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13530386 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง  : วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  
   กรุงเทพมหานคร  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (Discovery Learning Library) ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ก่อตั้งโดย
กรุงเทพมหานคร เป็นห้องสมุดแนวใหม่ที่มีความทันสมัย มีบริการที่หลากหลาย โดยควบคุมดูแลโดย
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีห้องสมุดในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมากกว่า 20 เขต 
กระจายตัวอยู่ตามเขตต่างๆ เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้ฟรีโดยไม่มีข้อจ ากัด ทั้งนี้
ถึงแม้ว่าห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ จะเป็นห้องสมุดที่สะดวกสบายมีบริการครบครัน แต่กลับมีคนที่รู้จัก
ห้องสมุดนี้ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุหลักๆมากจากการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้เรื่องของทัศนคติที่คนทั่วไปมีต่อบริการที่เป็นของรัฐก็เป็นหนึ่งในสาเหตุ
เช่นกัน ดังนั้นจุลนิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือให้
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้เป็นที่รู้จัก และจดจ ามากยิ่งขึ้น อันน าไปสู่การทดลองใช้บริการเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการใช้บริการห้องสมุดที่สร้างขึ้นเพ่ือประชาชนนี้  

โดยจุลนิพนธ์ฉบับนี้จะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวห้องสมุด รวมถึง
พฤติกรรมในการใช้ห้องสมุดของผู้ใช้บริการห้องสมุดสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติใหม่ที่ดีไปจนถึงเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานครให้มากขึ้น ใน
ส่วนของขอบเขตขอบการศึกษาได้จัดท าการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ส าหรับการวิจัย
เชิงปริมาณนั้นได้ท าการวิจัยเพ่ือให้ทราบถึง การรับรู้และความเข้าใจ ทัศนคติ กิจกรรมที่สนใจ และ
พฤติกรรมการใช้ห้องสมุด รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่เปิดรับ ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพได้ท า
การวิจัยเพ่ือหาข้อมูลความคิดเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือค้นหาถึงความคาดหวังและสิ่งที่จะเป็น
แรงจูงให้เกิดความสนใจที่จะใช้บริการ รวมไปถึงแนวทางในการสื่อสารโดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มที่เคย
ใช้บริการและกลุ่มท่ีไม่เคยใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  

ส าหรับการวางแผนการสื่อสารการตลาดได้จัดท าภายใต้แนวความคิด ‘All IN LIBRARY’  
หรือ ทุกเรื่องน่ารู้ ทุกกิจกรรมสนุกได้ เพ่ือสื่อสารถึงบริการอันหลากหลาย รวมถึงภาพลักษณ์ที่
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีความสนุกมากขึ้น และให้ข้อมูลไปในตัวว่าห้องสมุดนั้นเป็นได้มากกว่าที่อ่าน
หนังสือ โดยเลือกใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เป็นผลงานสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน กิจกรรมนันทนาการที่จัดในห้องสมุด และโครงการ
อ่ืนๆ  
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ลายมือชื่อนักศึกษา........................................................................................................... ................... 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก 
อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธ์ท่านอ่ืนๆด้วย
เช่นกัน อันได้แก ่อาจารย์กาลัญ วรพิทยุต อาจารย์นิศา มุจจลินทร์กูล อาจารย์อนินทยา ปรีชาพานิช 
และ อาจารย์ดิศรา อุดมเดช ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ของทางส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวมถึง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ เขตมีนบุรี ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ เขตราชเทวี และ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ เขตบางบอน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลประกอบการท าจุล
นิพนธ์ฉบับนี้อย่างอย่างเต็มที่  

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ใหค้วามรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า รวมถึงเพ่ือนๆที่ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่ง
เสมอมา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา                                                                     1 
 วัตถุประสงค์             3 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     3 
 ขั้นตอนการศึกษา     4 
 แผนการด าเนินงาน     4 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     5 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     5 
 แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ     6 
 แนวคิดและทฤษฎีความคดิและพฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวกับแรงจูงใจ   10 
 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (Living Library)   13 
บทที่ 3 การเก็บข้อมูล   14 
 รูปแบบในการวิจัย   14 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   14 
 กลุ่มประชากร   15 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล   15 
 การน าเสนอข้อมูล   16 
บทที่ 4 ผลการศึกษา   17 
 การวิจัยเชิงปริมาณ   17 
 แบบสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์   17 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจและพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด   20 
 แบบสอบถามการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร   25 
 แบบสอบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ   28 
 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ   30
 ผลสรุปจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในรูปแบบเจาะลึก   31 
บทที่ 5 กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน   33 
 วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร   33 

  กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด                                                               33 
 วิเคราะห์ SWOT   34 
 สิ่งสนับสนุน   34 
 แนวคิดการสื่อสารการตลาด   34 
 แนวทางการน าเสนอ   34 
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สารบัญ(ต่อ) 
หน้า 

 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด   35 
 สวนที่ 1 ปรับปรุง Corporate identity และสร้างช่องทางการสื่อสาร   36 
 ส่วนที่ 2 ให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยสนุกสนาน    
 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มากข้ึน   47 
 ส่วนที่ 3 กระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ร่วม ผลักดันให้เกิดการทดลองใช้   55 
 แผนการด าเนินงาน   63 
บทที่ 6 สรุป   64 
บรรณานุกรม   66 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก    แบบสอบถาม   67 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                               หน้า 
1-1  ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน     4 
4-1 ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ   17 
4-2 ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงอายุ   18  
4-3 ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ   18 
4-4 ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา   18 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

มีค ากล่าวว่า ‘การอ่านคือรากฐานแห่งปัญญา’ แต่จะท าอย่างไรหากรากฐานที่ว่านั้นต้อง
จา่ยด้วยราคาแสนแพง  คงไม่กลายเป็นปัญหาอะไรหากทุกคนสามารถซื้อหาหนังสือที่อยากอ่านมาไว้
ในครอบครองได้ หากแต่ในความเป็นจริงน้อยคนนักท่ีจะสามารถท าได้ นอกจากปัญหาเรื่องของราคา
ของหนังสือ ยังมีเหตุผลอีกมากมายที่ท าให้ไม่ซื้อแม้จะอยากอ่าน หรือ จ าเป็นต้องอ่านก็ตาม จุดนี้เอง
ที่ท าให้เกิดสถานที่ที่เรียกว่าห้องสมุดขึ้น เพ่ือรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ในรปูแบบ
ต่างๆมากมาย 

กรุงเทพมหานครเองตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งการ
เรียนรู้ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย จึงได้มีการจัดตั้งโครงการที่เรียกว่า ห้องสมุดประจ าเขตขึ้น โดยใช้
ชื่อว่าห้องสมุดประชาชน รับผิดชอบดูแลโดยกลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ 
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ย ว ซึ่ งห้องสมุดประชาชนนี้ ได้รับงบประมาณจาก
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับสื่อการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ และเผยแพร่
ความรู้ต่างๆ โดยปัจจุบันมีห้องสมุดประชาชนกระจายอยู่ตามเขตต่างๆในกรุงเทพมหานคร แต่เดิมนั้น
ห้องสมุดประชาชนส่วนมากเป็นเพียงอาคารเล็กๆ อยู่อย่างอิสระหรือตามสถานที่ราชการ วัด หรือ
โรงเรียน ห้องสมุดประชาชนแห่งแรกคือห้องสมุดลุมพินีก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2498 และเปิดด าเนินงาน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 โดยได้มีการเปิดห้องสมุดประชาชนเพ่ิมขึ้นต่อมาในแต่ละเขตใน
กรุงเทพมหานคร จนมีห้องสมุดประชาชนในโครงการประมาณ 36 แห่งซึ่งส่วนมากเป็นอาคารเล็กๆ 
อยู่อย่างอิสระหรือตามสถานที่ราชการ วัด หรือโรงเรียน  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นปีที่ 50 ของการเปิดด าเนินการ บริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ได้ท างานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี
ให้เป็นห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ (Discover Learning Library) โดยได้น าแนวคิด Microsoft School 
of the Future ซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู้นอกสถาบันการศึกษาท่ีไม่ได้มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่
ผ่านการเรียนรู้แบบ E-learning และ ศึกษาผ่านโลกอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่
สนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบโต้กันได้ในทันทีท าให้เอ้ือต่อการเปิดกว้างในการต่อ
ยอดความคิดและกระตุ้นให้คนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้น าแนวคิดต้นแบบจาก
ห้องสมุดที่ได้รับรางวัล 2005 Best Small Library in America Award ที่ห้องสมุดไม่ใช่เพียงการ
สถานที่ที่ใช้ค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว เพราะได้มีการออกแบบให้เป็นห้องสมุดที่มีจัดแบ่งโซนให้
เหมาะกับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการที่มีความหลายหลาย โดยน าผลการวิจัยผ่านนักเรียน 
อาจารย์ บรรณารักษ์และประชาชนทั่วไปว่าต้องการเห็นห้องสมุดเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์และสรุปผล 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงห้องสมุดเดิม ให้เป็นห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ที่น่าใช่บริการเช่นทุก
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วันนี้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการสร้างและปรับปรุงห้องสมุดประชาชนที่ค่อนข้างเก่าและมีบริการไม่
ครอบคลุมพอให้เป็น หอ้งสมุดเพ่ือการเรียนรู้ มากกว่า 20 แห่งแล้วทั่วกรุงเทพมหานคร 

 
ห้องเพื่อการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์หลักคือ  

- เป็นศูนย์การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ทั้งในและนอกระบบของคนทุกเพศ ทุกวัย 
- เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศทุกประเภท 
- ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
- ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

และประชาชน 
- ส่งเสริมและแนะน าให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
 

การให้บริการของห้องสมุดแบ่งออกเป็น 3 ชั้น  
ชั้นที่ 1  
- ห้องส าหรับเด็ก   -     มุมสืบค้นข้อมูล 
- นิตยสาร/หนังสือพิมพ์  -     ประชาสัมพันธ์ 
- มุมอ่านหนังสือ   -     ร้านกาแฟ (เฉพาะบางแห่ง) 
ชั้นที่ 2 
- หนังสือพระราชนิพนธ์  -    หนังสืออ้างอิง/คู่มือเตรียมสอบ 
- หนังสือวิชาการ/ความรู้ทั่วไป -    เคาน์เตอร์บริการ 
- มุมอ่านหนังสือ   -    โต๊ะท าการบ้าน 
ชั้นที่ 3 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ  -     ห้องฉายภาพยนตร์ 
- หนังสือวรรณกรรมเยาวชน -     เคาน์เตอร์บริการ 
- ห้องอารมคอมพิวเตอร์  -     บริเวณอ่านหนังสือ 
การสมัครสมาชิก  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรนักศึกษา 
- ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีการรับรองอย่างถูกต้อง 
ค่าสมาชิก 
- อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 5 บาท/ปี (ค่าประกันหนังสือ 20 บาท) 
- อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท/ปี (ค่าประกันหนังสือ 40 บาท) 
การยืมคืนหนังสือ 
- สมาชิกมีสิทธิยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม ภายใน 7 วัน 
- ส่งหนังสือคืนเกินก าหนดเวลา ช าระค่าปรับวันละ 1 บาท/เล่ม 
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เวลาท าการ  
เปิดบริการ วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30 – 20.00 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. 
ปิดบริการ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้เป็นบริการที่มีประโยชน์ มีการปรับปรุง

และพัฒนาอยู่เสมอๆ แต่ก็มีจุดอ่อนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่ทราบว่ามีห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้จ านวนมากที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือฟรีกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ยังมีจ านวนไม่มาก
เท่าที่ควร หรืออีกประการคือประชาชนที่ทราบมีจ านวนมากที่ไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้บริการเพราะไม่
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด นอกจากนี้การที่ห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ 
วัด หรือโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ประชาชนทั่วไปมีความลังเลที่จะเดินเข้าไปเพ่ือสอบถามหรือใช้
บริการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคขัดต่อวัตถุประสงค์การมีอยู่ของห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ที่
ต้องการให้ประชาชนจ านวนมากในกรุงเทพมหานครได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้มีความสนใจที่จะน าหัวข้อนี้มาเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากส่วนตัวนั้น
เป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการห้องสมุดมาตั้งแต่ยังเป็นห้องสมุดประชาชนแบบเก่า จนเปลี่ยนมาเป็นห้องสมุด
เพ่ือการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้นก็ยังใช้บริการอยู่เป็นประจ า เพราะสะดวกสบาย
และเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่ง จึงมีความคิดว่าอยากจะใช้ความรู้ความสามารถที่ศึกษาเล่า
เรียนมา แก้ปัญหาในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รับรู้การมีอยู่ของห้องสมุดประชาชนใน
วงกว้าง เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับตัวของประชาชนที่มีความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้า ใช้บริการที่
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มีให้บริการให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดตามวิสัยทัศของห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้
เอง ที่ต้องการเป็น “แหล่งเรียนรู้ทันสมัย ส่งเสริมการอ่านคนทุกวัย เพ่ือสังคมไทยพัฒนา" 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาช่องทางการสื่อสารและวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้ 
กับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  

2. เพ่ือท าการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการทดลองใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เ พ่ือให้ห้องสมุด เ พ่ือการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้าง โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายซึ่ง
ในที่นี้หมายถึงกลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีความสนใจอยากใช้บริการห้องสมุด
สาธารณะแต่ไม่ทราบว่ามีบริการห้องสมุดของกรุงเทพมหานครอยู่ว่าใช้วิธีใดจึงจะท าให้เปิดรับ รวมไป
ถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่มีความเป็นกันเองและเข้าถึงง่าย ให้กับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร 
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ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 
 1.2 ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 
 1.3 ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 2. ด าเนินการวิจัย 
  2.1 ออกแบบสอบถาม 

