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บทน า 
 
ความเป็นมาของปัญหา 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs เป็นการด าเนินธุรกิจที่ก าลังแพร่หลายในการท า
ธุรกิจด้านต่าง  ๆทั่วทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ในประเทศไทย ก็ถือ
ได้ว่าเป็นกลุ่มพลังที่ใหญ่ที่สุดของภาคธุรกิจที่มีประมาณกว่าร้อยละ 85 ของรายที่ยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบันและมีบทบาทแสดงความส าคัญต่อระบบเศรฐกิจและสังคมไทยมาแต่
อดีต เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทั้งในแง่ของการสร้างงาน สร้าง
มูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ในบทบาทที่หลากหลาย คือ เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ 
นับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ท าหน้าที่ทั้งด้านการสร้างสรรค์และอ านวยความสะดวกต่อธุรกรรมทางเศรฐ
กิจ แต่หลังจากประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเมื่อปี 2540 ท าให้ค าว่า 
SMEs กลับยิ่งเริ่มมีความโดดเด่นและคุ้นหูคนไทยมากขึ้น (กรมสรรพากร, 2551) และถือได้ว่าเป็นกลุ่ม
ธุรกิจที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการเกิดใหม่และเติบโตอย่าง
รวดเร็วอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs สามารถเรียกอีก
อย่างได้ว่าเป็นกลุ่ม “emerging country” หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกคือ กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา และใน
กลุ่มนี้เองได้รวมถึงประเทศไทยด้วย กลุ่มธุรกิจนี้ไม่ได้มีการจ ากัดเขตแดนการค้าระหว่างประเทศและใน
ประเทศ ดังนั้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs จึงมีอยู่กระจายทั่วพื้นที่ได้ทั้งในและ
ต่างประเทศและเกิดใหม่อยู่มากขึ้นเรื่อยๆ และมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านการตลาดและการขาย จึงท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ต้องหาแนวทางหรือวิธีการเข้าถึงลูกค้าในทุก
รูปแบบเพื่อช่วยลดต้นทุน และการใช้การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ไม่ใช่เป็นการใช้เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดโดยเจาะจงที่การโฆษณาเป็นหลัก แล้วใช้การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ 
การขายตรงเป็นตัวเสริม แต่เป็นการใช้อย่างหลากหลายร่วมกัน ทั้งนี้  เกิดจากการวิเคราะห์จาก
เรื่องสภาพแวดล้อม และสภาวะการทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการ
รวมพลัง (เรวัต ตันตยานนท์, 2551)  

ปัจจุบันการสื่อสารทางการตลาด ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs 
เริ่มมีการสื่อสารและให้ข้อมูลสินค้าอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และยังสื่อสารข้อมูลสินค้าและบริการตรง
ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารที่เรียกว่า สื่อ
ออนไลน์” สื่อนี้ถือเป็นช่องทางที่ส าคัญมากอีกช่องทางหนึ่ง เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารที่เปลี่ยนไปตาม
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พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีจ านวนมาก ทั้งในรูปแบบ
ส่วนบุคคลหรือองค์กร โดยมีผลส ารวจการเจริญเติบโตของ online media และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามด้านล่างนี้ (Chris Schaumann, 2551) 
 

 
 
ภาพก1กกแสดงผลส ารวจการเจริญเติบโตของ online media และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 
 
ที่มา:กComScore and Research, 2008 
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ภาพก2กกแสดงผลส ารวจการเจริญเติบโตของ online media และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 
 
ที่มา:กNeo and oglivy, 2010 
 

จากการรวบรวมสิบอันดับสุดยอด Social Media ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2010 

1.กกFacebook (Social Network)  
2.กกYoutube (Video Sharing)  
3.กกHi5 (Social Network)  
4.กกBlogger (Blog)  
5.กกWikipedia (Wiki)  
6.กก4shared (File Sharing)  
7.กกmediafire (File Sharing)  
8.กกexteen (Blog)  

http://facebook.com/
http://youtube.com/
http://hi5.com/
http://blogger.com/
http://wikipedia.org/
http://4shared.com/
http://mediafire.com/
http://exteen.com/
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9.กกbloggang (Blog)  
10.กกmultiply (Blog & Photo Sharing)  
จะเห็นว่าคนไทยนิยมใช้ Social Network, Video Sharing, Blog, Wiki และ File Sharing เป็น

