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บทคัดยอ  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําทฤษฎีทางการตลาดที่เรียกวา 5W1H มาเพ่ิม

ประสิทธภิาพการสื่อสารการตลาดผาน LINE Official Account (LINE OA) ใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ

ไดอยางมีประสิทธภิาพมากขึ้น โดยนําฟงกชัน่ตาง ๆ ของ LINE OA มาใชสื่อสารการตลาดกับผูใชบริการ 4 รูปแบบ 

ไดแก การพัฒนาฟงกช่ันการสราง QR Code เพ่ือการเขาใชพ้ืนท่ีหองสมุด การใชงานฟงกชั่น LINE MyShop เพื่อ

การตอบคําถามและชวยเหลือผูใชบริการ การใชฟงกชั่นบรอดแคสต (Broadcast) เพื่อเปนชองทางประชาสัมพันธ

ขาวสารและบริการ และการใชฟงกช่ัน Reward Card เพื่อจัดกิจกรรมลูกคาสัมพันธเพ่ือสรางความผูกพันกับ

ผูใชบริการ พบวา ผูใชบริการไดรับการสื่อสารบริการขาวประชาสัมพันธของสํานักหอสมุด ผานการนําเสนอใน

รูปแบบท่ีทันสมัยและสวยงามมากข้ึน เขาถึงกลุมเปาหมายที่ใชงานผานอุปกรณบนออนไลนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น LINE 

OA จึงเปนแพล็ตฟอรมหนึ่งที่นาสนใจ ที่หองสมุดสามารถประยุกตจากเรื่องธุรกิจมาเปนเรื่องการใหบริการไม

แสวงหากําไร แตกลับไดรับความพึงพอใจจากผูใชบริการ และเขาถึงผูใชบริการไดมากขึ้น  

 

คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาด, ไลนออฟฟเช่ียลแอคเคานต, ทฤษฎี 5W1H 

 

ABSTRACT 

Khon Kaen University Library has applied a marketing communication “ 5W1H 

theory” to optimize marketing communication through LINE Official Account (LINE OA) in order to 

meet the needs of our users more efficiently.  Functions of LINE OA's are used to communicate 

with the library users in 4 ways, the development of a QR code for accessing the library area, the 

use of LINE MyShop for answering questions and helping users, the use of Broadcast function to 

promote news and services, and the use of LINE Reward Card to organize customer relationship 

activities.  This study found that our library users received the library's communication service and 



press release through a more modern and beautiful communication model. This new model is also 

more efficient in reaching audiences using online devices.  The new communication model using 

LINE OA is, therefore, an interesting platform which most libraries can apply from business to non-

profit service and yet offer more users' satisfaction and reach out to a larger group of library users. 
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บทนํา 

ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยี 5G ที่มาเขามีบทบาททุกวงการ ไมวาจะเปนวงการธุรกิจ  

วงการศึกษาเองก็หลีกหนีไมพนท่ีจะตองมีการปรับตัวใหทันตอยุค Internet of things (IoTs) ที่เชื่อมตออุปกรณ 

ตาง ๆ เขากับชีวิตประจําวันของมนุษยผานอินเทอรเน็ต We Are Social และ Hootsuite ท่ีทําการเก็บขอมูลการใช

งานดิจิทัลของทั่วโลก ไดเผยสถิติการใชงานดิจิทัล (Digital) ของประเทศไทย ป 2021 พบวา จํานวนประชากรของ

ประเทศไทยทั้งหมด 69.88 ลานคน คนไทยสวนใหญใชเวลาเฉลี่ยในการเขาถึงสื่อบนอินเทอรเน็ต 8 ชั่วโมง 44 นาที

ตอวัน เพราะเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เขามา ทําใหวงการหองสมุดมีการปรับตัว ใหบริการผานออนไลนมากยิ่งขึ้น (ลลิตา 

สันติวรรักษ, 2564) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หองสมุดทั่วโลกตอง

เผชิญกับโรคโควิด-19 หองสมุดในตางประเทศตางตองปรับตัวในการบริการ Neog (2020) ไดทําการศึกษาการ

ใหบริการหองสมุดผาน Social Media หองสมุดมหาวิทยาลัย 4 แหงของรัฐ Assam ประเทศอินเดีย ในชวงล็อก

ดาวน พบวา การใชโซเชียลมีเดียในการใหบริการหองสมุดในชวงล็อกดาวนมีความสําคัญมากที่สุด กวารอยละ 75 

