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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรือ่ง การพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อสง่เสรมิการใชบ้รกิาร
สารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ผูว้ิจยั ปรชัญาวรรณ จนัทะขาน 
ปรญิญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารยท่ี์ปรกึษา อาจารย ์ดร. ศมุรรษตรา แสนวา  
อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม รองศาสตราจารย ์ดร. อภิชจั พกุสวสัดิ ์ 

  
การวิจัยนีมี้วัตถุประสงคใ์นการศึกษา  3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพการ

ด าเนินงานประชาสมัพนัธใ์นการส่งเสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน 2) เพื่อศกึษาปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธใ์นการส่งเสริมการใชบ้รกิารสารสนเทศ
ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 3) เพื่อพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธใ์นการสง่เสรมิการ
ใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูวิจยัแบง่
ออกเป็น  2 ระยะ  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจและใช้วิ ธีการประเมินร่ างกลยุทธ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยจากการส ารวจและการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุน าไปสู่ประเด็นในการก าหนดกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อส่งเสรมิ
การใชบ้ริการสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน  ประกอบดว้ย 4 ประเด็นกลยทุธ์
ตามกรอบแนวคิดของกระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  ไดแ้ก่ 1) การพัฒนาสมรรถนะ
ผูป้ฏิบตัิงานสู่ความเป็นนวตักร (Innovator) ดา้นการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 2) การพฒันา
งานประชาสมัพนัธส์ู่ความเป็นเลิศภายใตท้รพัยากรท่ีจ ากดั 3) การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุดิจิทลั 
(Digital Public Relations) และการสรา้งภาพลกัษณข์องหอ้งสมดุเพื่อส่งเสริมการใชบ้ริการ และ 
4) การจดัการประชาสมัพนัธเ์ชิงกลยทุธด์ว้ยเทคโนโลยีการตลาด (Marketing Technology) 

 
ค าส าคญั : การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ, หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน, บรกิารสารสนเทศ, 
กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 

 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Title DEVELOPMENT OF PUBLIC RELATIONS STRATEGIES TO 
PROMOTE THE USE OF INFORMATION SERVICES OF 
PRIVATE UNIVERSITY LIBRARIES 

Author PRATYAWAN CHANTAKHAN 
Degree MASTER OF ARTS 
Academic Year 2021 
Thesis Advisor Dr. Sumattra Saenwa  
Co Advisor Assistant Professor Dr. Apichat Puksawadde  

  
This research has the following three objectives: (1) to study the public 

relations operations promoting information services using private university libraries; (2) 
to study the problems of public relations operations in promoting information service 
usage at private university libraries; (3) to develop a public relations strategy promoting 
information services using private university libraries. There were two periods of data 
collection, using exploratory research methodology and an expert evaluation on strategy 
planning. The findings of the survey, the analysis of the conditions, and the problems of 
public relations at libraries led to public relations strategy planning topics for private 
university libraries. There were four strategic topics, based on the conceptual framework 
of the public relations operations process, which were as follows: (1) developing 
personnel to become innovators in library public relations; (2) developing public relations 
to achieve excellence with limited resources; (3) digital public relations arrangement and 
service usage promotion by building the image of the library; and (4) strategic public 
relations management with marketing technology. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 
 ความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมในบรบิทสงัคมเศรษฐกิจดิจิทลัไดส้ง่ผลกระทบตอ่การด ารง
ชีวิตประจ าวนัของคนในสงัคมท าใหเ้กิดภาวะการแขง่ขนัทัง้ในระบบธุรกิจและองคก์รตา่ง ๆ จงึเป็น
สาเหตุให้แต่ละองคก์รต่างแสวงหาวิธีการและแนวทางในการสรา้งความไดเ้ปรียบเพื่อสรา้ง
ศกัยภาพการบริหารจดัการผ่านกลไกการจดัการเชิงกลยทุธ ์(พิบูล ทีปะปาล และ ธนวฒัน ์ทีปะ
ปาล, 2559, น. 1-3; สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, 2556, น. 6-7) ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการท่ีไดร้บัการ
ยอมรบัและถกูน ามาใชเ้ป็นกลไกส าคญัเพ่ือขบัเคลื่อนองคก์รในการแข่งขนัทางธุรกิจ มุง่ท่ีจะศกึษา
ให้เกิดความเข้าใจและปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหม่ด้านการบริหารจัดการให้
สอดคลอ้งกับสถานการณใ์นปัจจุบนั พรอ้มทัง้ท าการวิเคราะหผ์ลกระทบจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองคก์รเพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ละหาทางหลีกเลี่ยงภยัคกุคามท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดย
