทั่วโลก อดิศักด์ิ อนันนับ (2540) ตลอดจนเพื่อการสร้าง
ภาพลักษณ์และการ ประชาสัมพันธ์องค์กร ศิริวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ (2542) การที่นักประชาสัมพันธ์จะนําสื่อ
อินเตอร์เน็ตมาใช้เป็น สื่อสมยัใหม ่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง กับกระแส ของโลกในศตวรรษ
ใหม ่ และสอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะ สําคัญหรือ ธรรมชาติของสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้ใช้สื่อ 
อินเตอร์เน็ตในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นักประชาสัมพันธ์ ควรพิจารณา 
ประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 

ลักษณะผู้รับสารทางอนิเทอร์เน็ต 
กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ตจะมีลักษณะเฉพาะดังนี้คือ 
 1. มีการศึกษาค่อนข้างดี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสูง มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ มีความสามารถใน
การใช้สื่ออินเตอร์เน็ต และเป็นกลุ่มคนสมัยใหม่ ศิริวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ (2542) จัดได้ว่าเป็นกลุ่มผู้รับสารที่มี
สถานภาพทางสังคมในระดับสูง 
 2. เป็นผู้รับสารที่กระตือรืนร้น (active recievers) ในการเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพราะต้องใช้
ความกระตือรืนร้นในการต่อเชื่อมเข้าอินเทอร์เน็ต 
 3. ค่อนข้างมีเวลาว่างพอประมาณเพราะการจะเข้าไปแสวงหาข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ตย่อมต้อง
เป็นผู้ที่มีเวลาว่างจากภาระการงานประจํา และชีวิตครอบครัว 
 4. ส่วนใหญ่กลุม่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมักเป็นนักเรียน นักศึกษา อดิศักด์ิ อนันนับ (2540) 
 5. ผู้รับสารจะเป็นผู้กําหนดเองว่าจะเลือกเข้าไปดูข้อมูลหรือยกเลิกการดูข้อมูล (ศิริวรรณ – ศรีวิชชุ
พงษ์) (2542) 
 6. ผู้รับสารส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านและที่ทํางาน และใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการส่งรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด รองลงมาเป็นการใช้ เพื่อการค้นหาข้อมูล ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
หน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อความเพลิดเพลิน รัชนี อุดมเพชร และคณะ (2545) 

รูปแบบการทาํประชาสัมพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ต 
 1. การทําประชาสัมพันธ์ภายในสื่ออินเทอร์เน็ตสามารถใช้ดําเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน ประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย ภายในองค์การ เช่น ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ซึ่งช่วยประหยัดกระดาษ เวลาที่ใช้ในการ
ผลิตและจัดจําแนกแจกจ่าย และยังสามารถจัดส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายในไปยัง
กลุ่มเป้าหมายภายในองค์การได้อย่างรวดเร็ว และถึงในเวลาพร้อมกัน โดยสามารถ แพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ภายในไปยังกลุ่มเป้าหมายภายในองค์การได้อย่างรวดเร็ว และถึงได้เวลาพร้อม ๆกัน โดย
สามารถแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ได้พร้อม ๆ กันทั่วประเทศและทั่วโลก 
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 2. การทําประชาสัมพันธ์ภายนอกอินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้ดําเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
ภายนอก กลุ่มเป้าหมายภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้ใช้บริการ สื่อมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ ซึ่งการ
จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต ช่วยด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมาขององค์กร สินค้า
การบริการ การพัฒนาปรับปรุงองค์การ ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การ กิจกรรม ความเคลื่อนไหวขององค์การ 

ประโยชน์การทําการประชาสัมพันธผ์่านอินเทอรเ์น็ต 
ประโยชน์การทําการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีประโยชน์ต่อองค์การในด้านประหยัดเวลาและคํา ใช้
จ่ายในการให้การบริการข้อมูลกว่าการใช้บุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถใหก้ารบริการข้อมูลได้เพียง 
ครั้งละคนหรือกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น แต่การให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
สามารถให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยัง กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายจํานวนมากได้ในเวลาพร้อมกัน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วประเทศและโลก ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการสื่อสาร ไปยังคนจํานวนมาก ๆ ภายในเวลาพร้อมกันด้วยความสะดวกรวดเร็ว แต่ไมต้่องเสีย
ค่าเวลา สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน ์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนื้อที่นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับ
สื่อมวลชน เช่น วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์แล้ว มีอัตราค่อนข้างจะถูกกว่านอกจากนี้ยัง
สามารถบรรจขุ้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ปริมาณมาก  และมีประสิทธิ-ภาพในการส่งปฏิกิริยาป้อนกลับ 
ศิริวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ (2542) 

