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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของส านักพิมพ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้องจาก 3 ส านักพิมพ์ Salmon Books ส านักพิมพ์ a 
book  และส านักพิมพ์ happening และเพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ
ส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้งานบนเครือข่ ายสังคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook)ของส านักพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตเนื้อหาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ ทั้งเพศ
ชายและหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 15 - 44 ปี 

 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า ส านักพิมพ์ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ และสร้างชุมชนออนไลน์ โดยเลือกใช้สื่อดั้งเดิมและสื่อ
ออนไลน์ เพ่ือการสร้างแบรนด์และยอดขาย โดยก าหนดรูปแบบเนื้อหา ช่วงเวลาและบุคลิกของการสื่อสาร 
เพ่ือการสื่อสารที่ส่งถึงผู้รับในช่วงเวลาที่เหมาะสมและน่าสนใจ ผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาดบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์หลายประเภทร่วมกัน โดยเลือกใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักและพัฒนาเว็บไซต์ร่วมด้วย 
เพ่ือเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับรูปแบบที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ และแต่ละส านักพิมพ์มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

  ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
ส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน และการรับรู้
ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส านักพิมพ์ขนาดกลาง การรับรู้ข่าวสาร 
การรับรู้ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
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Abstract 

 This research has objectives for studying about marketing communication strategy 
of publishing through social networking by depth interview 3 persons from 3 publishing is 
Salmon Books, A book  and Happening publishing. In addition, for studying about news 
perception and image perception of customer relationship management of publishing 
through social networking and correlation between news perception and image 
perception of customer relationship management perception of publishing through social 
networking by targets survey that used social networking, both of male and female 15-44 
years old that was perceived the publishing who generate creative nonfiction books 
through social networking on Facebook. 

  The result of qualitative research is the publishing has objectives of marketing 
communication through social networking for public relations and create online 
community. They choose traditional media and Social media for branding and circulation, 
by content format, period of time and characteristic of communication for attract the 
target audience in the right time through mediums of communication on social 
networking. They choose social media is the main of mediums and develop website 
together for preferred format releases. Each publisher has a different target audience. 

   The result of quantitative research is different gender has different news 
perception and image perception of publishing trough social networking. While age, 
status, education, jobs and income per month has news perception of publishing trough 
social networking no different. Between news perception and image perception of 
publishing through social networking has correlate a positive and the same direction. 

Keyword : Communicative marketing strategy, social networking, publishing, news 
perception, image perception, public relations, customer relationship management 
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บทน า 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้เกิดส านักพิมพ์น้อยใหญ่ขึ้นหลายแห่ง 
สามารถแบ่งกลุ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มผู้น าตลาด (2) กลุ่มส านักพิมพ์ขนาด
ใหญ่ (3) กลุ่มส านักพิมพ์ขนาดกลาง และ (4) กลุ่มส านักพิมพ์ขนาดเล็ก โดยในกลุ่มผู้น าตลาดและกลุ่ม
ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่สามารถพิมพ์หนังสือและจัดจ าหน่ายได้ด้วยตัวเอง ท าให้รายได้ส่วนใหญ่มาจากการ
รับเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากส านักพิมพ์ขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มส านักพิมพ์ขนาด
กลางและขนาดเล็กยังต้องพ่ึงพาผู้จัดจ าหน่ายและกระตุ้นตัวเองเพ่ือพัฒนายอดขายและความอยู่รอด 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2556) 

สัดส่วนก าไรรายได้ของส านักพิมพ์ขนาดกลางและขนาดเล็กในปี พ.ศ.2554 เป็นอันดับที่ 1 และ 2 
มีรายได้มากกว่ากลุ่มผู้น าตลาดและกลุ่มส านักพิมพ์ขนาดใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 38.79 และ 37.55 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางด้านรายได้ของส านักพิมพ์ขนาดกลางและขนาดเล็กมีแนวโน้ม
มากกว่าส านักพิมพ์ขนาดใหญ่และกลุ่มผู้น าตลาด นอกจากนี้ข้อมูลการส ารวจโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัด
จ าหน่ายแห่งประเทศไทยในปี 2555 พบว่า แนวโน้มการเติบโตของส านักพิมพ์ขนาดกลางมีสัดส่วนถึงร้อย
ละ 17.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับส านักพิมพ์ในกลุ่มผู้น าตลาด และส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีรายได้เติบโตเฉลี่ย
เพียงร้อยละ 5 ต่อปี และส านักพิมพ์ขนาดเล็กมีการเติบโตที่ลดลงร้อยละ 0.24 (สิรนันท์, 2555) 

เมื่อพิจารณาถึงประเภทหนังสือที่จัดจ าหน่ายอยู่ในปัจจุบัน พบว่าหนังสือที่ผลิตโดยกลุ่มผู้น าตลาด
และส านักพิมพ์ขนาดใหญ่จะมีเนื้อหาที่หลากหลาย ครอบคลุมหลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น หนังสือเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ศาสนา สุขภาพ การ์ตูนส าหรับเด็ก นิตยสาร นิยาย ตลอดจนหนังสือเรียน เป็นต้น ในขณะที่กลุ่ม
ส านักพิมพ์ขนาดกลางซึ่งมีสัดส่วนการเจริญเติบโตที่มากกว่า เลือกผลิตหนังสือที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย เป็นการด าเนินการทางการตลาดแบบ “นิช มาร์เกต”(Niche Market) ด้วยการสร้าง
เอกลักษณ์ของส านักพิมพ์ตนเอง เพ่ือแข่งขันกับส านักพิมพ์ในระดับเดียวกันที่มีถึง 41 ส านักพิมพ์ และ
สามารถเพ่ิมโอกาสทางการตลาดให้แข่งขันกับส านักพิมพ์กลุ่มผู้น าตลาดและขนาดใหญ่อีกด้วย 
(OKnation, 2554) 

จากข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาของส านักพิมพ์ขนาดกลาง พบว่า ส านักพิมพ์ขนาด
กลางผลิตหนังสือที่มีเนื้อหาสองประเภทมากที่สุด ได้แก่ นิยาย และหนังสือประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Non-Fiction) 

 หนังสือประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Non-Fiction) คือ หนังสือที่มีการเขียนเนื้อหาที่
มีพ้ืนฐานจากความจริงหรือข้อเท็จจริง โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบนวนิยาย ลักษณะการถ่ายทอดของ
เนื้อหาแนวสารคดีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Non-Fiction) ประกอบด้วยการน าส่วนประกอบส าคัญของนว
นิยาย รูปภาพ ค าอธิบาย บทสนทนา หรือเหตุการณ์ออกมาถ่ายทอด(Robert L. Root, 2008) ซึ่งอาจมี
ความคล้ายคลึงกับนวนิยายทั่วไป จุดเด่นของหนังสือประเภทนี้ คือ การเล่าเหตุการณ์ผ่านประสบการณ์ 
ความทรงจ า หรือการค้นพบของผู้เขียน เพ่ือดึงดูดใจนักอ่าน (Margot&Nicole, 2013)  
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หนังสือประเภท Creative Non-Fiction ได้รับความนิยมและครองส่วนแบ่งการตลาด โดยเมื่อ
พิจารณาจากการจัดอันดับจากผู้จัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์รายใหญ่บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด(มหาชน) พบว่า 9 
ใน 20 เล่ม ของหนังสือที่ขายดีที่สุดประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 คือหนังสือประเภทสารคดีเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Non-Fiction) รายการหนังสือขายดีรายสัปดาห์ 20 อันดับแรก ประจ าเดือน
กันยายน 2557 จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด(มหาชน) แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาแนว Creative Nonfiction 
ได้รับความนิยมเกือบเทียบเท่ากับเนื้อหาแนวนวนิยาย 

  ธุรกิจส านักพิมพ์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพด้วยการใช้กลยุทธ์แบบผสมผสาน ทั้งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด จะช่วยให้ส านักพิมพ์สามารถแข่งขันเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดได้ จากผลการศึกษาของ
วิทยานิพนธ์ ของ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และชาญชัย โชติช่วงชัชวาล (2549) เรื่อง “การด าเนินงานด้าน
การตลาดสื่อสิ่งพิมพ์ในทัศนะของผู้บริหารโรงพิมพ์” และเรื่อง “การสื่อสารการตลาดหนังสือธรรมะ
ประยุกต์แบบบูรณาการส านักพิมพ์ดีเอ็มจี” สะท้อนให้เห็นถึงการผสานกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด โดยใช้
เครื่องมือการสื่อสารแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน์ สุกานดา ปานเพชร (2556) พบว่า การเลือกใช้สื่อตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ความส าคัญตั้งแต่การขั้นตอนการคัดเลือกผลิตเนื้อหาที่จะสื่อสาร  การออกแบบ
รูปเล่ม เพ่ือสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของส านักพิมพ์ การออกงานแสดงสินค้า การมอบ
ส่วนลดเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อ การโฆษณาผ่านสื่อผ่านสื่อมวลชนและสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นหลัก เพ่ือสร้าง
ชุมชนออนไลน์ส าหรับการประชาสัมพันธ์สินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้อ่านโดยตรงผ่านเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ก(Facebook) เป็นต้น  

 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่เปลี่ยนไปจากเดิมของกลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับข่าวสารจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาท
มากขึ้นในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการสื่อสารการตลาดของส านักพิมพ์ขนาดกลาง ให้
เข้ามามีพ้ืนที่ในการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

  Facebook เป็นเครื่องมือด้านการสื่อสารการตลาดที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ส านักพิมพ์ขนาดกลางให้
สามารถเข้าถึงผู้อ่านหนังสือได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากท าให้กลุ่มผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วมกับส านักพิมพ์และ
ติดตามผลงานของนักเขียนที่ชื่นชอบได้ตลอดเวลา ส านักพิมพ์สามารถแลกเปลี่ยนหรือสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า(CRM) และน าความคิดเห็นของผู้อ่านมาพัฒนาหรือต่อยอดผลงานและบริการ นอกจากนี้การ
สื่อสารการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ยังสามารถสื่อสารสู่กลุ่มผู้อ่านได้โดยตรง เจาะกลุ่มอายุ เพศ 
การศึกษา แม้กระทั่งพ้ืนที่ที่ต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสื่ออ่ืนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์และประเมินผลการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ นอกจากนี้ Facebook เป็นเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ส านักพิมพ์ไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการสร้างเพจ 
(incquity,2556)  
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อรูปแบบเดิมที่ผู้บริโภคไม่มีส่วนร่วม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส านักพิมพ์ได้ ส านักพิมพ์เหล่านี้จึงปรับตัวและเข้ามาใช้ประโยชน์ของสื่อ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น เพราะมีแนวโน้มการสร้างการเจริญเติบโตของส านักพิมพ์ในทางที่ดี 
ทว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่มีช่องทางการสื่อสารที่ดี แต่ต้องมีเนื้อหาที่จะสื่อสาร(Content 
Marketing) หรือกลยุทธ์ที่ดีประกอบกันจึงประสบความส าเร็จ ไม่เพียงแต่เขียนข้อความเพ่ือประชาสัมพันธ์
ทั่วไปเท่านั้น แต่ต้องค านึงไปถึงว่า เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้อ่านข้อความหรือเนื้อหานั้นแล้วจะมีการตอบรับ
หรือปฏิกิริยาอย่างไร ผลที่ได้จะเป็นอย่างไรต่อไป ท าอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นรู้สึกและเกิดความสนใจติดตาม
ส านักพิมพ์หรือแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นออกไป (scbsme, 2556) 

  จากการทบทวรรณกรรมจากงานวิจัยเรื่องที่ผ่านมาพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษากลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของส านักพิมพ์ขนาดกลางที่เน้นผลิตหนังสือประเภท 
Creative Non-Fiction ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสื่อสารการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ส านักพิมพ์มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจส านักพิมพ์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้อ่านให้สนับสนุน
ส านักพิมพ์ จึงศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์”  ซึ่ง
คาดว่าผลจากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถแสดงให้เห็นถึงปัจจัยส าคัญหรือกลยุทธ์ที่จะช่วยส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการสื่อสารการตลาดของส านักพิมพ์ในยุคเทคโนโลยีให้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น เพ่ือเป็ น
แนวทางให้การสื่อสารการตลาดกับกลุ่มผู้ อ่านได้อย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนอย่างแน่นเฟ้น 
นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่อไป  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

3. เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ
ส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communications)  

  แนวคิดและกระบวนการวางแผนการสื่อสารโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการสื่อสารหลายแขนงแบบ
ผสมสานด้วยความสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเข้าใจใน
สาระส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าของสินค้าและบริการหรือองค์กร(เสริมยศ ธรรมรักษ์ , เกียรติศักดิ์ วัฒน
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ศักดิ์, ณัฐา ฉางชูโต และสุมาลี เล็กประยูร, 2554)โดยการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมี 6 
ขั้นตอน ดังนี้ (1) การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) (2) การวิเคราะห์
สถานการณ์ (Situation Analysis) (3) การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร (Communication 
Objectives) (4) การก าหนดงบประมาณ (Budget) (5) การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจร (6) การประเมินผล (Evaluation) (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรรีรัตน์, 2555) 

 เครือข่ายสังคมขยายตัวไปทั่วโลก เฟซบุ๊ก(Facebook)คือเครือข่ายสังคมที่ใหญ่ที่สุด เป็นไปได้ยาก
ที่นักเรียนมัธยมปลายหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยจะไม่ใช้เฟซบุ๊ก(Facebook)หรือมายสเปซ(Myspace)เป็น
ประจ า ระบบเหล่านี้กลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่แพร่หลายจนคนมากมายเกือบทุกวัยแทบจะไม่ใช้อีเมล
อีกเลย จากซิกซ์ดีกรีส์พัฒนาไปเป็นเฟรนด์สเตอร์จนถึงเฟซบุ๊ก(Facebook) เครือข่ายสังคมกลายเป็นส่วน
หนึ่งของอินเตอร์เน็ตที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง (เดวิด เคิร์กแพทริก, 2554) นอกจาก
การโฆษณาและท าธุรกิจบนเฟซบุ๊ก(Facebook)จะเพ่ิมเครือข่ายของกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ยังเข้ามาช่วยเรื่องการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทางสังคม(Social CRM) อีกด้วย 

   สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมและมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับสื่อสังคม
ออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาท ิเดวิด เคิร์กแพทริก, คลาร่า ชีห์ จนท าให้สื่อสังคมออนไลน์กลาย
มาเป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งในการสื่อสารการตลาด 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร  

  การที่แต่ละบุคคลเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ตีความ และแปลความหมาย โดยมีปัจจัยภายนอกและ
ภายในของแต่ละบุคคลร่วมด้วยในการจดจ าและรับรู้ ท าให้เกิดการรับรู้และเข้าใจความหมายของข่าวสาร
นั้นแตกต่างกัน ซึ่งในการวิจัยนี้ผู้วิจัยน าแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารมาศึกษาตั้งแต่กระบวนการเลือก
รับรู้ จดจ า ตลอดจนการการตัดสินใจซื้อหรือการส่งต่อข่าวสารเกี่ยวกับส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพ่ือศึกษาว่าสิ่งใดเป็นปัจจัยกระตุ้นผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ให้เกิดการจดจ าและตัดสินใจซื้อหรือส่งต่อข่าวสารต่อไป โดยสิ่งที่มีอิทธิพลกระทบต่อการรับรู้บุคคลนั้นมี
หลายอย่าง  แบ่งเป็น 3 ประการหลัก ดังนี้ (1) ลักษณะประจ าตัวของบุคคลที่เป็นสิ่งเร้า (2) สถานการณ์
แวดล้อมของบุคคลที่เป็นสิ่งเร้า (3) คุณลักษณะของผู้รับรู้ (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร  

  ภาพขององค์กรหน่วยงานที่เกิดจากการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ และเกิดภาพลักษณ์ 
การจดจ า ซึ่งเกี่ยวพันกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานเหล่านั้นด้วย ซึ่งการ
ก าหนดภาพลักษณ์ตามกรอบทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix)ทั้ง 4 ส่วน รวมไปถึงด้าน
การบริการและด้านองค์กรจ าแนกได้ดังนี้ (1)ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านสินค้าหรือบริการที่จ าหน่าย 
(2)ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านราคา (3)ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านช่องทางการกระจายสินค้า 
(4)ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านการส่งเสริมการตลาด (4.1)ภาพลักษณ์ต่อกิจกรรมการสื่อสารการตลาด 
(4.2)ภาพลักษณ์ต่อกิจกรรมส่งเสริมการขายในแง่รูปแบบและอรรถประโยชน์ต่อผู้บริโภค (5)ภาพลักษณ์ที่
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พึงประสงค์ด้านการบริการ (6)ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านองค์การถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรืออัต
ลักษณ์(Identity) (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2548) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management)  

  Woodruff (in Chi et al. 2004) ให้ค านิยามค าว่า คุณค่าของลูกค้า (Customer Value) ไว้ดังนี้ 
ความพึงพอใจที่ลูกค้ารับรู้ การประเมินผลคุณภาพ และผลกระทบในด้านเป้าหมายของลูกค้า ในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายลูกค้ารายบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน ฉะนั้นคุณค่าของลูกค้า (Customer Value) จึงมี
ความส าคัญตั้งแต่การส่งมอบความรู้สึกพิเศษแก่ลูกค้า ซึ่งอาจเพ่ิมก าไรให้แก่องค์กร ดังนั้นองค์กรจึง
จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการตลาด เพ่ือสร้างคุณค่าของลูกค้าและพัฒนาความรู้เพ่ือ
รักษาลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ โดยมีองค์ประกอบต่อไปนี้ 