เพื่อเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด รอยละ 25 เพื่อสนับสนุนผูใชในชวงการระบาด COVID-19 และเพ่ือ

แจงใหผูใชทราบเก่ียวกับขอมูล สอดคลองกับการศึกษาของ Koulouris, Vraimaki, & Koloniari (2020, p. 30) 

ศึกษา COVID-19 และการใชสื่อสังคมออนไลนของหองสมุดในประเทศกรีก เฟสบุคเปนแพลตฟอรมที่ใชมากที่สุด 

ขณะที่การสื่อสังคมออนไลนสวนใหญในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหองสมุด ในชวงระหวางการล็อกดาวน 

COVID-19 โซเชียลมีเดียชวยใหบรรณารักษตอบสนองผูใชทางออนไลนไดอยางรวดเร็วกับสถานการณใหม สิ่งท่ีตอง

คํานึงคือการรักษาจํานวนผูติดตามปจจุบันควบคูไปกับการเพ่ิมฐานผูติดตามกลายเปนความทาทายที่ใหญที่สุดในการ

ใชโซเชียลมีเดียที่หองสมุดตองเผชิญในระหวางการล็อกดาวน COVID-19  

ในประเทศไทยหองสมุดตางตองปรับการบริหารจัดการหองสมุดอยางกะทันหัน ไมวาจะเปนการ

ปดหองสมุดในทางกายภาพเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค แตการใหบริการยังคงมีอยู ขณะที่หองสมุดหลาย

แหงก็เพิ่มรูปแบบและชองทางการใหบริการมากข้ึนเพื่อรองรับกับความตองการสารสนเทศของผูใชในสถานการณ

วิกฤติ (ปราณี อัศวภูศิตกุล และ สุภาพร โรจนศุภมิตร, 2564, น. 67) จากการสํารวจการปรับตัวของหองสมุดใน

ประเทศไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบวา ดานการบริการ มีการปรับเปลี่ยนการ

ใหบริการเปนเนนการใหบริการทางออนไลนมากขึ้น เพิ่มชองทางการสื่อสารหรือตอบคําถามทางสื่อสังคมออนไลน 

(กัลยา ยังสุขยิ่ง, 2563, น. 89)    

ในปจจุบันเกือบทุกหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไดนําแอพพลิเคช่ันไลน (Application LINE) มา

ใชเพ่ือเปนการสื่อสารบริการกับผูใชบริการ เชนเดียวกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนํา LINE Official 



Account หรือ LINE OA ในช่ือ @KKULibrary มาใชตั้งแตเดือนมิถุนายน 2558 เพ่ือการประชาสัมพันธบริการและ

ขาวสารของหองสมุด และในเดือนเมษายน 2563 ไดปรับมาใช LINE Messaging API มาใช ในช่ือ @KKULib เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพและสรางคุณคาใหกับบริการของหองสมุดมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันมีจํานวนผูติดตามท้ังสิ้น 15,578 

คน (ขอมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564) ถือเปนการเพิ่มภาพลักษณในดานความทันสมัย และตอบโจทยพฤติกรรม

การใชงานของผูใชบริการในปจจุบัน 

จากขอมูลดั งกลาวจะเห็นไดว าจํ านวนยอดผูติดตาม L INE OA ของสํ านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มี เปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาปจจุบันทุกระดับการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 38,456 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2564) (สํานักบริการและพัฒนาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2564) หนวยประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาการการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดผาน LINE OA ดวยทฤษฎี 5W1H และเพื่อมี

แนวทางในการสื่อสารการตลาดผาน LINE OA ใหตรงกับความตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสบผลสําเร็จมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการใชไลนออฟฟเชี่ยลแอคเคานตในการสื่อสารกับผูใชบริการ ของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. เพื่อเสนอแนะแนวการพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารการตลาดผานไลนออฟฟเช่ียลแอค

เคานต ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําทฤษฎีทางการตลาด วิธีการของคิปลิง (Kipling 

Method) หรือที่เรียกวา 5W1H มาเพ่ือรวบรวมขอมูลท้ังหมดที่จําเปนในการทําการตลาดเพ่ือระบุลักษณะที่แทจริง

ของปญหาและพฤติกรรม การตัดสินใจอยางแมนยํา ซึ่งประกอบดวย Who? What? Where? When? Why? 