เรียกกระบวนการดังกล่าวนีว้่าแนวความคิดดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์ ซึ่งไม่เพียงแต่ถกูน ามาใช้
กบัองคก์รธุรกิจเท่านัน้ แต่ยงัถกูน าไปใชใ้นการบรหิารจดัการองคก์รทกุประเภท รวมไปถึงองค์กร
ดา้นการศกึษาทกุระดบั ทัง้สถาบนัการศกึษาของรฐัและเอกชน เพื่อบรหิารจดัการใหเ้กิดศกัยภาพใน
การแข่งขนัและเกิดความพรอ้มท่ีจะปรบัตวัใหท้นัตอ่สภาวการณท่ี์เปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา (ธนชยั 
ยมจินดา, 2555, น. 1-2) 
 สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนัน้ เป็นองคก์รหนึ่งท่ีไดร้บัผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว ฉะนัน้จงึตอ้งทบทวนบทบาทและกลวิธีการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางและกระแส
การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ใหมี้ความแตกต่างจากสถาบนัการศึกษาทัง้ภาครฐัและเอกชนดว้ยกัน 
เพื่อใหเ้กิดกลยุทธ์การแข่งขันท่ีเหมาะสมและสามารถดึงดูดความสนใจของผูท่ี้ตอ้งการเลือก
สถาบนัการศกึษาท่ีสามารถตอบรบัความตอ้งการดา้นหลกัสตูรการเรยีนการสอน (สชุชัวีร ์สวุรรณ
สวัสดิ์, 2561) ทั้งนี ้ การท่ีสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นองค์กรหลักต้องปรับตัวและคิดค้นกลวิธี
บรหิารงาน หน่วยงานสนบัสนนุท่ีอยู่ภายใตส้งักดัก็ตอ้งด าเนินงานควบคู่ไปกบัองคก์รหลกัเพื่อให้
เกิดการยอมรบัและเกิดประสิทธิภาพในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการ เรียนการสอน การสนับสนุนหลักสูตร
การศกึษา การพฒันาดา้นวิชาการ การศกึษาวิจยั การส่งเสรมิทกัษะเพื่อการเรียนรู ้ตลอดจนการ
สง่เสรมิการใชส้ารสนเทศเพื่อการปฏิบตัิงานและการประกอบอาชีพ โดยการรวบรวม พฒันา และ
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จดัใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองตอ่นโยบายและพนัธกิจของสถาบนัอดุมศกึษาแต่
ละแห่งใหบ้รรลเุป้าหมายในการบริหารการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยงัเป็นหวัใจส าคญั
ของการศึกษาทุกระดบั เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีบทบาทในการต่อยอดและการสรา้งองคค์วามรู ้
ใหม่ (ทรงพนัธ ์เจิมประยงค,์ 2557, น. 81) มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมและสรา้ง
ภาพลกัษณใ์หก้บัมหาวิทยาลยั    
 การบริหารจัดการห้องสมุดจะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยปัจจัย และ
องคป์ระกอบหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร ดา้นสถานท่ีในการจดั
ใหบ้ริการสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
จ านวนทรพัยากรสารสนเทศ รวมไปถึงการจดักิจกรรมและการประชาสมัพนัธ์หอ้งสมดุ อนัจะเป็น
กลไกขับเคลื่อนในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัใหมี้ความสามารถในการแข่งขันและบรรลุ
เป้าหมายในการด าเนินงานตามพนัธกิจไดอ้ย่างประสิทธิภาพ  (อภิชยั อารยะเจริญชยั, 2558, น. 
24-34) สภาพการด าเนินงานหอ้งสมุดทุกประเภทในปัจจุบนัต่างใหค้วามส าคญักับแนวคิดการ
บริหารจดัการดว้ยหลกัการตลาดและการจดัการเชิงกลยทุธ ์เน่ืองจากสภาวการณปั์จจุบนัผูค้นมี
ตวัเลือกในการคน้ควา้และคน้หาขอ้มลูจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีมีความสะดวกและง่ายต่อ
การเขา้ใชบ้รกิาร รวมทัง้การก่อตัง้สถาบนับรกิารสารสนเทศเชิงพาณิชยเ์พิ่มมากขึน้ อนัเป็นผลมา
จากความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สง่ผลใหห้อ้งสมดุถกูลดบทบาท
ลง โดยเฉพาะอินเทอรเ์น็ตท่ีมีบทบาทส าคญัในการเป็นแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ 
ไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา ทั้งยังมีสารสนเทศจ านวนมากมายอย่างท่ีไม่เคยมีห้องสมุดใดจะ
สามารถรวบรวมไวไ้ด ้หอ้งสมดุจึงถกูปรบัเปลี่ยนบทบาทไปจากเดิม 
 การประชาสมัพนัธเ์ป็นการสื่อสารองคก์รโดยถกูก าหนดไวใ้นพนัธกิจหลกั องคก์รจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งใหข้อ้มลูและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ อนัจะท าใหเ้กิดผลดีต่อ
องคก์รในระยะยาว ซึ่งหากไม่มีการแจง้ขอ้มูลใหท้ราบ ไม่มีการสรา้งความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งหรือ
ด าเนินกิจการโดยไม่สนใจผูค้นในสงัคม อาจส่งผลเสียหายต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ ์(ยุบล เบ็ญ
จรงคกิ์จ, 2551, น. 162) หอ้งสมุดจึงตอ้งเร่งปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคมยุคใหม่ 
โดยการจดับรกิารท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้รกิารท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปเช่นกนั ดว้ยเหตนีุห้อ้งสมดุยคุใหม่จึงเล็งเห็นความส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธท่ี์จะน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานบรกิารสารสนเทศเพ่ือใหก้ารน าเสนอบรกิารและกิจกรรมตา่ง ๆ เป็นท่ี
รบัรูแ้ละสามารถดึงดดูความสนใจของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงการท าใหต้ระหนกัรูว้่าภาพลกัษณข์อง
หอ้งสมุดสมยัใหม่มีความแตกต่างจากหอ้งสมุดแบบเดิม โดยใชก้ระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์
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และกลยุทธก์ารประชาสมัพนัธ์มาช่วยพฒันาการด าเนินงานบริการสารสนเทศและกิจกรรมของ
หอ้งสมดุ เพื่อเป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการกิจกรรมและการใหบ้รกิาร การ