ข้อควรระวังในการดําเนนิงานประชาสัมพันธ์ผา่นสื่ออนิเทอรเ์น็ต 
 1. ควรระมัดระวังในเรื่องการสะกดการันต์ตัวหนังสือและข้อมูลตัวเลขให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือ ให้เกิดขึ้นกับองค์กร 
 2. ถ้าต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก ก็ควรจะจัดทําข้อมูลในเว็บไซต์ ให้มี
ภาษาอื่น ๆ 
 3. ควรมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเว็บเพจ อย่างรวดเร็วเสมอ ซึ่งจะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีเว็บไซต์ของตน แต่ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอให้
ทันสมัยทันเหตุการณ์ ก็อาจนํามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่องค์กรได้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรจึงควรให้
ความสําคัญเรื่องนี้ ซึ่งหลักฐานการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ต้องการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์
และมีรูปแบบสีสันแปลกใหม่ รัชนี อุดมเพชร และคณะ(2445) องค์กรจึงควรจัดการปรับข้อมูลข่าวสาร 
พัฒนารูปแบบสีสันของหน้าตา เว็บไซต์ การให้บริการใหม่ ๆและหลากหลาย เช่น ให้บริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เกม wallpaper การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
 4. มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นพันธมิตรกัน จะช่วยสร้างความสะดวกแก่ผู้
เข้าชม 
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 5. ควรจัดให้มีส่วนของการส่งข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ป้อนย้อนกลับมายังหน่วยงานได้
โดยสะดวก ซึ่งจะช่วยให้ได้ปฏิกิริยาย้อนกลับ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร อาจใช้ประโยชน์ในการวิจัยหาข้อมูล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กร วิจัยประเมินผลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เป็นการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายองค์กร ตลอดจนเป็นการสร้าสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายองค์กรได้อีกด้วย 
 6. นอกจากนี้จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตส่งรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ รัชนี อุดมเพชรและคณะ (2545) ดังนั้นหาก เว็บไซต์มีการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะ
ช่วยดึงดูดใจให้มีผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ซึ่งจะทําให้สามารถประเมินความนิยมเว็บไซต์ขององค์กรได้ 

การประชาสัมพันธ ์เว็บไซต ์
ปัจจุบันมีองค์กรจํานวนมากที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง นักประชาสัมพันธ์จึงต้องทําหน้าที่ในการ

ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายด้วย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้า
เยี่ยมชม เช่นการใส่ที่อยู่ เว็บไซต์ไว้ในโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ การพิมพ์ที่อยู่ เว็บไซต์และ e-mail ไว้ใน
นามบัตรพนักงาน และจะต้องให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ภายในให้พนักงานทุกคนทราบและจดที่
อยู่เว็บไซต์ขององค์กรตนนอกจากนี้ยังควรมีการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ผ่านทาง search engine ที่มีช่ือเสียง
ใน อินเทอร์เน็ต เช่น yahoo, google เป็นต้น โดยการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเหล่านี้เพี่อสร้าง index 
หรือดัชนีให้ผู้ใช้search engine สามารถค้นหา เว็บไซต์ได้ ตลอดจนการสร้างลิงค์หรือจุดเชื่อมโยงจาก 
เว็บไซต์อื่นมายัง เว็บไซต์องค์กร อีกแนวทางหนึ่ง คือ การจัดส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่และกิจกรรมใน 
เว็บไซต์เผยแพร่ในคอลัมน์ไอที ในสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์นิตยสาร และควรจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ส่งเสริมการเข้าเยี่ยมชม เช่น การจัดให้ดาราคนดังchat กับผู้เยี่ยมชมการชิงโชค ทายปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ 
ด้วยกระแสแห่งความนิยมในรูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ทําให้เกิดแนวโน้มว่านัก
ประชาสัมพันธ์ยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องพัฒนาปรับปรุงความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
สามารถนําสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 ศุจิกา ดวงมณี (2539) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่าน World Wide 
Web ของสื่อมวลชนไทย” ซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องของเนื้อหาข่าวสาร ประกอบกับรูปแบบของ
สื่อมวลชนต่างประเภทกัน นํามาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป ถึงทิศทางและแนวโน้มของสื่อมวลชนไทยบน 
World Wide Web ซึ่งผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของข้อมูลข่าวสารจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ และ
ส่วนใหญ่จะมีรปูแบบเรียบง่ายเป็นตัวหนังสือมีภาพประกอบ และในอนาคตสื่อมวลชนไทยจะใช้ World 
Wide web เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารมากขึ้น ในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น แต่ยังคํานึงถึง ความสะดวก
ของผู้ใช้งานเป็นหลัก 
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 สมคิด เลศิพิรยิประเสริฐ (2540) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นเรื่องปัจจัยด้าน
โครงสร้างสังคมและทศันคติของคนไทยที่สมัพันธ์กับพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นการศึกษาถึงปัจจัย
โครงสร้างสังคมและทศันคติของคนไทยที่เอื้ออํานวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอินเทอร์เน็ต และ
ศึกษาผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งหาคําตอบว่าอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จะมีการ
พัฒนาอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีการตอบสนองที่เอื้ออํานวยต่อการเติบโตของ
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมากที่สุด และปจัจัยด้านโครงสร้างการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของ
อินเทอร์เน็ต แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดจากผลของอินเทอร์เน็ตในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้ายัง
ไม่ชัดเจน แต่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 สายชล บูรณกิจ (2541) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของเว็บไซต์ไทยในกระบวนการ
ประสานสังคม” ซึ่งศึกษาถึงลักษณะของเว็บไซต์ไทย กระบวนการสื่อสารของเว็บไซต์ไทยและตรวจสอบว่า 
เว็บไซต์ไทยมีบทบาทในการประสานสังคมหรือไม่ซึ่งผลการวิจัยพบว่าเว็บไซต์ไทย มีรูปแบบและลักษณะ
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นชุดเดิมที่ข้อมูลมีการเผยแพร่ทางสื่อปกติอยู่แล้ว มีการเชื่อมโยงประสานสังคมด้วยการ
เสนอข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ มีการติดต่อสื่อสารสองทาง เกิดการขยายฐานของสังคม มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลแพร่กระจาย ส่งผลใหด้้านการตลาดเปิดกว้าง นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการถา่ยทอดวัฒนธรรมอีก
ด้วย 