How?  (ละเอียด ศิลานอย, เพ็ญพิมพ พวงสุวรรณ และ พันธธีรา จินดาประเสริฐ, 2563, น. 4) โดยมีขั้นตอนและ

วิธีการดําเนินการดังน้ี 

1. Who? ลูกคาของเราคือใคร หรือผูใชบริการของเราคือใคร กลุมเปาหมายของเราท่ีตอง

สื่อสารคือใคร หนวยประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําขอมูล อายุ เพศ 

ของผูติดตามใน LINE OA มาเพื่อวิเคราะหวางแผนการสื่อสารบริการและการประชาสัมพันธขาวสาร ดังแสดงใน

ภาพที่ 1  



 
 

ภาพที่ 1. แสดงภาพกลุมผูตดิตามใน LINE OA  

 

2. What? อะไรคือสิ่งที่ลูกคาตองการ ขั้นตอนนี้ทําการวิเคราะห พยากรณสิ่งท่ีผูใชบริการ

ตองการ หนวยประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธไดทําการวิเคราะหจากคําถามที่ผูใชบริการสอบถามเขามาบอย ๆ 

ทาง LINE OA และการวิเคราะหจากสื่อที่มีการออกแบบท่ีสวยงามจะไดรับความสนใจและมีจํานวนการคลิกเขาชม

สูงกวาสื่อที่มีการออกแบบท่ีไมดึงดูด และการเลือกใชเมสเสจที่มีหลากหลายรูปแบบใหตรงกับเนื้อหาที่ตองการ

สื่อสาร 

3. Where? ลูกคาหรือกลุมเปาหมายของเราอยูที่ไหน โดยการตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบวา

ผูใชบริการของสํานักหอสมุดอยูที่ไหนบาง และผูใชบริการจะหาบริการของเราเจอไดจากที่ไหน วิธีการท่ีเราจะ

สื่อสารใหผูใชบริการไดรับรูคืออะไร หนวยประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธไดทําการวิเคราะหและเลือก

กลุมเปาหมายใน LINE OA ซึ่งเปนผูใชบริการของสํานักหอสมุดที่อยูบนโลกออนไลน สามารถเขาถึงบริการของ

หอสมุดไดทุกที่ทุกเวลา 

4. When? ลูกคาหรือกลุมเปาหมายจะสนใจสินคาหรือบริการเราเมื่อไหร เมื่อไหรท่ีผูใชบริการ

ของหองสมุดตองการเรา ขอมูลเหลานี้ไดจากการวิเคราะหการตอบคําถามผานทาง LINE OA พบวา ผูใชบริการ

ตองการเรา เมื่อตองการความชวยเหลือ เมื่อตองการการรองเรียน การเสนอแนะ เมื่อหนวยประชาสัมพันธและ

ลูกคาสัมพันธทราบและพยากรณไดวาเมื่อไหร เวลาใด ที่ผูใชบริการสนใจบริการของเรา จึงไดวางแผนเผยแพร

บริการนั้น ตามชวงเวลาท่ีจะเกิดขึ้น เชน ชวงของการสอบ ชวงของการสําเร็จการศึกษา แนะนําการชําระคาปรับ

ออนไลน การตรวจสอบหนี้สินออนไลน ดังแสดงในภาพที่ 2 



 
 

ภาพที่ 2. แสดงตัวอยางคําถามใน LINE OA 

 

5. Why? ทําไมลูกคาตองเลือกใชบริการเรา สําหรับการตอบคําถามในขอนี้ เปนสิ่งที่ทาทายวา 

สํานักหอสมุดจะจัดบริการอยางไรใหมีความแตกตางและตรงกับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด มีจุดเดนอะไร 

ในการตอบคําถามในประเด็นนี้ หนวยประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ ใชเครื่องมือการรับฟงเสียงของลูกคา VOC 

มาเพ่ือชวยใหเห็นสิ่งที่ผูใชบริการตองการและนําจุดเดนนั้นมา พัฒนาบริการ หรือกิจกรรมในแตละชวงเวลา 

6. How? แลวเราตองทําอยางไรในข้ันตอนนี้ หนวยประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ รวมกับ

หนวยเทคโนโลยีหองสมุด ไดระดมสมองคนหาแนวทางในการสื่อสารการตลาดกับผูใชบริการผาน LINE อยางไรให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