2.2 ท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถาม
กลุ่มเป้าหมายถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ว่ามี
มากน้อยเพียงใด 

 2.3 ท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการปรับปรุง 
 3. สรุปและวิเคราะห์ผลการวิจัย  
 4. สร้างเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดตามแนวทางที่วางไว้ 
 
แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

 ศึกษาข้อมูลสิ่งที่สนใจและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

 ศึกษาและรวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         

 ท าวิจัยและเก็บข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์         

 วางแผนสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ         

 สร้างเครื่องมือการสื่อสารตามที่ได้วางแผนไว้         

 ปรับปรุงชิ้นงานและสรุปผล         
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.  สามารถเข้าใจและวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับ

ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ โดยสามารถเข้าถึงและสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างได้ผลที่สุด 
2. กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้

กรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น 
3. กลุ่มเป้าหมายเกิดการทดลองใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการศึกษาโครงการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับห้องสมุดเพ่ือ

การเรียนรู้กรุงเทพมหานครนั้น ผู้จัดทําได้นําแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ข้อมูลต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการคิดวิเคราะห์และใช้สนับสนุนเนื้อหาที่ต้องการศึกษาดังนี้  
 

แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
แนวและทฤษฎีความคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวกับแรงจูงใจ 
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (Living Library)  

 
แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 ในปัจจุบันการตลาดได้มีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงด้าน
เทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา จุดมุ่งหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
หรือ IMC (Integrated Marketing Communications) ในความเห็นของนักการตลาด คือ การสร้าง 
คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ด้วยการบูรณาการเครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่างๆอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยําด้วยข่าวสารที่ตรงความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยเวลาที่เหมาะสมและด้วยช่องทางที่ถูกต้อง (ธเนศ ยุคันตวนิชชัย 2553 : 10) 
  
 กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
 1. แผนภูมิการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นการแสดงลําดับขั้นตอน
ของการวางแผน ในขั้นตอนแรกข้อมูลต่างๆ จะประกอบไปด้วย การทบทวนแผนการตลาดและ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด การทําความรู้จักตลาดและเข้าใจในตําแหน่งของตราสินค้า หน้าที่ของการ
โฆษณาและส่งเสริมการขาย วิเคราะห์คู่แข่งและปัจจัยแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการทําตลาด 
 2. การวิเคราะห์สถานการณ์การทําการส่งเสริมการขาย เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ที่รวมถึงความสามารถในการสนับสนุนแผนการส่งเสริมการขาย การทบทวนกิจกรรมและผลที่ได้ รับ
ของการส่งเสริมการขายที่ เคยทํามาก่อน นอกจากนั้นยังต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายและตําแหน่งทางการตลาด 
 3. การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเป็นการวิเคราะห์กระบวนการการตอบรับของผู้รับ
สาร การวิเคราะห์แหล่งข้อมูล สารที่ต้องการจะสื่อสารและช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
 4. การพิจารณาในส่วนของงบประมาณนั้น เป็นการตั้งงบประมาณในการทําการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการนั้นๆ 
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 5. การพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยในทุกองค์ประกอบจะต้องมีการ
กําหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน การตัดสินใจในเรื่องงบประมาณ การพัฒนากลยุทธ์ในการใช้สื่อใน
เครื่องมือต่างๆนั้นร่วมด้วย 
 6. เป็นการผสมผสานกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดต่างๆ เข้าด้วยกัน และจุดเริ่มกระบวน 
การคิด พัฒนาสร้างสรรค์และทําการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการซื้อเวลาหรือพ้ืนที่โฆษณา 
 7. การประเมินผลการรณรงค์ที่ได้ทํามาและจุดที่เรามุ่งหวังที่จะก้าวต่อไป และจะทํา
อย่างไรเพ่ือที่จะถึงจุดนั้น 
 ตัวอย่างเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่นิยมใช้ 
 1. การโฆษณา 
    การสื่อสารข้อมูลเพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความจําเกี่ยวกับสินค้า และบริการ 
หรือความคิดต่างๆ ที่สามารถส่งข่าวสารไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงภายในระยะเวลา
อันรวดเร็วผ่านสื่อมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร และสื่ออ่ืน ได้แก่ ป้ายโฆษณา
กลางแจ้ง แผ่นพับ แผ่นโปสเตอร์ โฆษณาบนสื่อเคลื่อนที่ (เสรี วงษ์มณฑา 2547 : 110) 
           1.1 การจําแนกประเภทของการโฆษณา 
                  1) การโฆษณาที่ตัวผลิตภัณฑ์ เป็นการมุ่งให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์ เพื่อชักจูงให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้า 
             2) การโฆษณาเน้นที่ตัวสถาบัน เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดี เพ่ือทําให้ลูกค้าเกิดมีความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ เป็นการวางแผนการโฆษณาเพ่ือจูงใจลูกค้าในระยะยาว 
            3) การโฆษณาเน้นที่กลุ่มผู้บริโภคอุตสาหกรรมและคนกลาง อาจเป็นกลุ่มผู้บริโภค
ที่ซือ้สินค้าไปใช้ในการผลิต มุ่งกระตุ้นจูงใจผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกให้สนใจที่จะซ้ือสินค้าไปเพ่ือขายต่อ 
             4) การโฆษณาท่ีมุ่งกระตุ้นความต้องการพ้ืนฐาน และความต้องการข้ันเลือกเฟ้นนี้ 
เป็นการโฆษณาที่ให้รายละเอียดเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าว่าใช้ประโยชน์อะไร อย่างไร 
            5) การโฆษณาประเภทสินค้า เป็นการโฆษณาสินค้าหลายยี่ห้อที่เป็นประเภทใด
ประเภทหนึ่งมารวมกันโฆษณาแข่งขันกับสินค้าอีกประเภทหนึ่ง 
            6) การโฆษณาขายความคิด เป็นการเชิญชวนให้คนทําตามความคิดที่เสนอ 
           1.2 ประเภทของสื่อโฆษณา 
        เมื่อจะมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ก็จําเป็นที่จะต้องทําการเลือกว่าจะโฆษณาผ่านทาง
สื่อโฆษณาประเภทใด เพ่ือให้ข้อมูลต่าง ๆ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่ต้องการมากที่สุด โดย
คํานึงถึงระยะเวลาและต้นทุน ซึ่งสื่อโฆษณาแบ่งออกได้ดังนี้ 
             1) โทรทัศน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดีที่สุด ก่อให้เกิดการรับรู้ได้ง่ายเพราะมี
ทั้งเสียงและภาพที่เคลื่อนไหวได้ ที่สําคัญคือ สามารถกระตุ้นความสนใจจากเนื้อหาของโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอและชักจูงให้ซื้อสินค้า ความรับรู้ต่อชื่อเสียงของสินค้ามากกว่าสื่ออ่ืน 
             2) หนังสือพิมพ์ สามารถครอบคลุมพ้ืนที่และจํานวนผู้รับได้กว้างขวาง โดยเฉพาะ
ถ้าหนังสือพิมพ์นั้นมีปริมาณการพิมพ์จําหน่ายสูง นอกจากนี้ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มตามระดับอายุ 
การศึกษา เพศ ทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคได้ การตีพิมพ์โฆษณา การพาดหัวที่สะดุด
ตาน่าสนใจก็สามารถชักจูงให้ผู้บริโภคสนใจและอ่านในรายละเอียดของสินค้า 
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             3) นิตยสาร สามารถเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้ เช่น นิตยสาร
รถยนต์ เป็นต้น นอกจากนั้นรูปแบบของนิตยสารมีรูปเล่ม และมีสีสันสวยงาม ผู้อ่านสนใจที่จะเก็บ
รักษาเอาไว้ เมื่อนามาอ่านใหม่ก็จะเห็นภาพโฆษณาด้วย ซึ่งอาจจะจูงใจผู้บริโภคที่กําลังแสวงหาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ ก็จะค้นคว้าอ่านรายละเอียดจากนิตยสารที่มีเนื้อหาดังกล่าวเพ่ิมเติม 
             4) วิทยุ จะครอบคลุมผู้บริโภควงกว้าง ต้นทุนของการโฆษณาโดยใช้สื่อประเภทนี้มี
ค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยสามารถซ้ือวิทยุใช้ได้ในราคาไม่แพง 
             5) สื่อโฆษณากลางแจ้ง สามารถมุ่งเตือนความทรงจําของผู้บริโภคที่ผ่านสัญจรไป
มาได้ ควรเลือกติดตั้งในทําเลที่เหมาะสม ข้อความที่โฆษณาต้องสั้น กะทัดรัด ชัดเจน ได้ใจความ และ
สีสันจะต้องสะดุดตาสามารถดึงดูดความสนใจของบุคคลทั่วไปให้เกิดกับตัวผลิตภัณฑ์ได้            
  6) สื่อโฆษณา ณ แหล่งที่ลูกค้าซื้อ เป็นการนําเอาวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง ณ จุดขาย
มาตกแต่งร้าน รวมถึงการจัดตกแต่งภายในร้านเพื่อชักจูงให้ลูกค้าสนใจ และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความ
ต้องการสินค้า ทั้งยังเป็นการแจ้งข่าวสารของผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการรับรู้ และสร้างความน่าเชื่อถือต่อ
ผู้บริโภค 
 
 2. การประชาสัมพันธ์ 
    การติดต่อสื่อสารขององค์กรกับกลุ่มต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จขององค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างทัศนคติความเชื่อถือ และ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (เสรี วงษ์มณฑา 2547 : 111) 
    ตัวอย่างเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ 
     1. การให้ข่าว เป็นการเสนอข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือบุคคล
ของบริษัท โดยผ่านสื่อกระจายเสียงหรือสิ่งตีพิมพ์ 
  2. การสัมภาษณ์ เป็นการพูดคุยกับบุคคลที่น่าสนใจเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวต่าง ๆ 
  3. สื่อมวลชนสัมพันธ์ ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เพ่ือให้
สื่อมวลชนเสนอข่าวในด้านบวกเก่ียวกับบริษัท และให้ความร่วมมือกับบริษัท 
  4. การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วม การจัดประกวดภาพถ่าย การจัดสัมมนา เป็นต้น 
  5. การเป็นผู้สนับสนุน หมายถึง การให้การสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ เพ่ือให้
สามารถจัดขึ้นได้ เช่น การสนับสนุน กิจกรรมกีฬา สนับสนุนกิจกรรมบันเทิง เป็นต้น 
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 3. การตลาดเชิงกิจกรรม 
 การที่องค์กรหรือบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา เพ่ือให้ทุกคน
ได้มีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัทตลอดจนตอกย้ําจุดขายของสินค้า 
เช่น การจัดประกวด แข่งขัน จัดงานวันเปิดกิจการ เป็นต้น (เสรี วงษ์มณฑา 2547 : 292) 
 ลักษณะการตลาดเชิงกิจกรรม 
 เป็นการตลาดโดยการใช้เหตุการณ์พิเศษ เป็นการนําเอาสินค้าไปผูกติดกับวัฒนธรรม 
สังคม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างสูง ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการ
ธุรกิจต่างๆ เพราะว่านอกจากจะทําให้ธุรกิจหลุดจากการที่ต้องผูกติดอยู่กับแต่สื่อมวลชนแล้ว ยังเป็น
วิธีหนึ่งที่ได้ผลดีต่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในท้องที่เฉพาะหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการสื่อสารการตลาดที่สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมได้ เป็น
วิธีการสื่อสารที่สามารถวัดผลได้ด้วยจํานวนของผู้คนที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมและที่สนใจติดตาม
กิจกรรมที่เกิดขึ้นประกอบด้วย การจัดการประกวด การจัดการแข่งขัน การเปิดตัวสินค้าใหม่ 
การตลาดเชิงกิจกรรมทําได้ในกรณีสร้างภาพลักษณ์ โดยการใช้กิจกรรมเป็นตัวนําไปสู่การได้รับการลง
ข่าว เพราะถ้าธุรกิจไม่มีกิจกรรม ไม่มีเหตุการณ์ธุรกิจก็จะเงียบเหงา ซึ่งอาจทํา ให้ผู้บริโภคลืม
ผลิตภัณฑ์และตัวบริษัทได้ 
 หลักในการทําการตลาดเชิงกิจกรรม 
 ในการทํากิจกรรมพิเศษ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง
ที่สุด และต้องให้สื่อสารนั้นเป็นที่รู้จักให้กับสินค้าและบริการ เพ่ิมการเป็นที่รู้จักให้กับสินค้าและบริษัท 
ต้องทําให้ผู้บริโภคชื่นชมสินค้าและถ้าเป็นไปได้ให้กลุ่มเป้าหมายและสื่อมวลชนเข้ามาร่วมในกิจกรรม
มากๆ ถ้ามีพฤติกรรมการซื้อใดๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นก็ต้องหาทางให้เกิดขึ้นให้ได้ เพ่ือที่จะทําให้การ
จัดกิจกรรมพิเศษสามารถสร้างความสัมฤทธิ์ผลดังกล่าวไว้ข้างต้น การทํากิจกรรมพิเศษต้องยึดหลัก
ดังต่อไปนี้ 
 1. แปลก คือ กิจกรรมต้องมีลักษณะพิเศษไม่ซ้ําใคร 
 2. ใหม่ คือ ถ้าเป็นกิจกรรมที่ทําเป็นครั้งแรกในเมืองไทยได้ยิ่งดี 
 3. ใหญ่ คือ ควรเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ มีความสําคัญ มีคนมาร่วมงานมากมาย 
 4. ดัง คือ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ก่อนมีกิจกรรม มีคนดังมาร่วมงาน 
 5. ชื่องานควรมีชื่อสินค้า หรือชื่อบริษัทอยู่ด้วย โดยมีชื่อสินค้าปรากฏในข่าว 
 6. เครื่องหมายของงาน ต้องมีความเก่ียวพันกับเครื่องหมายของตราสินค้า เพ่ือให้คนรู้
ว่าใครเป็นคนจัด โดยปรากฏในข่าว 
 7. การจัดฉาก นั้นควรมีป้ายชื่อสินค้าหรือเครื่องหมายตราสินค้า การจัดฉากท่ีมีการถ่าย
ภาพนิ่งหรือการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ต้องให้ผู้พูดที่จะออกปรากฏในข่าวอยู่ในกรอบเดียวกับป้ายชื่อ
สินค้า หรือเครื่องหมายตราสินค้า เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏในข่าวด้วย 
 8. ต้องคิดกิจกรรมที่เป็นที่น่าสนใจ สําหรับกลุ่มเป้าหมาย และ สื่อมวลชนเพื่อดึงดูดให้
มาร่วมงาน หรือเผยแพร่ฟรี 
 9. ต้องเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงาน เพ่ือให้มีข่าวเผยแพร่ตามมาหลังจากที่มีกิจกรรม 
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 10.  ถ้าไม่แน่ใจในการเผยแพร่ข่าวฟรีนั้น ก็จําเป็นจะต้องมีการซื้อสื่อเพ่ือการเผยแพร่
กิจกรรมที่ผ่านไป ทําให้เป็นที่รับรู้มากไปกว่าการรับรู้ของผู้มาร่วมงาน 
 11. การประดับประดับบริเวณงานให้มีจุดเด่น คึกคัก สะดุดตา และเป็นที่น่าสนใจ 
 12. อาจมีข้อเสนอพิเศษและการส่งเสริมการขายด้วย 
 13. ต้องมีการประชาสัมพันธ์เสริมช่วงก่อนวันที่จะมีงานและหลังจากท่ีมีงานไปแล้ว 
 14. การจัดกิจกรรมพิเศษต้องใช้ร่วมกับกลยุทธ์การตลาด ต้องคิดว่าจะนําเรื่องที่เกิดขึ้น
ไปประชาสัมพันธ์ต่ออย่างไร ต้องพยายามที่จะหาทางขยายผล 
 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่นํามาใช้กล่าวถึงเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่นิยมใช้หลายประเภท ซึ่งผู้จัดทําคิดว่าสามารถนํามาเป็นแนวทางใน
การวางแผนการสื่อสารการตลาดให้กับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ได้ โดยได้เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุผลตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้  โดยเครื่องมือที่เลือก เช่น 
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงกิจกรรม เป็นต้น 
 
แนวและทฤษฎีความคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับ (Drive) หรือพลังภายในของแต่ละบุคคลที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมอันมีเป้าหมาย แรงขับหรือพลังนี้เกิดจากการที่ความต้องการ (Need) ถูกกระตุ้น และยัง
ไม่ได้รับการสนองตอบจึงเกิดความเครียด (Tension) ไม่ว่าความต้องการของบุคคลนั้นจะเป็นสิ่งที่รู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวก็ตาม พลังหรือแรงขับจะผลักดันให้ตนเองมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่คาดว่าจะได้รับการ
สนองความต้องการได้ เพ่ือผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นมานั้น (ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 2547:64) 
 นอกเหนือจากคําว่า “แรงจูงใจ” ที่ได้ให้ความหมายไว้ข้างต้น ก็ยังมีคําอีกคําหนึ่ งที่
ใกล้เคียงกันและใช้อย่างใกล้เคียงกันด้วย คือคําว่า “การจูงใจ” (Motivation) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้
อีกหลากหลายความหมายได้แก่ 
 การจูงใจ หมายถึง สภาวะภายในของบุคคลที่ถูกกระตุ้นปลุกเร้า และผลักดันให้บุคคล
นั้นแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น (Goal Directed Behavior) การจูงใจ
ประกอบด้วย แรงขับ (Drive) สิ่งกระตุ้น ความปรารถนา (Wish or Desire) การจูงใจเป็นจุดเริ่ม
ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายไปจนถึงการแสดงพฤติกรรมอย่างมีลําดับขั้นตอน  
 จากความหมายของสองคําข้างต้นนี้คือคําว่า “แรงจูงใจ” และ “การจูงใจ” เราจะพบว่า
บ่อยครั้งที่ถูกใช้ในความหมายที่ไม่ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม หากจะแยกความแตกต่างของสองคํา
ดังกล่าวนี้ก็สามารถแยกออกได้ว่า “แรงจูงใจ” จะหมายถึงแรงผลักดันภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้ 
และเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ส่วนคําว่า “การจูงใจ” เป็นเหตุผลเพ่ือการแสดงการกระทํา 
หรือการกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงผลักดันที่มากพอที่จะแสดงพฤติกรรม  
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ภาพที่ 2-1 แสดงตัวแบบกระบวนการของแรงจูงใจ 
ที่มา : ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม (2547) พฤติกรรผู้บริโภค :65  
 ลักษณะของแรงจูงใจ 
 จากกระบวนการเกิดของแรงจูงใจ สามารถสรุปลักษณะของแรงจูงใจได้ ดังนี้ 
 1. แรงจูงใจมีรากฐานจากความต้องการ แรงจูงใจก็คือความต้องการเป็นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการนั้นถูกกระตุ้นปลุกเร้าข้ึนมา ทําให้คนไม่สามารถเก็บระงับความต้องการแล้วอยู่นิ่งเฉยได้
แต่ต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่สามารถสร้างความพอใจให้ความต้องการนั้น 
 2. แรงจูงใจเป็นตัวลดความตึงเครียด แรงจูงใจเป็นพลังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมมุ่งสู่
เป้าหมายเพ่ือลดความตึงเครียด ซึ่งความตึงเครียดนี้เกิดจากการที่ความต้องการได้ถูกปลุกเร้าขึ้น
มาแล้วยังไม่ได้รับการสนองตอบ  
 3.  แรงจูงใจเป็นแรงขับผลักดันให้เกิดพฤติกรรม พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเกิดขึ้นจาก
แรงจูงใจ ดังนั้นนักการตลาดต้องศึกษาวิเคราะห์ให้ได้ว่าปัจจัยใดเป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญให้เกิด
แรงจูงใจที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ ของผู้บริโภค 
 4. แรงจูงใจเป็นสิ่งที่มีเป้าหมาย แรงจูงใจจะผลักดันพฤติกรรมไปในทิศทางที่มุ่งสู่
เป้าหมายที่จะสามารถสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้นนั้นได้ 
 
 ทฤษฎีการจูงใจของแม็คไกร์ (McGuire) 
 1. ความต้องการความลงตัวสอดคล้องกัน (Need for Consistency) เป็นความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีต้องการให้องค์ประกอบภายในตัวมีความลงตัวสอดคล้องกันไปในแนวทางเดียวกัน เช่น 
ทัศนคติกับพฤติกรรม (ชอบผลิตภัณฑ์ก็จะซื้อผลิตภัณฑ์ หรือชอบดาราที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ก็จะชอบ
ผลิตภัณฑ์) และภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-image) กับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ
ภาพลักษณ์ของตนเองกับร้านค้าที่เข้าไปซื้อสินค้า หรือตรายี่ห้อของสินค้าที่ใช้ เป็นต้น 
 2. ความต้องการเหตุผล (Need to Attribute Causation) เป็นความต้องการที่จะ
ทราบสาเหตุ เหตุผล ที่มาที่ไปของสิ่งหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 3. ความต้องการที่จะจําแนกแยกแยะหรือจัดกลุ่ม (Need to Categorize) เป็นความ
ต้องการที่จะจําแนก จัดองค์ประกอบของข้อมูล ประสบการณ์ หรือแม้แต่ราคาและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ไว้เป็นกลุ่มในความคิด  
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 4. ความต้องการที่จะสามารถบอกนัยของสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆ (Need for Cues) 
หมายถึง ต้องการที่จะเป็นผู้สังเกตเห็น รู้ได้ถึงสิ่งที่บอกเหตุหรือสัญลักษณ์ที่ให้ความหมายโดยนัย
ออกมาได้  
 5. ความต้องการเป็นอิสระ (Need for Indepence) 
 6. ความต้องการความแปลกใหม่ (Need for Novelty) 
 7. ความต้องการแสดงออก (Need for Self-Expression)  
 8. ความต้องการป้องกันตัวเอง (Need for Eco-Defense) ความต้องการป้องกันตัวเอง
ในที่นี้หมายถึงการป้องกัน รักษา สร้างเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง เช่น รักษาภาพลักษณ์ของตนเอง
ให้เป็นคนทันสมัยอยู่ตลอด 
 9. ความต้องการได้รับการเสริมแรง (Need for Reinforcement) จะเป็นความต้องการ
ได้รับรางวัล คําชมในการกระทําบางสิ่งบางอย่าง 
 10. ความต้องการความรักความผูกพัน (Need for Affiliation) 
 11. ความต้องการยึดถือบุคคลอื่นเป็นแบบอย่าง (Need for Modeling) 
 
 นักการตลาดกับการกระตุ้นแรงจูงใจของผู้บริโภค 
 1. สร้างผลิตภัณฑ์ ตรา หรือร้านค้าของตนให้เป็นเป้าหมายของแรงจูงใจของผู้บริโภค  
โอกาสทางการตลาดย่อมจะสูงมากกว่าคู่แข่งขัน หากผลิตภัณฑ์ ตรา หรือร้านค้าของเราเป็นเป้าหมาย
ของแรงจูงใจในการซื้อของผู้บริโภค การสร้างในความหมายนี้อาจทําได้โดยการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ตรา หรือร้านค้าให้สอดคล้องกับแรงจูงใจในการซื้อของผู้บริโภค เช่น ทราบว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
มีแรงจูงใจในการซื้อสินค้าที่คุ้มค่า ราคาถูกกว่า หรือความสะดวกสบายคุณภาพที่ดี ก็ใช้การวาง
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) สื่อสารกับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือบริการเป็นแบบ
นั้นๆ เป็นต้น 
 2. สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดแรงขับที่มากเพียงพอที่จะเกิดพฤติกรรม การกระตุ้น
ทางการตลาดอาจทําได้หลายวิธีการ เช่น การโฆษณาโดยใช้สิ่งจูงใจต่างๆ จากสรุปของ Denial 
Starch ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ หรือการใช้พนักงานขายนําเสนอ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และอีกประการหนึ่งที่ได้ผลมากที่สุดคือใช้การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา  
 3. ลดแรงจูงใจในด้านที่เป็นอุปสรรคในการตัดสินใจซื้อ แรงจูงใจหลายๆ แรงจูงใจของ
ผู้บริโภคมีโอกาสเกิดความขัดแย้งกันเองได้ เนื่องจากแรงจูงใจก็เหมือนกันความต้องการของผู้บริโภค
เองที่เกิดขึ้นมากมายหลากหลาย ทําให้บ่อยครั้งที่มีความขัดแย้งกันเอง เช่น อยากทานไอศกรีมแต่ไม่
อยากอ้วน ในกรณีนี้นักการตลาดอาจจะลดแรงจูงใจด้านที่เป็นอุปสรรคด้วยการเสนอ ไอศกรีมที่
แคลอรีต่ํา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ยืนยันว่าทานแล้วไม่อ้วน 
 4. การกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้บริโภค ความอยากรู้อยากเห็นนั้นจะกระตุ้น
ความสนใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เสนอเข้าตลาด เช่น กล้องดิจิตอล รถยนต์รุ่นใหม่
เป็นต้น ความอยากรู้อยากเห็นจะทําให้ผู้บริโภคต้องการข้อมูลและมีโอกาสที่จะเติมเต็มความต้องการ 
และแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ในลําดับถัดไป 
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 5. การสร้างแรงจูงใจที่เป็นที่ยอมรับได้สําหรับผู้บริโภคเสมอ นักการตลาดมีหน้าที่สร้าง
และกระตุ้นแรงจูงใจ โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านดีที่เป็นที่ยอมรับได้เสมอ เช่น รถยนต์ขนาดใหญ่ก็กระตุ้น
ด้านความปลอดภัยที่ให้ได้มากกว่ารถยนต์ขนาดเล็กหรือเป็นการลงทุนที่ฉลาด คุ้มค่า ได้ราคาดีเมื่อ
ต้องการขายต่อ แทนที่จะให้ผู้บริโภครับข้อมูลเรื่องราคาแพง  
 6. การใช้โปรแกรมสร้างความภัคดี  
ในปัจจุบันนอกจากจะกระตุ้นให้ผู้บริโภค เกิดแรงจูงใจในการทดลองซื้อสินค้าและบริการแล้ว นักการ
ตลาดยังต้องรักษาลูกค้าเดิมให้ยังคงซื้อซ้ําและเป็นลูกค้าต่อๆไปอีก ด้วยการใช้โปรแกรมสร้างความภัค
ดี (Loyalty Programs) ที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อซ้ําหรือใช้บริการซ้ํา เนื่องจากมี
รางวัลล่อใจ เช่น โปรแกรมการสะสมระยะทางที่ใช้บริการสายการบิน เพ่ือรับตั๋วเครื่องบินฟรี เมื่อใช้
บริการถึงระยะทางที่กําหนด หรือสะสมแสตมป์เมื่อซื้อสินค้าเพ่ือนํากลับมาแลกเป็นของกํานัล เป็นต้น 
  โดยผู้จัดทําได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมาย รวม
ไปถึงวิธีการสร้างแรงงจูงใจที่จะกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและเกิดความต้องการทดลอง
ใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานครให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) 
 ดวงใจ อมิตรพ่าย และคณะ (2547) ศึกษาเรื่อง“การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (Living 
Library) สํานักวิทยาบริการ สถาบันราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี” 
 การวิจัยพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สํานักวิทยาบริการ สถาบันราชภัฎเทพสตรี  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทาง นําเสนอแนวทางการพัฒนางานของสํานักวิทยาบริการให้นําไปสู่
เป้าหมายคือ สํานักวิทยาบริการ สถาบันราชภัฏเทพสตรี เป็นห้องสมุดมีชีวิต และเพ่ือประเมินผล
แนวทางปฏิบัติว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอย่างไร  
 ความหมายของห้องสมุดมีชีวิต หมายถึง ห้องสมุดที่เป็นแหล่งองค์ความรู้หลากหลายมี
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ และมีการพัฒนาให้
ทันสมัยอยู่เสมอ มีสื่อท่ีให้ทั้งความรู้และความบันเทิง มีผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง มีสถานที่สวยงาม 
เมื่อเข้าใช้บริการแล้วทําให้มีความสุข จิตใจแจ่มใสไม่เคร่งเครียด มีประสิทธิภาพเป็นกันเอง มีระเบียบ
ที่ยืดหยุ่นได้ และมีกิจกรรมหลากหลายที่จะเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการ 
 ปัญหาและความต้องการการใช้บริการ แยกออกเป็นด้านๆคือสถานที่ ทรัพยากรสิ่งพิมพ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โสตทัศนวัสดุ บุคลากรงานบริการ และปัญหาด้านอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เกิดจาก 
จํานวนสื่อไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ให้บริการยังขาดจิตสํานึกในการให้บริการ  

