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The objectives of this study are to examine social media marketing communication 
strategy of creative non-fiction publishers, perceived information, and perceived image 
of creative non-fiction publishers, and to investigate the relationship between perceived 
information and perceived image of creative medium size non-fiction publishers on 
social media. Mix method was employed in this study. Four hundred respondents who 
subscribed to creative non-fiction publishers’ fan pages were recruited in this study.  

  The qualitative study found that the creative non-fiction publishers have set up 
social media marketing communication objectives to build up brand awareness and 
increase sales through public relations and online community tools. The creative non-
fiction publishers have different target groups. Therefore, content, time, and 
characteristics of communication are created and promoted through social media. 
Online media together with website development are the main tools used to attain the 
objectives. Marketing communication tools are varied depending on public relation form.  

The quantitative study found that gender factors influence perceived image of creative 
non-fiction publishers, but age, marital status, education background, occupation and 
income factors fails to predict perception toward image of creative non-fiction 
publishers. Perceived information of publishers on social media highly correlated with 
perceived image on customer relation management of the publishers on social media. 



กิตตกิรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธ์เล่มนีส้ าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี เน่ืองจากผู้วิจยัได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจาก
หลายฝ่าย โดยเฉพาะอาจารย์ท่ีปรึกษา คือ ดร.พรพรรณ ประจกัษ์เนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บุหงา ชัยสุวรรณ และ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว ในการแนะน าตรวจแก้ไข รวมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะการด าเนินการวิจยั ผู้วิจยัขอขอบพระคณุอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้สามทา่นเป็นอยา่งยิ่ง 

  ณ โอกาสนี ้ขอขอบพระคณุ  ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล อาจารย์ประจ าสาขาวารสาร
ศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ท่ีกรุณาให้
ความชว่ยเหลือในการตรวจสอบความนา่เช่ือถือของแบบสอบถาม และแนะน างานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัวิทยานิพนธ์เลม่นี ้ 
  นอกจากนีข้อขอบคณุผู้ ร่วมตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ รวมถึงเพ่ือนๆ 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตลอดจน
ครอบครัวและคนใกล้ชิดท่ีเป็นก าลงัใจและชว่ยเหลือมาโดยตลอด ผู้วิจยัรู้สึกขอบคณุและสมัผสัได้
ถึงความปรารถนาดีจากทกุคน จงึขอขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่งมา ณ โอกาสนี ้

 
ชนาภา เลิศวฒุิวงศา 

มิถนุายน 2558 

 



 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
 

บทคัดย่อ (3) 
ABSTRACT (5) 
กิตตกิรรมประกาศ (6) 
สารบัญ (7) 
สารบัญตาราง (10) 
สารบัญภาพ (16) 
 
บทที่ 1  บทน า  1 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 
1.2  ปัญหาน าวิจยั 14 
1.3  วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 14 
1.4  สมมตฐิานการวิจยั 15 
1.5  ขอบเขตการวิจยั 15 
1.6  นิยามศพัท์ 16 
1.7  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 17 

บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 18 
2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ  19 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์และเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 32 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ขา่วสาร 40 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องค์กร 45 
2.5  แนวคิดการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 51 
2.6  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร 61 
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 63 

บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย 65 
3.1  การวิจยัเชิงคณุภาพ 65 



(8) 

 

3.1.1  แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั 65 
3.1.2  การเก็บรวบรวมข้อมลู 66 
3.1.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 66 

3.2 การวิจยัเชิงปริมาณ 67 
3.2.1  ประชากร กลุม่ตวัอย่างและวิธีการสุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั 67 
3.2.2  ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 67 
3.2.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 68 
3.2.4  การเก็บรวบรวมข้อมลู 70 
3.2.5  การทดสอบความนา่เช่ือถือของเคร่ืองมือ 71 
3.2.6  การวิเคราะห์ข้อมลู 72 

บทที่ 4  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 76 
4.1  วตัถปุระสงค์การส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี 77 

เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์   
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

4.2  แนวคิดและกระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา 78 
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่าย 
สงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

4.3  เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี 82 
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

4.4  กลุม่เป้าหมายและผลการตอบรับจากกลุม่เป้าหมายของการส่ือสารการตลาด 86 
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

4.5  ปัจจยัอปุสรรคและปัจจยัสนบัสนนุของการส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ 90 
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

บทที่ 5   ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 93 
5.1  สว่นท่ี 1 ข้อมลูด้านลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอยา่ง 93 
5.2  สว่นท่ี 2 ข้อมลูด้านการรับรู้ขา่วสารและการรับรู้ภาพลกัษณ์ 104 

ของส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 



(9) 

 

5.3  สว่นท่ี 3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 111 
บทที่ 6   สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 145 

6.1  สรุปผลการศกึษาเชิงคณุภาพ 146 
6.2 สรุปผลการศกึษาเชิงปริมาณ 147 
6.3  การอภิปรายผลการวิจยั 151 
6.4  ข้อเสนอแนะ 160 
6.5  ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาวิจยัในอนาคต 162 

 
บรรณานุกรม 163 
ภาคผนวก 168 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 169 
ภาคผนวก ข  ตารางส าเร็จของ Taro Yamane แสดงจ านวนตวัอยา่ง 177 

ท่ีจ าแนกตามระดบัความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา่ 
ประวัตผู้ิวิจัย 179 

 

 
 



 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 

 
1.1  แสดงรายการหนงัสือขายดีราย 7 วนั 20 อนัดบั 5 

ประจ าเดือนกนัยายน 2557 จากบริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
1.2  เปรียบเทียบจ านวนผู้ติดตามส านกัพิมพ์ขนาดกลาง 11 

ประเภทผู้ผลิตเนือ้หาแนวนวนิยาย และ Creative Nonfiction ในส่ือสงัคมออนไลน์   
2.1  ตารางแสดงลกัษณะและโอกาสในการใช้เคร่ืองมือ 24 

ทางการส่ือสารการตลาด  
2.2  การเปรียบเทียบ CRM กบัเว็บไซต์เครือขา่ยสงัคม 38  
3.1  แสดงคา่ความเท่ียงตรง (Validity)  71 
4.1  แสดงเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดและวิธีใช้ของทัง้ 3 ส านกัพิมพ์ 86 
5.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ  94 
5.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 94 
5.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 95 
5.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามการศกึษา 96 
5.5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 96 
5.6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนก 97 

ตามรายได้ตอ่เดือน  
5.7  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนก 98 

ตามการรับรู้ข่าวสารโดยรวมของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี 
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.8  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนก 99 
ตามชว่งเวลาในการรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท 



(11) 

 

สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.9  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนก 101 
ตามความถ่ีในการรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา 
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.10  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนก 102 
ตามระยะเวลาในการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท 
สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.11  แสดงคา่เฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั 103 
ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.12  แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 105 
และปัจจยักระตุ้นการรับรู้ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.13  แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประเภทเนือ้หา 106 
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.14  แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้รูปแบบการส่ือสาร 108 
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.15  แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการรับรู้ขา่วสาร 109 
เก่ียวกบัเพศและภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท 
สารคดีเชิง สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.16  แสดงความแตกตา่งระหวา่งเพศกบัการรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์ 112 
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือขา่ยสงัคม ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
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5.17  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอายกุบัการรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ 114 
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.18  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอายกุบัการรับรู้ประเภทเนือ้หาด้าน 115 
ขา่วประชาสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.19  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอายกุบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารของ 116 
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.20  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอายกุบัการรับรู้รูปแบบ 117 
การส่ือสารประเภทภาพนิ่งของส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.21 แสดงการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ียอาย ุ 117 
กบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทภาพนิ่งของส านกัพิมพ์ 
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.22  แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบระหวา่งอายกุบัการรับรู้รูปแบบ 118 
การส่ือสารประเภทลิงค์เว็บไซต์ (Website) ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา 
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.23  แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ีย 119 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายกุบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภท 
ลิงค์เว็บไซต์ (Website) ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.24  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอายกุบัการรับรู้รูปแบบ 119 
การส่ือสารประเภทข้อความปกติของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค ์(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) 
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5.25  แสดงการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบน 120 
มาตรฐานของอายกุบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทข้อความปกตขิอง
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.26  แสดงความแตกตา่งระหวา่งการศกึษากบัการรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ 121 
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.27  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งการศกึษากบัการรับรู้ประเภทเนือ้หาด้าน 122 
ขา่วประชาสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.28  แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ียและ 122 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ ประเภทเนือ้หาด้านขา่วประชาสมัพนัธ์ของ 
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) จ าแนกตามกลุม่ตวัอย่างท่ีมี
การศกึษาแตกตา่งกนั 

5.29  แสดงความแตกตา่งระหวา่งการศกึษากบัการรับรู้ประเภทเนือ้หาด้าน 123 
ขา่วกิจกรรมทางการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค ์(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) 

5.30  แสดงความแตกตา่งระหวา่งการศกึษากบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสาร 124 
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.31 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งการศกึษากบัการรับรู้รูปแบบ 125 
การส่ือสารประเภทข้อความปกติของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค ์(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

5.32  แสดงการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ียของการศกึษากบั 125 
การรับรู้การส่ือสารประเภทข้อความปกตขิองส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสาร
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คดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟ
ซบุ๊ก (Facebook)  

5.33  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัการรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ของ 126 
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.34  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัการรับรู้ประเภทเนือ้หา  127 
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 

 บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 
5.35  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารของ 128 

ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.36  แสดงความแตกตา่งระหวา่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือนกบัการรับรู้ปัจจยักระตุ้น 129 
การรับรู้ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 

 (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
5.37  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือนกบัการรับรู้ปัจจยักระตุ้น 130 

การรับรู้ด้านลกัษณะประจ าตวัของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี 
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.38  แสดงการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบน 131 
มาตรฐานของรายได้เฉล่ียตอ่เดือนการรับรู้ ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านลกัษณะ 
ประจ าตวัของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative  
Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.39  แสดงความแตกตา่งระหวา่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือนกบัการรับรู้ประเภทเนือ้หา 132 
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.40  แสดงความแตกตา่งระหวา่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือนกบัการรับรู้รูปแบบการ 133 
ส่ือสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative  
Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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5.41  แสดงความแตกตา่งระหวา่งเพศกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ 134 
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.42  แสดงความแตกตา่งระหวา่งเพศกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของแตล่ะ 135 
ส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.43  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอายกุบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ 135 
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.44  แสดงความแตกตา่งระหวา่งการศกึษากบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ 136 
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.45  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ 137 
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

5.46  แสดงความแตกตา่งระหวา่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือนกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ 138 
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5.47  แสดงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ปัจจยักระตุ้น 140 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์เจริญเติบโต มีส ำนกัพิมพ์เกิดขึน้เป็นจ ำนวนมำก ด ำเนินกำรในกำรผลิต
หลำกหลำยรูปแบบ พัฒนำทัง้ด้ำนเนือ้หำและภำพลักษณ์ตอบสนองควำมต้องกำรของ
กลุม่เป้ำหมำย ไมว่ำ่จะเป็นด้ำนควำมรู้ควำมรู้เฉพำะทำง และควำมบนัเทิง ธุรกิจส ำนกัพิมพ์มีกำร
เจริญเตบิโตในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้เกือบทกุปี โดยมีจ ำนวนส ำนกัพิมพ์เพิ่มขึน้จำก 374 ส ำนกัพิมพ์ใน
ปี พ.ศ. 2546 เป็น 398 ส ำนกัพิมพ์ในปี พ.ศ. 2550 (พรชยั จนัทโสก, 2550) และอตัรำกำรผลิต
หนงัสือเพิ่มขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง ข้อมลูจำก “ท่ีสดุในธุรกิจหนงัสือ” ของบริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ (จ ำกัด
มหำชน) พบว่ำ ตัง้แต่ปี 2546-2553 มีจ ำนวนหนังสือออกใหม่และจัดจ ำหน่ำยในร้ำนหนังสือ
เพิ่มขึน้จำก 27.7 ปก ตอ่วนั ในปี พ.ศ. 2546 เป็น 41.3 ปก ตอ่วนั ในปี พ.ศ. 2553 (ซีเอ็ดบุ๊คเซ็น
เตอร์, 2554)  

โดยส่วนแบง่ทำงกำรตลำดของธุรกิจส ำนกัพิมพ์ จ ำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้น ำ
ตลำด, (2) กลุ่มส ำนกัพิมพ์ขนำดใหญ่, (3) กลุ่มส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำง และ (4) กลุ่มส ำนกัพิมพ์
ขนำดเล็ก  (กอง บก.ฐำนเศรษฐกิจ, 2556) จำกบทวิเครำะห์ของสมำคมผู้จดัพิมพ์พบว่ำ ส่วนแบง่
กำรตลำดของอุตสำหกรรมส ำนกัพิมพ์ตัง้แต่ปีพ.ศ.2552 ถึง ปีพ.ศ.2554 (ภำพท่ี 1.1) กลุ่มผู้น ำ
ตลำดมีสว่นแบง่ท่ีลดลง ในขณะท่ีกลุม่ส ำนกัพิมพ์ขนำดใหญ่ได้รับสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จนเทียบเท่ำกบั
กลุม่ผู้น ำตลำด แตท่วำ่สดัสว่นก ำไรรำยได้ของส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำงและขนำดเล็กในปี พ.ศ.2554 
เป็นอนัดบัท่ี 1 และ 2 มีรำยได้มำกกว่ำกลุ่มผู้น ำตลำดและกลุ่มส ำนกัพิมพ์ขนำดใหญ่ คิดเป็นร้อย
ละ 38.79 และ 37.55 ตำมล ำดบั (ภำพท่ี 1.2) แสดงให้เห็นว่ำกำรเติบโตทำงด้ำนรำยได้ของ
ส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำงและขนำดเล็ก มีแนวโน้มมำกกว่ำส ำนกัพิมพ์ขนำดใหญ่และกลุ่มผู้น ำตลำด 
นอกจำกนีข้้อมูลกำรส ำรวจโดยสมำคมผู้ จัดพิมพ์และผู้จัดจ ำหน่ำยแห่งประเทศไทยในปี 2555 
พบว่ำ แนวโน้มกำรเติบโตของส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำงมีสดัส่วนถึงร้อยละ 17.5 ตอ่ปี เม่ือเทียบกับ
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ส ำนกัพิมพ์ในกลุม่ผู้น ำตลำด และส ำนกัพิมพ์ขนำดใหญ่ท่ีมีรำยได้เติบโตเฉล่ียเพียงร้อยละ 5 ตอ่ปี 
และส ำนกัพิมพ์ขนำดเล็กมีกำรเตบิโตท่ีลดลงร้อยละ 0.24 (สิรนนัท์ หอ่หุ้ม, 2555)  

 

 
 

ภำพท่ี 1.1  แสดงสว่นแบง่ทำงกำรตลำดของธุรกิจส ำนกัพิมพ์ ตัง้แตปี่ 2552 – 2554 
 

 
 

ภำพท่ี 1.2  แสดงกำรเปรียบเทียบสดัสว่นก ำไรรำยได้ของธุรกิจส ำนกัพิมพ์ ในปี 2553 – 2554 
 

  จำกข้อมูลรำยช่ือส ำนักพิมพ์ท่ีเป็นสมำชิกของสมำคมผู้ จัดพิมพ์พบว่ำ เม่ือจ ำแนก
ส ำนกัพิมพ์ทัง้ 4 กลุ่มแล้วพบว่ำ ส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำงมีจ ำนวน 41 ส ำนกัพิมพ์ และส ำนกัพิมพ์

37.88 40.08 35.49 

27.1 25.45 34.54 
19.94 20.98 16.09 
15.08 13.49 13.88 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของธุรกจิส ำนักพมิพ์ 

กลุม่ผู้น ำตลำด กลุม่ส ำนกัพิมพ์ขนำดใหญ่ 

กลุม่ส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำง  กลุม่ส ำนกัพิมพ์ขนำดเลก็ 

32.4 

33.35 

34.52 

36.53 

39.07 

38.79 

37.26 

37.55 

2553 

2554 

สัดส่วนก ำไรรำยได้ของธุรกจิส ำนักพมิพ์ 

กลุม่ส ำนกัพิมพ์ขนำดเล็ก กลุม่ส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำง 

กลุม่ส ำนกัพิมพ์ขนำดใหญ่ กลุม่ผู้น ำตลำด 
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ขนำดเล็กมีจ ำนวนถึง 319 ส ำนกัพิมพ์ กลุม่ส ำนกัพิมพ์ขนำดใหญ่จ ำนวน 29 ส ำนกัพิมพ์ และกลุ่ม
ผู้น ำตลำดจ ำนวน 9 ส ำนกัพิมพ์(สมำคมผู้จดัพิมพ์, 2556) ซึ่งกลุ่มผู้น ำตลำดส่วนใหญ่มีก ำลงัใน
กำรจดัหนำ่ยได้โดยไมต้่องอำศยัตวัแทนกำรจดัจ ำหน่ำยหรือส ำนกัพิมพ์ขนำดใหญ่นีเ้องท่ีเป็นผู้ รับ
จัดจ ำหน่ำยกระจำยสินค้ำแก่ส ำนักพิมพ์ขนำดกลำงและขนำดเล็ก เช่น ส ำนักพิมพ์  Amarin 
Printing and Publishing ด ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยส่ือสิ่งพิมพ์ผ่ำนหน้ำร้ำนนำยอินทร์มำตัง้แต ่20 
มิถนุำยน 2537(naiin.com, 2555) และ ส ำนกัพิมพ์ Se-Education มีสำขำจดัจ ำหน่ำยทัว่ประเทศ
ถึง 405 สำขำ โดยกระจำยตวัมำกท่ีสุดในกรุงเทพมหำนคร 88 สำขำ(se-ed.com,2557) ซึ่ง
ส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำงและขนำดเล็กต้องอำศยัผู้จดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ในกำรด ำเนินกำรตลำด โดย
ในกำรจัดส่งหนังสือให้กับผู้ จัดจ ำหน่ำย ส ำนักพิมพ์ขนำดกลำงและขนำดเล็กต้องช ำระค่ำ DC 
(Distribution Center Fee) 1%  ของรำคำปกจำกยอดส่งสินค้ำทัง้หมด ซึ่งในกรณีนีเ้ป็นแล้วแต่
ข้อตกลงระหว่ำงส ำนกัพิมพ์และผู้จดัจ ำหน่ำยว่ำ ต้องกำรเลือกช ำระคำ่ DC (Distribution Center 
Fee) 1% หรือมอบโปรโมชัน่สว่นลด(สว่นแบง่ก ำไร)ให้กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยแทน(วำด รวี, 2555)  
  เม่ือพิจำรณำถึงประเภทหนงัสือท่ีจดัจ ำหน่ำยอยู่ในปัจจุบนั พบว่ำหนงัสือท่ีผลิตโดยกลุ่ม
ผู้น ำตลำดและส ำนกัพิมพ์ขนำดใหญ่จะมีเนือ้หำท่ีหลำกหลำย ครอบคลมุหลำยกลุ่มเป้ำหมำย เช่น 
หนงัสือเก่ียวกับควำมเช่ือ ศำสนำ สุขภำพ กำร์ตนูส ำหรับเด็ก นิตยสำร นิยำย ตลอดจนหนังสือ
เรียน เป็นต้นในขณะท่ีกลุ่มส ำนักพิมพ์ขนำดกลำงซึ่งมีสัดส่วนกำรเจริญเติบโตท่ีมำกกว่ำ เลือก
ผลิตหนงัสือท่ีมีเนือ้หำเฉพำะเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำย เป็นกำรด ำเนินกำรทำงกำรตลำดแบบ “นิช 
มำร์เกต”(Niche Market) ด้วยกำรสร้ำงเอกลักษณ์ของส ำนักพิมพ์ตนเอง เพ่ือแข่งขันกับ
ส ำนกัพิมพ์ในระดบัเดียวกนัท่ีมีถึง 41 ส ำนกัพิมพ์ และสำมำรถเพิ่มโอกำสทำงกำรตลำดให้แข่งขนั
กบัส ำนกัพิมพ์กลุม่ผู้น ำตลำดและขนำดใหญ่อีกด้วย (OKnation, 2554) 
  จำกข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบัประเภทเนือ้หำของส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำง พบว่ำ ส ำนกัพิมพ์
ขนำดกลำงผลิตหนงัสือท่ีมีเนือ้หำสองประเภทมำกท่ีสดุ ได้แก่ นิยำย และหนงัสือประเภทสำรคดี
เชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Non-Fiction)  
  หนังสือประเภทนวนิยำย(Novel/Fiction) คือ บันเทิงคดีร้อยแก้วท่ีผ่ำนกระบวนกำร
ควำมคดิ จินตนำกำรของผู้ เขียน มีตวัละคร โครงเร่ือง เหตกุำรณ์ในเร่ืองและสถำนท่ี ท ำให้เนือ้เร่ือง
มีควำมสมจริง แบง่ได้เป็น 19 ประเภท ได้แก่ 1.นวนิยำยจินตนิมิต(Fantacy Novel) 2.นวนิยำยรัก
(Romantic Novel) 3.นวนิยำยจดหมำย(Letters Novel) 4.นวนิยำยชีวิตเสเพล(Picaresque 
Novel) 5.นวนิยำยสยองขวญั(Terror Novel) 6.นวนิยำยนกัสืบ(Detective Story) 7.นวนิยำยเพ้อ
ฝัน(Utopia) 8.นวนิยำยวิทยำศำสตร์(Science Fiction) 9.นวนิยำยจิตวิทยำ(Psychological 
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Novel) 10.นวนิยำยกระแสส ำนึก(Stream of Consciousness Novel) 11.สจันวนิยำยแนวสงัคม
นิยม(Socialist Realism Novel) 12.นวนิยำยหลีกหนี(Escape Novel) หรือนวนิยำยข้อคิด(Novel 
of Ideas) 13.นวนิยำยศีลธรรม(Moral Novel) 14.นวนิยำยจินตนิยม(Imagination Novel) 15.นว
นิยำยสจันิยม(Realism Novel) 16.นวนิยำยธรรมชำตินิยม(Naturalism Novel) 17.นวนิยำยคติ
ธรรม(Sub-Concious) 18.นวนิยำยกึ่งอตัชีวประวตัิ(Semi-Autobiography Novel) 19.นวนิยำย
แฝงจริง(Key Novel) (พิมำน แจม่จรัส, 2550)  
  ส ำหรับหนงัสือประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Non-Fiction) คือ หนงัสือท่ีมีกำร
เขียนเนือ้หำท่ีมีพืน้ฐำนจำกควำมจริงหรือข้อเท็จจริง โดยใช้เทคนิคกำรเล่ำเร่ืองแบบนวนิยำย  
ลกัษณะกำรถ่ำยทอดของเนือ้หำแนวสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Non-Fiction) ประกอบด้วย
กำรน ำส่วนประกอบส ำคญัของนวนิยำย รูปภำพ ค ำอธิบำย บทสนทนำ หรือเหตุกำรณ์ออกมำ
ถ่ำยทอด ซึ่งอำจมีควำมคล้ำยคลึงกับนวนิยำยทั่วไป จุดเด่นของหนังสือประเภทนี ้คือ กำรเล่ำ
เหตุกำรณ์ผ่ำนประสบกำรณ์ ควำมทรงจ ำ หรือกำรค้นพบของผู้ เขียน เพ่ือดึงดูดใจนักอ่ ำน  
(Singer, Margot, & Walker, Nicole, (Eds), 2013)   
  หนังสือประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Non-Fiction) เป็นกำรผสมผสำน
องค์ประกอบระหว่ำงเนือ้หำประเภทนวนิยำย (Novel/Fiction) กับ เนือ้หำประเภทสำรคดี(Non-
Fiction) กำรแบง่ประเภทของหนงัสือประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Non-Fiction) จึงจดั
วดัตำมควำมสร้ำงสรรค์ของกำรน ำเสนอเนือ้หำ เช่น หนงัสือเร่ือง The Map that Changed the 
World ของ Simon Winchester น ำเสนอเร่ืองรำวท่ีผสมผสำนเนือ้หำเก่ียวกับประวตัิศำสตร์
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ชีวประวตั ิโดยพืน้ฐำนของเนือ้หำเหลำ่นีเ้ป็นข้อเท็จจริงและคอ่นข้ำงวิชำกำร 
แต่ผู้ เขียนใช้กลวิธีในกำรถ่ำยทอดอย่ำงเป็นธรรมชำติ ด ำเนินเร่ืองรำวอย่ำงมีสนุทรียภำพ เพ่ือให้
เกิดควำมน่ำสนใจ นอกจำกนีห้นังสือประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Non-Fiction) 
สำมำรถแบ่งแยกได้จำกรูปลักษณ์ของหนังสือ ท่ีมีควำมแตกต่ำงจำกหนังสือประเภทนวนิยำย
(Novel/Fiction) ท่ีผู้อำ่นสำมำรถสมัผสัได้ถึงจินตนำกำรท่ีไม่มีอยู่จริงจำกปก และ หนงัสือประเภท
สำรคดี(Non-Fiction) ท่ีบ่งชัดถึงควำมจริงจังและเป็นวิชำกำร จำกกำรออกแบบสร้ำงสรรค์
รูปลกัษณ์ของหนงัสือประเภทนัน้ๆ (Root, 2008) 
 หนงัสือประเภท Creative Non-Fiction ได้รับควำมนิยมและครองส่วนแบง่กำรตลำด โดย
เม่ือพิจำรณำจำกกำรจัดอันดับจำกผู้ จัดจ ำหน่ำยสิ่งพิมพ์รำยใหญ่บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ำกัด
(มหำชน) (ตำรำงท่ี 1) พบว่ำ 9 ใน 20 เล่ม ของหนงัสือท่ีขำยดีท่ีสดุประจ ำเดือนกนัยำยน พ.ศ. 
2557 คือหนงัสือประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Non-Fiction) จำกตำรำงท่ี 1 รำยกำร
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หนงัสือขำยดีรำย 7 วนั 20 อันดบั ประจ ำเดือนกันยำยน 2557 จำกบริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ ำกัด
(มหำชน) แสดงให้เห็นว่ำเนือ้หำแนว Creative Nonfiction ได้รับควำมนิยมเกือบเทียบเท่ำกับ
เนือ้หำแนวนวนิยำย  
 
ตำรำงท่ี 1.1  ตวัอยำ่งรำยกำรหนงัสือขำยดีรำย 7 วนั 20 อนัดบั ประจ ำเดือนกนัยำยน 2557 จำก

บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 
 

รำยกำร ประเภท ส ำนักพมิพ์ 
1. เหยี่ยวมำรสปัระยทุธ์สิบทิศ เลม่ 4 

 

นวนิยำยแปล สยำมอินเตอร์บุ๊คส ์

 

2. บนัทกึของตุ๊ด 

 

เร่ืองสัน้ 
(สำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์) 

ธิงค์ บยอนด์ บุ๊คส์ 

 

3. พยคัฆรำชซอ่นเล็บ เลม่ 6 

 

นวนิยำยแปล สยำมอินเตอร์บุ๊คส์ 

 

4. บนัทกึจอมโจรแหง่สสุำน 
เลม่ 8 

 

นวนิยำยแปล สยำมอินเตอร์บุ๊คส์ 
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ตำรำงท่ี 1.1  (ตอ่) 
   

รำยกำร ประเภท ส ำนักพมิพ์ 
5. คนอะไร...เป็นแฟนหมี 

 

วรรณกรรมทัว่ไป 
(สำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์) 

Her Publishing 

 

6. บว่งสไบ 

 

นวนิยำย Sofa Publishing 

 

7. บว่งสไบ 

 
 

นวนิยำย Sofa Publishing 

 

8. Garin Fanbook (Bight) 1:  
กำริน ปริศนำคดีอำถรรพ์ 

(Bright) เลม่ 1 

 

นวนิยำย, กำร์ตนู พนูิก้ำ 
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ตำรำงท่ี 1.1  (ตอ่) 
   

รำยกำร ประเภท ส ำนักพมิพ์ 
9. เกมลำ่ปริศนำ ตอน วงกต

มฤตย ู(The Maze 
Runner) 

 

นวนิยำยแปล เอ็นเธอร์บุ๊คส์ 

 

10. Head 

 

วรรณกรรม 
(สำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์) 

KOOB Publishing 

 

11. New York 1st Time 
นิวยอร์กตอนแรกๆ 

 

ประสบกำรณ์ชีวิต,เร่ืองเลำ่
คนดงั 

(สำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์) 

SALMON BOOKS 

 

12. ยอดกนุซือทะลมุิต ิ3 

 

นวนิยำย มตชิน 
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ตำรำงท่ี 1.1  (ตอ่) 
   

รำยกำร ประเภท ส ำนักพมิพ์ 
13. เหย่ียวมำรสปัระยทุธ์สิบ

ทิศ เลม่ 3 

 

นวนิยำยแปล สยำมอินเตอร์บุ๊คส์ 

 

14. Lady Gigi 

 

วรรณกรรม 
(สำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์) 

บนัลือบุ๊คส์ 

 

15. พยคัฆรำชซอ่นเล็บ เลม่5 

 

นวนิยำยแปล สยำมอินเตอร์บุ๊คส์ 

 

16. นิทำนกริมม์เลม่สดุท้ำย 

 

นวนิยำยแปล อ่ิมอำ่น 

 

17. หมำจำ๋: 50 จำกล้ำน
เหตผุลท่ีคนหนึง่คนรักหมำ 

 

วรรณกรรม 
(สำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์) 

บนัลือบุ๊คส์ 
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ตำรำงท่ี 1.1  (ตอ่)   
   

รำยกำร ประเภท ส ำนักพมิพ์ 
18. 361 องศำ Inspire 

 

วรรณกรรม 
(สำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์) 

วินยั พดัสอน 

19. Heart 

 

วรรณกรรม 
(สำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์) 

KOOB Publishing 

 

20. วงันำงโหง 

 

นวนิยำย Sofa Publishing 

 

21. ชีวิต 18 เกรียนเจเนอเรชัน่ 

 

วรรณกรรม 
(สำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์) 

SALMON BOOKS 

 

 
 ธุรกิจส ำนักพิมพ์เป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขันสูง ดังนัน้กำรก ำหนดกลยุทธ์กำรส่ือสำร
กำรตลำดท่ีมีประสิทธิภำพด้วยกำรใช้กลยุทธ์แบบผสมผสำน ทัง้กลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ รำคำ กำรจดั
จ ำหน่ำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด จะช่วยให้ส ำนักพิมพ์สำมำรถแข่งขันเพ่ือเพิ่มส่วนแบ่ง
กำรตลำดได้ จำกผลกำรศกึษำของวิทยำนิพนธ์ ของ กุลธิดำ  ธรรมวิภชัน์ และชำญชยั โชติช่วง
ชัชวำล (2549) เร่ือง “กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดส่ือสิ่งพิมพ์ในทัศนะของผู้บริหำรโรงพิมพ์ ” 
พบว่ำวิธีกำรส่ือสำรกำรตลำดของธุรกิจส ำนักพิมพ์ ให้ควำมส ำคญัตัง้แต่กำรขัน้ตอนกำรคดัเลือก
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ผลิตเนือ้หำท่ีจะส่ือสำร กำรออกแบบรูปเล่ม เพ่ือสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยของ
ส ำนกัพิมพ์ เน้นให้ควำมส ำคญักับกำรบริกำรพิเศษ กำรสร้ำงทีมพนกังำนขำย กำรลดรำคำ กำร
สำธิต เย่ียมชมกำรผลิตเป็นหลกั เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่และท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำถึงส ำนกัพิมพ์ได้ง่ำย 
นอกจำกนีส้ ำนกัพิมพ์ส่ือสำรกำรตลำดโดยใช้วิธีกำรโฆษณำผำ่นส่ือตำ่งๆ กำรออกงำนแสดงสินค้ำ 
กำรมอบสว่นลดเก่ียวกบัปริมำณกำรสัง่ซือ้ กำรเสนอสินค้ำตำมเง่ือนไขผู้ ซือ้ ของแจก ของแถม กำร
ท ำสินค้ำตวัอย่ำง กำรรับประกันสินค้ำ เป็นต้น ผลกำรศึกษำจำกวิทยำนิพนธ์เร่ือง “กำรส่ือสำร
กำรตลำดหนงัสือธรรมะประยกุต์แบบบรูณำกำรส ำนกัพิมพ์ดีเอ็มจี” สะท้อนให้เห็นถึงกำรผสำนกล
ยทุธ์กำรส่ือสำรกำรตลำด โดยใช้เคร่ืองมือกำรส่ือสำรแบบดัง้เดิมและแบบออนไลน์ สกุำนดำ ปำน
เพชร (2556) พบวำ่ กลยทุธ์ส ำคญัของส ำนกัพิมพ์ ได้แก่ กลยทุธ์กำรส่ือสำรตรำสินค้ำ กลยทุธ์กำร
ใช้สินค้ำและเนือ้หำ กลยุทธ์กำรก ำหนดหน้ำท่ีของเคร่ืองมือส่ือสำรกำรตลำดร่วมกบัส่ือ หมำยถึง 
ส ำนกัพิมพ์เสนอขำยสินค้ำโดยกำรจดักิจกรรมพิเศษให้สอดคล้องกับนโยบำยและตรำสินค้ำของ
ส ำนกัพิมพ์ เพ่ือเข้ำถึงผู้อ่ำนให้ได้มำกท่ีสุดและสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ นอกจำกนีส้ ำนกัพิมพ์ยงัให้
ควำมส ำคญักับกำรผลิตหนังสือผ่ำนหลกั 5 ด. คือ ดี ดงั โดด เด่น โดนใจ โดยรวมหมำยถึง กำร
ผลิตหนังสือท่ีมีเนือ้หำท่ีดี แตกต่ำง และมีประเด็นโดนใจกลุ่มผู้ อ่ำน โดยประชำสัมพันธ์ผ่ำน
กิจกรรมพิเศษ กำรโฆษณำผ่ำนส่ือมวลชนและส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นหลกั เพ่ือสร้ำงชุมชนออนไลน์
ส ำหรับกำรประชำสมัพนัธ์สินค้ำ กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบักลุ่มผู้อ่ำนโดยตรงผ่ำนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
(Facebook) เป็นต้น  
  ซึ่ง “เฟซบุ๊ก (Facebook)” ในท่ีนีห้มำยถึง กำรส่ือสำรผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ผ่ำน 
www.facebook.com คณุสมบตัิของ เฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีเก่ียวข้องกบักำรส่ือสำรกำรตลำดคือ 
Facebook Page โดยกำรสร้ำงข่ำวสำร หรือกิจกรรม แล้วโพสต์ขึน้บน Page ขององค์กร ข่ำวสำร
เหล่ำนัน้จะถูกส่ือสำรไปยังกลุ่มเป้ำหมำยท่ีสมคัรเป็นผู้ติดตำมของ Page ซึ่งเป็นกำรประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรส่ือสำรกำรตลำดขององค์กร ตัวอย่ำงเช่น เม่ือวันท่ี 2 ตุลำคม 2557 
ส ำนกัพิมพ์ DMG ส่ือสำรข่ำวสำรผ่ำน facebook.com/DMGBooksFanclub เก่ียวกับโปรโมชัน่
หนงัสือ "ท่ีน่ี...พระของประชำชน" เพ่ือสมทบทุนสร้ำงสปัปำยะสถำน สถำนปฏิบตัิธรรมเพ่ือกำร
บริหำรจิต ตำมแนวทำงเจ้ำพระคณุสมเด็จพระญำณสงัวรฯ  ชดุละ 3,000 บำท ซึ่งมีผู้ติดตำมช่ืน
ชอบถึง 370 คน เป็นต้น 
 ผลกำรศกึษำจำกวิทยำนิพนธ์ทัง้สองเล่มท่ีศกึษำในช่วงเวลำท่ีแตกตำ่งกนัแสดงให้เห็นถึง
พฒันำกำรกำรส่ือสำรกำรตลำดท่ีเร่ิมจำกขัน้ตอนกำรผลิตเนือ้หำและรูปเล่มท่ีดีเป็นพืน้ฐำนสู่กำร
ส่ือสำรผ่ำนส่ือมวลชนและเข้ำสู่กำรส่ือสำรผ่ำนส่ือออนไลน์  เพรำะด้วยพฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือท่ี
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เปล่ียนไปจำกเดิมของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเปิดรับข่ำวสำรจำกเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพิ่มมำกขึน้ 
ข้อมลูจำกส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (2556ข) พบว่ำ 
ในปี พ.ศ.2556 มีผู้ ใช้เครือข่ำยสงัคมออนไลน์ (Social Network) มำกถึง 10,727,455 คน โดย
กลุ่มวยัรุ่นช่วงอำย ุ15-24 ปี มีปริมำณกำรใช้ เครือข่ำยสงัคมออนไลน์ เกือบร้อยละ 41 ของผู้ ใช้
ทัง้หมด  (ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ,2556ก) นอกจำกนี ้ข้อมูลจำก Zocial inc  พบว่ำ ในปี พ.ศ.
2556 Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube มีกำรเติบโตจำกปี พ.ศ.2555 ถึงร้อยละ 
24, 53, 178 และ 125 ตำมล ำดบั มีจ ำนวนผู้ ใช้เครือข่ำยสงัคมออนไลน์ (Social Network) จ ำนวน 
18 ล้ำนคน สร้ำงบญัชีผู้ ใช้จ ำนวน 21 ล้ำนบญัชี โดยส่ือสงัคมท่ีมีผู้ ใช้มำกท่ีสดุคือ Facebook คิด
เป็นร้อยละ 85 รองลงมำได้แก่ Twitter คิดเป็น ร้อยละ 10 และInstagram คิดเป็นร้อยละ 5 ของ
บญัชีผู้ใช้ทัง้หมด (Zocial Inc, 2557) 
 ข้อมลูกำรเพิ่มของจ ำนวนผู้ ใช้เครือข่ำยสงัคมออนไลน์ (Social Network) แสดงให้เห็นว่ำ 
อิทธิพลของกำรส่ือสำรผ่ำนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์เข้ำมำมีบทบำทมำกขึน้ในชีวิตประจ ำวนัของ
มนษุย์ ซึง่ถือเป็นโอกำสในกำรส่ือสำรกำรตลำดของส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำง ให้เข้ำมำมีพืน้ท่ีในกำร
ส่ือสำรสู่กลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึน้ จำกกำรส ำรวจส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำงท่ีผลิตเนือ้หำเก่ียวกับนว
นิยำยและ Creative Non-Fiction ท่ีมีกำรสร้ำงเพจของส ำนักพิมพ์ใน Facebook พบว่ำ เพจ
ส ำนักพิมพ์ท่ีผลิตเนือ้หำแนวนวนิยำยมีจ ำนวน 11 เพจ และเพจส ำนักพิมพ์ท่ีผลิตเนือ้หำแนว 
Creative Non-Fiction มีจ ำนวน 9 เพจ ดงันี ้
 
ตำรำงท่ี 1.2 ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ติดตำมส ำนักพิมพ์ขนำดกลำง ประเภทผู้ผลิตเนือ้หำ

แนวนวนิยำย และ Creative Nonfiction ในส่ือสงัคมออนไลน์ประเภท Facebook  
 

เพจส ำนักพมิพ์แนวนวนิยำย เพจส ำนักพมิพ์แนว Creative 
Nonfiction 

1. ส ำนกัพิมพ์ Inlove-book 91,239 likes      
เข้ำร่วม Facebook 20 กนัยำยน 2011     

1. ส ำนกัพิมพ์ Salmon Books 87,425 likes 
เข้ำร่วม Facebook 17 มีนำคม 2011 

2. ส ำนกัพิมพ์ Punica 42,787 likes 
เข้ำร่วม Facebook 20 กนัยำยน 2009 

2. ส ำนกัพิมพ์ a book Publishing 68,494 likes 
เข้ำร่วม Facebook  20 กรกฎำคม 2010 

3. ส ำนกัพิมพ์ ณ บ้ำนวรรณกรรม 12,835 likes  
เข้ำร่วม Facebook 30 ตลุำคม 2010 

3. ส ำนกัพิมพ์ happening 68,087 likes 
เข้ำร่วม Facebook 3 กนัยำยน 2009 
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ตำรำงท่ี 1.2 (ตอ่) 
 

เพจส ำนักพมิพ์แนวนวนิยำย เพจส ำนักพมิพ์แนว Creative 
Nonfiction 

4. ส ำนกัพิมพ์ Light of Love Publication  
11,440 likes  
เข้ำร่วม Facebook 6 พฤษภำคม 2011 

4. ส ำนกัพิมพ์ระหวำ่งบรรทดั 22,717 likes 
เข้ำร่วม Facebook 20 กนัยำยน  2010 

5. ส ำนกัพิมพ์ดวงตะวนั 4,755 likes 
เข้ำร่วม Facebook 23 กมุภำพนัธ์ 2012 

5. ส ำนกัพิมพ์ Nation Books 9,800 likes 
เข้ำร่วม Facebook 3 มิถนุำยน 2010 

6. ส ำนกัพิมพ์กรีนมำยด์ 4,537 likes 
เข้ำร่วม Facebook 17 ตลุำคม 2011 

6. ส ำนกัพิมพ์ To Share Book 9,305 likes 
เข้ำร่วม Facebook 11มิถนุำยน 2012 

7. ส ำนกัพิมพ์Lighthouse 3,594 likes  
เข้ำร่วม Facebook 3 พฤศจิกำยน2009 

7. ส ำนกัพิมพ์วงกลม 8,875 likes 
เข้ำร่วม Facebook 11 มกรำคม 2011 

8. ส ำนกัพิมพ์ปรำชญ์เปรียว 2,801 likes 
เข้ำร่วม Facebook 19 ตลุำคม 2011 

9. ส ำนกัพิมพ์ สนัสกฤต 1,922 likes 
เข้ำร่วม Facebook 17 เมษำยน 2012 

8. ส ำนกัพิมพ์ KOOB 6,457 likes 
เข้ำร่วม Facebook 1 ตลุำคม 2012 

9. ส ำนกัพิมพ์ Her 1,713 likes 
เข้ำร่วม Facebook 1 กรกฎำคม 2014 

10. ส ำนกัพิมพ์เรำเพื่อนกนั 543 likes 
เข้ำร่วม Facebook 17 กนัยำยน 2010 

 

 
 จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำ จ ำนวนผู้ ติดตำมส ำนักพิมพ์ขนำดกลำง ประเภทผู้ ผลิตเนือ้หำ
แนวนวนิยำยและ Creative Non-Fiction ในส่ือสงัคมออนไลน์ประเภท Facebook อนัดบัท่ี 1 คือ 
ส ำนกัพิมพ์ Inlove-book ในหมวดหมู่นวนิยำย และ ส ำนักพิมพ์ Salmon Books ในหมวดหมู ่
Creative Non-Fiction เม่ือเปรียบเทียบในอนัดบั 2-8 ของทัง้สองประเภทพบว่ำ ส ำนกัพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หำประเภท Creative Non-Fiction มีจ ำนวนผู้ติดตำมท่ีมำกกว่ำส ำนักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หำ
ประเภทนวนิยำยเป็นเท่ำตวั ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ กำรเจริญเติบโตและควำมเป็นท่ีนิยมของเนือ้หำ
ประเภท Creative Non-fiction มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะสงูขึน้อย่ำงตอ่เน่ืองจำกกำรส่ือสำรกำรตลำด
ผำ่นส่ือสงัคมออนไลน์ประเภท Facebook  

Facebook เป็นเคร่ืองมือด้ำนกำรส่ือสำรกำรตลำดท่ีชว่ยเพิ่มศกัยภำพให้ส ำนกัพิมพ์ขนำด
กลำงให้สำมำรถเข้ำถึงผู้อ่ำนหนงัสือได้มำกยิ่งขึน้ เน่ืองจำกท ำให้กลุ่มผู้อ่ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับ
ส ำนกัพิมพ์และตดิตำมผลงำนของนกัเขียนท่ีช่ืนชอบได้ตลอดเวลำ ส ำนกัพิมพ์สำมำรถแลกเปล่ียน
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หรือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ(CRM) และน ำควำมคิดเห็นของผู้ อ่ำนมำพัฒนำหรือต่อยอด
ผลงำนและบริกำร นอกจำกนีก้ำรส่ือสำรกำรตลำดบนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ยงัสำมำรถส่ือสำรสู่
กลุ่มผู้ อ่ำนได้โดยตรง เจำะกลุ่มอำยุ เพศ กำรศึกษำ แม้กระทั่งพืน้ท่ีท่ีต้องกำรส่ือสำรกับผู้ อ่ำน 
สำมำรถเช่ือมโยงเข้ำกบัส่ืออ่ืนบนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์และประเมินผลกำรส่ือสำรบนเครือข่ำย
สงัคมออนไลน์ได้ นอกจำกนี ้Facebook เป็นเคร่ืองมือกำรส่ือสำรกำรตลำดท่ีประหยดัคำ่ใช้จ่ำย 
ส ำนกัพิมพ์ไมจ่ ำเป็นต้องใช้งบประมำณในกำรสร้ำงเพจ (incquity,2556)  