จากการใช 5W มาเพ่ือหาคําตอบวาเราจะทําอยางไร 1H จึงไดทําการศึกษาฟงกชั่นตางๆ มาใช

สําหรับการสื่อสารการตลาดกับผูใชบริการ 4 รูปแบบ ไดแก เพื่อการเขาใชพ้ืนท่ีหองสมุด เพื่อการตอบคําถาม เพ่ือ

การประชาสัมพันธ และเพ่ือการทํากิจกรรมลูกคาสัมพันธ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. พัฒนาฟงกชั่นการสราง QR Code เพ่ือสแกนเขาใชบริการหองสมุด  

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ไดตระหนักถึงความปลอดภัยของผูใชบริการ จึงไดมีการศึกษาชองทางใหมเพ่ือลดการสัมผัสและเพิ่มความ

สะดวกสบายในการเขาใชบริการของหองสมุด ฝายเทคโนโลยีหองสมุด จึงไดศึกษาเครื่องมือในการสแกนเขาใช

หองสมุดที่นอกเหนือจากบัตรนักศึกษา จึงไดนําฟงคชั่นใน LINE มาพัฒนาใหสามารถ Gen QR Code ไดผาน

โทรศัพทมือถือ โดยพัฒนาฟงกชั่นการสราง QR Code จากเลขบัตรประจําตวัประชาชนของผูใชบริการ เพ่ือใชสแกน

ประตูทางเขา-ออก สํานักหอสมุดและหองสมุดคณะดวย LINE Messaging API โดยเชื่อมตอกับระบบเว็บไซต

หองสมุดผาน  Webhook URL ซึ่งกระบวนการสราง QR Code น้ันจําเปนตองมีไลบรารี่สําหรับสราง QR Code 

โดยผูพัฒนาเลือกใช PHP QR code http://phpqrcode.sourceforge.net/ ซึ่งเปน Open source script ในการ 

Generate ภาพ QR Code จากขอความหรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่ไดรับขอมูลจาก LINE Messaging API 

ที่ผูใชกรอกผานชองสนทนาใน Line ของตนเอง จากนั้นระบบจะสงภาพ QR code กลับไปใหผูใชบริการผาน

หนาตางสนทนา ซึ่งผูใชบริการสามารถเปด QR code เพื่อใชสแกนเขา-ออกประตูหองสมุดไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

ดังแสดงในภาพที่ 3 



 
 

ภาพที่ 3 แสดงข้ันตอนพัฒนาฟงกชั่นการสราง QR Code 

 

2. การใชงานฟงกชั่น  LINE MyShop เพ่ือการตอบคําถามและชวยเหลือผูใชบริการ 

การใชเครื่องมือ LINE MyShop ในการตอบคําถามและชวยเหลือผูใชบริการ อํานวยความ

สะดวกสบายใหกับผูใหบริการตอบคําถาม สามารถติดแท็กเพ่ือติดตามสถานะของกลุมเปาหมาย เชน กําลัง

ดําเนินการ เพ่ือความสะดวก และรวดเร็วในการติดตอและชวยเหลือผูใชบริการ และยังใชเครื่องมือขอความตอบ

กลับอัตโนมัติ โดยกําหนดขอความลวงหนาเพื่อใหระบบตอบไปยังผูใชโดยอัตโนมัติเมื่อไดรับขอความจากผูใชทันที 

ลดการทํางานซ้ําซอนไมตองตอบคําถามเดิมซ้ําซาก สามารถทํางานไดตลอด 24 ช่ัวโมง ดังแสดงในภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4. แสดงข้ันตอนการใชฟงกชั่น LINE MyShop 

 

3. การใชฟงกชั่นบรอดแคสต เพ่ือเปนชองทางประชาสัมพันธขาวสารและบริการ 

3.1 การบรอดแคสต (Broadcast) หองสมุดไดบรอดแคสต หรือสงขอความแจงขอมูลขาวสาร

ตางๆไปหา Followers ทุกคนไดพรอมกัน และยังสามารถสงแบบเฉพาะเจาะจงโดยเลือกกลุมผูใชโดยแบงตามเพศ

และชวงอายุได สามารถสงไดทัง้ภาพ ขอความ เพ่ือใหดูนาสนใจและถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน 

3.2 การทําริชเมนู (Rich Menu) แถบเมนูลัดที่แปนพิมพ ซึ่งสามารถตั้งคาการทํางานไดตามท่ี

ตองการ สามารถตั้งคาระบุลิงกภายนอกหรือขอความตอบกลับได  โดยสามารถปรับเปลี่ยนเมนูไปตามบริการที่ผูใช



