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บทคัดยอ  

 หองสมุดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนาการสื่อสารดวยการใชหลักการตลาด

ดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบการสื่อสารที่สงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการดวยการใช

หลักการตลาดดิจิทัล และเพื่อใหระบบการสื่อสารการตลาดดิจิทัลสามารถสรางการรับรูและชวยใหผูใชเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของหองสมุดคณะเภสัชศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ 

(1) ศึกษาความรูเก่ียวกับองคประกอบการตลาดดิจิทัล (2) วางแผนการตลาดดิจิทัล (3) ดําเนินการสื่อสารตาม

หลักการ SIPOC สงผลใหหองสมุดมีกระบวนการสื่อสารที่เปนระบบโดยมีหลักการตลาดดิจิทัลเปนแนวทางในการ

ดําเนินการ ผลการศึกษา พบวา การรับรูของผูใชบริการมีการติดตามและเปนสมาชิกในชองทาง Social Media ของ

หองสมุด ไดแก Line Official จํานวน 271 คน Facebook Page จํานวน 821 คน และ YouTube Channel 

จํานวน 20 คน ผูใชบริการมีสวนรวมตอสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีการคลิกลิงค หรือการรับชม Video ผานชองทาง 

Social Media ของหองสมุด ไดแก YouTube Channel จํานวน 5,032 ครั้ง Facebook Page จํานวน 3,484 ครั้ง 

และ Line Official จํานวน 3,070 ครั้ง การใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาผานชองทาง Social Media 

ไดแก Line Official จํานวน 295 ครั้ง และ Facebook Page จํานวน 53 ครั้ง การใชทรัพยากรสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1,085 คน คิดเปนรอยละ 84.77 และการใชบริการออนไลนของหองสมุด จํานวน 1,013 คน 

คิดเปนรอยละ 79.14  

 

คําสําคัญ:  การสื่อสาร, การตลาดดิจิทัล, บริการหองสมุด, หองสมุดคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 Faculty of Pharmacy Library Chiang Mai University has developed communication 

using digital marketing principles with purpose to develop a communication system that promotes 

the use of information resources and services using digital marketing principles. And so that digital 

marketing communication systems can create awareness and help users access information 

resources and services of the Faculty of Pharmacy Library effectively. There are steps to implement 

( 1)  study knowledge of digital marketing elements ( 2)  plan digital marketing ( 3)  conduct 

communication according to SIPOC principles.  As a result, the library has a systematic 

communication process with digital marketing principles as a guideline for its implementation. The 

results of the study revealed that the user's perception of service users is tracked and is a member 

of the library's social media channels, namely Line Official. 271 people Facebook Page 821 people 

and YouTube Channel 20 people. User participation in electronic media. There were 5,032 clicks 

on links or viewing videos through the library's social media channels, including YouTube Channel, 

3,484 times, Facebook Page 3,484 times, and Line Official 3,070 times. The use of service to answer 

questions and help research through social media channels such as Line Official ( 2 9 5  times and 

Facebook Page 53 times) The use of electronic information resources was 1,085 people, accounting 

for 84.77%, and using the library's online service was 1,013 people, accounting for 79.14%. 

 

Keyword: Communication, Digital marketing, Library Service, Library of Faculty of Pharmacy 

Chiang Mai University 

 

บทนํา 
 การสื่อสารเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจ การอธิบายใหทราบถึงวัตถุประสงค เปาหมาย 

และกระบวนการ ในการดําเนินงานตามพันธกิจของทุกองคกร โดยจําเปนตองมีการบริหารจัดการการสื่อสารท่ีดี 

ถูกตอง ถูกเวลา และใหขอมูลอยางเหมาะสม ตามมาตรฐาน ISO 9001 ที่กําหนดระบบบริหารจัดการการสื่อสาร 

ดังนี้ What สิ่งท่ีตองการสื่อสารมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับความเปนจริง ทําใหเกิดประโยชนกับ

สภาพแวดลอมหรือสถานการณ ตรงกับกลุมเปาหมาย ลําดับความสําคัญของสิ่งที่จะสื่อสาร, When ชวงเวลาในการ

สื่อสารเหมาะสม, With whom การกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียในการสื่อสาร, Who กําหนดผูรับผิดชอบ และหนาที่