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เม่ือเทียบกับกำรส่ือสำรกำรตลำดผ่ำนส่ือรูปแบบเดิมท่ีผู้บริโภคไม่มี
ส่วนร่วมและแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัส ำนกัพิมพ์ได้ ส ำนกัพิมพ์เหล่ำนีจ้ึงปรับตวัและเข้ำมำใช้
ประโยชน์ของส่ือบนเครือขำ่ยสงัคมออนไลน์มำกขึน้ เพรำะมีแนวโน้มกำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตของ
ส ำนกัพิมพ์ในทำงท่ีดี ทวำ่กำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ ไม่เพียงแตมี่ช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีดี แตต้่อง
มีเนือ้หำท่ีจะส่ือสำร(Content Marketing) หรือกลยุทธ์ท่ีดีประกอบกนัจึงประสบควำมส ำเร็จ ไม่
เพียงแตเ่ขียนข้อควำมเพ่ือประชำสมัพนัธ์ทัว่ไปเท่ำนัน้ แตต้่องค ำนึงไปถึงว่ำ เม่ือกลุ่มเป้ำหมำยได้
อ่ำนข้อควำมหรือเนือ้หำนัน้แล้วจะมีกำรตอบรับหรือปฏิกิริยำอย่ำงไร ผลท่ีได้จะเป็นอย่ำงไรตอ่ไป 
ท ำอย่ำงไรให้ผู้ อ่ำนนัน้รู้สึกและเกิดควำมสนใจติดตำมส ำนักพิมพ์หรือแบ่งปันเร่ืองรำวเหล่ำนัน้
ออกไป (scbsme, 2556) 
  จำกกำรทบทวรรณกรรมจำกงำนวิจยัเร่ืองท่ีผ่ำนมำพบว่ำ ยงัไม่มีงำนวิจยัเร่ืองใดท่ีศกึษำ 
กลยุทธ์กำรส่ือสำรกำรตลำดบนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ของส ำนักพิมพ์ขนำดกลำงท่ีเน้นผลิต
หนงัสือประเภท Creative Non-Fiction ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเห็นว่ำกำรส่ือสำรกำรตลำดบนเครือข่ำย
สังคมออนไลน์ของส ำนักพิมพ์มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุร กิจ ส ำนักพิมพ์ เ พ่ือสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์กับกลุ่มผู้อ่ำนให้สนบัสนุนส ำนกัพิมพ์ จึงศึกษำเร่ือง “กลยทุธ์กำรส่ือสำรกำรตลำด
ของส ำนกัพิมพ์บนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์”  ซึ่งคำดว่ำผลจำกกำรวิจยัครัง้นีจ้ะสำมำรถแสดงให้
เห็นถึงปัจจยัส ำคญัหรือกลยทุธ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมกำรประชำสมัพนัธ์เพ่ือกำรส่ือสำรกำรตลำดของ
ส ำนกัพิมพ์ในยคุเทคโนโลยีให้ประสบผลส ำเร็จยิ่งขึน้ เพ่ือเป็นแนวทำงให้กำรส่ือสำรกำรตลำดกับ
กลุ่มผู้อ่ำนได้อย่ำงต่อเน่ืองและให้กำรสนับสนุนอย่ำงแน่นเฟ้น นอกจำกนีย้งัเป็นฐำนข้อมูลเพ่ือ
กำรศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรกำรตลำดของส ำนกัพิมพ์บนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ตอ่ไป  
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1.2 ปัญหำน ำวิจัย 
 

1) กลยุทธ์กำรส่ือสำรกำรตลำดของส ำนักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หำประเภทสำรคดีเชิง
สร้ำงสรรค์(Creative Nonfiction)บนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็น
อยำ่งไร 

2) ลกัษณะทำงประชำกรท่ีแตกต่ำงกันมีกำรรับรู้ข่ำวสำรของส ำนกัพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หำ
ประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์(Creative Nonfiction)บนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) แตกตำ่งกนัหรือไม ่อยำ่งไร 

3) ลักษณะทำงประชำกรท่ีแตกต่ำงกันมีกำรรับรู้ภำพลักษณ์ ด้ำนกำรบริหำรลูกค้ำ
สัมพันธ์ของส ำนักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หำประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์(Creative Nonfiction)บน
เครือขำ่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกตำ่งกนัหรือไม ่อยำ่งไร 

4) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ข่ำวสำรและกำรรับรู้ภำพลกัษณ์ด้ำนกำรบริหำรลกูค้ำ
สัมพันธ์ของส ำนักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หำประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์(Creative Nonfiction)บน
เครือขำ่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook )เป็นอยำ่งไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษำกลยุทธ์กำรส่ือสำรกำรตลำดของส ำนกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หำประเภทสำรคดี
เชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขำ่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

2) เพ่ือศกึษำกำรรับรู้ข่ำวสำรของส ำนกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หำประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Nonfiction) บนเครือขำ่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

3) เพ่ือศึกษำกำรรับรู้ภำพลักษณ์ด้ำนกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ของส ำนักพิมพ์ผู้ ผลิต
เนือ้หำประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก(Facebook) 

4) เพ่ือศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกำรรับรู้ขำ่วสำรและภำพลกัษณ์ด้ำนกำรบริหำรลกูค้ำ
สมัพนัธ์ของส ำนกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หำประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือขำ่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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1.4 สมมตฐิำนกำรวิจัย 
 

1) ลกัษณะทำงประชำกรท่ีแตกต่ำงกันมีกำรรับรู้ข่ำวสำรของส ำนกัพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หำ
ประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) แตกตำ่งกนั 

2) ลักษณะทำงประชำกรท่ีแตกต่ำงกันมีกำรรับรู้ภำพลักษณ์ ด้ำนกำรบริหำรลูกค้ำ
สมัพนัธ์ของส ำนกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หำประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือขำ่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตำ่งกนั 

3) กำรรับรู้ขำ่วสำรของส ำนกัพิมพ์บนเครือขำ่ยสงัคมออนไลน์มีควำมสมัพนัธ์กบักำรรับรู้
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ของส ำนักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หำประเภทสำรคดีเชิง
สร้ำงสรรค ์(Creative Nonfiction) บนเครือขำ่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 กำรศึกษำวิจยันี ้มุ่งศกึษำกลยทุธ์กำรส่ือสำรกำรตลำดของส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำง ผู้ผลิต
เนือ้หำประเภท Creative Nonfiction บนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ ศกึษำกรณีตวัอย่ำงจ ำนวน 3 
ส ำนกัพิมพ์ ได้แก่ ส ำนกัพิมพ์แซลมอน, ส ำนกัพิมพ์ A book และส ำนกัพิมพ์ Happening เท่ำนัน้ 
เน่ืองจำกเป็นส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำงท่ีเป็นผู้ผลิตเนือ้หำหำประเภท Creative Nonfiction และได้รับ
กำรตอบรับเป็นอย่ำงดีบนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ จำกกำรเก็บข้อมลูเบือ้งต้นส ำนกัพิมพ์เหล่ำนีมี้
ยอดผู้สนบัสนนุเป็น 3 อนัดบัสงูสดุในขอบเขตหมวดหมู่เนือ้หำของส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีต้องกำรศกึษำโดย
มียอดผู้ติดตำมในช่วงเดือนตลุำคม – พฤศจิกำยน 2557 ดงันี ้87,425 likes,  68,494 likes และ 
68,087 likes ตำมล ำดบั  
  นอกจำกนีย้ังมุ่งศึกษำกำรรับรู้ข่ำวสำรและภำพลักษณ์ของส ำนักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หำ
ประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ของประชำชนในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเท่ำนัน้ เน่ืองจำกเป็นพืน้ท่ีท่ี
มีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนลกัษณะสงัคม เศรษฐกิจและลกัษณะทำงประชำกรอีกทัง้เป็นพืน้ท่ี
ใกล้เคียงสะดวกในกำรมำร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัหนงัสือ อำทิ งำนมหกรรมหนงัสือระดบัชำติ และ
งำนสปัดำห์หนงัสือ อำจมีควำมสนใจในกำรรับรู้ข่ำวสำรงำนหรือกิจกรรมเก่ียวกบัหนงัสือมำกกว่ำ
พืน้ท่ีอ่ืน 
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1.6 นิยำมศัพท์ 
 

ส ำนักพิมพ์ หมำยถึง กลุ่มหรือองค์กรผู้ จัดท ำสิ่งพิมพ์หนังสือท่ีผลิตประเภทเนือ้หำ 
Creative Nonfiction โดยมีขนำดส ำนกัพิมพ์ขนำดกลำง เป็นผู้ ท่ีก ำหนดแนวทำงหนงัสือท่ีจะพิมพ์ 
วำงมำตรฐำนกำรพิมพ์ของหนงัสือ ตรวจอ่ำนต้นฉบบั ก ำหนดรูปเล่ม รำคำ จ ำนวนพิมพ์ และอำจ
ได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จ ำหนำ่ย 

สำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Nonfiction)  หมำยถึง  หนงัสือท่ีมีกำรเขียนเนือ้หำท่ีมี
พืน้ฐำนจำกควำมจริงหรือข้อเท็จจริง โดยใช้เทคนิคกำรเล่ำเร่ืองแบบนวนิยำย  ลักษณะกำร
ถ่ำยทอดประกอบด้วยกำรน ำสว่นประกอบส ำคญัของนวนิยำย รูปภำพ ค ำอธิบำย บทสนทนำ หรือ
เหตกุำรณ์ออกมำถ่ำยทอด ซึ่งอำจมีควำมคล้ำยคลึงกบันวนิยำยทัว่ไป จดุเดน่ของหนงัสือประเภท
นี ้คือ กำรเลำ่เหตกุำรณ์ผำ่นประสบกำรณ์ ควำมทรงจ ำ หรือกำรค้นพบของผู้ เขียน  
  กลยุทธ์กำรส่ือสำรกำรตลำดบนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ หมำยถึง  แนวคิดและ
กระบวนกำรวำงแผนกำรส่ือสำรโดยประยกุต์ใช้เคร่ืองมือกำรส่ือสำรหลำยแขนงแบบผสมสำนด้วย
ควำมสร้ำงสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผ่ำนส่ือเครือข่ำยสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) ซึ่งอำจเป็นกำรเช่ือมต่อโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำง  ๆ เพ่ือส่ือสำรกับ
กลุ่มเป้ำหมำยให้เกิดควำมเข้ำใจในวตัถุประสงค์กำรส่ือสำรกำรตลำดของสินค้ำและบริกำรหรือ
ส ำนกัพิมพ์ เพ่ือสะท้อนซึ่งผลกำรตอบรับจำกกลุ่มเป้ำหมำย ปัจจยัอุปสรรคและปัจจยัสนบัสนุน
ของกำรส่ือสำรกำรตลำดบนเครือขำ่ยสงัคมออนไลน์ 

กำรรับรู้ข่ำวสำรของส ำนักพิมพ์ หมำยถึง วิธีกำรท่ีกลุ่มเป้ำหมำยมองส ำนักพิมพ์ หำก
ผู้บริโภคแตล่ะคนได้รับกำรกระตุ้นจำกสิ่งเร้ำเดียวกนัในสภำพแวดล้อมเหมือนกนั จะเลือก จดักำร 
และตีควำมแตกต่ำงกัน ขึน้อยู่กับควำมต้องกำร ค่ำนิยมและควำมคำดหวัง ได้แก่ ควำมถ่ีและ
ช่วงเวลำในกำรเลือกรับรู้ ปัจจยักระตุ้นให้ก่อเกิดกำรรับรู้ ประเภทเนือ้หำท่ีเลือกรับรู้ และรูปแบบ
กำรส่ือสำร  
  กำรรับรู้ภำพลกัษณ์ด้ำนกำรบริหำรลูกค้ำสมัพนัธ์ของส ำนกัพิมพ์ หมำยถึง ภำพฝังใจอยู่
ในควำมคิดของกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผลประโยชน์ท่ีเอือ้ทัง้กลุ่มลูกค้ำและองค์กร เกิดจำกกำร
ปฏิสัมพันธ์ผ่ำนกระบวนกำรส่ือสำรและจัดเก็บฐำนข้อมูล ได้แก่ ภำพลักษณ์ด้ำนคุณค่ำทำง
อำรมณ์ควำมรู้สกึตอ่สินค้ำและบริกำร, คำ่นิยมทำงสงัคม และคณุภำพกำรรับรู้และควำมคำดหวงั
ตอ่ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของสินค้ำและบริกำร  
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Facebook page หมำยถึง พืน้ท่ีกำรส่ือสำรออนไลน์ของเว็บไซต์ Facebook.com สร้ำง
ขึน้เพ่ือกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลูข่ำวสำร กิจกรรมตำ่ง ๆ เพ่ือประโยชน์ทำงด้ำนกำรติดตอ่ส่ือสำร
สร้ำงเครือขำ่ยทำงสงัคม หรือเพ่ือประโยชน์ทำงด้ำนธุรกิจ 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกลยุทธ์กำรส่ือสำรกำรตลำดของส ำนกัพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หำประเภทสำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก(Facebook) ทัง้ด้ำนกำรแสดงอตัลกัษณ์และกำรน ำเสนอเนือ้หำให้ตรงกลุม่เป้ำหมำย 

2) เพ่ือทรำบปัจจยัส ำคญัในกำรส่ือสำรกำรตลำดของส ำนกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หำประเภท
สำรคดีเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ท่ีมีประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จ ให้นกักำรส่ือสำรกำรตลำดสำมำรถน ำมำ
เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรส่ือสำรกำรตลำดตอ่ไป 



บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Marketing Communication Strategy and Perceived Image of 
Creative Non-Fiction Publishers through Social Networking Sites) ศกึษาเก่ียวกบักลยทุธ์
การส่ือสารการตลาดของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) ทัง้ด้านการเลือกช่องทางการ
ส่ือสารและเนือ้หาท่ีน าเสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างการรับรู้และสะท้อนภาพลักษณ์ของ
ส านักพิมพ์ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางในการส่ือสารการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันัน้จึงต้องน าแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องมาศึกษา เพ่ือเป็นกรอบขอบเขตการ
วิจยัครัง้นี ้ซึง่ประกอบไปด้วย 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ (Integrated Marketing 
Communications) 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ขา่วสาร 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องค์กร 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM : Customer Relationship 

Management) 
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  



19 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communications) 

 
  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการได้รับความแพร่หลายในการด าเนินแผนการส่ือสาร
สารการตลาดอย่างมาก ซึ่งมีนักวิชาการและผู้ เช่ียวชาญการส่ือสารการตลาดหลายท่านได้ให้
ความหมายเก่ียวกบัแนวคดิการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ไว้ดงันี ้

เสริมยศ ธรรมรักษ์, เกียรติศกัดิ์ วฒันศกัดิ์, ณฐัา ฉางชโูต และสมุาลี เล็กประยรู (2554) 
ใ ห้ความหมายของการ ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing 
Communications)ว่าหมายถึง การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแขนงตา่งๆ ร่วมกัน 
ให้เกิดประโยชน์และส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ด้วยเนือ้หาลกัษณะจูงใจและเนือ้หามีลักษณะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรท่ีวางไว้ ซึ่งนกัส่ือสารการตลาดต้อง
เข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนและวิธีการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการส่ือสารตา่งๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เม่ือน ามาใช้ร่วมกนัให้สง่เสริมสนบัสนนุตราสินค้านัน้  
  ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) ได้อ้างถึง สมาคมตวัแทนโฆษณาแห่ง
สหรัฐอเมริกา (America Association of Advertising Agencies) เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ ว่า หมายถึง “แนวความคิดของการวางแผนการส่ือสารการตลาดท่ียอมรับคณุค่า
เพิ่ม (Added Value) ของการวางแผนอย่างกว้างขวาง (Comprehensive Plan) ด้วยการประเมิน
บทบาทเชิงกลยทุธ์ถึงลกัษณะเฉพาะของการติดตอ่ส่ือสารแบบตา่งๆ เช่น การโฆษณา การตลาด
เจาะตรงเพ่ือให้สนองตอบในทันที การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ และน าวิธีการ
ส่ือสารแบบต่างๆ เหล่านีม้ารวมกัน เพ่ือให้การติดต่อส่ือสารมีความชดัเจน สอดคล้องกลมกลืน 
และมีผลกระทบมากท่ีสุดโดยผ่านข่าวสารต่างๆ ท่ีประสานสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเ ดียว” (4As, 
quoted in Kotler and Koller, 2009) 
 นอกจากนี ้ดารา ทีปะปาล และธนวฒัน์ ทีปะปาล (2553) ได้อ้างถึง ชิมพ์ (Shimp, 2010) 
ได้ให้ความหมายของ IMC ไว้ว่า หมายถึง กระบวนการส่ือสารซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การ
สร้างสรรค์ การบรูณาการ และการน าไปปฏิบตัิตามแผน อนัเกิดจากรูปแบบการส่ือสารแบบตา่งๆ 
(การโฆษณา การสง่เสริมการขาย การออกขา่วเผยแพร่ การจดักิจกรรมพิเศษ ฯลฯ) เพ่ือส่งมอบไป
ยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และลกูค้าท่ีมุง่หวงั ส าหรับผลิตภณัฑ์แบรนด์ใดแบรนด์หนึง่ 
 มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2554) อ้างถึง สมาคมตวัแทนโฆษณาแห่ง
สหรัฐอเมริกา (America Association of Advertising Agencies) ท่ีให้ความหมายของ การ
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ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ว่าคือ แนวความคิดการวางแผนการส่ือสารการตลาด โดย
ตระหนักถึงคุณค่าท่ีเพิ่มขึน้ของแผนด าเนินการรวมท่ีครบครันโดยวิธีประเมินคุณค่าบทบาท
ความส าคญัและการจดัระเบียบ การใช้การส่ือสารทกุส่ือท่ีหลากหลาย ตวัอย่างเช่น การโฆษณา
ทัว่ไป การใช้ส่ือเข้าถึงตรง การส่งเสริมการขาย และการประชาสมัพนัธ์ และผนึกก าลงัการใช้ส่ือ
เหล่านัน้อย่างมีระเบียบ เพ่ือให้เกิดความชดัเจนเป็นหนึ่งเดียว เสมอต้นเสมอปลาย และสร้างให้
เกิดพลงัการส่ือสารท่ีหนกัแนน่ได้ประโยชน์สงูสดุ 
  Stuart, Sarow, & Stuart (2007) อ้างถึง Schultz & Schhultz (2003) เก่ียวกับ
ความหมายของ การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ไว้ว่าหมายถึง กระบวนการหรือกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจท่ีวา่ด้วยการวางแผน พฒันาการด าเนินงาน และการประเมินผล สามารถวดัผลและโน้มน้าว
ใจกลุม่เป้าหมายทัง้ภายในและนอกองค์กรผา่นการส่ือสาร 
  Percy (2014) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การวางแผนการ
ส่ือสารเพ่ือส่งสาระส าคัญเช่ือมโยงสู่กลุ่มเป้าหมาย และวางแผนเพ่ือการพัฒนาการส่ือสาร
การตลาดให้มีความหลากหลายในการกระตุ้นความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
  กล่าวคือ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง แนวคิดและกระบวนการวาง
แผนการส่ือสารโดยประยกุต์ใช้เคร่ืองมือการส่ือสารหลายแขนงแบบผสมสานด้วยความสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพ่ือส่ือสารกบักลุม่เป้าหมายให้เกิดความเข้าใจในสาระส าคญัและตระหนกั
ถึงคณุคา่ของสินค้าและบริการหรือองค์กร 
  จิระวฒัน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรรีรัตน์ (2555) กล่าวถึง บทบาทของการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ แบ่งได้เป็น 6 ลักษณะ ดังนี ้ 1) เพ่ือแสดงจุดยืนของสินค้าและ
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกับกลุ่มเป้าหมาย 2) เพ่ือสะดวกในการประเมินความแตกตา่งระหว่างคูแ่ข่ง 3)
เพ่ือเพิ่มการสนบัสนนุแก่พนกังานท่ีท างานเบือ้งหน้าและเบือ้งหลงัในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย 
4)เพ่ือเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ แสดงคณุสมบตัิและคณุค่าท่ีแท้จริงแก่กลุ่มเป้าหมาย 5)เพ่ือ
ปรับความต้องการสินค้าให้อยู่ ในระดับท่ีสมดุล 6)เ พ่ือสร้างตราสินค้าให้เ ป็นท่ี รู้จักต่อ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น สินค้าประเภทเสือ้ผ้าแบรนด์ต่างๆ มีเอกลักษณ์ท่ีส่ือสารต่อกลุ่มเป้าหมาย
แตกตา่งกนั บางแบรนด์เน้นความหรูหรา บางแบรนด์เน้นความสะดวกสบายส าหรับชีวิตประจ าวนั 
ซึ่งการส่ือสารการตลาดเข้ามามีบทบาทในการช่วยจ าแนกแยกแยะแก่นหลกัของผลิตภัณฑ์และ
สร้างการจ าจดแก่กลุม่เป้าหมายถึง เป็นต้น 
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ภาพท่ี 2.1  ขัน้ตอนการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
 

การวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) การก าหนดวตัถปุระสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) 
2) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 
3) การก าหนดวตัถปุระสงค์ทางการส่ือสาร (Communication Objectives) 
4) การก าหนดงบประมาณ (Budget) 
5) การพฒันาโปรแกรมการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
6) การประเมินผล (Evaluation) 

1) การก าหนดวตัถปุระสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) 
การก าหนดวตัถปุระสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) เป็นตวัช่วยในการวดัผล

ประสิทธิภาพของแผนการตลาดในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ เช่น ปริมาณการขาย, ส่วนแบ่งทาง
การตลาด, ก าไร หรือผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
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(Marketing Objective) ท่ีดีจะสามารถบอกจ านวนท่ีวัดได้ในกลุ่มเป้าหมายและมีการก าหนด
ระยะเวลาท่ีชดัเจน เพื่อก าหนดขอบเขตท่ีสามารถปฏิบตัไิด้จริงและประสบความส าเร็จ 

นอกจากนีย้ังมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือวัดผลยอดขายเป็นหลัก (Sale-Oriented 
Objectives) การท่ียอดขายมีการเปล่ียนแปลง ท าให้วัดได้ว่าการใช้งบประมาณในการโฆษณา
และการสง่เสริมการตลาดประสบความส าเร็จหรือไม่ ซึ่งข้อดีของการก าหนดวตัถปุระสงค์ประเภท
นีคื้อ วดัผลได้ง่าย แต่การท่ียอดขายลดลง อาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนด้วย ไม่เพียงเกิดจากแผนการ
สง่เสริมการตลาดไมมี่ประสิทธิภาพ เชน่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 
การวิเคราะห์สถานการณ์และองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าและบริการจะช่วยในการ

ก าหนดวตัถปุระสงค์ทางการส่ือสาร (Communication Objectives) โดยรวมขององค์กรได้ โดยมี
ข้อมลูท่ีพงึประเมิน 3 ประเภท ดงันี ้

2.1) การประเมินสถานะของสินค้าและบริการ - เน้นการศกึษาด้านสินค้าและบริการ
ท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค อาจศกึษารายละเอียดของการกระจายสินค้า ตลอดจนราคา
ของสินค้าท่ีเหมาะสม ต้องท าการส ารวจตลาด และท าการวิเคราะห์สถานการณ์ ณ ขณะนัน้ว่า
ประสบปัญหาหรือไม ่เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อยา่งถกูต้อง 

2.2) การประเมินผู้ บริโภค - เน้นการศึกษาด้านผู้ บริโภคกลุ่มเป้าหมาย (Target 
Market) เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม เช่น การศึกษาทางภูมิศาสตร์  (Geological) 
ประชากรศาสตร์  (Demographic)  จิตวิทยา (Psychological)  รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle)  และส่วนแบง่จ านวนของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และตอบสนองความต้องการนัน้ได้อยา่งตรงจดุ 

2.3) การเมินคู่แข่ง – การรู้จกักลยุทธ์ของคู่แข่งนัน้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการ
ส่ือสารการตลาด ท าให้การวางแผนให้บรรลวุตัถปุระสงค์มีโอกาสเพิ่มขึน้  

3) การก าหนดวตัถปุระสงค์ทางการส่ือสาร (Communication Objectives) 
การส่ือสารข่าวสารท่ีเหมาะสมสู่กลุ่มเ ป้าหมายนัน้จะต้องสามารถส่ือสารได้ถึง

วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objectives) วัตถุประสงค์ทางการส่งเสริมการตลาด 
(Specific Promotion Objectives) ได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน โดยมีข้อควรค านงึถึงดงันี ้

3.1) กลุม่เป้าหมายต้องมีความสมัพนัธ์กบัสว่นแบง่ทางการตลาดขององค์กร 
3.2) จดุเดน่ของสินค้าและบริการ  
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3.3) ข้อมูลขององค์กรและคู่แข่ง เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด  
และงบประมาณ 

3.4) แนวคิดในการก าหนดต าแหน่งของสินค้าและบริการ (Positioning) และ
การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการทดลองใช้ ซือ้ซ า้ และเพิ่มอัตราการใช้
สินค้าและบริการ 

4) การก าหนดงบประมาณ (Budget) 
  การก าหนดงบประมาณส าหรับการโฆษณามกัจ าแนกโดยใช้ผลท่ีมีตอ่ยอดขายเป็นเกณฑ์ 
โดยมีแนวคิดท่ีนิยม คือ Marginal Analysis เม่ืองบประมาณในการโฆษณาเพิ่ม ยอดขาย และ
ก าไรจะเพิ่มตามงบประมาณโฆษณา จนถึงระดบัหนึ่งก็จะลดลง และก าไรสทุธิจะเป็นผลจากการ
หกัลบก าไรขัน้ต้นกบังบประมาณในการโฆษณา แตอ่ย่างไรก็ตามแนวคิด Marginal Analysis นัน้
ไม่เป็นท่ีนิยมในการน ามาวางแผนจดัท างบประมาณการโฆษณา และแนวคิด Sales Response 
Model จะอธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างยอดขายและงบประมาณในการโฆษณา 2 รูปแบบท่ี
ได้รับความนิยมนัน้ ได้แก่ The Concave-downward function และ S-Shape Response Curve 

5) การพฒันาโปรแกรมการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

  การวางแผนการส่งเสริมการตลาด ไม่ว่าจะเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา องค์กร
ต้องมีการก าหนดวตัถปุระสงค์รายชิน้ของส่ือ (Media Objectives) เพ่ือความชดัเจนในการส่ือสาร
และสง่เสริมการตลาดผ่านส่ือท่ีชดัเจน โดยต้องอาศยัการพฒันาโปรแกรมการส่ือสารการตลาดใน
การผสมผสานส่ือท่ีน ามาใช้ทัง้หมด ซึ่งสิ่งส าคญัท่ีควรค านึงถึงในการจดัท าแผนโฆษณามี 3 ข้อ
หลกั ดงันี ้

5.1) กลุม่ตลาดเป้าหมาย (Target Market) 
5.2) วัตถุประสงค์ของการส่ือสารโฆษณา  (Advertising Communication 

Objectives) 
5.3) กลยทุธ์งานสร้างสรรค์การส่ือสาร (Creative Strategy) 

5.3.1) สินค้าหรือบริการ (Product or Service) 
5.3.2) ผู้บริโภค (Consumer) 
5.3.3) การแขง่ขนั (Competition) 
5.3.4) ประโยชน์ท่ีผู้บริโภคได้รับจากสินค้าคูแ่ข่งขนั (Competitive Consumer 

Benefit) 
5.3.5) ผลประโยชน์ท่ีลกูค้าจะได้รับ (The Support for the Benefit) 
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5.3.6) สร้างข้อมลูจงูใจกลุม่เป้าหมาย (Target Market Incentive Statement) 
6) การประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผลเกิดขึน้เพ่ือการตรวจสอบแผนการทัง้หมดท่ีก าหนดมาว่ามีปัญหาท่ี

ขัน้ตอนใด วิเคราะห์และพฒันาการวางแผนการส่ือสารการตลาดในครัง้ต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 
ในการด าเนินการส่ือสารการตลาด นกัส่ือสารการตลาดต้องศกึษาและท าความเข้าใจถึง

ข้อมูลหรือแก่นแท้ของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดการวางแผนการส่ือสารการตลาดท่ีสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ การเลือกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์จึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในการก าหนดทิศทางของผลิตภณัฑ์ โดยเสริมยศ ธรรมรักษ์ , เกียรติศกัดิ์ วฒันศกัดิ,์ ณฐัา 
ฉางชโูต และสมุาลี เล็กประยรู (2554) ได้จ าแนกประเภทของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการไว้ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2.1  ตารางแสดงลกัษณะและโอกาสในการใช้เคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาด 

เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาด 

ลักษณะ ใช้เม่ือใด 

การโฆษณาผ่าน ส่ือมวลชน 
(Mass Media Advertising) 

เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีจะต้อง
มีการเสียค่าใช้จ่ายในการซือ้
เวลา หรือเนือ้ท่ีในการลงส่ือโดย
การส่ือสารทุกครัง้จะมีการระบุ
ช่ือผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงาน 
จดุมุ่งหมายของการส่ือสารแบบ
นีคื้อ มุง่น าเสนอสนบัสนนุ 

 เม่ือต้องการเข้าถึงผู้ รับสาร
กลุ่มใหญ่ สร้างการรับรู้ใน
ตราสินค้า (Awareness) 

 วา งต าแหน่ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ 
(Product Positioning) 

 สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า 
(Brand Image) 

 ความคิด สินค้าหรือบริการ การ
โฆษณาส่วนมากมกัจะมีเนือ้หา
สารท่ีมุ่งสู่กลุ่มมวลชน โดยผ่าน
ส่ื อวิ ทยุ  โท รทัศ น์  นิ ตยสา ร 
หนงัสือพิมพ์ โรงภาพยนตร์ 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 
 

เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาด 

ลักษณะ ใช้เม่ือใด 

ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ท า ง
การตลาด (Marketing Public 

Relations : MPR) 

การเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับสินค้า
หรือให้มีการเอ่ยอ้างถึงตราสินค้าใน
สื่อมวลชนหรือเพื่อผลทางการตลาด 
มกัจะเป็นการท าการประชาสมัพนัธ์
เชิงรุก (Proactive PR) 

 เ ม่ื อ ต้องการส ร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับตราสินค้า 
ท าให้เป็นขา่ว 

 ส่ือสารเพ่ือให้เข้าถึงผู้ รับสาร
เป้าหมาย 

ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ (Public 

Relations : PR) 
เ ป็ น กิจกร รม ท่ีมุ่ ง ส ร้ า ง  รั กษา 
ป้องกัน และส่งเสริมภาพลักษณ์
ของบริษัทหรือสินค้า หรือการใช้
ความพยายามตา่งๆ เพื่อสร้างสรรค์
ให้เกิดภาพลกัษณ์ในทิศทางท่ีดีต่อ
ผลิตภัณฑ์ และท าให้ภาพลักษณ์
เหล่านัน้ประทับอยู่ในจิตใจของ
สาธารณชน โดยอาศัยการเข้าไป
สนับสนุนกิจกรรม การสร้างข่าว
เ ก่ียวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์และ
น า เสนอข่าวผ่านสื่อให้ เกิดการ
กระจายในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งอาจจะมีการเสีย
คา่ใช้จา่ยหรือไม่เสียคา่ใช้จา่ย 

 เมื่อต้องการให้สาธารณชน
เ กิ ดค ว ามสัมพั น ธ์ ท่ี ดี ต่ อ
องค์กร 

 รักษาความนิยม 
 เมื่อต้องการตรวจสอบความ

คิดเห็นของสาธารณชนและให้
ค าแนะน าตอ่ระดบับริหาร 

การส่ ง เ ส ริมกา รขาย  (Sales 

Promotion) 

เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ี
เพิ่มเติมจากคุณค่าพืน้ฐานของ
สินค้าหรือบริการโดยการให้สิ่ง
กระตุ้ นในระยะสัน้และมุ่งการ
กระตุ้ นผู้ บริโภคให้เกิดการซือ้
สินค้า (เช่น การใช้คูปอง การ
แจกสินค้าตวัอย่าง เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการทดลองใช้หรือเกิด 

 เม่ือต้องการดึงให้ผู้ บริโภค
มาทดลองสินค้า 

 เม่ือต้องการให้ผู้ บริโภคซือ้
สินค้าซ า้ 

 เพ่ือผลักสินค้าให้พ่อค้าคน
กลางไปขายเพิ่มขึน้ด้วยการ
ใ ห้ ก า ร สนั บสนุ น พ่ อ ค้ า
เหลา่นัน้ 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่)   
   

เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาด 

ลักษณะ ใช้เม่ือใด 

 พฤติกรรมในทันที) หรืออาจมุ่ง
กระตุ้ นไปท่ีตัวแทนจ าหน่าย 
รวมถึงทีมงานขายท่ีท าหน้าท่ี
กระจายสินค้าไปยังร้านค้าหรือ
ชอ่งทางตา่งๆ 

 

การจัดสินค้าเพ่ือกระตุ้นการซือ้ 
(Merchandising) 

การจัดกิจกรรม เนือ้หาข่าวสาร 
วัสดุต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการขาย
ภายในร้านค้า 

 เ ม่ื อ ต้ อ ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส ร้ า ง
บรรยากาศในร้านค้า เพ่ือให้
เกิดการซือ้ขายสินค้า 

การตลาดเพ่ือผลตอบสนองกลบั
โดยตรง (Direct Response 
Marketing) 

เป็นวิธีการท าการตลาดโดยใช้
ฐานข้อมูลเ ป็นตัวขับ เค ล่ือน 
ผสมผสานกับการสร้างความ
ต้องการซือ้ และการปฏิบตัิการ
หรือด า เนินการ เ พ่ือเติม เต็ม
ความต้องการของลกูค้า 

 เ ม่ือต้องการท าการตลาด
แบบหนึ่งตอ่หนึ่งซึ่งต้องรู้จกั
ลกูค้า 

 เม่ือต้องการย า้การขาย 

ส่ือ ณ จดุซือ้ (Point of 
Purchase Materials) 

วสัดุท่ีใช้น าเสนอข้อมูลข่าวสาร
บางอย่างและถูกจัดวางไว้ ณ 
จุดท่ีจะท าการขายสินค้า ซึ่งมี
ส่ วนท า ใ ห้ผู้ บ ริ โภค เ กิดการ
ตดัสินใจซือ้ได้ง่ายขึน้ สะดวกขึน้ 
วัสดุเหล่านี ้เช่น การใช้คูปอง
วางไว้บริเวณร้านค้า การย า้
เตือนความทรงจ าผู้ บริโภคโดย
การน าเสนอข้อมูลท่ีมุงเน้นการ
ขายสินค้า หรือการให้ข้อมลูกบั 

 เม่ือต้องการให้เกิดการย า้
เตือนความทรงจ าในตรา
สินค้า 

 จูงใจให้เกิดการทดลองใช้
รวมถึงการซือ้โดยมีเง่ือนไข
พิเศษ 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่)   
   

เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาด 

ลักษณะ ใช้เม่ือใด 

 ผู้ บริโภคในเร่ืองเหตุผลพิเศษ
หรือความจ าเป็นท่ีผู้บริโภคควร
จะต้องซือ้ นอกจากนีส่ื้อ ณ จุด
ซือ้ ยังรวมถึงโปสเตอร์ ธงราว 
โบรชวัร์ Shelf Talker, TV. Shelf 

 

การพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-commerce) 

การขายโดยตรงไปยงัลกูค้าผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

 เม่ือต้องการให้ลูกค้าเป็นผู้
เร่ิมต้น 

การตลาดภายในองค์กร 
(Internal Marketing) 

เป็นโปรแกรมการตลาดท่ีมุ่งการ
ขายไปยังกลุ่มลูกจ้าง พนักงาน
ภายในองค์กร 

 เ ม่ื อ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล
พนกังาน 

 จงูใจพนกังานท าให้เกิดการ
ซือ้ 

ของท่ีระลึก ของช ารวย ของแจก 
(Specialty Advertising) 

ของแจกท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
หรือเป็นสิ่งกระตุ้นท่ีมอบให้กับ
ลูกค้า เพ่ือเป็นรางวัลตอบแทน
และมีช่ือสินค้าติดอยู่ท่ีของแจก
นัน้ๆ ด้วย ของท่ีระลึกท่ีแจกนัน้
ควรจะเก่ียวข้องสัมพันธ์กับตรา
ผลิตภณัฑ์ของเราด้วย 

 เม่ือต้องการใช้เป็นส่ือในการ
ย ้า เ ตื อ น ค ว า ม ท ร ง จ า 
(Reminder) เ น่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับแจก
นัน้จะพกพาของท่ีระลึกท่ีมี
ตราผลิตภณัฑ์ของเราอยู่ไป
ทกุท่ี 

แ ส ด ง ห รื อ ส ะ ท้ อ น ถึ ง
เอกลักษณ์ขององค์กรผ่าน
ของท่ีระลกึนัน้ 

 เ ป็ น สิ่ ง ก ร ะ ตุ้ น จู ง ใ จ ใ ห้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการ 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 
 

เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาด 

ลักษณะ ใช้เม่ือใด 

บรรจภุณัฑ์ (Packaging) สิ่ ง ท่ี บ ร ร จุ ห่ อ หุ้ ม สิ น ค้ า 
(Containers) และสิ่งท่ีท าหน้าท่ี
จดัแสดงข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการ
ส่ือสารการตลาด บรรจุภัณฑ์
สามารถเป็นทัง้สิ่งท่ีห่อหุ้มสินค้า
และในขณะเ ดียวกันต้องท า
ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร อ ะ ไ ร
บางอย่างของผลิตภัณฑ์ ดงันัน้
นกัออกแบบบรรจุภณัฑ์ และนกั
วางแผนทางด้านการส่ือสาร
การตลาดจะต้องท างานร่วมกัน 
เพ่ือท่ีจะน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์ 
ทั ้ ง นี ้ เ พ ร า ะ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
เปรียบเสมือนกบัข้อมลูสดุท้ายท่ี
ผู้บริโภคจะเปิดรับก่อนตดัสินใจ
ซือ้ ดังนัน้บรรจุภัณฑ์จึงควรท า
หน้าท่ีในการจงูใจด้วย  

 เม่ือต้องการให้ข่าวสารใน
ลักษณะย า้เตือนความทรง
จ าเป็นข้อมูลข่าวสารล าดบั
สดุท้ายท่ีเกิดขึน้ ณ จดุซือ้ 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 
   

เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาด 

ลักษณะ ใช้เม่ือใด 

การให้สิทธิอนุญาตทางการค้า 
(Licensing) 

เ ป็นการขายสิทธิทางการค้า
ให้กับบริษัทอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะน าไป
ด าเนินการต่อ โดยบริษัทท่ีซือ้
หรือได้รับสิทธินัน้จะสามารถน า
สัญลักษณ์โลโก้ เคร่ืองหมาย
การค้าหรือสิ่งใดๆ ท่ีอยู่ในการให้
สิทธินัน้ ไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
ข้อสัญญา นับเป็นช่องทางใน
การส่ือสารและกระจายข้อมูล
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
รวดเร็วขึน้ 

 เม่ือต้องการเพิ่มการพบเห็น
ตราสินค้าให้มากขึน้ 

 เม่ือต้องการเข้าสู่ตลาดใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด
ตา่งประเทศ 

การขายโดยใช้บุคคล (Personal 
Sales or Personal Selling) 

เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลและ
เป็นการสื่อสารสองทางระหว่าง
พนักงานขายกับผู้ ซื อ้ท่ีคาดหวัง 
เพ่ือให้ผู้ ซื อ้เล็งเห็นถึงประโยชน์
และมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือการขาย
สินค้า การสื่อสารการตลาดวิธีนี ้
ต้องอาศยัการจูงใจมากท่ีสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือต่างๆ ใน
การสื่อสารการตลาด การขายโดย
ใ ช้บุ คคล  เ ช่ น  พนัก ง านขาย
ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองส าอางท่ีคอย
แนะน าลูกค้าบริเวณเคาน์เตอร์
ขาย 

 เ ม่ือต้องการค้นหาความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ซื ้อ  แ ล ะ
พิจารณาว่าความต้องการ
นัน้เหมาะกบัข้อเสนอสินค้า 

 ย อ ม ใ ห้ ผู้ ข า ย มี ก า ร
ตอบสนองทันทีต่อค าถาม
และข้อคดัค้านของผู้ ซือ้ 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 
   

เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาด 

ลักษณะ ใช้เม่ือใด 

การตลาดเชิงกิจกรรมและให้การ
สนับ สนุ น ห รื อ เ ป็ น ผู้ อุ ป ถั ม ภ์ 
(Event and Sponsorship) 

กา ร ตล าด เ ชิ ง กิ จ ก ร ร ม  เ ป็ น
เคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดการเช่ือมโยง
ตราสิน ค้าตามท่ี ต้องการผ่ าน
กิจกรรมท่ีจัดขึน้หวังผลในด้าน
ภาพลกัษณ์มากกวา่ธุรกิจ 
การเป็นผู้ สนับสนุนหรืออุปถัมภ์ 
หมายถึ ง  ก า ร ท่ี บ ริ ษัท เ ข้ า ไป
สนับ สนุ น ท า งกา ร เ งิ น ใ ห้ กั บ
กิจกรรมหรือมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท า
ให้เกิดความผูกพันกับองค์กรหรือ
กิจกรรมท่ีเข้าไปสนบัสนนุนัน้ 

 ช่วยให้ต าแหน่งของตราสินค้า
ถูกเช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์หรือ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ 

 เมื่อต้องการสร้างความนิยม
ชมชอบและการเช่ือมโยงใน
สิ่งท่ีดีกบับริษัท 

งานบริการลูกค้า  (Customer 
Service) 

ส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งของการ
สื่อสารการตาดก็คือ การตลาดท่ี
จะเกิดขึน้หลังจากท่ีผู้ บริโภคซือ้
สินค้าหรือใช้บริการของเราแล้ว 
(After Marketing) เป็นเคร่ืองมือท่ี
ให้ความส าคัญกับทัศนคติของ
ลูกค้าท่ีมีต่อธุร กิจ มักจะใช้กับ
ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ห รื อ อ ง ค์ ก ร ท่ี มี
กิจกรรมการบริการให้กับลูกค้า 
โดยการติดต่อกับลูกค้านัน้จะต้อง
มีการออกแบบโปรแกรมต่างๆไว้ 
เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี จ ะ ท า ใ ห้ เ กิ ด
ประสบการณ์ท่ีดีหลังการซือ้คือ 
การรับประกนั การบริการหลงัการ
ขายท่ีดี  การจัดให้มี ฝ่ายลูกค้า
สมัพนัธ์  

 เม่ือต้องการให้เกิดแรงเสริม
สนับสนุนให้เกิดความรู้สึก
ในทางบวกเก่ียวกบัการซือ้ 

 จัดการกับปัญหาซึ่ งอาจ
เกิดขึน้ระหวา่งการใช้สินค้า 

 เ ม่ื อ ต้ อ ง ก า ร รั ก ษ า
สมัพนัธภาพหลงัการขาย 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 
 

  

เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาด 

ลักษณะ ใช้เม่ือใด 

กา ร จั ด แ ส ด ง สิ น ค้ า  (Trade 
Show) 

การรวบรวมผู้ผลิต ผู้ ขายปัจจัย
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ค น ก ล า ง ใ น
อุตสาหกรรมเ ดียวกันมาจัด
แสดงสินค้าและน าเสนอข้อมูล
ให้กับผู้ ซือ้ท่ีมีศกัยภาพ โดยการ
จดังานจะมีเป็นชว่งๆ 

 เมื่อต้องการน าเสนอข้อมูล
ส า ธิ ต สิ น ค้ า  แ ล ะ เ ส น อ
ตวัอย่างสินค้า และผูกมัดท า
ให้เกิดการพูดคุยสนทนากัน
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ข า ย ท่ี อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรมนัน้กับลูกค้าท่ีมี
ศกัยภาพหรือลกูค้าปัจจบุนั 

 
  สรุปคือเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีกล่าวมาข้างต้นมี 16 ชนิด คือ 1.การโฆษณาผ่าน
ส่ือมวลชน (Mass Media Advertising) 2.การประชาสมัพนัธ์ทางการตลาด (Marketing Public 
Relations: MPR) 3.การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations: PR) 4.การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) 5.การจดัสินค้าเพ่ือกระตุ้นการซือ้ (Merchandising) 6.การตลาดเพ่ือผลตอบสนอง
กลบัโดยตรง (Direct Response Marketing) 7.ส่ือ ณ จดุซือ้ (Point of Purchase Materials) 8.
การพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 9.การตลาดภายในองค์กร (Internal Marketing) 
10.ของท่ีระลึก ของช ารวย ของแจก (Specialty Advertising) 11.บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 12.
การให้สิทธิอนุญาตทางการค้า (Licensing) 13.การขายโดยใช้บุคคล (Personal Sales or 
Personal Selling) 14.การตลาดเชิงกิจกรรมและให้การสนบัสนนุหรือเป็นผู้อุปถมัภ์ (Event and 
Sponsorship)15.งานบริการลกูค้า (Customer Service)16.การจดัแสดงสินค้า (Trade Show) ซึ่ง
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดดงักลา่วนีมี้ลกัษณะการใช้งานในทิศทางแบบดัง้เดิม เน้นการเข้าถึง
ตวักลุ่มเป้าหมายแบบตวัต่อตวัหรือการกระจายข่าวสารผ่านช่องทางส่ือมวลชนท่ีให้ผลของการ
กระจายข่าวสารในวงกว้างแต่ไม่เจาะกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ทัง้นีเ้ทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ามากขึน้ 
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดอีกประเภทหนึ่งถูกพัฒนาและได้รับความนิยมอย่างม ากคือ 
การตลาดออนไลน์และการส่ือสารการตลาดผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ท่ีเขามามีบทบาทกับ
กลุ่มเป้าหมายและการส่ือสารการตลาดอย่างมาก หลายองค์กรน าเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
ชนิดนีเ้ข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการส่ือสารการตลาดผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ซึ่ง
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ผู้ วิจัยจะกล่าวถึงท่ีมาและความส าคัญของการตลาดออนไลน์และการส่ือสารการตลาดผ่าน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในล าดบัถดัไป 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