รัตนาวลี เกียรตินิยมศักด์ิ (2542) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “มณฑลสาธารณะของการสื่อสารผ่าน
สื่อกลางคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา www.pantip.com และwww.sanook.com ซึ่งศึกษาถึงลักษณะ หน้าที่ 
และประโยชน์ที่เกิดขึ้นในมณฑลสาธารณะของการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นเวทีเสวนาทางวัฒนธรรม ที่มีประเด็นตามความสนใจของผู้ใช้งานและมีลักษณะเป็น
ชุมชนเสมือน และเป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ การให้ข้อมูลสาธารณะ การ
สอดส่องดูแลสภาพแวดล้อม การกระตุ้นเร้าและผลักดันเพื่อพัฒนาผลประโยชน์แห่งชาติ การสร้างสาย
สัมพันธ์ การให้ความบันเทิงและช่องทางการสื่อสาร ต้องห้าม นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังใช้เพื่อประโยชน์และ
ความพึงพอใจของตนเอง 
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีการวิจัย   

 
 งานวิจัย การพัฒนาเว็บไซต์, และ การสรา้งสังคมออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจชุมชน ในเขต
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น2ช่วงคือ  
        1.ขั้นตอนการเก็บข้อมูลก่อนการสร้างเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ เพือ่รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นและ
สํารวจข้อมูล ความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ 
        2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภายหลังการการสร้างเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของธุรกิจชุมชนและ เก็บข้อมูลความคิดเห็นเป็นแนวทางในการสร้างเว็บไซต์และสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนา
ธุรกิจชุมชนในอนาคต 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่1 และ ขั้นตอนที่2  กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยการสร้างเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ของธุรกิจชุมชน
ในเขตพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม จํานวนกลุ่มตัวอย่าง  ขั้นตอนที่1 มีจํานวน 215 แห่ง และ ขั้นตอนที่ 2 มี
จํานวน 155 แห่ง 
  2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 คือ แบบสาํรวจธุรกิจชุมชนประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจชุมชน,แผนที่ร้าน, 
เวลาที่เปิดให้บริการ,  สินค้าและบริการ, ระดับราคา และ ความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 ขั้นตอนที่ 2 คือ แบบสํารวจความพึงพอใจของธุรกิจชุมชนที่มีต่อการจัดทําเว็บไซต์และสังคม
ออนไลน์   รูปถ่ายทีใ่ช้ในการทําเว็บไซต์ได้จากการถ่ายรูปของทีมวิจัยและ รูปถา่ยที่ได้จากการค้นหาในสื่อ
อินเตอร์เน็ต 

  3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ(Primary Quantitative Data) ข้อมูลในส่วนนี้ได้รบัจากแบบ
สํารวจธุรกิจชุมชนและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ ข้อมูลเชิงคุณภาพปฐมภูมิ (Primary 
Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่มาจากการสังเกต การมปีฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ความคิดเห็น
ของธุรกิจชุมชนถูกบันทึกเป็นข้อความเพื่อทําการวิเคราะห์เนื้อหาต่อไป และรูปภาพของธุรกิจชุมชนก็ถ่าย
โดยทีมเก็บข้อมูลและนํามาปรับแต่งให้เหมาะสมกับการทําเว็บไซต์ 
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 ข้อมูลเชิงคุณภาพทุติยภูมิ (Secondary Qualitative Data) คือ ข้อมูล ที่อยู่ในสิ่งบันทึกต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ทัง้นี้ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อความ เช่น  รูปภาพ หรือ ข้อมลูเพิ่มเติมของธุรกิจชุมชน 
กระบวนการเก็บข้อมูลเริ่มทาํต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 และเริ่มนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการสร้าง
เว็บไซต์และดําเนินการสร้างเว็บไซต์ควบคู่ไปด้วย กระบวนการเก็บข้อมูลสิ้นสุดในเดือน กรกฎาคม 2558 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นหลายส่วนคือ  
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ 
ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้รับจากแบบสํารวจในขั้นตอนที่1 และแบบประเมินในขั้นตอนที่2 ใช้โปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ในขั้นตอนที่2ระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น  5 มากทีสุ่ด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 นอ้ยที่สุด  