ในการปฏิบัติงาน, และ How กระบวนการท่ีใชสื่อสารใหเกิดผลมีความเหมาะสมตามประเภทของขอมูล และผูมีสวน

ไดสวนเสีย งานหองสมุดในฐานะเปนหนวยงานที่มีหนาที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ และเปนผูใหบริการ

สารสนเทศ มีการสื่อสารระหวางผูใหบริการและผูใชบริการอยางสม่ําเสมอ เครื่องมือการสื่อสารองคกรจึงมีบทบาท

สําคัญตอการสื่อสารนโยบายและเปาหมายของหองสมุดไปยังผูมีสวนเก่ียวของทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่มีความเกี่ยวของกับบริการที่หองสมุดนําเสนอ ซึ่งสามารถ

นํามาใชในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูใชบริการสามารถเขาถึงและใชทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของ

หองสมุด จากการศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการหองสมุดคณะเภสัชศาสตร โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของ



ผูใชบริการ และการสัมภาษณ พบวา หองสมุดประสบปญหาในดานการสื่อสาร ที่สงผลใหผูใชบริการไมสามารถ

เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการของหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในปจจุบัน การตลาดดิจิทัลเปนสิ่งที่ทุกหนวยงานใหความสําคัญเนื่องดวยความกาวหนาของ

เทคโนโลยี เครือขายอินเทอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลน Social Media  ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

การดําเนินชีวิต หองสมุดในฐานะที่เปนหนวยงานที่ใหบริการสารสนเทศจึงตระหนักและใหความสนใจเก่ียวกับ

แนวโนมการตลาดของหองสมุดในป 2021 คือ 1) การสรางแคมเปญที่ใหความสําคัญกับผูใชบริการ/ผูใหการ

สนับสนุน เพื่อทําใหผูใชบริการมีความจงรักภักดีตอหองสมุด 2) การใช Chatbot ในการสรางประสบการณ และ

เรียนรูพฤติกรรมผูใชบริการ 3) การใช Application ที่เก่ียวกับการสงขอความ โดยเฉพาะการสราง Line Official 

Account เพ่ือใชในการตอบคําถาม หรือสงขอความใหกับผูใชบริการ 4) การทํา SEO เพ่ือให Search Engine เก็บ

ขอมูลของเว็บไซตหองสมุดและแสดงผลในหนาแรกของการคนหา 5) การทําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือ

แนะนําบริการเฉพาะบุคคล และสรางความประทับใจใหกับผูใชบริการโดยใชระบบ CRM ของหองสมุด 6) การสราง 

Omnichannel เพ่ือผสมผสานการตลาดท้ังแบบออนไลนและออฟไลน 7) การสรางเนื้อหาในรูปแบบ Video เพ่ือ

เพิ่มความนาสนใจของเน้ือหา 8) โปรแกรมการตลาดอัตโนมัติ เพ่ือการติดตอสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจาก

การศึกษาความรู การตลาดดิจิทัล หมายถึง การทําการตลาดที่ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อดิจิทัลในการสื่อสาร โดยมี

เครือขายอินเทอรเน็ต หรือ Social Media  เปนสื่อกลาง เพ่ือสรางปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูใชบริการใน

ลักษณะการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) นอกจากนี้ยังเปนกระบวนการทางการตลาดรูปแบบ

หนึ่งท่ีชวยสงเสริมการสื่อสาร และสรางการมีสวนรวมระหวางผูใชบริการและผูใหบริการผานทางสื่อ Social Media  

ซึ่งเปนสื่อที่ใชในการรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการในเชิงรุก และใชในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูใชบริการ 

(ภิเษก ชัยนิรันดร, 2555, น. 55-56) อีกทั้งมีบทบาทตอการสื่อสารของหองสมุดที่ชวยเพิ่มโอกาสในการเผยแพร

ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ ตลอดจนการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูใชบริการ โดยสามารถนํามาประยุกตใชใน

การพัฒนางานดานการสื่อสารของหองสมุด ดวยเหตุน้ีหองสมุดคณะเภสัชศาสตรจึงเล็งเห็นความสําคัญของการนํา