2.2.1 ความหมายการตลาดออนไลน์ 
ในยุคสมัยการพัฒนาของเทคโนโลยี การตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการขยาย

ขอบเขตด าเนินธุรกิจสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีกว้างขึน้ และเพิ่มความสะดวกสบายในการส่ือสาร
การตลาดมากยิ่งขึน้ โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามของค าว่า การตลาดออนไลน์ ไว้
ดงันี ้

นธกฤต วนัต๊ะเมล์(2555) อ้างถึง Kitchen และ Pelsmacker(2004) ได้ให้ความหมายของ
การตลาดออนไลน์(Online Marketing) หรืออาจเรียกได้ว่า “การตลาดอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic 
Marketing) หรือ “การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์” (E-Communications) ไว้ว่า หมายถึงการใช้ส่ือ
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ท่ีสามารถปฏิสัมพันธ์ได้ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ใน
โปรแกรมการส่ือสารการตลาด 

เชาว์ โรจนแสง (2554) ได้ให้ความหมายของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Marketing) ไว้ว่า หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ทนัสมยัและสะดวกตอ่การใช้งานมาเป็นส่ือกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ และพี
ดีเอ (Personal Digital Assistants) ท่ีเช่ือมโยงเข้าด้วยกนักบัอินเตอร์เน็ตมาผสมผสานกบัการ
ด าเนินการทางการตลาดท่ีสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของ
ธุรกิจ 

สภุาภรณ์ ศรีดี (2554) ได้กล่าวว่า การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นการตลาด
โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีสามารถส่งข่าวสารไปสู่ผู้ บริโภคได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

สรุปคือ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นรูปแบบหนึ่งของการส่ือสาร
การตลาดโดยผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต ซึง่อาจเป็นการเช่ือมตอ่โดยใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ (Computer) โน้ตบุ้ค (Notebook) โทรศพัท์มือถือเคล่ือนท่ี (Mobile Phone) และ
เคร่ืองชว่ยงานสว่นบคุคลแบบดจิิทลั หรือพีดีเอ (Personal Digital Assistants) เป็นต้น 
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กลา่วคือ การตลาดออนไลน์ หมายถึง การส่ือสารการตลาดโดยมีอินเตอร์เน็ตและอปุกรณ์
เป็นตวักลางในการส่ือสารข้อมลูข่าวสาร เพิ่มความรวดเร็ว ความสะดวกสบายและประสิทธิภาพ
ในการส่ือสารทางด้านธุรกิจยิ่งขึน้ 

 
2.2.2 ลักษณะส าคัญของการตลาด 
ลกัษณะส าคญัของการตลาดออนไลน์ มีหลายประการ ดงันี ้ (เชาว์ โรจนแสง, 2554; 

จรรยา แหยมเจริญ, 2553; ตราวทุธ์ิ เหลืองสมบรูณ์, 2550) 
1) เป็นการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือกลางในการส่ือสารกบัผู้บริโภค เช่น 

คอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น (Communication through Electronic Devices) 
2) เป็นการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงได้

อยา่งถกูต้อง (Precise Targeting) 
3) เป็นรูปแบบการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) 
4) เป็นรูปแบบการส่ือสารไปยงัทัว่โลก (Global Communication) 
5) เป็นการติดตอ่ส่ือสารตลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่จ ากดัสถานท่ี และไม่มีวนัหยดุ 

(Ubiquity) 
6) เป็นการตลาดแบบตวัต่อตวั (One-to-One Marketing) ซึ่งจะมีความเป็น

สว่นตวัสงู (Personal Marketing) และสามารถท าให้คูแ่ขง่มองไมเ่ห็นได้ (Invisible Strategy) 
7) เป็นการด าเนินการท่ีต้นทนุต ่า (Low Cost) เพราะใช้บคุลากรจ านวนน้อยใน

การให้บริการ 
8) สามารถน ามาใช้ในการท าธุรกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลายซึ่งการท าธุรกรรม

ทางการค้าบนอินเตอร์เน็ต มกัจะเรียกว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Commerce) หรือ 
“อีคอมเมิร์ช” (E-Commerce) ซึง่มีรูปแบบ 6 ประเภท ได้แก่ 

8.1) องค์กรธุรกิจไปยงัองค์กรธุรกิจ (Business to Business: B-to-B) เช่น 
การท าธุรกิจระหวา่งองค์กรผู้สง่ปัจจยัการผลิตกบัองค์กรผู้ผลิตสินค้า ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องสัง่วตัถดุิบ
ในการผลิตในปริมาณครัง้ละมากๆ เป็นต้น 

8.2) องค์กรธุรกิจไปยงัผู้บริโภค (Business to Consumer: B-to-C) เช่น 
การสัง่ซือ้สินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจ เช่น www.amazon.com, www.se-
ed.com เป็นต้น 



34 

8.3) ผู้บริโภคไปยงัผู้บริโภค (Consumer to Consumer: C-to-C) เช่น การ
น าสินค้าไปประมูลขายใน www.ebay.com หรือการน าสินค้าไปขายตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น 
www.tarad.com, www.be2hand.com เป็นต้น 

8.4) องค์กรภาครัฐไปยงัองค์กรธุรกิจ (Government to Business: G-to-B) 
เชน่ การจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยงานภาครัฐ เป็นต้น 

8.5) องค์กรภาครัฐไปยงัผู้บริโภค(Government to Consumer: G-to-C) ซึ่ง
เป็นการให้บริการจากหน่วยงานรัฐบาลไปสู่ประชาชน เช่น กรมสรรพากรให้บริการย่ืนภาษีเงินได้
ผา่นทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

8.6) องค์กรภาครัฐไปยงัองค์กรภาครัฐ(Government to Government: G-
to- G) ซึ่งเป็นการตกลงซือ้ขายระหว่างองค์กรภาครัฐด้วยกันเอง เช่น รัฐบาลไทยได้สั่งซือ้ชุด
อปุกรณ์การเก็บกู้ระเบดิจากรัฐบาลของอเมริกา เป็นต้น 

9) สามารถส่ือสารตอบโต้ได้สองทาง (Interactivity) 
10) สามารถให้ข้อมูลข่าวสารท่ีมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดได้ม าก 

(Richness) 
11) สามา รถตอบสนอง ไ ด้ต ร งค วาม ต้ อ งก า รข องลู ก ค้ า แต่ล ะ ร า ย 

(Customization) 
12) มีความยืดหยุน่สงู เพราะสามารถออกแบบรูปแบบของการตลาดออนไลน์ได้

อยา่งหลากหลาย (Flexibility and Diversity) 
13) เป็นรูปแบบของการส่ือสารการตลาดท่ีวดัผลได้ง่าย (Measurable) 

 
2.2.3 บทบาทส าคัญการตลาดออนไลน์ 
บทบาทส าคญัการตลาดออนไลน์ในฐานะเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด มีจดุแข็งหลาย

ประการ ดงันี ้
1) เป็นการส่ือสารแบบหนึง่ตอ่หนึง่โดยตรงถึงผู้บริโภค (One-to-One Contact) 
2) เป็นการเสนอขายสินค้าโดยตรง 
3) เป็นการส่ือสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความภักดีในตราสินค้าของ

ผู้บริโภคได้อยา่งดีเย่ียม 
4) เป็นส่ือท่ีสามารถมีปฏิสมัพนัธ์ได้ 
5) สามารถน าเสนอเนือ้หาได้จ านวนมาก 



35 

6) ต้นทนุต ่า 
7) สามารถน าเสนอในรูปแบบส่ือผสมผสานทัง้ภาพ เสียง และการเคล่ือนไหวได้

อยา่งนา่สนใจ (multi Media) 
8) สามารถสัง่ซือ้หรือตดิตอ่เพ่ือข้อมลูตา่งๆ ได้อยา่งสะดวก 
9) เข้าถึงผู้บริโภคโดยไมจ่ ากดัเวลาและสถานท่ี 
10) ประหยดัเวลาในการเลือกซือ้สินค้า 
11) ขา่วสารท่ีน าเสนอสามารถปรับเปล่ียนได้ง่ายและรวดเร็ว 
12) สามารถสร้างเครือขา่ยการโฆษณาในเว็บไซต์อ่ืนๆได้ 
13) มกัจะเข้าถึงผู้บริโภคท่ีมีศกัยภาพ/มีอ านาจในการซือ้สินค้าและบริการ 
14) สามารถเก็บข้อมลูในฐานข้อมลูลกูค้าได้สะดวก 
15) สามารถค านวณหาประสิทธิภาพด้านต้นทนุของการส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต

ได้อยา่งง่าย 
 

2.2.4 จุดเร่ิมต้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 ยคุเครือข่ายสงัคมสมยัใหม่เร่ิมต้นขึน้ในช่วงปี 1997ตอนนัน้ธุรกิจเปิดใหม่ในนิวยอร์กช่ือ 

sixdegrees.com เปิดตวับริการใหมอ่นัล า้หน้าโดยมีพืน้ฐานจากการใช้ช่ือจริง นกัสงัคมวิทยาด้าน
อินเตอร์เน็ตสองคนคือ ดานาห์ บอยด์ และนิโคล เอลลิสนั เขียนเก่ียวกับลกัษณะท่ีโดดเด่นของ
เครือข่ายสังคมท่ีแท้จริงไว้ในผลงานปี 2007 ว่า เครือข่ายสังคม คือ บริการท่ีผู้ ใช้งานสามารถ 
“สร้างโปรไฟล์แบบเปิดเผยหรือกึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะได้” “เช่ือมโยงรายช่ือผู้ ใช้งานอ่ืนๆ ท่ีใช้
เครือขา่ยร่วมกนั” และ “ดแูละตรวจสอบรายการเช่ือมโยงของพวกเขาและของคนอ่ืนๆ ในระบบได้” 
การสร้างจดุยืนของตนเองในเครือข่ายความสมัพนัธ์ท่ีสลบัซบัซ้อน และหน้าโปรไฟล์ก็สร้างจดุยืน
ให้กบัคณุในบริบทของความสมัพนัธ์เหล่านี ้ซึ่งมกัเป็นไปเพ่ือเปิดเผยความชอบหรือสายสมัพนัธ์ท่ี
มีร่วมกันซึ่งถูกซ่อนเร้นอยู่ องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งท่ีต้องกล่าวถึงเพ่ืออธิบาย ท่ีมาของเฟซบุ๊ก
(Facebook)ก็คือ โปรไฟล์ออนไลน์ท่ีระบตุวัตนท่ีแท้จริงของผู้ใช้งาน 
 ขณะท่ีเครือข่ายสงัคมขยายตวัไปทัว่โลก เฟซบุ๊ก(Facebook) คือเครือข่ายสังคมท่ีใหญ่
ท่ีสุด  เ ป็นไปได้ยากท่ีนักเ รียนมัธยมปลายหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยจะไม่ใ ช้ เฟซบุ๊ ก
(Facebook)หรือมายสเปซ(Myspace)เป็นประจ า ระบบเหล่านีก้ลายเป็นช่องทางการส่ือสารท่ี
แพร่หลายจนคนมากมายเกือบทกุวยัแทบจะไมใ่ช้อีเมลอีกเลย จากซิกซ์ดีกรีส์พฒันาไปเป็นเฟรนด์
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สเตอร์จนถึงเฟซบุ๊ก(Facebook) เครือข่ายสังคมกลายเป็นส่วนหนึ่งของอินเตอร์เน็ตท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยทัว่ไปและมีอยูท่กุหนทกุแหง่ (เดวิด เคร์ิกแพทริก, 2554) 
  เ ค รื อ ข่ า ยสั ง คม ไ ด้ ถู ก ออกแบบมา ใ ห้ เ ป็ นกา ร ส่ื อส า รแบบ เ ชิ ง รั บ  (Passive 
Communication) ข้อความแสดงสถานะ การแจ้งเตือน และข้อความแสดงวนัเกิดเพ่ือนท่ีก าลงัจะ
มาถึงในเฟซบุ๊ก (Facebook) ช่วยเตือนให้เราติดต่อกันอยู่เสมอ สิ่งเหล่านีท้ าให้เราสนุกและมา
จากความรู้สึก เห็นภาพ มีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา สืบค้นง่าย และอพัเดทเร่ืองต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง  
  คลาร่า ชีห์ (2553) กล่าวถึง ประโยชน์ของเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ว่า สามารถ
ช่วยให้ผู้ ใช้เข้าถึงเพ่ือนของเพ่ือนและเครือข่ายท่ีกว้างขวางขึน้ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของ
กลุม่เป้าหมายได้ด้วย ดงัภาพท่ี 2.2 แสดงการเปรียบเทียบการขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายใน
ยคุแหง่เฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2  แสดงการเปรียบเทียบการขยายขอบเขตของกลุม่เป้าหมายในยคุแหง่เฟซบุ๊ก  
        (Facebook) 

  เว็บเครือข่ายสังคมมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนตวัและการเช่ือมโยง เฟซบุ๊ก
(Facebook) เน้นเก่ียวกบัผู้คนและความสมัพนัธ์ ทกุวนันีเ้ครือข่ายสงัคมส่วนใหญ่ ผู้ ใช้สามารถติด
แท็ก แสดงความคิดเห็น โหวต หรือ “ถกูใจ” บนเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือโพสต์รูปได้ ส่วนเนือ้หา
เป็นเร่ืองส าคญัรองลงมาและเป็นเร่ืองชัว่ครัง้ชัว่คราวส าหรับผู้คน (คลาร่า ชีห์, 2553) 

คณุสมบตัขิองเฟซบุ๊ก(Facebook) ท่ีในเครือขา่ยสงัคมสว่นมากไมมี่ 4 ประการ คือ 

ฐานกลุ่มเป้าหมายในยุคแห่งเฟซบุ๊ก(Facebook): 
เครือข่ายของ “เพื่อนของเพื่อน” (n2) 

ฐานกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าถึงได้แต่เดมิ : 
เครือข่ายปัจจุบัน (n) 
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1) การตรวจสอบความเป็นเจ้าของ (Email domain authentication) เฟซบุ๊ก
(Facebook)ไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมเครือขา่ยมหาวิทยาลยัหรือบริษัทจนกว่าจะพิสจูน์ตวัตนด้วย
อีเมลท่ีอยูใ่นเครือขา่ยนัน้ๆ 

2) ความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่จริง (Real Relationship) เฟซบุ๊ก(Facebook)ถูก
ออกแบบมาเพ่ือใช้กับเครือข่ายจริงๆ ท่ีมีอยู่แล้ว เช่น โรงเรียน บริษัท องค์กรต่างๆ กระตุ้นให้ผู้ ใช้
สร้างและรับค าขอเป็นเพ่ือนจากคนท่ีรู้จกัจริงๆ  

3) การตัง้คา่ความเป็นส่วนตวั (Privacy Setting) เฟซบุ๊ก(Facebook)เป็นราย
แรกท่ีน าการตัง้ค่าความเป็นส่วนตัวมาใช้ เพ่ือช่วยให้ผู้ ใช้สามารถแบ่งประเภทของเพ่ือนจาก
รายช่ือเพ่ือน แล้วเลือกท่ีจะแบ่งปันข้อมูลท่ีแตกต่างกันให้กับคนแต่ละกลุ่ม ท าให้ผู้ ใช้มีความ
เช่ือมัน่ท่ีจะแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัตวัเองมากขึน้ 

4) สงวนสิทธ์ิเฉพาะ (Exclusiveness) เดิมเฟซบุ๊ ก(Facebook)มีใช้ใน
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดเท่านัน้ และแพร่ไปยงัมหาวิทยาลยัอ่ืนอย่างรวดเร็ว จนแพร่สู่สาธารณะใน
ท่ีสดุ เร่ืองราวของเฟซบุ๊ก(Facebook)เหลา่นีท้ าให้เฟซบุ๊ก(Facebook)น่าเช่ือถือและเป็นท่ีต้องการ
มากขึน้ 
  รูปแบบการใช้งานตา่งๆ ของเฟซบุ๊ก(Facebook) ถกูพฒันาขึน้จากวตัถปุระสงค์และความ
ต้องการของเครือขา่ยสงัคมท่ีเข้าใช้งาน ประกอบด้วย 5 ประเภทการใช้งานหลกั คือ 1.หน้าเฟซบุ๊ก
ส่วนตวั (Facebook Privacy) 2.หน้าเฟซบุ๊กส าหรับธุรกิจ (Facebook for Business) 3. การ
โฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก(Facebook Ads) 4. แอปพลิเคชัน่ของเฟซบุ๊ก(Facebook Application) และ 
5.เฟซบุ๊กเพ่ือเว็บไซต์ (Facebook for Website) (คลาร่า ชีห์, 2553) 
  ซึ่งหลงัจากท่ีเฟซบุ๊ก(Facebook)ถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในด้านการตลาด ท าให้เฟซบุ๊ก
(Facebook)ช่วยให้ผู้คนค้นพบสิ่งท่ีพวกเขาตัดสินใจไว้อยู่แล้วว่าต้องการซือ้สิ่งใดจากการแบง่ปัน
ข้อมลูจากเครือข่ายกลุ่มเพ่ือน และในทางกลบักนัเฟซบุ๊ก(Facebook)ก่อให้เกิดความต้องการ นัน่
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กับการโฆษณาตราสินค้าซึ่งมีอิทธิพลครอบง าส่ือโทรทศัน์มายาวนาน โอกาสใน
ระยะยาวส าหรับการโฆษณาบนเฟซบุ๊ก(Facebook)ดจูะก้าวไกล หลงัจากท่ีอินเตอร์เน็ตก าลงัดึง
ผู้บริโภคออกจากโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ และนิตยสาร เฟซบุ๊ก(Facebook)แย่งเวลาบนอินเตอร์เน็ต
ด้วยปริมาณท่ีคอ่นข้างมาก เน่ืองจากมีจ านวนผู้ ใช้เฟซบุ๊ก(Facebook)สูงขึน้อย่างตอ่เน่ือง นัน่ท า
ให้ เฟซบุ๊ก(Facebook)สรุปกลยุทธ์การโฆษณาว่า โฆษณาบนเฟซบุ๊ ก(Facebook)จ าเป็นต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลตามธรรมชาติท่ีผู้คนสร้างขึน้ สิ่งท่ีสะท้อนความเป็นตวัตนในฐานะมนุษย์ว่า
ชอบอะไร และต้องมีมลูคา่ทางธุรกิจ ท าให้ก่อเกิด “การโฆษณาแบบมีส่วนร่วม” (Engagement 
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Ad.) บนเฟซบุ๊ก(Facebook) คือ การลงข้อความจากผู้ลงโฆษณาบนหน้าโฮมเพจ เพ่ือเชิญชวนให้
ท าอะไรบางอยา่งบนเพจได้เลย เชน่ การแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัวิดีโอ โดยหวงัว่าเพ่ือนๆ จะถกู
ดึงมาร่วมวงสนทนาด้วย หรือคลิกโฆษณาเพ่ือเป็นแฟนเพจของผลิตภัณฑ์นัน้บนเฟซบุ๊ ก
(Facebook) ทนัทีท่ีตราสินค้าเช่ือมโยงกบัผู้บริโภคได้ ก็จะน าไปสู่ความประทบัใจท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งก็คือ
โอกาสท่ีคนบน เฟซบุ๊ก(Facebook)จะเห็นข้อมูลเก่ียวกับตราสินค้านั่นเอง(เดวิด เคิร์กแพทริก, 
2554) 
  นอกจากการโฆษณาและท าธุ ร กิจบนเฟซบุ๊ ก (Facebook) จะเพิ่ม เครือข่ายของ
กลุ่มเป้าหมายได้แล้ว เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังเข้ามาช่วยเร่ืองการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทาง
สงัคม (Social CRM) อีกด้วย ซึ่งเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์แบบ
ดัง้เดิม (ดังตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงลักษณะและโอกาสในการใช้เคร่ืองมือทางการส่ือสาร
การตลาด) กบัการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ผา่นเครือขา่ยสงัคม ได้ดงัตอ่ไปนี ้(ตารางท่ี 2.2) 
 
 

ตารางท่ี 2.2  การเปรียบเทียบ CRM กบัเว็บไซต์เครือขา่ยสงัคม  

 

รายการค าถาม CRM “เครือข่ายสงัคมแบบทาง
เดียว” 

เว็บไซต์เครือข่ายสังคม 

การติดต่อรายใหม่เกิดขึน้ได้
อย่างไร 

สามารถซือ้รายช่ือทางการตลาด ดู
ป้ายช่ือจากงานแสดงสินค้าโดย
ละเอียดห รือโพสต์แบบฟอร์ม
ข้อมลู 

ผู้มุ่งหวงัในเว็บทัง้สองฝ่าย สามารถ
เร่ิมติดต่อได้ แต่การตัดสินใจที่จะ
เ ช่ื อ ม ต่ อ กั บ เ ฟ ซ บุ๊ ก
(Facebook)จะต้องมีร่วมกนั 

ข้อมูลการติดต่อและข้อมูล
ส่วนตัวปรากฏที่ใด 

แสดงในบัญชีข้อมูลเ ก่ียวกับผู้
มุง่หวงัและบนัทกึการติดตอ่ 

ข้อมูลส่วนตวัในเครือข่ายสงัคมเป็น
บันทึกการติดต่อของระบบบริหาร
ลกูค้าสมัพนัธ์แบบใหม่ 

ข้อ มูลการอัพ เดทและการ
เตือน แบ่งปันกับใคร 

ทีมขายและผู้จดัการฝ่ายขายได้รับ
การอพัเดทตา่งๆ 

โดยค่ ามาต รฐาน  กา รอัพ เ ดท 
แบ่งปันให้กับเพื่อนละเครือข่าย แต่
ผู้ ใช้สามารถปรับตัง้ค่าความเป็น
สว่นตวัได้ 
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ตารางท่ี 2.2  (ตอ่) 
 

รายการค าถาม CRM “เครือข่ายสงัคมแบบทาง
เดียว” 

เว็บไซต์เครือข่ายสังคม 

กลไกในการติดต่อสื่ อสารที่ ใช้
คืออะไร 

สามารถใช้แม่แบบอีเมล การแจ้ง
ข้อความและการแจ้งเตือน 

ผู้ ค น ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร กั น ผ่ า น
เ ฟ ซ บุ๊ ก แ ม ส เ ส จ (Facebook 
Message) การโพสต์ข้อความบน
กระดานข้อความ และบนัทกึ 

ใครเป็นผู้อัพเดทข้อมูล พนักงานขายหรือผู้ ช่วยบริหาร
จดัการเป็นผู้อพัเดทข้อมลู 

ข้อมูลได้รับการอพัเดทจากล่างขึน้
บน ทุกคนรับผิดชอบการอัพเดท
ข้อมลูของตนเอง 

 
   จากตารางท่ี 2.2 แสดงให้เห็นวา่เครือข่ายสงัคมไดเปล่ียนแปลงระบบขัน้ตอนการท าธุรกิจ
การขายและการตลาดในสองทิศทาง ทางแรก คือ พนักงานขายสามารถเรียนรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
ลูกค้าของตนหรือกลุ่มเป้าหมายได้ ทางท่ีสอง คือ เว็บเครือข่ายสงัคมนัน้เปิดโอกาสให้พนักงาน
ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่ือสารแบบดงึดดูใจลูกค้าเสมอ และยงัเป็นประโยชน์ในการตลาด
แบบระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) สามารถสร้างความไว้วางใจและ
ความน่าเช่ือถือโดยการถ่ายทอดประสบการณ์หรือคณุสมบตัิผ่านข้อมูลส่วนตวัในเว็บเครือข่าย
สงัคม เพ่ือแสดงความเป็นมืออาชีพแก่บคุคลภายนอก  
  จากข้อมลูข้างต้นท่ีกลา่วมาเห็นได้ชดัว่าการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ส่งผล
โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิผลคุ้มค่าแก่การใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด 
เพราะสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้าหมายได้ เป็นอย่างดี ทัง้ยังเจาะ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการส่ือสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันส่ือสังคม
ออนไลน์ยังสามารถส่งต่อข่าวสารท่ีเจือปนความคิดเห็นส่วนบุคคลออกสู่สาธารณะได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลทางบวกหรือลบตามทัศนคติส่วนบุคคล ดังนัน้การ
สร้างสรรค์เนือ้หาส าหรับการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสงัคมออนไลน์จึงควรรอบคอบและวางแผน
มาเป็นอย่างดี เพราะการแพร่กระจายข้อมูลบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว
เพียงพริบตาเดียว  
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  ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นถึงบทบาทของการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการส่ือสารการตลาดเพ่ือการ
ส่ือสารข้อมลูสู่กลุ่มเป้าหมาย จึงต้องการศกึษาถึงกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดท่ีน ามาประยกุต์ใช้
กับส่ือสังคมออนไลน์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น  เฟซบุ๊ก(Facebook) ในด้านการส่ือสาร
การตลาดท่ีเก่ียวข้องกับส านักพิมพ์ เน่ืองจากกลุ่มผู้ อ่านปัจจุบันหันมาพึ่ งพาเทคโนโลยีในการ
ส่ือสารและเสพข้อมลูข่าวสารตา่งๆ เป็นจ านวนมาก หลายส านกัพิมพ์จึงให้ความส าคญักบัการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์ในการสร้างกลุ่มผู้ติดตามและส่ือสารข้อมูลผ่านช่องทางนีโ้ดยอาศยัความไร้
พรหมแดนของส่ือสงัคมออนไลน์ ผู้วิจยัจึงต้องการศึกษาถึงแนวทางในการส่ือสารการตลาดผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ของส านักพิมพ์ และผลท่ีได้รับจากการส่ือสาร
การตลาดผา่นชอ่งทางนีว้า่มีประสิทธิผลอยา่งไร 
 นอกจากนีส้ านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2556) 
รายงานว่า ในปี พ.ศ.2556 มีผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) มากถึง 10,727,455 
คน โดยกลุ่มวยัรุ่นช่วงอายุ 15-24 ปี มีปริมาณการใช้ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เกือบร้อยละ 41 
ของผู้ใช้ทัง้หมด แสดงให้เห็นวา่ส่ือสงัคมออนไลน์ได้รับความนิยมและมีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้
ค านิยามเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ อาทิ เดวิด เคิร์กแพทริก, คลาร่า 
ชีห์ จนท าให้ส่ือสงัคมออนไลน์กลายมาเป็นเคร่ืองมืออีกประเภทหนึง่ในการส่ือสารการตลาด 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ข่าวสาร 
 
 การรับรู้ขา่วสารเป็นพืน้ฐานของการส่ือสารและส่งตอ่ข้อมลูตา่ง ๆ โดยมีนกัวิชาการหลาย
ทา่นให้ความหมายไว้ ดงันี ้
  วฒุิ สขุเจริญ (2555) อ้างถึงใน Goldstein (2010, p. 8) เร่ืองความหมายของการรับรู้ว่า 
การรับรู้ หมายถึง ประสบการณ์ของการรู้สึก เกิดขึน้เม่ือกระแสไฟฟ้าท่ีเป็นสญัญาณถกูแปลความ
โดยสมอง และน าไปสูก่ารตีความ  
  Schiffman & Kanuk (2010, p. 75) ให้ความหมายของการรับรู้ ว่าหมายถึง กระบวนการ
ท่ีมนษุย์แตล่ะคนเลือก จดัระเบียบ และแปลความหมายของสิ่งกระตุ้น ไปเป็นความหมายและเป็น
ภาพท่ีติดอยู่ หากจะให้ความหมายอย่างง่าย การรับรู้ คือ วิธีการท่ีเรามองโลกรอบตัว หาก
ผู้บริโภคแตล่ะคนได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าเดียวกนัในสภาพแวดล้อมเหมือนกนั จะเลือก จดัการ 
และตีความแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัความต้องการ คา่นิยมและความคาดหวงั 
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  Solomon (2009, p. 79) ระบวุ่า กระบวนการรับรู้เกิดจากผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้น ได้แก่ 
ภาพ เสียง กลิ่น รสชาติ และพืน้ผิว ผ่านการรับรู้ทางอวยัวะรับสมัผสั ได้แก่ ตา ห ูจมูก ปาก และ
ผิวหนงั เม่ือผู้บริโภครับรู้ และเกิดความสนใจ จากนัน้จงึน าไปสูก่ารแปลความหมาย ดงันัน้การรับรู้
จงึเกิดได้จากหลายทาง 
 Hawkins, Best, & Coney (2004, pp. 278-279) การเกิดการรับรู้มีความเก่ียวข้องกบั
กระบวนการประมวลผลข้อมลูซึง่แบง่ได้เป็น 4 ระยะคือ การสมัผสักบัสิ่งกระตุ้น การให้ความสนใจ 
การแปลความหมาย และการจดจ า ใน 3 ระยะแรก (การสมัผสักับสิ่งกระตุ้น การให้ความสนใจ 
การแปลความหมาย) เป็นองค์ประกอบของการรับรู้ ธรรมชาติของการรับรู้เร่ิมจากการสมัผสัสิ่ง
กระตุ้น เกิดขึน้เม่ือมีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้า เช่น ป้ายโฆษณา เสียงโฆษณา เข้าสู่ประสาทสมัผสัของ
ผู้บริโภค ซึง่อาจเป็นการได้รับการกระตุ้นโดยบงัเอิญ หรืออาจได้รับการกระตุ้นแบบจงใจก็ได้ การท่ี
ผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้น ผู้บริโภคอาจให้ความสนใจมากหรือน้อย ขึน้อยู่กับสิ่งกระตุ้นนัน้มีความ
เก่ียวข้องกบัผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด เชน่ หากผู้บริโภคอยูร่ะหว่างการพิจารณาท่ีจะหาสถานท่ีใน
การศกึษาตอ่ หากได้รับสิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา ผู้บริโภคจะเกิดความสนใจมาก เป็นต้น 
เม่ือผู้บริโภคเกิดความสนใจข้อมลูท่ีได้รับจากประสาทสัมผสัจะถกูส่งไปยงัสมองเพ่ือประมวลผล 
จากนัน้จะเกิดกระบวนการแปลความหมาย สิ่งกระตุ้นท่ีมีความเก่ียวข้องกบัผู้บริโภคมาก ผู้บริโภค
ก็จะให้เวลาในการประมวลผลมาก เพ่ือแปลความหมาย ส่วนสิ่งกระตุ้นท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ผู้บริโภคน้อย ผู้บริโภคก็จะให้ความส าคญัในการประมวลผลน้อย จากนัน้ผู้บริโภคจะเก็บข้อมลูไว้
ในความจ าระยะสัน้ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเร่งดว่น และถกูเก็บตอ่ไปสู่ความจ าระยะยาว 
ในรูปของสถานการณ์ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในอนาคต และท าให้มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้
ของผู้บริโภค 
 กลา่วคือ การรับรู้ขา่วสาร หมายถึง การท่ีแตล่ะบคุคลเลือกรับข้อมลูข่าวสาร ตีความ และ
แปลความหมาย โดยมีปัจจยัภายนอกและภายในของแต่ละบุคคลร่วมด้วยในการจดจ าและรับรู้ 
ท าให้เกิดการรับรู้และเข้าใจความหมายของข่าวสารนัน้แตกต่างกัน ซึ่งในการวิจัยนีผู้้ วิจัยน า
แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ข่าวสารมาศึกษาตัง้แต่กระบวนการเลือกรับรู้ จดจ า ตลอดจนการการ
ตดัสินใจซือ้หรือการส่งตอ่ข่าวสารเก่ียวกบัส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพ่ือศกึษาว่าสิ่ง
ใดเป็นปัจจยักระตุ้นผู้อา่นกลุม่เป้าหมายท่ีรับรู้ขา่วสารบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ให้เกิดการจดจ า
และตดัสินใจซือ้หรือสง่ตอ่ขา่วสารตอ่ไป 
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ภาพท่ี 2.3 กระบวนการประมวลผลข้อมลูท่ีน าไปสูก่ารตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
       พลวตัของการรับรู้ (Dynamics of Perception) 

การสัมผัสต่อสิ่งกระตุ้น (Exposure) 

โดยบงัเอิญ – โดยจงใจ 

การให้ความสนใจ (Attention) 

เก่ียวข้องน้อย – เก่ียวข้องมาก 

(Interpretation) 

เก่ียวข้องน้อย – เก่ียวข้องมาก 

 

ความจ า (Memory) 

ความจ าระยะสัน้  ความจ าระยะยาว 

แก้ปัญหาทนัที  ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ , คุ ณ ค่ า
,ความรู้สกึ 

การตัดสินใจซือ้ และบริโภค 
(Purchase and consumption decisions) 
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  Schiffman and Kanuk (2010, pp.179-183) ได้อธิบายถึงกระบวนการหลกัของการเกิด
การรับรู้ ได้แก่ การเลือกรับรู้ การจัดระเบียบการรับรู้ และการแปลความหมายการรับรู้ มี
รายละเอียด ดงันี ้
การเลือกรับรู้ (Perception Selection) 
 จิตใต้ส านึกของผู้ บริโภคจะท าหน้าท่ีเลือกสิ่ง ท่ี เหมาะสมท่ีสุดในการรับรู้ ภายใต้
สภาพแวดล้อมของสิ่งกระตุ้นท่ีพวกเขาได้รับ เช่น ผู้หญิงเม่ือไปเดินห้างสรรพสินค้าท่ีมีสิ่งกระตุ้น
มากมาย เช่น สินค้าท่ีหลากหลาย ป้ายต่างๆ เสียงรอบข้าง แต่ผู้หญิงบางคนจะตรงไปท่ีชัน้วาง
สินค้าและหยิบสินค้าแล้วไปช าระเงิน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกสิ่ งกระตุ้น 
สิ่งกระตุ้นท่ีผู้บริโภคเลือกท่ีจะรับรู้ขึน้อยูก่บั 2 ปัจจยัหลกัท่ีถกูเพิ่มเข้ามาในสิ่งกระตุ้นนัน้ ได้แก่ (1) 
ประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ีมีมาก่อนท่ีส่งผลต่อความคาดหวงั เป็นการเตรียมตวัมาล่วงหน้าท่ีจะ
มารับสิ่งกระตุ้นนัน้ (2) แรงจูงใจของผู้บริโภคในเวลานัน้ ความต้องการ ความสนใจเป็นพิเศษต่อ
สิ่งกระตุ้น แตล่ะปัจจยัจะไปเพิ่มหรือลดการรับรู้จากสิ่งกระตุ้น 

แนวคิดส าคัญของการเลือกรับรู้ (Important Concepts Concerning Selective 
Perception) 
  การเลือกรับ (Selective Exposure) ผู้บริโภคจะเลือกรับหรือมองหาสิ่งท่ีท าให้ตนเอง
สบายใจและหลีกเล่ียงสิ่งท่ีไมต้่องการรับรู้ 
 การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เม่ือมีสิ่งกระตุ้นเข้ามา ผู้บริโภคเลือกท่ีจะ
ให้ความสนใจ โดยเลือกในสิ่งท่ีตรงกบัความต้องการของตน หรือเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคสนใจ และมอง
ผ่านหรือลดสิ่ง ท่ีไม่เ ก่ียวข้องกับความสนใจนัน้ออกไป และผู้ บริโภคยังให้ความสนใจใน
รายละเอียดตา่งกนัในสิ่งเดียวกนั  
 การตอ่ต้านการรับรู้ (Perceptual Defense) จิตใต้ส านึกของผู้บริโภคจะกรองสิ่งกระตุ้นท่ี
เห็นว่าเป็นภัยคุกคามออกไป ถึงแม้จะรับรู้แล้ว หรือบางครัง้ผู้บริโภคอาจมีการบิดเบือนข้อมูลท่ี
ได้รับ เพ่ือให้ตวัเองเกิดความพงึพอใจ 
 การปิดกัน้การรับรู้ (Perceptual Blocking) ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะปกป้องตวัเองด้วยการ
สร้างกลไกเพ่ือไม่ให้สิ่งกระตุ้นทางการตลาดจ านวนมากสามารถเข้าถึงใจผู้บริโภคได้  เช่น การกด
รีโมทเพ่ือเปล่ียนชอ่ง หรือเลือกปิดรับขา่วสารจากป้ายโฆษณา  

การจดัระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization) 
  ผู้ บริโภคท่ีไม่มีประสบการณ์ต่อสิ่ งกระตุ้ นต่างๆ และมีความละเอียดท่ีผู้ บริโภคมี
กระบวนการเลือกรับมาจากสภาวะแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะจดัระเบียบและ
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รับรู้เป็นองค์รวมเดียว กฎของการจดัระเบียบท่ีได้รับการยอมรับทัว่ไป ได้แก่ กฎของ Gestalt ท่ีระบุ
วา่ มนษุย์มีแนวโน้มท่ีจะมองสิ่งตา่งๆ เป็นภาพรวมมากกว่าจะมองเป็นส่วนๆ โดยภาพรวมนัน้เป็น
มากกวา่ผลรวมของแตล่ะสว่น (The whole is more than the sum of its parts)  
การแปลความหมายการรับรู้ (Perceptual Interpretation) 
 ผู้บริโภคจะตีความและแปลความหมายต่อสิ่งกระตุ้นแตกต่างกัน ความชัดเจนของสิ่ง
กระตุ้น ประสบการณ์ในอดีต แรงจูงใจ เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแปลความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง การแปลความหมายท่ีไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง เกิดจากอิทธิพลหลายประการ คือ 
สภาพทางกายภาพ การเหมารวม สิ่งกระตุ้นท่ีไม่เก่ียวข้อง ความประทบัใจครัง้แรก และการดว่น
สรุป   
ตวัแปรท่ีส าคญัในการรับรู้บคุคลหรือการรับรู้ทางสงัคม 
  สิทธิโชค วรานสุนัติกลุ(2546) กล่าวถึง สิ่งท่ีมีอิทธิพลกระทบตอ่การรับรู้บคุคลนัน้มีหลาย
อยา่ง  แบง่เป็น 3 ประการหลกั ดงันี ้

1) ลกัษณะประจ าตวัของบุคคลท่ีเป็นสิ่งเร้า ในการรับรู้บุคคลอ่ืน คนเราได้รับ
อิทธิพลจากลกัษณะประจ าตวัท่ีแสดงออกมาของบคุคลนัน้เป็นอย่างมาก เป็นต้นว่า บุคคลผู้ เป็น
สิ่งเร้านัน้สวย มีเสน่ห์ มีต าแหน่งทางสังคมสูง หรือแสดงกิริยาบางอย่างต่อผู้ รับรู้ท าให้รู้สึก
ประทบัใจ ฯลฯ สิ่งเหลา่นีท้ าให้การรับรู้บดิเบีย้วไปจากของจริงได้  

2) สถานการณ์แวดล้อมของบุคคลท่ีเป็นสิ่งเร้า การรับรู้บุคคลของคนเราได้รับ
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน เช่น เม่ือไฟฟ้าดับและต้องจุดเทียนให้เกิดแสงสว่าง 
มมุมองจากแสงเทียนท่ีสะท้อนกบัใบหน้าในแตล่ะมุมก็มีความแตกตา่งกนั หากมองจากด้านล่าง
จะให้ความรู้สกึนา่กลวั หรืออีกมมุหนึง่แสงเทียนกลบัให้บรรยากาศท่ีอบอวลด้วยความอบอุน่  

3) คณุลกัษณะของผู้ รับรู้ สภาวะภายในตวัของผู้ รับรู้ในขณะท่ีท าการรับรู้นัน้จะ
มีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของแตล่ะบคุคลด้วย เชน่ ความต้องการ เจตคติ ความหิว ฯลฯ ปัจจยัดงักล่าว
มีอิทธิพลตอ่การรับรู้ทัง้สิน้ กลา่วคือ มนษุย์จะเห็นแตส่ิ่งท่ีต้องการเห็น ฟังเฉพาะสิ่งท่ีต้องการได้ยิน 
นอกเหนือจากสิ่งท่ีต้องการเห็นหรือได้ยิน ผู้ รับรู้จะไมรั่บข้อมลูเข้ามา 
  สรุปนิยามศพัท์ของ การรับรู้ขา่วสาร คือ การท่ีกลุม่เป้าหมายเลือกรับข่าวสารจากช่องทาง
ต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัส เลือกสนใจและจดจ าข่าวสารเหล่านัน้ โดยมีปัจจัยภายนอก เช่น 
สภาพแวดล้อมขณะรับสาร และปัจจยัภายใน เช่น ทศันคติหรือประสบการณ์เดิม เข้ามามีบทบาท
ในการเลือกตีความและแปลความหมาย  
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร 
 

ภาพลกัษณ์องค์กรเป็นส่วนส าคญัหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด เพ่ือ
สร้างความเช่ือมั่นแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีนักวิชาการให้ความหมายของภาพลักษณ์องค์กรไว้
ดงัตอ่ไปนี ้

มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2554) ให้ความหมายของ ภาพลักษณ์ ว่าคือ 
ภาพในทางจิตวิทยาท่ีเกิดจากการสร้างจินตภาพ เพ่ือให้ภาพนัน้ไปเป็นภาพฝังใจอยู่ในความคิด
ของลูกค้าหรือผู้บริโภค เป็นผลประโยชน์ท่ีจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้ เช่น เม่ือขบัรถยนต์เมอร์ซิเดส 
เบนซ์ จะดโูก้หรูกวา่โตโยต้า  
  ดร.พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2533) อ้างถึง ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เก่ียวกับ
ความหมายของ ภาพพจน์ หมายถึง ภาพท่ีดีตอ่ความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเกิดจากความเช่ือความศรัทธา
ของประชาชน แต่ภาพพจน์ของบุคคลใดจะเป็นอย่างไรขึน้อยู่กับประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารท่ี
ได้รับ จะประทบัใจหรือไมข่ึน้อยูก่บัพฤตกิรรม ภาพพจน์เป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้และเปล่ียนแปลงได้เสมอ 
  อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ และจระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2548: 131) อธิบายว่า ภาพลักษณ์
เป็นผลผลิตของกระบวนการการสร้างความประทับใจจากตัวแปรต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร กับข่าวสารจากองค์กรและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
รวมทัง้ข่าวสารตา่งๆ จากผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรอ่ืนๆ โดยผ่านการบอกตอ่ ภาพลกัษณ์จึง
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากหลายๆ ปัจจยัรวมกนัภายในจิตใจของแตล่ะบคุคล 
  สรุปคือ ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพขององค์กรหน่วยงานท่ีเกิดจากการส่ือสารสู่
กลุม่เป้าหมาย สร้างการรับรู้ และเกิดภาพลกัษณ์ การจดจ า ซึง่เก่ียวพนักบัประสบการณ์ของแตล่ะ
บคุคลท่ีมีตอ่องค์กรหรือหนว่ยงานเหลา่นัน้ด้วย 

พจน์ ใจชาญสขุกิจ (2548) กลา่วถึง 2 ด้านส าคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ ดงันี ้
1) ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) ประกอบด้วย จิตวิทยา

(Psychological) คณุคา่เพิ่ม (Value Added)  ตราสินค้า (Brand) การสร้างภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี
เป็นหัวใจส าคญั เพ่ือแสดงถึงความโดดเด่น คุณสมบตัิเฉพาะตวัขององค์กรท่ีมีความช านาญ
ทางด้านใดด้านหนึง่ ก่อให้เกิดการยอมรับและจงรักภกัดีจากกลุม่เป้าหมาย 

2) ภาพลกัษณ์สินค้าและบริการ (Business Image) ประกอบด้วย ด้านการค้า 
(Commercial) ก าไร/ยอดขาย (Benefit) เป็นส่วนประกอบท่ีส่งผลถึงคณุคา่ของธุรกิจ (Business 
Value) การสร้างภาพลกัษณ์สินค้าและบริการ จ าเป็นต้องพฒันาทัง้คณุภาพและการวางต าแหน่ง
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ทางการตลาดของสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการหรือเกินกว่าความคาดหมายของ
กลุม่เป้าหมาย  

นอกจากนีพ้จน์ ใจชาญสขุกิจ (2548) แบง่องค์ประกอบของภาพลกัษณ์ 5 ประเภท ดงันี ้
1) ภาพลักษณ์ของผู้บริหาร (CEO/Management Image) ผู้บริหารเป็นท่ี

ยอมรับ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร ด าเนินงานบนความถูกต้องยุติธรรม เป็น
ประชาธิปไตย ให้โอกาสลูกน้อง เป็นท่ีรู้จกัยอมรับในวงการธุรกิจและสังคม สามารถท าให้ธุรกิจ
เจริญก้าวหน้าได้ด้วยความสามารถ วิสยัทศัน์และวิจารณญาณท่ีดี  

2) ภาพลักษณ์ของพนักงาน (Staff Image) กล่าวคือ พนักงานต้องมี
กิริยามารยาทในการรับผิดชอบปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเตม็ใจ  