1. Functional หมายถึง คุณภาพการรับรู้และความคาดหวังต่อประสิทธิภาพการท างานของสินค้า
และบริการ  

2. Perceived Sacrifices หมายถึง การสูญเสียด้านสินค้าและบริการที่เกิดจากการรับรู้ระยะสั้น
หรือค่าใช้จ่ายระยะยาว เช่น ผู้อ่านไม่ได้รับข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารที่ผู้อ่านติดตามเป็น
ประจ า เช่น สื่อเฟซบุ๊ก(Facebook) ท าให้สินค้าและบริการ รวมถึงส านักพิมพ์เกิดการสูญเสีย
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน 

3. Social Value หมายถึง ค่านิยมทางสังคมที่ได้รับจากสินค้าและบริการ เช่น ผู้อ่านบางกลุ่มนิยม
อ่านหนังสือประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ ในขณะที่ผู้อ่านอีกกลุ่มนิยมอ่านหนังสือประเภทนว
นิยาย  

4. Emotional value หมายถึง คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ คือ 
การสร้างคุณค่าทางด้านความรู้สึกของสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างความประทับใจแก่
ผู้บริโภคให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์ความรู้สึกกับสินค้าและบริการนั้น เช่น ผู้อ่านรู้สึก
ประทับใจในการสื่อสารของส านักพิมพ์ นักเขียน หรือเนื้อหาของหนังสือ ท าให้ผู้อ่านติดตาม
ส านักพิมพ์นั้นๆ อย่างต่อเนื่อง 

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  

  การศึกษาเกี่ยวกับประชากรมนุษย์ท่ีมีข้อมูลทางสถิติตัวเลขเข้ามาเก่ียวข้อง โดยเป็นการศึกษาด้าน
ขนาด โครงสร้าง การกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงประชากร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และขอบเขตพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่ง อาศัยปัจจัยต่างๆ มาแบ่งจ าแนก เช่น อายุ เพศ การศึกษา สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็น
ต้น  โดยคุณภาพของข้อมูลประชากรนั้นจ าเป็นต้องมีความแม่นย า (Accuracy) ซึ่งหมายถึงความ
ถูกต้องระหว่างตัวเลขท่ีน าเสนอกับจ านวนจริงๆ ของปรากฏการณ์ของประชากรนั้นตรงกัน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ปาริชาติ จัดดี (2552) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด และภาพลักษณ์ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าส์แบรนด์ พบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าส์
แบรนด์มี 6 กลยุทธ์ อีกท้ังลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสาร และภาพลักษณ์ที่แตกต่าง
กัน แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน 

  สุกานดา ปานเพชร (2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของหนังสือ
ธรรมะประยุกต์ ส านักพิมพ์ดีเอ็มจี พบว่า กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของหนังสือธรรมะ
ประยุกต์ ส านักพิมพ์ดีเอ็มจีมี 6 ขั้นตอน 

 เบญญาภา ฐิตวัฒนาคุณ (2552) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน แต่อาชีพและรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเปิดรับข่าวสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน และการเปิดรับข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีมากกว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจที่ไม่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ปิยะพร เขตบรรพต (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อใหม่ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมีจ านวนร้อยละ 87.9 เป็นสมาชิก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ร้อยละ 88.8 และเว็บชุมชนออนไลน์(Social Networking) ร้อยละ 50.6 
ช่วงเวลาการใช้อินเตอร์เน็ตคือ ช่วง 20.01-24.01 น. เว็บชุมชนออนไลน์(Social Networking) ร้อยละ 93 
ได้รับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบการแนะน าสินค้าใหม่มากที่สุด 

  ศริยา จตุรพันธ์ (2553) ศึกษาเรื่อง การติดตามการสร้างสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสื่อใหม่ พบว่า ผู้ประกอบการน าเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มากที่สุด ในขณะที่
ผู้บริโภคน าเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายทางสังคมเฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุด และพบ
รูปแบบการผสมผสานผ่านมัลติมีเดีย ด้านการใช้เทคนิคตัวอักษร การน าเสนอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และคลิปวิดีโอ ส่วนเนื้อหาที่พบในสัดส่วนมากที่สุด คือ การสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม 

วิธีการศึกษา 

  ส่วนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์แบบเชิงลึก(In-Depth interview) ส านักพิมพ์ที่
น าเสนอเนื้อหาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์(Creative Nonfiction) ได้แก่ ส านักพิมพ์ Salmon Books 
ส านักพิมพ์ a book  ส านักพิมพ์ happening 

  ส่วนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจกลุ่มเป้าหมายประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ านวน 400 คน อายุตั้งแต่ 15 - 44 ปี ซึ่งเคยมีพฤติกรรมเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ส านักพิมพ์ใดส านักพิมพ์ Salmon Books ส านักพิมพ์ a book  และส านักพิมพ์ happeningที่มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์โดยมี
ประเด็นค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด(Open-ended 
Question) แบบเจาะลึก  

การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยในแบบสอบถามเป็นค าถาม
ปลายปิด(Closed-ended Question) ดังนี้  

  ส่วนที ่1 ค าถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประกอบด้วยค าถามหลัก 6 ข้อ โดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย
(Mean) เพ่ืออธิบายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง  

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องข้อมูล
ของส านักพิมพ์ กิจกรรมและรูปแบบการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้เกี่ยวกับส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยใช้ค าถามหลัก 5 ข้อ วัดข้อมูลแบบมาตราส่วนประเมินค่า(Likert Scale) โดยเป็นการวัดใน
ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)เพ่ืออธิบายข้อมูลความถี่ในการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์ 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลักษณะ
การตอบค าถามแบบตัวเลือก และวัดข้อมูลแบบมาตราส่วนประเมินค่า(Likert Scale) ใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ประกอบด้วย
ค าถาม 8 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในส่วนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  

  1. เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามผ่านหน้า Facebook Page ของทั้ง 3 ส านักพิมพ์  