การตลาดดิจิทัลมาใช เพ่ือใหระบบการสื่อสารของหองสมุดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง สงเสริมใหผูใชบริการรับรู และ

สามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของหองสมุดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารที่สงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการดวยการใช

หลักการตลาดดิจิทัล 

2. เพ่ือใหระบบการสื่อสารการตลาดดิจิทัลสามารถสรางการรับรูและชวยใหผูใชเขาถึงทรัพยากร

สารสนเทศ และบริการของหองสมุดคณะเภสัชศาสตรอยางมีประสิทธภิาพ   

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาความรูเก่ียวกับองคประกอบการตลาดดิจิทัล ประกอบดวย 

1.1. การกําหนดเปาหมาย ซึ่งควรมีความชัดเจน, สามารถติดตามประเมินความกาวหนา,  

มีความเปนไปไดโดยวิเคราะหศักยภาพตามความเปนจริง, มีความสมเหตุสมผล, มีระยะเวลาในการดําเนินการที่

เหมาะสม 

1.2. การระบุกลยุทธการตลาดที่จะบรรลุเปาหมาย ไดแก สรางการรับรู, การมีสวนรวม, 

และการติดตาม ทําใหผูใชบริการมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ และบริการอยางตอเนื่อง  

1.3. ชองทางในการสื่อสาร คือ Social Media ซึ่งเปนสื่อเครือขายสังคมออนไลนที่สรางข้ึน

โดยองคกรธุรกิจเจาของแพลตฟอรมตาง ๆ โดยผูใชบริการสามารถสรางเนื้อหาเพ่ือเพ่ิมการรับรู และสรางการมีสวน

รวมกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียได เชน Facebook, Line, YouTube, Instagram, Twitter 

1.4. การนําแผนไปปฏิบัติและมอบหมายงาน โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการทําการตลาด

ในแงของกระบวนการ กลยุทธ และการเขาถึง  

2. วางแผนการตลาดดิจิทัล 

2.1. วิเคราะหสถานการณ เพื่อทําความเขาใจปญหาและสถานการณการสื่อสารของ

หองสมุดดวย หลักการ SWOT Analysis และ TOWS Matrix  
 

 

 

              ปจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

     ปจจัยภายนอก 

S: Strength 

1. หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ

ครอบคลุมหลากหลายประเภทใน

สาขาวิชาเภสชัศาสตร และสาขา 

วิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. หองสมุดมีอุปกรณคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั 

และมีประสิทธิภาพ  

3. บุคลากรหองสมุดมีความรู 

ความเช่ียวชาญในการใหบริการ 

W: Weakness 

1. การสื่อสารองคกรและการ

ประชาสมัพันธของหองสมุดไปยัง

ผูใชบริการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

ยังไมทั่วถึง  

2. การรับรูของผูใชบริการตอการ

ใหบริการของหองสมุดยังมีจํานวน

นอย 

3. งบประมาณการพัฒนาหองสมดุ

มีจํากัดและมีแนวโนมลดลง 

O: Opportunity 

1. เทคโนโลยีการสื่อสารทาง 

Social Media มบีทบาทตอ

พฤติกรรมของผูใชบริการ 

2. เทคโนโลยีการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 

3. ความเติบโตของทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทั้งใน

ตลาดประเทศไทยและตางประเทศ 

SO กลยุทธเชิงรุก 

พัฒนาการสื่อสารของหองสมุดใน

รูปแบบดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

WO กลยุทธเชิงแกไข 

เพ่ิมชองทางการสื่อสารโดยใช 

Social Media เพ่ือใหเขาถึง

ผูใชบริการไดกวางขวาง 



T: Threat 

1. สถานการณทางสังคมมผีลกระทบ

ตอการจัดรูปแบบการใหบริการ และ

พฤติกรรมของผูใชบริการ 

2. พฤติกรรมและความตองการใน

การเขาใชบริการหองสมุดมีการ

เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลาย 

3. ผูใชบริการมีความตองการตอ

การใชทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น 

ST กลยุทธเชิงปองกัน 

คัดลือก และกําหนดเนื้อหาในการ

สื่อสารที่ทันสมัย นาเชื่อถือ  

มีความถูกตอง เขาถึงงาย 

WT กลยุทธเชิงรบั 

ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือให

ผูใชบริการเขาถึงทรัพยากร

สารสนเทศ และบริการไดเพ่ิมข้ึน 

 