 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุภาพ 
 ความคิดเห็นของธุรกิจชุมชนถูกจําแนกและจัดระบบข้อมูลเพื่อให้เข้าใจถึงความหมายและ
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์จากทัศนะของธุรกิจชุมชนการวิเคราะห์ข้อมูลในความหมายนี้ จึงเป็นการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูล หาแบบแผน ความหมายและความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ภายใต้บริบททางสังคม และ
วัฒนธรรมที่ศกึษา และทําความเข้าใจกับความหลากหลายและความแตกต่างของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  1. ผลการสํารวจการใช้งานอินเตอรเ์น็ตและสังคมออนไลน์ของธุรกิจชุมชน 
ตารางที่ 1  จาํนวนการใช้งานเว็บไซต์และสังคมออนไลน ์ของธุรกิจชุมชนจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 215 
แห่ง  

SocialMedia * Web Crosstabulation 

Count   

 การใช้เว็บไซต์ รวม
ใช้ ไม่ใช้

การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 

ใช้ 86 39 125 
ไม่ใช้ 0 90 90 

รวม 86 129 215 
 

ตารางที ่ 2  สัดส่วนการใช้งานเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ ของธุรกิจชุมชนจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 215 แห่ง  

Count   

 การใช้เว็บไซต์ รวม
ใช้ ไม่ใช้

การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 

ใช้ 40% 18.14% 58.14% 
ไม่ใช้ 0% 41.86% 41.86% 

รวม 40% 60% 100% 
 

จากตารางที่1 และตารางที่2พบว่าสถานประกอบการจํานวนสูงถึง 60% ยังไม่ได้ใช้เว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองและมีสัดส่วนสูงถึง41.86% ที่ธุรกิจของตนเองไม่
มีเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 
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ตารางที่ 3  จาํนวนการใช้เว็บไซต์ของสถานประกอบการจําแนกตามขนาดของธุรกิจชุมชน 

* ขนาดของธุรกิจชุมชนแบ่งเป็น3ขนาด โดยพิจารณาจาก พื้นที่ในการรองรับลูกค้า  
ขนาดเล็ก รองรับลูกค้าได้                  1-10 คน  
ขนาดกลางได้                                 11-100 คน  
ขนาดใหญ่รองรับลูกค้าได้มากกว่า       100 คน 

Web * Size Crosstabulation 

Count   
 ขนาดร้าน รวม 

เล็ก กลาง ใหญ่
การใช้
เว็บไซต์ 

ใช้ 50 30 6 86 

ไม่ใช้ 121 8 0 129 

รวม 171 38 6 215 

 

ตารางที่ 4  สดัส่วนการใช้เว็บไซต์ของธุรกิจชุมชนจําแนกตามขนาด 

* ขนาดของธุรกิจชุมชนแบ่งเป็น3ขนาด โดยพิจารณาจาก พื้นที่ในการรองรับลูกค้า 
ขนาดเล็ก รองรับลูกค้าได้                  1-10 คน 
ขนาดกลางได้                                 11-100 คน 
ขนาดใหญ่รองรับลูกค้าได้มากกว่า       100 คน 

Web * Size Crosstabulation 

Count   
 ขนาดร้าน รวม 

เล็ก กลาง ใหญ่
การใช้
เว็บไซต์ 

ใช้ 23.25 13.95 2.8 40 
ไม่ใช้ 56.28 3.72 0 60 

รวม 79.53 17.67 2.8 100 
 

จากตารางที่3 และตารางที่4 จะเห็นได้ว่า ธุรกิจชุมชนขนาดเล็กส่วนใหญ่คิดเป็นสัดส่วน56.28% ของธุรกิจ
ชุมชนในพื้นที่ไม่ได้ใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง  
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ตารางที่ 5  จาํนวนการใช้สังคมออนไลน์ของธุรกิจชุมชนจําแนกตามของสถานประกอบการ 
* ขนาดของธุรกิจชุมชนแบ่งเป็น3ขนาด โดยพิจารณาจาก พื้นที่ในการรองรับลูกค้า  
ขนาดเล็ก รองรับลูกค้าได้                   1-10 คน  
ขนาดกลางได้                                  11-100 คน  
ขนาดใหญ่รองรับลูกค้าได้มากกว่า       100 คน 
 

SocialMedia * Size Crosstabulation 

 