3) ภาพลกัษณ์สินค้า/บริการ (Product/Service Image) ในตวัสินค้า/บริการ
ล้วนแล้วแต่มีภาพลกัษณ์ในตวัเองไม่ต่างกับบุคคลหรือองค์กร เพียงแต่มีลักษณะภาพลกัษณ์ท่ี
สัมผัสได้ จับต้องได้ และเป็นรูปธรรมมากกว่า จนเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรนัน้ว่าผลิตสินค้า /
บริการใดท่ีน าเสนอตอ่สาธารณชน และสามารถเป็นสว่นหนึง่ของภาพลกัษณ์องค์กรเชน่กนั 

4) ภาพลกัษณ์ ตราสินค้า (Brand Image) เป็นส่วนหนึ่งท่ีน าเสนอคู่ไปกับ
ภาพลกัษณ์ของสินค้า/บริการ โดยเฉพาะการสร้างเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะให้ได้จดจ าว่าสีนี ้ย่ีห้อนี ้
การส่ือสารด้วยถ้อยค าหรือวลีแบบนีเ้ป็นของสินค้า/บริการประเภทใด การออกแบบสญัลกัษณ์ท่ี
แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นสินค้าชนิดเดียวกันก็ตาม เป็นต้น หรือแม้กระทัง่ การน าเสนอรูปแบบอง
ตนเองออกมาว่ามีวิถีชีวิต การด าเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างไร มีเอกลกัษณ์อย่างไร ท่ีแสดงให้เห็น
วา่เหมาะสมหรือตรงกบักลุม่เป้าหมาย 

5) ภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image) เป็นภาพลกัษณ์ขององค์กรหนึ่งๆ ท่ี
ดูภาพรวมหรือภาพกว้างขององค์กร และได้รวมเอาภาพลักษณ์ต่างๆ ข้างต้นเข้ามาไว้ใน
ภาพลักษณ์องค์กร ไม่ว่าจะเป็นสินค้า/บริการ ตราสินค้า ความแตกต่างหลากหลาย ท่ีมาของ
บุคลากร พนักงาน การบริหารจัดการ เป้าหมายขององค์กร เป็นต้น เพ่ือให้เห็นถึงภาพลักษณ์
เฉพาะองค์กรหนึง่ ๆ ออกมา 

การก าหนดภาพลกัษณ์ตามกรอบทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix)ทัง้ 4 
สว่น รวมไปถึงด้านการบริการและด้านองค์กรจ าแนกได้ดงันี ้

1) ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านสินค้าหรือบริการท่ีจ าหน่าย เช่น สินค้ามี
คณุภาพดีน่าเช่ือถือ สินค้ามีความทนัสมยั สินค้ามีเอกลกัษณ์โดดเดน่ สินค้ามีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี 
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2) ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ด้านราคา โดยทัว่ไปผู้ ริโภคจะเร่ิมต้นจากจดุแรก คือ 
ค านงึถึงราคาสินค้า หรือคา่บริการท่ีมีความเหมาะสมและยตุธิรรม แตใ่นภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรง
ส าหรับตลาดสินค้าบางประเภทนัน้ เป้าหมายของภาพลกัษณ์ด้านราคาอาจต้องปรับตวั คือราคาท่ี
ยอ่มเยาว์ 

3) ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ด้านชอ่งทางการกระจายสินค้า มกัจะมุ่งในประเด็น
เร่ือง สถานท่ีจ าหน่ายและระยะเวลาท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกเช่น ตวัแทนจ าหน่าย
ครอบคลมุพืน้ท่ีกว้างขวางและทัว่ถึง เป็นต้น 

4) ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ด้านการสง่เสริมการตลาด อาจจ าแนกเป็นส่วนย่อย 
ๆ คือ 

4.1)  ภาพลักษณ์ต่อกิจกรรมการส่ือสารการตลาด เช่น ส่ือโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีใช้มีความทนัสมยั มีรสนิยมท่ีดีนอกจากนีใ้นแง่ข่าวสารก็ต้องมีความเป็นเอกภาพ
จริงใจไมโ่อ้อวด 

4.2)  ภาพลักษณ์ต่อ กิ จกร รมส่ ง เ ส ริมการขายในแง่ รูปแบบและ
อรรถประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทัง้นีย้งัครอบคลุมไปถึงกิจกรรมและอปุกรณ์การส่งเสริมการขายว่ามี
ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัสินค้า เชน่ การจดัวางสินค้าแคตตาล๊อก พรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น 

 แต่อย่างไรก็ตาม ความประทับใจของผู้ บริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าหรือ
บริการนัน้ บางครัง้ก็มิได้เกิดจากจดุแข็งด้านการตลาดของผลิตภณัฑ์เพียงส่วนเดียว หากยงัขึน้อยู่
กบัสว่นท่ีเป็นคณุคา่เพิ่มอีกด้วยนัน่คือ 

5) ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ด้านการบริการ ประสิทธิภาพของการบริการเกิดขึน้
จาก14องค์ประกอบสองสว่นคือ พนกังานบริการและระบบบริการธุรกิจจึงต้องพฒันาทัง้ระบบการ
บริการเพ่ือให้มีภาพของความทนัสมยัก้าวหน้ารวดเร็วและและถกูต้องแมน่ย า พร้อมๆ กบัพนกังาน
บริการท่ีมีความเช่ียวชาญ คล่องแคล่ว สุภาพ มีบุคลิกภาพและอัธยาศยัไมตรีอันดีเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการสร้างภาพลกัษณ์ด้านบริการได้เตม็ท่ี 

6) ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านองค์การถือว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรืออตั
ลักษณ์(Identity) ของแต่ละธุรกิจโดยยึดแนวคิดในการเป็น “องค์การท่ีดีของสังคม” (Good 
Corporate Citizen) เชน่ ภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ความสามารถและคณุธรรมของเจ้าของ
ธุรกิจและผู้บริหารความมั่นคงก้าวหน้าของกิจการความทนัสมยัและก้าวหน้าทางวิทยาการของ
ธุรกิจความรู้ความสามารถรวมถึงประสิทธิภาพการท างาน และมนษุยสมัพนัธ์ของพนกังาน ความ
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มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม การท าคณุประโยชน์แก่สังคม (เช่น ในด้านศิลปวัฒนธรรม 
การศกึษา เยาวชน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) 

องค์ประกอบของภาพลกัษณ์ส าคญั 4 ประการ คือ 
1) องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เกิดจากการสงัเกตจาก

สิ่งแวดล้อม สถานท่ี อากปักิริยา ท่าทาง เหตกุารณ์ สินค้า/บริการ วตัถ ุอปุกรณ์ต่างๆ จนน ามาสู่
การรับรู้ และการสร้างภาพของแตล่ะคนขึน้มา คือภาพลกัษณ์ท่ีแตล่ะคนสร้างจินตนาการภายใน
ใจผา่นการรับรู้ 

2) องค์ประกอบเชิงการตระหนักรู้ (Cognitive Component) เป็นความรู้ท่ี
เกิดขึน้หลงัจากการสงัเกตจนมีการรับรู้ สามารถตระหนกัและได้รับความรู้อนัเกิดขึน้จากการสงัเกต
ในสิ่งตา่งๆ ท่ีได้พบเห็น ได้สมัผสั ได้ข้อมลู สามารถแบง่แยกประเภท ความแตกตา่ง ความเหมือน
ออกมาได้ 

3) องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) เม่ือได้รับรู้ เรียนรู้ 
ภายใต้ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจของแตล่ะบคุคล สามารถท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบ
หรือไมช่อบได้ เป็นการขึน้อยูก่บัการใช้ดลุยพินิจสว่นบคุคล เม่ือได้ผา่นการคิด กลัน่กรอง วิเคราะห์
ของตนเอง 

4) องค์ประกอบเชิงการกระท า (Active Component) การน าไปสู่แนวทาง
ปฏิบตัิ โดยมีเจตนาหรือมีเป้าหมายท่ีเกิดผลจากการเรียนรู้ การรับรู้ผ่านความรู้สึก ให้เกิดเป็นผม
ในการสร้างภาพลกัษณ์ตอ่ไป 

องค์ประกอบของการเกิดภาพลกัษณ์ 
1) เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม (Events and Environment) มีเพียงบาง

เหตกุารณ์จากเหตกุารณ์มากมายรอบตวัท่ีมนษุย์จะเลือกรับเข้ามา ซึ่งเหตกุารณ์ทัง้หลายเหล่านัน้
อาจมีคณุคา่หรือความหมายท่ีเช่ือมโยงกบับคุคลนัน้ 

2) ช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) ได้แก่ การได้ยิน มองเห็น 
สมัผสั ลิม้รส และได้กลิ่น นอกจากนีเ้นือ้หาสาระ วิธีการจดัข่าวสาร และโครงสร้างของเหตกุารณ์ก็
มีความสมัพนัธ์กบัชอ่งทางการส่ือสารด้วย กล่าวคือข่าวสารและส่ือมีอิทธิผลตอ่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการรับรู้ 

3) องค์ประกอบเฉพาะบคุคล (Personal Elements) ทกัษะการส่ือสาร ทศันคต ิ
ความรู้ ระบบสงัคม และวฒันธรรม มีอิทธิพลตอ่การส่ือสาร 



49 

4) การรับรู้และความประทบัใจ (Perception and Impression) ช่องทางการ
ส่ือสารและองค์ประกอบเฉพาะบคุคลจะเป็นตวักรองการรับรู้ก่อนการตีความหมายตามความคิด
ของบคุคลนัน้ ความประทบัใจมีความเก่ียวพนักบัคณุภาพและปริมาณความทรงจ า 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเกิดภาพลกัษณ์ 
 ตามกรอบแนวคิดงานวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
ส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ องค์ประกอบในการเกิดภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เป็นดงัตอ่ไปนี ้

1) การสร้างเหตกุารณ์(Events & Environment) เพ่ือให้ผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายเข้า
มามีส่วนร่วมกับส านกัพิมพ์ โดยเร่ิมตัง้แตก่ระบวนการสร้างเนือ้หา วิธีการส่ือสารและก่อเกิดเป็น
เหตกุารณ์ท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งส านกัพิมพ์และกลุม่เป้าหมาย   

2) ทกัษะการส่ือสาร(Communication Skill) การส่ือสารข้อมูลใดๆ ต้องมี
องค์ประกอบของความรู้(Knowledge), ทศันคติ(Attitude), ระบบสงัคม(Social System) และ
วฒันธรรม(Culture) เข้ามาเก่ียวข้อง เพ่ือเช่ือมโยงระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมายเข้าด้วยกัน 
ผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์(Social System) เช่น เฟซบุ๊ก(Facebook) โดยส านักพิมพ์จะ
แสดงออกถึงจุดเดน่หรือ เอกลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะส านกัพิมพ์ เพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้อ่าน
กลุม่เป้าหมายและมีทศันคตท่ีิดีตอ่ส านกัพิมพ์และเกิดความเช่ือมัน่ในตวัส านกัพิมพ์ 

3) การรับรู้และความประทบัใจ(Perception & Impression) กลุ่มเป้าหมายรับรู้
ได้จากประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ การรับรส(Tasting), การฟัง(Hearing), การมองเห็น(Seeing), 
การสัมผัส(Touching), และการดมกลิ่น(Smelling) ซึ่งเม่ือข่าวสารท่ีกลุ่มเป้าหมายรับรู้และมี
ความรู้สึกร่วม หรือเพิ่มประสบการณ์ร่วม(Impression)กับส านักพิมพ์ ก่อเกิดความประทับใจ 
จดจ าและบอกตอ่ (ภาพท่ี 2.4 อธิบายปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเกิดภาพลกัษณ์)  
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ภาพท่ี 2.4  อธิบายปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเกิดภาพลกัษณ์ 
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2.5 แนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship  
Management) 

 
การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM: Customer Relationship Management) ได้รับความ

นิยมจากองค์กรตา่งๆ เพ่ือด ารงรักษาระยะความสมัพนัธ์กับลูกค้าไว้ โดยมีนกัวิชาการหลายท่าน
ให้ความหมายของ การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM: Customer Relationship Management) ไว้
ดงันี ้

เมลินดา ไนแคมป์ (2546) นิยามความหมายของ การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์(CRM) ว่าคือ 
การมุง่เน้นการให้คณุคา่สงูสดุแก่ลกูค้า โดยผา่นวิธีการส่ือสารการตลาด การบริการ ทัง้วิธีการแบบ
ดัง้เดิม เช่น สินค้า , ราคา , การส่งเสริมการขาย และการจัดจ าหน่าย รวมถึงวิ ธีการมอง
ประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ หากสามารถเช่ือมต่อด้าน
การตลาด การบริการและลกูค้าสมัพนัธ์ได้ องค์กรจะได้รับความภกัดีและคณุคา่จากลกูค้า 

Newell (2548) อธิบายว่า การบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ (CRM) ต้องเร่ิมด้วยความเข้าใจใน
ความต้องการของลกูค้าเป็นอนัดบัแรก และเป็นกระบวนการขององค์ความรู้ เพ่ือมอบประโยชน์ท่ี
ลกูค้าต้องการจริงๆ 

Lehtinen (2550) กล่าวว่า การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) เร่ิมต้นจากการจดัการข้อมลู
พืน้ฐานของลูกค้าและผสมผสานกับวิธีการตลาด โดยพัฒนาคุณค่าด้วยความเข้าใจของลูกค้า 
ค านงึถึงลกูค้าเป็นหวัใจส าคญั วตัถปุระสงค์เพ่ือน ามาซึง่ความจงรักภกัดีจากลกูค้า 

ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2548) ให้ความหมายของ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ว่า
หมายถึง กระบวนการในการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง เร่ิมต้นจากการแบง่ลกูค้า
ออกเป็นกลุม่ๆ และออกแบบกิจกรรมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลกูค้าแตล่ะกลุ่ม เพ่ือสร้างข้อเสนอท่ี
ดีและคุณค่าเพิ่มเหนือคู่แข่ง นอกจากนีเ้พ่ือชดเชยความไม่พอใจของลูกค้าจากการจัดตัง้
ศนูย์บริการลกูค้า 
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ภาพท่ี 2.5  การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจ 

แหล่งที่มา:  ปรับปรุงจาก Anton, 1996.  
 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร และสนุทร เลาหพฒันวงศ์ (2550) อ้างถึง Payne และ Frow (2005) 
เก่ียวกบัความหมายของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) ไว้ว่า เป็นกระบวนการท่ีประมวลกลยทุธ์
การหาและรักษาลกูค้า การเป็นหุ้นส่วนกบัลกูค้า เพ่ือสร้างมลูคา่ท่ีเพิ่มขึน้ร่วมกบับริษัทและลกูค้า 
รักษาความสมัพนัธ์ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาวโดยลกูค้าเป็นศนูย์กลางและมีข้อมลูของ
ลกูค้าเป็นตวัขบัเคล่ือนวิธีการตลาด 

กล่าวคือ การบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ (CRM) หมายถึง การปฏิสมัพนัธ์เพ่ือรักษาลูกค้าเดิม
และเพิ่มลกูค้าใหม่ เร่ิมต้นด้วยกระบวนการจดัเก็บข้อมูลเพ่ือจดัแบง่กลุ่มประเภทของลกูค้า และ
น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อส่ือสารปฏิสมัพันธ์กับลูกค้า เพ่ือให้นกัการตลาดได้ศึกษา
เข้าใจลกัษณะความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน และพัฒนาปรับปรุงสินค้า
และบริการให้ตอบสนองตอ่กลุม่เป้าหมาย 
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ภาพท่ี 2.6  กระบวนการของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) 
แหล่งที่มา: เมลินดา ไนแคมป์, 2546. 
 

กระบวนการของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) 
1) การเข้าใจและการสร้างความแตกตา่ง  
อนัดบัแรกของการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า องค์กรต้องเข้าใจถึงสิ่งท่ีลกูค้าให้

คณุคา่ บริการท่ีมีความส าคญักบัลกูค้า วิธีการและเวลาท่ีลกูค้าตอบสนอง และสิ่งท่ีลกูค้าต้องการ
ซือ้ ซึง่สามารถเร่ิมต้นได้ด้วยองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

1.1) การบนัทึกประวตัิของลูกค้า (Customer Profile) เช่น อายุ ขนาด
ครอบครัว ร้านค้าอยูใ่กล้ลกูค้าท่ีสดุ เพ่ือเก็บบนัทกึข้อมลูทางธุรกิจและข้อมลูส าคญัท่ีจ าเป็น 

1.2) การจ าแนกกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) เพ่ือจ าแนก
ประเภทลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมการซือ้และการใช้สินค้าท่ีคล้ายคลึงกัน ชีเ้ฉพาะและสร้างความ
แตกตา่งของลกูค้า 

1.3) การวิจยัเบือ้งต้น (Primary Research) คือ การท าความเข้าใจความ
ต้องการของลกูค้า และทศันคตท่ีิมีตอ่สินค้าและบริการรวมถึงองค์กร 

1.4) การประเมินคา่ลกูค้า (Customer Valuation) ต้องประเมินว่าลกูค้าแต่
ละกลุม่สง่ผลตอ่ก าไรขององค์กรมากน้อยเพียงใด ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

2) การพฒันาและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลกูค้า 
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ความต้องการของลูกค้าเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัด
จ าหน่าย หลายองค์กรพฒันาสินค้าและบริการ รวมทัง้ใช้ส่ือในการติดต่อส่ือสารและใช้ช่องทาง
ตา่งๆ ในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า เช่น การบริการการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking) หรือ การจองตั๋วหรือท่ีพักส าหรับ
ทอ่งเท่ียวผา่นระบบออนไลน์ 

3) การปฏิสมัพนัธ์และการสง่มอบคณุคา่แก่ลกูค้า 
การมีปฏิกิริยาโต้ตอบจากทัง้สองฝ่าย ไมเ่พียงการปฏิสมัพนัธ์กบัช่องทางการขาย

และการตลาดเพียงทางเดียว แต่ลูกค้าต้องสามารถปฏิสมัพันธ์หลายทางกับหลายหน่วยงานใน
องค์กร เช่นฝ่ายจัดจ าหน่ายและการขนส่งสินค้า ฝ่ายบริการลูกค้ารวมถึงเว็บไซต์ ซึ่งการรักษา
สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างลูกค้าและองค์กร ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี ้คือ ข้อมูลลูกค้าท่ีเก่ียวข้องนัน้
ง่ายตอ่การเข้าถึงและเป็นประโยชน์ มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ข้อมลูของลกูค้าเพ่ือหาวิธีปฏิสมัพนัธ์
กบัลกูค้า โดยค านงึถึงความต้องการและการสร้างคณุคา่แก่ลกูค้าเป็นหลกั 

4) การแสวงหาและรักษาลกูค้า 
 การเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์กับลูกค้าช่วยให้ความพยายามในการแสวงหาลูกค้า

และดึงดดูลกูค้าท่ีมีคณุคา่ตอ่องค์กรได้มากท่ีสดุ นอกจากนีย้งัช่วยให้ก าหนดช่องทางท่ีเหมาะสม
ในการแสวงหาลกูค้า การเสนอสิ่งตา่งๆได้อยา่งถกูต้องในเวลาท่ีเหมาะสมและตรงจดุ 

การรักษาลกูค้าให้ประสบความส าเร็จ มีหลกัการ 3 ประการตอ่ไปนี ้
4.1) รักษาการปฏิสัมพัน ธ์กับลูก ค้าโดยมีการ รับฟังความคิด เห็น 

ของทัง้สองฝ่าย 
4.2) สง่มอบคณุคา่ท่ีลกูค้าต้องการอยา่งตอ่เน่ือง 
4.3) ลูกค้ามีการเปล่ียนแปลงตามช่วงอายุ ต่ืนตัวเสมอในหารรับความ

เปล่ียนแปลงและพร้อมท่ีจะขยายการบริการ เพ่ือเพิ่มคณุคา่ 
คณุลกัษณะของกลยทุธ์การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) 

1) การบริหารความสมัพนัธ์กับลูกค้าเป็นกิจกรรมการตลาดท่ีไม่ส่งผลทนัที แต่
เป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้ระยะเวลาตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุแผนการ ไมส่ามารถเพิ่มยอดขายได้ทนัทีหลงั
สิน้สดุแผนการแล้ว 

2) กลุม่เป้าหมายของแผนอาจเป็นลกูค้า หรือหน่วยงาน สถาบนั หรือบคุคลใดๆ 
ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจ (Stakeholders)  
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3) จดุเร่ิมต้นของการออกแบบแผนการบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ คือ การแบ่งตลาด
ออกเป็นส่วนๆ (Segmentation) การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) และการวางต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ (Positioning) กิจกรรมและข้อเสนอท่ีจะมอบให้ลกูค้า เพ่ือสร้างเป็นมลูคา่เพิ่มในการ
ตดัสินใจซือ้สินค้าและการบริการ 

4) การออกแบบสินค้าและการบริการจะเป็นไปตามความต้องการของลกูค้าแต่
ละราย 

5) ผลประโยชน์สดุท้ายท่ีได้รับจะต้องเป็นผลประโยชน์ร่วม (Mutual Benefits) 
ระหวา่งองค์กรกบัลกูค้า และสมัพนัธภาพท่ีเกิดขึน้ต้องท าให้ทัง้สองฝ่ายได้รับประโยชน์ในลกัษณะ 
Double win Strategy 

องค์ประกอบของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM)   
การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์(CRM) ท่ีแท้จริงต้องส่งผลตอ่อารมณ์ความรู้สึกของลกูค้าท่ีมีตอ่

องค์กร เกิดความจงรักภกัดีและพึงพอใจในตวัขององค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งการสร้างความสมัพนัธ์นี ้
ไม่สามารถเกิดขึน้ได้ในเวลาเพียงข้ามคืน ความผูกพนัระหว่างลูกค้าและองค์กรนัน้ต้องได้รับการ
พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีองค์ประกอบตอ่ไปนี ้

Woodruff (1997) ให้ค านิยามค าว่า คณุคา่ของลกูค้า (Customer Value) ไว้ดงันี ้ความ
พงึพอใจท่ีลกูค้ารับรู้ การประเมินผลคณุภาพ และผลกระทบในด้านเป้าหมายของลกูค้า ในแตล่ะ
กลุม่เป้าหมายลกูค้ารายบคุคลนัน้มีความแตกตา่งกนั ฉะนัน้คณุคา่ของลกูค้า (Customer Value) 
จึงมีความส าคญัตัง้แต่การส่งมอบความรู้สึกพิเศษแก่ลกูค้า ซึ่งอาจเพิ่มก าไรให้แก่องค์กร ดงันัน้
องค์กรจงึจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายในการจดักิจกรรมการตลาด เพ่ือสร้างคณุคา่ของลกูค้าและ
พฒันาความรู้เพ่ือรักษาลกูค้าเดมิและดงึดดูลกูค้าใหม่ 

Ryals & Payne (2001) ยืนยนัว่าการสร้างคณุคา่ของลูกค้านัน้เป็นประโยชน์ต่อสินค้า
และบริการ รวมถึงองค์กร โดยมีหลายวิธีในการให้บริการลูกค้าท่ีดีขึน้ เช่น ความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ การส่ือสาร และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
(CRM) ยงัท าหน้าท่ีเป็นหน่วยความจ าฐานข้อมูลลูกค้าขององค์กร เพ่ือลดความซ า้ซ้อนของการ
กรอกแบบฟอร์ม เป็นตวัช่วยในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ลดขัน้ตอนการด าเนินงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กรอีกด้วย นอกจากนีก้ารวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ีไม่
จ าเป็นตอ่องค์กร และสามารถติดตามกลุ่มลกูค้าท่ีท าก าไรให้แก่องค์กรได้ และยงัสามารถระบตุวั
ลกูค้าท่ีนา่สนใจและเหมาะท่ีจะมีความสมัพนัธ์ระยะยาว  
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ภาพท่ี 2.7  The type of value that a customer can experience  
Yonggui Wang, Hing Po Lo, Renyong Chi & Yongheng Yang, 2004. 

 
จากภาพ 2.7 The type of value that a customer can experience อธิบายความหมาย
ได้ดงันี ้
1) Functional หมายถึง คณุภาพการรับรู้และความคาดหวงัตอ่ประสิทธิภาพการท างาน

ของสินค้าและบริการ  
การรับรู้ประสิทธิภาพการท างานของสินค้าและบริการ คือ ความเข้าใจสินค้าและบริการ

ของผู้บริโภคท่ีน ามาตดัสินภาพลกัษณ์ของสินค้าและบริการนัน้ โดยมีปัจจยัการรับรู้ตอ่ไปนี ้ ได้แก่ 
(1) ผลงานของสินค้า (Performance) คุณลักษณะการท างานของสินค้า 

โดยผู้บริโภคแตล่ะคนจะมีทศันคตติอ่สินค้าและบริการนัน้แตกตา่งกนั 
(2) ลกัษณะของสินค้าและบริการ (Feature) ความสะดวกของสินค้าและ

บริการในการใช้งาน 
(3) การปฏิบัติตามรายละ เ อียด ท่ีตั ง้ ไ ว้  (Conformance with 

Specifications) เพ่ือการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ 
(4) ความไว้วางใจ (Reliability) คุณภาพของสินค้าและบริการท่ีมีความ

เสถียรคงท่ี ท าให้ผู้บริโภคไว้วางใจในการเลือกสินค้าและบริการนัน้ในคราวตอ่ไป 
(5) ความคงทนถาวร (Durability) สินค้าและบริการมีความแข็งแรง อายกุาร

ใช้งานท่ียาวนาน 
(6) ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) ผู้ผลิตสินค้าและบริการ

สามารถให้บริการผู้บริโภคทัง้ก่อนและหลงัการบริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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(7) ความเหมาะสมพอดีหรือผลงานขัน้สดุท้าย (Fit and Finish) ของสินค้า
และบริการ ผู้ บริโภคประเมินแล้วว่าสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลในการ
ตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าและบริการนัน้ 

ความคาดหวังประสิทธิภาพการท างานของสินค้าและบริการ คือ ความคาดหวังของ
ผู้ รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความต้องการท่ีจะได้รับบริการ โดยมีปัจจยัท่ีสร้างความคาดหวงั
ตอ่ไปนี ้ได้แก่  

(1) Word of Mouth Communication คณุภาพของการบริการนัน้มีความ
เส่ียง ผู้บริโภคจงึตรวจสอบขอมลูสินค้าและบริการจากคนอ่ืนๆ ท่ีเคยใช้บริการมาก่อน 

(2) Personal Needs and Preferences ความต้องการด้านสินค้าและ
บริการท่ีมาจากลกัษณะส่วนบคุคล เน่ืองจากพืน้ฐานทางการศกึษา สงัคม ครอบครัว ศาสนาและ
วฒันธรรม เป็นต้น 

(3) Past Experiences ความเดิมจากการได้รับสินค้าและบริการ ผู้บริโภค
มกัจะคาดหวงัวา่การได้รับสินค้าและบริการครัง้ตอ่ไปจะดีเหมือนเดมิหรือดีกวา่เดมิ 

(4) External Communication ผู้บริโภคจะคาดหวงัสินค้าและบริการท่ีดีจาก
ข้อมลูภายนอก เชน่ การโฆษณา ท่ีได้รับมาก่อนเข้ารับบริการ 

เช่น ผู้ อ่านคาดหวังการบริการท่ีดีในการสั่งซือ้หนังสือและส่วนลดโดยตรงจาก
ส านักพิมพ์ ผ่านการรับรู้จากผู้ อ่านคนอ่ืนหรือการโฆษณาประชาสมัพันธ์ผ่านส่ือมาก่อนว่าการ
บริการของส านกัพิมพ์นีดี้ 

2) Perceived Sacrifices หมายถึง การสญูเสียด้านสินค้าและบริการท่ีเกิดจากการรับรู้
ระยะสัน้หรือคา่ใช้จา่ยระยะยาว เชน่ ผู้อา่นไมไ่ด้รับขา่วสารจากชอ่งทางการส่ือสารท่ีผู้อ่านติดตาม
เป็นประจ า เช่น ส่ือเฟซบุ๊ก(Facebook) ท าให้สินค้าและบริการ รวมถึงส านกัพิมพ์เกิดการสญูเสีย
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อา่น 

3) Social Value หมายถึง คา่นิยมทางสงัคมท่ีได้รับจากสินค้าและบริการ เช่น ผู้อ่านบาง
กลุ่มนิยมอ่านหนังสือประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ ในขณะท่ีผู้ อ่านอีกกลุ่มนิยมอ่านหนังสือ
ประเภทนวนิยาย  

4) Emotional value หมายถึง คณุค่าทางอารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าและ
บริการ คือ การสร้างคุณค่าทางด้านความรู้สึกของสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างความ
ประทบัใจแก่ผู้บริโภคให้เกิดความผกูพนัทางอารมณ์ความรู้สึกกบัสินค้าและบริการนัน้ เช่น ผู้อ่าน
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รู้สึกประทบัใจในการส่ือสารของส านกัพิมพ์ นกัเขียน หรือเนือ้หาของหนงัสือ ท าให้ผู้อ่านติดตาม
ส านกัพิมพ์นัน้ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

กระบวนการสร้างคณุคา่ (Value Creation) 
กระบวนการนีเ้ป็นส่วนประกอบส าคญัในการวางแผนการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) ท่ี

ชดัเจน เพ่ือก าหนดทิศทางว่าองค์กรต้องการเสนอคุณค่าอะไรให้กับลูกค้า และองค์กรจะได้รับ
คณุคา่ของผลตอบแทนอยา่งไร ซึง่กระบวนการนีแ้บง่ได้เป็น 2 สว่น คือ 

1) คณุคา่ท่ีลกูค้าได้รับ 
ลกูค้านัน้ไม่ได้ซือ้สินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว แตย่งัมีความคาดหวงัท่ีจะได้

ผลประโยชน์จากการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการนัน้ด้วย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดบัคือ 1) 
แกนของผลิตภณัฑ์ 2) ความคาดหวงั 3) สว่นตอ่ขยาย และ 4) แนวโน้มในอนาคต เช่น ลกูค้าเลือก
ซือ้คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล , คาดหวังให้มีบริการหลังการขาย, มีส่วนประสิทธิภาพ
เพิ่มเติมด้านการประมวลผล และผลิตภัณฑ์แบรนด์เดียวกันมีแนวโน้มท่ีจะสินค้าอ่ืนมาเกือ้หนุน
การท างานของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

แม้แผนการส่ือสารการตลาดสว่นใหญ่มกัจะต้องการเรียกลกูค้ากลุ่มใหม่อยู่เสมอ 
แตก่ารรักษากลุม่ลกูค้าเก่าไว้ก็มีความจ าเป็นไมแ่พ้กนั โดยจ ากดัระดบัความภกัดีของลกูค้าได้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.8  ระดบัความภกัดีของลกูค้า (Customer Loyalty Ladder) 
  

1. ผู้ ท่ีคาดหวงัจะเป็นลกูค้า 

ผู้ ซือ้การแปลความหมาย 

ลกูค้าการรับรู้ (Perception) 

2. ผู้สนบัสนนุ 

3. ผู้ ท่ีเป็นกระบอกเสียง 

4. หุ้นสว่น 
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ระดบัความภกัดีของลกูค้า (Customer Loyalty Ladder) 
(1) ผู้ ท่ีคาดหวงัจะเป็นลูกค้า (Prospector) หมายถึง บคุคลท่ียงัไม่ได้เป็น

ลกูค้า ผู้ ซือ้สินค้าหรือบริการใดขององค์กร แตมี่คณุลกัษณะท่ีเป็นเป้าหมายขององค์กร 
(2) ผู้ ซือ้ (Buyer) หมายถึง บุคคลท่ีได้ซือ้สินค้าหรือบริการขององค์กรแล้ว

อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
(3) ลกูค้า (Client) หมายถึง บคุคลท่ีกลบัมาซือ้สินค้าหรือบริการขององค์กร 

แตมี่อคตหิรือทศันคตท่ีิเป็นกลาง 
(4) ผู้สนบัสนนุ (Supporter) หมายถึง ลกูค้าท่ีช่ืนชอบสินค้าหรือบริการของ

องค์กร แตไ่มก่ระตือรือร้นในการสนบัสนนุมากนกั 
(5) ผู้ ท่ีเป็นกระบอกเสียง (Advocator) หมายถึง ลกูค้าท่ีช่ืนชอบสินค้าและ

บริการขององค์กรมาก สง่ผลให้เกิดการแนะน าบอกตอ่เหมือนเป็นตวัแทนการตลาดขององค์กร 
(6) หุ้นส่วน (Partner) หมายถึง บุคคลท่ีท าธุรกิจร่วมกับองค์กร ต้องการ

สร้างความสมัพนัธ์ในการแสวงหาก าไรร่วมกนัในระยะยาว 
2) คณุคา่ท่ีองค์กรได้รับและคณุคา่ในระยะยาว 
 คณุค่าของลูกค้า คือ ผลผลิตของคุณค่าท่ีบริษัทและลูกค้าช่วยกันสร้างขึน้มา 

ผ่านกระบวนการหาลกูค้าใหม่ (Customer Acquisition) และการรักษาลกูค้าเดิมไว้ (Customer 
Retention) ผ่านการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบหลายช่องทาง (Multi-Channel 
Management) โดยจะอธิบายเป็นหวัข้อดงันี ้

การมองหาลกูค้าท่ีสามารถสร้างผลก าไร (Customer Profitability)  
การจดักลุ่มลกูค้า (Customer Segmentation) มีความส าคญักบักลยทุธ์ทาง

ธุรกิจ การจดักลุ่มและวางแผนการน าเสนอคณุค่าให้ลูกค้าอย่างรอบคอบ จะช่วยให้ภาพลกัษณ์
ของบริษัทในมมุมองของลกูค้าเกิดผลดีในระยะยาว และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 

การหาลกูค้าใหม ่(Customer Acquisition)  
การมองหาลกูค้าใหม ่มีเกณฑ์การพิจารณาปัจจยัตอ่ไปนี ้

1) ต้นทนุการหาลกูค้าใหมท่ี่ต ่าท่ีสดุ 
2) หาลกูค้าใหมใ่ห้ได้มากท่ีสดุในระยะเวลาสัน้ 
3) หาลกูค้าใหมท่ี่มีแนวโน้มสร้างผลก าไรให้กบัองค์กร 
4) หาลกูค้าใหมโ่ดยใช้ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยในรูปแบบใหม ่

การรักษาลกูค้าเก่า (Customer Retention)  
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การรักษาลกูค้าเก่าไว้มีผลกบัการท าก าไรขององค์กรดงันี ้
1) การหาลูกค้าใหม่ต้องใช้เงินลงทนุ การสร้างผลก าไรจากลกูค้าเหล่านีไ้ด้ 

ต้องใช้ระยะเวลานาน 
2) ลูกค้าเก่าท่ีพอใจสินค้าหรือบริการขององค์กร มักก าหนดงบส าหรับซือ้

สินค้าขององค์กรมากขึน้ 
3) ในกรณีท่ีความสมัพนัธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กรเป็นไปด้วยดี ต้นทุนใน

การบริหารลกูค้าจะยิ่งถกูลง โดยอาจใช้ชอ่งทางใหมใ่นการส่ือสาร เชน่ ทางออนไลน์ 
4) ลกูค้าท่ีพอใจองค์กร จะชว่ยแนะน าลกูค้าใหมโ่ดยท่ีองค์กรไมต้่องลงทนุ 
5) ลูกค้าท่ีมีความภักดีกับสินค้าขององค์กร มักไม่ค่อยอ่อนไหวเม่ือมีการ

ปรับราคาสงูขึน้ 
การบริหารชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (Channel Management) 
 การติดต่อส่ือสารระหว่างองค์กรและลูกค้าตลอดช่วงชีวิตถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นท่ี

องค์กรต้องค านึงถึง นับตัง้แต่การเร่ิมเป็นลูกค้าจนถึงการสร้างความภักดีของลูกค้า องค์กรต้อง
คิดถึงช่องทางท่ีลูกค้าจะเข้ามาติดต่อ เพ่ือท ากิจกรรมกับองค์กร เพ่ือโอกาสท่ีจะสร้างคุณค่าท่ี
ลกูค้าต้องการผา่นกระบวนการส่ือสาร และเป็นช่องทางในการให้บริการลกูค้า สร้างความสมัพนัธ์
ท่ีดี และชว่ยลดต้นทนุลง 

 
  
 
 

 โฆษณา 

 Direct Mail 

 Web Bars 

 งานแสดงสนิค้า 

 Internet 

 Call Center 

 การสง่ของ 

 การจ่ายเงิน 

 เครดิต 

 การคืนสนิค้า 

 การร้องเรียน 

 โฆษณา 

 Direct Mail 

 Call Center 

 การส่งของและการเรียก
เก็บเงิน 

 การจ่ายเงิน 

 การท ารายงานสรุปการใช้
จ่าย 

ภาพท่ี 2.9  วงจรชอ่งทางการตดิตอ่ของลกูค้ากบัองค์กร 

ลกูค้า 
การหาลกูค้าใหม่ การสง่ของและ

การเรียกเก็บเงิน 
แผนการสร้างความภกัดี 
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การวดัประเมินผลการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) 
1) ความสามารถภายในระบบ CRM - เป้าหมายภายในองค์กร โครงสร้างขององค์กร 

ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและเทคโนโลยี ได้มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ี
มุง่เน้นลกูค้ามากขึน้หรือไม่ 

2) การวดัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้าและองค์กร – สง่เสริมประสบการณ์ท่ีดีท่ีลกูค้ามีตอ่องค์กร
ได้อยา่งไร 

3) การเปล่ียนแปลงของลูกค้า -  ได้ท าการปรับปรุงการหาลูกค้า การเติบโตของลูกค้าใหม ่
การรักษาลกูค้าและการกระตุ้นลกูค้าหรือไม่ 

4) ประสิทธิผลในการปฏิบตังิาน - ประหยดัเวลาและทรัพยากร โดยผ่านประสิทธิผลท่ีเกิดขึน้
ทางด้านระบบและกระบวนการปฏิบตังิานหรือไม่ 

5) มาตรการทางธุรกิจ - หลังจากการปฏิบัติงานในส่วนท่ีกล่าวมาข้างต้น องค์กรได้เพิ่ม
รายได้ ลดต้นทนุและเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัหรือไม่ 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 
 
  ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเก่ียวกับประชากรมนุษย์ท่ีมีข้อมูลทางสถิติตวัเลข
เข้ามาเก่ียวข้อง โดยเป็นการศึกษาด้านขนาด โครงสร้าง การกระจายตวั และการเปล่ียนแปลง
ประชากร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และขอบเขตพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง อาศยัปัจจยัต่างๆ มาแบ่งจ าแนก 
เชน่ อาย ุเพศ การศกึษา สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ เป็นต้น  โ ด ย คุณ ภ า พ ข อ ง ข้ อ มู ล
ประชากรนัน้จ าเป็นต้องมีความแม่นย า (Accuracy) ซึ่งหมายถึงความถูกต้องระหว่างตวัเลขท่ี
น าเสนอกบัจ านวนจริงๆ ของปรากฏการณ์ของประชากรนัน้ตรงกนั 
  ตวัแปรท่ีน ามาใช้ในการวิจยัมีดงันี ้ได้แก่ 
  โครงสร้างทางอายุและเพศเป็นลักษณะพืน้ฐานท่ีมีความส าคญัมาก ถือเป็นตวัแปรทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีต้องใช้ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ตลอดเวลา เพราะอายุและเพศ
เป็นตัวก าหนดบทบาทและสถานภาพของคนในสังคม ทัง้ยังเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจ ด้าน
แรงงาน ความต้องการสินค้าอปุโภคบริโภค ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการศกึษา 
 โครงสร้างทางเพศ โดยพืน้ฐานแบ่งออกเป็น 2 เพศ คือ ชาย และ หญิง ความแตกต่าง
ระหวา่งประชากรเพศชายและเพศหญิงขึน้อยู่กบัปัจจยัอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทกุปัจจยัในประการ
ดงัตอ่ไปนี ้
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1) ความแตกต่างระหว่างเพศเม่ือแรกเกิด คือทารกเพศชายเกิดมากกว่าทารกหญิงในทุกๆ 
แหง่ 

2) ความแตกต่างระหว่างเพศเม่ือตาย คืออตัราการตายเพศชายสูงกว่าผู้หญิงในทุกๆ กลุ่ม
อาย ุ

3) ความแตกต่างระหว่างเพศเม่ือย้ายถ่ิน ในระยะทางไกลผู้ชายจะย้ายถ่ินมากกว่าและใน
ระยะใกล้ผู้หญิงจะย้ายถ่ินมากกวา่ 

โครงสร้างทางอายุเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากเก่ียวกับอัตราการตาย ภาวการณ์เจริญพนัธุ์ 
การสมรส ศกัยภาพทางการศกึษาของประชากร และการวิเคราะห์ข้อมลูประชากรในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ี
หนึ่ง สัดส่วนภาระท่ีประชากรวัยท างานต้องรับเลีย้งดู เรียกว่า อัตราส่วนภาระเลีย้งด ูสามารถ
แบง่กลุม่ประชากรได้ 3 หมวดกลุ่มอาย ุคือ กลุ่มประชากรท่ีมีอายตุ ่ากว่า 15 ปี (ประชากรกลุ่มวยั
เดก็), กลุม่ประชากรอายตุัง้แต ่15-59 ปี (ประชากรกลุ่มวยัแรงงาน) และ กลุ่มประชากรอายตุัง้แต ่
60 ปี (ประชากรกลุ่มวัยชรา) ซึ่งในงานวิจัยนีต้ัวแปรด้านโครงสร้างทางอายุและเพศมีส่วน
เก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงกลุ่มเป้าหมายกับการเจาะกลุ่มลูกค้าของส านักพิมพ์ท่ีส่ือสารบน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้ได้แก่ แรงงาน 
อาชีพและรายได้ของประชากร ซึง่มีความส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจจะรุ่งเรือง
ได้นัน้ต้องอาศยัแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและความช านาญ ก าลังแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ มี
ทกัษะและอตัราส่วนพึ่งพิงภาระต ่า ซึ่งในงานวิจยันีต้วัแปรด้านสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจมี
ส่วนเก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงกลุ่มเป้าหมายกับปัจจัยการตัดสินใจซือ้สินค้าของส านักพิมพ์ท่ี
ส่ือสารบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

ระดับการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตัวแปรด้านการศึกษาจะช่วย
ส่งเสริมการวางแผนเพ่ือการศึกษาให้กับประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการทราบ
สดัสว่นของผู้ ท่ีอยูใ่นวยัเรียน ซึง่ในงานวิจยันีต้วัแปรด้านการศกึษามีส่วนเก่ียวข้องกบัการเช่ือมโยง
กลุม่เป้าหมายกบัประเภทของเนือ้หาท่ีส านกัพิมพ์ส่ือสารบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

ผู้ วิจัยน าแนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรเข้ามาเป็นแนวทางในการศึกษาความ
เช่ือมโยงด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ เพ่ือให้เห็นประสิทธิผลการส่ือสารกบักลุม่เป้าหมายได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  ปาริชาติ จัดดี (2552) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด และ
ภาพลกัษณ์ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเฮ้าส์แบรนด์ วตัถปุระสงค์ของการศึกษา ได้แก่ 1.เพ่ือศกึษากล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเฮ้าส์แบรนด์ 2.เพ่ือศึกษาการรับรู้
ขา่วสารท่ีเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเฮ้าส์แบรนด์ 3.เพ่ือศกึษาภาพลกัษณ์เก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
เฮ้าส์แบรนด์ 4.เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวกับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเฮ้าส์
แบรนด์และภาพลกัษณ์เก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเฮ้าส์แบรนด์ พบว่า กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์
เพ่ือการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเฮ้าส์แบรนด์มี 6 กลยุทธ์ดังต่อไปนี ้1.กลยุทธ์การสร้าง
ภาพลักษณ์ 2.กลยุทธ์การใช้ส่ือ 3.กลยุทธ์การใช้ผู้ มีช่ือเสียงและผู้น าเสนอ 4.กลยุทธ์การสร้าง
ความน่าเช่ือถือ 5.กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ 6.กลยุทธ์มอบสิทธิพิเศษส าหรับ
ส่ือมวลชน และลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกันมีการรับรู้ข่าวสาร และภาพลกัษณ์ท่ีแตกตา่ง
กนั แสดงให้เห็นวา่การรับรู้ขา่วสารและภาพลกัษณ์มีความสมัพนัธ์สอดคล้องกนั 

สกุานดา ปานเพชร (2556) ศกึษาเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการของ
หนงัสือธรรมะประยกุต์ ส านกัพิมพ์ดีเอ็มจี วตัถปุระสงค์ของการศกึษา ได้แก่ 1.เพ่ือศกึษาแนวทาง
บริหารงานส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการส านกัพิมพ์ดีเอ็มจี 2.เพ่ือศึกษากระบวนการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการของหนงัสือธรรมะประยุกต์ส านกัพิมพ์ดีเอ็มจี 3.เพ่ือศึกษากลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการของหนงัสือธรรมะประยกุต์ส านกัพิมพ์ดีเอ็มจี พบว่า กระบวนการ
ส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการของหนงัสือธรรมะประยกุต์ ส านกัพิมพ์ดีเอ็มจีมี 6 ขัน้ตอนดงันี ้1.
การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 2.ระบุกลุ่มเป้าหมาย 3.วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 4.
พฒันากลยทุธ์ 5.การตัง้งบประมาณ 6.การประเมินประสิทธิภาพ และกลยทุธ์การส่ือสารการตลาด
ของหนงัสือธรรมะประยุกต์ ส านกัพิมพ์ดีเอ็มจี มี 4 กลยุทธ์คือ 1.กลยทุธ์น่านน า้สีขาว 2. กลยทุธ์
การจดัท าหนงัสือ 3.กลยุทธ์การเผยแพร่ 4. กลยุทธ์การสร้างชุมชนออนไลน์ผ่านช่องทางส่ือสาร
อิเล็คทรอนิกส์ 