ภาพที่ 1. วิเคราะหสถานการณการสื่อสารของหองสมุดดวย หลักการ SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

 

2.2. กําหนดเปาหมายการตลาด ดวยหลักการ SMART Goal 

2.2.1. Specific ขอบเขตของการสื่อสารโดยมุงเนนใหผูใชบริการหองสมุด ไดแก 

อาจารย บุคลากร นักศึกษา เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการผานการสือ่สารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสเพ่ิมมาก

ขึ้น 

2.2.2. Measurable การวดัผลการสื่อสารของหองสมุดจากขอมูลทางสถิติ 

1) จํานวนผูใชบริการที่เปนผูติดตามและเปนสมาชิกในชองทาง Social Media ของ

หองสมุด  ไดแก  Facebook Page: Pharmacy Library CMU จํานวน 1,000 คน Line Official:  Pharmacy 

Library CMU จํานวน 300 คน และ YouTube Channel: Pharmacy Library CMU จํานวน 50 คน 

2) จํานวนการมีสวนรวมของผูใชบริการ โดยมีการคลิกลิงคแนะนําสารสนเทศ และ

บริการ หรือการรับชม Video ไดแก  Facebook Page: Pharmacy Library CMU จํานวน 3,000 ครั้ง Line 

Official:  Pharmacy Library CMU จํ านวน 3,000 ครั้ ง  และYouTube Channel:  Pharmacy Library CMU 

จํานวน 5,000 ครั้ง 

3) จํ านวนการ ใช บริการตอบคํ าถามและช วยการคนคว าแบบ Two-way 

Communication ไดแก  Facebook Page:  Pharmacy Library CMU จํ านวน  100 ครั้ ง  และLine Official: 

Pharmacy Library CMU จํานวน 300 ครั้ง 

2.2.3. Achievable การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสและการเผยแพรผานชองทาง Social 

Media กําหนดใหมีการดําเนินการ 4 ครั้งตอเดือน 

2.2.4. Relevant ผูใชบริการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส และใชบริการหองสมุดในรูปแบบดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

2.2.5. Time-bound ระยะเวลาในการดําเนินการแผนการตลาดดิจิทัลของหองสมุด 

ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2564 

 



2.3. กําหนดกลยุทธการตลาด 

2.3.1. กลุมเปาหมาย คือ อาจารย บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร จํานวน 

1,280 คน  

2.3.2. ชองทางการสื่อสารผานทาง Social Media  ไดแก Facebook Page, Line 

Official และYouTube Channel  

2.3.3. ขอบเขตเนื้อหาในการสื่อสาร  

1) แนะนําทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด เชน หนังสือตําราวิชาการ, ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส, eBooks, e-Journals เปนตน 

2) แนะนําบริการของหองสมุด เชน บริการออนไลน, สิทธิ์ของผูใชบริการ, มาตรการ

ระเบียบการใชบริการ เปนตน 

3) ความรูเฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

4) ความรูทั่วไป เชน การอนุรักษพลังงาน การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ลิขสิทธิ์ เปนตน 

2.4. เทคนิคและการใชกลยุทธดิจิทัล 

2.4.1. Content Marketing คือ การสื่อสารท่ีเนนการนําเสนอดวยการสรางเน้ือหาใน

รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน Infographics, eBook, Video 

2.4.2. Social Media Marketing คือ การสื่อสารผานแพลตฟอรมตาง ๆ ซึ่งเขาถึง

ผูใชบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถสรางปฏิสัมพันธไดสองทาง เชน Facebook, Line, Twitter, 

Instagram 

2.4.3. Online PR คือ การประชาสัมพันธที่มีการนําเสนอความรู หรือสื่อตาง ๆ ใน

รูปแบบออนไลนผานทาง Social Media หรือเว็บไซต  

2.5. การวัดผลและ KPIs  

2.5.1. จํานวนผูใชบริการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น รอยละ 

80  

2.5.2. จํานวนผูใชบริการออนไลนของหองสมุดเพิ่มขึ้น รอยละ 80  

3. ดําเนินการสื่อสาร โดยวิเคราะหตามหลักการ SIPOC ดังนี ้

 

