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การค้น คว้า อิ ส ระเรื่ อ ง รู ป แบบการน าเสนอเนื ้อ หาและกลยุท ธ์ก ารสื่ อ สารการตลาดดิ จิ ทั ล :
กรณีศกึ ษาร้านกลิ่นหนังสือ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการนาเสนอเนือ้ หาของร้าน
กลิ่นหนังสือ 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทลั ของร้านกลิ่นหนังสือ และ 3) เพื่อศึกษาวิธีการ
สร้า งปฏิ สัม พัน ธ์กับ ลูก ค้า ของร้า นกลิ่ น หนัง สื อ โดยการศึ ก ษาครั้ง นี ้ใ ช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ
(Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเนือ้ หาจากเอกสารเกี่ยวกับรู ปแบบการนาเสนอ
เนือ้ หาและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเกี่ยวกับร้านหนังสือออนไลน์ ซึ่งจะนามาประกอบกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูป้ ระกอบการ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งพิมพ์และวงการหนังสือ
ได้แก่ เจ้าของสานักพิมพ์ นักเขียนอิสระ และผูท้ าเพจรีวิวหนังสือ ประกอบกับการสนทนากลุม่ แบบออนไลน์
(Online focus group) กับผูใ้ ช้บริการร้านกลิ่นหนังสือจานวน 6 คน
ผลวิจัยพบว่า รู ปแบบการนาเสนอเนือ้ หาของร้านกลิ่นหนัง สือ ประกอบด้วย 3 รู ปแบบ ได้แก่
รู ป แบบการน าเสนอด้า นภาพลัก ษณ์ (Brand Image) รู ป แบบการออกแบบร้า นหนัง สือ ออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และรูปแบบการนาเสนอด้านการขาย ได้แก่ การขายด้วยคอนเซ็ปต์
Blind Date With a Book การขายโดยเปิ ดเผยปกของหนังสือ และการขายสินค้าทามือตามฤดูกาลของ
ชาวบ้านในฤดูกาล คาเฟ่ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ของร้าน ด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทลั พบว่า
ใช้การตลาดคอนเทนต์ (Content Marketing) ในรู ปแบบบล็อ ค (blog) และการตลาดโซเชี ยล (Social
Media Marketing) ให้เ ข้า กับ กลุ่ม เป้า หมายผ่ า นทางแพลตฟอร์ม โซเชี ย ลมี เ ดี ย ได้แ ก่ อิ น สตาแกรม
(Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) เฟซบุ๊ก (Facebook) บัญชีไลน์ (Line official Account) ไลน์โอเพนแชท
(Line OpenChat) และเว็บไซต์ (Website) การใช้พนักงานขายผ่านสื่อดิจิทลั และการส่งเสริมการขายผ่าน

(4)
สื่อดิจิทัล รวมถึงกลยุทธ์การตลาด 4Es ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมอบประสบการณ์
(Experience) ในการสร้างความประทับใจ 2) การสร้างคุณค่า (Exchange) สร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Everyplace) พัฒนาและปรับปรุ งช่องทางการจาหน่ายอย่างสม่าเสมอทาง
ออนไลน์ และเพิ่มช่องทางออฟไลน์ คือ หน้าร้าน 4) การสร้างความผูกพัน (Evangelism) ด้วยการใส่ความ
ประณีตในทุกรายละเอียดของแบรนด์และการห่อ การสะสมแต้มมี ระยะเวลาของวันหมดอายุค่อนข้างยาว
เพื่อให้ลกู ค้าขาจรผันตัวมาเป็ นลูกค้าประจา ซือ้ ซา้ (Repeated Customer) และบอกต่อ สร้างความผูกพัน
กับลูกค้าออนไลน์มากขึน้ ผ่านกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ลูกค้ารู ส้ ึกดีต่อสินค้าและการบริการจนเกิดการช่วย
แนะนาและเผยแพร่สินค้าของร้าน เปิ ดสมาคมกลิ่นหนังสือในไลน์โอเพนแชท (Line OpenChat) เพื่อเป็ น
อีกช่องทางในการพูดคุยกับผู้ใช้บริการ ในส่วนของผูใ้ ช้บริการร้านกลิ่นหนังสือจานวน 6 คน รู จ้ ักกับร้าน
กลิ่นหนังสือจากแพลตฟอร์มอินสตาแกรม (Instagram) และทวิตเตอร์ (Twitter) เป็ นลูกค้าของร้านเพราะ
ร้านมีเอกลักษณ์ในการนาเสนอ การบรรจุภัณฑ์ท่ีแสดงถึงความใส่ใจ มีการสื่อสารการตลาดและการจัด
โปรโมชันออนไลน์อย่างต่อเนื่อง หลังการซือ้ มีการบอกต่อหรือรีวิวทัง้ ในรู ปแบบออนไลน์ คือ การรีวิวผ่าน
ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ส่วนบุคคลและรูปแบบออฟไลน์ คือ การบอกต่อแบบปากต่อปากให้เพื่อนหรือคน
รู จ้ ัก ด้านความแตกต่างกับร้านหนังสื อออนไลน์รา้ นอื่น ๆ พบว่า เป็ นร้านแรก ๆ ในประเทศไทยที่ ข าย
หนังสือด้วยคอนเซ็ปต์ Blind Date With a Book จาหน่ายหนังสือของสานักพิมพ์ใหม่ ๆ และนักเขียนอิสระ
ผูเ้ ข้าร่วมการสนทนาให้ความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับการพัฒนาของร้านกลิ่นหนังสือว่า ควรเป็ นไปตามดุลย
พินิจ ของผู้ประกอบการร้าน ทั้ง นีม้ ี ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม เกี่ ยวกับ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ วงการหนัง สือและร้าน
หนังสือว่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์ วงการหนังสือและร้านหนังสือในอนาคตจะยังคงหมุนเวียนต่อไป ปรับเปลี่ยนไป
ตามสังคมในแต่ละยุคสมัย
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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

(6)
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.