เบญญาภา ฐิตวฒันาคณุ (2552) ศกึษาเร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจ ผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ วตัถปุระสงค์ของการศึกษา ได้แก่ 1.เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่ม 2.ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร
ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจ 3.อิทธิพลของเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจ พบว่า  เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษาท่ี
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แตกตา่งกนัไม่มีผลตอ่การเปิดรับข่าวสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีแตกตา่งกนั แตอ่าชีพและ
รายได้ ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การเปิดรับขา่วสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีแตกตา่งกนั และการ
เปิดรับขา่วสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจ 
ซึง่การรับรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีมากกว่าการรับรู้ภาพลกัษณ์
ขององค์กรธุรกิจท่ีไมผ่า่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

ปิยะพร เขตบรรพต (2553) ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการรับการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือใหม่
ของผู้ บริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับการส่ือสาร
การตลาดผ่านส่ือใหม่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่เฉพาะส่ือใหม่ 4 ประเภทคือ 1.เว็บ
ชมุชนออนไลน์(Social Networking)และบล็อก(Blog) 2.ส่ืออินเตอร์เน็ต 3.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) 4.เทคโนโลยีอุปกรณ์พกพา พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมีจ านวนร้อยละ 87.9 
เป็นสมาชิกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ร้อยละ 88.8 และเว็บชุมชนออนไลน์(Social 
Networking) ร้อยละ 50.6 ช่วงเวลาการใช้อินเตอร์เน็ตคือ ช่วง 20.01-24.01 น. เว็บชุมชน
ออนไลน์(Social Networking) ร้อยละ 93 ได้รับการส่ือสารการตลาดในรูปแบบการแนะน าสินค้า
ใหมม่ากท่ีสดุ  

ศริยา จตรุพนัธ์ (2553) ศึกษาเร่ือง การติดตามการสร้างสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในส่ือใหม่ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างสารของผู้บริหารช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในส่ือใหม ่และการเช่ือมโยงช่องทางออนไลน์ของผู้บริหารช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในส่ือใหม่ท่ีจะน าไปสู่กิจกรรมออฟไลน์ของธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ผู้ประกอบการน าเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มากท่ีสุด 
ในขณะท่ีผู้บริโภคน าเสนอข้อมลูประชาสมัพนัธ์ทางเครือข่ายทางสงัคมเฟซบุ๊ก  (Facebook) มาก
ท่ีสุด และพบรูปแบบการผสมผสานผ่านมัลติมีเดีย ด้านการใช้เทคนิคตัวอักษร การน าเสนอ
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และคลิปวิดีโอ ส่วนเนือ้หาท่ีพบในสดัส่วนมากท่ีสดุ คือ การส่ือสาร
การตลาดผา่นกิจกรรม ผลวิจยัการเช่ือมโยงท่ีจะน าไปสู่กิจกรรมออฟไลน์ขอบสินค้า พบการใช้กล
ยทุธ์มลัติมีเดีย กลยทุธ์การแสดงตวัตนในส่ือใหม่ กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม กลยุทธ์การให้
สิทธิพิเศษในชอ่งทางออนไลน์ร่วมกบักิจกรรมออฟไลน์ กลยทุธ์การน าส่ือหลกัเข้าไปในส่ือใหม่ของ
ตราสินค้า และกลยทุธ์การใช้ชอ่งทางการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ในส่ือใหมอ่ยา่งหลากหลาย 

 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 

  การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนแรกเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือ
ศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ส่วนท่ีสองเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุม่เป้าหมาย 
 
3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของส านักพมิพ์ผู้ผลิต

เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 
ส่วนท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ สมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview) กลุ่ม

บุคคลท่ีเก่ียวข้องและค้นคว้าข้อมูลเอกสารท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
ประเภทส่ือเฟซบุ๊ก (Facebook) และพรรณนาวิเคราะห์ผลเชิงเนือ้หา (Descriptive Analysis) และ
น าผลวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการก าหนดแบบสอบถาม เพ่ือศกึษาการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ตอ่ไป 
 

3.1.1 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสาร
การตลาดของส านกัพิมพ์ท่ีน าเสนอเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  (Creative Nonfiction) 
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ได้แก่ ส านกัพิมพ์ Salmon Books ส านกัพิมพ์ a book และส านกัพิมพ์ happening โดยผู้ ให้ข้อมลู
ส าคญั 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

คณุณฐัชนน มหาอิทธิดล - บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ Salmon Books 
คณุเชรษฐพงศ์ ชปูระดษิฐ์ - เจ้าหน้าท่ีส่ือสารการตลาด ส านกัพิมพ์ A Book 
คณุวิภว์ บรูพาเดชะ - บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ happening 

 
3.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview) โดยใช้แบบ
สมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์และก าหนด
ประเดน็ท่ีต้องการ ซึง่ผู้วิจยัได้ให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดของส านกัพิมพ์ทัง้ 4 
แหง่ ตรวจสอบประเดน็การสมัภาษณ์ก่อนการสมัภาษณ์จริง โดยผู้วิจยัเป็นผู้สมัภาษณ์ด้วยตนเอง 
และมีการบนัทึกเสียงขณะท าการสมัภาษณ์ เพ่ือใช้อ้างอิงและตรวจสอบประเด็นข้อมลูท่ีต้องการ
ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ 
 

3.1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 
ผู้วิจยัใช้เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์โดยมีประเด็นค าถามท่ีสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์

การวิจยั มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) แบบเจาะลึก เพ่ือให้ผู้ถูก
สมัภาษณ์มีโอกาสได้พูดคยุและถามตอบอย่างละเอียดยิ่งขึน้ เพิ่มความยืดหยุ่นในการสมัภาษณ์ 
โดยก าหนดแนวประเดน็ค าถามไว้ดงันี ้ 

1) วตัถปุระสงค์การส่ือสารการตลาดบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

2) แนวคิดและกระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

3) เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

4) กลุ่มเป้าหมายและผลการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร
การตลาดบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

5) ปัจจัยอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุนของการส่ือสารการตลาดบนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ 
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3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ การรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
ส านักพมิพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 

 
3.2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
ข้อมลูจากส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิพบวา่จ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครยอดรวม

ทัง้สิน้ 8,305,218 คน แบง่เป็นเพศชาย 4,032,586 คน และเพศหญิง 4,272,632 คน ผู้วิจยัเลือก
ส ารวจกลุม่เป้าหมายประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการน าประชากร
ไปก าหนดกลุ่มเป้าหมาย สุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling) เฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ี
เข้าใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทัง้เพศชายและหญิง ช่วงอายุตัง้แต่ 15 - 44 ปี ซึ่งเคยมี
พฤติกรรมเปิดรับข้อมูลข่าวสารของส านักพิมพ์ใดส านักพิมพ์หนึ่งท่ีมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จึง
เทียบตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane  ในสตูรท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร จะได้จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน (ศริิลกัษณ์ สวุวรณวงศ์, 2538) ระดบัความคลาดเคล่ือนไมเ่กินร้อยละ 5 
 

3.2.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือพสูิจน์สมมติฐานการวิจัย  
สมมติฐานที่  1 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์

ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั 

 ตวัแปรอิสระ คือ ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัด้าน เพศ อาย ุสถานภาพ 
การศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 ตวัแปรตาม คือ การรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค ์(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 สมมตฐิานที่ 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั 

 ตวัแปรอิสระ คือ ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัด้าน เพศ อาย ุสถานภาพ 
การศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
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 ตวัแปรตาม คือ การรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

สมมติฐานที่  3 การรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความสมัพนัธ์กับการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 ตวัแปรอิสระ คือ การรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค(์Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 ตวัแปรตาม คือ การรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

3.2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัส่วนท่ี 2 ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจาก

ประชากรกลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกศกึษา ก าหนดแบบสอบถามจากผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการวิจยั
เชิงปริมาณ (Qualitative Research) และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยในแบบสอบถามเป็นค าถาม
ปลายปิด(Closed-ended Question) ดงันี ้

 ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ประกอบด้วยค าถามหลัก 6 ข้อ โดยใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) และคา่เฉล่ีย (Mean) เพ่ืออธิบายข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่ตวัอยา่ง 

 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) เร่ืองข้อมูลของส านักพิมพ์ กิจกรรมและรูปแบบการส่ือสารท่ีกลุ่มตัวอย่างรับรู้
เก่ียวกบัส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยใช้ค าถามหลกั 6 ข้อ คือ 

1) ท่านเคยรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท  
เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไม ่

2) ท่านรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) ในชว่งเวลามากท่ีสดุใด   

3) ความถ่ีและระยะเวลาในการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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4) ท่านรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) จากปัจจยัใด  

5) ทา่นรับรู้เนือ้หาขา่วสารของส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทเฟ
ซบุ๊ก(Facebook) ประเภทเนือ้หาใดบ้าง  

6) ท่านรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ผา่นรูปแบบการส่ือสารลกัษณะใดบ้าง 

วดัข้อมลูแบบมาตราส่วนประเมินคา่ (Likert Scale) โดยเป็นการวดัในระดบันามบญัญัต ิ
(Nominal Scale) เพ่ืออธิบายข้อมูลความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

การรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(Creative 
Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

ทกุวนั   = 5 คะแนน 
5-6ครัง้ตอ่สปัดาห์ = 4 คะแนน 
3-4ครัง้ตอ่สปัดาห์ = 3 คะแนน 
1-2ครัง้ตอ่สปัดาห์ = 2 คะแนน 
ไมเ่คยเลย  = 1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ียท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั เป็นดงันี ้
  คะแนนเฉล่ีย 4.51  -  5.00 หมายถึง การรับรู้ภาพลกัษณ์ระดบัสงูมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.51  -  4.50 หมายถึง การรับรู้ภาพลกัษณ์ระดบัสงู 
คะแนนเฉล่ีย 2.51  -  3.50 หมายถึง การรับรู้ภาพลกัษณ์ระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51  -  2.50 หมายถึง การรับรู้ภาพลกัษณ์ระดบัต ่า 
คะแนนเฉล่ีย 1.00  -  1.50 หมายถึง การรับรู้ภาพลกัษณ์ระดบัต ่ามาก 
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สว่นท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ลักษณะการตอบค าถามแบบตวัเลือก และวัดข้อมูลแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Likert Scale) ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ประกอบด้วยค าถามหลกั 2 ข้อ คือ 

1) ทา่นเคยรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์ใดบ้าง 
2) ท่านมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ

ส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) อย่างไร (เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 
5, เห็นด้วย = 4, เฉยๆ = 3, ไมเ่ห็นด้วย = 2, ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง = 1) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(Creative 
Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  = 5 คะแนน 
เห็นด้วย   = 4 คะแนน 
เฉยๆ   = 3 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย  = 2 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง = 1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ียท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั เป็นดงันี ้
  คะแนนเฉล่ีย 4.51  -  5.00 หมายถึง การรับรู้ภาพลกัษณ์ระดบัสงูมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.51  -  4.50 หมายถึง การรับรู้ภาพลกัษณ์ระดบัสงู 
คะแนนเฉล่ีย 2.51  -  3.50 หมายถึง การรับรู้ภาพลกัษณ์ระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51  -  2.50 หมายถึง การรับรู้ภาพลกัษณ์ระดบัต ่า 
คะแนนเฉล่ีย 1.00  -  1.50 หมายถึง การรับรู้ภาพลกัษณ์ระดบัต ่ามาก 
 

3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยแบง่เป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามผ่านหน้า Facebook Page ของทัง้ 3 
ส านกัพิมพ์ 
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2) เก็บข้อมูลโดยผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ 
http://doc.google.com เพ่ือสร้างแบบสอบถามและแจกแบบสอบถามผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
 

3.2.5 การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรง(Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ดงันี ้
1) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

โดยการน าแบบสอบถามไปตรวจสอบกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคณุวฒุิ
พิจารณา เร่ืองความถูกต้องของเนือ้หา(Content Validity) ความชัดเจนของค าถาม ประเด็น
ค าถาม และความเหมาะสมของภาษา เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนการท า
แบบสอบถามจริง 
 ทัง้นีเ้พ่ือความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสอบถามกบัวตัถปุระสงค์
ในงานวิจยั จึงได้ให้ผู้ทรงคณุวุฒิจ านน 3 ท่าน ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามเป็นรายข้อ 
ด้วยวิธีการหาคา่ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) เพ่ือให้ได้ค าถามท่ีครอบคลมุเนือ้หาและ
ตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

(1) ค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.50-1.00 มีคา่ความเท่ียงตรงท่ีใช้ได้ 
(2) ค าถามท่ีมีคา่ IOC ต ่ากวา่ 0.50 จะต้องมีการปรับปรุงและยงัใช้ไมไ่ด้ 

ตารางท่ี 3.1  แสดงคา่ความเท่ียงตรง (Validity)  
 

ค าถาม ค่าความเที่ยงตรง 
ด้านการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

0.939 

ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ 

0.545 
 

รวม 0.781 
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2) การตรวจสอบความนา่เช่ือถือ (Reliability) 
 ท าการตรวจสอบแบบสอบถามโดยวิธีการทดสอบ(Pre-test) กบักลุม่ตวัอยา่งเบือ้งต้น  

 

  = 
 

   
      

  
  

 
เม่ือ  α = ความนา่เช่ือถือได้ 
 k = จ านวนข้อ 
 Vi = ความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะข้อ 

Vt = ความแปรปรวนของคะแนนทกุข้อ 
 

  เม่ือท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ(Reliability) ด้วยการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง 40 
คนแล้วได้คา่ความนา่เช่ือถือ เทา่กบั 0.873 ซึง่ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์มีความนา่เช่ือถือ 
 

3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 หลงัจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ตรวจสอบความถูก
ต้องของเนือ้หาเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์เนือ้หา เพ่ืออธิบายเก่ียวกับ
แนวทางในการด าเนินงานเก่ียวกับการตลาดของส านักพิมพ์ , วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร
การตลาดบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์, กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (creative nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) และ กลวิธีการส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) โดย
น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลมาเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
  ส่วนท่ี 2 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องได้ครบตามจ านวนท่ี
ต้องการแล้ว ผู้ วิจยัได้ท าการลงรหสัและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences / for Windows) เพ่ือ
ค านวณคา่สถิตติา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั มีรายละเอียดดงันี ้

1) สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมลูเบือ้งต้น ได้แก่ 
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1.1)  ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบาย
ข้อมลูลกัษณะทางประชากร ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสาร
คดีเชิงสร้างสรรค์(creative nonfiction)บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 

1.2) คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพ่ืออธิบายประเภทข้อมลูท่ีกลุม่เป้าหมายรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 
และการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook)  

2) สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารของ

ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลกัษณ์
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั 

 ทดสอบสมมตฐิานท่ีเก่ียวกบัความแตกตา่งของตวัแปรในกลุ่มตวัอย่าง 2 
กลุ่ม โดยใช้สถิติ T-test และ F-test ทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ีย
ตวัแปรในกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเดียว (One Way ANOVA) 

สมมตฐิานท่ี 3 การรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความสมัพนัธ์กับการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

ทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยใช้สถิติหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson's product moment Coefficient of correlation) 

โดยก าหนดคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีคา่ระหวา่ง -1 < r < 1 ซึง่มีความหมายของ r ดงันี ้
r มีคา่เป็นลบ  หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม 
r มีคา่เป็นบวก  หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
r มีคา่เข้าใกล้ 1 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและมีความสมัพนัธ์มาก 
r มีคา่เข้าใกล้ -1 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามและมีความสมัพนัธ์มาก 
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r มีคา่เทา่กบั 0 หมายถึง ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
r มีคา่เข้าใกล้ 0 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัน้อย 
เกณฑ์การแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

ถ้าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เข้าใกล้ 1 (0.7 - 0.9) หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัระดบัสงู 
ถ้าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เข้าใกล้ 0.5 (0.3 - 0.7) หมายถึง มีความสมัพนัธ์กันระดบัปาน
กลาง 
ถ้าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เข้าใกล้ 0 (0.30 หรือต ่ากว่า) หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัระดบั
ต ่า 
ถ้าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เข้าใกล้ 0 หมายถึง ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
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เพ่ือศกึษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาด 
ของส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-Depth interview) 

เพ่ือศกึษาการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

เพ่ือศกึษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
ส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้
ขา่วสารและภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์บน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 

วิธีการแบบสอบถาม
(Questionnaire) 

ภาพท่ี 3.1 กรอบวิธีการวิจยั 

 



บทที่ 4 
 

ผลการวจิัยเชงิคุณภาพ 

  การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Marketing Communication Strategy and Perceived Image of 
Creative Non-Fiction Publishers through Social Networking Sites) ผู้วิจยัได้ท าการศกึษา
ตามวตัถปุระสงค์หลกั เพ่ือศกึษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์(creative nonfiction)บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) กลุ่มบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่ือสารการตลาดของส านักพิมพ์ท่ีน าเสนอเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  (Creative 
Nonfiction) ได้แก่ ส านกัพิมพ์ Salmon Books ส านกัพิมพ์ a book  และส านกัพิมพ์ happening  
โดยผู้ให้ข้อมลูส าคญั 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) คณุณฐัชนน มหาอิทธิดล - บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ Salmon Books  

2) คณุเชรษฐพงศ์ ชปูระดษิฐ์ - เจ้าหน้าท่ีส่ือสารการตลาด ส านกัพิมพ์ A Book  

3) คณุวิภว์ บรูพาเดชะ - บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ happening  

 
ส าหรับผลการวิจยัในบทนีน้ าเสนอผลการวิจยัแบง่ออกเป็น 5 ตอน ดงันี ้
4.1 วตัถุประสงค์การส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง

สร้างสรรค ์(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
4.2 แนวคิดและกระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา

ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) 

4.3 เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค ์(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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4.4 กลุ่มเป้าหมายและผลการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารการตลาดของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

4.5 ปัจจยัอุปสรรคและปัจจยัสนบัสนุนของการส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก(Facebook) 

 
4.1 วัตถุประสงค์การส่ือสารการตลาดของส านักพมิพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท 

สารคดีเชิงสร้างสรรค์  (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 
  ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึพบวา่ ส านกัพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตหนงัสือท่ีมีเนือ้หาประเภทสาร
คดีเชิงสร้างสรรค์ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการส่ือสารการตลาดบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ และสร้างชุมชนออนไลน์ โดยผู้ ให้ข้อมลูส าคญัสองจากสามคนเลือกใช้ส่ือดัง้เดิม
และส่ือออนไลน์ เพ่ือการสร้างแบรนด์และยอดขาย  โดยการส่งส่ือประชาสมัพนัธ์กบัส่ือดัง้เดิมท่ีมี
ความสมัพนัธ์กันอยู่แล้ว ในขณะท่ีอีกแห่งหนึ่งเลือกใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือการสร้างชุมชนท่ีมี
ความชอบเหมือนกนัโดยเฉพาะ  

  บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของ
ส านกัพิมพ์ Salmon Books คือ การสร้างแบรนด์ของส านกัพิมพ์ให้ติดตากลุ่มเป้าหมายผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์และตามมาด้วยยอดขายหนงัสือในกระบวนการซือ้ขายจริง ด้วยการประชาสมัพนัธ์
ผา่นความสมัพนัธ์กบัส่ือดัง้เดมิ ดงัตอ่ไปนี ้

การท าการตลาดมีหลกัอยู ่2 อยา่ง ไมแ่บรนด์ส านกัพิมพ์ก็ยอดขาย ปลายทางหวงัว่าจะได้
ยอด ส าหรับส่ือเฟซบุ๊ก (Facebook) หวงัเร่ืองแบรนด์เต็มๆ เรามีวิธีการนดัแนะการท าเฟ
ซบุ๊ ก (Facebook) ประมาณหนึ่งเลย ทวิตเตอร์(Twitter)ต้องเป็นอย่างไร เฟซบุ๊ ก 
(Facebook) ต้องเป็นอย่างไร อินสตาแกรม (Instagram) ต้องเป็นอย่างไร ส านกัพิมพ์ 
Salmon ไมมี่ส่ือ ไมมี่งบ ในการซือ้ส่ือการตลาด ซือ้พืน้ท่ีส่ือในนิตยสาร โฆษณาในเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ก็ไม่ซือ้ หรือการโฆษณาแฝง (Tie in) ก็ไม่มี ออกแนวจน มีแค่ส่ือดัง้เดิม 
(Traditional Media) ฝากประชาสมัพนัธ์ลงนิตยสาร  ส่งหนงัสือให้ตามนิตยสารประมาณ 
40-50 แหง่ โดยหลกัแล้วใช้แบบท่ีเขาท ากนัทัว่ไป นโยบายหลกัมีเทา่นี ้ 
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ส านกัพิมพ์ Salmon ไม่ใช้เงิน ถ้าไม่จ าเป็น เน้นความสมัพันธ์กับส่ือและผู้ ใหญ่มากกว่า 
การ ท าประชาสมัพนัธ์ครัง้หนึ่งก็ส่งเกือบ 40 เล่ม เน้นเร่ืองท่ีไม่ต้องใช้เงินเพิ่ม หนงัสือก็
พิมพ์มาเผ่ือส่งให้ส่ือ คารวะผู้ ใหญ่ให้เขาเมตตาเรา ถ้าเขาไม่เมตตา เขาก็ไม่ให้เงิน (ณัฐ
ชนน มหาอิทธิดล, การสมัภาษณ์, 10 เมษายน 2558) 
 
เจ้าหน้าท่ีส่ือสารการตลาด ส านกัพิมพ์ A Book กลา่วในทิศทางเดียวกนัว่า การส่ือสารนัน้

เน้นการประชาสมัพันธ์หนงัสือและข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั และเสริม
การประชาสมัพนัธ์ด้วยการโฆษณาผา่นส่ือสิ่งพิมพ์ในเครือเดียวกนั  

เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ ประชาสมัพนัธ์หนงัสือ เม่ือก่อนส านกัพิมพ์ A Book ไม่คอ่ยเน้น
ช่องทางออนไลน์มากนกั ออกหนงัสือแบบเงียบๆ เน้นประชาสมัพนัธ์ปากตอ่ปาก เพราะ
เนือ้หาโดยรวมของส านกัพิมพ์ A Book ก็ไม่ได้เข้าถึงได้ทกุเพศทกุวยัมาก หรือไม่เราก็ท า 
Ads ลงใน A day Bulletin เราก็จะท า Ads เป็นขององค์กร เพราะมีโควต้าอยู่ ก็พยายาม
เอา Ads ตรงนัน้มาปรับนิดปรับหน่อย เพ่ือเอามาลงเฟซบุ๊กได้ด้วย (Facebook) (เชรษฐ
พงศ์ ชปูระดษิฐ์, การสมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
 
นอกจากนีส้ านกัพิมพ์ขนาดกลางยงัก าหนดวตัถปุระสงค์ในการส่ือสารการตลาดเพ่ือการ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการสร้างชุมชนออนไลน์ บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ 
Happening เน้นย า้วา่ “วตัถปุระสงค์หลกัของส านกัพิมพ์ happening มีอยู่ 2 ข้อ คือ เพ่ือน าเสนอ
เร่ืองราวเก่ียวกับศิลปะแนวบนัเทิงผ่านส่ือช่องทางต่างๆ และเพ่ือสร้างชุมชนของผู้ รักศิลปะแนว
บนัเทิง” (วิภว์ บรูพาเดชะ, การสมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2558) 

 
4.2 แนวคิดและกระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดของส านักพมิพ์ผู้ผลิต

เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 
  ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึพบวา่ ส านกัพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตหนงัสือท่ีมีเนือ้หาประเภทสาร
คดีเชิงสร้างสรรค์ก าหนดแนวคิดและกระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดของส านักพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ ก (Facebook) โดยการก าหนดรูปแบบเนือ้หาหลักเป็นรูปภาพ เผยแพร่ใน 3 



79 

ช่วงเวลาต่อวนั ได้แก่ ช่วงเท่ียง บ่าย และหวัค ่านอกจากนีมี้การก าหนดบุคลิกของการส่ือสารให้
ผู้อา่นรู้สึกถึงความเป็นกนัเองเหมือนเพ่ือน เพ่ือการส่ือสารท่ีส่งถึงผู้ รับในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและ
น่าสนใจ โดยผู้ ให้ข้อมูลส าคญัทัง้หมดใช้แนวคิดและกระบวนการวางแผนการส่ือสารลักษณะ
เดียวกนั  
  ดงัท่ี บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ Salmon Books กล่าวว่ารูปแบบท่ีเผยแพร่ลงในส่ือ
สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) เน้นภาพบรรยากาศ โดยก าหนด 3 ช่วงเวลาเร่ิมตัง้แต่
ชว่งสายจนถึงชว่งค ่า  
 

 
 

ภาพท่ี 4.1  แสดงรูปแบบการส่ือสารของส านกัพิมพ์ Salmon Books 

 

ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นภาพบรรยากาศ หรือภาพท่ีท าขึน้มา อย่างเช่น ภาพประชาสมัพนัธ์
หนังสือ ก็น าบางส่วนของเล่มออกมา มาเขียนค าประกอบ ตัง้แต่พรีเซลจนหลงัจากนัน้ 
พยายามจะไมโ่พสต์ให้เยอะเกินไป เพราะกลวัคนร าคาญ พยายามวนัหนึ่งไม่เกิน 3 โพสต์ 
บางครัง้มีข่าวอยากประชาสมัพนัธ์เลยก็ไม่ได้ ต้องรอคิว เวลาหลกัมี 3 ช่วง ได้แก่ 11โมง 
บ่ายสาม 2 ทุ่ม วนัอาทิตย์จะเป็น 5 ทุ่ม (ณัฐชนน มหาอิทธิดล, การสมัภาษณ์, 10 
เมษายน 2558) 

บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ Salmon Books ให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่า ส านักพิมพ์ต้องการ
ส่ือสารกบัผู้ตดิตามเฟซบุ๊กให้รู้สกึวา่เป็นเพ่ือนคนหนึง่ 

เร่ืองการค านวณในการเขียนเพ่ือคงบุคลิกไว้ ไม่ทางการมาก ตลกๆหน่อยเป็นนโยบาย 
ส านกัพิมพ์ Salmon มองเห็นเร่ืองบคุลิกท่ีแสดงออกเป็นเร่ืองส าคญั นอกจากนีค้วรท าแบ
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รนด์ให้มีชีวิตก่อน ไม่ใช่คยุกับเคร่ืองจกัร จบัต้องไม่ได้ เหมือนคยุกับสิ่งของ บคุลิกเราคือ
เพ่ือน ไม่ใช่ผู้ชิงน าชยั เป็นเพ่ือนกนั (ณฐัชนน มหาอิทธิดล, การสมัภาษณ์, 10 เมษายน 
2558) 

 

  เจ้าหน้าท่ีส่ือสารการตลาด ส านกัพิมพ์ A Book กล่าวในทิศทางเดียวกนัว่า ส านกัพิมพ์ A 
Book ก็มีการก าหนดรูปแบบเนือ้หาประเภทรูปภาพเชน่กนั แตเ่น้นภาพถ่ายท่ีมีการจดัฉากสวยงาม
ขึน้มาเผยแพร่ในช่วงเวลาท่ีคล้ายคลึงกบัส านกัพิมพ์ Salmon ในส่วนของบุคลิกท่ีส่ือสารออกมา
เป็นลกัษณะความเท ่ 
 

 

ภาพท่ี 4.2 แสดงรูปแบบการส่ือสารของส านกัพิมพ์ A Book 
 

ส านกัพิมพ์ A Book เป็นกลุ่มคนท่ีท าหนงัสือด้วยใจรัก มีความเป็นอิสระทางความคิด 
และต้องการส่ือสารด้วยเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อผู้ อ่าน เพราะฉะนัน้การ
ส่ือสารท่ีออกไปมกัจะเน้นเร่ืองประโยชน์ท่ีผู้อ่านจะสามารถน าไปใช้ได้จริงๆ แตก็่ไม่ถึงกบั
อิงกบักลุ่มเป้าหมายจนลืมความเป็นตวัของตวัเอง ลงเป็นภาพไว้ก่อน ต้องเซทถ่ายให้ดีๆ  
พอรูปดีแล้ว จะเขียนอะไรก็ได้ คนจะไม่ค่อยสนใจแล้ว แต่ว่ามันได้ในเร่ืองของการไลค์ 
(Like)  การแชร์ (Share)  รูปต้องควรมอง ทกุอย่างตัง้ใจถ่ายหมดเลย พอคนเห็นแคนี่ ้เขา
ก็อยากได้แล้ว เรียกวา่เป็นส่ือโฆษณาภาพนิ่ง แตถ้่าเป็นกราฟิกก็ไมค่อ่ยน่าดงึดดู ต้องเป็น
รูปภาพท่ีดี สบายตา คนจะไมค่อ่ยอา่นอะไรยาวๆ บรรทดัแรกมนัต้องใช่ ต้องท าให้คนอ่าน
ตอ่ คนถึงจะไลค์ (Like) คนถึงจะแชร์ (Share) กนัเยอะ 
ท่ีเห็นได้ชดัคือ เวลาออกหนงัสือใหม ่เราจะแบง่เป็น 3 ชว่ง ได้แก่ ทีเซอร์ (Teaser) เกร่ินว่า
งานนีจ้ะมีนกัเขียนคนไหนมาออกบ้าง น าเนือ้เร่ืองท่ีจะออกมาสปอยล์  (Spoil) แบ่งเป็น
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ชว่งก่อนหนงัสือออก ชว่งท่ีวางแผง และช่วงหลงัวางแผง เวลาท่ีตัง้ไว้ก็มี บา่ยสาม หกโมง 
สามทุ่ม แต่เสาร์อาทิตย์คอ่นข้างจะกว้างๆ เพราะคนออนเยอะ ต้องค านึงบ้างเหมือนกัน 
เพราะถ้าเราโพสต์ติดกัน Traffic ไม่ได้ คนจะเบื่อ คนจะเห็นโพสต์ซ า้กันแล้วก็ไม่ค่อย
กดไลค์ ได้ไลค์น้อย  
เราจะไม่ค่อยได้ภาพของความใหม่เท่าไหร่ จะได้ภาพของความเท่ เราอยากได้ภาพของ
ความเก๋า(เชรษฐพงศ ์ชปูระดษิฐ์, การสมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
 

  นอกจากนี ้บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ happening กล่าวเสริมในทิศทางเดียวกัน 
เพิ่มเติมกระบวนการซือ้โฆษณาในการส่ือสารเพ่ือเน้นข่าวท่ีมีความส าคญั เน้นการส่ือสารผ่าน
ภาพเช่นเดียวกับ 2 ส านกัพิมพ์ข้างต้น ก าหนดการเผยแพร่ทุกวนั วนัละไม่เกิน 3 โพสต์ แต่ไม่ได้
เจาะจงเวลาท่ีชดัเจน และก าหนดบคุลิกการส่ือสารแบบวยัรุ่น มีสญัลกัษณ์แทนสีหน้า และเข้าถึง
ง่ายวา่  

 

ภาพท่ี 4.3  แสดงรูปแบบการส่ือสารของส านกัพิมพ์ happening 

 

ต้องสนบัสนุนกับผลิตภัณฑ์หลกัของ happening  คือ นิตยสาร เพราะฉะนัน้เวลาผลิต
นิตยสารใหมท่กุๆ เดือน จะโพสต์ปกลงในเฟซบุ๊กก่อนเป็นท่ีแรกท่ีคนจะได้เห็น ช่วงหลงัจะ
มีการซือ้โฆษณาในเฟสบุ๊ก (Facebook  Ads) ด้วย เพ่ือท่ีจะให้เป็นโพสต์ท่ีเรียกว่า ข่าว
สาระส าคญัในแตล่ะเดือน มีการก าหนดช่วงเวลาและจ านวนการโพสต์ คือ ทกุวนั วนัหนึ่ง
ประมาณ 2-3 โพสต ์

ถ้าท าเป็นรูปภาพ คนจะชอบกดไลค์ (Like) มากกว่าข้อความปกติทัว่ไป เพราะฉะนัน้บาง
ทีจึงท าเป็นแบนเนอร์ (Banner)  ต้องออกแรงให้ฝ่ายศิลป์ช่วยท าขึน้มา เพ่ือดงึดดูสายตา
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ผู้ติดตาม เช่ือมโยงกิจกรรมในเล่ม เช่น เร่ืองของการเล่นเกมทัง้หลาย หรือการแจกบตัร
คอนเสิร์ตรายการหนึง่ อาจจะประกาศข่าวในนิตยสารก่อน แตต่อนร่วมกิจกรรมให้มาเล่น
ในเฟซบุ๊ก เพ่ือให้ผู้ อ่านมาร่วมกิจกรรมในเฟซบุ๊ก (Facebook)  และในมุมกลับกันคือ 
ตอนท่ีรู้ว่าใครได้รางวลัแล้วต้องเอาคปูองท่ีแถมจากหนงัสือมารับของรางวลัหรือรับบตัร 
ซึง่เช่ือมกลบัมาท่ีหนงัสืออีกครัง้ (วิภว์ บรูพาเดชะ, การสมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2558) 

  บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Happening ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ส านักพิมพ์ให้
ความส าคญัเร่ืองการส่ือสาร ต้องการให้เข้าถึงง่าย และไมเ่ยิ่นเย้อ 

ส่วนเนือ้หาการตลาดจะลงนานๆที เน้นเป็นเนือ้หาท่ีน่าสนใจ เวลามีงานกิจกรรม
นิทรรศการตา่งๆ (Event)   จะเช่ือมแบบนัน้มากกว่า งาน Happening at house มีการ
ขายหนงัสือเลม่นี ้ลดราคา 20% และอีกสิ่งหนึง่ท่ีส าคญัคือ เร่ืองท่าที พยายามให้เป็นท่าที
สบายๆ ในเฟซบุ๊ก (Facebook) Happening จะดเูหมือนวยัรุ่นคนหนึ่ง หรือสาวคนหนึ่ง
โพสต์อะไรข าๆ สามารถมีอิโมติคอน (Emoticon) ยิม้ได้ เป็นมิตร เข้าถึงง่าย พยายาม
ส่ือสารไม่ให้เยิ่นเย้อ เพราะคนอ่านส่วนใหญ่ไม่คอ่ยมีสมาธิกบัสิ่งยาวๆ แตบ่างเร่ืองก็ยาว
บ้าง เช่น เพิ่งโพสต์แนะน าหนังสือเล่มใหม่ไป เป็นหนังสือภาพท่ีถ่ายจากญ่ีปุ่ นซึ่ง 
happening ก็อยากจะอธิบายให้หมดว่าหนงัสือนีมี้อะไรบ้าง เป็นหนงัสือท่ีแถมโปสการ์ด 
เป็นแพคเกจเร่ืองพวกนีเ้ราก็จะยอมเล่า เล่าให้ยาวไว้ก่อน ซึ่งจริงๆ ก็เพ่ือแจ้งข่าวสารหรือ
รายละเอียดให้รู้อยากครบถ้วน (วิภว์ บรูพาเดช, การสมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2558) 

   
4.3 เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของส านักพมิพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี

เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท 
เฟซบุ๊ก (Facebook) 

 
  ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึพบวา่ ส านกัพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตหนงัสือท่ีมีเนือ้หาประเภทสาร
คดีเชิงสร้างสรรค์ใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์หลายประเภท
ร่วมกนั โดยผู้ให้ข้อมลูส าคญัสองจากสามคนเลือกใช้ส่ือออนไลน์เป็นหลกั ในขณะท่ีผู้ ให้ข้อมลูจาก
อีกหนึง่ส านกัพิมพ์พฒันาเว็บไซต์ร่วมด้วย เพ่ือเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์
แตล่ะประเภทให้เหมาะสมกบัรูปแบบท่ีต้องการประชาสมัพนัธ์  
  ดงัท่ี บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ Happening กล่าว “ส่ือท่ีใช้ร่วมกันมี ทวิตเตอร์
(Twitter) กับอินสตาแกรม(Instagram) โดยเฟซบุ๊ก (Facebook) จะเช่ือมกบัทวิตเตอร์ (Twitter) 
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แต่อินสตาแกรม(Instagram) ไม่เช่ือม และมียูทูป (Youtube) ต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสม 
เช่น เนือ้หาท่ีเราท าเองต่างหาก เราก็จะลงอินสตาแกรมได้เลย เพราะมัน เป็นรูปอยู่แล้ว” (วิภว์ 
บรูพาเดชะ, การสมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2558) 
 

 

ภาพท่ี 4.4  แสดงเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ Happening 
 

  ประกอบกบั เจ้าหน้าท่ีส่ือสารการตลาด ส านกัพิมพ์ A Book กล่าวว่า “ส่ือท่ีใช้มี เฟซบุ๊ก 
(Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ โปรโมท
หนังสือ เม่ือก่อนเราไม่ค่อยเน้นช่องทางนีเ้ท่าไหร่ ออกหนังสือแบบเงียบๆ ปากต่อปาก เพราะ
เนือ้หาโดยรวมของอะบุ๊คก็ไมไ่ด้ Mass มาก แตก็่เพิ่งมามองเห็นช่วงหลงัว่าช่องทางนีม้นัเวิร์ค ช่วง
หลังเราจะเร่ิมเปิดขายออนไลน์ ให้ซือ้หนงัสือกับเราโดยตรง เร่ิมมาใช้งานมันมากขึน้ ส่วนยูทูป
(Youtube)ไมค่อ่ยได้ใช้” (เชรษฐพงศ ์ชปูระดษิฐ์, การสมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
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ภาพท่ี 4.5  แสดงเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ A Book 
 

 และบรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books กล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกับส่ือท่ี
ส านกัพิมพ์เลือกใช้ว่า ส านกัพิมพ์มีการพฒันาโดยแนวคิดต้องการรวมระบบออนไลน์กบัออฟไลน์
ให้เป็นหนึ่งเดียวกนั จึงมีการเลือกใช้ส่ือออนไลน์เหมือนกับ 2 ส านกัพิมพ์ข้างต้นและเพิ่มเติมส่ือท่ี
ก าลงัพฒันา ดงันี ้

ส่ือท่ีใช้ของส านกัพิมพ์ Salmon ตอนนีมี้ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตา
แกรม (Instagram) และยูทูป (Youtube) ของส านักพิมพ์ Salmon ช่ือว่า “Salmon 
House” เว็บของแซลมอน (salmonbooks.net) และมินิมอร์ (store.minimore.com) มินิ
มอร์(store.minimore.com) เป็นเว็บขายเนือ้หาท่ีมีการซือ้ขายผ่านอินเตอร์เน็ต (E-
commerce) ด้วย คดิวา่ออฟไลน์ (Offline) กบัออนไลน์ (Online) ควรจะรวมกนัได้แล้ว ไม่
ควรจะท างานแยกออกจากกัน มนัมีเนือ้หาพิเศษ (Extra Content) มีตวัอย่างเนือ้หาใน
เลม่ (sample) มีการอา่นท่ีไมใ่ชส่แกน PDFมาแล้วอ่าน เราคิดว่าหนงัสือออนไลน์ (Books 
Online) ควรจะดีกวา่นัน้ (ณฐัชนน มหาอิทธิดล, การสมัภาษณ์, 10 เมษายน 2558)  
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ภาพท่ี 4.6  แสดงเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ Salmon Books 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดและวิธีใช้ของทัง้ 3 ส านกัพิมพ์ 
 

ประเภทสื่อ 
เฟซบุ๊ก

(Facebookk) 
ทวติเตอร์
(Twitter) 

อินสตาแกรม
(Instagram) 

ยทููป 
(Youtube) 

เว็บไซต์ 
(Website) 

ส านกัพิมพ์ Salmon Books           
ส านกัพิมพ์ A Book       ~  ~  

ส านกัพิมพ์ happening         ~  

วิธีใช้ 
เช่ือมโยง

กลุม่เป้าหมาย 
สือ่สารผา่น
ข้อความสัน้ 

สือ่สารผา่น
ภาพ 

สือ่สารผา่น
ภาพเคลือ่นไหว 

ซือ้ขาย
ออนไลน์ 

 
4.4 กลุ่มเป้าหมายและผลการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร

การตลาดของส านักพมิพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) 

 
  ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึพบว่า กลุ่มเป้าหมายของส านกัพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตหนงัสือท่ีมี
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์แตล่ะแห่งมีความแตกตา่งกนัทัง้เร่ืองความสนใจและช่วงอาย ุ
และได้รับผลตอบรับจากกลุม่เป้าหมายท่ีแตกตา่งกนัเชน่กนั 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7  แสดงการตอบรับบนส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ของส านกัพิมพ์ 
Salmon Books 
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บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ Salmon Books กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายหลกัของส านกัพิมพ์ว่า คือ
กลุม่ชว่งอาย ุ18-25 ปี และให้การตอบรับด้วยยอดไลค์ (Like) ยอดแชร์ (Share) บนส่ือประเภทเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) และยอดขายหนงัสือท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่มเป้าหมายมีตัง้แต่ มธัยมศกึษาตอนปลายถึงอายุ 40 ปี ท่ีเห็นเยอะๆเป็นมธัยมศกึษา
ตอนปลาย มธัยมศกึษาตอนต้นก็มี มหิทยาลยัช่วงปี2-3น่ีเยอะ ช่วงอายุ18-25ปี จะเยอะ
เป็นพิเศษ มีน้องๆ โดนล้วงกระเป๋าท่ีบทู ชว่งคนแนน่ๆ แล้วเป็นเด็กมธัยมศกึษาตอนปลาย
หมดเลย ก็น้องกลุ่มนีท่ี้เป็นลูกค้าเรา แล้วก็มีน้องม.1 จากเชียงใหม่ มาขอฝึกงานกับเรา 
นกัเขียนแก่ๆ อย่างพ่ีหนุ่ม โตมร เขาก็รู้จกั กลุ่มคอ่นข้างจะกว้าง (ณัฐชนน มหาอิทธิดล, 
การสมัภาษณ์, 10 เมษายน 2558) 

  บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ Salmon Books กล่าวถึงผลตอบรับว่าดีมาก เม่ือมีคนรับรู้
ถึงส านกัพิมพ์มากขึน้ ยอดไลค์และยอดขายก็เพิ่มขึน้ตามล าดบั 

ผลตอบรับท่ีกลบัเข้ามามนัดี ยอดไลค์ (Like) ยอดแชร์ (Share) การออกบทูครัง้แรกท่ีเรา
รู้สึกเหมือนกับว่าโดนผีหลอก นกัเขียนของเราท่ีดงัๆตอนนี ้อย่าง “สเลดทอย (SAHRED 
TOY)” “ทีปกร” ก็เคยผ่านจดุท่ีแบบไม่มีใครมาขอลายเซ็น กลายเป็นว่ามีคนท่ีเคยเห็นเรา
มาก่อน พอเราออกไปข้างนอก ก็พบว่าคนมีปฏิกิริยากับเราประมาณนี ้และผลตอบรับดี
มาก เร่ืองยอดขายมนัสะท้อนอยู่แล้ว เม่ือมีคนเห็นมากขึน้ ยอดขายเราก็ไม่ตก ยอดขาย
เราพุง่ขึน้ตลอด (ณฐัชนน มหาอิทธิดล, การสมัภาษณ์, 10 เมษายน 2558) 
กลุ่มเป้าหมายของส านกัพิมพ์ A Book เจ้าหน้าท่ีส่ือสารการตลาด ส านกัพิมพ์ A Book 

กล่าวว่า คือช่วงอาย ุ20-30 ปี และได้รับการตอบรับผ่านการพดูคยุของกลุ่มเป้าหมายบนเพจของ
ส านกัพิมพ์ ท าให้เป็นการเช่ือมโยงกลุม่เป้าหมายใหมเ่พิ่มขึน้ 

โดยกลุ่มเป้าหมายของส านกัพิมพ์ A Book คือช่วงอาย ุ20-30 ปี และช่วงอาย ุ30-40 ปีก็
ยงัมีเหมือนกนั แตก่ลุม่เดก็ๆก็จะคอ่นข้างน้อยลง 
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ภาพท่ี 4.8  แสดงการตอบรับบนส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ของส านกัพิมพ์ 
A Book 

 