ส่วนใหญ่ และ twitter ตามมาอยู่ที่อันดับ 11 ข้อมูลจาก (Keng, 2551) 
ผู้อ านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ไอเดียการสื่อสาร มายด์แชร์ บอกว่า Social Media คือ วัฒนธรรม

ของการแสดงออก" ซึ่งหมายถึง การที่คนในสังคม ร่วมมือกันสร้าง"กระแสซึ่งก่อให้เกิด ผลกระทบทางสังคม 
ในรูปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ การแสดงออกด้วยการเข้ามาร่วมสร้างกระแสด้วยกันของผู้คนจากที่ต่างๆ กัน 
นอกจากนี้ Social Media สามารถรองรับกิจกรรมการแสดงออกต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการ
แบ่งปันแนวความคิด การร่วมมือและการท างานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ การแสดงออกทาง
อารมณ์ การค้าขาย การสนทนาโต้ตอบที่รวดเร็ว รวมไปถึงการค้นหาผู้คนที่อาจจะเป็นเพื่อนที่ดี เป็น
พันธมิตรทางธุรกิจหรือแม้แต่คนรัก (ธัญญารัตน์ ศรีพิพัฒน์,  2552) 

การด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ผู้ประกอบการย่อมมีวัตถุประสงค์หลัก
หรือเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจไม่ต่างกับการด าเนินธุรกิจขนาดใหญ่ คือ ต้องการให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จและเป็นที่รู้จักและยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จึงส่งผลให้การด าเนินธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมหรือ SMEs จึงประสบปัญหาด้านการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การแข่งขันคุณภาพ
สินค้าและบริการ การแข่งขันด้านราคา และรวมถึงการแข่งขันด้านเทคโนโลยี และเพื่อเป็นการตอบสนอง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการในปัจจุบัน จ าเป็นอย่างมากที
ผู้ประกอบการต้องท าการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่อออนไลน์หรือเว๊บไซต์ เนื่องจากสื่อ
ออนไลน์หรือเว๊บไซต์มีต้นทุนการด าเนินธุรกิจที่ค่อนข้างถูก (วิทวัส ชัยปาณี, 2552) และ (กษมาช นีร
ปัทมะ, 2552) กรรมการบริหารสื่อออนไลน์ ท้อปสเปซ เผยว่า แนวโน้มการเติบโตของ สื่อออนไลน์ 
ปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 1% เป็น 2% หรือเกือบ 2,000 ล้านบาท จากตลาดโฆษณารวมเม็ดเงิน 9 
หมื่นล้านบาท โดยมีปัจจัยมาจากกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง ซึ่งมีงบ 10-40 ล้านบาท. สื่อออนไลน์จึง
สามารถช่วยลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจไปได้มาก และสามารถตรวจสอบ พร้อมประเมินผลความพึงพอใจ
หรือความนิยมชมชอบของสินค้าและบริการจากผู้บริโภคได้โดยตรงจากการเขียนบรรยายประสบการณ์ 

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์และความส าคัญทั้งสองด้านในการด าเนิน
ธุรกิจกับสื่ออนไลน์ ถือเป็นกิจกกรรมทางการตลาดอย่างหนึ่ง ที่ชี้ให้เห็นว่าชิวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไป 
ได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับสื่อหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น และเป็นองค์ประกอบส าคัญในการส่งเสริม
การตลาด ที่สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น และมีความหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลสินค้าและ
บริการได้อย่างตรงจุด และโดนใจกลุ่มเป้ามหายอย่างยิ่งขึ้น เพราะหากการท าการตลาดสามารถเข้าถึง

http://bloggang.com/
http://multiply.com/
http://www.alexa.com/
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=สื่อออนไลน์
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=สื่อออนไลน์
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กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมากได้ ก็หมายถึงการด าเนินธุรกิจก็จะมีคนรับรู้และรู้จักมากขึ้น ส่งผล
ให้โอกาสทางการขายก็มากขึ้นตามเช่นกัน ดังนั้นสื่อออนไลน์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรศึกษารูปแบบ
ของสื่อออนไลน์ที่เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือSMEs เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ด าเนินธุรกิจได้ออย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการด าเนินธุรกิจและท าการตลาดได้อย่างแบบถูกทิศถูกทาง
อีกด้วย 