หองสมุดใชบริการเปนประจํา เพ่ือความสะดวกและชวยนําทางใหผูใชบริการเจอสิ่งที่ตองการไดงายยิ่งขึ้น ดังแสดง

ในภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5. แสดงข้ันตอนการใชฟงกชั่นบรอดแคสต  

 

4. การใชฟงกชั่น Reward Card เพ่ือจัดกิจกรรมลูกคาสัมพันธเพื่อสรางความผูกพันกับ

ผูใชบริการ 

4.1 การทําเมสเสจประเภทตาง ๆ ซึ่งมีหลายรูปแบบที่สามารถเลือกสงไดตามความเหมาะสม

ของขอมูลที่ตองการประชาสัมพันธ ทั้งริชเมสเสจ (Rich Messages) ขอความแบบรูปภาพ ริชวิดีโอเมสเสจ (Rich 

Video Messages) ขอความแบบวิดีโอ และการดเมสเมจ (Card-based messages) ขอความในรูปแบบภาพสไลด 

ที่ทําใหดึงดดูความสนใจใหผูใชบริการไดเปนอยางด ี

4.2 การทําบัตรสะสมแตม (Reward Card) การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการของหองสมุด 

และเพ่ือเพ่ิมยอดการเปนสมาชิกทาง LINE OA กับหองสมุด ในรูปแบบบัตรสะสมแตมบน LINE OA เพ่ือเปนรางวัล

จูงใจใหกับผูใชบริการที่มารวมกิจกรรม โดยวิธกีารงายในในการเพ่ิมเปนเพ่ือนกับ LINE OA หองสมุดและสแกน QR 

Code ตามจุดตางๆของหองสมุดเพื่อสะสมรับของรางวัล ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 6. แสดงข้ันตอนการใชฟงกชั่น Reward Card 



ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

จากการทําการศึกษาฟงกชั่นตางๆของ LINE OA เพื่อนํามาใชสําหรับการสื่อสารการตลาดกับ

ผูใชบริการใชตามทฤษฎ ี5W1H พบวาทําใหการสื่อสารทางการตลาดของหองสมุดดีข้ึน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. Who? ลูกคาของเราคือใคร 

หลังจากการประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึงชองทางการเขาบริการพื้นท่ีหองสมุดดวย QR 

Code เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 พบวา รูปแบบการเพ่ิมเพ่ือนจากภายนอก (เชน คิว

อารโคด เว็บเพจ) เปนอันดับ 1 ถึงรอยละ 57.7 ของการเพ่ิมเพ่ือนทั้งหมด แสดงใหเห็นวา ผูใชบริการใหความสนใจ

ในการสแกนเขาใชบริการหองสมุดผาน QR Code เปนจํานวนมากกวารูปแบบอื่น ๆ ผลการใชงานฟงกชั่นนี้แสดงให

เห็นวาผูใชบริการที่สราง QR Code เพ่ือเขาใชบริการหองสมุดคือผูใชบริการที่แทจริง หรือเรียกวาเปนกลุมเปาหมาย

หลักที่แทจริง เนื่องจากผูใชที่สามารถสราง QR Code ไดจะแสดงตัวตนผานเลขท่ีบัตรประชาชนที่เชื่อมกับระบบ

ฐานขอมูล Gate Access ที่เปนสมาชิกหองสมุดท่ีมีสถานภาพเปนปจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7. แสดงขอมูลรูปแบบการเพ่ิมเพ่ือนหลังเปดฟงกชั่นการสราง QR Code  

เพ่ือสแกนเขาใชบริการหองสมุด 

 

2. What? อะไรคือสิ่งที่ลูกคาตองการ 

อะไรคือสิ่งที่ลูกคาตองการ ข้ันตอนนี้ทําการวิเคราะห พยากรณสิ่งที่ผูใชบริการตองการ หนวย

ประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธไดทําการวิเคราะหจากคําถามท่ีผูใชบริการสอบถามเขามาบอย ๆ ทาง LINE OA 

นํามาผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ และใชฟงกชั่นบรอดแคสตเพื่อเปนชองทางประชาสัมพันธขาวสารและบริการ 

พบวา สื่อที่มีการออกแบบที่สวยงาม เชน รูปภาพ วดิีโอ จะไดรับความสนใจและมีจํานวนการคลิกเขาชมสูงกวาสื่อที่