ยุคนีเ้ป็นยุคของการแท็ก (Tag) คน ปีท่ีแล้วกับปีนี ้ชัดเจนมากว่าเป็นพฤติกรรมคน
ออนไลน์  แท็ก (Tag) เพ่ือนมาดน่ีูสิ อยากได้ ไม่ได้เก่ียวกบัส านกัพิมพ์ A Book เลย จาก 
50 ความคดิเห็น 25 ความคดิเห็น คือการแท็ก (Tag) เพ่ือน มาดน่ีูสิ แล้วก็มาคยุกนัในเพจ 
โดยไมไ่ด้เก่ียวกบัเราเลย มนัเป็นพฤตกิรรมท่ีแปลกเหมือนกนั แท็ก (Tag) มนัเป็นการเรียก
เพ่ือนมาโดยตรง เป็นการเช่ือมโยงเครือขา่ยเพ่ือน พวกคอนเสิร์ตจะมีกิจกรรมแจกตัว๋ฟรีให้
ชวนเพ่ือน ของส านกัพิมพ์ A Book ก็จะมีเช่นกนั (เชรษฐพงศ์ ชปูระดิษฐ์, การสมัภาษณ์, 
29 มีนาคม 2558) 

  บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ Happening กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายของส านกัพิมพ์ว่า 
เป็นกลุ่มท่ีให้ติดตามส านักพิมพ์อยู่แล้ว และมีการปฏิสัมพันธ์เพ่ือแสดงความช่ืนชอบ ดัง 
บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ happening กลา่ว 
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ภาพท่ี 4.9 แสดงการเจริญเตบิโตของส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ของ
ส านกัพิมพ์ happening 

 
พอแบง่กลุม่ได้ สว่นใหญ่จะเป็นแฟน happening อยู่แล้ว เช่นโพสต์เนือ้หาไปแล้วเขารู้จกั 
หรือถกูใจศิลปินท่ีอยู่บนหน้าปกก็จะมาบอก มาแสดงความช่ืนชอบ กดไลค์บ้าง แชร์บ้าง 
แสดงอะไรบางอย่างให้รู้ว่าเป็นแฟนของเรา ถ้าเป็นกิจกรมเล่นเกมส์ ส่วนท่ีไม่ได้เป็นแฟน
เราก็มา จนกระทัง่น้องท่ีเขาดแูลก็เร่ิมจบัได้ว่าคนไหนท่ีเป็นแก๊งล่าของรางวลั บางคนใน
หน้าเฟซบุ๊กเขาก็จะเต็มไปด้วยแชร์จากแบรนด์ต่างๆ น้องเขาก็จะกรองว่าคนนีไ้ม่ได้แล้ว
กนั เพราะว่าแชร์จากแบรนด์ตา่งๆมากเหลือเกิน เราอยากจะให้ของรางวลักบัแฟนๆของ
เราไว้ก่อนมากกว่า รู้สึกว่า happening ท าเฟซบุ๊กมา 2-3 ปี แล้ว แตย่งัมีคนใหม่ๆเข้ามา
กดไลค์อยู่เร่ือยๆ ยอดเติบโตขึน้เร่ือย ตัง้ใจว่าในปีนีต้้องทะลแุสนให้ได้  (วิภว์ บรูพาเดชะ, 
การสมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2558) 
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4.5 ปัจจัยอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุนของการส่ือสารการตลาดของ
ส านักพมิพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction)บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 
  ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัจจยัอุปสรรคท่ีสองจากสามส านกัพิมพ์พบคือ ลกัษณะ
นิสัยของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความแตกต่างกัน ต้องมีการปรับตัวเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมายท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ในขณะท่ีอีกหนึ่งส านกัพิมพ์พบ
อุปสรรคจากนโยบายลดการแสดงข่าวสารของส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือเพิ่มรายได้จากการซือ้
โฆษณา และพบวา่ ปัจจยัสนบัสนนุของส่ือสงัคมออนไลน์เป็นส่วนช่วยในการส่ือสารและเช่ือมโยง
กบักลุม่เป้าหมายได้ดี 

บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์  Happening กล่าวถึงปัจจัยสนับสนุนของส่ือสังคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) วา่ เป็นตวัชว่ยในการเพิ่มกลุม่เป้าหมายได้ดีมาก 

เฟซบุ๊กเป็นส่ือรุ่นใหม่ เป็นตวัช่วยท่ีดีมากๆ ท าให้ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ท่ีอาจจะไม่เคยรู้จัก 
Happening มาก่อน เพิ่งมาเห็นแล้วมาตามกดไลค์ (Like) เพจ (Facebook Page)  ตาม
กดไลค์ (Like) ปกเก่าๆของ Happening ก็จะรู้ได้ว่า คนนีเ้ขาเพิ่งรู้จกั happening แล้วก็
มนัเป็นส่ือท่ีคอ่นข้างท้าทายในการบริหารจดัการ เพราะเหมือนจะมีกฎระเบียบของมนัเอง 
ต้องมีไซต์ (Size) เทา่นีถ้ึงจะเหมาะสม ต้องโพสต์ให้ได้เท่านีจ้ะได้ไม่ยาวเกินไป ไม่ต้องกด
อ่านตอ่(Read More) จะเป็นเร่ืองการวางแผนตัง้เวลาโพสต์ เวลาไหนถึงจะเหมาะ ข้อมลู
ในการโพสต์เยอะมาก ในวนัหนึ่งต้องโพสต์ไป 8 โพสต์อย่างนีจ้ะท าอย่างไรดีให้เหมาะสม 
(วิภว์ บรูพาเดชะ, การสมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2558) 

  ด้านปัจจยัอปุสรรค บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ Salmon Books กล่าวถึงข้อเสียด้าน
หนึง่ของส่ือสงัคมออนไลน์ว่า อาจเป็นการบม่เพาะลกัษณะนิสัยบางอย่างกบักลุ่มเป้าหมายท่ียงัมี
วิจารณญาณไมม่ากพอ เม่ือส านกัพิมพ์เป็นผู้บริการจงึโต้แย้งได้ไมม่ากนกั  

ส านกัพิมพ์ Salmon เป็นส านกัพิมพ์ท่ีใจดีมาก ใครโวยเรา เรายกมือยอมแพ้เลย อย่างคน
ท่ีบอกวา่รอเรา 6 ชัว่โมง เขาอาจจะไมไ่ด้รอเราจริงๆ แตเ่ราก็เอาหนงัสือให้เขาฟรีๆ อาจท า
ให้คนติดนิสยัว่าก็โพสต์บน่สิ เด๋ียวเขาก็เอาหนงัสือให้เราเอง หรือบางคนเราตอบช้าไป 2 
ชัว่โมง เขาก็โวยวาย อนันีเ้ป็นอ านาจของคนท่ีใช้ส่ือออนไลน์  (Social Media) แล้วเขาใช้
มนัไมถ่กู ท างานกบัคนออนไลน์ยากมาก แตก็่ต้องท า เราจะไปโวยวายคืนเขาก็ไม่ได้ (ณฐั
ชนน มหาอิทธิดล, การสมัภาษณ์, 10 เมษายน 2558) 
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  ในขณะท่ี เจ้าหน้าท่ีส่ือสารการตลาด ส านกัพิมพ์ A Book ประสบปัญหาด้านลกัษณะ
นิสยัของกลุ่มเป้าหมายเช่นกนั ส านกัพิมพ์ต้องเรียนรู้ท่ีจะจดัการการส่ือสารเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการกลุม่เป้าหมาย  

เฟซบุ๊ ก (Facebook) มีระบบท่ีตัง้เวลาได้ล่วงหน้า ลงแล้วไปตัง้ค่าให้โพสต์ในเวลาท่ี
ต้องการ แตม่นัก็เป็นปัญหาเหมือนกนัว่า คนคิดว่าเราท างานตลอดเวลา อินบ็อก (Inbox) 
เข้ามาถล่มทลาย แตไ่ม่ตอบเขา แต่ท าไมประชาสมัพนัธ์ได้ ก็จะได้รับค าบน่ แตจ่ริงๆ ตัง้
เวลาไว้ เวลาท่ีตัง้ไว้ก็มี บา่ยสาม หกโมง สามทุ่ม แตเ่สาร์อาทิตย์คอ่นข้างจะกว้างๆ เพราะ
คนออนไลน์เยอะ ต้องค านึงบ้างเหมือนกัน เพราะถ้าโพสต์ติดกัน คนจะเบื่อ คนจะเห็น
โพสต์ซ า้กนัแล้วก็ไม่คอ่ยกดไลค์(Like)  ได้ไลค์ (Like) น้อย มนัเป็นการศกึษาแบบไม่ได้มี
ทฤษฎีอะไรเลย เกิดจากใจรัก เล่มนีดี้เลยอยากประชาสัมพันธ์ออกไป (เชรษฐพงศ์ ชู
ประดษิฐ์, การสมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 

  นอกจากนี ้บรรณาธิการบริหารส านกัพิมพ์ Happening เพิ่มเติมถึงปัจจยัอปุสรรคว่า เม่ือ
นโยบายลดการแสดงข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายของส่ือบีบผู้ ใช้งานให้ซือ้โฆษณา ท าให้ส านกัพิมพ์
ต้องหาชอ่งทางท่ีรองรับการส่ือสารกบักลุม่เป้าหมายท่ียัง่ยืน 

ในมมุกลบัก็จะเป็นส่ือท่ีมีความเส่ียง ในการท่ีโพสต์ข้อมลูมากเกินไป เพราะว่าอย่างท่ีรู้กนั 
ไม่รู้ ว่าความจริงหรือลือกันมา เฟซบุ๊ก (Facebook) จะตัง้การแสดงให้คนเห็นน้อยลง
เร่ือยๆ แตก่่อนโพสต์ครัง้หนึ่งคนท่ีกดไลค์จะเห็นสกั 50% ของคนท่ีกดไลค์ (Like)  ตอนนี ้
เหลือไม่ถึง50% แล้ว น้อยมาก โพสต์ท่ีคนไม่คอ่ยสนใจ ไม่คอ่ยกดไลค์ คนเห็นน้อยมาก 
เพียงหลกัร้อย ทัง้ท่ีมีคนกดไลค์ (Like) เกือบแสนคน แต่โพสต์ท่ีมีคนสนใจก็จะถูกแชร์
ต่อไปเร่ือยๆ ซึ่งกลายเป็นว่าท าไปท ามา ถึงจะมียอดคนกดไลค์ (Like) เยอะ แต่ว่าไม่
นา่สนใจ มนัก็จะไปไมถ่ึงคนเหมือนกนั กลายเป็นว่าการท่ีบีบขอบเขตการเผยแพร่ลงเยอะ
มาก อาจต้อง ซือ้โฆษณาในเฟสบุ๊ก (Facebook  Ads) เพิ่มขึน้ เน้นกระตุ้นโพสต์หลกั 
แนวโน้มในการให้คนเห็นโพสต์เหมือนจะน้อยลง แล้วพยายามบีบให้เราซือ้โฆษณาใน
เฟสบุ๊ก (Facebook  Ads) เพิ่มขึน้เร่ือยๆ  
คดิวา่เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นตวัช่วยท่ีดี แตพ่ึ่งพามากไปก็ล าบากเหมือนกนั หลายคนท่ี
ท า เป็นลกัษณะเว็บไซต์ ดนู่าจะใช้งานได้ดีกว่า Happening ก็มีแผนจะปรับปรุงเว็บไซต์
ในกลางปี ให้เต็มรูปแบบมากขึน้ เข้าถึงง่ายขึน้ เวลาโพสต์เนือ้หาลงในเว็บไซต์มีพืน้ท่ี
มากกว่า แล้วค่อยเช่ือมกลับมาท่ีเฟซบุ๊ ก (Facebook) ก็ได้ ให้ส่ือทุกส่ือเช่ือมโยงกัน  
เฟซบุ๊ก (Facebook) มีความเส่ียงมากขึน้ทกุวนั การมีเว็บไซต์เป็นของตวัเองน่าจะสบาย
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ใจกว่า เพราะสามารถควบคมุมนัได้เอง (วิภว์ บรูพาเดชะ, การสมัภาษณ์, 14 มีนาคม 
2558) 

 



บทที่ 5 
 

ผลการวจิัยเชงิปริมาณ 

  การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Marketing Communication Strategy and Perceived Image of 
Creative Non-Fiction Publishers through Social Networking Sites) ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาใน
รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีเคยเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ในส่วนเนือ้หาเก่ียวกบัเพจส านกัพิมพ์ท่ีผลิตเนือ้หาด้านสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งผลการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
สว่น ดงันี ้

5.1   ข้อมลูด้านลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอยา่ง 
5.2   ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่าย 
  สงัคมออนไลน์ 
5.3   ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
5.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 
  จากผลการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน แจกแจงผลได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 5.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 179 44.8 
หญิง 221 55.3 
รวม 400 100.0 

  
 จากตารางท่ี 5.1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.3 และเพศชาย จ านวน 179 คน คดิเป็นร้อยละ 44.8 

 

 

ภาพท่ี 5.1  แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 5.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

15-20 ปี 32 8.0 
21-30 ปี 336 84.0 
31-40 ปี 32 8.0 
รวม 400 100.0 

  
 จากตารางท่ี 5.2  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 336 คน 
คดิเป็นร้อยละ 84 รองลงมาคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอาย ุ15-20 ปี และ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 
เทา่ๆ กนั 

44.8% 

55.3% 

ชาย หญิง 
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ภาพท่ี 5.2  แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
 
ตารางท่ี 5.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 

 สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 364 91.0 
สมรส 36 9.0 
รวม 400 100.0 

  
 จากตารางท่ี 5.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 364 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91 และสถานภาพสมรส จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9 
 

 
 
ภาพท่ี 5.3 แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 

 
 

8% 

84% 

8% 

15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 

91% 

9% 
โสด สมรส 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามการศกึษา 
 

 การศกึษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 33 8.3 

ปริญญาตรี 303 75.8 
สงูกวา่ปริญญาตรี 64 16.0 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 5.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาคือ ระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 16 ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
ตามล าดบั 
 

 
 

ภาพท่ี 5.4 แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามการศกึษา 
 

ตารางท่ี 5.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

 อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศกึษา 86 21.5 
รัฐวิสาหกิจ รับราชการ 31 7.8 

อื่นๆ 37 9.3 
พนกังานบริษัทเอกชน 202 50.5 

เจ้าของกิจการ 44 11.0 
รวม 400 100.0 

8.3% 

75.8% 

16.0% 
ประถมศกึษา มธัยมศกึษา 
อนปุริญญา หรือเทียบเทา่ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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  จากตารางท่ี 5.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.5 เจ้าของกิจการ จ านวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 11 รับจ้าง และอ่ืนๆ จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.3 รัฐวิสาหกิจ/รับราชการ จ านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั 
 

 
 

ภาพท่ี 5.5 แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

ตารางท่ี 5.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 
 

 รายได้ตอ่เดือน จ านวน ร้อยละ 

น้อยกวา่ หรือเทา่กบั 10,000 บาท 60 15.0 

10,001-20,000 บาท 182 45.5 
20,001-30,000 บาท 109 27.3 

มากกวา่ 30,000 บาทขึน้ไป 49 12.3 

รวม 400 100.0 
  
 จากตารางท่ี 5.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-20,000 
บาท จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 รายได้ตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 60 

21.5% 

7.8% 
9.3% 50.5% 

11.0% 

นกัเรียน/นกัศกึษา รัฐวิสาหกิจ รับราชการ 

รับจ้าง อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ พนกังานบริษัทเอกชน 

เจ้าของกิจการ 
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คน คิดเป็นร้อยละ 15 รายได้ตอ่เดือน มากกว่า 30,000 บาทขึน้ไป จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.3 
 

 
 

ภาพท่ี 5.6 แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 
 

5.1.1 ข้อมูลด้านการรับรู้ข่าวสารโดยรวมของส านักพมิพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท   
       สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  
       ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

  จากผลการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการรับรู้ข่าวสารโดยรวม ของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) จากกลุม่ตวัอยา่ง แจกแจงผลได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
  
ตารางท่ี 5.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามการรับรู้ข่าวสารโดยรวมของ  
          ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(Creative Nonfiction)  
          บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

 การรับรู้ขา่วสารโดยรวมของส านกัพิมพ์บนเครือขา่ย
สงัคมออนไลน์ 

จ านวน ร้อยละ 

เคย 386 96.5 
ไมเ่คย 14 3.5 
รวม 400 100.0 

15.0% 

45.5% 

27.3% 

12.3% 

น้อยกวา่ หรือเทา่กบั 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท มากกวา่ 30,000 บาทขึน้ไป 
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  จากตารางท่ี 5.7 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเกือบทัง้หมดเคยรับรู้ข่าวสารโดยรวมของส านกัพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มีจ านวน 386 คน คดิเป็นร้อยละ 96.5 และกลุ่มตวัอย่างเพียงจ านวน 
14 คน คดิเป็นร้อยละ 3.5 ท่ีไมเ่คยรับรู้ขา่วสารโดยรวมของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

 
 
ภาพท่ี 5.7  แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามการรับรู้ขา่วสารโดยรวมของส านกัพิมพ์ 
        ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคม 
        ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
ตารางที่ 5.8  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาในการรับรู้ข่าวสาร  
           ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
           บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 

ชว่งเวลาในการรับรู้ข่าวสาร  จ านวน ร้อยละ 

06.01 – 9.00 น. 14 3.5 
09.01 – 11.00 น. 53 13.3 
11.01 – 13.00 น. 44 11.0 
13.01 – 15.00 น. 42 10.5 
15.01 – 17.00 น. 38 9.5 
17.01 – 19.00 น. 38 9.5 
19.01 – 21.00 น. 101 25.3 

96.5% 

3.5% 

เคย ไมเ่คย 
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ตารางท่ี 5.8 (ตอ่) 
 

ชว่งเวลาในการรับรู้ข่าวสาร  จ านวน ร้อยละ 

ตัง้แต ่21.00 น. ขึน้ไป 
70 17.5 

รวม 400 100.0 

 

  จากตารางท่ี 5.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ของส านักพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก(Facebook) ในชว่งเวลา 19.01 – 21.00 น. มากท่ีสดุ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 
รองลงมาคือ ชว่งเวลาตัง้แต ่21.00 น. ขึน้ไปจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ช่วงเวลา 21.01 – 
23.00 น. จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ช่วงเวลา 09.01 – 11.00 น. จ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 ช่วงเวลา 11.01 – 13.00 น. จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ช่วงเวลา 13.01 – 
15.00 น. จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ช่วงเวลา 15.01 – 17.00 น. และ 17.01 – 19.00 น. 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ช่วงเวลา 06.01 – 9.00 น. จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
ชว่งเวลา  ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพท่ี 5.8  แสดงร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามช่วงเวลาในการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์  
        ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม 
        ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

3.5% 
13.3% 

11.0% 

10.5% 

9.5% 9.5% 

25.3% 

17.5% 06.01 – 9.00 น. 

09.01 – 11.00 น. 

11.01 – 13.00 น. 

13.01 – 15.00 น. 

15.01 – 17.00 น. 

17.01 – 19.00 น. 

19.01 – 21.00 น. 

ตัง้แต ่21.00 น. ขึน้ไป 
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ตารางที่  5.9  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความถ่ีในการรับรู้ข่าวสาร  
           ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
           บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

 ความถ่ีในการรับรู้ขา่วสาร จ านวน ร้อยละ 

ทกุวนั 191 47.8 
3-4 ครัง้ ตอ่สปัดาห์ 86 21.5 
1-2 ครัง้ ตอ่สปัดาห์ 71 17.8 
สปัดาห์ละครัง้ 29 7.3 

2-3 ครัง้ตอ่เดือน 23 5.8 
รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 5.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก(Facebook) มากท่ีสุดคือ ทุกวนั จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ รับรู้
ขา่วสาร 3-4 ครัง้ ตอ่สปัดาห์ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 รับรู้ข่าวสาร 1-2 ครัง้ ตอ่สปัดาห์ 
จ านวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 17.8 รับรู้ข่าวสารสปัดาห์ละครัง้  จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 
และรับรู้ขา่วสาร 2-3 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที่ 5.9  แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์  
        ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม 
        ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

47.8% 

21.5% 

17.8% 

7.3% 5.8% 
ทกุวนั 

3-4 ครัง้ ตอ่สปัดาห์ 

1-2 ครัง้ ตอ่สปัดาห์ 

สปัดาห์ละครัง้ 

2-3 ครัง้ตอ่เดือน 
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ตารางท่ี 5.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระยะเวลาในการรับรู้ข่าวสาร 
            ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
            บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

 ระยะเวลาในการรับรู้ข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

น้อยกวา่15 นาที 141 35.3 
15-30 นาที 150 37.5 
31-45 นาที 49 12.3 

46 นาที - 1 ชัว่โมง 27 6.8 
มากกวา่ 1 ชัว่โมง 33 8.3 

รวม 400 100.0 
  
 จากตารางท่ี 5.10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้ระยะเวลาในการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มากท่ีสุด คือ 15-30 นาที จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 
รองลงมาคือ น้อยกว่า15 นาที จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ระยะเวลา 31-45 นาที 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 มากกว่า 1 ชัว่โมง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ 46 
นาที - 1 ชัว่โมง จ านวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั 
 

 
 
ภาพที่  5.10  แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาในการรับรู้ข่าวสารของ  
           ส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
           บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

35.3% 

37.5% 

12.3% 
6.8% 

8.3% 
น้อยกวา่15 นาท ี

15-30 นาท ี

31-45 นาท ี

46 นาที - 1 ชัว่โมง 
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5.1.2 ข้อมูลด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ของแต่ละส านักพมิพ์ 
  จากผลการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลกัษณ์ของแต่ละส านกัพิมพ์บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากกลุม่ตวัอยา่ง แจกแจงผลได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
  
ตารางท่ี 5.11  แสดงคา่เฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของ 
            แตล่ะส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 

รายการส านกัพิมพ์ x̄  S.D. 

Salmon Books 2.75 1.154 
A Book   3.22 1.160 
happening 2.71 1.061 
ระหวา่งบรรทดั 2.47 .986 
Nation Books 3.20 .987 
To Share Book 2.42 .993 
วงกลม 2.89 1.086 
KOOB 2.43 1.011 
Her 2.42 1.042 
Inlove-book 2.33 1.048 

 
จากตารางท่ี 5.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาพลักษณ์ของแต่ละ

ส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ A Book มีคา่เฉล่ีย 3.22 รองลงมาคือ ส านกัพิมพ์ Nation Books มี
ค่าเฉล่ีย 3.20 ส านกัพิมพ์ วงกลม มีค่าเฉล่ีย 2.89 ส านกัพิมพ์ Salmon Books มีค่าเฉล่ีย 2.75 
ส านกัพิมพ์ happening มีค่าเฉล่ีย 2.71 ส านกัพิมพ์ ระหว่างบรรทัด มีค่าเฉล่ีย 2.47 ส านกัพิมพ์ 
KOOB มีค่าเฉล่ีย 2.43 ส านกัพิมพ์ Her และส านกัพิมพ์ To Share Book มีค่าเฉล่ีย 2.42 และ
ส านกัพิมพ์ Inlove-book มีคา่เฉล่ีย 2.33 ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 5.11  แสดงข้อมลูการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของแตล่ะส านกัพิมพ์บนเครือขา่ย 
          สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 
5.2 ส่วนที่ 2 การรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพมิพ์ 

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
  จากผลการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูทางด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัปัจจยักระตุ้น
การรับรู้ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) จากกลุ่มตวัอย่าง แจกแจงผลได้ดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

0 
1 
2 
3 
4 

2.75 3.22 2.71 2.47 3.2 2.42 2.89 2.43 2.42 2.33 

การรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของแตล่ะส านกัพิมพ์  
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 

Salmon Books A Book   happening ระหวา่งบรรทดั Nation Books 

To Share Book วงกลม KOOB Her Inlove-book 
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ตารางที่  5.12  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัจจัยกระตุ้ นการรับรู้ของ  
     ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
   บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อม x̄  S.D. ระดบั ล าดบั 

เพ่ือนหรือสงัคมรอบข้างติดตามส านักพิมพ์นัน้ (พบเห็นโดย
บงัเอิญ มิได้ถกูชกัชวน) 

3.86 .844 สงู 1 

ถกูชกัชวนโดยเพ่ือนหรือสงัคมรอบข้างให้ตดิตามส านกัพิมพ์นัน้ 2.98 1.040 ปานกลาง 4 
การมองเห็นส านกัพิมพ์นัน้จากการแบ่งปันบนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

3.71 .829 สงู 2 

ติดตามหลังจากพบเห็นส านักพิมพ์นัน้ผ่านส่ือช่องทางอ่ืนมา
ก่อน 

3.33 .944 ปานกลาง 3 

ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านลกัษณะประจ าตวั x̄  S.D. ระดบั ล าดบั 

ความนา่สนใจของเนือ้หาหนงัสือของส านกัพิมพ์ 3.62 .838 สงู 1 
ความนา่สนใจของเอกลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ 3.47 .858 ปานกลาง 2 
ความนา่สนใจของนกัเขียนของส านกัพิมพ์ 3.38 .948 ปานกลาง 3 

ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านคณุลกัษณะของผู้ รับรู้ x̄  S.D. ระดบั ล าดบั 

ต้องการมองหาหนังสือ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการเขียน
หนงัสือ 

3.06 1.051 ปานกลาง 3 

ต้องการตดิตามนกัเขียนท่ีตนช่ืนชอบ 3.26 1.088 ปานกลาง 2 
ต้องการความผอ่นคลายจากการอา่นหนงัสือ 3.64 .942 สงู 1 
  จากตารางท่ี 5.12 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างได้รับปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อมของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) ส่วนใหญ่ได้รับปัจจยักระตุ้นจากเพ่ือนหรือสงัคมรอบข้าง
ติดตามส านักพิมพ์นัน้ (พบเห็นโดยบงัเอิญ มิได้ถูกชักชวน) มีค่าเฉล่ีย 3.86 รองลงมาคือ การ
มองเห็นส านักพิมพ์นัน้จากการแบ่งปันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 3.71 ติดตาม
หลงัจากพบเห็นส านกัพิมพ์นัน้ผา่นส่ือชอ่งทางอ่ืนมาก่อน มีคา่เฉล่ีย 3.33 และถกูชกัชวนโดยเพ่ือน
หรือสงัคมรอบข้างให้ตดิตามส านกัพิมพ์นัน้ มีคา่เฉล่ีย 2.98 ตามล าดบั 
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  กลุ่มตัวอย่างได้รับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้านลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์ผู้ ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ ก(Facebook) ส่วนใหญ่ได้รับปัจจัยกระตุ้ นจากความน่าสนใจของเนือ้หาหนังสือของ
ส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 3.62 รองลงมาคือ ความน่าสนใจของเอกลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 
3.47 และความนา่สนใจของนกัเขียนของส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 3.38 ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอย่างได้รับปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านคณุลกัษณะของผู้ รับรู้ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก(Facebook) สว่นใหญ่ได้รับปัจจยักระตุ้นจากต้องการความผ่อนคลายจากการอ่านหนงัสือ 
มีค่าเฉล่ีย 3.64 รองลงมาคือ ต้องการติดตามนกัเขียนท่ีตนช่ืนชอบ มีค่าเฉล่ีย 3.26 และต้องการ
มองหาหนงัสือ เพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจในการเขียนหนงัสือมีคา่เฉล่ีย 3.06 ตามล าดบั 
 

5.2.1 ข้อมูลด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประเภทเนือ้หาของส านักพมิพ์บน 
        เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  จากผลการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประเภทเนือ้หาของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) จากกลุม่ตวัอยา่ง แจกแจงผลได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
  
ตารางท่ี 5.13   แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประเภทเนือ้หาของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต 
   เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม 
   ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประเภทเนือ้หาด้านข่าว
ประชาสมัพนัธ์ 

x̄  S.D. ระดบั ล าดบั 

แนะน า หนงัสือออกใหม ่ของส านกัพิมพ์ 3.50 .898 ปานกลาง 1 

แนะน า หนงัสือตีพิมพ์ซ า้ ของส านกัพิมพ์ 3.09 .912 ปานกลาง 7 

แนะน า นกัเขียนประจ า ของส านกัพิมพ์ 3.17 1.015 ปานกลาง 5 

แนะน า นกัเขียนใหม ่ของส านกัพิมพ์ 3.07 .969 ปานกลาง 8 
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ตารางท่ี 5.13  (ตอ่) 
 
การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประเภทเนือ้หาด้านข่าว
ประชาสมัพนัธ์ 

x̄  S.D. ระดบั ล าดบั 

การออกส่ือตา่งๆ ของนกัเขียนและส านกัพิมพ์ 3.27 .869 ปานกลาง 4 

กิจกรรมของส านกัพิมพ์ เชน่ สถานท่ี วนัเวลา 3.28 .885 ปานกลาง 3 

ชอ่งทางการตดิตอ่ส่ือสารของส านกัพิมพ์ 3.30 .906 ปานกลาง 2 

ความคืบหน้าของกระบวนการผลิตหนงัสือ 3.01 .984 ปานกลาง 9 

รางวลัท่ีส านกัพิมพ์ได้รับจากสถาบนัตา่งๆ 3.15 .975 ปานกลาง 6 
โปรโมชัน่การขายของส านกัพิมพ์ 3.52 .971 สงู 1 

ราคาหนงัสือของส านกัพิมพ์ 3.36 1.021 ปานกลาง 4 

การชิงรางวลัจากส านกัพิมพ์ 3.16 .946 ปานกลาง 6 

ชอ่งทางการสัง่ซือ้หนงัสือของส านกัพิมพ์ 3.24 .872 ปานกลาง 5 

ออกบทูขายหนงัสือนอกสถานท่ี 3.43 .923 ปานกลาง 2 

สิทธิพิเศษส าหรับผู้ติดตามส านกัพิมพ์บนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ 

3.41 .956 ปานกลาง 3 

 
  จากตารางท่ี 5.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประเภทเนือ้หาด้านข่าว
ประชาสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก (Facebook) ส่วนใหญ่รับรู้เ นื อ้หาด้านข่าว
ประชาสัมพันธ์เร่ือง การแนะน า หนังสือออกใหม่ ของส านักพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 3.50 รองลงมาคือ 
ชอ่งทางการตดิตอ่ส่ือสารของส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 3.30 กิจกรรมของส านกัพิมพ์ เช่น สถานท่ี วนั
เวลา มีค่าเฉล่ีย 3.28 การออกส่ือต่างๆ ของนักเขียนและส านักพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 3.27 แนะน า 
นักเขียนประจ า ของส านักพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 3.17 รางวัลท่ีส านักพิมพ์ได้รับจากสถาบันต่างๆ มี
คา่เฉล่ีย 3.15 แนะน า หนงัสือตีพิมพ์ซ า้ ของส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 3.09 แนะน า นกัเขียนใหม่ ของ
ส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 3.07แนะน า และความคืบหน้าของกระบวนการผลิตหนงัสือ มีคา่เฉล่ีย 3.01 
ตามล าดบั 
  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประเภทเนือ้หาด้านข่าวกิจกรรมทางการตลาดของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
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ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) ส่วนใหญ่รับรู้เนือ้หาด้านข่าวกิจกรรมทางการตลาดเร่ือง 
โปรโมชัน่การขายของส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 3.52 รองลงมาคือ ออกบทูขายหนงัสือนอกสถานท่ี มี
คา่เฉล่ีย 3.43 สิทธิพิเศษส าหรับผู้ติดตามส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 3.41 
ราคาหนงัสือของส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 3.36 ช่องทางการสัง่ซือ้หนงัสือของส านกัพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 
3.24 และการชิงรางวลัจากส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 3.16 ตามล าดบั 
 

5.2.2 ข้อมูลด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสาร 
  จากผลการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) จากกลุม่ตวัอยา่ง แจกแจงผลได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่  5.14  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้รูปแบบการส่ือสารของ 
   ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน 
   เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
การรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัรูปแบบการ

สือ่สาร 
x̄  S.D. ระดบั ล าดบัท่ี 

ภาพนิ่ง เช่น ภาพบรรยากาศ ภาพ
บคุคล 

3.94 .849 สงู 1 

ภาพเคลื่อนไหว เช่น วีดิโอภาพจาก 
Youtube หรือแหลง่อื่นๆ 

3.43 .960 ปานกลาง 5 

ภาพข้อความ เช่น ภาพที่ระบขุ้อความ
เก่ียวกับการตลาด ราคา ผลิตภณัฑ์ 
เชิญชวนร่วมกิจกรรมตา่งๆ 

3.60 .865 สงู 2 

ลงิค์เว็บไซต์ (Website) 3.49 .944 ปานกลาง 3 
ข้อความปกติ เช่น ข้อความบนสเตตสั 3.44 .992 ปานกลาง 4 

 
  จากตารางท่ี 5.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ส่วนใหญ่รูปแบบการส่ือสารประเภท  ภาพนิ่ง เช่น ภาพ
บรรยากาศ ภาพบุคคล มีค่าเฉล่ีย 3.94 รองลงมาคือ ภาพข้อความ เช่น ภาพท่ีระบุข้อความ
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เก่ียวกับการตลาด ราคา ผลิตภัณฑ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.60 ลิงค์เว็บไซต์ 
(Website) มีค่าเฉ ล่ีย 3.49 ข้อความปกติ  เช่น ข้อความบนสเตตัส มีค่าเฉ ล่ีย 3.44 และ
ภาพเคล่ือนไหว เชน่ วีดโิอภาพจาก Youtube หรือแหลง่อ่ืนๆ มีคา่เฉล่ีย 3.43 ตามล าดบั 
 

5.2.3 ข้อมูลด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ 
  จากผลการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก(Facebook) จากกลุม่ตวัอยา่ง แจกแจงผลได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
  
ตารางท่ี 5.15   แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับเพศ  
   และภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
    (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
ภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สกึตอ่สินค้าและบริการ x̄  S.D. ระดบั ล าดบัท่ี 

ส านกัพิมพ์ท่ีตดิตามมอบความเป็นกนัเองแก่ผู้อา่น 3.65 .807 สงู 3 

ส านกัพิมพ์ท่ีติดตามมองเห็นความส าคญัในการแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้อา่น 

3.72 .816 สงู 2 

ส านักพิมพ์ท่ีติดตามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ อ่านผ่านช่อง
ทางการส่ือสารบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอ 

3.79 .878 สงู 1 

ส านกัพิมพ์ท่ีตดิตามมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในกลุม่สงัคม 3.66 .791 สงู 1 

ส านกัพิมพ์ท่ีติดตามได้รับการยกย่องจากสงัคมรอบข้างว่าเป็นผู้ มี
ความคดิสร้างสรรค์ 

3.63 .861 สงู 3 

ส านกัพิมพ์ท่ีติดตามได้รับการยกย่องว่าสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่
บคุคลทัว่ไป 

3.65 .866 สงู 2 

ส านกัพิมพ์ท่ีตดิตามมีความเข้าใจในความต้องการของผู้อา่น 3.64 0.877 สงู 6 

ส านกัพิมพ์ท่ีตดิตามให้บริการท่ีสะดวกสบายตอ่การซือ้หนงัสือผ่าน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

3.62 0.839 สงู 7 

ส านักพิมพ์ท่ีติดตามมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเนือ้หาและ
รูปเลม่ 

3.74 0.861 สงู 3 
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ตารางท่ี 5.15 (ตอ่)  
 
ภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สกึตอ่สินค้าและบริการ x̄  S.D. ระดบั ล าดบัท่ี 

ส านกัพิมพ์ท่ีตดิตามมีคณุภาพของนกัเขียนท่ีดี 3.75 0.863 สงู 2 

ส านกัพิมพ์ท่ีติดตามมีเอกลกัษณ์หนงัสือเฉพาะ โดดเดน่ชดัเจน มี
ความหลากหลายทางด้านเนือ้หา 

3.85 0.851 สงู 1 

ส านกัพิมพ์ท่ีติดตามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีปฏิสมัพนัธ์ การถาม
ตอบได้ดี 

3.68 0.819 สงู 5 

ส านักพิมพ์ท่ีติดตามมีความคิดสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์
ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 

3.72 0.841 สงู 4 

 
จากตารางท่ี 5.15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาพลักษณ์ด้านคณุค่าทาง

อารมณ์ความรู้สึกตอ่สินค้าและบริการของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู สว่นใหญ่รับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สึกตอ่สินค้าและ
บริการของส านักพิมพ์ท่ีติดตามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ อ่านผ่านช่องทางการส่ือสารบน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอ มีคา่เฉล่ีย 3.79 รองลงมาคือ ส านกัพิมพ์ท่ีติดตามมองเห็น
ความส าคญัในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้อ่าน มีค่าเฉล่ีย 3.72 และส านกัพิมพ์ท่ีติดตามมอบความ
เป็นกนัเองแก่ผู้อา่น มีคา่เฉล่ีย 3.65ตามล าดบั 
   กลุม่ตวัอยา่งรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ด้านคา่นิยมทางสงัคมของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท 
เฟซบุ๊ก(Facebook) โดยรวมอยู่ในระดบัสงู ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ด้านคา่นิยม
ทางสงัคมของส านกัพิมพ์ท่ีตดิตามมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในกลุ่มสงัคม มีคา่เฉล่ีย 3.66 รองลงมา
คือ ส านกัพิมพ์ท่ีติดตามได้รับการยกย่องว่าสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่บคุคลทัว่ไป มีค่าเฉล่ีย 3.65 
และ ส านักพิมพ์ท่ีติดตามได้รับการยกย่องจากสังคมรอบข้างว่าเป็นผู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
คา่เฉล่ีย 3.63 ตามล าดบั 
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 กลุ่มตวัอย่างรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ด้านคณุภาพการรับรู้และความคาดหวงัต่อ
การท างานของสินค้าและบริการของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู สว่นใหญ่รับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ด้านคณุภาพการรับรู้และความคาดหวงัตอ่การ
ท างานของสินค้าและบริการของส านกัพิมพ์ท่ีติดตามมีเอกลกัษณ์หนงัสือเฉพาะ โดดเดน่ชดัเจน มี
ความหลากหลายทางด้านเนือ้หา มีคา่เฉล่ีย 3.85 รองลงมาคือ ส านกัพิมพ์ท่ีติดตามมีคณุภาพของ
นักเขียนท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.75 ส านักพิมพ์ท่ีติดตามมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเนือ้หาและ
รูปเล่ม มีค่าเฉล่ีย 3.74 ส านักพิมพ์ท่ีติดตามมีความคิดสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.72 ส านกัพิมพ์ท่ีติดตามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีปฏิสมัพนัธ์ การถาม
ตอบได้ดี มีคา่เฉล่ีย 3.68 ส านกัพิมพ์ท่ีติดตามมีความเข้าใจในความต้องการของผู้อ่าน  มีคา่เฉล่ีย 
3.64 และส านักพิมพ์ท่ีติดตามให้บริการท่ีสะดวกสบายต่อการซือ้หนังสือผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ มีคา่เฉล่ีย 3.62 ตามล าดบั 

  
5.3 ส่วนที่ 3  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  

1) ด้านเพศ 
เพศท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท

สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
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ตารางที่  5.16  แสดงความแตกต่างระหว่างเพศกบัการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา 
            ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
            ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 

เพศกบัการรับรู้ขา่วสารของ
ส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ 

ชาย (N=179) หญิง(N=221) 

T Sig 
x̄  S.D. x̄  S.D. 