 ขนาดร้าน รวม 
เล็ก กลาง ใหญ่

การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 

ใช้ 86 33 6 125 
ไม่ใช้ 85 5 0 90 

รวม 171 38 6 215 
 

ตารางที่ 6  สดัส่วนการใช้สังคมออนไลน์ของธุรกิจชุมชนจําแนกตามขนาด 

* ขนาดของธุรกิจชุมชนแบ่งเป็น3ขนาด โดยพิจารณาจาก พื้นที่ในการรองรับลูกค้า 
ขนาดเล็ก รองรับลูกค้าได้                  1-10 คน 
ขนาดกลางได้                                 11-100 คน 
ขนาดใหญ่รองรับลูกค้าได้มากกว่า       100 คน 

 

SocialMedia * Size Crosstabulation 

 

 ขนาดร้าน รวม 
เล็ก กลาง ใหญ่

การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 

ใช้ 40 15.36 2.8 58.14 
ไม่ใช้ 39.54 2.32 0 41.86 

รวม 79.54 17.68 2.8 100 
 

จากตารางที่5 และตารางที่6 พบว่า สัดส่วนการใช้ Social Media เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจตนเอง
ใกล้เคียงกัน สัดส่วนของธุรกิจชุมชนที่ไม่ใช่สังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการประชามสัมพันธ์ยังอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง 

 

 



23 
 

  2. ผลสํารวจจากธุรกิจชุมชนประกอบการแบ่งออกเป็น3กลุ่ม 
 1. เจ้าของหรือตัวแทนธุรกิจชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต้องการที่จะให้นําขอ้มูลธุรกิจของ
ตนเองไปประชาสัมพันธ์ โดยความคิดเห็นหลัก อยากให้นําเสนอสถานที่ต้ัง รายละเอียดสินค้าและบริการ 
โปรโมช่ัน ลงในเว็บไซต์  มีเจ้าของธุรกิจบางส่วนเมื่อทราบว่าทางทีมเก็บข้อมูลมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร์กต้็องการนําเอาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ ฝากแผน่พับเข้ามาติดในบริเวณมหาวิทยาลัยด้วย  
 2. เจ้าของหรือตัวแทนธุรกิจชุมชนไม่ออกความเห็น ยินดีใหถ้่ายรูป และขอ้มูลสินค้าบริการเบื้องต้น  
 3. เจ้าของหรือตัวแทนธุรกิจชุมชนไม่ให้ข้อมูล และไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจตนเองออกเผยแพร ่

 ความต้องการการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มิได้แสดงความคิดเห็นในส่วนนี้มากนัก มีความเห็นหลักต้องการให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในพื้นที่, ต้องการให้ดูแลเรื่องเก็บขยะ, และต้องการการจัดการจราจรช่วงเย็นบริเวณตรง
ข้ามมหาวิทยาลัยมหิดลช่วงถนนพุทธมณฑลสายสี่ เป็นต้น 

แนวทางการสร้างเวบ็ไซต์และสังคมออนไลน ์
เจ้าของหรือตัวแทนธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบที่นําเสนอต้องเป็นในรูปแบบไหน 
แต่พิจารณางานพัฒนาเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ที่ทางทีมวิจัยสร้างเป็นช่องทางเสริม ให้นําข้อมูลธุรกิจของ
ตนเองไปประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการบางส่วนสนับสนุนเนื่องจากอาจเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่ม
นักศึกษาได้ดี เป็นต้น 

      รูปแบบเว็บไซต์และ สงัคมออนไลนม์ีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
*URL ของเว็บไซต์ คือ http://kin-u.rmutr.ac.th/   
  URL ของเพจเฟสบุ้ค คือ https://www.facebook.com/Kinu24hours  
โดยผู้ใช้สามารถใช้โทรศพัท์มือถือที่มีทีแ่สกน QR code เข้าชมเว็บไซต์และเพจเฟสบุ้คได้ในรปูที่มQีR 

code ประกอบอยู*่ 
**  ดาว์นโหลด QR Code Reader ได้ฟรีจาก App Store สําหรับโทรศพัทม์ือถือระบบ IOS และ Play 

store สําหรับโทรศพัทม์ือถอืระบบAndroid  และใช้แสกน QR code ที่แสดงเพื่อเขา้สู่เว็บไซต์ได้** 
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงหน้าแรกของเว็บไซต์กินอยู่พุทธมณฑล 
ผู้ใช้สามารถเลอืกหมวดหมู่ของสินค้าและบริการ และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของธุรกิจในหมวดนั้นได้ดัง
แสดงในภาพที่ 3 และ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการเลือกหมวดหมู่ของเว็บไซต์กินอยู่ พุทธมณฑล 
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงธุรกิจชุมชน ร้านคาเฟ่ ศาลายา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 รายละเอียดของร้านคาเฟ่ ศาลายา สินค้าและบริการ เวลาที่เปิดให้บรกิาร พร้อมตําแหน่งที่ต้ัง 
ภาพบรรยากาศร้าน 
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ภาพที่ 6 ภาพรายละเอียดของร้านรักสวย รักงาม สินค้าและบริการ เวลาที่เปิดให้บริการ พร้อมตําแหน่งที่ต้ัง 
รูปภาพบรรยากาศร้าน 
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ภาพที่ 7 ภาพรายละเอียดของร้านสมเกียรติการาจ เวลาที่เปิดให้บริการ พร้อมตําแหน่งที่ต้ัง รูปภาพ
บรรยากาศร้าน 
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ภาพที่ 8 หน้าแรกของเพจเฟสบุ๊ค กินอยู่ พทุธมณฑล 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 รายละเอียดธุรกิจชุมชนถูกจัดเรียงให้อยู่เป็นอัลบ้ัมในเพจ 