มีการออกแบบที่ไมดึงดูด หรือมีแตขอความ ขอดีของการบรอดแคสตทาง LINE OA พบวา หองสมุดสามารถสง

ขอความแจงขอมูลขาวสารตางๆไปหา Followers ทุกคนไดพรอมกัน และยังสามารถสงแบบเฉพาะเจาะจงโดยเลอืก

กลุมผูใชโดยแบงตามคุณสมบัติ ไดแก ระยะเวลาที่เปนเพ่ือน เพศ อาย ุระบบปฏิบัติการ (OS) และพ้ืนที่ได สามารถ

สงไดท้ังภาพ ขอความ เพื่อใหดูนาสนใจและถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้นซึ่งการใชฟงกช่ันบรอดแคสตของ LINE 

สามารถแสดงสถิติการเขาถึงสื่อเหลานี้ใหชัดเจน และนํามาเปนขอมูลเพ่ือวางแผนตอไปได ดังแสดงในภาพที่ 8 



 
 

ภาพที่ 8. แสดงตัวอยางอัตราการเปดอานขอความที่บรอดแคสต 

 

3. Where? ลูกคาหรือกลุมเปาหมายของเราอยูที่ไหน  

เพื่อขยายกลุมผูใชบริการของสํานักหอสมุดนอกจากบนโลกออนไลนแลว สํานักหอสมุดยังนํา 

ฟงกช่ัน Reward Card มาใชสําหรับจัดกิจกรรมลูกคาสัมพันธเพ่ือสรางความผูกพันกับผูใชบริการ ชื่อกิจกรรม  

“ไหน ๆ หนอนอยูไหน” ซึ่งเปนกิจกรรมลูกคาสัมพันธท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมจํานวนผูติดตาม LINE OA โดยเริ่ม

กิจกรรมบัตรสะสมแตมแบบดิจิตอล ระหวางวันที่ 1-30 กันยายน 2563 เปนกิจกรรมงาย ๆ เปลี่ยนบัตรสะสมแตม

มาไวบนมือถือชวยใหการสะสมแตมทําไดงายขึ้น โดยกําหนดใหผูติดตามสแกน QR Code ที่ติดไวตามสถานท่ีตางๆ

ในหองสมุด จํานวน 10 จุด เพ่ือรับแตม และสะสมแตมแบบดิจิทัล ลุนรับของรางวัล เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพบวา 

ผูติดตาม LINE ของหองสมุดเพ่ิมขึ้นมากถึง 2,010 คน  ดังแสดงในภาพที่ 9  
 

 
 

ภาพที่ 9. แสดงสถิติการทํากิจกรรมลูกคาสัมพันธผาน Reward Card 

 

4. When? ลูกคาหรือกลุมเปาหมายจะสนใจสินคาหรือบริการเราเมื่อไหร 

การฟงกช่ัน LINE MyShop ในการตอบคําถามและชวยเหลือผูใชบริการ พบวา มีการตอบ

คําถามจํานวน 1,232 ครั้ง สวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 71) รองลงมาคือนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (รอยละ 20.49) โดยขอคําถามที่สนใจสอบถามมาเปนเรื่องเกี่ยวกับบริการของหองสมุด ดังแสดงใน

ภาพท่ี 10 และเนื่องจากหนวยเทคโนโลยีหองสมุดเปดใชงานฟงกชั่นสราง QR Code จึงทําใหการตอบคําถามผาน

ฟงกชั่น LINE MyShop มีขอจํากัดคือสามารถตอบคําถามผาน PC เทานั้น ไมสามารถตอบคําถามผานมือถือได จึง

จําเปนตองใชโหมด LINE Bot เพื่อชวยในการตอบคําถามและชวยเหลือผูใช ซึ่งสามารถกําหนดเวลาตอบขอความ



สําหรับโหมดแชทได ถาไดรับขอความ  แชทนอกเวลาตอบขอความ ขอความตอบกลับอัตโนมัติจะถูกสงออกไป 

สงผลใหสถิติการตอบคําถามดวย LINE MyShop  มีจํานวนการตอบไมมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูติดตามทั้งหมด  
 

 
 

ภาพที ่10. แสดงสถิติการตอบคําถามและชวยเหลือผูใชบริการดวย LINE MyShop 

 

