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การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดเชิงเ น้ือหาและ

ประสบการณ์รวมถึงแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในการดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภคตดัใจซ้ือหนงัสือเล่ม  
นวนิยายของส านกัพิมพแ์จ่มใสผ่าน FACEBOOK 2.) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อการ
ประยุกตใ์ชก้ารส่ือสารการตลาดเชิงเน้ือหาและประสบการณ์รวมถึงแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
การดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคตดัใจซ้ือหนงัสือเล่มนวนิยายของส านกัพิมพแ์จ่มใสผา่น FACEBOOK โดย
ใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งออกเป็นสองขั้นตอน 1.) การวิเคราะห์เน้ือหาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Content Analysis) จากเน้ือหาการส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพแ์จ่มใสผ่าน
เพจเฟซบุ๊ก 2.) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ฝ่ายผูบ้ริโภคผูเ้ป็นสมาชิกเพจเฟซบุ๊กของ
ส านกัพิมพแ์จ่มใส  

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคยงัมีการซ้ือหนงัสือเล่มนวนิยายของแจ่มใสอยู ่แต่ซ้ือ
ในปริมาณท่ีนอ้ยลงเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีตวัเลือกในการตดัสินใจมากข้ึน การประยุกตใ์ชก้ารส่ือสาร
การตลาดเชิงเน้ือหาและประสบการณ์ของส านกัพิมพแ์จ่มใสผ่านเพจ FACEBOOK มีส่วนช่วยใน
การดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภคตดัใจซ้ือหนงัสือเล่มนวนิยายมากข้ึน การใชก้ารส่ือสารผา่นเพจเฟซบุ๊กถือ
เป็นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท าให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคได้รวดเร็วข้ึน ซ่ึงการลงเน้ือหาในเพจแจ่มใส
แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ การโพสตข์อ้ความประกอบรูปภาพ (มีจ านวนโพสตม์ากท่ีสุด), การ
โพสตข์อ้ความประกอบคลิปวิดีโอ (มีจ านวนรองลงมา), การโพสตข์อ้ความเด่ียวๆผา่นการอปัเดต
สถานะของเพจ, การโพสตข์อ้ความประกอบการเผยแพร่ภาพสด )Live สด( และการโพสตข์อ้ความ
ประกอบการแชร์โพสต์อ่ืน เป็นตน้ โดยลกัษณะเน้ือหามีความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การตลาดเชิง
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เน้ือหาท่ีแบ่งเน้ือหาออกเป็นห้าด้าน ได้แก่ เน้ือหาด้านแรงบนัดาลใจ, เน้ือหาด้านความบนัเทิง, 
เน้ือหาดา้นการบอกกล่าว และเน้ือหาแบบเรียลทาม ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความสนใจเน้ือหาดา้นการบอก
กล่าวในรูปแบบภาพน่ิงมากท่ีสุด เพราะเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจซ้ือท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดใ้นทนัที นอกจากน้ีเพจแจ่มใสยงัประยุกต์ใช้การตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีช่วย
ดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค สร้างความรู้สึกร่วมผา่นประสบการณ์ท่ีไดรั้บ และยงักระตุน้ให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีเร็วข้ึน โดยรูปแบบเน้ือหาการตลาดเชิงประสบการณ์ภายในเพจแจ่มใสแบ่งออกได้
ดงัน้ี 1.) เน้ือหารูปแบบคลิปวิดิโอ ประกอบดว้ยรายการแจ่มใสสายยอ่ และรายการ Quick Read 2.) 
เน้ือหารูปแบบกิจกรรมต่างๆ  เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรคท่ี์มีเน้ือหาไม่จ  าเจ แบ่งออกเป็นกิจกรรม
ผ่านการเผยแพร่ภาพสด )Live สด( และกิจกรรมภายในเพจ โดยผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ
การตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีได้รับดงัน้ี 1.) ประสบการณ์ด้านประสาทสัมผสั (SENSE) การได้
รับชมภาพเคล่ือนไหวของหนงัสือเล่มนวนิยายจริง รับรู้ผิวสัมผสั การไดย้ินเสียงคนบรรยายท าให้
ช่วยดึงดูดความสนใจ เกิดความตอ้งการซ้ือเพิ่มมากข้ึน รวมถึงช่วยในการโนม้น้าวใจให้ตดัสินใจ
ซ้ือเร็วข้ึน 2.) ประสบการณ์ดา้นความรู้สึก (FEEL) การใชน้ ้ าเสียงโทนสูงต ่าบรรยายเน้ือหาพร้อม
เสียงดนตรีช่วยสร้างอารมณ์ความสนุก ความต่ืนเตน้และเพลิดเพลินให้กบัผูบ้ริโภค เป็นส่ิงเร้าท่ี
กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกร่วมและอินไปกบัเน้ือเร่ืองในหนงัสือนวนิยาย 3.  (ประสบการณ์
ด้านความคิด )THINK( กิจกรรมต่างๆท่ีทางเพจแจ่มใสจัดช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการร่วมเล่นสนุก โดยยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์สูงก็มีโอกาสในการไดรั้บรางวลัจาก
เพจมากข้ึน 4.  (ประสบการณ์ดา้นการกระท า (ACT) การเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆของเพจแจ่มใสท า
ใหผู้บ้ริโภคไดล้งมือท า เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สร้างการจดจ า เกิดเป็นความทรงจ าท่ีดีร่วมกบัเพจ 
5.( ประสบการณ์ดา้นการเช่ือมโยง )RELATE) จากมุมมองประสบการณ์ในทุกๆดา้นท่ีเช่ือมโยงกบั
ปัจจยัภายนอกของแต่ละบุคคล เพจเฟซบุ๊กแจ่มใสถือเป็นการเติมเต็มตวัตนให้ผูบ้ริโภครู้สึกเป็นท่ี
ยอมรับจากบุคคลอ่ืนในสังคมโลกออนไลน์มากข้ึน ผูบ้ริโภคเกิดความผูกพนัเช่ือมโยงระหว่าง
ตนเองกบัส านกัพิมพแ์จ่มใสรวมไปถึงหนงัสือนวนิยายภายในเครือแจ่มใส ดว้ยกลยุทธ์ท่ีกล่าวมา
ลว้นมีส่วนช่วยในการน าเสนอเร่ืองราวและจุดเด่นของหนงัสือเล่มนวนิยายให้เด่นชดัข้ึนจึงเสมือน
เป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้หนงัสือเล่มนวนิยายไปในตวัท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกวา่
หนงัสือของแจ่มใสมีคุณภาพ ควรค่าต่อการตดัสินใจซ้ือ ท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่หนงัสือเล่มนวนิยาย
แจ่มใสยงัคงเป็นท่ีนิยมและตอ้งการในหมู่ผูบ้ริโภคอยู ่  
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ABSTRACT 