เผยแพรบ่รกิารสารสนเทศไปยงักลุม่ผูใ้ช ้การสรา้งความรว่มมือในการจดักิจกรรม การดงึดดูใหเ้กิด
ความสนใจ การจงูใจ การท าให้ผูใ้ชบ้รกิารเกิดทศันคติท่ีดี รวมถึงการกระตุน้ใหเ้กิดการใชบ้ริการ
ผ่านสื่อต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ และการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดี อนัจะส่งผลใหผู้ใ้ชเ้กิดความพึง
พอใจ เกิดการใชบ้รกิารหอ้งสมดุท่ีมีความคุม้คา่ตอ่การลงทนุ สามารถเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
กับแหล่งบริการสารสนเทศเชิงพาณิชยอ่ื์น ๆ ซึ่งผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุจะตอ้ง
คิดคน้กลวิธีเพื่อดงึดดูและเพิ่มกระแสความสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร (จินตวีร ์เกษมศขุ, 2554, น. 72; 
ดรุณี ณ ล าปาง, 2555, น. 76) การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการ
สารสนเทศของหอ้งสมดุนัน้ จึงเป็นวิธีการหนึ่งของการจดัการเชิงกลยทุธท่ี์น ามาประยกุตใ์ช้ โดย
จะตอ้งมีการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์การก าหนดเป้าหมาย การลงมือ
ปฏิบตัิ และการประเมินผลการด าเนินงาน ซึง่กระบวนการเหลา่นีจ้ะช่วยใหส้ามารถพลกิวิกฤตเป็น
โอกาสในสถานการณข์องสงัคมและเทคโนโลยีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 จากการทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ใน
ภาครฐัและเอกชน พบว่าหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมยังคงประสบปัญหาและพบ
ข้อบกพร่องในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ดังเช่นงานวิจัยของ สุจิตรา สีหาอาจ, สมชาย 
วรัญญานุไกร, และ ศุมรรษตรา แสนวา (2561, น. 99) ซึ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ใหบ้ริการเชิงรุกของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พบว่าการประชาสมัพันธ์ของหอ้งสมุดในการ
จดับรกิารสารสนเทศเชิงรุกยงัไม่ทั่วถึง เน่ืองจากการประชาสมัพนัธไ์ม่ตรงกบักลุ่มผูใ้ชบ้รกิารท่ีมี
ความหลากหลาย การติดป้ายประชาสัมพันธ์ในมุมท่ีไม่มีผู้คนเดินผ่าน  การรณรงค์การใช้
หอ้งสมุดยงันอ้ยเกินไป ตลอดจนบุคลากรมีจ านวนจ ากัด ท าใหก้ารจัดบริการสารสนเทศขาด
ความต่อเน่ือง แมว้่าในงานวิจยับางชิน้พบว่ามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขา้มา
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของหอ้งสมุด เช่น งานวิจัยของ วงศกร ชัยรตันะถาวร , แววตา เตชา
ทวีวรรณ, และ สมชาย วรัญญานุไกร (2557) ซึ่งศึกษาเก่ียวกับการใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ในดา้นเนือ้หาท่ีน าเสนอบนเฟซบุ๊กหอ้งสมุดมากท่ีสุด  คือ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมหอ้งสมุดก็ตาม แต่ก็ยังมีงานวิจัยท่ีพบปัญหาเก่ียวกับการใชส้ื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ไดแ้ก่ งานวิจัยของกมลทิพย์ ณ สงขลา (2555) พบว่า ดา้นปัญหาการใช้สื่อ
อินเทอรเ์น็ตเพื่อการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ผูป้ฏิบตัิงานมีปัญหาในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ห้องสมุดมีจ านวนของ
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ผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธน์อ้ย งานวิจยัของพรทิพย ์แยงค า (2553) พบว่า ปัญหาการใชส้ื่อของ
ผูป้ฏิบตัิงานเพื่อการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุมหาวิทยาลยัของรฐั ท่ีพบมากท่ีสดุ คือ ดา้นบคุลากร 
โดยผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธมี์ภาระงานอ่ืนท าใหไ้ม่มีเวลาปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ์ไดอ้ย่าง
เต็มท่ี ปัญหาดา้นงบประมาณท่ีไม่ไดจ้ดัแบง่ไวอ้ย่างชดัเจน ปัญหาการขาดการประชาสมัพนัธเ์ชิง
รุก รวมถึงสื่อท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธไ์ม่ดึงดดูความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และงานวิจยัของ
เจนต ์คนัทะ (2551), นสัฤมล มาเจรญิ (2550) ท่ีพบปัญหาดา้นบคุลากร คือ ขาดผูร้บัผิดชอบหลกั 
ไม่มีการก าหนดไวใ้นแผนงานและนโยบายท่ีชัดเจน รวมไปถึงปัญหาดา้นการขาดการจัดสรร
งบประมาณ ขาดบคุลากรท่ีมีคณุวฒุิในวิชาชีพการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้  
 อย่างไรก็ตาม สภาพการประชาสัมพันธ์บริการของหอ้งสมุดจากงานวิจัยท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ ท าใหท้ราบแต่เพียงสภาพปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานประชาสมัพนัธเ์ท่านัน้ แต่
ยังไม่มีการน าผลการวิจัยไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันากลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ของหอ้งสมุด 
โดยเฉพาะหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ดงันัน้ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ   
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้น าไปใช้ประโยชนร์่วมกันในการท่ีจะ
พฒันาแนวทางการประชาสมัพนัธก์ารบรกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้
สามารถด าเนินงานบรรลเุป้าหมายและรอดพน้จากผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและ
เทคโนโลยีท่ีไดเ้ปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้รโิภค รวมถึงบทบาทของหอ้งสมดุท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยคุสมยัดว้ยการพฒันากลวิธีท่ีแปลกใหม่ หากหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสามารถปรบัตวั
และน ากลยทุธท่ี์เหมาะสมมาประยกุตใ์ชก็้จะสง่ผลใหเ้กิดความส าเรจ็ในการด าเนินงานอนัจะเป็น
กลไกขบัเคลื่อนสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายตามนโยบายและ
พนัธกิจขององคก์าร และจะช่วยใหห้อ้งสมดุยงัคงมีบทบาทส าคญัตอ่การศกึษาทกุระดบั ทกุยคุทกุ
สมยั ถึงแมว้า่พฤติกรรมของผูใ้ชบ้รกิารและสงัคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดก็ตาม 
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ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
 1. เพื่อศกึษาสภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธใ์นการสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ
ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 2. เพื่อศกึษาปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธใ์นการสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ
ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศของ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 
ความส าคัญของการวจิัย 
 ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะช่วยใหเ้กิดประโยชนต์อ่การพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธใ์นการ
สง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยสามารถน าผลการวิจยั
ไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธก์ารด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์การก าหนดนโยบายในการ
จดัใหบ้รกิารสารสนเทศ และการบรหิารจดัการหอ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน อนัจะส่งผลให้
เกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม การเขา้ถึงกิจกรรม การเผยแพร่บริการสารสนเทศท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารในสงัคมยคุดิจิทลั การกระตุน้ใหเ้กิดการใชบ้รกิาร
สารสนเทศ การใชท้รพัยากรสารสนเทศใหเ้กิดความคุม้ค่า รวมไปถึงการส่งเสริมภาพลกัษณท่ี์ดี
และการสรา้งช่ือเสียงใหก้บัสถาบนัอดุมศกึษา อนัเป็นกลไกขบัเคลื่อนไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายและ
พนัธกิจหลกัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 1. การวิจยัระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ในการ
สง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ประชากรแบง่เป็น 2 กลุม่ 
ได้แก่  กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุดจ านวน 5 คน และผู้ปฏิบัติงาน
ประชาสมัพนัธจ์  านวน 10 คน รวมทัง้สิน้ 15 คน  และกลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร  ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ
ในปีการศึกษา 2562 ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกสมาคม
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ ์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, 2559)  จากหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยจ านวน 5 แห่ง 
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ไดแ้ก่ 1) ส  านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรงัสิต 2) ศนูยเ์รียนรูแ้ละหอสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
3) ส  านกัหอสมดุและศนูยก์ารเรยีนรู ้มหาวิทยาลยักรุงเทพ 4) ส  านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
และ 5) ส  านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี รวมทัง้สิน้ จ านวน 86,664 คน (กระทรวง
การอดุมศกึษา  วิทยาศาสตร ์ วิจยัและนวตักรรม, 2563) 
 2. การวิจยัระยะท่ี 2 การพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธใ์นการส่งเสริมการใชบ้ริการ
สารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ไดแ้ก่ ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละ
ผูท้รงคณุวฒุิดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์ าการตรวจแบบประเมินรา่งกลยทุธ ์
จ านวน 5 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 1 มีดงันี ้    
   1. กลุ่มผูป้ฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ จ านวน 5 คน และผูป้ฏิบตัิงาน
ประชาสมัพนัธ ์จ านวน 10 คน โดยศกึษาจากประชากรทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 15 คน  
  2. กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดในปีการศึกษา 2562 ของหอ้งสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทยซึง่สุม่เลือกจากประชากร จ านวนทัง้สิน้ 400 คน 
 ข้อจ ากัดของการวิจัย  ในการวิจยัระยะท่ี 1 มีขอ้จ ากดัดา้นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ซึง่
มีการเปลี่ยนแปลงจากการเก็บดว้ยวิธีเชิงคุณภาพเป็นการเก็บแบบเชิงปริมาณดว้ยช่องทาง
ออนไลน์แทน เน่ืองจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ผลการวิจยัท่ีไม่ไดค้  าตอบในเชิงลกึ  
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 1. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใน
ประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลยั ท่ีมีการด าเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธ์ครอบคลมุ จ านวน 5 
แห่ง ไดแ้ก่ 1) ส  านักหอสมุด มหาวิทยาลยัรงัสิต 2) ศูนยเ์รียนรูแ้ละหอสมุด มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์ 3) ส  านักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4) ส  านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ และ 5) ส  านกัวิทยบรกิาร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 