 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา  

1.กกเพื่อศึกษารูปแบบของสื่อออนไลน์ต่างๆ  
2.กกเพื่อศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการต่อรูปแบบของสื่อออนไลน์ 
3.กกเพื่อศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมและควรจะเป็นของรูปแบบสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการ

ส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งน้ี คือ 

1.กกค้นพบรูปแบบของสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่ใช้กันอยู่แพร่หลายเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้
มากขึ้น 

2.กกค้นพบรูปแบบของสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ 
SMEs   เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาด 

3.กกค้นพบแนวทางในการออกแบบที่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหรือ SMEs  
 
ค าถามน าวิจัย 

1.กกรูปแบบสื่อออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีรูปแบบอย่างไร  
2.กกรูปแบบสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ควร

เป็นอย่างไร 
3.กกการออกแบบสื่อออน์ไลน์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ควร

เป็นอย่างไร 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
ผู้ท าวิจัยท าการศึกษารูปแบบของการสื่อสารออนไลน์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย

ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยศึกษาจาก
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็น Key Informent จากนักวิชาการด้านการตลาดและผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ที่ใช้สื่อออนไลน์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs หมายถึง กิจการที่เกิดจากการผลิต
สินค้าหรือบริการ ซึ่งผลผลิตของสินค้าหรือบริการนั้นได้มาตรฐานสากลและสามารถสร้างรายได้ 
โดยใช้ทุนประกอบการไม่มาก หรือใช้เงินในขอบเขตที่ไม่เกินความสามารถของสถาบันการเงินใน
ปัจจุบันจะรับได้ ซึ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ว่านี้มีทั้งในภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม 
และการบริการ อ่ืนๆ และที่ส าคัญ SMEs จะเป็นเครื่องมือของชุมชนในการเลือกเข้าสู่โลกาภิวัฒน์ 
(Globalization) รวมทั้งเป็นกลไกรองรับ (Shock Absorber) ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจที่จะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต 

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายที่ท าขึ้นเพื่อการสนับสนุนให้เกิดการ
รับรู้ สนใจ ยอมรับ ปราถนาอยากทดลองใช้ หาซื้อ และเกิดการซื้อซ้ าในตัวสินค้าหรือบริการที่ได้ท า
การสื่อสารออกไปในแต่ละช่องทางของนักการตลาด 

การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลโดยผ่านช่องทางต่างๆ และเป็นการ
สื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและไปในทิศทางเดียวกัน 

ออนไลน์ หมายถึง ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงตัวผู้รับสารได้โดยตรงจากหน้าเว๊บไซต์
หรือหน้าอินเทอเน็ต ซึ่งข่องทางนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้ชัดเจน  และเป็นการ
สื่อสารที่วัดผลได้ค่อนข้างแม่นย า อาทิ นับจ านวนคลิ๊กในการเข้าชมเว๊บไซต์นั้นหรือการใ ห้เรท       
ต้ิงแบบ เมื่อเอยเมื่อนั้น (Real Time) เพื่อเป็นการทดสอบและส ารวจว่ามีคนสนใจและเข้ามาดู
โฆษณาในแต่ละหน้าเว็บไซค์เป็นจ านวนเท่าไหร่ 

รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่าง  ๆ ที่ผู้เสนอ
รูปแบบดังกล่าวได้ค้นหาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 
ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป หรือ  
 รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวแทนของโครงสร้างทางความคิด หรือองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญของเรื่องที่ท าการศึกษาหรือค้นหา 
 
  