ผู้จัดทําได้นํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิง เพ่ือให้ทราบถึงผลสํารวจเกี่ยวกับห้องสมุดใน
อุดมคติที่ผู้ใช้บริการอยากใช้บริการ ซึ่งจะนําไปสู่การคาดเดาถึงความคาดหวังที่กลุ่มเป้าหมายมีต่อ
บริการห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดสาธารณะ เพ่ือที่จะได้นํามาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการหาแนวทางการ
ทํางานเพ่ือให้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กลายเป็นห้องสมุดที่ผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายอยากใช้บริการได้ 
นอกจากนี้ยังจะช่วยสนับสนุนให้งานวิจัยฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยผลวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและการจดัทําแบบสอบถาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

ในการศึกษาโครงการ “วางแผนการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการเพ่ือห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ กรุงเทพมหานคร” ผู้จัดท าได้เลือกท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการ
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)ในรูปแบบของการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการวิจัยเชิงปริมาณจะเป็นการแจกแบบสอบถาม จะ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด ความคาดหวังต่อบริการ การรับรู้ และการเปิดรับสื่อ โดย
เน้นไปกลุ่มวันรุ่นอายุระหว่าง 13 -22 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นหลัก โดยจะท าการเก็บ
ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายโดยแจกแบบสอบถามที่ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ ตามสถานที่สาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึงผ่านการท าแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 

 
รูปแบบในการวิจัย 
                ใช้วิธีการส ารวจทั้งในเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถามจ านวน 150 ชุด มีทั้งค าถามปลายเปิดและปลายปิด และ เชิงคุณภาพ (Quantitative 
Research) จะท าในรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source)  
     1.1 ติดต่อขอข้อมูลสถิติย้อนหลังจ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ย้อนหลังจาก

ส านักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว 
     1.2 แจกแบบสอบถามจ านวน 150 ชุด โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามออนไลน์ 100 ชุด และ

แจกแบบสอบถามตามสถานที่ต่างๆอีกจ านวน 50 ชุด  
     1.3 สัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 – 22 ปี 6 คนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและ

เคยใช้บริการห้องสมุด โดยแบ่งออกเป็น คนที่เคยใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 
และคนที่ไม่เคยใช้บริการประเภทละ 3 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 
     เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  สถานที่ตั้ง การเดินทาง จ านวน

ห้องสมุด และบริการต่างๆที่มี รวมไปถึงหาข้อมูล บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบริการ
ห้องสมุดให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน นอกจากนี้ได้ท าการไปส ารวจ
สถานที่ห้องสมุดเพ่ือสังเกตผู้ใช้บริการ 
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กลุ่มประชากร 
                การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การสุ่มตัวอย่างประชากรที่ พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
จ านวน 150 คน โดยเป็นทั้งคนที่คนที่เคยใช้บริการและไม่เคยใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ เน้น
กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-22 ปี ที่มีความสนใจชื่นชอบการอ่านหนังสือ หรือการใช้บริการห้องสมุด
สาธารณะ ไม่จ ากัดสถานะ รายได้ อาชีพ และการศึกษา 
               การวิจัยเชิงคุณภาพ  เลือกสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นทั้งที่เคยใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้
และไม่เคยใช้ ประเภทละ 3 คน โดยที่ทั้งหมดเป็นคนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ และเคยใช้บริการ
ห้องสมุดสาธารณะ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามจ านวน 150 ชุด มีทั้งหมด 34 ข้อ เป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิด แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจและพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 4 แบบสอบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
โดยแต่ละส่วนได้ใช้ค าถามท่ีแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ได้ค าตอบที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์  
เป็นค าถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งช่วงอายุ รายได้ อาชีพ และสถานภาพ 

เพ่ือความง่ายในการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มๆ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจและพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 
เป็นค าถามที่ เน้นสอบถามความสนใจ  งานอดิ เรก  ความชอบ  และพฤติกรรมและ

ประสบการณ์การใช้บริการห้องสมุดของกลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงตัวเลือกกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ
เข้าร่วมและไม่สนใจเข้าร่วมหากมีการจัดขึ้นในห้องสมุด  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 
เป็นค าถามเพ่ือส ารวจการรับรู้และทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้

กรุงเทพมหานคร ว่ามีจ านวนมากน้อยแค่ไหนที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้คนเหล่านั้นมีทัศนคติอย่างไร เมื่อพูดถึงห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร  

ส่วนที่ 4 แบบสอบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
เป็นค าถามที่เน้นข้อมูลเรื่องการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ว่าสื่อใดที่เปิดรับมากที่สุด 

ช่วงเวลาใดท่ีเปิดรับมากท่ีสุด และมีค าถามปลายเปิดบางส่วน 
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การน าเสนอข้อมูล 
หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิแล้ว จึงวิเคราะห์ด้วยการ

พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จะดูแนวโน้มใน
การตอบค าถามของกลุ่มตัวอย่าง ว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอย่างไร เน้นเปอร์เซ็น ต์ของ
ค าตอบว่ามุ่งไปทิศทางใดมากที่สุด โดยน าเสนอด้วยตารางแจกแจงความถี่ ตารางแบบร้อยละ เพ่ือ
อธิบายข้อมูลทั่วไป ทั้งในแง่ของการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดสาธารณะ รูปแบบ
การใช้ชีวิต รวมไปถึงกิจกรรมที่มีความสนใจเข้าร่วม เพ่ือน าค าตอบที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์สื่อการสื่อสารทางการตลาดต่อไป 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จะสรุปออกมาเป็น
ข้อมูลเชิงพรรณนาเช่นกัน โดยสรุปว่า insight ของกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบอ่านหนังสือ เคยใช้บริการ
ห้องสมุดมีความคาดหวังต่อห้องสมุดในส่วนของการบริการอย่างไร และส่วนใดบ้างที่สามารถน ามาใช้
เพ่ือเป็นจุดจูงใจกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยใช้บริการให้สนใจอยากทดลองใช้บริการบ้าง 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาโครงการ “วางแผนการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการส าหรับห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้กรุงเทพมหานคร” ผู้จัดท าได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการวิจัยเชิงปริมาณได้แจกแบบสอบถาม 150 ชุดท าการ
ส ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ www.surveycan.com 100 ชุด โดยเลือกเผยแพร่
ตามเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มให้ความสนใจ ได้แก่เว็บไซต์ Pantip.com, Dek-D.com และ
ผ่านการบอกต่อในสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ซึ่งอีก 50 ชุดที่เหลือ จะแจกจ่ายให้กับคนทั่วไปใน
ที่สาธารณะ อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า และที่ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เพราะต้องการ
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการที่รู้จักกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้อย่างแน่นอนด้วย โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 

 
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจและพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 4 แบบสอบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จะเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายซึ่งแบ่งเป็นวัยรุ่นอายุ
ระหว่าง 13-22 ปี 100 คนและผู้ใหญ่อายุ 23 ปีขึ้นไป 50 คน โดยเป็นค าถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้งช่วงอายุ รายได้ อาชีพ และสถานภาพ สามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตารางที่  
4-1 ถึง 4-6 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4-1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 113 75 
ชาย 37 25 
รวม 150 100 

จากตารางที่ 4-1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 75 
รองลงมาคือ ผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 25 ตามตามล าดับ      
 

   ส
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ตารางที่ 4-2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงอายุ 

อาย(ุปี) จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15 9 6 
15-22  91 61 
23-30  25 17 
31-40  11 7 
41-50  9 6 
มากกว่า 50 5 3 
รวม 150  100 

จากตารางที่ 4-2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-22  ปี ซึ่งเป็นช่วง
วัยนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 23-30 ปี ซึ่งเป็นวัยท างานตอนกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 17 และช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-3 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 133 89 
สมรส ไม่มีบุตร  8 5 
สมรสและมีบุตร  3 2 
อ่ืนๆ 6 4 
รวม 150 100 

จากตาราง 4-3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 89 
รองลงมาคือ สมรสไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยท างาน และต่ าที่สุดคือสถานภาพ
สมรสและมีบุตร คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ    
 
ตารางที่ 4-4 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 14 9 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 23 16 
อนุปริญญา/ปวส. 3 2 
ปริญญาตรี 99 66 
สูงกว่าปริญญาตรี 11 7 
รวม 150 100 

   ส
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จากตาราง 4-4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาคือการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 16 และ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-5 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ (บาท) จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000  54 36 
5,001 - 10,000  40 26 
10,001 - 15,000  24 16 
15,001 - 20,000  13 9 
20,001 – 25,000 4 3 
25,001 ขึ้นไป 15 10 
รวม 150 100 

จากตาราง 4-5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 5,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ 5,001 
- 10,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ของกลุ่มนักศึกษาถึงวัยเริ่มท างาน คิดเป็นร้อยละ 26 10,001 - 15,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 16 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 และ 20,001 – 25,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 3 และ 25,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10  
 
ตารางที่ 4-6 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา  100 67 
พนักงานบริษัท 26 18 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 7 
แม่บ้าน 8 5 
อ่ืนๆ 5 3 
รวม 150 100 

จากตาราง 4-6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 67 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 18 ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสนใจและพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 
สอบถามเกี่ยวกับความสนใจและพฤติกรรมการการใช้ห้องสมุดของกลุ่มตัวอย่าง โดยจะเก็บ

ข้อมูลทั้งในแง่ของ งานอดิเรก รูปแบบการใช้ชีวิต รวมไปถึงกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายสนใจและไม่
สนใจเข้าร่วม โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตารางที่ 4-7 ถึง 4-17 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4-7 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามกิจกรรมที่สนใจมากท่ีสุด 

กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ออกก าลังกาย 5 15 25 59 23 
อ่านหนังสือ 22 28  29 16 5 
ชมภาพยนตร์  15 28 34 18 5 
ฟังเพลง 42 29 17 13 0 
ไปห้างสรรสินค้า 13 24 36 19 8 
เล่นเกม 12 11 23 31 24 
ท่อง Internet 57 24 13 3 3 
ไปสวนสาธารณะ 1 5 24 41 29 

จากตารางที่ 4-7 พบว่ากิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจคือ ท่อง Internet 8 
คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือ ฟังเพลงคิดเป็นร้อยละ 42 อ่านหนังสือคิดเป็นร้อยละ 22 และชม
ภาพยนตร์คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4-8 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความถ่ีในการใช้บริการห้องสมุด  

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
เคย เป็นประจ า 49 33 
เคย นานๆครั้ง 94 63 
ไม่เคยเลย  7 5 
รวม 150 100 

จากตารางที่ 4-8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า เคย นานๆครั้งมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 63 เคย เป็นประจ าคิดเป็นร้อยละ 33 ในขณะที่ผู้ที่ตอบว่าไม่เคยเลยคิดเป็นร้อยละ 5  

 
ตารางที่ 4-9 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามห้องสมุดที่เคยใช้บริการ 

 รายช่ือห้องสมุด จ านวน ร้อยละ 
ห้องสมุดโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 122 37 
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ กรุงเทพฯ 43 13 
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ตารางที่ 4-9 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามห้องสมุดที่เคยใช้บริการ (ต่อ) 

รายช่ือห้องสมุด จ านวน ร้อยละ 

หอสมุดแห่งชาติ  36 11 

ห้องสมุดมารวย 11 3 
ห้องสมุด TK Park 37 11 
ห้องสมุด กสน. 3 1 
หอสมุดจุฬาฯ 39 12 

TCDC(ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) 23 7 
ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม 5 1 
ห้องสมุดเนลสันเฮส์  (Neilson Hays Library 5 1 
ห้องสมุดอ่ืนๆ 9 3 
รวม 333 100 

