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 การค้นคว้าอิสระเรื่อง รูปแบบการน าเสนอเนื ้อหาและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล: 
กรณีศกึษารา้นกลิ่นหนงัสือ มีวตัถปุระสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อศกึษารูปแบบการน าเสนอเนือ้หาของรา้น
กลิ่นหนงัสือ 2) เพื่อศกึษากลยทุธก์ารสื่อสารการตลาดดิจิทลัของรา้นกลิ่นหนงัสือ และ 3) เพื่อศกึษาวิธีการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของร้านกลิ่นหนังสือ  โดยการศึกษาครั้งนี ้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเนือ้หาจากเอกสารเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอ
เนือ้หาและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเก่ียวกับรา้นหนังสือออนไลน ์ซึ่งจะน ามาประกอบกับการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) จากผูป้ระกอบการ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสิ่งพิมพแ์ละวงการหนงัสือ 
ไดแ้ก่ เจา้ของส านกัพิมพ ์นกัเขียนอิสระ และผูท้  าเพจรีวิวหนงัสือ ประกอบกบัการสนทนากลุม่แบบออนไลน ์
(Online focus group) กบัผูใ้ชบ้รกิารรา้นกลิ่นหนงัสือจ านวน 6 คน  

 ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการน าเสนอเนือ้หาของรา้นกลิ่นหนังสือประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบการน าเสนอด้านภาพลักษณ์ (Brand Image) รูปแบบการออกแบบร้านหนังสือออนไลน์ผ่าน
เว็บไซตแ์ละแพลตฟอรม์โซเชียลมีเดีย และรูปแบบการน าเสนอดา้นการขาย ไดแ้ก่ การขายดว้ยคอนเซ็ปต ์
Blind Date With a Book การขายโดยเปิดเผยปกของหนังสือ และการขายสินคา้ท ามือตามฤดูกาลของ
ชาวบา้นในฤดกูาล คาเฟ่ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งในเว็บไซตข์องรา้น ดา้นกลยทุธก์ารสื่อสารการตลาดดิจิทลั พบว่า 
ใช้การตลาดคอนเทนต์ (Content Marketing) ในรูปแบบบล็อค (blog) และการตลาดโซเชียล (Social 
Media Marketing) ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางแพลตฟอรม์ โซเชียลมีเดีย ได้แก่ อินสตาแกรม
(Instagram) ทวิตเตอร ์(Twitter) เฟซบุ๊ก (Facebook) บญัชีไลน ์(Line official Account) ไลนโ์อเพนแชท
(Line OpenChat) และเว็บไซต ์(Website) การใชพ้นกังานขายผ่านสื่อดิจิทลั และการสง่เสรมิการขายผ่าน
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สื่อดิจิทัล รวมถึงกลยุทธ์การตลาด 4Es ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การมอบประสบการณ์ 
(Experience) ในการสรา้งความประทับใจ 2) การสรา้งคุณค่า (Exchange) สรา้งคุณค่าใหก้ับตราสินคา้ 
3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Everyplace) พัฒนาและปรบัปรุงช่องทางการจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอทาง
ออนไลน ์และเพิ่มช่องทางออฟไลน ์คือ หนา้รา้น 4) การสรา้งความผูกพนั (Evangelism) ดว้ยการใส่ความ
ประณีตในทุกรายละเอียดของแบรนดแ์ละการห่อ การสะสมแตม้มีระยะเวลาของวนัหมดอายุค่อนขา้งยาว
เพื่อใหล้กูคา้ขาจรผนัตวัมาเป็นลกูคา้ประจ า ซือ้ซ  า้ (Repeated Customer) และบอกต่อ สรา้งความผูกพนั
กับลูกคา้ออนไลนม์ากขึน้ผ่านกิจกรรมเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ลูกคา้รูส้ึกดีต่อสินคา้และการบริการจนเกิดการช่วย
แนะน าและเผยแพร่สินคา้ของรา้น เปิดสมาคมกลิ่นหนงัสือในไลนโ์อเพนแชท (Line OpenChat) เพื่อเป็น
อีกช่องทางในการพูดคุยกับผู้ใชบ้ริการ ในส่วนของผูใ้ชบ้ริการรา้นกลิ่นหนังสือจ านวน 6 คน รูจ้ักกับรา้น
กลิ่นหนงัสือจากแพลตฟอรม์อินสตาแกรม (Instagram) และทวิตเตอร ์(Twitter) เป็นลกูคา้ของรา้นเพราะ
รา้นมีเอกลกัษณใ์นการน าเสนอ การบรรจุภัณฑท์ี่แสดงถึงความใส่ใจ มีการสื่อสารการตลาดและการจัด
โปรโมชันออนไลนอ์ย่างต่อเนื่อง หลงัการซือ้มีการบอกต่อหรือรีวิวทัง้ในรูปแบบออนไลน ์คือ การรีวิวผ่าน
ทางแพลตฟอรม์ออนไลนส์่วนบุคคลและรูปแบบออฟไลน ์คือ การบอกต่อแบบปากต่อปากใหเ้พื่อนหรือคน
รูจ้ัก ดา้นความแตกต่างกับรา้นหนังสือออนไลน์รา้นอ่ืน ๆ พบว่า เป็นรา้นแรก ๆ ในประเทศไทยที่ขาย
หนงัสือดว้ยคอนเซ็ปต ์Blind Date With a Book จ าหน่ายหนงัสือของส านกัพิมพใ์หม่ ๆ และนกัเขียนอิสระ 
ผูเ้ขา้รว่มการสนทนาใหค้วามคิดเห็นตรงกนัเก่ียวกบัการพฒันาของรา้นกลิ่นหนงัสือว่า ควรเป็นไปตามดุลย
พินิจของผู้ประกอบการรา้น ทั้งนีม้ีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ วงการหนังสือและรา้น
หนงัสือว่า ธุรกิจสิ่งพิมพ ์วงการหนงัสือและรา้นหนงัสือในอนาคตจะยงัคงหมุนเวียนต่อไป ปรบัเปลี่ยนไป
ตามสงัคมในแต่ละยคุสมยั 
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 This independent study on “Presentation format and digital marketing communication 
strategy: case study on the Klinnangsue bookstore” has 3 objectives including 1) to study  
the format that Klinnangsue bookstore uses to present its context, 2) to study Klinnangsue 
bookstore’s communication strategy, and 3) to study the method the bookstore uses to initiate 
interaction with their customers.  This study used the qualitative research approach by collecting 
information from literature reviews on the context presentation format and communication 
strategies for digital marketing for online bookstore.  The information will be incorporated with  
the information from in-depth interview from the business operator and those associated with  
the printing and book industries including owners of publishing company, independent writer and 
book reviewer page owner, and information from online focus group discussion which consisted 
of 6 users of the Klinnangsue bookstore.       