Title of Independent Study Application of Content Marketing and Experiential 

Marketing to persuade consumer’s buying decision on 

novel books of Jamsai publisher through Facebook 

Author Ms. Anidtha Jaiaree 

Degree Master of Arts (Communication and Innovation)                                              

Year 2021 

 

 

This research aims to study the application of Content Marketing and 

Experiential Marketing to persuade consumer’s buying decision on novel books of 

Jamsai publisher through Facebook and including consumer’s opinion on the 

application of Content Marketing and Experiential Marketing to persuade consumer’s 

buying decision on novel books of Jamsai publisher through Facebook. By using 

qualitative research, the study method was divided into two steps:  First, qualitative 

content analysis from communication marketing contents of Jamsai publisher via 

Facebook page. Second, in-depth interview with consumers who are members of 

Jamsai Facebook page.  

 

The finding shows that currently consumers still buy Jamsai’s novel books, but 

they buy in a small number because they have several options for making decision.  

Application of Content Marketing and Experiential Marketing of Jamsai publisher 

through Facebook is the way to persuade more consumer’s buying decisions on novel 

books. By using Facebook to communicate is the effective way to reach consumers 

promptly. The content posting of Jamsai page is classified as five functions such as 

posting text with image ( highest number of posts) , posting text with video ( the 

secondary number of posting) , posting a single message by updating status of 

Facebook, posting text with live broadcasting, and posting text with sharing other posts. 

Content style has related with the Content Marketing strategy, it has divided content 

into fives styles: inspired content, entertain content, inform content, educate content, 

and real time content. By using content marketing, the most consumer focus on inform 

content in style of posting text with image. It describes detail of the novel and help 

consumers approach to the necessary information for making decisions immediately. 

Moreover, Jamsai’s page also uses Experiential Marketing to attract consumer’s 

attention, create the feeling with experiences gain and stimulate faster purchase-

decisions. Experiential Marketing contents of Jamsai page has two categories as 

follows: 1.)  video content, it consists of Jamsai Sai Yor program and Quick Read 

program; 2 . )  activities content, which is a creative content has two types such as 

activities through live broadcasting (Live) and activities within Jamsai page. 

Consumer's opinions on Experiential Marketing are as follows: 1.) Sense experiences 

by getting live image of the novel book such as watching real product, sense of texture 

and hearing the narrator's voice. It has attracted all consumer’s attention, increased the 
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demand of purchase and persuaded consumers to make a purchase decision faster;        

2 . )  Feel experiences by using tones of voice to describe the story of book with music. 

It creates a fun mood, excitement, and enjoyment to consumers. So, this is a tool for 

arousing consumers to feel involved and get into the story of the book; 3.)  Think 

experiences by joining various activities of Jamsai page, it led the consumer use the 

creativity thinking. As a being creativity, it will get more chances to receive the reward; 

4.)  Act experiences by participating activities, it creates self-learning, recognize 

experience, and become a good memory with the page; 5.) Relate experience from those 

experiences, it links to external factors of the individual. Jamsai Facebook page is 

considered to fill the consumer's identity to feel more accepted by others in the social 

network. Consumers have a connection between themselves and Jamsai Publishers, 

including the Jamsai’s novel books. From the strategies mentioned above, it all 

contributes to present the story or identity of the novel book more prominent. It will be 

like the way to add value to the novel book by itself and making consumers feel that 

Jamsai's novel book has a quality and worth to purchase. This make consumers feel that 

Jamsai’s novel book is still popular and in demand among consumers. 
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