5. Why? ทําไมลูกคาตองเลือกใชบริการเรา  

ผลจากการใชฟงกช่ันบรอดแคสต (Broadcast) เพื่อประชาสัมพันธขาวสารและบริการของ

สํานักหอสมุด ระหวางเดือนมีนาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 ทําการบรอดแคสตทั้งสิ้นจํานวน 40 ครั้ง รวมสงถึง

ผูใชบริการทั้งสิ้น 378,843 ขอความ มีผูไดรบัขอความและเปดอานจํานวน 155,784 ขอความ คิดเปนรอยละ 41.12 

จํานวนขอความในการบอรดแคสตในชวงแรกจํากัดไวสูงสุด 1,000 ขอความ (ไมมีคาใชจาย) พบวา ไมเพียงพอตอ

การประชาสัมพันธผูติดตามที่มีจํานวนมากกวา 15,000 คน สํานักหอสมุดจึงไดปรับเปลี่ยนแพ็จเกจการบรอดแคสต

เปนระดับ Pro (มีคาใชจาย) คือบรอดแคสตได 35,000 ขอความ/เดือน ทําใหสามารถสงไดมากขึ้นเฉลี่ยผูติดตามจะ

ไดรับขอความ 2 ขอความ/เดือน และในปงบประมาณ 2565 ไดขยายแพ็จเกจการบรอดแคสตใหมากขึ้นอีก 1 

เทาตัวเพ่ือแกปญหาในจุดนี้ และใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลของหองสมุดไดมากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 11 
 

 
ภาพที ่11. แสดงสถิติการประชาสมัพันธผานการบรอดแคสต 



6. How? แลวเราตองทําอยางไรในขั้นตอนนี ้ 

จากที่กลาวมาขางตน จะพบวา หนวยประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ รวมกับหนวยเทคโนโลย ี

หองสมุด ไดระดมสมองคนหาแนวทางในการสื่อสารการตลาดกับผูใชบริการผาน LINE OA อยางไรใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมกับการศึกษาฟงกช่ันตางๆของ LINE OA และนํามาใชสําหรับการสื่อสารการตลาดกับ

ผูใชบริการ 4 รูปแบบ ไดแก เพ่ือการเขาใชพื้นท่ีหองสมุด เพ่ือการประชาสัมพันธ เพ่ือการตอบคําถาม และเพ่ือการ

ทํากิจกรรมลูกคาสัมพันธ และยังนําขอมูลท่ีไดจากการตอบคําถามและชวยเหลือผูใชบริการผานฟงกช่ัน LINE 

MyShop มาสรางขอความตอบกลับที่ถามตอบบอยๆ (FAQ)  ซึ่งสามารถตั้งคาตอบกลับตามคาํสาํคัญ (Keyword) 

ที่กําหนดไว เมื่อผูใชบริการถามเขามาโดยมี Keyword ที่ตั้งไว ระบบจะตอบกลับขอความใหโดยอัตโนมัติทํา

ใหสามารถสื่อสารกับผูใชไดตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ดังแสดงในภาพที่ 12 
 

 
 

ภาพที ่12. แสดงขอมูลขอความตอบกลับอัตโนมัต ิ

 

สรุปผล 

จากการศึกษาการสื่อสารการตลาดดวยทฤษฎี 5W1H และใชงานฟงกชั่นตางๆ ของ LINE 

Official Account หรือ LINE OA พบวา ผูใชบริการไดรับการสื่อสารบริการขาวประชาสัมพันธของสํานักหอสมุด 

ผานการนําเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยและสวยงามมากขึ้น เนื่องจากฟงกชั่นการทํางานตางๆ เขาถึงกลุมเปาหมายที่ใช

งานผานอุปกรณบนออนไลนมากยิ่งข้ึน อีกทั้งแนวโนมการใหบริการของหองสมุดโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณ

การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 นี้ มีการจํากัดพื้นที่นั่งอาน หรือปดพ้ืนท่ีนั่งอานในพ้ืนที่เสี่ยงสูง สงผลใหหองสมุด

ทุกแหงมีการปรับตัว เพื่อใหสามารถบริการไดอยางตอเนื่อง และเปลี่ยนรูปแบบเปนการบริการออนไลนมากขึ้น 

ดังนั้น LINE OA เปนแพล็ตฟอรมหนึ่งท่ีนาสนใจ นํามาใชในการเขาถึงกลุมผูใชบริการ ไมวาจะเปนการใหยืมหนังสือ