 2. การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับ
ผูใ้ชบ้ริการผ่านกระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธเ์ชิงกลยทุธเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจ เผยแพร่
ขอ้มลูข่าวสาร กิจกรรม และบรกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยหวงัผล
ใหเ้กิดความรว่มมือและสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการด าเนินงานท่ี



  7 

ส าคัญ ไดแ้ก่ การวิจัย/การส ารวจขอ้มูล การวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการ
ประเมินผลการประชาสมัพนัธ ์
 3. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กลยุทธ์การด าเนินงานประชาสมัพนัธ์เพื่อ
ส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผ่านกลไกการ
ประชาสมัพนัธ ์
 4. การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมประชาสมัพนัธ์
ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจวิธีการในการเขา้ถึงบรกิารสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศ การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารและกิจกรรมของหอ้งสมดุ การสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดี
ระหว่างผูใ้ชก้บัผูใ้หบ้ริการสารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศและบริการสารสนเทศในรูปแบบท่ี
สามารถพบเห็นไดม้ากท่ีสดุ รวมไปถึงการแนะน า การจงูใจ การเชิญชวน การกระตุน้ใหเ้กิดการใช้
บรกิารสารสนเทศ 
 5. ผู้บริหารห้องสมุด หมายถึง บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้หน่วยงาน หรอืผูมี้หนา้ท่ีรบัผิดชอบระดบัสงูของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
 6. ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดา้นการ
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ รวมถึงบคุลากรต าแหน่งบรรณารกัษ์ท่ีไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิงาน
ประชาสมัพนัธ ์ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 7. ผู้ใช้บริการห้องสมุด หมายถึง อาจารย ์นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี ปรญิญาโท และ
ปรญิญาเอก ท่ีมาใชบ้รกิารหอ้งสมดุและรบัรูก้ารด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุในระหว่าง
ปีการศกึษา 2562 ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเรื่อง การพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อส่งเสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ
ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ตา่งประเทศและในประเทศ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางานวิจยั
และน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ให้ประสบความส าเร็จ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ฏิบัติงานดา้นการประชาสัมพันธ์ของ
หอ้งสมดุ รวมทัง้ผูบ้รหิารและบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
  1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์
   1.1 ความหมายของการจดัการเชิงกลยทุธ ์
   1.2 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์
  2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์
   2.1 ความหมายของการประชาสมัพนัธ ์
   2.2 ความส าคญัของการประชาสมัพนัธ ์
   2.3 องคป์ระกอบและวตัถปุระสงคข์องการประชาสมัพนัธ ์
   2.4 กระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์
  3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์
   3.1 แนวทางการพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์
   3.2 กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 
  4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการบรกิารสารสนเทศ 
   4.1 ประเภทของบรกิารสารสนเทศ 
   4.2 องคป์ระกอบของการบรกิารสารสนเทศ 
   4.3 การสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ 
  5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   5.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
   5.2 งานวิจยัในประเทศ 
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แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับการจัดการเชิงกลยุทธ ์
 ค าว่า “กลยุทธ”์ (Strategy) แต่เดิมนัน้เป็นภาษาทางทหาร ไดมี้การน ามาใชใ้นการรบ 
เป็นยทุธวิธีของแม่ทพัในการจดัทพัและเคลื่อนยา้ยก าลงัพลเพื่อต่อสูก้บักองทพัของขา้ศกึ รวมไป
ถึงวิธีการตา่ง ๆ ท่ีน ามาใชเ้พื่อใหส้ามารถรบชนะขา้ศกึ (ลกุซ ์และ คอลลิส, 2553, น. 5) และตอ่มา
ค าว่ากลยทุธไ์ดถ้กูน ามาใชใ้นทางการบรหิาร โดยหมายถึง แผนการหรอืวิธีการในการด าเนินงานท่ี
ท าใหอ้งคก์ารบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้ภายใตอุ้ปสรรคและโอกาส สภาพแวดลอ้ม
ภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก และทรพัยากรภายในองคก์าร ดว้ยวิธีท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ละมี
ความแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนั เป็นรูปแบบการตดัสินใจหรอืการกระท าท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มุง่ใหค้วาม
เขา้ใจพืน้ฐานในการแข่งขนัขององคก์าร ซึ่งในการเลือกกลยทุธท่ี์จะน าไปปฏิบตัินัน้ ผูบ้รหิารตอ้ง
เลือกกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งระหว่างความสามารถหลกัขององคก์ารและทรพัยากรภายใน