จากตารางที่ 4-9 พบว่าห้องสมุดที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการมากที่สุดคือ  
ห้องสมุดโรงเรียน/มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ 13 หอสมุดจุฬาฯ คิดเป็นร้อยละ 12 ห้องสมุด TK Park และหอสมุดแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 11 
ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4-10 จ านวนร้อยละวิธีการเดินทางไปใช้บริการห้องสมุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
เดินเท้า 38 17 
รถส่วนตัว 41 19 
รถประจ าทาง 71 32 

รถแท็กซ่ี 16 7 

รถไฟฟ้า (BTS,MRT) 53 24 

อ่ืนๆ 4 1 

รวม 219 100 

จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปใช้บริการ
ห้องสมุดด้วยรถประจ าทางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือรถไฟฟ้า (BTS/MRT) คิดเป็น
ร้อยละ 24 รถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 19 เดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-11 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามพฤติกรรมการไปใช้บริการห้องสมุด  

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
ไปคนเดียว 65 46 
ครอบครัว 7 5 
เพ่ือน 69 48 
อ่ืนๆ 2 1 
รวม 143 100 

จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปใช้บริการห้องสมุดกับ
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ ไปคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 46 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 5 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-12 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามเหตุผลที่ใช้บริการห้องสมุด   

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
หนังสือมีราคาสูง 36 10 
ต้องการอ่านหนังสือหลากหลาย  93  25 
ไม่อยากอยู่บ้าน 38 10 
เป็นสถานที่นัดพบที่สะดวก 27 7 
มีหนังสือเช่น งานวิจัย,หนังสืออ้างอิง 77 20 
ประหยัดเงิน (ค่าบริการไม่แพง) 42 11 
เงียบ 57 15 
อ่ืนๆ 8 2 
รวม 143 100 

จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามไปใช้บริการห้องสมุด
เพราะ ต้องการอ่านหนังสือหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ มีหนังสือเช่น งานวิจัย,
หนังสืออ้างอิง คิดเป็นร้อยละ 20 เงียบ คิดเป็นร้อยละ 15 และประหยัดค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 11 
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4-13 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามบริการที่ใช้เมื่อไปใช้บริการ
ห้องสมุด    

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
อ่านหนังสือ 104 29 
ยืม-คืน หนังสือ 74 21 
ท าการบ้าน/ท างาน 73 20 
พักผ่อนหย่อนใจ 47 13 
สถานที่นักหมาย 39 11 
อ่านหนังสือพิมพ์/นิตยสาร 18 5 
อ่ืนๆ 5 1 
รวม 360 100 

จากตารางที่ 4-13 พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายไปใช้บริการห้องสมุดเพื่อ อ่านหนังสือ 
คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือยืม-คืนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 21 ท าการบ้าน/ท างาน คิดเป็นร้อยละ 
20 เท่ากัน พักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-14 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
ห้องสมุด   

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
เคย 16 11 
ไม่เคย 134 89 
รวม 150 100 

จากตารางที่ 4-14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่เคย ร่วมกิจกรรมที่
ห้องสมุดจัดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 89 ในขณะที่คนที่ตอบว่า เคย ร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 11ของทั้งหมด  

 
ตารางที่ 4-15 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยส าคัญที่ท าให้ตัดสินใจเข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

มีเวลาว่าง 23 37 29 9 2 
เป็นกิจกรรมที่อยู่ ใน
ความสนใจ 31 40 20 8 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-15 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยส าคัญที่ท าให้ตัดสินใจเข้าร่วม
กิจกรรม (ต่อ) 

กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ต้องการพักผ่อน 10 26 48 12 1 
ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 16 42 32 8 1 
ต้องการความบันเทิง 9 31 42 12 6 
ต้องการประสบการณ์
แปลกใหม ่

17 32 36 10 4 

จากตารางที่ 4-15 พบว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในความสนใจ คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือ มีเวลาว่างคิด เป็นร้อย
ละ 23 ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 17 และ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คิดเป็นร้อย
ละ 16 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-16 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามกิจกรรมด้านที่สนใจ 

 ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
ด้านความบันเทิง 103 27 
ด้านเทคโนโลยี 77 21 
ด้านการให้ความรู้ 88 23 
ด้านสังคม 50 13 
ด้านภาษา 56 15 
อ่ืนๆ 4 1 
รวม 378 100 

จากตารางที่ 4-16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจกิจกรรม ด้านความบันเทิง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ ด้านการให้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 23 และ ด้านเทคโนโลยี 
คิดเป็นร้อยละ 21 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-17 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วม หากมี
โอกาส 

 ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
เสวนาประเด็นต่างๆ 33 8 
เล่านิทานให้เด็กฟัง 27 6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-17 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วม หากมี
โอกาส (ต่อ) 

สอนท าหนังสือท ามือ 53 12 
กิจกรรมประกวดต่างๆ 29 7 
ฉายภาพยนตร์ 81 19 
การเล่าเรื่องจากหนังสือ 45 10 
การแสดงละครหุ่นมือ 10 2 
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต 30 7 
งานแสดงหนังสือ 85 19 
กิจกรรมออกค่าย 42 10 
อ่ืนๆ 1 0 
รวม 436 100 

จากตารางที่ 4-17 พบว่ากิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมหากมีโอกาส 
มากที่สุดคือ งานแสดงหนังสือและงานฉายภาพยนตร์คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือ สอนท าหนังสือ
ท ามือ คิดเป็นร้อยละ 12 และกิจกรรมที่ได้รับความสนใจน้อย คือ การแสดงละครหุ่นมือ คิดเป็นร้อย
ละ 2 จากทั้งหมด  

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 

 ค าถามเพ่ือส ารวจการรับรู้และทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร ว่ามีจ านวนมากน้อยแค่ไหนที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้คนเหล่านั้นมีทัศนคติอย่างไร เมื่อพูดถึงห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร  โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตารางที่ 4-18 ถึง 4-23 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4-18 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้เลือกระหว่างรู้จักเคยใช้บริการ รู้จักไม่
เคยใช้บริการและไม่รู้จักห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  

  
ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 

รู้จักเคยใช้บริการ 55 36 
รู้จักไม่เคยใช้บริการ 63 42 
ไม่รู้จัก 32 22 
รวม 150 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า รู้จักไม่เคยใช้บริการ คิด
เป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ รู้จักเคยใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 36 และไม่เคยใช้บริการ คิดเป็นร้อย
ละ 22 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-19 จ านวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามตามช่องทางที่รู้จักห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร 

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
อยู่ใกล้ที่พักอาศัย 33 36 
ครอบครัวคนรู้จักแนะน า 18 20 
สนใจเอง 8 9 
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 10 11 
ความบังเอิญ 13 14 
ข่าว 7 8 
อ่ืนๆ 3 3 
รวม 92 100 

จากตารางที่ 4-19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักห้องสมุดจากเพราะ อยู่ใกล้ที่
พักอาศัย คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ ครอบครัวคนรู้จักแนะน า คิดเป็นร้อยละ 20 และ ความ
บังเอิญ คิดเป็นร้อยละ 14 จากตามล าดับ   

 
ตารางที่ 4-20 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนครั้งที่กลุ่มเป้าหมายเคยใช้
บริการห้องสมุดห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 

จ านวนครั้ง จ านวน ร้อยละ 
1 - 2 ครั้ง 18 19 
3 – 5 ครั้ง 7 8 
6 – 10 ครั้ง 10 11 
มากกว่า 10 ครั้ง 25 27 
ไม่เคยเลย 32 35 
รวม 92 100 

จากตารางที่ 4-20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่เคยใช้เลย มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ มากกว่า 10 ครั้ง และ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19  ตามล าดับ  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-21 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลที่ไม่เคยใช้บริการห้องสมุด
เพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร    

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
ไม่ทราบมาก่อนว่ามีบริการนี้ 32 16 
มีข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้น้อย 

36 18 

ไม่มีห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ อยู่
ใกล้ที่พักอาศัย 

54 27 

ไม่กล้าเข้าไปใช้บริการ 15 7 
ไม่มีเวลา 28 14 
คิดว่ามีความยุ่งยากในการใช้
บริการ 

20 10 

ไม่ชอบเข้าห้องสมุด 13 7 
เป็นองค์กรรัฐ 1 1 
รวม 92 100 

จากตารางที่ 4-21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดว่าไม่เคยใช้บริการห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้ เพราะไม่มีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อยู่ใกล้ที่พักอาศัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27 
รองลงมาคือ มีข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 18 และ ไม่ทราบมาก่อนว่า
มีบริการนี้ คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4-22 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามตัวเลือกระหว่างสนใจกับไม่สนใจ ใช้
บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้เมื่อได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
สนใจ 141 94 
ไม่สนใจ 9 6 
รวม 150 100 

จากตารางที่ 4-22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สนใจ ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการ
เรียนรู้ คิดเป็น ร้อยละ 94 และ ไม่สนใจ ร้อยละ 9 ของทั้งหมด  

 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-23 จ านวนร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามตัวเลือกระหว่างสนใจกับไม่สนใจ ใช้
บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้หากห้องสมุดอยู่ไกลจากที่พักอาศัยแต่สามารถเดินทางไปใช้บริการไ ด้
สะดวก  

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
สนใจ 126 85 
ไม่สนใจ 23 15 
รวม 150 100 

จากตารางที่ 4-23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากยังคง สนใจ ที่จะใช้บริการ
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อยู่โดยคิดเป็น ร้อยละ 85 ในขณะที่มีคนที่ตอบว่า ไม่สนใจคิดเป็นร้อยละ 15 
ของทั้งหมด  

 
ส่วนที่ 4 แบบสอบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

เป็นค าถามที่เน้นข้อมูลเรื่องการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายว่าสื่อใดที่เปิดรับมากที่สุด ช่วงเวลา
ใดที่เปิดรับมากที่สุด สามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตารางที่ 4-24 ถึง 4-27 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4-24 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางการรับสื่อ 

ประเภทสื่อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้องท่ีสุด 
โทรทัศน์ 23 32 22 18 5 
วิทยุ  4 9 27 33 27 
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ 
นิตยสาร 

4 17 43 29 8 

สื่อนอกบ้าน 6 28 44 17 3 
เพ่ือน/ครอบครัว
คนรู้จัก 

29 32 28 7 4 

อินเตอร์เน็ต 61 24 11 2 1 
Facebook 62 62 20 10 5 
Twitter 15 10 17 23 35 
YouTube 28 25 29 10 8 
Event  4 16 37 28 15 

จากตารางที่ 4-24 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับสื่อออนไลน์มากที่สุด โดยสังเกต
ได้จาก อันดับแรกคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 61 
ซึ่งถือว่าสูงมาก สื่ออ่ืนที่น่าสนใจคือ อันดับสาม เพ่ือน/ครอบครัว/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 29 ในขณะ
ที่สื่อท่ีกลุ่มเป้าหมายเปิดรับน้อยคือ สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 4 จากทั้งหมดเท่านั้น  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-25 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ Internet ในแต่ละ
วัน 

ช่วงเวลา (ชั่วโมง) จ านวน ร้อยละ 
1 – 3  27 18 
4 – 6  54 36 
1 – 10  40 27 
มากกว่า 10 29 19 
รวม 150 100 

จากตารางที่ 4-25 พบว่าช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้คือ Internet 4 – 6 
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ 1 – 10 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 27 และมากกว่า 10 ชั่วโมง 
คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 4-26 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อมากท่ีสุด 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
06.00 – 09.00 น. 10 7 
09.01 – 12.00 น. 30 20 
12.01 – 15.00 น.  30 20 
15.01 – 18.00 น.  38 25 
18.01 – 21.00 น. 91 61 
21.01 – 00.00 น. 101 67 
00.01 - 03.00 น. 37 25 
รวม 150 100 

จากตารางที่ 4-26 พบว่าช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับสื่อต่างๆมากที่สุดได้แก่ช่วงเวลา 
21.01 – 00.00 น. ซึ่งอยู่ในค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงร้อยละ 67 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น.
คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 61 และช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 25  

 
ตารางที่ 4-26 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบโฆษณาที่กลุ่มเป้าหมายคิด
ว่าดึงดูดใจ 

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
ให้ข้อมูล/รายละเอียด 33 22 
ภาพนิ่ง 20 13 
ภาพเคลื่อนไหว 68 45 
เข้าไปมีส่วนร่วมได้ 36 24 
ความแปลกใหม่ 115 77 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-27 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบโฆษณาที่กลุ่มเป้าหมายคิด
ว่าดึงดูดใจ (ต่อ) 

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
ลูกเล่นของสื่อ 79 53 
สื่อที่มีบุคคลที่ท่านชื่นชอบอยู่ 33 22 
อ่ืนๆ 8 5 
รวม 150 100 

จากตารางที่ 4-27 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าโฆษณาที่ดึงดูดใจมากที่สุด
คือ ความแปลกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือ ลูกเล่นของสื่อ คิดเป็นร้อยละ 53 และ 
ภาพเคลื่อนไหว คิดเป็นร้อยละ 45 ตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
ส่วนที่ 1 ผลวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

พบว่าผู้ให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 16 - 22 
ปี  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้อยู่ระหว่าง ต่ ากว่า 5,000 บาท ไปจนถึง 10,000 บาท 
 
ส่วนที่ 2 ผลวิเคราะห์ความสนใจและพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 