 
 
 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 แสดงภาพร้านค้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ในเพจกินอยู่พุทธมณฑล 
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 ภาพที่ 11 แสดงรูปร้านค้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ในเพจกินอยู่พุทธมณฑล2 
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ภาพที่ 12 แสดงรายละเอียดของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่ประชาสัมพันธ์อยู่ในเพจกินอยู่พุทธ
มณฑล 
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ภาพที่13 แสดงรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกของเพจกินอยู่พุทธมณฑล 
 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงช่วงอายุของแฟนเพจกินอยู่พุทธมณฑล 
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3. ผลสํารวจความคิดเหน็ของตัวแทนหรือเจ้าของธรุกิจชมุชนที่มีต่อเวบ็ไซต์และสงัคมออนไลน์กินอยู่
พุทธมณฑล 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงสัดส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ ประเภทธุรกิจของเจ้าของหรือตัวแทน
ธุรกิจชุมชน 

คุณสมบัติ สัดส่วน

เพศ:                      ชาย 
                            หญิง 
 
อายุ:                       0-15 ปี 
                           15-30 ปี 
                           31-45 ปี 
                           46-60 ปี 
                           61ปีขึ้นไป 
 
ระดับการศึกษา:        ประถม  
                            มัธยม   
                            ปวช/ปวส        
                           ปรญิญาตรี  
                           สูงกว่าปริญญาตร ี
 
ประเภทของธุรกิจ:         การศึกษา  
                               ค้าปลีก – ค้าส่ง   
                               บริการยานยนต์  
                               สุขภาพและความงาม                      
                               อาหารและเครื่องดื่ม                    
                              เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา  
                              เครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์  
                              งานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร 

54.8
45.2 
 
0 
25.8 
34.8 
29 
10.3 
 
0 
14.8 
25.8 
46.5 
12.9 
 
1.3 
33.5 
1.9 
6.5 
52.3 
1.9 
.6 
1.9 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อเว็บไซต์ และ สังคมออนไลน์ 

 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพอใจ 

                      ด้านคุณภาพของเนื้อหา  
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ 3.9355 1.03750 มาก
2. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น 4.0194 1.03289 มาก
3. ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ 3.9871 1.07069 มาก
4. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์ 3.2968 .83879 ปานกลาง
5. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 3.7097 1.17864 มาก
                    ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ  
1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์ 4.3677 .62439 มากที่สุด
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.4387 .55927 มากที่สุด
3. เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย 4.3097 .75221 มากที่สุด
4. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 3.9806 .91503 มาก
5. สีพื้นหลังกบัสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 3.9806 .63931 มาก
6. ขนาดตัวอักษร และรปูแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 

4.3032 .76764 มากที่สุด

                  ความพึงพอใจโดยภาพรวม  
ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหา 4.2903 .67389 มากที่สุด
ภาพรวมความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ 4.1290 .77886 มาก
ภาพรวมความพึงพอใจในเว็บไซต์ กินอยู่พุทธมณฑล 4.0968 .77940 มาก
ภาพรวมความพึงพอใจต่อเพจเฟสบุ๊ค กินอยู่พุทธมณฑล 4.1161 .90421 มาก
 

 

จากตารางที่8 ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อ ความสวยงาม ความทนัสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์, การ
จัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย ขนาดตัวอักษร และ
รูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด  
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นส่วนของเนื้อหาของ
ธุรกิจชุมชนที่ทางทีมงานเก็บรวบรวมมาต้องเพิ่มเติมให้ดีมากย่ิงขึ้น 
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ตารางที ่ 9 ตารางแสดงความพึงพอใจของเจ้าของหรือตัวแทนธุรกิจชุมชนที่มีต่อเว็บไซต์และเพจเฟสบุ้คใน
ด้านคุณภาพของเนื้อหาจําแนกตามอายุ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน องค์ประกอบ ช่วงอายุ 

ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในเว็บไซต์ 

16-30ปี 40 4.0000 .98710 
31-45 54 4.1667 .90596 
46-60 45 3.6000 .98627 

61ขึ้นไป 16 3.9375 .77190 
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูล
ไปยังเว็บไซต์อื่น 

16-30ปี 40 4.0750 .85896 
31-45 54 4.0185 .83532 
46-60 45 3.8444 .90342 

61ขึ้นไป 16 4.3750 .50000 
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ 16-30ปี 40 4.0750 .99711 