องคก์าร โดยตอ้งค านึงถึงโอกาสและอปุสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารเพื่อก่อใหเ้กิด
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอย่างยั่งยืน  (ธนาชยั สขุวณิช และ พรชยั อรณัยกานท,์ 2557; พิบลู 
ทีปะปาล และ ธนวฒัน ์ทีปะปาล, 2559, น. 9-10; สดุใจ วนัอดุมเดชาชยั, 2556, น. 10) 

 ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ ์
  การจดัการเชิงกลยทุธ ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การบรหิารเชิงกลยทุธ์” (Strategic 
Management) มีผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกตา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้
  สพุานี สฤษฎว์านิช (2553, น. 8) ไดอ้ธิบายว่า การบริหารเชิงกลยทุธ ์หมายถึง การ
บริหารองคก์ารโดยรวม ใหมี้กลยุทธห์ลกัและกลยุทธก์ารแข่งขนั ตลอดจนมีขอ้ไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัเหนือกว่ากิจการอื่น ๆ โดยจะตอ้งมีการศกึษาและวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและ
ภายในองคก์าร เพื่อสรา้งแผนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก รวมทัง้จดุอ่อนและจดุแข็งขององคก์ารนัน้ ๆ เพื่อใหส้ามารถน าแผนกลยทุธน์ัน้ไปปฏิบตัิ
ใหบ้งัเกิดผล ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลเชิงกลยทุธไ์ดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม เพื่อสรา้ง
ทิศทางและอนาคตท่ีเหมาะสมขององคก์ารอยา่งยั่งยืนไดใ้นระยะยาว 
  สุดใจ วนัอุดมเดชาชัย (2556, น. 18-19) ไดอ้ธิบายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ ์เป็น
การก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององคก์ารระยะยาว  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธท่ี์ตัง้ไว ้ซึ่ง องคก์ารตอ้งด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย 
การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร  การก าหนดกลยทุธอ์งคก์าร  การน า
กลยทุธล์งสู่การปฏิบตัิ และการประเมินผลลพัธ์ ควบคมุกลยทุธ ์ซึ่งการด าเนินกิจกรรมทัง้ 4 ดา้น
ดงักลา่ว จะสง่ผลใหอ้งคก์ารเกิดความเปรยีบเชิงแข่งขนัไดอ้ยา่งยั่งยืน 
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  ธนาชยั สขุวณิช และ พรชยั อรณัยกานท ์(2557) ไดอ้ธิบายวา่ การบรหิารเชิงกลยทุธ ์
คือกระบวนการก าหนดทิศทางและผลงานขององคก์ารในระยะยาว โดยจะเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
วตัถปุระสงคอ์งคก์าร  ก าหนดกลยทุธ ์ ด าเนินการตามกลยทุธ ์ และควบคมุกลยทุธ ์เพื่อใหบ้รรลุ
ตามวตัถปุระสงคข์ององคก์าร 
  เฉลิม ศรีผดุง และ อิศเรศ ศนันียว์ิทยกุล (2557, น. 5-6) ไดอ้ธิบายว่า การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการบริหารท่ีมีการตัดสินใจ และการวางแผนท่ีเหมาะสมกับองคก์าร 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นเรื่องของการก าหนดกรอบแนวคิด และแนวทางการด าเนินการใหก้ับ
องคก์ารในดา้นของวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ปรชัญา กลยุทธแ์ละเป้าหมาย แผนงานและวิธีการ ทัง้ใน
ระยะยาวและระยะสัน้เพื่อก ากับใชท้รพัยากรท่ีมีจ ากัดในการสรา้งสรรคแ์ละส่งมอบคุณค่าและ
ความพอใจแก่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียและเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถบรรลเุปา้หมาย สรา้งความไดเ้ปรยีบ
ในการแข่งขนั และมีตวัแบบองคก์ารท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มองคก์าร 
สามารถบรรลจุดุมุง่หมายตามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ตลอดจนบรรลผุลสมัฤทธ์ิของการเจรญิเติบโต
และผลก าไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว  
  พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน ์ทีปะปาล (2559, น. 9-10) ไดอ้ธิบายว่า การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดแนวทาง หรือวิถีในการด าเนินงานขององคก์าร เพื่อใหง้านบรรลผุล
เปา้หมายตามวตัถปุระสงคท่ี์องคก์ารไดก้ าหนดไว ้ ซึง่ผูบ้รหิารจ าเป็นจะตอ้งวิเคราะหแ์ละประเมิน
ปัจจัยสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
  ประเวศน ์มหารตันส์กลุ (2560, น. 210-211) ไดอ้ธิบายวา่ การจดัการเชิงกลยทุธ ์คือ 
กระบวนการท่ีน าเอาความคิดเชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ โดยมีการพิจารณาทางเลือกก่อนการ
ตดัสินใจวา่จะเลือกทางเลือกใดท่ีคิดว่าดีท่ีสดุ ความเป็นกลยทุธด์ท่ีูการจดัการกลไกขององคก์ารให้
ท าหนา้ท่ีแปรเปลี่ยนทรพัยากรในการจดัการใหเ้ป็นผลลพัธ ์ซึ่งผลลพัธอ์าจอยู่ในรูปของผลผลิต
และผลกระทบ ส่วนทางเลือกท่ีเลือกนัน้ควรใชท้รพัยากรต ่าในเชิงเปรียบเทียบหรือใชใ้หเ้กิดความ
คุม้คา่ 
  ฐาปนา ฉ่ินไพศาล (2560, น. 1) ไดอ้ธิบายว่า การจดัการเชิงกลยุทธ ์หมายถึง การ
ก าหนดการปฏิบตัิ และการตดัสินใจทางกระบวนการบรหิารเพ่ือช่วยใหอ้งคก์ารสามารถปฏิบตัิงาน
ในระยะยาวได ้ ตลอดจนการตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม การก าหนดกลยุทธ์ และน ากลยุทธ์ไป
ประยกุตส์ูก่ารปฏิบตัิ ตลอดจนการควบคมุและการประเมินผลเชิงกลยทุธ ์
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  ทอมป์สนั, สตรคิแลนด,์ และ แกมเบิล (Thompson, Strickland, & Gamble, 2016, 
p. 19) ไดอ้ธิบายว่า การจดัการเชิงกลยทุธ์ เป็นกระบวนการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัท ากลยทุธ์
และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีมีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การพัฒนา
วิสยัทศันเ์ชิงกลยทุธ ์การก าหนดวตัถปุระสงค ์การจดัท ากลยทุธ ์การน ากลยทุธไ์ปปฏิบตัิ และการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขและเริม่ตน้ใหม ่
  กรีโอรี, แมคนามารา, และ อิสเนอร ์(Gregory, McNamara, & Eisner, 2014, p. 8) 
ไดอ้ธิบายว่า การจัดการเชิงกลยุททธ์ หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบดว้ยการวิเคราะห ์กา ร
ตดัสินใจ และการปฏบตัิการขององคก์าร เพื่อก่อใหเ้กิดการสรา้งสรรคแ์ละความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัอยา่งยั่งยืน 
  ฮิลล,์ สชิลลิง, และ โจนส ์(Hill, Schilling, & Jones, 2017, p. 4) ไดอ้ธิบายว่า การ
จดัการเชิงกลยทุธ ์เป็นกระบวนการปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จด้วยสมรรถนะและความสามารถท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน อันจะก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
  วีลเลน, เดวิด,  ฮอฟฟ์แมน, และ แบมฟอร์ด  (Wheelen, David, Hoffman, & 
Bamford, 2018, p. 3) ไดอ้ธิบายว่า การจดัการเชิงกลยทุทธ ์หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและ
การด าเนินงานต่าง ๆ ในดา้นการจัดการ โดยจะเป็นตวัก าหนดการด าเนินงานในระยะยาวของ
องคก์าร ซึง่ประกอบดว้ย การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม ทัง้ภายนอกและภายในองคก์าร การจดัท า
กลยทุธ ์การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์และการประเมินผลและควบคมุกลยทุธ ์
  กล่าวโดยสรุป การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อใหอ้งคก์าร
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการก าหนดแนวทางหรือวิถีทางท่ีผ่านการวิเคราะห ์การ
ประเมินปัจจยัต่าง ๆ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในองคก์าร น าไปสู่การพิจารณา
ทางเลือกในการตดัสินใจเพื่อจดัท าแผนการด าเนินงานและการเลือกใชก้ลยทุธท่ี์เหมาะสมท่ีสดุ อนั
จะส่งผลใหอ้งคก์ารเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและความยั่งยืนในระยะยาว โดยการน ากล
ยุทธ์ไปปฏิบตัินัน้จะตอ้งมีการควบคุมและการประเมินผลเพื่อน าไปปรบัปรุงและแกไ้ขแผนการ
ด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุและมีความสามารถในการแขง่ขนัเหนือคูแ่ข่ง  
 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ์
  การจัดการเชิงกลยุทธ์จะประสบผลส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการท่ี
ส าคญั ดงัต่อไปนี ้(พิบูล ทีปะปาล และ ธนวฒัน ์ทีปะปาล, 2559, น. 10-20; สดุใจ วนัอดุมเดชา
ชยั, 2556, น. 19-36)  
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  1. การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (Environmental Scanning)  
   การศึกษาและวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององคก์าร โดย
การประเมินสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ารเพื่อตอ้งการระบุถึงปัจจยัเชิงกลยทุธ ์
ทัง้ปัจจยัท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอ้มภายในและภายนอก ซึ่งปัจจยัเชิงกลยทุธจ์ะเป็นตวัก าหนดอนาคต
ขององคก์าร โดยวิธีท่ีสามารถตรวจสอบสภาพแวดลอ้มท่ีนิยมใชม้ากท่ีสดุ คือ การวิเคราะหส์วอท 
(SWOT Analysis) ซึง่มีความหมาย ดงันี ้
    S มาจากค าว่า Strengths หมายถึง จุดแข็ง เป็นขอ้ดี มีความโดดเด่น หรือ
ความสามารถท่ีเอือ้ต่อการประสบความส าเร็จขององคก์าร สามารถน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนต์่อ
องคก์ารได ้
    W มาจากค าว่า Weaknesses หมายถึง จุดอ่อน เป็นขอ้เสีย หรือลักษณะ
ดอ้ย และปัญหาท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความลม้เหลวขององคก์าร ไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการ
ท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้
    O มาจากค าว่า Opportunities หมายถึง โอกาส หรือความไดเ้ปรียบเหนือ
คูแ่ข่งท่ีเอือ้ตอ่การประสบความส าเรจ็ขององคก์าร สามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการท างานได ้
    T มาจากค าว่า Treats หมายถึง อุปสรรค ขอ้จ ากัด หรือความเสียเปรียบท่ี
สง่ผลกระทบตอ่ความลม้เหลวขององคก์าร ไมส่ามารถน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการท างาน 
   การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) เป็นการวิเคราะห์
ปัจจยั 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ โอกาส (Opportunities) และอปุสรรค (Threats) ท่ีอยู่ภายนอกองคก์าร ซึง่
เป็นปัจจยัท่ีมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถควบคมุไดใ้นระยะสัน้ 
ท าใหมี้ผลกระทบตอ่องคก์ารโดยตรงเช่น ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน ปัจจยัทางสงัคม ภาวะ
เงินเฟอ้ ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า คูแ่ข่งขนัมีความเขม้แข็งและมีความไดเ้ปรยีบดา้นเงินลงทนุ เป็นตน้ 
   การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) เป็นการวิเคราะห์
จุดอ่อน (Strengths) และจุดแข็ง (Weaknesses) ขององคก์าร ไดแ้ก่ โครงสรา้ง วฒันธรรม และ
ทรพัยากร โดยมีเครื่องมือในการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง คือ การวิเคราะหห์่วงโซ่แห่งคณุค่า 
(Value-Chain) ในการจัดการกับกระบวนการภายในธุรกิจนั้น ซึ่งจุดแข็งขององค์การจะเป็น