พบว่ากิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายสนใจท าคือ ท่องอินเตอร์เน็ต ฟังเพลง และอ่านหนังสือ ส่วน
ใหญ่เคยใช้บริการห้องสมุด โดยห้องสมุดส่วนใหญ่ที่เคยใช้บริการคือ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้เนื่องจากแจกแบสอบถามที่ห้องสมุดด้วย และหอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการ
เดินทางเพ่ือไปใช้บริการห้องสมุด กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถประจ าทาง และส่วนมาก มัก
ไปใช้บริการกับเพ่ือนโดยมีจ านวนมากที่ไปใช้บริการคนเดียว  โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้ไปใช้บริการ
ห้องสมุด เพราะต้องการอ่านหนังสือหลากหลาย และเพราะห้องสมุดมีหนังสือที่ที่บ้านไม่มี นอกจากนี้
บรรยากาศและความเงียบก็เป็นเหตุผลที่ไปใช้บริการ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นอกจากไปใช้บริการ
ห้องสมุดเพ่ืออ่านหนังสือ ท างาน ท าการบ้าน ยืม–คืนหนังสือแล้ว ยังมีจ านวนพอสมควรที่เห็นว่า
ห้องสมุดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นที่นัดหมายเพื่อท างานหรือทบทวนต ารา  

ส าหรับค าถามเกี่ยวกับกิจกรรม ส่วนใหญ่ไม่เคยไปร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น แต่หากมี
เวลาว่างและเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจก็สนใจที่จะเข้าร่วม โดยกิจกรรมด้านที่สนใจคือด้านความ
บันเทิงเป็นส่วนใหญ่กิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ สนใจเข้าร่วมหากห้องสมุดจัดขึ้น คืองานแสดง
หนังสือ ฉายภาพยนตร์ และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ  

 
ส่วนที่ 3 ผลวิเคราะห์การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร 

พบว่ากลุ่มเป้าหมายรู้จักห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มากพอสมควรแต่ส่วนมากไม่เคยไปใช้
บริการ โดยส่วนมากรู้จักห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานครเพราะอยู่ใกล้กับที่พักอาศัย หรือคน
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รู้จักแนะน า โดยมีจ านวนมากที่รู้จักเพราะความบังเอิญ สังเกตได้ว่าส่วนมากไม่ได้รู้จักห้องสมุดเพราะ
การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดเองเลย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คิดว่าเหตุผลที่ไม่เคยไปใช้บริการ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ เพราะไม่มีห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้อยู่ใกล้ที่พักอาศัย และจ านวนมากที่ตอบว่า
เพราะไม่มีข้อมูลที่เก่ียวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ โดยมีจ านวนมากไม่ทราบมาก่อนว่ามีบริการนี้อยู่   
โดยเมื่อให้รายละเอียดและเสนอบริการของห้องสมุดประชาชนอย่างคร่าวไป ผลปรากฏว่า
กลุ่มเป้าหมายเกือบทั้งหมดสนใจไปใช้บริการ และเมื่อเพ่ิมข้อจ ากัดเรื่องการต้องเดินทางเพ่ือไปใช้
บริการแต่สามารถเดินทางสะดวก เกือบทั้งหมดยังคงสนใจใช้บริการ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่สนใจ  

 
ส่วนที่ 4 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

พบว่าอินเตอร์เน็ต คือสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย
ช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับสื่อมากที่สุดคือ 21.00 – 00.00 น.  รูปแบบโฆษณาที่กลุ่มเป้าหมาย
คิดว่าดึงดูดใจที่สุดคือ โฆษณาทีมี่ความแปลกใหม ่

 
ผลสรุปจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในรูปแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

สัมภาษณ์วัยรุ่นที่เคยใช้ใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 3 คน และไม่เคยใช้บริการ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 3 คน เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกที่สามารถน าไปต่อยอดแนวความคิด และเพ่ือ
น าไปประยุกต์สร้างสรรค์สื่อที่จะใช้ต่อไป โดยในการสัมภาษณ์นั้น จะเก็บข้อมูลทั้งในด้านทัศนคติ 
ความคิดเห็นห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ รวมไปถึงข้อดีข้อเสียที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องการให้เกิดการปรับปรุง 
กิจกรรมที่มีความสนใจเข้าร่วมหากมีการจัดขึ้น โดยมีรายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้  

คุณกชรัตน์ ซ่อมประดิษฐ์ อายุ 15 ปี อาชีพ นักเรียน 
คุณฐิตาภา ค าคม อายุ 15 ปี อาชี พนักเรียน 
คุณฐิติรัตน์ บุญพิทักษ ์อายุ 17 ปี อาชีพนักเรียน 
คุณธีรกานต์ ไม้จันทร์ อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 
คุณสุภาภรณ์  บุญชัย อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา 
คุณนัฏฐิกา อัศวรัตนภักดี อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบว่า ในส่วนของการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้ ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคยใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุด
ไม่มากเท่าที่ควร โดยมักจะเข้าใจว่ามีแค่ที่เดียวที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัยเท่านั้น โดยรวมรู้สึกพอใจต่อ
สถานที่และบริการต่างๆที่ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มี ให้เป็นอย่างมาก แต่มีความต้องการอยากให้
ห้องสมุดปรับปรุงเรื่องของความหลากหลายของหนังสือ รวมไปถึงความทันสมัยของหนังสือให้
มากกว่านี้  ส าหรับผู้ที่ ไม่ เคยใช้บริการ มีความคิดแรกเริ่มกับค าว่าห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร ว่าเป็นสถานที่เก่าไม่ค่อยน่าใช้บริการ และคิดว่าเหมือนกับสถานที่ราชการที่มีความ
ยุ่งยากและไม่ทันสมัย แต่เมื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ รวมถึงภาพถ่ายสถานที่จริง 
พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีความสนใจที่จะไปทดลองใช้บริการ โดยปัจจัยส าคัญคือการที่มีหลายที่  
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ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับความคาดหวังที่มีต่อบริการห้องสมุดที่ท าให้อยากทดลองใช้บริการ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมดมีความเห็นไปในทิศเดียวกันคือ ห้องสมุดที่มีสถานที่ทันสมัย สะอาด มี
หนังสือและบริการที่หลากหลาย มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สามารถท ากิจกรรมได้หลากหลาย บริการ
ที่นั่งอย่างเพียงพอ และนอกจากนี้ยังให้ความสนใจเป็นพิเศษเรื่องของการเดินทางอีกด้วย  
 
ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับกิจกรรมที่อยากให้มีในห้องสมุด 
 ผู้ให้สัมภาษณ์เกินครึ่งให้ความสนใจกิจกรรมฉายภาพยนตร์ หายาก และภาพยนตร์สั้นที่เป็น
ผลงานของนักศึกษา กิจกรรมที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความสนใจเป็นอย่างมากคือกิจกรรม ขาย
หนังสือหายากและหนังสือมือสอง เพราะโดยปกติแล้วหนังสือบางเล่มนั้นไม่มีจ าหน่ายแล้ว ดังนั้นจึ ง
รู้สึกสนใจกิจกรรมนี้ และจะมาร่วมงานอย่างแน่นอนหากมีการจัดขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรม
สัมมนาที่เป็นกิจกรรมที่มักจัดขึ้นในห้องสมุดเป็นประจ านั้น ผู้ให้สัมภาษณ์จะสนใจเข้าร่วมหรือไม่
ขึ้นอยู่กับหัวข้อเสวนาและคนที่มาพูด 
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บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมไปถึงขั้นตอนการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ จึงได้น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้กับ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร โดยก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้มาทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทางของแผนงาน
สร้างสรรค์ โดยมีข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การสร้างสรรค์ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร  

1. เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
กรุงเทพมหานครให้มากขึ้น  

2. เพ่ือภาพลักษณ์ใหม่ที่สนุกสนาน ทันสมัยน่าใช่บริการ ให้กับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  
3. ผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการทดลองใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 

 
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 

กลุ่มวัยรุ่นอายุ 13–22 ปี ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงวัยมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลัย พักอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เป็นคนชื่นชอบการอ่านหนังสือ มีบุคลิกทันสมัย พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ สนใจ
การร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ 
 
วิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง (Strengths) ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มีสาขากระจายอยู่ตามเขตต่างๆมากกว่า 20 
เขตทั่วกรุงเทพมหานคร มักจะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนสามารถเดินทางไปใช้บริการได้สะดวก มีการ
ออกแบบมาเพ่ือรองรับความต้องการรับบริการที่หลากหลาย แบ่งพ้ืนที่เป็นโซนตามกิจกรรม สถานที่
ได้รับการออกแบบให้มีความสวยงาม ทันสมัย น่าใช้บริการ ค่าบริการไม่แพงเพราะเป็นบริการของรัฐ 
สามารถยืมหนังสือได้หลายวัน 

จุดอ่อน (Weakness) มีการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ ท าให้ประชาชนมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ห้องสมุดประชาชนน้อย บางครั้งท าให้ไม่กล้าที่จะมาเข้าใช้บริการ นอกจากนี้เนื่องจากเป็นหน่วยงาน
รัฐ ท าให้ประชาชนบางส่วนมีความรู้สึกว่าเข้าถึงยาก และคิดว่ามีความยุ่งยากในการใช้บริการ
งบประมาณท่ีมีจ ากัดท าให้รายการหนังสือไม่ทันสมัยเท่าท่ีควร 

โอกาส (Opportunities) กรุงเทพมหานครก าลังประชาสัมพันธ์โครงการ กรุงเทพมหานคร
แห่งการอ่าน ท าให้ได้ประโยชน์ในเรื่องข่าวสารประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่
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แสวงหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทางเลือกที่สามารถท ากิจกรรมหลากหลาย นอกจากการไป
ห้างสรรพสินค้า 

อุปสรรค (Threats) ประชาชนจ านวนมากไม่ค่อยมีเวลา ทัศนคติด้านลบต่อหน่วยงานที่เป็น
ของรัฐ ท าให้ติดภาพห้องสมุดต้องเก่า ดูเข้าถึงยาก การเข้ามาของบริการเสิร์ชเอนจินท าให้การหา
ข้อมูลสมัยนี้พึ่งพาห้องสมุดน้อยลง 
 
สิ่งสนับสนุน (Support) 
 ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เพียงคนที่รักการอ่าน แสวงหาสถานที่ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการประกอบกิจกรรมอย่างเช่น การนั่งท างานเงียบๆ หรืออ่านหนังสือพักผ่อนในวันหยุด
สบายๆ จึงท าให้สถานที่อย่างร้านกาแฟที่เปิดให้บริการในส่วนนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่การใช้
บริการร้านกาแฟจ าเป็นต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าเพ่ือแลกกับที่นั่งในร้านและบริการอินเทอร์เน็ต แต่
ส าหรับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้นั้นเป็นบริการของรัฐ จึงเปิดให้ใช้บริการฟรี มีหลายที่และใช้บริการได้
ตลอด โดยค่อนข้างตอบสนองในเรื่องของบริการที่ผู้ใช้บริการต้องการอย่างครบครัน รวมถึงมีหนังสือ
ให้ยืมอ่านได้อีกด้วย จึงคิดว่าส่วนนี้เป็นจุดที่ดึงดูดให้ผู้ใช้บริการอยากมาใช้บริการได้ไม่ยาก  

 
แนวคิดการสื่อสารการตลาด (Communication Concept) 

“ALL IN LIBRARY” หรือ “ทุกเรื่องน่ารู้ ทุกกิจกรรมสนุกได้” ข้อมูลจากแบบสอบถาม
พบว่าห้องสมุดที่น่าใช้บริการในความคิดของกลุ่มเป้าหมาย คือห้องสมุดที่สะดวกสบาย ทันสมัย มี
บริการหลากหลายไม่ใช่เป็นเพียงห้องสมุด แต่สามารถตอบสนองความต้องการได้มากกว่านั้น เช่ น 
การมีอินเทอร์เน็ตบริการ หรือมีกิจกรรมดึงดูดที่น่าสนใจ จึงท าการสื่อสารโดยเน้นให้ข้อมูลให้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึงคุณสมบัติต่างๆที่ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มีเพ่ือรองรับกับความต้องการที่
หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย คือการเป็นมากกว่าห้องสมุด “ALL” ที่แปลว่าทั้งหมด ในที่นี้สื่อถึงสิ่งที่
ห้องสมุดสามารถตอบสนองให้กับผู้ใช้บริการได้ ไม่ใช่เพียงแค่ในแง่ใดแง่หนึ่ง ด้านความรู้ ความบันเทิง 
เทคโนโลยี หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ  
 
แนวทางการน าเสนอ (Mood & Tone) 

ใช้สีสันสดใสสื่อถึงความสนุก ลายเส้น การใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายไม่เป็นทางการมากนัก เพ่ือ
หลุดจากทัศนคติความเชื่อเดิมของกลุ่มเป้าหมายที่มีความคิดว่าห้องสมุดน่าเบื่อ เคร่งขรึม  ใส่อารมณ์
ของความสนุก และการจัดภาพที่สื่อถึงความ “ALL IN” ของห้องสมุดเข้าไป โดยการใช้ภาพ
สัญลักษณ์สื่อความหมายต่างๆ เช่น ในห้องสมุดนั้นประกอบไปด้วยความรู้มากมายหลายแขนง 
ตัวอย่างเช่น ประวัติศาสตร์ ใช้เป็นภาพบุคคลที่เป็นคนส าคัญในประวัติศาสตร์ที่คนทั่วไปรู้จักเป็น
อย่างดี หรือ สถานที่ต่างๆใช้ภาพสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่าง หอไอเฟล หรือ หอเอนปิซ่าในการสื่อ
ความหมาย   
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ภาพที่ 5–1 แสดงภาพรวมแนวทางในการน าเสนอ 
 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategy) 
เนื่องจากห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ยังไม่เป็นที่รู้จักมากเท่าที่ควร นอกจากนี้

ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวห้องสมุดเองอีกมาก แต่ห้องสมุดมีจุดเด่นอยู่คือรองรับบริการ
หลากหลาย สนองความต้องการได้ค่อนข้างครบ ทั้งในเรื่องของสถานที่และบริการ ออกแบบมาโดยมี
พ้ืนฐานมากจากความเข้าใจความต้องการ และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมี
หลายที่ กระจายไปในเขตต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเดินทางไกล ทั้งนี้
จุดอ่อนของห้องสมุดคือขาดการประชาสัมพันธ์ จึงคิดว่าควรจะเน้นที่การกระจายข้อมูลที่ถูกต้อง
รวมถึงเลือกสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ความสนุกดึงดูดใจ โดย
ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ปรับปรุง Corporate identity และสร้างช่องทางการสื่อสาร 
ส่วนที่ 2 ให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยสนุกสนาน 

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มากข้ึน   
ส่วนที่ 3 กระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ร่วม ผลักดันให้เกิดการทดลองใช้ 
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ส่วนที่ 1 ปรับปรุง Corporate Identity และสร้างช่องทางการสื่อสาร 
 

1.1 สัญลักษณ์ (Logo) 
ตัวโครงสร้างลายเส้นของโลโก้เดิมของห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานครนั้นดี และ

เหมาะสมอยู่แล้ว เพียงแต่ใช้สีที่เคร่งขรึมและดูเป็นทางการไปท าให้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร จึงได้ท าการ
เปลี่ยนสีของโลโก้ใหม่โดยยึดแบบเดิม ใช้สีที่สนุกขึ้นอย่างสีเหลืองส้มและเติมด้วยสีฟ้าอ่อนเพ่ือลด
ความแรงของสีเหลืองส้มลง 

 

 

 ภาพที่ 5-2 แสดงโลโก้แบบดั้งเดิมของห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  

 

 
ภาพที่ 5-3 แสดงโลโก้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 
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1.2 เว็บไซต์ (Website) 
เว็บไซต์ปัจจุบันของห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้เป็นรูปแบบเก่า ไม่ทันสมัยและไม่น่าเข้าไป

สืบค้นดูเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังยากต่อการค้นหา จึงได้ท าการออกแบบใหม่เพ่ือให้เข้ากันแนวคิดใน
การสื่อสาร โดยใช้คู่สีที่ใกล้เคียงกับโลโก้แบบใหม่ สีเหลือส้ม คู่กับสีเขียวฟ้า ที่ช่วยท าให้เว็บไซต์
น่าสนใจขึ้นและดูไม่เคร่งเครียดจนเกินไป เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ  

รายละเอียดเว็บไซต์ 

- หน้าแรก (Home) ด้านบนของตัวเว็บไซต์เป็นสไลด์รูปภาพที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
ในช่วงแรกที่ท าการเปิดเว็บไซต์ใหม่จะเป็นการใส่รูปภาพของห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือ
แสดงให้เห็นส่วนต่างๆในห้องสมุดท าให้เห็นว่ามีความทันสมัยน่าใช้บริการ โดยในช่วงหลังจะ
เป็นสลับนอกจากภาพห้องสมุดแล้ว อาจใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์เรื่องที่น่าสนใจตามวาระ
โอกาส ส่วนอื่นๆนั้นมีรูปแบบคล้ายกับเว็บไซต์ทั่วไป โดยจะมีหัวข้อเด่นที่จะสลับตามโอกาส 
และช่องที่สามารถกดเพ่ือไปยังหน้าหนังสือแนะน า หรือห้องสมุดออนไลน์ได้ทันที  

- หน้าข่าวสาร กิจกรรม (News & Event) เป็นหน้าที่รวบรวมข่าวและกิจกรรมที่
ห้องสมุดจัดและต้องการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถเลือกดูย้อนหลังได้  

- หน้าข้อมูลสถานที่ตั้งห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (Library) เป็น
หน้าที่จะบอกรายละเอียดที่ตั้งของห้องสมุดแต่ละสาขาโดยสามารถคลิกที่ชื่อของห้องสมุดที่
ต้องการข้อมูล จากนั้นจะมีแถบเล็กๆข้ึนมาจากต าแหน่งที่ตั้งของห้องสมุดนั้นๆบนแผนที่   

- หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (Library) 
เป็นหน้าที่ต่อจากหน้าสถานที่ตั้ง จากหน้าสถานที่ตั้งเมื่อคลิกที่ตัวห้องสมุดที่ต้องการจะขึ้น
ข้อมูลรายละเอียดของห้องสมุดเขตนั้นๆ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เวลาเปิด -ปิด ข้อมูลบริการ 
และรูปภาพของห้องสมุดที่เลือกอีกด้วย 

- หน้าเกี่ยวกับทีม่าของห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (About us) เป็น
หน้าข้อมูล ประวัติ ภาพรวม และบริการของห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด มีการบอกรายละเอียดของห้องสมุด เช่น แต่ละชั้นนั้นมีบริการอะไรบ้าง ข้อมูลการ
สมัครสมาชิก และเงื่อนไขบริการต่างๆ   
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ภาพที่ 5-4 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ห้องสมุด (Home) 
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ภาพที่ 5-5 แสดงหน้าข่าวสารกิจกรรม (News & Event) 
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ภาพที่ 5-6 แสดงหน้าข้อมูลสถานที่ตั้งห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (Library) 
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ภาพที่ 5-7 แสดงหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้แต่ละเขต (Library) 
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ภาพที่ 5-8 แสดงหน้าเกี่ยวกับทีม่าของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (About us) 
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1.3 Facebook Fanpage 
จากการท าแบบสอบถามพบว่า Facebook.com คือเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายเข้าใช้บริการ

เป็นอันดับต้นๆ  ดังนั้นการใช้ Fanpage ใน Facebook เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารจึงถือเป็น
ทางเลือกท่ีตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  โดยวัตถุประสงค์ในการสร้าง Fanpage ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นช่องทาง
ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมความใกล้ชิดระหว่างห้องสมุดและกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังใช้
ส าหรับกระจายข่าวสารไปให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และรับทราบได้อย่างรวดเร็ว  

โดยจะมีการสื่อสารภาพลักษณ์ตามแนวทางการสื่อสารด้วยรูปภาพปก (Cover photo) ที่ใช้
สีสันและรูปแบบที่เข้ากับแนวคิดของงาน ในช่วงแรกจะเป็นการแสดงภาพบรรยากาศจริงของ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าห้องสมุดนั้นใหม่และทันสมัย น่าใช้บริการอย่างไร 

 

 

ภาพที่ 5-9 แสดงภาพจ าลองหน้า Fanpage Facebook 

 

 

ภาพที่ 5-10 แสดงตัวอย่างภาพหน้าปก(Cover photo) Fanpage Facebook  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 

1.4 YouTube Channel  
www.youtube.com/bangkok-library เป็นช่องทางที่รวบรวมคลิปให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ รายการต่างๆที่ห้องสมุดได้ออกสื่อช่องทางอ่ืนๆ รวมทั้งกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น เพ่ือเป็นการ
รวบรวมข้อมูลภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 

 

   ภาพที่ 5-11 แสดงภาพจ าลองหน้าแรก YouTube Channel  
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 1.5 แอปพลิเคชัน (Application) ALL IN LIBRARY 

 แอปพลิเคชันของห้องสมุด จุดประสงค์เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับห้องสมุด 
เนื่องจากปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนั้นเรียกได้ว่าแทบจะกลายมาเป็นอวัยวะที่ 33 ของคนรุ่นใหม่ไปแล้ว 
ดังนั้นจึงท าการออกแบบ แอปพลิเคชันส าหรับบริการผู้ทีต้องการมาใช้บริการ ซึ่งนอกจากจะเป็นอีก
หนึ่งช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสร้างการรับรู้เรื่องของ
ความทันสมัย สร้างความใกล้ชิด ระหว่างห้องสมุดกับกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย โดยตัวแอปพลิเคชั่นนั้น
จะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี ในเว็บไซต์  

 รายละเอียด Application ALL IN LIBRARY 

- หน้าแรกเข้าแอปพลิเคชัน มี โลโก ้(Logo) ของห้องสมุด 
- หน้าเมนูหลัก ประกอบไปด้วยเมนูห้องสมุดออนไลน์(Online), ค้นหาห้องสมุด 

ตารางฉายภาพยนตร์, คั่นหน้า (Bookmark) และ แผนที่ 
- หน้าห้องสมุดออนไลน์ (Online) แสดงรายการหนังสือ, เข้าใหม่, หนังสือ

แนะน า และ ช่องค้นหาหนังสือ 
- หน้ารายละเอียดของหนังสือที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ 

ตรวจสอบสถานะได้ผ่านแอพพลิเคชั่น  
- หน้าค้นหาห้องสมุด สารมารถใส่ต าแหน่งที่อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้โปรแกรม

แสดงผลห้องสมุดที่อยู่ใกล้ต าแหน่งปัจจุบัน 3 ที่ได้ 
- หน้าแสดงรายละเอียดห้องสมุดที่เลือก สามารถกดขอแผนที่จาก Google 

Map ผ่านแอปลิเคชัน ได้ทันทีเลย 
 

 

ภาพที่ 5-12 แสดงภาพตัวอย่าง Application หน้าแรกและหน้าเมนูหลัก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-13 แสดงภาพตัวอย่าง Application หน้าห้องสมุดออนไลน์และหน้ารายละเอียดหนังสือ 

 

 

ภาพที่ 5-14 แสดงภาพตัวอย่าง Application หน้ารายละเอียดห้องสมุดและหน้าแผนที่  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 2 ให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้  สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยสนุกสนาน เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายรู้จักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น   
  

2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ (Print AD) 
ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์เลือกลงนิตยสาร 2 หัวเท่านั้น คือ a day และ Student Weekly แต่

ไม่ใช่สื่อหลักที่ ใช้ในการสื่อสาร โดยเลือกที่จะเน้นไปที่การการติดแผ่นโฆษณาตามสถานที่ที่
กลุ่มเป้าหมายอยู่โดยตรงมากกว่า อย่างเช่นตามโรงเรียน หรือสถานที่ราชการ ซึ่งในจุดนี้ถือเป็นข้อ
ได้เปรียบ เพราะเป็นโครงการของกรุงเทพมหานครเอง ซึ่งตัวสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการโฆษณานั้นจะแบ่ง
ออกเป็นหลายๆชิ้น โดยได้ท าตัวอย่างส าหรับการปล่อยในช่วงแรกของโครงการทั้งหมด 3 ชิ้นซึ่งแต่ละ
ชิ้นท าหน้าที่บอกเล่าความ All IN LIBRARY ตามแนวคิดต่างๆกันไป   

ชิ้นที่ 1 เป็นลักษณะของชั้นหนังสือที่เป็นตัวแทนของห้องสมุด โดยบนชั้นหนังสือนั้นจะมี
ภาพตัดต่อของสิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้พบเจอในห้องสมุดทั้งหมดเอาไว้ทั้งสาระความรู้จากหนังสือและ 
ความบันเทิงจากภาพยนตร์ต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือแสดงความ All IN LIBRARY ให้เข้ากับค าว่า “ทุกเรื่องน่ารู้ 
ทุกกิจกรรมสนุกได้” 

ชิ้นที่ 2 เป็นกองหนังสือขนาดใหญ่ มีภาพตัดต่อของตัวการ์ตูนมากมาย ทั้งที่มีเฉพาะใน
หนังสือและแบบที่เป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหว เป็นการบอกเล่าว่าห้องสมุดนั้นมีจินตนาการมากมาย
บรรจุอยู่ ทั้งนี้เพราะกลุ่มผู้ใช้บริการช่วงอายุที่หลายหลาย ส าหรับสิ่งพิมพ์ชิ้นนี้เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของกลุ่มเด็กโดยเฉพาะ 

ชิ้นที่ 3 เป็นกองหนังสือเหมือนชิ้นก่อนหน้า แต่มีภาพตัดต่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆแทน 
เพ่ือเป็นการสื่อถึงว่าห้องสมุดนั้นมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่ด้วย มีความทันสมัย  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-15 แสดงภาพสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาห้องสมุดชิ้นแรก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-16 แสดงภาพสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาห้องสมุดตัวที่จะปล่อยต่อจากชิ้นแรก เกี่ยวกับตัวการ์ตูน  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-17 แสดงภาพสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาห้องสมุดตัวที่จะปล่อยต่อจากชิ้นที่สอง เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.2 บูธจ าลองบรรยากาศห้องสมุดในงานหนังสือ 
เป็นการน าตัวอย่างห้องสมุดให้ไปอยู่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่จัดขึ้นที่ ศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงาน Event ใหญ่เพ่ือขายหนังสือ ดังนั้นภายในงานจะมีคนที่ชื่นชอบการ
อ่านหนังสือรวมตัวกันอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากมี
ผู้ร่วมงานจ านวนมาก สิ่งที่ไม่เพียงพอคือที่นั่งพัก ดังนั้นจึงได้น าบูธจ าลองบรรยากาศห้องสมุดเข้าไป
ตั้งในงานหนังสือ โดยท าเป็นบูธบริการที่นั่งพักส าหรับคนที่มางานหนังสือ โดยจะต้องกดไลค์เฟซบุ๊ก
ก่อนโดยใช้จอสัมผัสรูปหนังสือด้านหน้า ภายในบูธจะมีข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงโทรทัศน์ที่ฉาย
ภาพวีดีโอภายในห้องสมุดเพ่ือให้เห็นถึงความทันสมัยน่าใช้บริการของห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้   

 

 

ภาพที่ 5-18 แสดงภาพด้านหน้าของบูธจ าลองบรรยากาศห้องสมุดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 1 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

 
ภาพที่ 5-19 แสดงภาพด้านข้างของบูธจ าลองบรรยากาศห้องสมุดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2 