31-45 54 4.0741 .96840 
46-60 45 3.6444 .82999 

61ขึ้นไป 16 4.4375 .62915 
ความเหมาะสมของข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ 

16-30ปี 40 3.2500 .92681 
31-45 54 3.4630 .81757 
46-60 45 3.2222 .82266 

61ขึ้นไป 16 3.3125 .94648 
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 16-30ปี 40 4.0750 1.04728 

31-45 54 3.6667 1.21314 
46-60 45 3.4000 1.11600 

61ขึ้นไป 16 3.8125 1.37689 
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงความพึงพอใจของเจ้าของหรือตัวแทนธุรกิจชุมชนที่มีต่อเว็บไซต์และเพจเฟสบุ้คใน
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบจําแนกตามอายุ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน องค์ประกอบ ช่วงอายุ 

ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ
ของหน้าเว็บไซต์ 

16-30ปี 40 4.2750 .59861 
31-45 54 4.4815 .63664 
46-60 45 4.2222 .63564 

61ขึ้นไป 16 4.6250 .50000 
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการ
อ่านและการใช้งาน 

16-30ปี 40 4.3000 .51640 
31-45 54 4.3889 .62696 
46-60 45 4.5556 .50252 

61ขึ้นไป 16 4.6250 .50000 
เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย 16-30ปี 40 4.2000 .82275 

31-45 54 4.3519 .82776 
46-60 45 4.3333 .63960 

61ขึ้นไป 16 4.3750 .61914 
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความ
เหมาะสม 

16-30ปี 40 4.1750 .95776 
31-45 54 4.0556 .99843 
46-60 45 3.6000 .68755 

61ขึ้นไป 16 4.3125 .79320 
สีพื้นหลังกับสตัีวอักษรมีความ
เหมาะสมต่อการอ่าน 

16-30ปี 40 4.0750 .65584 
31-45 54 4.0926 .62249 
46-60 45 3.7111 .54864 

61ขึ้นไป 16 4.1250 .71880 
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร 
อ่านได้ง่ายและสวยงาม 

16-30ปี 40 4.3500 .57957 
31-45 54 4.4074 .74018 
46-60 45 4.1556 .92823 

61ขึ้นไป 16 4.2500 .77460 
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงความพึงพอใจของเจ้าของหรือตัวแทนธุรกิจชุมชนที่มีต่อเว็บไซต์และเพจเฟสบุ้คใน
ความพึงพอใจโดยภาพรวมจําแนกตามอายุ 

จํานวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน องค์ประกอบ ช่วงอายุ 

ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพ
ของเนื้อหา 

16-30ปี 40 4.2500 .70711 
31-45 54 4.4444 .69137 
46-60 45 4.1333 .58775 

61ขึ้นไป 16 4.3125 .70415 
ภาพรวมความพึงพอใจในการ
ออกแบบเว็บไซต์ 

16-30ปี 40 4.0250 .69752 
31-45 54 4.2222 .88310 
46-60 45 4.0889 .76343 

61ขึ้นไป 16 4.1875 .65511 
ภาพรวมความพึงพอใจในเว็บไซต์ 
กินอยู่พุทธมณฑล 

16-30ปี 40 4.0500 .74936 
31-45 54 4.0926 .91669 
46-60 45 4.1111 .64745 

61ขึ้นไป 16 4.1875 .75000 
ภาพรวมความพึงพอใจต่อ 
เพจเฟสบุ๊ค กินอยู่พุทธมณฑล 

16-30ปี 40 4.1000 .87119 
31-45 54 4.0000 1.00939 
46-60 45 4.1556 .85162 

61ขึ้นไป 16 4.4375 .72744 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวิจัย 
ความพอใจของผู้ประกอบการ 
          ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อ ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์, การ
จัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย ขนาดตัวอักษร และ
รูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด  
         ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นส่วนของ
เนื้อหาของธุรกิจชุมชนที่ทางทีมงานเก็บรวบรวมมาต้องเพิ่มเติมให้ดีมากย่ิงขึ้น  
         ในภาพรวมด้านความพึงพอใจพบว่า คะแนนในแต่ละด้านยังค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ประกอบการ
ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โอกาสที่จะได้รับความคิดเห็นในเชิงลบจึงมีน้อย   
 

2.  การอภิปรายผล   
ปัญหาที่พบในการเกบ็ข้อมลูทําเว็บไซต์และสังคมออนไลน์กับธุรกิจชมุชน  

โครงการจัดทําเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ได้รับการสนับสนนุจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสนิทร์ ผู้ประกอบการไม่มีค่าใชจ้่ายใดๆ โดยทกุครั้งที่คณะจดัเก็บข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา 
และ อาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะมกีารแสดงตัวว่ามาจากทางมหาวิทยาลัยทุกครั้ง และ 
แจ้งให้ทราบถงึรายละเอียดโครงการเบื้องต้น แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการบางส่วน เลือกที่จะไม่ให้ข้อมลู และ ขอ
คณะผู้จัดทําอย่างสุภาพว่าไม่ต้องการให้ข้อมูลของธุรกิจของตนอยู่ในเว็บไซต์ของโครงการ  