ผานออนไลน การติดตามพัสดุที่สงหนังสือใหอานถึงบาน การชําระคาปรับออนไลน การยืมตอออนไลน บริการตอบ

คําถามออนไลน ตลอดจนการทํากิจกรรมลูกคาสัมพันธออนไลน ซึ่งสามารถทําไดผาน LINE OA ท่ีหองสมุดสามารถ

ประยุกตจากเรื่องธุรกิจมาเปนเรื่องการใหบริการไมหวงัผลกําไร แตกลับไดความพึงพอใจของผูใชบริการ และ LINE 

OA ยังมีประสิทธิภาพตอการตลาดแบบ 5W1H ไดดี เพราะทําใหหองสมุดรักษาฐานจํานวนผูติดตามซึ่งถือเปน

ความสําเร็จประการหนึ่งในการสื่อสารการตลาดผาน LINE OA 



ขอเสนอแนะ  

1. เมื่อจํานวนผูติดตามเพ่ิมมากขึ้น ขอจํากัดของ LINE OA จะสามารถ Broadcast ไดเพียง 

1,000 ขอความตอเดือน หนวยงานมีความจําเปนตองซื้อแพ็คเกจเพื่อเพิ่มจํานวนการ Broadcast ใหครอบคลุม

จํานวนผูติดตามท่ีมีอยู และสามารถสงขาวสารไดจํานวนบอยครั้งมากขึ้น  

2. ฟงกชั่นใหม ๆ ของ LINE OA มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหเปนแพล็ตฟอรมที่นาสนใจใน

การศึกษาและประยุกตใชในงานหองสมุด ยังมีอีกหลายฟงกช่ันที่ยังไมไดใชงานอยางเต็มท่ี ท่ีสามารถเช่ือมตอกับ

ระบบหองสมุดอัตโนมัติได 

  

การนําไปใชประโยชน 

  ประโยชนตอผูใชบริการ 

การใชงาน LINE OA เพ่ือการตอบคําถามและชวยเหลือผูใชบริการ ทําใหเขาถึงกลุมลูกคาได

รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะระบบตอบกลับโดยอัตโนมัติ ในชวงเวลาที่กําหนดเองไดดวย สะดวกมาก และ

ผูใชบริการสามารถใชบริการไดทุกที่ ทุกเวลา ตามความตองการของผูใชบริการ อีกทั้งการ Gen QR Code ยังชวย

ลดความเสี่ยงในการสัมผัสในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

ประโยชนตอผูใหบริการ 

การใชงาน LINE OA มีระบบ Tag User ซึ่งเปนการกําหนดกลุมเปาหมายหรือกําหนด

สถานะการติดตาม เชน อยูระหวางดําเนินการ หรือขอรองเรียน ซึ่งจะไมปรากฎในหนาของผูใชบริการ ทําใหผูให

บริการสามารถบริหารจัดการไดงายและสะดวกมากขึ้น โดยผูใหบริการสามารถเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับผูติดตามที่

กําลังแชทอยู โดยท่ีเขาไมรู เปนขอมูลที่ทีม Admin จะเห็นพรอม ๆ กันเทานั้น ทําใหสามารถปฏิบัติตอเรื่องราว

เก่ียวกับการแชทไดด ี 

  ประโยชนตอวงการหองสมุด 

การใชงาน LINE OA เพื่อเปนชองทางประชาสัมพันธขาวสารและบริการที่ชวยอํานวยความ

สะดวกใหกับงานดานประชาสัมพันธและสื่อสารองคกรของหองสมุด การสงขอความไปยังผูติดตามทําไดงาย หลาย

รูปแบบท้ังขอความตัวอักษร รูปภาพ วิดีโอ ขอความเสียง คูปอง แบบสอบถาม หรือ Rich Message ที่สามารถฝง

ลิงกที่ตองการไปพรอมกันได ทําใหขอความดูสวยงาม นาสนใจ สะดุดสายตา และเขาถึงขอมูลไดงายมากขึ้น อีกทั้ง

ขอความท่ีจะ Broadcast ออกไปสามารถระบุกลุมผูรับไดวาจะ สงถึงผูติดตามทุกคน หรือสงถึงเฉพาะผูติดตามที่

เฉพาะเจาะจงไดอีกดวย นอกจากนี้การประยุกตใชทฤษฎี 5W1H ยังทําใหหองสมุดสามารถปรับปรุงการสื่อสาร

การตลาดกับผูใชบริการไดตลอดเวลา 
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