 
2.3 Search Engine Marketing(SEM) ซื้อค าค้นหาใน Google  
ซื้อค าค้นหา ค าว่า“ห้องสมุด”“หนังสือ”เพ่ือให้ขึ้นเป็นโฆษณาแนะน าเว็บไซต์ของห้องสมุด

เพ่ือการเรียนรู้ เมื่อมีคนพิมพ์ค้นหาด้วยค าเหล่านี้ ทั้งนี้เพราะต้องการสร้างการรับรู้ ในส่วนของตัว
เว็บไซต์ของห้องสมุด เพราะแต่เดิมต้องพิมพ์ค าว่า ‘ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้’อย่างเจาะจงเท่านั้นจึงจะ
เจอหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด 

 

ภาพที่ 5-20 แสดงภาพตัวอย่างการแสดงผลของ Google กรณีซ้ือค าค้นหาค าว่า ‘ห้องสมุด’  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4 ปรับปรุงเนื้อหาใน Facebook Fanpage  
แทนการโพสต์เป็นข้อความยาวๆที่กลุ่มเป้าหมายมักมองข้าม เปลี่ยนเป็นการใช้รูปภาพและ

ข้อความสั้นๆที่เข้าใจง่ายแทน เช่น การโพสต์แนะน าหนังสือเข้าใหม่ในห้องสมุด ใช้รูปภาพที่และ
ข้อความที่ดึงดูดความสนใจอย่าง ‘Don’t miss’ หรืออย่าพลาด บวกกับการให้ข้อมูลว่าสามารถยืม
หนังสือเล่มนั้นๆจากห้องสมุดใดได้บ้าง เป็นการเพ่ิมโอกาสในการทดลองใช้บริการ  

 

 

ภาพที่ 5-21 แสดงภาพตัวอย่าง 1 โพสต์ในเฟซบุ๊กแนะน าหนังสือที่ไม่ควรพลาด   

 

ภาพที่ 5-22 แสดงภาพตัวอย่าง 2 โพสต์ในเฟซบุ๊กแนะน าหนังสือที่ไม่ควรพลาด   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.5 Seeding  
สร้างชิ้นงานเป็นรูปภาพโดยใส่เนื้อหาเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้สั้นๆเกี่ยวกับหนังสือหรือ

เรื่องราวในหนังสือ ที่เป็นเรื่องง่ายๆแต่คาดไม่ถึง เมื่อได้อ่านแล้วรู้สึกน่าสนใจ โดยใช้การโพส ต์ลง 
Facebook Fanpage จากนั้นให้นักเขียนที่มีกลุ่มเป้าหมายติดตามจ านวนมากน าไปแชร์ พร้อมทั้ง
เขียนบรรยายภาพตามแนวทางของตัวเอง ให้ข้อมูลว่าสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ที่ไหนบ้าง เพ่ือเป็น
การโฆษณา Facebook Fanpage ของห้องสมุดให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น  

  

 

ภาพที่ 5-23 แสดงภาพตัวอย่างโพสต์ที่ใช้ในการ Seeding ในเฟซบุ๊กของนักเขียนแบบที่ 1 

     

ภาพที่ 5-24 แสดงภาพตัวอย่างโพสต์ที่ใช้ในการ Seeding ในเฟซบุ๊กของนักเขียนแบบที่ 2 และ 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-25 แสดงภาพตัวอย่างโพสต์ที่ใช้ในการ Seeding ในเฟซบุ๊กของนักเขียนเมื่ออยู่ในเฟซบุ๊ก 
 

ส่วนที่ 3 กระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ร่วม ผลักดันให้เกิดการทดลองใช้บริการ  

3.1 กิจกรรมฉายภาพยนตร์ทุกวันที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
เนื่องจากห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ทุกแห่งมีห้องฉายภาพยนตร์อยู่แล้ว ดังนั้นจึงท ากิจกรรม

ฉายภาพยนตร์โดยยึดรูปแบบคล้ายกับโรงภาพยนตร์ อย่างโรงภาพยนตร์สกาล่าและลิโด้ที่จะมี
ภาพยนตร์ไม่มากคือประมาณ 4 เรื่องมีตารางฉายที่จะไม่เปลี่ยนรายวัน แต่จะเปลี่ยนรายสัปดาห์แทน 
โดยภาพยนตร์ที่เลือกมาฉายจะมีทั้งภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล หายาก นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาที่เก่ียวข้อที่ต้องการน าเสนอผลงาน สามารถน าภาพยนตร์สั้นที่เป็นผลงาน
ของตัวเองมาฉายที่ห้องสมุดได้ด้วย ทั้งนี้เป็นการเพิ่มความหลากหลาย แปลกใหม่และน่าสนใจ รวมไป
ถึงดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะไม่ได้ชอบอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวได้อีกด้วย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-26 แสดงภาพสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณากิจกรรมฉายภาพยนตร์ในห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-27 แสดงภาพตารางฉายภาพยนตร์ส าหรับกิจกรรมฉายภาพยนตร์ 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2 Workshop Event กิจกรรมร่วมกับนักเขียน 

 กิจกรรม Workshop ร่วมกับนักเขียนขวัญใจวัยรุ่น มีชื่อกิจกรรมว่า “เขย่าคิดเขียนฝัน” ซึ่ง
จะเป็นกิจกรรมในรูปแบบ น้องช่วยคิด พ่ีช่วยเขียน คือให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจร่วมกิจกรรมช่วยกัน
เขียนผลงานสั้นๆร่วมกับนักเขียนคนที่ชื่นชอบ ซึ่งจะมีทั้งหมด 7 คน 7 สไตล์ แบ่งการจัดงานเป็นรอบ 
7 เดือน ใช้สถานที่ของห้องสมุดซึ่งในแต่ละเดือนจะเป็นคนละท่ีกัน     

ตารางที่ 5-1 แสดง รายละเอียดงานเพิ่มเติมกิจกรรม Workshop 

เดือน สถานที ่ ชื่อนักเขียน ประเภทหนังสือ 

มี.ค. ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง Dr.ป็อป แฟนตาซี 

เม.ย. ห้องสมุดฯ มีนบุรี ปองวุฒิ สยองขวัญ 

พ.ค. ห้องสมุดฯ บางบอน สแตมป์เบอรี่ นิยายวัยรุ่น 

มิ.ย. ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง มุนิน การ์ตูนอบอุ่น 

ก.ค. ห้องสมุดฯ บางกะปิ นิ้วกลม เรื่องสั้น/ท่องเที่ยว 

ส.ค. ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง วิชัย เรื่องสั้นตลก 

ก.ย. ห้องสมุดฯ สีเขียว เดอะดวง การ์ตูน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

 

ภาพที่ 5-28 แสดงภาพสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ‘เขย่าคิดเขียนฝัน’  
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ภาพที่ 5-29 แสดงภาพตารางเวลากิจกรรม ‘เขย่าคิดเขียนฝัน’  
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3.3 เปิดให้ส านักพิมพ์ใช้สนานที่จัดงานเปิดตัวหนังสือได้ฟรี 
เปิดให้ส านักพิมพ์ต่างๆสามารถติดต่อขอใช้ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้เขตใดก็ได้ เป็นสถานที่

จัดงานเปิดตัวหนังสือได้ฟรี เนื่องจากผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ
อยู่แล้ว รวมไปถึงการที่เป็นงานเปิดตัวหนังสือนักเขียนเจ้าของผลงานจะอยู่ในงาน  ท าให้มีคนที่ชื่น
ชอบอยากมาร่วมงานอยู่แล้ว ท าให้มีโอกาสสูงที่คนเหล่านี้จะได้ทดลองใช้บริการห้องสมุดและมา
สัมผัสสถานที่จริง รวมไปถึงอาจจะได้สื่อฟรีนั่นคือการที่ส านักพิมพ์ต้องท าการประชาสัมพันธ์งานใน
ภายหลัง  

 3.4 กิจกรรมเทศกาลขายหนังสือหายากและหนังสือมือสอง 
 เป็นเหมือนสัปดาห์หนังสือเล็กๆ จัดช่วงหลังงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยจะเปิดให้ขาย
หนังสือมือสอง และ หนังสือราคาถูกจากการร่วมมือกับส านักพิมพ์ต่างๆที่จะมีหนังสือมีต าหนิเล็กน้อย 
หรือหนังสือเก่าเก็บไว้ นอกจากนี้ มีการจัดหาหนังสือหายากมาแสดงด้วย ซึ่งการขายหนังสือมือสอง
ในงานนี้จะแตกต่างจากปกติคือการจัดระบบหนังสือ โดยปกติร้านขายหนังสือมือสองมักจะจัดหนังสือ
เป็นกองตามราคา ให้ลูกค้าค้นหาเอง แต่ในงานนี้จะจัดหนังสือเหมือนเป็นหนังสือมือหนึ่ง คือมีการ
เรียง จัดประเภทเพ่ือให้ง่ายต่อการซื้อหา โดยจะจัดงานเป็นเวลา 2 วันที่ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ ซอย
พระนาง ซึ่งอยู่ใกล้กับอนุสวรีย์ชัยสมรภูมิท าให้เดินทางสะดวก และมีขนาดใหญ่กว่าห้องสมุดที่อ่ืน ซึ่ง 
กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมทีส่ามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เพราะกลุ่มเป้าหมายนั้นมีความ
ต้องการและสนใจตัวกิจกรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นอกจากนี้สถานที่จัดงานยังเป็นห้องสมุดที่เดินทาง
สะดวก ท าให้นอกจากได้ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสทดลองใช้บริการห้องสมุดแล้ว ยังท าให้ได้รับรู้
ว่าสามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวกอีกด้วย  
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ภาพที่ 5-30 แสดงภาพสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมเทศกาลขายหนังสือมือสอง  
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แผนการด าเนินงาน 
 
ตารางที่ 5-2 แสดงภาพการใช้สื่อเพ่ือการสื่อสาร 

สื่อและกิจกรรม 

ระยะเวลา(เดือน) 
 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
Website                      
YouTube             
Application             
Facebook             
Facebook 
cover 

            

Print AD              
Booth             
Google AD             
Seeding             
กิ จ ก ร ร ม ฉ า ย
ภาพยนตร์ 

            

กิจกรรม  
Work shop  

            

เปิดให้ใช้สถานที ่             
กิจกรรม
เทศกาลขาย
หนังสือมือสอง 
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สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป 
 

จากการศึกษาโครงการจุลนิพนธ์เรื่อง ‘การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพ่ือห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร’ ซึ่งมีจุดประสงค์ทางการสื่อสารการตลาดคือ เพ่ือสร้าง
การรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
มีความต้องการจะใช้บริการ แต่ไม่ทราบว่ามีบริการนี้อยู่ เพ่ือที่โครงการดีๆจะได้รับการเผยแพร่ และ
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดี มีความทันสมัยขึ้นให้ห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จ าเป็นต้องทราบถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ
ห้องสมุดของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ กิจกรรมที่สนใจ ความชอบ
ส่วนตัว รูปแบบการใช้ชีวิต รวมไปถึงความคาดหวังที่มีต่อบริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ฯ  ดังนั้นจึง
ท าการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลเหล่านี้ และท าการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นเชิงลึกในมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ โดยจะน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์สรุปผลและใช้เป็นแนวทางในการหา
แนวความคิด และท าการวิเคราะห์สรุปรวบรวมผลทั้งหมดเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนมากสนใจอยากใช้บริการห้องสมุดสาธารณะแต่
ไม่ทราบว่าสามารถใช้บริการได้ที่ได้ กลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนมากรู้จักและเคยใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้กรุงเทพมหานคร ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มหลักที่ทางห้องสมุดต้องการให้มาใช้บริการมี
จ านวนน้อยที่รู้จักและเคยใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ ทั้งยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับห้องสมุดใน
หลายๆส่วน แต่ทั้งนี้เมื่อท าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแจกแจงถึงบริการที่ห้องสมุดมีเกือบทั้งหมด
สนใจที่จะมาใช้บริการ โดยเห็นว่าเป็นบริการที่ดีและครบครันน่าใช้บริการ 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการหาวิธีการให้ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายโดยที่ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
ภาพลักษณ์ใหม่ที่ต้องการสื่อสารไปด้วย จึงได้ท าการวางแผนการสื่อสารการตลาดภายใต้แนวความคิด 
“All IN LIBRARY” หรือ “ทุกเรื่องน่ารู้ ทุกกิจกรรมสนุกได้” เพ่ือสื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น มีความสนุกมากขึ้น และให้ข้อมูลไปในตัวว่าห้องสมุดนั้นเป็นได้มากกว่าที่ อ่านหนังสือ โดย
เลือกใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เป็นผลงานสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น กิจกรรมนันทนาการที่จัดในห้องสมุด อาทิเช่นงาน
แสดงหนังสือมือสอง หนังสือหายาก กิจกรรมฉายภาพยนตร์ และรวมถึงการไปออกบูทบริการที่นั่งพัก
ที่เป็นสิ่งที่ขาดแคลนในงานหนังสือที่กลุ่มเป้าหมายไปรวมตัวกันอยู่จ านวนมากด้วย 

การเลือกใช้แนวคิดหลักนี้ในการสื่อสาร ประกอบกับการผสมผสานเครื่องมือต่างๆ น่าจะ
เป็นแนวทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้ และเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการทดลองใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ช่วยโน้มน้าวใจผู้บริโภคเป้าหมาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 

 

ให้เกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ได้คาดหมายว่า
จะสร้างการรับรู้ในกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 50% และเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการให้มากขึ้น
อย่างน้อย 20% 
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แบบสอบถามชุดที่ 1 (Questionnaire) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Chapter6
	Bibiography
	Appendix