ปั จ จั ย ก ร ะ ตุ้ น ก า ร รั บ รู้ ด้ า น
สภาพแวดล้อม 

3.4609 0.54167 3.4762 0.59472 -0.267 0.790 

ปัจจัยกระตุ้ นการรับรู้ด้านลักษณะ
ประจ าตวั 

3.4637 0.66883 3.5098 0.78337 -0.635 0.790 

ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านคณุลกัษณะ
ของผู้ รับรู้ 

3.4637 0.66883 3.5098 0.78337 -0.635 0.790 

ประเภทเนือ้หาด้านขา่วประชาสมัพนัธ์ 3.2384 0.65651 3.1735 0.70187 0.947 0.344 
ประเภทเนือ้หาด้านข่าวกิจกรรมทาง
การตลาด 

3.2877 0.700 3.40 .756 -1.562 0.119 

รูปแบบการสือ่สารประเภภาพน่ิง 3.80 .842 4.05 .841 -2.846 .005 
รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ป ร ะ เ ภ ท
ภาพเคลือ่นไหว 

3.34 .924 3.50 .985 -1.688 .092 

รู ปแบบการสื่ อสา รประ เภทภาพ
ข้อความ 

3.48 .889 3.69 .835 -2.398 .017 

รูปแบบการสือ่สารประเภทลงิค์เว็บไซต์ 
(Website) 

3.37 .886 3.58 .981 -2.300 .022 

รูปแบบการสื่อสารประเภทข้อความ
ปกติ 

3.23 .976 3.60 .975 -3.801 .000 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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  จากตารางท่ี 5.16 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ
ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลกัษณะประจ าตวั และด้านคณุลกัษณะของผู้ รับรู้
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  
   กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประเภทเนือ้หาด้านข่าว
ประชาสมัพนัธ์และด้านขา่วกิจกรรมทางการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารประเภท
ภาพนิ่ง ภาพข้อความ ลิงค์เว็บไซต์ (Website) และข้อความปกติของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  
 ยกเว้นการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารประเภทภาพเคล่ือนไหวของส านกัพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  

2) ด้านอาย ุ
2.1) อายท่ีุแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ของส านกัพิมพ์

ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(creative nonfiction)บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook)ท่ีแตกตา่งกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

ตารางท่ี 5.17   แสดงความแตกตา่งระหว่างอายกุบัการรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ของส านกัพิมพ์  
   ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่าย 
   สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
อายกุบัการรับรู้รูปแบบ
การสือ่สารของส านกัพิมพ์

บนเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน์ 

15-20 ปี (N=32) 21-30 ปี(N=336) 31-40 ปี (N=32) 

F Sig 
x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้าน
สภาพแวดล้อม 

3.3125 .61566 3.4933 .57866 3.3750 .39656 1.949 .144 

ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้าน
ลกัษณะประจ าตวั 

3.4063 .75127 3.4940 .74955 3.5208 .53506 .241 .786 

ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้าน
คณุลกัษณะของผู้ รับรู้ 

3.4063 .75602 3.3135 .85863 3.2813 .56231 .216 .806 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
  จากตารางท่ี 5.17 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกตา่งกัน มีผลต่อการรับรู้ปัจจยักระตุ้น
การรับรู้ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลกัษณะประจ าตวั และด้านคณุลกัษณะของผู้ รับรู้ของส านกัพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 อายท่ีุแตกตา่งกนั มี
ผลตอ่การรับรู้ประเภทเนือ้หาด้านข่าวประชาสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ี
แตกตา่งกนั  

2.2) อายท่ีุแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ประเภทเนือ้หาของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก(Facebook)ท่ี แตกตา่งกนั  
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ตารางท่ี 5.18  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอายกุบัการรับรู้ประเภทเนือ้หาด้านข่าวประชาสมัพนัธ์ 
                      ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
                      บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 
 
อายกุบัการรับรู้รูปแบบ

การส่ือสารของ
ส านกัพิมพ์บน
เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

15-20 ปี (N=32) 21-30 ปี (N=336) 31-40 ปี (N=32) 

F Sig 
x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ประเภทเนือ้หาด้าน
ขา่วประชาสมัพนัธ์ 

3.3854 .88933 3.1835 .66954 3.2188 .55698 1.292 .276 

ประเภทเนือ้หาด้าน
ขา่วกิจกรรมทาง
การตลาด 

3.3646 .70258 3.3606 .75222 3.2396 .55348 .402 .669 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.18 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ประเภทเนือ้หา
ด้านข่าวประชาสมัพนัธ์และด้านข่าวกิจกรรมทางการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  
 

2.3) อายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้รูปแบบการส่ือสารของส านักพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
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ตารางท่ี 5.19  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอายกุบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารของส านกัพิมพ์ 
            ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ย 
            สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
อายกุบัการรับรู้รูปแบบ
การสือ่สารของส านกัพิมพ์

บนเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน์ 

15-20 ปี 

(N=32) 
21-30 ปี(N=336) 

31-40 ปี 

(N=32) F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

รูปแบบการสือ่สารประเภท
ภาพเคลือ่นไหว 

3.28 .772 3.46 .992 3.25 .762 1.059 .348 

รูปแบบการสือ่สารประเภท
ภาพข้อความ 

3.38 .871 3.63 .879 3.50 .672 1.434 .240 

รูปแบบการสือ่สารประเภท
ภาพน่ิง 

3.84 .808 3.98 .848 3.59 .837 3.261 .039* 

รูปแบบการสือ่สารประเภท
ลงิค์เว็บไซต์ (Website) 

3.13 .707 3.54 .980 3.28 .634 3.723 .025* 

รูปแบบการสือ่สารประเภท
ข้อความปกติ 

3.16 1.051 3.50 .993 3.00 .762 5.242 .006* 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.19 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้รูปแบบการ
ส่ือสารประเภทภาพเคล่ือนไหว ภาพข้อความของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก (Facebook) ท่ีไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  
  ยกเว้นรูปแบบการส่ือสารประเภทภาพนิ่ง ลิงค์เว็บไซต์ (Website) และข้อความปกติของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ดงัตารางท่ี 
5.20 
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ตารางท่ี 5.20  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอายกุบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทภาพนิ่ง 
            ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
            บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
แหลง่ความแปรปรวน SS df MS f Sig 
ระหวา่งกลุม่ 4.646 2 2.323 3.261 .039* 
ภายในกลุม่ 282.792 397 .712 

  
รวม 287.438 399 

   
 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.20 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้รูปแบบการ
ส่ือสารประเภทภาพนิ่งของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และได้ท าการเปรียบเทียบวิเคราะห์รายคู่ (Post Hoc) ต่อ ในผลการ
วิเคราะห์ดงัตารางท่ี 5.21 
 
ตารางที่ 5.21  แสดงการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ียอายกุบัการรับรู้รูปแบบการ 
              ส่ือสารประเภทภาพนิ่งของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
            (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
 

อายุ x̄  S.D. 15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 

15-20 ปี 3.84 .808    

21-30 ปี 3.98 .848   .014* 
31-40 ปี 3.59 .837  .014*  

รวม 3.94 .849    
 

หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 

  จากตารางท่ี 5.21 เม่ือท าการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการ
ทดสอบของ LSD พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภท
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ภาพนิ่งของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกบั กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ31-40 ปี
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

2.4) อายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทลิงค์
เว็บไซต์ (Website) ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
 

ตารางท่ี 5.22   แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบระหว่างอายุกับการรับรู้รูปแบบการส่ือสาร  
   ประเภทลิงค์เว็บไซต์ (Website) ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง 
   สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก  
   (Facebook) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS f Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 6.552 2 3.276 3.723 .025* 
ภายในกลุ่ม 349.385 397 .880 

  
รวม 355.938 399 

   
 

หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.22 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้รูปแบบการ
ส่ือสารประเภทลิงค์เว็บไซต์ (Website) ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และได้ท าการเปรียบเทียบวิเคราะห์รายคู ่(Post Hoc) ตอ่ ในผล
การวิเคราะห์ดงัตารางท่ี5.23 
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ตารางท่ี 5.23  แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบน 
            มาตรฐานของอายกุบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทลิงค์เว็บไซต์ (Website)  
            ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
            บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

อาย ุ x̄  S.D. 15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 

15-20 ปี 3.84 .707  .017*  

21-30 ปี 3.98 .980 .017*   
31-40 ปี 3.59 .634    

รวม 3.49 .944    

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
  จากตารางท่ี 5.23 เม่ือท าการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการ
ทดสอบของ LSD พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทลิงค์
เว็บไซต์ (Website) ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  (Creative 
Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกบั กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีมีอาย ุ21-30 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

2.5) อายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทข้อความ
ปกติของส านกัพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  

 
ตารางท่ี 5.24   แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอายกุบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทข้อความ 
   ปกติของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  (Creative  
   Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 
แหลง่ความแปรปรวน SS df MS f Sig 

ระหวา่งกลุม่ 10.094 2 5.047 5.242 .006* 
ภายในกลุม่ 382.216 397 .963 

  
รวม 392.310 399 
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 จากตารางท่ี 5.24 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้รูปแบบการ
ส่ือสารประเภทข้อความปกติของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(Creative 
Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก (Facebook) ท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และได้ท าการเปรียบเทียบวิเคราะห์รายคู่ (Post Hoc) ต่อ ในผลการ
วิเคราะห์ดงัตารางท่ี 5.25 
 
ตารางท่ี 5.25   แสดงการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ของอายุกับการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทข้อความปกติของส านักพิมพ์  
   ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่าย 
   สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

อาย ุ คา่เฉลีย่ S.D. 15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 

15-20 ปี 3.84 1.051    

21-30 ปี 3.98 .993   .006* 
31-40 ปี 3.59 .762  .006*  
รวม 3.44 .992    

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
  จากตารางท่ี 5.25 เม่ือท าการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการ
ทดสอบของ LSD พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภท
ข้อความปกติของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกบั กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ31-
40 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

3) ด้านการศกึษา 
3.1) การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ปัจจัยกระตุ้ นการรับรู้ของ

ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
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ตารางท่ี 5.26   แสดงความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการรับรู้ปัจจัยกระตุ้ นการรับรู้ของ  
   ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน 
   เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
การศกึษากบัการรับรู้
ปัจจยักระตุ้นการรับรู้
ของส านกัพิมพ์
เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

ต ่ากว่าปริญญา
ตรี(N=33) 

ปริญญาตรี
(N=303) 

สงูกวา่ปริญญา
ตรี(N=64) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้าน
สภาพแวดล้อม 

3.4394 .44208 3.4464 .57238 3.5938 .61318 1.817 .164 

ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้าน
ลกัษณะประจ าตวั 

3.4343 .50336 3.4675 .73313 3.6198 .82694 1.239 .291 

ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้าน
คณุลกัษณะของผู้ รับรู้ 

3.3737 .59370 3.2915 .86745 3.4167 .74890 .680 .507 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.26 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ปัจจัย
กระตุ้นการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลกัษณะประจ าตวั และด้านคณุลกัษณะของผู้ รับรู้ของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

3.2) การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ประเภทเนือ้หาด้านข่าว
ประชาสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
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ตารางที่  5.27 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างการศึกษากับการรับรู้ประเภทเนือ้หาด้านข่าว  
                         ประชาสัมพันธ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
           (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 4.412 2 2.206 4.836 .008* 
ภายในกลุม่ 181.099 397 .456 

  
รวม 185.511 399 

   
 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.27 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศกึษาแตกต่างกนั มีผลตอ่การรับรู้ประเภท
เนือ้หาด้านข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และได้ท าการเปรียบเทียบวิเคราะห์รายคู่ (Post Hoc) ตอ่ ในผล
การวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 5.28 

 

ตารางท่ี 5.28  แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบน 

            มาตรฐานของการรับรู้ ประเภทเนือ้หาด้านขา่วประชาสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต 

            เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคม 

            ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) จ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการศกึษา 

            แตกตา่งกนั 

 

การศกึษา x̄  S.D. 
ต ่ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สงูกวา่ 
ปริญญาตรี 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.4545 .76848  .013*  

ปริญญาตรี 3.1448 .67792 .013**  .031* 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.3455 .60958  .031*  
รวม  3.2025 .68187    



123 

  จากตารางท่ี 5.28 เม่ือท าการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการ
ทดสอบของ LSD พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีการรับรู้ประเภท
เนือ้หาด้านข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook)ท่ีแตกตา่งกบั กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีมีการรับรู้
ประเภทเนือ้หาด้านข่าวประชาสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกต่างกับ 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

3.3) การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ประเภทเนือ้หาด้านข่าว
กิจกรรมทางการตลาดของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook)ท่ีแตกตา่งกนั  

 
ตารางท่ี 5.29   แสดงความแตกตา่งระหวา่งการศกึษากบัการรับรู้ประเภทเนือ้หาด้านข่าวกิจกรรม 
   ทางการตลาดของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
   (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 

การศกึษา N x̄  S.D. F Sig. 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 33 3.4293 .62226 
2.746 .065 ปริญญาตรี 303 3.3047 .72946 

สงูกวา่ปริญญาตรี 64 3.5313 .78448 
รวม  400 3.3513 .73370   

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.29 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศกึษาแตกต่างกนั มีผลตอ่การรับรู้ประเภท
เนือ้หาด้านข่าวกิจกรรมทางการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไม่แตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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3.4) การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ รูปแบบการส่ือสารของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
 

ตารางท่ี 5.30   แสดงความแตกตา่งระหวา่งการศกึษากบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารของ 

   ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน 

   เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 

การศกึษากบัการรับรู้
รูปแบบการส่ือสารของ
ส านกัพิมพ์เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ 

ต ่ากว่าปริญญา
ตรี (N=33) 

ปริญญาตรี
(N=303) 

สงูกวา่ปริญญา
ตรี (N=64) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

รูปแบบการสือ่สารประเภท
ภาพน่ิง 

3.82 .769 3.93 .853 4.03 .872 .725 .485 

รูปแบบการสือ่สารประเภท
ภาพเคลือ่นไหว 

3.42 .751 3.47 .976 3.23 .972 1.533 .217 

รูปแบบการสือ่สารประเภท
ภาพข้อความ 

3.45 .754 3.57 .865 3.77 .904 1.775 .171 

รูปแบบการสือ่สารประเภท
ลงิค์เว็บไซต์ (Website) 

3.24 .751 3.51 .952 3.48 .992 1.240 .291 

รูปแบบการสือ่สารประเภท
ข้อความปกติ 

3.12 1.023 3.42 .987 3.66 .963 3.308 .038* 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.30 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้รูปแบบ
การส่ือสารประเภทภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพข้อความ และลิงค์เว็บไซต์ (Website) ของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ยกเว้น
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รูปแบบการส่ือสารประเภทข้อความปกตขิองส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 ดงัตารางท่ี 5.31 
 
ตารางท่ี 5.31    แสดงการเปรียบเทียบระหว่างการศึกษากับการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภท 
    ข้อความปกติของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  
   (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวา่งกลุม่ 6.430 2 3.215 3.308 .038* 
ภายในกลุม่ 385.880 397 .972 

  
รวม 392.310 399 

   
 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 

 จากตารางท่ี 5.31 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้รูปแบบ
การส่ือสารประเภทข้อความปกติของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และได้ท าการเปรียบเทียบวิเคราะห์รายคู ่(Post Hoc) ตอ่ ในผล
การวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 5.32 
 
ตารางท่ี 5.32   แสดงการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ียของการศกึษากับการรับรู้ 
   การส่ือสารประเภทข้อความปกติของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง 
   สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก  
   (Facebook)  
 

การศกึษา x̄  S.D. ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.12 1.023   .012* 
ปริญญาตรี 3.42 .987    
สงูกวา่ปริญญาตรี 3.66 .963 .012*   
รวม  3.44 .992    
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  จากตารางท่ี 5.32 เม่ือท าการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการ
ทดสอบของ LSD พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีการรับรู้รูปแบบการ
ส่ือสารประเภทข้อความปกติของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกบั กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

4) ด้านอาชีพ 
4.1) อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ปัจจัยกระตุ้ นการรับรู้ของ

ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 5.33 แสดงความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการรับรู้ปัจจัยกระตุ้ นการรับรู้ของ  
   ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน 
   เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 
อาชีพกบัการรับรู้
ปัจจยักระตุ้นการ
รับรู้ของส านกัพิมพ์
บนเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ 

นกัเรียน/
นกัศกึษา
(N=86) 

รัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ
(N=31) 

อื่นๆ (N=37) 
พนกังาน

บริษัทเอกชน 
(N=202) 

เจ้าของ
กิจการ 
(N=44) F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ปัจจัยกระตุ้ นการ
รับรู้ด้านสภาพ 
แวดล้อม 

3.456 .66 3.508 .61 3.425 .57 3.502 .53 3.352 .52 .731 .571 

ปัจจัยกระตุ้ นการ
รับรู้ ด้านลักษณะ
ประจ าตวั 

3.511 .80 3.344 .64 3.432 .78 3.547 .72 3.325 .64 1.25 .289 

ปัจจัยกระตุ้ นการ
รั บ รู้ ด้ า น คุ ณ 
ลกัษณะของผู้ รับรู้ 

3.387 .77 3.408 .80 3.243 .96 3.325 .85 3.151 .69 .763 .550 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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 จากตารางท่ี 5.33 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ปัจจยักระตุ้น
การรับรู้ด้านสภาพแวดล้อม ลกัษณะประจ าตวั คณุลกัษณะของผู้ รับรู้ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

4.2) อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ประเภทเนือ้หาของส านักพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 5.34  แสดงความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัการรับรู้ประเภทเนือ้หาของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต 
            เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม 
            ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
อาชีพกบัการรับรู้
ประเภทเนือ้หา
ของส านกัพมิพ์
บนเครือขา่ย
สงัคมออนไลน์ 

นกัเรียน/
นกัศกึษา
(N=86) 

รัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ
(N=31) 

อื่นๆ (N=37) 
พนกังาน

บริษัทเอกชน 
(N=202) 

เจ้าของกิจการ 
(N=44) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

การรับรู้ประเภท
เนือ้หาด้านขา่ว
ประชาสมัพนัธ์ 

3.317 .777 3.211 .614 3.108 .749 3.194 .666 3.088 .513 1.11 .351 

การรับรู้ประเภท
เนือ้หาด้านขา่ว
กิจกรรมทางการ 
ตลาด 

3.457 .794 3.354 .724 3.198 .818 3.356 .723 3.246 .567 1.08 .365 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ประเภท
เนือ้หาด้านขา่วประชาสมัพนัธ์ และขา่วกิจกรรมทางการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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4.3) อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้รูปแบบการส่ือสารของส านกัพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook)ท่ีแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 5.35  แสดงความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารของส านกัพิมพ์ 
   ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่าย 
   สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
อาชีพกบัการรับรู้รูปแบบ

การส่ือสารของ
ส านกัพิมพ์บนเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ 

นกัเรียน/
นกัศกึษา
(N=86) 

รัฐวสิาหกิจ/รับ
ราชการ(N=31) 

อ่ืนๆ (N=37) 
พนกังาน

บริษัทเอกชน 
(N=202) 

เจ้าของกิจการ 
(N=44) F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

รูปแบบการส่ือสาร
ประเภทภาพน่ิง 

3.94 .831 4.10 .597 4.14 .887 3.93 .875 3.70 .851 1.62 .168 

รูปแบบการส่ือสาร
ประเภทภาพเคล่ือนไหว 

3.45 1.01 3.55 .768 3.22 1.00 3.46 .941 3.32 1.02 .770 .545 

รูปแบบการส่ือสาร
ประเภทภาพข้อความ 

3.65 .955 3.55 .768 3.65 .857 3.62 .845 3.36 .838 .974 .421 

รูปแบบการส่ือสาร
ประเภทลิงค์เวบ็ไซต์ 
(Website) 

3.43 1.00 3.48 .769 3.70 1.19 3.48 .910 3.45 .875 .573 .682 

รูปแบบการส่ือสาร
ประเภทข้อความปกติ 

3.43 1.09 3.42 .848 3.57 1.09 3.42 .980 3.41 .871 .184 .947 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.35 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกตา่งกัน มีผลตอ่การรับรู้รูปแบบการ
ส่ือสารประเภทภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพข้อความ ลิงค์เว็บไซต์ (Website) และข้อความปกติ
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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5) ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
5.1) รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลตอ่การรับรู้ปัจจยักระตุ้นการ

รับรู้ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook)ท่ีแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 5.36   แสดงความแตกตา่งระหวา่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือนกบัการรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ 
   ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
   บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนกบัการรับรู้
ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ของ
ส านกัพิมพ์เครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ 

น้อยกวา่ หรือ
เทา่กบั 10,000 
บาท (N=60) 

10,001-20,000 
บาท (N=182) 

20,001-30,000 
บาท (N=109) 

มากกวา่ 
30,000 บาทขึน้
ไป(N=49) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้าน
สภาพแวดล้อม 

3.300 .724 3.533 .524 3.470 .537 3.438 .569 2.590 .053 

ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้าน
คณุลกัษณะของผู้ รับรู้ 

3.183 .900 3.329 .816 3.324 .784 3.428 .889 .829 .478 

ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้าน
ลกัษณะประจ าตวั 

3.283 .834 3.501 .697 3.495 .726 3.680 .710 2.738 .043* 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 

  จากตารางท่ี 5.36 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการ

รับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อม คณุลกัษณะของผู้ รับรู้ของส านกัพิมพ์บนเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ท่ีไม่แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ยกเว้นปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้าน

ลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  (Creative 

Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก (Facebook) ท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 ดงัตารางท่ี 5.37 
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ตารางท่ี 5.37   แสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกบัการรับรู้ปัจจยักระตุ้นการ  
   รับรู้ด้านลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง  
   สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก  
   (Facebook)  
 
แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 4.365 3 1.455 2.738 .043* 
ภายในกลุม่ 210.477 396 .532 

  
รวม 214.842 399 

   
 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.37 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการ
รับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านลกัษณะประจ าตวัของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ี
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และได้ท าการเปรียบเทียบวิเคราะห์รายคู ่(Post Hoc) 
ตอ่ ในผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 5.38 
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ตารางท่ี 5.38   แสดงการเปรียบเทียบรายคู ่(Post Hoc) ของคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ของรายได้เฉล่ียตอ่เดือนการรับรู้ ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านลกัษณะประจ าตวั 

   ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  

            บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 

รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน x̄  S.D. 
น้อยกวา่ หรือ

เทา่กบั 
10,000 บาท 

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

มากกวา่ 
30,000 บาท

ขึน้ไป 

น้อยกวา่ หรือเทา่กบั 10,000 บาท 3.2833 .83435    .005* 
10,001-20,000 บาท 3.5018 .69793     
20,001-30,000 บาท 3.4954 .72665     
มากกวา่ 30,000 บาทขึน้ไป 3.6803 .71024 .005*    
รวม 3.4892 .73379     

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
  จากตารางท่ี 5.38 เม่ือท าการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ด้วยวิธีการ
ทดสอบของ LSD พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนในระดับน้อยกว่า หรือเท่ากับ 
10,000 บาท มีการรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านลกัษณะประจ าตวัของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ท่ีแตกตา่งกบั กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนในระดบัมากกว่า 30,000 บาทขึน้
ไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

5.2) รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ประเภทเนือ้หาของ
ส านกัพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(creative nonfiction)บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook)ท่ีแตกตา่งกนั  
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ตารางที่  5.39  แสดงความแตกต่างระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับการรับรู้ประเภทเนือ้หาของ 
            ส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
            บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนกบัการ
รับรู้ประเภทเนือ้หาของ
ส านกัพิมพ์เครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ 

น้อยกวา่ หรือ
เทา่กบั 

10,000 บาท 
(N=60) 

10,001-20,000 
บาท (N=182) 

20,001-30,000 
บาท (N=109) 

มากกวา่ 
30,000 บาทขึน้
ไป(N=49) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

การรับรู้ประเภทเนือ้หาด้าน
ขา่วประชาสมัพนัธ์ 

3.179 .765 3.230 .672 3.161 .649 3.217 .694 .268 .849 

การรับรู้ประเภทเนือ้หาด้าน
ขา่วกิจกรรมทางการตลาด 

3.191 .742 3.406 .737 3.354 .698 3.333 .775 1.305 .272 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
  จากตารางท่ี 5.39 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการ
รับรู้ประเภทเนือ้หาด้านข่าวประชาสมัพนัธ์และข่าวกิจกรรมทางการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

5.3) รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้รูปแบบการส่ือสาร
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(creative nonfiction)บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook)ท่ีแตกตา่งกนั  
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ตารางท่ี 5.40  แสดงความแตกตา่งระหวา่งรายได้เฉล่ียตอ่เดือนกบัการรับรู้รูปแบบการส่ือสารของ 

            ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  

            บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนกบัการรับรู้
รูปแบบการส่ือสารของส านกัพิมพ์

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

น้อยกว่า หรือ
เทา่กบั 10,000 
บาท (N=60) 

10,001-20,000 
บาท (N=182) 

20,001-30,000 
บาท (N=109) 

มากกวา่ 30,000 
บาทขึน้ไป
(N=49) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

การรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภท
ภาพน่ิง 

3.87 .833 3.93 .854 3.96 .860 4.00 .842 .267 .849 

การรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภท
ภาพเคล่ือนไหว 

3.30 .908 3.39 .961 3.51 .968 3.51 1.003 .857 .463 

การรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภท
ภาพข้อความ 

3.42 1.030 3.63 .816 3.62 .880 3.63 .782 1.00 .392 

การรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภท
ลิงค์เวบ็ไซต์ (Website) 

3.33 .933 3.57 .982 3.36 .928 3.65 .805 2.21 .085 

การรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภท
ข้อความปกต ิ

3.28 1.059 3.48 .956 3.39 1.027 3.57 .957 .982 .401 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.40 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการ
รับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพข้อความ ลิงค์เว็บไซต์ (Website) และ
ข้อความปกติของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิ .05 

สมมตฐิานที่ 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์

ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
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  เพศท่ีแตกตา่งกนั ผลตอ่การรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ี
แตกตา่งกนั 

 
ตารางท่ี 5.41   แสดงความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิต 
   เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม 
   ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
เพศกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
ส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ 

ชาย (N=179) หญิง(N=221) 
T Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. 

การรับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวม 3.1620 0.44611 3.3339 0.58067 -3.346 0.001* 
ภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทาอารมณ์
ความรู้สกึตอ่สินค้าและบริการ 

3.6015 0.67788 3.8115 0.73316 -2.945 0.003* 

ภาพลกัษณ์ด้านคา่นิยมทางสงัคม 3.5251 0.63587 3.7436 0.76185 -3.067 0.002* 
ภาพลกัษณ์ด้านคณุภาพการรับรู้
และความคาดหวงัตป่ระสิทธิภาพ
การท างานของสินค้าและบริการ 

3.5770 .62571 3.8209 .69225 -3.657 0.000* 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
  จากตารางท่ี 5.41 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวม 
ภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สึกตอ่สินค้าและบริการ คา่นิยมทางสงัคม และคณุภาพ
การรับรู้และความคาดหวงัตอ่ประสิทธิภาพการท างานของสินค้าและบริการของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก (Facebook) แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ยกเว้นการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
แต่ละส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 ดงัตารางท่ี 5.42 
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ตารางที่ 5.42  แสดงความแตกต่างระหว่างเพศกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของแตล่ะส านกัพิมพ์บน  
              เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 

เพศกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
ส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

ชาย (N=179) หญิง(N=221) 
T Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. 

ภาพลกัษณ์ของแตล่ะส านกัพิมพ์ 2.6307 0.70751 2.7267 0.79147 -1.279 0.202 
 

  อายท่ีุแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ี
แตกตา่งกนั  
 

ตารางที่ 5.43   แสดงความแตกต่างระหว่างอายุกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิต 
 เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative onfiction) บนเครือข่ายสังคม  
  ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 
อายกุบัการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของ

ส านกัพิมพ์บนเครือขา่ย
สงัคมออนไลน์ 

15-20 ปี 
(N=32) 

21-30 ปี(N=336) 
31-40 ปี 
(N=32) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ภาพลกัษณ์โดยรวม 3.2160 .46139 3.2733 .54286 3.1264 .45832 1.223 .295 

ภาพลักษ ณ์ของแต่ ละ
ส านกัพิมพ์ 

2.6313 .68929 2.6979 .76970 2.5875 .67621 .395 .674 

ภาพลักษณ์ด้านคุณค่า
ทางอารมณ์ความรู้สึกต่อ
สนิค้าและบริการ 

3.6354 .65779 3.7401 .72659 3.5625 .64723 1.129 .324 

ภาพลักษณ์ด้านค่านิยม
ทางสงัคม 

3.5833 .55520 3.6696 .74089 3.4583 .55358 1.409 .246 

ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ
การรับรู้และความคาดหวงั
ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ท า ง านของสิ น ค้ า และ
บริการ 

3.7143 .58170 3.7253 .68756 3.5670 .60662 .807 .447 
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  จากตารางท่ี 5.43 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์
โดยรวม ภาพลกัษณ์ของแตล่ะส านกัพิมพ์ ภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สึกตอ่สินค้า
และบริการ คา่นิยมทางสงัคม และคณุภาพการรับรู้และความคาดหวงัตอ่ประสิทธิภาพการท างาน
ของสินค้าและบริการของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  (Creative 
Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  
  การศกึษาท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ภาพลกัษณ์ของของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ตา่งกนั  
 

ตารางท่ี 5.44   แสดงความแตกตา่งระหวา่งการศกึษากบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ 

   ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ย 

   สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 
การศกึษากบัการรับรู้

ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์
บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี
(N=33) 

ปริญญาตรี(N=303) 
สงูกวา่ปริญญาตรี

(N=64) F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ภาพลกัษณ์โดยรวม 3.3136 .39202 3.2492 .53364 3.2643 .58385 .225 .799 

ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง แ ต่ ล ะ
ส านกัพิมพ์ 

2.7909 .59443 2.6776 .76355 2.6578 .79698 .379 .685 

ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทาง
อารมณ์ความรู้สึกต่อสินค้า
และบริการ 

3.7172 .60737 3.7206 .68814 3.7031 .88714 .016 .984 

ภาพลกัษณ์ด้านค่านิยมทาง
สงัคม 

3.6465 .47827 3.6447 .70598 3.6510 .85949 .002 .998 

ภาพลกัษณ์ด้านคณุภาพการ
รับรู้และความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของ
สินค้าและบริการ 

3.7446 .49068 3.6945 .66277 3.7768 .79920 .436 .647 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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  จากตารางท่ี 5.44 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์โดยรวม ภาพลักษณ์ของแต่ละส านักพิมพ์ ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางอารมณ์
ความรู้สึกต่อสินค้าและบริการ ค่านิยมทางสังคม และคุณภาพการรับรู้และความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของสินค้าและบริการของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  
  อาชีพท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสาร
คดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ท่ีแตกตา่งกนั  
 

ตารางท่ี 5.45   แสดงความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต 
   เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม 
   ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
อาชีพกบัการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของ
ส านกัพิมพ์บน
เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

นกัเรียน/
นกัศกึษา
(N=86) 

รัฐวิสาหกิจ/รับ
ราชการ(N=31) 

อ่ืนๆ (N=37) 
พนกังาน

บริษัทเอกชน 
(N=202) 

เจ้าของกิจการ 
(N=44) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ภาพลกัษณ์โดยรวม 3.25 .542 3.27 .421 3.28 .575 3.26 .548 3.20 .473 .131 .971 

ภาพลักษณ์ของแต่ละ
ส านกัพิมพ์ 

2.71 .831 2.70 .652 2.67 .703 2.67 .762 2.64 .708 .062 .993 

ภาพลกัษณ์ด้าน
คณุคา่ทางอารมณ์
ความรู้สกึตอ่สินค้า
และบริการ 

3.66 .825 3.67 .547 3.89 .745 3.75 .693 3.53 .639 1.53 .192 

ภาพลกัษณ์ด้าน
คา่นิยมทางสงัคม 

3.62 .752 3.65 .611 3.63 .771 3.65 .728 3.62 .623 .044 .996 

ภาพลกัษณ์ด้าน
คณุภาพการรับรู้และ
ความคาดหวงัตอ่
ประสิทธิภาพการ
ท างานของสินค้าและ
บริการ 

3.68 .761 3.73 .537 3.72 .732 3.72 .646 3.68 .676 .076 .990 

หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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  จากตารางท่ี 5.45 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์
โดยรวม ภาพลกัษณ์ของแตล่ะส านกัพิมพ์ ภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สึกตอ่สินค้า
และบริการ คา่นิยมทางสงัคม และคณุภาพการรับรู้และความคาดหวงัตอ่ประสิทธิภาพการท างาน
ของสินค้าและบริการของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  (Creative 
Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
  รายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 5.46   แสดงความแตกต่างระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ  
   ส านกัพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
   บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 

รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนกบัการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

น้อยกวา่ หรือ
เทา่กบั 10,000 
บาท (N=60) 

10,001-20,000 
บาท (N=182) 

20,001-30,000 
บาท (N=109) 

มากกวา่ 
30,000 บาท
ขึน้ไป(N=49) 

F Sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ภาพลกัษณ์โดยรวม 3.18 .525 3.272 .513 3.271 .546 3.255 .573 .455 .714 

ภาพลกัษณ์ของแตล่ะส านกัพิมพ์ 2.54 .746 2.745 .721 2.654 .775 2.695 .836 1.192 .312 

ภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์
ความรู้สกึตอ่สนิค้าและบริการ 

3.69 .791 3.692 .716 3.773 .681 3.714 .703 .319 .812 

ภาพลกัษณ์ด้านคา่นิยมทางสงัคม 3.61 .713 3.628 .725 3.694 .728 3.646 .668 .248 .863 

ภาพลกัษณ์ด้านคุณภาพการรับรู้
และความคาดหวงัตอ่ประสทิธิภาพ
การท างานของสนิค้าและบริการ 

3.70 .704 3.693 .688 3.757 .628 3.691 .692 .233 .874 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
 
 จากตารางท่ี 5.46 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการ
รับรู้ภาพลักษณ์โดยรวม ภาพลักษณ์ของแต่ละส านักพิมพ์ ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางอารมณ์
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ความรู้สึกต่อสินค้าและบริการ ค่านิยมทางสังคม และคุณภาพการรับรู้และความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของสินค้าและบริการของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative onfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 

สมมติฐานที่  3 การรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์(Creative onfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก(Facebook)มี
ความสมัพนัธ์กับการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative onfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) การรับรู้ปัจจัย
กระตุ้นการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อมของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative onfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสมัพนัธ์กบั
การรับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวมของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
onfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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ตารางที่  5.47  แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านสภาพ 
              แวดล้อมของส านักพิม พ์ ผู้ ผลิ ต เ นื อ้หาประ เภทสารคดี เชิ งส ร้ างสรร ค์  
             (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
   กบัการรับรู้ ภาพลกัษณ์โดยรวมของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง 
   สร้างสรรค์ (Creative onfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก  
   (Facebook) 
 

 จ านวน 

การรับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวมของส านกัพิมพ์
ผู้ผลติเนือ้หาประเภทสารคดเีชิงสร้างสรรค์
(creative nonfiction)บนเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 

r Sig 
การรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้าน
สภาพแวดล้อมของส านกัพมิพ์ผู้ผลติเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(creative 
nonfiction)บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 

400 .334** .000 

การรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านลกัษณะ
ประจ าตวัของส านกัพิมพ์ผู้ผลติเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์(creative nonfiction)บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) 

400 .357** .000 

การรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านคณุลกัษณะ
ของผู้ รับรู้ของส านกัพมิพ์ผู้ผลติเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์(creative nonfiction)บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) 

400 .428** .000 

 
  



141 

ตารางท่ี 5.47 (ตอ่) 
 

 จ านวน 

การรับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวมของส านกัพิมพ์
ผู้ผลติเนือ้หาประเภทสารคดเีชิงสร้างสรรค์
(creative nonfiction)บนเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 

r Sig 
การรับรู้ประเภทเนือ้หาด้านขา่วประชาสมัพนัธ์
ของส านกัพมิพ์ผู้ผลติเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์(creative nonfiction)บนเครือขา่ย
สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 

400 .484** .000 

การรับรู้ประเภทเนือ้หาด้านขา่วกิจกรรมทาง
การตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลติเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์(creative nonfiction)บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) 

400 .511** .000 

การรับรู้รูปแบบการสือ่สารประเภท
ภาพเคลือ่นไหวของส านกัพิมพ์ผู้ผลติเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(creative 
nonfiction)บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 

400 .294** .000 

การรับรู้รูปแบบการสือ่สารประเภทภาพ
ข้อความของส านกัพิมพ์ผู้ผลติเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์(creative nonfiction)บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) 

400 .409** .000 

การรับรู้รูปแบบการสือ่สารประเภทลงิค์เว็บไซต์ 
(Website)ของส านกัพิมพ์ผู้ผลติเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์(creative nonfiction)บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) 

400 .370** .000 
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ตารางท่ี 5.47 (ตอ่) 
 

 จ านวน 

การรับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวมของส านกัพิมพ์
ผู้ผลติเนือ้หาประเภทสารคดเีชิงสร้างสรรค์
(creative nonfiction)บนเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 

r Sig 
การรับรู้รูปแบบการสือ่สารประเภทข้อความ
ปกติของส านกัพิมพ์ผู้ผลติเนือ้หาประเภทสาร
คดีเชิงสร้างสรรค์(creative nonfiction)บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) 

400 .333** .000 

 
หมายเหตุ  **มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .001 
 
  จากตารางท่ี 5.47 พบวา่ การรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อมของส านกัพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวมของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .001 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก 
มีคา่สมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์(r) เทา่กบั .334** หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
  การรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านลกัษณะประจ าตวัของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) กับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .001 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก มีคา่สมัประสิทธ์ิ
สมัพนัธ์ (r) เทา่กบั .357** หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
  การรับรู้ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้านคุณลักษณะของผู้ รับรู้ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) กับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
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สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .001 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก มีคา่สมัประสิทธ์ิ
สมัพนัธ์ (r) เทา่กบั.428** หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
 การรับรู้ประเภทเนือ้หาด้านข่าวประชาสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสาร
คดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
กับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสมัพนัธ์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .001 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก มีคา่สมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ (r) 
เทา่กบั .484** หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
  การรับรู้ประเภทเนือ้หาด้านข่าวกิจกรรมทางการตลาดของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) กับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .001 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก มีคา่สมัประสิทธ์ิ
สมัพนัธ์ (r) เทา่กบั .511** หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
  การรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทภาพนิ่งของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) กับ
การรับรู้ภาพลกัษณ์โดยรวมของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  (Creative 
Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .001 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก มีค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 
.294**หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
  การรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทภาพเคล่ือนไหวของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) กับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .001 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก มีคา่สมัประสิทธ์ิ
สมัพนัธ์ (r) เทา่กบั .294**หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
  การรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทภาพข้อความของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสาร
คดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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กับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสมัพนัธ์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .001 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก มีคา่สมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ (r) 
เทา่กบั .409**หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

การรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทลิงค์เว็บไซต์ (Website) ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) กับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .001 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก มีคา่สมัประสิทธ์ิ
สมัพนัธ์ (r) เทา่กบั .370** หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

การรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทข้อความปกติของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสาร
คดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
กับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสมัพนัธ์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .001 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก มีคา่สมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ (r) 
เทา่กบั .333** หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 



บทที่ 6 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Marketing Communication Strategy and Perceived Image of 
Creative Non-Fiction Publishers through Social Networking Sites) ผู้วิจยัได้ท าการศกึษา
ตามวตัถปุระสงค์หลกั ดงันี ้

1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค ์(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

2) เพ่ือศกึษาการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์
(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

3) เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท 
เฟซบุ๊ก(Facebook) 

4) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขา่วสารและภาพลกัษณ์ด้านการบริหารลกูค้า
สัมพันธ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction)  
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 โดยข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) ข้อมูลการส ารวจ (Survey) 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้
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6.1 สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
  ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึพบวา่ ส านกัพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตหนงัสือท่ีมีเนือ้หาประเภทสาร
คดีเชิงสร้างสรรค์ก าหนดแนวคิดและกระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดบนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์โดยการก าหนดรูปแบบเนือ้หาหลกัเป็นรูปภาพ เผยแพร่ใน 3 ช่วงเวลาตอ่วนั ได้แก่ ช่วง
เท่ียง บ่าย และหัวค ่านอกจากนีมี้การก าหนดบุคลิกของการส่ือสารให้ผู้ อ่านรู้สึกถึงความเป็น
กนัเองเหมือนเพ่ือน เพ่ือการส่ือสารท่ีสง่ถึงผู้ รับในชว่งเวลาท่ีเหมาะสมและนา่สนใจ  
 การใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของทัง้ 3 ส านกัพิมพ์ มี
การเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลายประเภทร่วมกัน อาทิ  เฟซบุ๊ก  (Facebook) ทวิต
เตอร์(Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) และยูทูป (Youtube) โดยเลือกใช้ส่ือออนไลน์เป็นหลัก
ส าหรับส านกัพิมพ์ A Book และ ส านกัพิมพ์ happening ในขณะท่ีส านกัพิมพ์ Salmon พฒันา
เว็บไซต์ร่วมด้วย ได้แก่ เว็บของแซลมอน (salmonbooks.net) และมินิมอร์ (store.minimore.com) 
ซึง่เป็นเว็บขายเนือ้หาท่ีมีการซือ้ขายผา่นอินเตอร์เน็ต (E-commerce) เพ่ือเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์แตล่ะประเภทให้เหมาะสมกบัรูปแบบท่ีต้องการประชาสมัพนัธ์ 
  วัตถุประสงค์ของการส่ือสารการตลาดของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์(creative nonfiction)บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook)ก าหนด
ขึน้เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ และสร้างชมุชนออนไลน์ในการส่ือสารข่าวสารท่ีจบักลุ่มผู้ มีความสนใจ
เดียวกนัและมีผลตอ่เน่ืองถึงยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ โดยการเลือกใช้ส่ือดัง้เดิมและส่ือออนไลน์ เพ่ือการ
สร้างแบรนด์และยอดขาย วิธีการใช้ส่ือดัง้เดิมในการประชาสัมพันธ์คือ ลงโฆษณาโดยอาศัย
ความสมัพนัธ์ท่ีมีร่วมกันระหว่างส่ือและส านกัพิมพ์เช่น ส านกัพิมพ์A book มีนิตยสารในเครือ
เดียวกัน คือ A Day หรือส านักพิมพ์ Happening มีนิตยสารในช่ือเดียวกับส านักพิมพ์ 
ความสมัพนัธ์เหล่านีจ้ึงเป็นช่องทางหนึ่งในการส่ือสารผ่านส่ือดัง้เดิม และประชาสมัพนัธ์หนงัสือ
ผา่นส่ือออนไลน์ท่ีส านกัพิมพ์เป็นผู้ควบคมุการส่ือสารเอง   
   ด้านกลุม่เป้าหมายของส านกัพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตหนงัสือท่ีมีเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ18-30 ปี หมายถึง มธัยมศกึษาตอนปลายถึงวยัเร่ิมท างาน ผล
ตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายท่ีส านกัพิมพ์ได้รับเป็นการพูดคุยเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายให้
เพิ่มขึน้ ผ่านการกดช่ืนชอบ (Like)  และแบง่ปันข่าวสาร (Share) ส่งผลให้ยอดขายหนงัสือเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง 



147 

  ปัจจัยสนับสนุนของส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่วนช่วยในการส่ือสารและเช่ือมโยงกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ดี และปัจจัยอุปสรรค คือ ลักษณะนิสัยของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น วิจารณญาณในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ไม่มากพอ ต้องมีการ
ปรับตวัเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีหลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มเป้าหมาย
เพศหญิงมีระดบัความเข้าใจและยอมรับได้ในเร่ืองผิดความคาดหวงัมากกว่ากลุ่มเป้าหมายเพศ
ชาย ตวัอย่างเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงกบัส านกัพิมพ์  Salmon คือ ผู้อ่านเพศชายรอหนงัสืออยู่ 4 
ชัว่โมงและติส านกัพิมพ์ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ถึงแม้จะพิสจูน์ไม่ได้ว่ามีการรอคอยนานอย่างท่ี
กล่าวหรือไม่ แต่ส านักพิมพ์ต้องรับผิดชอบและแก้ไข เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์ไว้ 
ในขณะท่ีอีกหนึ่งส านกัพิมพ์พบอุปสรรคจากนโยบายลดการแสดงข่าวสารของ ส่ือสงัคมออนไลน์ 
เพ่ือเพิ่มรายได้จากการซือ้โฆษณา ท าให้ส านักพิมพ์ต้องหาช่องทางท่ีรองรับการส่ือสารกับ
กลุม่เป้าหมายท่ียัง่ยืน 
 
6.2 สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 

6.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ส่วนที่ 1  ลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีเข้าใช้งานบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แบง่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.3 และ

เพศชาย ร้อยละ 44.8 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 84 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 91 
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 50.5 โดยมีรายได้ตอ่เดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 45.5  

กลุ่มตวัอย่างเกือบทัง้หมดเคยรับรู้ข่าวสารโดยรวมของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (creative nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) ร้อยละ 96.5 ในช่วงเวลา 19.01 – 21.00 น. มากท่ีสดุ ร้อยละ 25.3 มีความถ่ีในการ
รับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) ทุกวนั มาก
ท่ีสดุ ร้อยละ 47.8 และใช้ระยะเวลาในการรับรู้ 15-30 นาที มากท่ีสดุ ร้อยละ 37.5 ส่วนใหญ่รับรู้
ขา่วสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ A Book มีคา่เฉล่ีย 3.22  

 
ส่วนที่  2  การรับรู้ข่าวสารและภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา ประเภทสารคดี

เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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1) การรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างได้รับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อมของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดบัสูง ส่วนใหญ่ได้รับปัจจยักระตุ้นจากเพ่ือนหรือ
สงัคมรอบข้างตดิตามส านกัพิมพ์นัน้ (พบเห็นโดยบงัเอิญ มิได้ถกูชกัชวน) มีคา่เฉล่ีย 3.86   
  กลุ่มตัวอย่างได้รับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้านลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์ผู้ ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ส่วนใหญ่ได้รับปัจจยักระตุ้นจากความน่าสนใจของ
เนือ้หาหนงัสือของส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 3.62  
 กลุ่มตวัอย่างได้รับปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านคณุลกัษณะของผู้ รับรู้ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท 
เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ส่วนใหญ่ได้รับปัจจยักระตุ้นจากต้องการความผ่อน
คลายจากการอา่นหนงัสือ มีคา่เฉล่ีย 3.64  
  กลุ่มตวัอย่างรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประเภทเนือ้หาด้านข่าวประชาสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมอยู่ในระดบัสงู ส่วนใหญ่รับรู้เนือ้หาด้านข่าวประชาสมัพนัธ์
เร่ือง การแนะน า หนงัสือออกใหม ่ของส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 3.50  
  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประเภทเนือ้หาด้านข่าวกิจกรรมทางการตลาดของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก (Facebook) โดยรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนใหญ่รับรู้เนือ้หาด้านข่าว
กิจกรรมทางการตลาดเร่ือง โปรโมชัน่การขายของส านกัพิมพ์ มีคา่เฉล่ีย 3.52  
  กลุม่ตวัอย่างรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) โดยรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนใหญ่รูปแบบการส่ือสารประเภท ภาพนิ่ง เช่น ภาพ
บรรยากาศ ภาพบคุคล มีคา่เฉล่ีย 3.94  

2) การรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์
(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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กลุ่มตวัอย่างรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สึกตอ่สินค้า
และบริการของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก  (Facebook) โดยรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนใหญ่รับรู้
ขา่วสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สึกตอ่สินค้าและบริการของส านกัพิมพ์
ท่ีติดตามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ อ่านผ่านช่องทางการส่ือสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
อยา่งสม ่าเสมอ มีคา่เฉล่ีย 3.79  
   กลุม่ตวัอยา่งรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ด้านคา่นิยมทางสงัคมของส านกัพิมพ์ผู้ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท 
เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู สว่นใหญ่รับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ด้านคา่นิยม
ทางสงัคมของส านกัพิมพ์ท่ีตดิตามมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในกลุม่สงัคม มีคา่เฉล่ีย 3.66 
 กลุ่มตวัอย่างรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ด้านคณุภาพการรับรู้และความคาดหวงัต่อ
การท างานของสินค้าและบริการของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู สว่นใหญ่รับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ด้านคณุภาพการรับรู้และความคาดหวงัตอ่การ
ท างานของสินค้าและบริการของส านกัพิมพ์ท่ีติดตามมีเอกลกัษณ์หนงัสือเฉพาะ โดดเดน่ชดัเจน มี
ความหลากหลายทางด้านเนือ้หา มีคา่เฉล่ีย 3.85  
 

6.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
ส่วนที่ 3  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
  จากผลการวิจยัพบวา่  
 เพศต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์
(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
 เพศต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้านลักษณะประจ าตวัและ
คณุลกัษณะของผู้ รับรู้ และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารประเภทภาพเคล่ือนไหว 
ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ไมแ่ตกตา่งกนั  
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  อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีการรับรู้ข่าวสารของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  
 อายุต่างกันมีการรับรู้รูปแบบการส่ือสารประเภทภาพนิ่ง ข้อความปกติและประเภทลิงค์
เว็บไซต์ (Website) แตกตา่งกนั 
 ระดับการศึกษาต่างกันมีกับการรับรู้ข่าวสารประเภทเนือ้หาด้านข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการส่ือสารประเภทข้อความปกตแิตกตา่งกนั  
 รายได้เฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนัมีกบัการรับรู้ปัจจยักระตุ้นการรับรู้ด้านลกัษณะประจ าตวัของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานท่ี 2  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านการบริหาร
ลกูค้าสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) 
บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
  เพศต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่
แตกตา่งกนั 
  เพศตา่งกนัมีกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สึกตอ่สินค้าและบริการ 
รวมถึงด้านค่านิยมทางสงัคม และด้านคุณภาพการรับรู้และความคาดหวงัต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของสินค้าและบริการของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกตา่งกนั  
  อายอุาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  

สมมตฐิานท่ี 3  การรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook)   
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  การรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .001 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวกและด าเนินในทิศทางเดียวกนั 
 
6.3 การอภปิรายผลการวิจัย 
 
  จากการวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
(Marketing Communication Strategy and Perceived Image of Creative Non-Fiction 
Publishers through Social Networking Sites) ทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ เม่ือพิจารณา
ผลการวิจัยแล้ว สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องได้ดงันี ้
 

6.3.1 วัตถุประสงค์การส่ือสารการตลาด แนวคิดและกระบวนการวางแผนการ
ส่ือสารการตลาดของส านักพมิพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) 