ตารางที่ 1  วิเคราะหการสื่อสารตามหลักการ SIPOC 
 

 

SIPOC Model 

Stakeholders /Supplier 1. ผูใชบริการหองสมุดคณะเภสัชศาสตร 

2. บรรณารักษ เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานหองสมุด 

3. ผูบริหารคณะเภสัชศาสตร 

4. ผูบริหารสํานักหอสมุด 

Input 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส รูปแบบ Infographic, eBook, Video 

2. เครือขายอินเทอรเน็ต 



3. โปรแกรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส  

4. ชองทาง Social Media 

5. แผนการคลาดดิจิทัล 

6. ทรัพยากรสารสนเทศ 

7. บริการหองสมุด 

Process 1. บรรณารักษกําหนดหัวขอในการสื่อสาร 

2. ผูปฏิบัติงานรวบรวมเนื้อหาสําหรับการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 

3. ผูปฏิบัติงานผลิตสื่อตามรูปแบบที่เหมาะสมกับเน้ือหา  

4. บรรณารักษตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของเน้ือหา และ

องคประกอบของสื่อ 

5. ผูปฏิบัติงานแกไขสื่ออิเล็กทรอนิกส (ถามี) 

6. เผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกสผานทาง Social Media 

7. ตรวจสอบและบันทึกสถิติการรับรู และการเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Output 1. การสื่อสารของหองสมุดมีประสิทธิภาพ เขาถึงผูใชบริการไดอยาง

กวางขวาง 

2. จํานวนการใชทรัพยากรสารสนเทศ และการใชบริการของหองสมุด

เพ่ิมขึ้น 

Customer 1. ผูใชบริการภายใน 

- อาจารย บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 

2. ผูใชบริการภายนอก 

- อาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- บุคคลทั่วไป 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

 ผลการดําเนินการ 

 หองสมุดคณะเภสัชศาสตร ไดพัฒนาการสื่อสารโดยใชการตลาดดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ

ดําเนินการผานชองทาง Social Media โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี ้

1. กระบวนการสื่อสารของหองสมุด โดยการนําการตลาดดิจิทัลมาเปนแนวทางทําใหหองสมุดมี

การปรับกระบวนการทํางาน ดังน้ี 

 

 

 

 

 



กระบวนการเดิม 
 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2. กระบวนการสื่อสารของหองสมุดแบบเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดหัวขอในการสื่อสาร 

ผลิตสื่อรูปแบบ Infographic 

ตรวจสอบความถูกตอง 

ความครบถวนของเนื้อหา 

และองคประกอบของสื่อ 

แกไข 

เผยแพรส่ืออิเล็กทรอนิกสผานทาง  

Facebook Page 



ภาพที่ 3.  กระบวนการสื่อสารของหองสมุดใหม 

กระบวนการใหม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

กําหนดหัวขอในการสื่อสาร 

รวบรวมและสรุปเนื้อหาสําหรับการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ตรวจสอบความถูกตอง 

ความครบถวนของเนื้อหา 

แกไข 

ผลิตสื่อตามรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนกิส 

ตรวจสอบความถูกตอง 

องคประกอบของสื่อ 
แกไข 

กําหนดชองทางการเผยแพรส่ืออิเล็กทรอนิกสผานทาง Social Media ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

Facebook Page Line Official YouTube Channel 

สํารวจหัวขอการสื่อสารท่ีทันสมัย  

เผยแพรส่ืออิเล็กทรอนิกสผานทาง Social Media 

กําหนดรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Infographic eBook Video 

ตรวจสอบ บันทึกสถิต ิและประเมนิการสื่อสาร 



2. การวิเคราะหสถิตกิารรับรู และการมีสวนรวมของผูใชบริการตอการสื่อสารของหองสมุด 

2.1 ผูใชบริการติดตามและเปนสมาชิกในชองทาง Social Media ของหองสมุด ไดแก 

Facebook Page จํานวน 821 คน Line Official จํานวน 271 คน และ YouTube Channel จํานวน 20 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4. จํานวนผูใชบริการท่ีติดตามและเปนสมาชิกในชองทาง Social Media ของหองสมุด 

 