 The research result found that the Klinnangsue bookstore used 3 types of presentation 
formats for presenting the context of their store including the presentation of their brand image, 
in the form of online bookstore design and social media platform, and sales presentation format 
using concepts such as “Blind Date With a Book” which is a sale tactic that shows only the cover 
of the book and selling seasonal handicrafts made by the locals in the café season which is part 
of the store’s website.  On the digital marketing strategy side, it was found that the content 
marketing used were in terms of blogs and social media marketing to reach the target groups on 
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the social media platforms such as Instagram, Twitter, Facebook, Line official Account, Line 
OpenChat, and Website.  Sale staffs were used for selling though digital medium and to promote 
sales through digital medium as well as the 4Es marketing strategy which consisted of  
4 components included 1) creating impressive experience, 2) exchanging of values and value 
creation for the product brand, 3) every place selling channel, continuously developing and 
improving online selling channels and increasing offline channels or the store front, and 4) 
creating evangelism using every detail of the brand and packaging, creating a point collection 
system with prolonged expiration date so that the customer will come back and become repeated 
customer and also refer the store to their friends.  More evangelism can be created with online 
customers through simple and small activities to make the customers feel good with the product 
and service so that they can help refer to others and show the products of the store.  A community 
for the Klinnangsue bookstore was set up in the Line OpenChat to be used as a communication 
channel with the users.  The 6 Klinnangsue bookstore users in the focus group discussion said 
that they learned about the Klinnangsue bookstore through the Instagram and Twitter platforms.  
The chose to become customers of the store because the store has a unique way of presentation, 
their packaging reflected that they care.  There are continuous marketing communication and 
online promotion and after purchasing they tell their friends or make product reviews both in the 
form of online reviews or reviewing through personal online platforms and offline reviews which  
is telling by word of mouth to their friends and associates.  The differences from other online stores 
are that this is probably one of the first stores in Thailand that sells books using the Blind Date 
With a Book concept.  It sells books from new publishers and independent writers. Participants in 
the focus group discussion were in agreement that the development of the Klinnangsue bookstore 
should be up to the discretion of the store owner.  Some suggestions were given for the printing 
and book industry that the printing business, books and bookstores will still be part of the cycle 
in the future, it just needs to adapt with the society and the changes of the generations to come. 

 