  2. เก็บข้อมูลโดยผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ 
http://doc.google.com เพ่ือสร้างแบบสอบถามและแจกแบบสอบถามผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ส่วนที่ 1 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะใช้วิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับแนวทางในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการตลาดของส านักพิมพ์, วัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดบนเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์, กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ กลวิธีการสื่อสาร
การตลาดของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล
ประเภทบุคคลและเอกสารมาเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ส่วนที่ 2 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องได้ครบตามจ านวนที่ต้องการแล้ว 
ผู้วิจัยจะท าการลงรหัสและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยมีสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูลเบื้องต้น และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ส านักพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตหนังสือที่มีเนื้อหาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ก าหนดแนวคิดและ
กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยการก าหนดรูปแบบเนื้อหาหลัก
เป็นรูปภาพ เผยแพร่ใน 3 ช่วงเวลาต่อวัน ได้แก่ ช่วงเที่ยง บ่าย และหัวค่ านอกจากนี้มีการก าหนดบุคลิก
ของการสื่อสารให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความเป็นกันเองเหมือนเพ่ือน เพ่ือการสื่อสารที่ส่งถึงผู้รับในช่วงเวลาที่
เหมาะสมและน่าสนใจ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมดใช้แนวคิดและกระบวนการวางแผนการสื่อสารลักษณะ
เดียวกัน  

  ดังที่ บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books กล่าวว่า “รูปแบบที่เผยแพร่ลงในสื่อ
สังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) เน้นภาพบรรยากาศ โดยก าหนด 3 ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ช่วง
สายจนถึงช่วงค่ า และต้องการสื่อสารกับผู้อ่านเหมือนเป็นเพ่ือนคนหนึ่ง”  

ด้านเจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ส านักพิมพ์ A Book กล่าวในทิศทางเดียวกันว่า “ส านักพิมพ์ A 
Book ก็มีการก าหนดรูปแบบเนื้อหาประเภทรูปภาพเช่นกัน แต่เน้นภาพถ่ายที่มีการจัดฉากสวยงามขึ้นมา
เผยแพร่ในช่วงเวลาที่คล้ายคลึงกับส านักพิมพ์ Salmon ในส่วนของบุคลิกที่สื่อสารออกมาเป็นลักษณะ
ความเท”่ 

นอกจากนี้ บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ ์happening กล่าวเสริมในทิศทางเดียวกัน “เพ่ิมเติม
กระบวนการซื้อโฆษณาในการสื่อสารเพ่ือเน้นข่าวที่มีความส าคัญ เน้นการสื่อสารผ่านภาพเช่นเดียวกับ 2 
ส านักพิมพ์ข้างต้น ก าหนดการเผยแพร่ทุกวัน วันละไม่เกิน 3 โพสต์ แต่ไม่ได้เจาะจงเวลาที่ชัดเจน และ
ก าหนดบุคลิกการสื่อสารแบบวัยรุ่น มีสัญลักษณ์แทนสีหน้า และเข้าถึงง่าย” 

  ส านักพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตหนังสือที่มีเนื้อหาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ใช้เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์หลายประเภทร่วมกัน โดย เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด 
ส านักพิมพ์ A Book และ บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ happening เลือกใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก 
ได้แก่ ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) และเฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (Youtube) 
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ในขณะทีบ่รรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books พัฒนาเว็บไซต์ร่วมด้วย เพ่ือเลือกใช้เครื่องมือ
สื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับรูปแบบที่ต้องการประชาสัมพันธ์  

  ส านักพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตหนังสือที่มีเนื้อหาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ก าหนดวัตถุประสงค์
ของการสื่อสารการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์และสร้างชุมชนออนไลน์ โดย
บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books และ เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ส านักพิมพ์ A Book  
“เลือกใช้สื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ เพ่ือการสร้างแบรนด์และยอดขาย โดยการส่งสื่อประชาสัมพันธ์กับสื่อ
ดั้งเดิมที่มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วและเน้นย้ าเอกลักษณ์ของส านักพิมพ์” ในขณะที่บรรณาธิการบริหาร
ส านักพิมพ ์happening เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการสร้างชุมชนที่มีความชอบเหมือนกันโดยเฉพาะ 

   กลุ่มเป้าหมายของส านักพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตหนังสือที่มีเนื้อหาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์แต่
ละแห่งมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องความสนใจและช่วงอายุ และได้รับผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกันเช่นกัน บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของ
ส านักพิมพ์ว่า  “คือกลุ่มช่วงอายุ 18-25 ปี และให้การตอบรับด้วยยอดไลค์ (Like) ยอดแชร์ (Share) บน
สื่อประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) และยอดขายหนังสือที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง”  

  ในขณะที ่เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ส านักพิมพ์ A Book กล่าวว่า “คือช่วงอายุ 20-30 ปี และ
ได้รับการตอบรับผ่านการพูดคุยของกลุ่มเป้าหมายบนเพจของส านักพิมพ์ ท าให้เป็นการเชื่อมโยง
กลุ่มเป้าหมายใหม่เพ่ิมข้ึน” และบรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Happening กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายของ
ส านักพิมพ์ว่า “เป็นกลุ่มที่ให้ติดตามส านักพิมพ์อยู่แล้ว และมีการปฏิสัมพันธ์เพ่ือแสดงความชื่นชอบ”  

  บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ Salmon Books กล่าวถึงข้อเสียด้านหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์
ว่า อาจเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยบางอย่างกับกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีวิจารณญาณไม่มากพอ เมื่อ
ส านักพิมพ์เป็นผู้บริการจึงโต้แย้งได้ไม่มากนัก ในขณะที่ เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ส านักพิมพ์ A Book 
ประสบปัญหาด้านลักษณะนิสัยของกลุ่มเป้าหมายเช่นกัน ส านักพิมพ์ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการการสื่อสารเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้บรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ happening กล่าวถึง
ปัจจัยสนับสนุนของสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) ว่า เป็นตัวช่วยในการเพ่ิม
กลุ่มเป้าหมายได้ดีมาก และเพ่ิมเติมถึงปัจจัยอุปสรรคว่า เมื่อนโยบายลดการแสดงข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมาย
ของสื่อบีบผู้ใช้งานให้ซื้อโฆษณา ท าให้ส านักพิมพ์ต้องหาช่องทางที่รองรับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่
ยั่งยืน 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.3 และเพศชาย 
ร้อยละ 44.8 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 84 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 91  ระดับการศึกษาใน
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ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 50.5 โดยมี
รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 45.5  

  กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเคยรับรู้ข่าวสารโดยรวมของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้อย
ละ 96.5 ในช่วงเวลา 19.01 – 21.00 น. มากที่สุด ร้อยละ 25.3 มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารของ
ส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) ทุกวัน มากที่สุด ร้อยละ 47.8 และใช้
ระยะเวลาในการรับรู้ 15-30 นาที มากที่สุด ร้อยละ 37.5 ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
ส านักพิมพ์ A Book มีค่าเฉลี่ย 3.22 

ส่วนที่ 2 การรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 การรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อมของส านักพิมพ์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) อยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยกระตุ้นส่งผลต่อเพศ
หญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ย 3.47 ส่วนใหญ่ได้รับปัจจัยกระตุ้นจากเพ่ือนหรือสังคมรอบข้าง
ติดตามส านักพิมพ์นั้น (พบเห็นโดยบังเอิญ มิได้ถูกชักชวน) มีค่าเฉลี่ย 3.86  กลุ่มตัวอย่างได้รับปัจจัย
กระตุ้นการรับรู้ด้านลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยกระตุ้นส่งผลต่อเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย มี
ค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วนใหญ่ได้รับปัจจัยกระตุ้นจากความน่าสนใจของเนื้อหาหนังสือของส านักพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 
3.62  

 กลุ่มตัวอย่างได้รับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้านคุณลักษณะของผู้รับรู้ของส านักพิมพ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยกระตุ้นส่งผลต่อเพศหญิง
มากกว่าเพศชายเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ย 3.37 ส่วนใหญ่ได้รับปัจจัยกระตุ้นจากต้องการความผ่อนคลายจากการ
อ่านหนังสือ มีค่าเฉลี่ย 3.64  

  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาด้านข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักพิมพ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยเนื้อหาด้านข่าว
ประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ย  3.23 ส่วนใหญ่รับรู้เนื้อหาด้านข่าว
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การแนะน า หนังสือออกใหม่ ของส านักพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 3.50  

  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาด้านข่าวกิจกรรมทางการตลาดของส านักพิมพ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยเนื้อหาด้านข่าวกิจกรรม
ทางการตลาดส่งผลต่อเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ย 3.40 ส่วนใหญ่รับรู้เนื้อหาด้านข่าว
กิจกรรมทางการตลาดเรื่อง โปรโมชั่นการขายของส านักพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 3.52  

  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยรูปแบบการสื่อสารส่งผลต่อเพศหญิงมากกว่าเพศ
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ชายเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ย  3.68 ส่วนใหญ่รูปแบบการสื่อสารประเภท  ภาพนิ่ง เช่น ภาพบรรยากาศ ภาพ
บุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.94  

 การรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกต่อสินค้าและบริการ
ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดย
ภาพลักษณ์ของแต่ละส่งผลต่อเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ย 3.81 ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกต่อสินค้าและบริการของส านักพิมพ์ที่ติดตามสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้อ่านผ่านช่องทางการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 
3.79  

   กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านค่านิยมทางสังคมของส านักพิมพ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยภาพลักษณ์ของแต่ละส่งผลต่อเพศ
หญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ย 3.74 ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านค่านิยมทาง
สังคมของส านักพิมพ์ที่ติดตามมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในกลุ่มสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.66 

 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านคุณภาพการรับรู้และความคาดหวังต่อการ
ท างานของสินค้าและบริการของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยภาพลักษณ์ของแต่ละส่งผลต่อเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ย 
3.82 ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านคุณภาพการรับรู้และความคาดหวังต่อการท างานของ
สินค้าและบริการของส านักพิมพ์ที่ติดตามมีเอกลักษณ์หนังสือเฉพาะ โดดเด่นชัดเจน มีความหลากหลาย
ทางด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 3.85  

ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

  จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

การรับรู้ข่าวสาร เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 

ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้
ด้านสภาพแวดล้อม  

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้
ด้าน ลักษณะประจ าตัว  

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 

ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
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ด้าน คุณลักษณะของผู้
รับรู้ 

ประเภทเนื้อหาด้านข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ประเภทเนื้อหาด้านข่าว
กิจกรรมทางการตลาด 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

รูปแบบการสื่อสาร
ประเภทภาพเคลื่อนไหว 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

รูปแบบการสื่อสาร
ประเภทภาพข้อความ 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

รูปแบบการสื่อสาร
ประเภทภาพนิ่ง  

แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

รูปแบบการสื่อสาร
ประเภทลิงค์เว็บไซต์ 
(Website)  

แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

รูปแบบการสื่อสาร
ประเภทข้อความปกติ 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

  ซึ่งพบว่า ลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกันในบางด้านเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ 1  

  เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของ LSD พบว่า 
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ในบางด้านที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-30 ปี มีการรับรู้รูปแบบการสื่อสารประเภทภาพนิ่ง รูปแบบการสื่อสาร
ประเภทข้อความปกติของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกับ กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 31-40 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

2. กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15-20 ปี มีการรับรู้รูปแบบการสื่อสารประเภทลิงค์เว็บไซต์ (Website) ของ
ส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกับ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-30 ปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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3. กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีการรับรู้ประเภทเนื้อหาด้านข่าว
ประชาสัมพันธ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกับ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

4. กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีการรับรู้ประเภทเนื้อหาด้านข่าวประชาสัมพันธ์ของ
ส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกับ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

5. กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีการรับรู้รูปแบบการสื่อสารประเภทข้อความ
ปกติของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกับ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

6. กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในระดับน้อยกว่า หรือเท่ากับ 10,000 บาท มีการรับรู้ปัจจัย
กระตุ้นการรับรู้ด้านลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกับ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในระดับมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีมเีพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวม ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางอารมณ์
ความรู้สึกต่อสินค้าและบริการ ค่านิยมทางสังคม และคุณภาพการรับรู้และความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ
การท างานของสินค้าและบริการของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้นการรับรู้ภาพลักษณ์ของแต่ละส านักพิมพ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

  กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์โดยรวม ภาพลักษณ์ของแต่ละส านักพิมพ์ ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกต่อสินค้า
และบริการ ค่านิยมทางสังคม และคุณภาพการรับรู้และความคาดหวังต่อประสิทธิภาพการท างานของ
สินค้าและบริการของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

สมมติฐาน 3 การรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

  การรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธ์เชิง
บวก และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์(r) ดังตารางต่อไปนี้ 
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ความสัมพันธ์ 
การรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

การรับรู้ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อม .334** 

การรับรู้ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้านลักษณะประจ าตัว .357** 

การรับรู้ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ด้านคุณลักษณะของผู้รับรู้ .428** 

การรับรู้ประเภทเนื้อหาด้านข่าวประชาสัมพันธ์ .484** 

การรับรู้ประเภทเนื้อหาด้านข่าวกิจกรรมทางการตลาด .511** 

การรับรู้รูปแบบการสื่อสารประเภทภาพนิ่ง .294** 

การรับรู้รูปแบบการสื่อสารประเภทภาพเคลื่อนไหว .294** 

การรับรู้รูปแบบการสื่อสารประเภทภาพข้อความ .409** 

การรับรู้รูปแบบการสื่อสารประเภทลิงค์เว็บไซต์ 
(Website) 

.370** 

การรับรู้รูปแบบการสื่อสารประเภทข้อความปกติ .333** 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

  ลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างด้านเพศ มีการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) แตกต่างกัน พบว่า ลักษณะประชากรที่มีเพศ อายุที่แตกต่างกัน มี
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) แตกต่างกัน  

ลักษณะประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้นการ
รับรู้ด้านลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) 
แตกต่างกัน อาจเกิดจากความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเปิดรับแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกให้ความ
สนใจ (Selective Attention) ที่Schiffman and Kanuk (2010, p179-183) กล่าวว่าผู้บริโภคเลือกที่จะ
ให้ความสนใจ โดยเลือกในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตน หรือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจ และมองผ่านหรือ
ลดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจนั้นออกไป และผู้บริโภคยังให้ความสนใจในรายละเอียดต่างกันในสิ่ง
เดียวกัน 

ในขณะที่เพศที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ข่าวสาร ประเภท
เนื้อหาข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) ไม่แตกต่างกัน  
และอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารที่ไม่แตกต่างกันดังนี้ 



 
5-26 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

(1)อายุกับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ข่าวสาร ประเภทเนื้อหาข่าวสาร และรูปแบบการสื่อสารประเภท
ภาพเคลื่อนไหว ภาพข้อความ (2)รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ข่าวสารด้านสถานการณ์
แวดล้อมของบุคคล คุณลักษณะของผู้รับรู้ ประเภทเนื้อหาข่าวสาร และรูปแบบการสื่อสาร(3)การศึกษา 
อาชีพมีการรับรู้ข่าวสารที่ไม่แตกต่างกันทุกด้านการรับรู้ ดังนั้น จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า 
ลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) อาจได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์แวดล้อมของบุคคล ลักษณะประจ าตัวของส านักพิมพ์เข้ามา
เป็นสิ่งเร้า หรือความต้องการรับรู้ข่าวสารของผู้รับรู้ สอดคล้องกับที่ Schiffman and Kanuk (2010, 
p.75) กล่าวถึงกระบวนการและปัจจัยการรับรู้ข่าวสารว่า มนุษย์แต่ละคนเลื อก จัดระเบียบ และแปล
ความหมายของสิ่งกระตุ้น ไปเป็นความหมายและเป็นภาพที่ติดอยู่ หากจะให้ความหมายอย่างง่าย การรับรู้ 
คือ วิธีการที่เรามองโลกรอบตัว หากผู้บริโภคแต่ละคนได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าเดียวกันในสภาพแวดล้อม
เหมือนกัน จะเลือก จัดการ และตีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ ค่านิยมและความคาดหวัง 

เมื่อผลการวิจัยไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกด้าน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า ลักษณะ
ประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) แตกต่างกัน 

 ลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างด้านเพศ มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) แตกต่างกัน พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านคุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกต่อสินค้าและบริการ รวมถึงด้านค่านิยมทางสังคม และด้านคุณภาพการ
รับรู้และความคาดหวังต่อประสิทธิภาพการท างานของสินค้าและบริการของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) แตกต่างกัน  

  กลุ่มเป้าหมายที่มี เพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ข้างต้นแตกต่างกัน อาจเกิดจาก
องค์ประกอบของการเกิดภาพลักษณ์ด้านการรับรู้และความประทับใจ (Perception and Impression) 
ดังที่ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2548) กล่าวว่า ช่องทางการสื่อสารและองค์ประกอบเฉพาะบุคคลจะเป็นตัวกรอง
การรับรู้ก่อนการตีความหมายตามความคิดของบุคคลนั้น ความประทับใจมีความเกี่ยวพันกับคุณภาพและ
ปริมาณความทรงจ า  

  ลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างด้านเพศกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของแต่ละส านักพิมพ์ และอายุ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไม่แตกต่าง
กัน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายอาจได้รับการพัฒนาและตอบสนองความต้องการผ่านทักษะการสื่อสารระหว่าง
ส านักพิมพ์สู่กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ดังที่ เมลินดา ไนแคมป์ (2546) กล่าวว่า ความต้องการของลูกค้า
เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย หลายองค์กรพัฒนาสินค้าและบริการ รวมทั้ง
ใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารและใช้ช่องทางต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  
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  เมื่อผลการวิจัยไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกด้าน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า ลักษณะ
ประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook) แตกต่างกัน 

    เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) อาจให้ความส าคัญในการรับรู้ภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับค่านิยมทางสังคม เช่น ส านักพิมพ์
ติดตามมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในกลุ่มสังคมหรือได้รับการยกย่องว่าสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลทั่วไป
สอดคล้องการศึกษาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารการตลาดหนังสือธรรมะประยุกต์แบบบูรณาการ
ส านักพิมพ์ดีเอ็มจี” สุกานดา ปานเพชร (2556)กล่าวว่า การโฆษณาผ่านสื่อมวลชนและสื่ออินเตอร์เน็ตเป็น
หลัก เพ่ือสร้างชุมชนออนไลน์ส าหรับการประชาสัมพันธ์สินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้อ่านโดยตรง
ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก(Facebook) เป็นต้น และคลาร่า ชีห์ (2553) กล่าวถึง ประโยชน์ของเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ว่า สามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงเพ่ือนของเพ่ือนและเครือข่ายที่กว้างขวางขึ้น  ซึ่งเป็นการขยาย
ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย  

  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ เสริมยศ ธรรมรักษ์, เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์, ณัฐา ฉางชูโต และสุมาลี 
เล็กประยูร (2554) กล่าวถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communications)คือ การประยุกต์ใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแขนงต่างๆ ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์
และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเนื้อหาลักษณะจูงใจและเนื้อหามีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งนักสื่อสารการตลาดต้องเข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนและวิธีการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือการสื่อสารต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อน ามาใช้ร่วมกันให้ส่งเสริมสนับสนุนตรา
สินค้านั้น 

  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การก าหนดรูปแบบเนื้อหา ช่วงเวลาและบุคลิกของการสื่อสารผ่าน
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทต่างๆ ทั้งสื่อดั้ งเดิมและสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
การสร้างแบรนด์ ยอดขาย และการสร้างชุมชน ผลตอบรับน ามาซึ่งยอดขาย การเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างส านักพิมพ์และกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึนจริง 

  ทั้ง 3 ส านักพิมพ์ให้ความส าคัญการก าหนดแนวคิดและกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด
ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการก าหนดรูปแบบเนื้อหา ช่วงเวลาและบุคลิกของการสื่อสาร 
เพ่ือการสื่อสารที่ส่งถึงผู้รับในช่วงเวลาที่เหมาะสมและน่าสนใจ โดยเน้นรูปแบบการสื่อสารผ่านภาพ ในช่วง
เวลาที่มีคนออนไลน์เยอะ คือ ช่วงบ่าย ช่วงเย็น และช่วงค่ า บุคลิกลักษณะการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย
แสดงออกด้วยการสื่อสารที่เป็นกันเอง เพ่ือการเข้าถึงง่าย 

 นอกจากนี้ส านักพิมพ์เน้นการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ประเภทต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเน้นที่ สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ที่ส านักพิมพ์ตั้งไว้ คือ การประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์ ยอดขาย และการสร้างชุมชน 
ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของทั้ง 3 ส านักพิมพ์มีความแตกต่างกันและการตอบรับสู่ส านักพิมพ์ก็แตกต่างกัน ซึ่ง
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การตอบรับสามารถสรุปได้ดังนี้  การสื่อสารการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) น ามาซึ่งยอดขาย การเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายใหม่ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างส านักพิมพ์และ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน  

  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ ที่พบว่า การรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยมีความสัมพันธ์
เชิงบวก แสดงให้เห็นว่า ยิ่งกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ข่าวสารมากเท่าใด การรับรู้ภาพลักษณ์ก็มากขึ้นเท่านั้น 
ดังนั้นจึงถือว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า การรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
ส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) 

   ดังผลการวิจัยด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook) พบว่า ลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หลังจาก
ได้รับรู้ข่าวสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) แล้ว มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งยังมีผลตอบรับกลับสู่ส านักพิมพ์
เป็นอย่างดี อันเนื่องจากการก าหนดกระบวนการสื่อสารของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้ผล 

สอดคล้องกับที่ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2548) ให้ความหมายของ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
ว่าหมายถึง กระบวนการในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการแบ่งลูกค้า
ออกเป็นกลุ่มๆ และออกแบบกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างข้อเสนอที่ดีและ
คุณค่าเพ่ิมเหนือคู่แข่ง นอกจากนี้เพ่ือชดเชยความไม่พอใจของลูกค้าจากการจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า และ
งานวิจัยของ เบญญาภา ฐิตวัฒนาคุณ (2552) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน แต่อาชีพและรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน และการเปิดรับข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์มีมากกว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจที่ไม่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของส านักพิมพ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของส านักพิมพ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) การวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับการตอบรับจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ในวงกว้างโดยไม่
จ ากัดความแตกต่างทางลักษณะประชากร สอดคล้องกับผลวิจัยเชิงปริมาณที่ว่า ลักษณะทางประชากรที่
แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท
เฟซบุ๊ก(Facebook) ที่ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook)มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรใน
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การก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
(Facebook)ให้ด าเนินต่อไป  

  เพียงพัฒนาการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย ความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านรูปแบบการสื่อสารทิศทางเดียวกันคือ การสื่อสารผ่านภาพ 
ควรสร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบอื่น เช่น การเพ่ิมเนื้อหาที่สื่อสารเกี่ยวกับความนิยมของเพศชายหรือหญิง
ในช่วงเวลานั้นให้มากขึ้น เพ่ือดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย และปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความชอบ
ของแต่ละเพศ โดยเฉพาะรูปแบบการสื่อสารประเภท ภาพข้อความ ภาพนิ่ง ลิงค์เว็บไซต์ (Website) และ
ข้อความปกติ เนื่องจากผลการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มเป้าหมายพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในรูปแบบสื่อ
เหล่านี้แตกต่างกัน รูปแบบการสื่อสารเป็นกุญแจส าคัญในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก(Facebook) และเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับลักษณะประจ าตัวของ
ส านักพิมพ์ แสดงให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงคุณค่าสินค้าและบริการ สามารถรับรู้ถึงคุณภาพและรู้สึกว่าได้รับ
สิ่งที่ตรงกับความคาดหวัง เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่รักษากลุ่มเป้าหมายเก่าต่อไป และการด าเนินธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ให้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง  
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