2.2 ผูใชบริการมีสวนรวมตอสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีการคลิกลิงค หรือการรับชม Video 

ผานชองทาง Social Media ของหองสมุด ไดแก YouTube Channel จํานวน 5,032 ครั้ง Facebook Page 

จํานวน 3,484 ครั้ง และ Line Official จํานวน 3,070 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.  จํานวนผูใชบริการท่ีมีสวนรวมตอสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

Line Official

24%

Facebook Page

74%

YouTube Channel

2%

Line Official

Facebook Page

YouTube Channel 

43%

Facebook Page 

30%

Line Official 

27%

YouTube
Channel

Facebook Page



2.3 ผูใชบริการมีการสื่อสารกับทางหองสมุด โดยมีการใชบริการตอบคําถามและชวยการ

คนควาผานชองทาง Social Media ไดแก Line Official จํานวน 295 ครั้ง และ Facebook Page จํานวน 53 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.  จํานวนผูใชบริการท่ีมีการสื่อสารกับหองสมุด 

 

3. การใชทรัพยากรสารสนเทศอิ เล็กทรอนิกสประเภท Drug Monograph บทความ

อิเล็กทรอนิกส และ Chapter หนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 1,085 คน คิดเปนรอยละ 84.77 ของจํานวน

ผูใชบริการภายในคณะเภสัชศาสตร 

4. การใชบริการออนไลนของหองสมุด มีผูใชบริการแจงความประสงคขอใชบริการตางๆ ไดแก 

บริการฝกอบรมทักษะการรูสารสนเทศและการใชฐานขอมูลอิเล็ฏทรอนิกส Library Class บริการตรวจสอบการ

คัดลอกผลงานทางวิชาการ บริการ Article Request และบริการประเมินคุณภาพวารสาร จํานวน 1,013 คน คิด

เปนรอยละ 79.14 ของจํานวนผูใชบริการภายในคณะเภสัชศาสตร 

 

 อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาพบวา การนําการตลาดดิจิทัลมาประยุกตใชในการพัฒนาการสื่อสารของ

หองสมุดสงผลใหหองสมุดมีกระบวนการดําเนินการที่เปนระบบ มีเปาหมายที่ชัดเจน มีข้ันตอนการทํางานท่ีสามารถ

ตรวจสอบและวัดผลได ซึ่งทําใหการเผยแพรสื่อและการประชาสัมพันธของหองสมุดมีความสะดวก รวดเร็ว เขาถึง

ผูใชบริการไดกวางขวาง โดยมีองคประกอบในดานการผลิตสื่อดิจิทัล พฤติกรรมการใช Social Media  และ

เครือขายอินเทอรเน็ต เปนสวนสนับสนุนรวมกันทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับ

นวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลที่สงผลตอการดําเนินงานธุรกิจ (กฤษติญา มูลศรี, 2563, น. 54-55) ซึ่งผลการศึกษา

พบวา การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงานของธุรกิจ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทํา

การตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดปฏิสัมพันธระหวางธุรกิจกับผูบริโภค ทําใหมีขอบเขตการตลาดที่กวางขึ้น สราง

การรับรู สรางตลาดใหม ๆ และทําใหเขาถึงขอมูลผานทางอินเทอรเน็ตมากข้ึน ซึ่งจากผลการดําเนินการของ

Line Official 

85%

Facebook Page 

15%

Line Official



หองสมุดคณะเภสัชศาสตร ดานการสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส มีผูใชบริการจํานวน 1,085 

คน ดานการเขาถึงบริการ ผูใชบริการแจงความประสงคขอใชบริการออนไลนตางๆ ไดแก บริการฝกอบรม Library 

Class บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ บริการ Article Request และบริการประเมินคุณภาพ

วารสาร จํานวน 1,013 คน ซึ่งเปนจํานวนที่เพ่ิมขึ้นตามเปาหมายที่ไดกําหนด 

  การพัฒนากระบวนการสื่อสารของหองสมุดในรูปแบบดิจิทัลโดยใชสื่อประเภท Infographics, 

eBooks, และ Video โดยนําเสนอผานชองทาง Social Media ทําใหมีผูใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา

ทาง Line Official จํานวน 295 ครั้ง และ Facebook Page จํานวน 53 ครั้ง และผูใชบริการมีสวนรวมตอสื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดยมีการคลิกลิงค หรือการรับชม Video ทาง YouTube Channel มากท่ีสุด จํานวน 5,032 ครั้ง 

รองลงมาคือ Facebook Page จํานวน 3,484 ครั้ง และ Line Official จํานวน 3,070 ครั้ง สอดคลองกับการศึกษา 

เรื่อง การใชเครือขายสังคมออนไลนในการเขาถึงผูใชบริการหองสมุด (ชมพูนุช สราวุเดชา, เสรี คําเปลี่ยน, และสุภา

ลัย สิงคะตา, 2562) ซึ่งผลการศึกษาพบวา การใชเครือขายสังคมออนไลนสามารถเขาถึงผูใชบริการจํานวนมาก และ

มีผลตอบรับดวยการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับตอโพสตในปริมาณสูง ดังน้ันจึงเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับ

หองสมุดในการสงผานสารสนเทศและบริการไปยังผูใชบริการ ดานการรับรูตอการสื่อสารของหองสมุด พบวา 

ผูใชบริการมีการรับรูติดตามและเปนสมาชิกในชองทาง Facebook Page จํานวน 821 คน Line Official จํานวน 

271 คน และ YouTube Channel จํานวน 20 คน แสดงถึงชองทางของ Social Media ที่หองสมุดนํามาใชในการ

สื่อสารเปนเครื่องมือท่ีสงเสริมการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของหองสมุด อีกทั้งยังเปนชองทางท่ี

ผูใชบริการสามารถเขาถึงหองสมุดไดทุกที่ ทุกเวลา สอดคลองกับการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการสื่อสารการตลาดดวย

การใชเครือขายสังคมออนไลน (สุรีรักษ วงษทิพย, 2561) ซึ่งผลการศึกษาพบวา องคกรควรใหความสําคัญในการ

พัฒนาสื่อสังคมออนไลนเพ่ือใชเปนชองทางสื่อสารและใหความรูเก่ียวกับสินคาหรือบริการ, การสอบถามความ

คิดเห็น, และการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา โดยจะตองมี

การปรับรูปแบบการนําเสนอใหทันสมัย มีความนาเช่ือถือ มีความสะดวก และมีความตอเน่ืองในการสื่อสาร 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนาํไปใชประโยชน 

         สรุปผล ขอเสนอแนะ  

 การพัฒนาการสื่อสารดวยการตลาดดิจิทัล หองสมุดคณะเภสัชศาสตร ทําใหระบบการสื่อสาร

ของสมุดชวยสงเสริมการใช และการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ และบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง

สรางการรับรูของผูใชบริการไดอยางกวางขวาง โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ควรมีการศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตลาดดิจิทัลตอการสื่อสาร

ของหองสมุดในมิติตาง ๆ เชน เน้ือหาของสื่อ รูปแบบของสื่อ ชองทางการสื่อสาร 

2. ควรมีศึกษาการพัฒนาโปรแกรม หรือ Application เพ่ือการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล 

3. ควรมีการศึกษาการตลาดเชิงลึกแบงตามประเภทของ Social Media เนื่องจากการวิเคราะห

ขอมูลดานสถิติมีความแตกตางกัน 

 

 

 



 การนําไปใชประโยชน 

 การพัฒนาการสื่อสารดวยการตลาดดิจิทัล หองสมุดคณะเภสัชศาสตร ทําใหเกิดประโยชนตอ

หองสมุด และผูใชบริการหองสมุด สรุปไดดังนี ้

1. หองสมุดมีระบบการสื่อสารที่มีเปาหมายชัดเจน มีแนวทางการดําเนินงานที่ตรวจสอบ และ

ประเมินผลได สามารถนํามาวิเคราะหปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือการพัฒนาดานการสงเสริมการใช และการ

เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของหองสมุดไดอยางตอเนื่อง 

2. ผูใชบริการรับรู เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของหองสมุดในรูปแบบสื่อดิจิทัลได

อยางหลากหลาย เกิดการเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลา และสถานที่ และมีชองทางสื่อ Social Media ท่ีสามารถเขาถึง

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว  
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