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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ และงานวิจัยที่ทันสมัย และสอดคล้อง
กับเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในด้านการตลาด  การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถสบืค้นผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ แก่
ประชาชนทั่วไป 

3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการบริหาร ผ่าน
กระบวนการเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการค้นคว้าของนักวิชาการที่หลากหลายด้าน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วารสารการตลาด และการสื่อสาร ได้ด าเนินการมาจนใกล้สิ้นสุดปี 2556 
แล้ว ซึ่งเนื้อหาสาระในฉบับนี้ยังคงน าเสนอแง่มุม ความรู้ ที่หลากหลายของบทความวิชาการทางด้าน 
การตลาด และการสื่อสาร นักวิชาการ นักเรียน หลายๆท่านได้น ามาเสนอบทความที่น่าสนใจมายังกอง
บรรณาธิการเพื่อด าเนินการพิจารณา และตรวจสอบบทความเหล่านั้น ซึ่งก็ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
เชิงวิชาการจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าให้บทความเหล่านั้น
ทรงคุณค่าและเป็นที่น่าเชื่อถือ บุคคลท่านใดสนใจจะส่งบทความหรือ ต้องการอ้างอิงข้อมูลเหล่านั้น ท่าน
สามารถติดตามใดทางเว็บไซด์ของทางวารสารครับ 

วารสารฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้เสนอหัวข้อเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ นั้นก็คือ หัวข้อ แผนธุรกิจ
สมัยใหม่ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา หรือ ผู้มีสนใจ ที่ได้คิดแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ
ในปัจจุบัน ได้น าความคิดและแผนการด าเนินการของตน ออกมาเผยแพร่ให้กับ บุคคลผู้ที่สนใจ ได้ใช้
เป็นแหล่งความรู้ และ สามารถน าแนวความคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ ธุรกิจของตนเอง 
นอกจากนี้ ผู้ที่ก าลังจะเร่ิมธุรกิจ แต่ยังไม่มีแนวคิดของตนเอง อาจจะใช้เนื้อหาในหัวข้อ แผนธุรกิจ
สมัยใหม่ เพื่อเป็นตัวจุดประกายทางความคิด และ เร่ิมต้นด าเนินธุรกิจได้เร็วขึ้น 

ส าหรับสาระความรู้ ความหลากหลายในแง่มุมต่างๆ ท่านสามารถติดตามใดในเนื้อหาด้านใน ซึ่ง
ทางกองบรรณาธิการวารสารการตลาด  และการสื่อสาร  จะยังคงพัฒนาและน าเสนอ เนื้อหาเชิงวิชาการ
ต่อไป พบกันฉบับหน้าครับ 
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