 ปัจจบุนัยคุสมยัเปล่ียนไปอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทท าให้ธุรกิจส านกัพิมพ์ต้องปรับตวัมี
การใช้กลยทุธ์การส่ือสารแบบออนไลน์ ผู้วิจยัจึงศกึษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ ก (Facebook) โดยผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า การก าหนดแนวคิดและ
กระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค ์(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มีการ
ก าหนดรูปแบบเนือ้หา ชว่งเวลาและบคุลิกของการส่ือสาร เพ่ือการส่ือสารท่ีส่งถึงผู้ รับในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมและน่าสนใจ โดยเน้นรูปแบบการส่ือสารผ่านภาพ ในช่วงเวลาท่ีมีคนออนไลน์เยอะ คือ 
ช่วงบา่ย ช่วงเย็น และช่วงค ่า บุคลิกลกัษณะการปิิสมัพนัธ์กับกลุ่มเป้าหมายแสดงออกด้วยการ
ส่ือสารท่ีเป็นกันเอง เพ่ือการเข้าถึงง่าย ผลการวิจัยเชิงปริมาณสะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์ท่ี
ส านกัพิมพ์ทัง้สามใช้สามารถสร้างการรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สึกตอ่สินค้า
และบริการของส านกัพิมพ์ท่ีติดตามสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้อ่านผ่านช่องทางการส่ือสารบน
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เครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอมากท่ีสดุ และส านกัพิมพ์ท่ีตดิตามมอบความเป็นกนัเองแก่
ผู้อา่นในระดบัมาก สอดคล้องกบั มานิต รัตนสวุรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2554) อ้างถึง สมาคม
ตวัแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกา (America Association of Advertising Agencies) ท่ีให้
ความหมายของ การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ว่าคือ แนวความคิดการวางแผนการส่ือสาร
การตลาด โดยตระหนกัถึงคณุคา่ท่ีเพิ่มขึน้ของแผนด าเนินการรวมท่ีครบครันโดยวิธีประเมินคณุคา่
บทบาทความส าคญัและการจดัระเบียบ การใช้การส่ือสารทกุส่ือท่ีหลากหลาย ตวัอย่างเช่น การ
โฆษณาทัว่ไป การใช้ส่ือเข้าถึงตรง การสง่เสริมการขาย และการประชาสมัพนัธ์ และผนึกก าลงัการ
ใช้ส่ือเหลา่นัน้อยา่งมีระเบียบ เพ่ือให้เกิดความชดัเจนเป็นหนึง่เดียว เสมอต้นเสมอปลาย และสร้าง
ให้เกิดพลงัการส่ือสารท่ีหนกัแนน่ได้ประโยชน์สงูสดุ 
 

6.3.2 เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของส านักพมิพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) 

  การเช่ือมโยงกับกลุ่มเป้าหมายผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดประเภทต่างๆ ทัง้ส่ือ
ดัง้เดิมและส่ือสังคมออนไลน์ โดยเน้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ท่ี
ส านกัพิมพ์ตัง้ไว้ คือ การประชาสมัพนัธ์ การสร้างแบรนด์ ยอดขาย และการสร้างชมุชน ในขณะท่ี
ผลการวิจยัเชิงปริมาณสอดคล้องกันว่า ผู้อ่านได้พบเห็นส านกัพิมพ์จากเพ่ือนหรือสงัคมรอบข้าง
ติดตามส านกัพิมพ์นัน้ (พบเห็นโดยบงัเอิญ มิได้ถกูชกัชวน) น ามาสู่การช่ืนชอบส านกัพิมพ์นัน้บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และมีการรับรู้ข่าวสารประชาสมัพนัธ์และ
กิจกรรมการตลาด รวมถึงภาพลกัษณ์ด้านคณุภาพการรับรู้และความคาดหวงัตอ่การท างานของ
สินค้าและบริการของส านกัพิมพ์ท่ีติดตามมีเอกลกัษณ์หนงัสือเฉพาะ  โดดเด่นชดัเจน มีความ
หลากหลายทางด้านเนือ้หาผ่านรูปแบบการส่ือสารประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ 
คลาร่า ชีห์ (2553) กล่าวถึง ประโยชน์ของเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ว่า สามารถช่วยให้ผู้ ใช้
เข้าถึงเพ่ือนของเพ่ือนและเครือข่ายท่ีกว้างขวางขึน้ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายได้
ด้วย และสอดคล้องกบัท่ี เสริมยศ ธรรมรักษ์, เกียรติศกัดิ์ วฒันศกัดิ,์ ณฐัา ฉางชโูต และสมุาลี เล็ก
ประยูร (2554) กล่าวถึงการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communications) คือ การประยกุต์ใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแขนงตา่งๆ  ร่วมกนั ให้เกิด
ประโยชน์และส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ด้วยเนือ้หาลกัษณะจงูใจและเนือ้หามีลกัษณะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรท่ีวางไว้ ซึ่งนกัส่ือสารการตลาดต้องเข้าใจถึง
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จุดแข็งจุดอ่อนและวิธีการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการส่ือสารต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือ
น ามาใช้ร่วมกนัให้สง่เสริมสนบัสนนุตราสินค้านัน้ 
 

6.3.3 กลุ่มเป้าหมายและผลการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร
การตลาดของส านักพมิพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) 

  ทัง้นีก้ลุ่มเป้าหมายของทัง้ 3 ส านกัพิมพ์อยู่ในช่วงอายุ 18-30 ปี ผลตอบรับท่ีส านกัพิมพ์
ได้รับสว่นใหญ่เป็นการกดช่ืนชอบ (Like) แบง่ปันข่าวสาร (Share) น ามาซึ่งยอดขาย การเช่ือมโยง
กลุ่มเป้าหมายใหม่ และการปิิสัมพันธ์ระหว่างส านักพิมพ์และกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึน้ โดย
ผลการวิจยัเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าใช้ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกับท่ีส านักพิมพ์ต้องการ และกลุ่มเป้าหมายมี
ความถ่ีในการเข้าใช้ทกุวนัเป็นจ านวนมาก โดยให้ความสนใจรูปแบบการส่ือสารประเภท  ภาพนิ่ง 
เช่น ภาพบรรยากาศ ภาพบคุคลมากท่ีสดุ สอดคล้องกบัท่ี Hawkins, Best, and Coney (2004, 
p.278-279) กล่าวถึง การรับรู้ว่า การเกิดการรับรู้มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการประมวลผล
ข้อมูลซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระยะคือ การสมัผสักับสิ่งกระตุ้น การให้ความสนใจ การแปลความหมาย 
และการจดจ า ใน 3 ระยะแรก (การสมัผสักับสิ่งกระตุ้น การให้ความสนใจ การแปลความหมาย) 
เป็นองค์ประกอบของการรับรู้ ธรรมชาติของการรับรู้เร่ิมจากการสมัผสัสิ่งกระตุ้น เกิดขึน้เม่ือมีสิ่ง
กระตุ้นหรือสิ่งเร้า เชน่ ป้ายโฆษณา เสียงโฆษณา เข้าสูป่ระสาทสมัผสัของผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นการ
ได้รับการกระตุ้นโดยบงัเอิญ หรืออาจได้รับการกระตุ้นแบบจงใจก็ได้ การท่ีผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้น 
ผู้บริโภคอาจให้ความสนใจมากหรือน้อย ขึน้อยู่กบัสิ่งกระตุ้นนัน้มีความเก่ียวข้องกบัผู้บริโภคมาก
น้อยเพียงใด และดงัท่ี เมลินดา ไนแคมป์ (2546) กล่าวถึง การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) ว่าคือ 
การมุง่เน้นการให้คณุคา่สงูสดุแก่ลกูค้า โดยผา่นวิธีการส่ือสารการตลาด การบริการ ทัง้วิธีการแบบ
ดัง้เดิม เช่น สินค้า, ราคา, การส่งเสริมการขาย และการจดัจ าหน่าย รวมถึงวิธีการมอง
ประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า ตลอดจนการปิิสัมพันธ์ต่างๆ หากสามารถเช่ือมต่อด้าน
การตลาด การบริการและลกูค้าสมัพนัธ์ได้ องค์กรจะได้รับความภกัดีและคณุคา่จากลกูค้า 
 

6.3.4  ปัจจัยอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุนของการส่ือสารการตลาดของ
ส านักพมิพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
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  นอกจากนีพ้บว่า ปัจจัยสนับสนุนของส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่วนช่วยในการส่ือสารและ
เช่ือมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้ดี สอดคล้องกับท่ี คลาร่า  ชีห์ (2553) กล่าวถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไว้ว่า เว็บเครือข่ายสงัคมมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ข้อมลูส่วนตวัและการเช่ือมโยง เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) เน้นเก่ียวกบัผู้คนและความสมัพนัธ์ ทุกวนันีเ้ครือข่ายสงัคมส่วนใหญ่ ผู้ ใช้
สามารถติดแท็ก แสดงความคิดเห็น โหวต หรือ “ถกูใจ” บนเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือโพสต์รูปได้ 
สว่นเนือ้หาเป็นเร่ืองส าคญัรองลงมาและเป็นเร่ืองชัว่ครัง้ชัว่คราวส าหรับผู้คน   
  ปัจจัยอุปสรรคคือลักษณะนิสัยของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความ
แตกตา่งกัน ส านกัพิมพ์เป็นผู้บริการจึงโต้แย้งได้ไม่มากนกั ต้องมีการปรับตวัเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแนวคิดส าคญัของการเลือกรับรู้
ในด้านการเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เม่ือมีสิ่งกระตุ้นเข้ามา ผู้บริโภคเลือกท่ีจะให้
ความสนใจ โดยเลือกในสิ่งท่ีตรงกบัความต้องการของตน หรือเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคสนใจ และมอง
ผ่านหรือลดสิ่งท่ีไม่เก่ียวข้องกับความสนใจนัน้ออกไป (Schiffman and Kanuk, 2010) และ
อุปสรรคจากนโยบายลดการแสดงข่าวสารของส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือเพิ่มรายได้จากการซือ้
โฆษณา สอดคล้องกับท่ี เดวิด เคิร์กแพทริก (2554) กล่าวถึง “การโฆษณาแบบมีส่วนร่วม” 
(Engagement Advertising) บนเฟซบุ๊ก(Facebook) คือ การลงข้อความจากผู้ลงโฆษณาบนหน้า
โฮมเพจ เพ่ือเชิญชวนให้ท าอะไรบางอย่างบนเพจได้เลย เช่น การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิดีโอ 
โดยหวงัวา่เพ่ือนๆ จะถกูดงึมาร่วมวงสนทนาด้วย หรือคลิกโฆษณาเพ่ือเป็นแฟนเพจของผลิตภณัฑ์
นัน้บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ทนัทีท่ีตราสินค้าเช่ือมโยงกบัผู้บริโภคได้ ก็จะน าไปสู่ความประทบัใจท่ี
เพิ่มขึน้ ซึง่ก็คือโอกาสท่ีคนบน เฟซบุ๊ก(Facebook) จะเห็นข้อมลูเก่ียวกบัตราสินค้านัน่เอง  

เม่ือเทียบกบัผลการศกึษาเชิงปริมาณในแตล่ะสมมตฐิาน  
สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์

ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
  พบวา่ ลกัษณะประชากรท่ีมีเพศ อายท่ีุแตกตา่งกนั มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัรูปแบบการ
ส่ือสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกตา่งกนั  

ลักษณะประชากรท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับปัจจัย
กระตุ้นการรับรู้ด้านลกัษณะประจ าตวัของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกตา่งกนั เม่ือ



155 

พิจารณาร่วมกับผลการวิจัยเชิงปริมาณแล้วพบว่า กลุ่มเป้าหมายเพศท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้
รูปแบบการส่ือสารประเภทภาพข้อความ ภาพนิ่ง (ในท่ีนีห้มายถึง ภาพบรรยากาศและภาพบคุคล)  
ลิง้ค์เว็บไซต(์Website) และข้อความปกติแตกตา่งกนั นอกจากนีก้ลุ่มเป้าหมายท่ีมีช่วงอาย ุ21-30 
ปีกับช่วงอายุ 31-40 ปีให้ความสนใจรูปแบบการส่ือสารประเภทภาพนิ่ง  (ในท่ีนีห้มายถึง ภาพ
บรรยากาศและบุคคล) และข้อความปกติแตกต่างกัน ช่วงอายุ15-20 ปี กับช่วงอายุ 21-30 ปี มี
การรับรู้ลิง้ค์เว็บไซต์ (Website) ท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกบัผลการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีส านกัพิมพ์
เน้นการส่ือสารผ่านภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีมีการจดัวางอย่างตัง้ใจมากกว่ารูปแบบอ่ืน ผลการตอบ
รับของยอดขายจากกลุ่มเป้าหมายในเพศท่ีแตกตา่งกนัสะท้อนถึงรูปแบบการส่ือสารถึงผลิตภณัฑ์
ท่ีแตกต่างเช่นกัน และกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทกับมากกว่า 
30,000 บาทขึน้มีการรับรู้ในส่วนเนือ้หา เอกลักษณ์ และนักเขียนของส านักพิมพ์แตกต่างกัน 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีส านกัพิมพ์เน้นกลุ้มเป้าหมายช่วงอาย ุ15-30 ปี ซึ่งในช่วง
อายุนีร้ายได้เฉล่ียต่อเดือนยังไม่มากนัก และทัศนคติในการเลือกรับรู้ลักษณะประจ าตัวของ
ส านักพิมพ์ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลอยู่ ทัง้นีอ้าจเกิดจากความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายเปิดรับแตกต่างกัน ซึ่งขึน้อยู่กับการเลือกให้ความสนใจ  (Selective Attention) ท่ี
Schiffman and Kanuk (2010, p179-183) กล่าวว่าผู้บริโภคเลือกท่ีจะให้ความสนใจ โดยเลือกใน
สิ่งท่ีตรงกบัความต้องการของตน หรือเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคสนใจ และมองผ่านหรือลดสิ่งท่ีไม่เก่ียวข้อง
กบัความสนใจนัน้ออกไป และผู้บริโภคยงัให้ความสนใจในรายละเอียดตา่งกนัในสิ่งเดียวกนั 
  ในขณะท่ีเพศท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับปัจจัยกระตุ้ นการรับรู้ข่าวสาร 
ประเภทเนือ้หาข่าวสารของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน และอาย ุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารท่ีไม่แตกต่างกันดงันี ้
(1)อายกุับปัจจยักระตุ้นการรับรู้ข่าวสาร ประเภทเนือ้หาข่าวสาร และรูปแบบการส่ือสารประเภท
ภาพเคล่ือนไหว ภาพข้อความ (2)รายได้เฉล่ียต่อเดือนกับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ข่าวสารด้าน
สถานการณ์แวดล้อมของบุคคล คณุลกัษณะของผู้ รับรู้ ประเภทเนือ้หาข่าวสาร และรูปแบบการ
ส่ือสารสะท้อนถึงผลการวิจัยเชิงคุณภาพให้เห็นว่าการตอบรับของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการแท็ก 
(Tag) เพ่ือนเพ่ือพดูคยุในเร่ืองท่ีส านกัพิมพ์ก าลงัส่ือสาร ซึ่งเพ่ือนของกลุ่มเป้าหมายนัน้เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะสร้างสถานการณ์แวดล้อมและส่งเสริมกระตุ้นการรับรู้ของผู้ รับรู้ได้ โดยการเช่ือมโยง
กลุ่มเป้าหมาย และขยายฐานการส่ือสารท่ีเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่มาจากการแท็ก (Tag)  เม่ือน ามาซึ่ง
การเช่ือมโยงกลุ่มสังคมท่ีมีความชอบคล้ายคลึงกัน การดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาสนใจ
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ผลิตภัณฑ์หรือส านักพิมพ์ส่งผลต่อยอดการกดไลค์ (Like)ส่ือสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) ของส านกัพิมพ์นัน้ให้เพิ่มขึน้ เกิดการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลข่าวสารออกไปในวง
กว้างเป็นใยแมงมมุ สดุท้ายจึงน ามาซึ่งยอดขายของส านกัพิมพ์ และตอ่ยอดการพฒันาผลิตภณัฑ์
ให้มีคณุภาพควรค่าแก่การซือ้หา (3)การศึกษา อาชีพมีการรับรู้ข่าวสารท่ีไม่แตกต่างกันทุกด้าน
การรับรู้ ดงันัน้ จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า ลักษณะประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้
ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกตา่งกนั  

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างท่ีรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) อาจ
ได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์แวดล้อมของบคุคล ลกัษณะประจ าตวัของส านกัพิมพ์เข้ามาเป็นสิ่ง
เร้า หรือความต้องการรับรู้ข่าวสารของผู้ รับรู้ สอดคล้องกับท่ี Schiffman and Kanuk (2010, 
p.75) กล่าวถึงกระบวนการและปัจจยัการรับรู้ข่าวสารว่า มนุษย์แต่ละคนเลือก จัดระเบียบ และ
แปลความหมายของสิ่งกระตุ้น ไปเป็นความหมายและเป็นภาพท่ีติดอยู่ หากจะให้ความหมาย
อย่างง่าย การรับรู้ คือ วิธีการท่ีเรามองโลกรอบตวั หากผู้บริโภคแตล่ะคนได้รับการกระตุ้นจากสิ่ง
เร้าเดียวกนัในสภาพแวดล้อมเหมือนกนั จะเลือก จดัการ และตีความแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบัความ
ต้องการ คา่นิยมและความคาดหวงั 

เม่ือผลการวิจยัไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกด้าน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1ท่ีว่า 
ลกัษณะประชากรท่ีแตกตา่งกนั มีการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีแตกตา่งกนั  
 พบวา่ เพศท่ีแตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านคณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สึกตอ่สินค้า
และบริการ รวมถึงด้านค่านิยมทางสังคม และด้านคุณภาพการรับรู้และความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของสินค้าและบริการของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกตา่งกนั สอดคล้องกบัผลการวิจยัเชิงคณุภาพด้านปัจจยัอปุสรรคท่ีกล่าวว่า ส่ือสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) บางครัง้เป็นแหล่งบม่ลกัษณะนิสยัท่ีไม่น่าพึงประสงค์ หากผู้ ใช้ไม่มี
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วิจารณญาณในการใช้ส่ือ เช่น ในกรณีท่ีส านักพิมพ์มีวางจ าหน่ายหนังสือล่าช้า เกิดการรอคอย
และค าต่อว่าขึน้ คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกต่อสินค้าและบริการของกลุ่มเป้าหมายจึงลดลง 
เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายมีความอดทนน้อยลง ความสะดวกรวดเร็วของการบริการสินค้าต้องมา
อนัดบัแรก รวมถึงคณุภาพการรับรู้และความคาดหวงัตอ่ประสิทธิภาพการท างานของสินค้าและ
บริการก็จะลดลงตามไปด้วย สืบเน่ืองจากความรู้สึกท่ีเสียไป ท าให้เกิดภาพจ าถึงส านกัพิมพ์นัน้
ในทางลบ ดงันัน้ส านกัพิมพ์ต้องเตรียมวิธีการแก้ไขอย่างถนอมความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
รองรับสภาวะทางอารมณ์และความต้องการของกลุม่เป้าหมายด้วย ทัง้นีอ้าจเกิดจากองค์ประกอบ
ของการเกิดภาพลกัษณ์ด้านการรับรู้และความประทบัใจ  (Perception and Impression) ดงัท่ี 
พจน์ ใจชาญสขุกิจ (2548) กล่าวว่า ช่องทางการส่ือสารและองค์ประกอบเฉพาะบคุคลจะเป็นตวั
กรองการรับรู้ก่อนการตีความหมายตามความคิดของบคุคลนัน้ ความประทบัใจมีความเก่ียวพนั
กบัคณุภาพและปริมาณความทรงจ า  
  ลักษณะประชากรท่ีมีความแตกต่างกัน ด้านเพศมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของแต่ละ
ส านักพิมพ์ และอายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้านการก าหนด
แนวคดิและกระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดให้เป็นเหมือนเพ่ือนกบักลุ่มเป้าหมาย เข้าถึง
ง่าย มองเห็นเร่ืองบคุลิกท่ีแสดงออกเป็นเร่ืองส าคญั เน้นเร่ืองประโยชน์ท่ีผู้อ่านจะสามารถน าไปใช้
ได้จริงๆ ส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้ตลอดเวลาโดยก าหนด 3 ช่วงหลักท่ีส่ือสารกับ
กลุม่เป้าหมาย คือ ชว่งเท่ียง บา่ย และหวัค ่า ผ่านรูปแบบการส่ือสารประเภทภาพนิ่งเป็นหลกั เพ่ือ
ง่ายตอ่การรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์นัน้ ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพฒันาและตอบสนอง
ความต้องการผ่านทกัษะการส่ือสารระหว่างส านกัพิมพ์สู่กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ดงัท่ี เมลิน
ดา ไนแคมป์ (2546) กล่าวว่า ความต้องการของลูกค้าเป็นแนวทางในการพฒันาสินค้าและ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย หลายองค์กรพฒันาสินค้าและบริการ รวมทัง้ใช้ส่ือในการติดต่อส่ือสาร
และใช้ชอ่งทางตา่งๆ ในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า  
  เม่ือผลการวิจยัไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทกุด้าน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่า 
ลกัษณะประชากรท่ีแตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกตา่งกนั 



158 

    เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) อาจ
ให้ความส าคญัในการรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยมทางสงัคม เช่น ส านกัพิมพ์ติดตามมี
ช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในกลุ่มสงัคมหรือได้รับการยกย่องว่าสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่บุคคลทัว่ไป 
สอดคล้องการศึกษาจากวิทยานิพนธ์เร่ือง “การส่ือสารการตลาดหนังสือธรรมะประยุกต์แบบ
บูรณาการส านักพิมพ์ดีเอ็มจี” สุกานดา ปานเพชร (2556) กล่าวว่า การโฆษณาผ่านส่ือมวลชน
และส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นหลกั เพ่ือสร้างชุมชนออนไลน์ส าหรับการประชาสมัพนัธ์สินค้า การสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ อ่านโดยตรงผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก  (Facebook) เป็นต้น และคลาร่า ชีห์ 
(2553) กลา่วถึง ประโยชน์ของเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ว่า สามารถช่วยให้ผู้ ใช้เข้าถึงเพ่ือน
ของเพ่ือนและเครือขา่ยท่ีกว้างขวางขึน้ ซึง่เป็นการขยายขอบเขตของกลุม่เป้าหมายได้ด้วย  
  นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัท่ี เสริมยศ ธรรมรักษ์, เกียรติศกัดิ์ วฒันศกัดิ์, ณฐัา ฉางชโูต 
และสุมาลี เล็กประยูร (2554) กล่าวถึงการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  (Integrated 
Marketing Communications) คือ การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแขนงต่างๆ 
ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์และส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ด้วยเนือ้หาลกัษณะจูงใจและเนือ้หามี
ลกัษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีวางไว้ ซึ่งนกัส่ือสาร
การตลาดต้องเข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนและวิธีการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการส่ือสารต่างๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพสงูสดุเม่ือน ามาใช้ร่วมกนัให้สง่เสริมสนบัสนนุตราสินค้านัน้ 

สมมตฐิานท่ี 3 การรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสมัพนัธ์
กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์  (Creative 
Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)  
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การก าหนดรูปแบบเนือ้หา ช่วงเวลาและบุคลิกของการ
ส่ือสารผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดประเภทตา่งๆ ทัง้ส่ือดัง้เดิมและส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือ
การประชาสมัพนัธ์ การสร้างแบรนด์ ยอดขาย และการสร้างชุมชน ผลตอบรับน ามาซึ่งยอดขาย 
การเช่ือมโยงกลุม่เป้าหมายใหม ่และการปิิสมัพนัธ์ระหว่างส านกัพิมพ์และกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึน้
จริง 
  ทัง้ 3 ส านกัพิมพ์ให้ความส าคญัการก าหนดแนวคิดและกระบวนการวางแผนการส่ือสาร
การตลาดของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการก าหนดรูปแบบเนือ้หา ช่วงเวลาและ
บุคลิกของการส่ือสาร เพ่ือการส่ือสารท่ีส่งถึงผู้ รับในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและน่าสนใจ โดยเน้น
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รูปแบบการส่ือสารผ่านภาพ ในช่วงเวลาท่ีมีคนออนไลน์เยอะ คือ ช่วงบ่าย ช่วงเย็น และช่วงค ่า 
บุคลิกลกัษณะการปิิสัมพนัธ์กับกลุ่มเป้าหมายแสดงออกด้วยการส่ือสารท่ีเป็นกันเอง เพ่ือการ
เข้าถึงง่าย 
 นอกจากนีส้ านักพิมพ์เน้นการเช่ือมโยงกับกลุ่มเป้าหมายผ่านเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดประเภทต่างๆ ทัง้ส่ือดัง้เดิมและส่ือสงัคมออนไลน์ โดยเน้นท่ีส่ือสงัคมออนไลน์มากท่ีสุด 
เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ท่ีส านกัพิมพ์ตัง้ไว้ คือ การประชาสมัพนัธ์ การสร้างแบรนด์ ยอดขาย และ
การสร้างชุมชน ทัง้นีก้ลุ่มเป้าหมายของทัง้ 3 ส านักพิมพ์มีความแตกต่างกันและการตอบรับสู่
ส านกัพิมพ์ก็แตกตา่งกนั ซึ่งการตอบรับสามารถสรุปได้ดงันี ้การส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) น ามาซึ่งยอดขาย การเช่ือมโยงกลุ่มเป้าหมายใหม่ และการ
ปิิสมัพนัธ์ระหวา่งส านกัพิมพ์และกลุม่เป้าหมายเพิ่มขึน้  
  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีพบว่า การรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์ผู้ ผลิต
เนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก(Facebook) มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภท
สารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก แสดงให้เห็นว่า ยิ่งกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ข่าวสารมาก
เทา่ใด การรับรู้ภาพลกัษณ์ก็มากขึน้เท่านัน้ ดงันัน้จึงถือว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 3 ท่ีว่า การรับรู้
ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 
   ดงัผลการวิจัยด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค ์(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า 
ลกัษณะประชากรท่ีมีความแตกต่างด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน หลังจากได้รับรู้
ข่าวสารของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) แล้ว มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านกัพิมพ์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไม่แตกต่างกัน ทัง้ยังมีผลตอบรับกลบัสู่ส านักพิมพ์เป็นอย่างดี อัน
เน่ืองจากการก าหนดกระบวนการส่ือสารของส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีได้ผล 
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  สอดคล้องกบัท่ี ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2548) ให้ความหมายของ การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 
(CRM) ว่าหมายถึง กระบวนการในการบริหารความสมัพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เร่ิมต้นจาก
การแบง่ลกูค้าออกเป็นกลุ่มๆ และออกแบบกิจกรรมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลกูค้าแตล่ะกลุ่ม เพ่ือ
สร้างข้อเสนอท่ีดีและคณุคา่เพิ่มเหนือคูแ่ขง่ นอกจากนีเ้พ่ือชดเชยความไม่พอใจของลกูค้าจากการ
จดัตัง้ศนูย์บริการลกูค้า และงานวิจยัของ เบญญาภา ฐิตวฒันาคณุ (2552) ศึกษาเร่ือง การรับรู้
ภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจ ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษาท่ี
แตกตา่งกนัไม่มีผลตอ่การเปิดรับข่าวสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีแตกตา่งกนั แตอ่าชีพและ
รายได้ ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การเปิดรับขา่วสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีแตกตา่งกนั และการ
เปิดรับขา่วสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจ 
ซึง่การรับรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีมากกว่าการรับรู้ภาพลกัษณ์
ขององค์กรธุรกิจท่ีไมผ่า่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 
6.4 ข้อเสนอแนะ 
 
  จากการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) การวางแผนตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนได้รับการตอบ
รับจากกลุม่เป้าหมายเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั คือ กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข่าวสารและภาพลกัษณ์
ในวงกว้างโดยไม่จ ากดัความแตกตา่งทางลกัษณะประชากร สอดคล้องกบัผลวิจยัเชิงปริมาณท่ีว่า 
ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์
ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) ท่ีไม่แตกต่างกัน อีกทัง้การรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
ส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) มีความสมัพนัธ์กันในเชิงบวก ผู้ วิจัยจึงเห็นสมควรในการ
ก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของส านักพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Nonfiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ให้ด าเนินตอ่ไป  
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6.4.1 ด้านกระตุ้นการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย 
  เพ่ือกระจายการรับรู้ข่าวสาร ช่องทางท่ีส่ือสารสู่กลุ่มเป้าหมายควรมีเพิ่มขึน้ หรือ
สร้างสรรค์กลวิธีท่ีท าให้กลุ่มเป้าหมายดึงเครือข่ายสังคมเข้ามา ดึงลักษณะความน่าสนใจของ
นกัเขียนในส านกัพิมพ์ให้เป็นท่ีรู้จกัยิ่งขึน้ หากนกัเขียนผู้นัน้สามารถเป็นแรงบนัดาลในการเขียน
หนังสือหรือเป็นต้นแบบของกลุ่มเป้าหมายได้ จะน ามาซึ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีกว้างยิ่งขึ น้ 
นอกเหนือจากกลุม่เป้าหมายท่ีซึมซบัเนือ้หาของหนงัสือเพียงอย่างเดียว เม่ือผ่านวยัของเนือ้หานัน้ 
การติดตามจะจางหายไป จากผลการวิจัยเชิงปริมาณด้านปัจจัยกระตุ้ นการรับรู้ ด้าน
สภาพแวดล้อมท่ีพบวา่ กลุม่เป้าหมายตดิตามหลงัจากพบเห็นส านกัพิมพ์นัน้ผา่นส่ือช่องทางอ่ืนมา
ก่อนและถูกชกัชวนโดยเพ่ือนหรือสังคมรอบข้างให้ติดตามส านกัพิมพ์นัน้ ให้ความน่าสนใจของ
นกัเขียนของส านกัพิมพ์ และต้องการมองหาหนงัสือ เพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจในการเขียนหนงัสือใน
ระดบัปานกลางเทา่นัน้ 

ส านกัพิมพ์อาจจดักิจกรรมส าหรับผู้ติดตามส านกัพิมพ์และดงึดดูผู้ติดตามกลุ่มใหม่ โดย
เร่ิมจากขา่วประชาสมัพนัธ์ เชน่ การแนะน าหนงัสือ นกัเขียนในส านกัพิมพ์ ผ่านรูปแบบการส่ือสาร
ท่ีเข้าใจง่ายและชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการส่ือสารประเภทภาพเคล่ือนไหว เช่น วีดิโอ
ภาพจาก Youtube หรือแหล่งอ่ืนๆ ข้อความปกติ เช่น ข้อความบนสเตตสั และลิงค์เว็บไซต์ 
(Website) อ้างอิงจากผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า ทัง้ 3 รูปแบบนีก้ลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ระดบั
ปานกลางเท่านัน้ เม่ือผู้ติดตามมีการรับรู้ระดบัหนึ่งจึงจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับผู้ติดตามบนส่ือ
สงัคมออนไลน์นัน้ เพ่ือประเมินคา่ความจงรักภกัดีของผู้ติดตามอีกทัง้เป็นการสร้างความน่าสนใจ
มากกวา่การกระจายขา่วสารเพียงอยา่งเดียว นอกจากนีก้ารส่ือสารครบถ้วนในแห่งเดียว เช่น การ
ซือ้ขายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายแก่
กลุ่มเป้าหมายก็สามารถรักษากลุ่มเป้าหมายได้ ทัง้นีก้ารจดัระบบระเบียบการซือ้ขายและการ
ส่ือสารท่ีรวดเร็วต้องมีความเหมาะสมด้วย  

 
6.4.2 ด้านกระตุ้นการรับรู้ภาพลักษณ์ของกลุ่มเป้าหมาย  

  ภาพลกัษณ์ท่ีดีและกลุม่เป้าหมายจดจ าได้มกัเกิดจากการแสดงความโดดเดน่ เอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของส านกัพิมพ์ รวมถึงการส่ือสารท่ีเป็นระบบผสมด้วยอารมณ์ความรู้สึกท่ีเข้าใจถึงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ี
สามารถเช่ือมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม ดงันัน้ส านกัพิมพ์จึงควรพฒันาช่องทางการ
ส่ือสารท่ีครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย  เช่น มีส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่แล้ว 
เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย อาจสร้างส่ือสังคมออนไลน์ ประเภทยูทูป (Youtube) 
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เพิ่มเติม เพ่ือส่ือสารผ่านรูปแบบภาพเคล่ือนไหวท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีชอบเสพส่ืออีกประเภท 
เป็นต้น และมีความเข้าใจในความต้องการของผู้อา่นเพ่ือให้กลุม่เป้าหมายไม่รู้สึกเกรง เม่ือต้องการ
ส่ือสารและรู้สึกสบายใจท่ีจะติดตามการส่ือสารของส านักพิมพ์ ให้ความเป็นเพ่ือน ความ
สะดวกสบาย รวดเร็วมีปิิสมัพนัธ์ การถามตอบได้ดีกบักลุม่เป้าหมาย ให้บริการท่ีสะดวกสบายตอ่
การซือ้หนงัสือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยการพฒันาระบบการสัง่ซือ้สินค้าท่ีดีเพ่ือรองรับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อ้างอิงจากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า กลุ่มเป้าหมายรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพการรับรู้และความคาดหวังต่อการท างานของสินค้าและบริการท่ี
กลุ่มเป้าหมายติดตามส านักพิมพ์ท่ีมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ อ่าน ให้บริการท่ี
สะดวกสบายต่อการซือ้หนงัสือผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  มีปิิสมัพนัธ์ 
การถามตอบได้ดี มีความคดิสร้างสรรค์ในการประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางตา่ง ๆ ในระดบัสงูแตย่งั
รับรู้ในล าดบัท้ายจากปัจจยัการรับรู้ภาพลกัษณ์ทัง้หมด 
 
6.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 

1) ศกึษาการเปรียบเทียบด้านกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หา
ประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) และส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทนว
นิยาย (Fiction) บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

2) ศึกษาความแตกต่างของอตัลกัษณ์ระหว่างส านกัพิมพ์ผู้ ผลิตเนือ้หาประเภทสารคดี
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nonfiction) และส านกัพิมพ์ผู้ผลิตเนือ้หาประเภทนวนิยาย (Fiction) ท่ี
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้การรับรู้กลุ่มเป้าหมาย และปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการประสบความส าเร็จของการ
ส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ์ทัง้ 2 ประเภท 

3) ศกึษาเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดประเภทใหมใ่นขณะนัน้ท่ีส านกัพิมพ์เลือกใช้ใน
การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์และความแตกตา่งของกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือแตล่ะประเภท 
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แบบสอบถามชดุท่ี..........  

แบบสอบถาม 

  การศกึษาวิจยัเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์” เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้านการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์
ของการศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ภาควิชา
นวตักรรมนิเทศศาสตร์การตลาด สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่าน 

ตอนที่ 1 ลกัษณะทางประชากร 

1.1. เพศ  
o ชาย o หญิง  

1.2. อาย ุ  
o 15-20 ปี o 21-30 ปี o 31-40 ปี 
o 41-50 ปี o 50 ปี ขึน้ไป  

1.3. สถานภาพ  
o โสด o สมรส  

1.4. ระดบัการศกึษา 
o ประถมศกึษา o มธัยมศกึษา o อนปุริญญา หรือ

เทียบเทา่ 
o ปริญญาตรี o ปริญญาโท o ปริญญาเอก  

1.5.  อาชีพ  
o นกัเรียน/นกัศกึษา o รัฐวิสาหกิจ o รับจ้าง 
o รับราชการ o พนกังานบริษัทเอกชน o เจ้าของกิจการ  
o อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ............................. 

1.6. รายได้ตอ่เดือน 
o น้อยกวา่ หรือเทา่กบั 10,000 o 10,001-20,000 บาท  
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บาท 
o 20,001-30,000 บาท  o 30,001-40,000 บาท 
o 40,001-50,000 บาท  o มากกวา่ 50,001 บาท 
o ไมมี่รายได้ 

 

ตอนที่ 2 การรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

1) ทา่นเคยรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook)หรือไม ่
o เคย   
o ไมเ่คย(ขอบคณุส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม)  

2) ทา่นรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 
ในชว่งเวลามากท่ีสดุใด   
o 06.01 – 9.00 น. o 09.01 – 11.00 น. o 11.01 – 13.00 น. 
o 13.01 – 15.00 น. o 15.01 – 17.00 น. o 17.01 – 19.00 น. 
o 19.01 – 21.00 น. 
o 01.01 - 03.00 น. 

o 21.01 – 23.00 น. 
o 03.01 – 06.00 น. 

o 23.01 – 01.00 น. 
 

3) ความถ่ีและระยะเวลาในการรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 

ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร ทุกวัน 
3-4 ครัง้ 
ต่อ

สัปดาห์ 

1-2 ครัง้ 
ต่อ

สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครัง้ 

2-3 ครัง้
ต่อเดือน 

1. ความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารของส านกัพิมพ์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟ
ซบุ๊ก(Facebook) 

     
 

การใช้ระยะเวลาการรับรู้ข่าวสาร 
น้อยกว่า
15 นาท ี

15-30 
นาท ี

31-45 
นาท ี

46 นาท ี
- 1 ชั่วโมง 

มากกว่า 1 
ชั่วโมง 

2. ระยะเวลาในการรับรู้ขา่วสารของ
ส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook)  
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4) ทา่นรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 
จากปัจจยัใด  

 
5) ทา่นรับรู้เนือ้หาขา่วสารของส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก

(Facebook) ประเภทเนือ้หาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ข่าวสาร มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

สถานการณ์แวดลอ้มของบคุคลทีเ่ป็นส่ิงเร้า 
1. เพื่อนหรือสงัคมรอบข้างติดตาม

ส านกัพิมพ์นัน้ (พบเห็นโดย
บงัเอิญ มิได้ถกูชกัชวน) 

     

2. ถกูชกัชวนโดยเพื่อนหรือสงัคม
รอบข้างให้ติดตามส านกัพิมพ์นัน้  

     

3. การมองเห็นส านกัพิมพ์นัน้จาก
การแบง่ปันบนเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน์ 

     

4. ติดตามหลงัจากพบเห็น
ส านกัพิมพ์นัน้ผา่นสือ่ช่องทางอืน่
มาก่อน 

     

ลกัษณะประจ าตวัของส านกัพิมพ์ทีเ่ป็นส่ิงเร้า 
5. ความนา่สนใจของเนือ้หาหนงัสอื

ของส านกัพมิพ์ 
     

6. ความนา่สนใจของเอกลกัษณ์ของ
ส านกัพิมพ์ 

     

7. ความนา่สนใจของนกัเขยีนของ
ส านกัพิมพ์ 

     

คณุลกัษณะของผูร้บัรู้ 
8. ต้องการมองหาหนังสือ เพื่อเป็น

แรงบนัดาลใจในการเขียนหนงัสอื 
     

9. ต้องการติดตามนกัเขยีนที่ตนช่ืน
ชอบ 

     

10. ต้องการความผอ่นคลายจากการ
อา่นหนงัสอื  
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ประเภทเนือ้หาข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
1. การแนะน า หนงัสือออกใหม่ ของส านกัพิมพ์      
2. การแนะน า หนงัสือตีพิมพ์ซ ้า ของส านกัพิมพ์      
3. การแนะน า นกัเขียนประจ า ของส านกัพิมพ์      
4. การแนะน า นกัเขียนใหม่ ของส านกัพิมพ์      
5. การออกสือ่ตา่งๆ ของนกัเขียนและส านกัพิมพ์      
6. กิจกรรมของส านกัพมิพ์ เช่น สถานท่ี วนัเวลา      
7. ช่องทางการติดตอ่สือ่สารของส านกัพิมพ์      
8. ความคืบหน้าของกระบวนการผลติหนงัสอื      
9. รางวลัที่ส านกัพิมพ์ได้รับจากสถาบนัตา่งๆ      

ข่าวกิจกรรมทางการตลาด 
10. โปรโมชัน่การขายของส านกัพิมพ์      
11. ราคาหนงัสอืของส านกัพิมพ์      
12. การชิงรางวลัจากส านกัพิมพ์      
13. ช่องทางการสัง่ซือ้หนงัสอืของส านกัพิมพ์      
14. การออกบทูขายหนงัสอืนอกสถานท่ี      
15. สทิธิพิเศษส าหรับผู้ตดิตามส านกัพิมพ์บนเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์  
     

16. อื่นๆ โปรดระบ ุ.................................................      

 
6. ทา่นรับรู้ขา่วสารของส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 

ผา่นรูปแบบการส่ือสารลกัษณะใดบ้าง ห้ามรวม 

รูปแบบการส่ือสาร 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ภาพนิ่ง เชน่ ภาพบรรยากาศ ภาพบคุคล 

 

     

2. ภาพเคล่ือนไหว เชน่ วีดโิอภาพจาก Youtube 
หรือแหลง่อ่ืนๆ 
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3. ภาพข้อความ เชน่ ภาพท่ีระบขุ้อความ

เก่ียวกบัการตลาด ราคา ผลิตภณัฑ์ เชิญชวน
ร่วมกิจกรรมตา่งๆ 

 

     

4. ลิง้ค์เว็บไซต์ (Website) เชน่ 
www.minimore.com, www.thairath.com 

 

     

5. ข้อความปกติ เชน่ ข้อความบนสเตตสั      
 

ตอนที่ 3 การรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ของส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

1. ท่านเคยรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของส านักพิมพ์ใดบ้าง (ตอบได้
มากกวา่ 1 ข้อ) 

รายช่ือส านักพมิพ์ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. Salmon Books      
2. A Book        
3. happening      
4. ระหวา่งบรรทดั      
5. Nation Books      
6. To Share Book      
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7. วงกลม      
8. KOOB      
9. Her      
10. Inlove-book      
11. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ...............................      

 
2. ท่านมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของส านักพิมพ์บน

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) อย่างไร (เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5, เห็น
ด้วย = 4, เฉยๆ = 3, ไมเ่ห็นด้วย = 2, ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง = 1) 

การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ของส านักพิมพ์ 
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เหน็
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ดา้นคณุค่าทางอารมณ์ความรู้สึกต่อสินคา้และบริการ 
1. ส านักพิมพ์ที่ติดตามมอบความ

เป็นกนัเองแก่ผู้อา่น 
     

2. ส านักพิมพ์ที่ติดตามมองเห็น
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้อา่น 

     

3. ส านกัพิมพ์ที่ติดตามสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้ อ่านผ่านช่อง
ทางการสื่อสารบนเค รือข่าย
สงัคมออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอ 

     

ดา้นค่านิยมทางสงัคม 
4. ส านักพิมพ์ที่ติดตามมีช่ือเสียง 

เป็นท่ียอมรับในกลุม่สงัคม 
     

5. ส านกัพิมพ์ที่ติดตามได้รับการยก
ยอ่งจากสงัคมรอบข้างว่าเป็นผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

     

6. ส านกัพิมพ์ที่ติดตามได้รับการยก
ย่องว่าสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่
บคุคลทัว่ไป 

     

ดา้นคณุภาพการรบัรู้และความคาดหวงัต่อประสิทธิภาพการท างานของสินคา้และบริการ 
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7. ส านักพิม พ์ที่ ติดตามมีความ
เข้าใจในความต้องการของผู้อา่น 

     

8. ส านกัพิมพ์ที่ติดตามให้บริการที่
สะดวกสบายต่อการซือ้หนังสือ
ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

     

9. ส านักพิมพ์ที่ติดตามมีความคิด
สร้างสรรค์ในการผลติเนือ้หาและ
รูปเลม่ 

     

10. ส านักพิมพ์ที่ติดตามมีคุณภาพ
ของนกัเขียนที่ดี 

     

11. ส านกัพิมพ์ที่ติดตามมีเอกลกัษณ์
หนงัสือเฉพาะ โดดเด่นชัดเจน มี
ความหลากหลายทางด้านเนือ้หา 

     

12. ส านักพิ ม พ์ที่ ติ ดตาม เ ข้ า ถึ ง
กลุม่เป้าหมาย มีปฏิสมัพนัธ์ การ
ถามตอบได้ดี 

     

13. ส านักพิมพ์ที่ติดตามมีความคิด
สร้างสรรค์ในการประชาสมัพนัธ์
ผา่นช่องทางตา่งๆ 

     

14. อื่นๆ โปรดระบ.ุ.....................      

 
ขอบคณุส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางส าเร็จของ Taro Yamane แสดงจ านวนตัวอย่างที่จ าแนกตาม
ระดับความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า 
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ตารางส าเร็จของ Taro Yamane แสดงจ านวนตัวอย่างที่จ าแนกตามระดับความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณค่า 

ท่ีมา : ตาราง Taro Yamane (ศริิลกัษณ์ สวุรรณวงศ์,  2538) 

 

จ านวน
ประชากร

(n) 

จ านวนตัวอย่าง (n) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน (e) 

±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 

500 * * * * 222 83 
1000 * * * 385 286 91 
1500 * * 638 441 316 94 
2000 * * 714 476 333 95 
2500 * 1250 769 500 345 96 
3000 * 1364 811 517 353 97 
3500 * 1458 843 530 359 97 
4000 * 1538 870 541 364 98 
4500 * 1607 891 549 367 98 
5000 * 1667 909 556 370 98 
6000 * 1765 938 566 375 98 
7000 * 1842 959 574 378 99 
8000 * 1905 976 580 381 99 
9000 * 1957 989 584 383 99 

10000 5000 2000 1000 588 385 99 
15000 6000 2143 1034 600 390 99 
20000 6667 2222 1053 606 392 100 
25000 7143 2273 1064 610 394 100 
50000 8333 2381 1087 617 397 100 

100000 9091 2439 1099 621 398 100 

∞ 10000 2500 1111 625 400 100 
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