เมื่อทางคณะผู้จัดทําได้พูดคุยกับทางผู้ประกอบการและจากการสังเกตถึงปัญหาดังกล่าว ได้สรุปเป็น
แนวคิด2ประเด็นดังนี้  
 1. ทางผู้ประกอบการคิดว่าทางคณะจัดเก็บข้อมูล มาจากทางหน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบเรื่องภาษี
จากการเก็บข้อมูลธุรกิจชุมชนทางคณะผู้จัดทําที่เป็นอาจารย์ประสบปัญหาในการเกบ็ข้อมูลมากกว่านักศึกษา
เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบธุรกิจ อีกทั้งธุรกิจชุมชนส่วนใหญม่ีแนวโน้มจะอยู่นอก
ระบบจึงไม่พร้อมที่จะนําเสนอข้อมูลของธุรกิจตนเอง สอดคล้องกับข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยเพื่อ 
การพัฒนาประเทศไทย“ไทยยังมีความเสี่ยงสูง ในแง่มีจดุอ่อนการบริหาร และปรับปรุงความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น
ทางเศรษฐกิจ ในแง่ขนาดเศรษฐกิจอยู่นอกระบบ (Informal Sector) พิจารณาจากสัดส่วนแรงงานกว่า 50% 
ของทั้งหมดที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม สว่นภาคการผลิต คือ กลุ่มธุรกจิที่ไม่ได้จดทะเบียน และไมส่ามารถ
เข้าถึงการเงินในระบบธนาคารได้ ถือว่ามีสัดส่วนขนาดใหญม่าก โดยโครงสร้างแรงงานกับธุรกิจนอกระบบ 
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ต้องแก้ไข เพื่อสร้างความได้เปรียบ และทําให้เกิดผลดีต่อการปรับปรุงนโยบายบริหารจัดการลดความเสี่ยงทุก
ระดับทุกภาคส่วน ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ” 
2. ทางผู้ประกอบการกลัวว่าข้อมูลของธุรกิจตนเองอาจถูกเลียนแบบได้ เช่น บางธุรกิจอนุญาตให้ถ่ายรูป
ภายนอกแต่ ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปภายในร้าน และ ไม่อนญุาตให้ถ่ายรูปสินค้าภายในร้าน 

 

3.  ข้อเสนอแนะ  
1.  การจัดทําเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ในอนาคต คณะผู้จัดทําควรประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจในชุมชนทราบถึง
รายละเอียดโครงการเบื้องต้นก่อนเพื่อสะดวกการจัดเก็บข้อมูล 
กําหนดขอบเขตเนื้อหา และรวบรวมข้อมูลเนื้อหา 

2. นอกจากหน้าเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลข่าวสาร, รายละเอียดสินค้าหรือบริการ, วิธีซื้อสินค้า แล้ว
อาจเพิ่มเติมหน้าข้อมูลต่อไปนี้ 
– หน้ารับข้อเสนอแนะ (Feedback) : เพื่อนําไปปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า หรือการให้บริการ 
– คําถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ – Frequently Asked Questions) : รวบรวมคําถามที่ผูใ้ช้บริการมักจะถาม
ไว้ เพื่อประหยัดเวลาทั้งคนถาม-คนตอบ 

3. เมื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหาเสร็จแล้ว ควรมีการวางแผนว่าสามารถรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งใดได้บ้าง จะ
จัดเตรียมได้อย่างไร เช่น เป็นข้อมูลที่เราคิดและนําเสนอเอง การสัมภาษณ์ หรือนําข้อมูลมาจากสื่ออื่น เช่น 
หนังสือ หนังสอืพิมพ์ แมกกาซีน เว็บไซต์  และต้องสํารวจด้วยว่าจะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
ก่อนหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
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ภาคผนวก ข  แบบสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็น 
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ภาคผนวก  ค   

 
จํานวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ยังไม่ที่ตัวเลขอย่างเป็นทางการออกจากหน่วยงานในพื้นที่ และ

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

 
 

 ภาพแสดงพื้นที่บริเวณตลาดศาลายาติดต่อกับถนนพุทธมณฑลสายสี่ อ้างอิงจากเว็บไซต์ Google 
จากภาพจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ Google แสดงสถานประกอบการและร้านค้าประมาณ14
แห่ง ซึ่งขัดกับความเป็นจริง บริเวณตลาดศาลายาด้านหน้ามีแผงให้เช่าร้านค้ามากกว่า 50 ร้าน จากการเก็บ
ข้อมูลของทีมงานวิจัย 
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 โทรศัพท์มือถือ 088 909 2540 
 Email     Pawarit.Thai@gmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา   

 2549 วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต สาขา คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 2553 Master of Business, Victoria University   

 
5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 การจัดการองค์การ 
 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน
การทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอ
การวิจัย  
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