ความสามารถหลกัท่ีถกูน ามาใชเ้พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
  2. การจดัท ากลยทุธ ์
   การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การให้มีความ
เหมาะสมกบัโอกาสและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ และจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัจดุแข็งและ
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จุดอ่อนขององคก์าร ซึ่งการจัดท ากลยุทธ์นั้น ประกอบดว้ย การก าหนดพันธกิจ การก าหนด
วตัถุปประสงค ์การพฒันากลยุทธ ์และการก าหนดนโยบาย โดยในการก าหนดวตัถุประสงคน์ัน้
จะตอ้งค านงึถึงความสามารถท่ีจะท าใหบ้รรลผุลส าเรจ็ได ้
  3. การปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ ์
   กระบวนการด าเนินงานในขัน้ตอนของการน ากลยทุธแ์ละนโยบายท่ีก าหนดไวไ้ป
ปฏิบตัิ โดยการพฒันาสูก่ารจดัท าเป็นโปรแกรมการด าเนินงาน การจดัท างบประมาณ และวิธีการ
ด าเนินงาน ซึง่ในขัน้ตอนนีอ้าจสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคก์าร รวมทัง้โครงสรา้งและ
ระบบการบริหารจัดการทั่วทั้งองคก์าร และอาจกล่าวไดว้่าการปฏิบัติตามกลยุทธ์นั้นเป็นการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจประจ าวันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อน าไปใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยสว่นใหญ่จะเป็นหนา้ท่ีของผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัลา่ง หลงัจากนัน้จะมีการ
ตรวจสอบโดยผูบ้รหิารระดบัสงู 
  4. การประเมินผลและการควบคมุกลยทุธ ์(Evaluation and Control) 
   การตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานทั้งหมดเพื่อน าไปเปรียบเทียบ
ระหว่างผลการปฏิบตัิงานจรงิและผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัว่าบรรลตุามเปา้หมายหรือไม่ โดย
จะน าผลการประเมินไปแก้ไขและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ตลอดจนหาทางแก้ไขเพื่อให้มีความ
เหมาะสมและสามารถบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะช่วยใหม้องเห็นจุดอ่อนหรือ
ขอ้บกพร่องของแผนกลยุทธ์ท่ีไดป้ฏิบัติไปแล้ว และช่วยกระตุน้ใหเ้กิดระบบการบริหารจัดการ
รูปแบบใหมใ่นการเริม่ตน้การด าเนินงานตามกลยทุธค์รัง้ตอ่ไป 
 
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับการประชาสัมพนัธ ์
 การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกับการประชาสมัพนัธ์ ซึ่งได้
รวบรวมในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ความหมายของการประชาสัมพนัธ ์
  การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นค าท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตาม
หน่วยงานและองคก์ารตา่ง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมีผูอ้ธิบายความหมายไวแ้ตกตา่งกนั ดงันี ้
  กญัญา ศิรสิกลุ (2552, น. 5) ไดอ้ธิบายว่า การประชาสมัพนัธ ์หมายถึง การจดัการ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ด าเนินงานขององคก์าร โดยมุ่งหวงัใหท้ัง้ 2 ฝ่ายต่างมีความรูค้วามเขา้ใจซึ่งกันและกัน และเกิด
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัในระยะยาว 
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  อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553, น. 3) ได้อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง 
กระบวนการในการจดัการบรหิารขอ้มลูขององคก์าร เพื่อใหข้่าวสารขององคก์ารเกิดการสื่อสารท่ีดี 
เป็นท่ีรบัรูข้องคนในองคก์ารและนอกองคก์ารไดเ้ขา้ใจถึงภาระกิจขององคก์าร ท าใหเ้กิดทศันคติท่ี
ดีและเกิดความเขา้ใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องคก์าร สถาบัน กับกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก่อใหเ้กิดภาพลกัษณท่ี์ดีตอ่หน่วยงาน องคก์าร หรอืสถาบนั น ามาซึง่ความรว่มมือใหก้ารสนบัสนนุ
จากประชาชน และในท่ีสดุองคก์ารก็จะประสบผลส าเรจ็ 
  ลดาวลัย ์ยมจินดา (2555, น. 3) ไดอ้ธิบายว่า การประชาสมัพนัธ ์เป็นกระบวนการ
ในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์ท่ีไดป้ระโยชนร์่วมกันระหว่างองคก์ารกับกลุ่มประชาชนท่ีมี
อิทธิพลต่อความมส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ โดยการประเมินทัศนคติของกลุ่ม
ประชาชนนัน้ ๆ ก าหนดนโยบาย และวิธีการด าเนินงานขององคก์ารท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของ
กลุ่มดงักล่าว รวมทัง้วางแผนและด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดร้บัความเขา้ใจการยอมรบัและ
การสนบัสนนุจากกลุม่ประชาชนเหลา่นัน้ 
  ดารณี พานทอง พาลสุขุ (2556, น. 16) ไดอ้ธิบายว่า การประชาสมัพนัธ์ หมายถึง 
กระบวนการในการติดต่อ เผยแพรข่่าวสารเพื่อเป็นการเช่ือมโยง ถ่ายทอดความคิดเห็น ตลอดจน
ความรูแ้ละความเขา้ใจต่าง ๆ ในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดสมัพนัธภาพอนัดีซึ่งกนัและกนัระหว่างสถาบนั
กบัประชาชนหรือกบัสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนันัน้ ๆ  โดยมีวิธีการ แผนการ และมีการกระท าท่ี
ตอ่เน่ืองกนัเพื่อสรา้งหรอืก่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีกบักลุม่ประชาชนเพื่อใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ
และเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชนใ์หส้ถาบนันัน้สามารถด าเนินงานไปได้
ดว้ยดี บรรลจุดุมุง่หมายโดยมีประชามติเป็นแนวบรรทดัฐานท่ีส าคญั 
  นงลกัษณ ์สทุธิวฒันพนัธ ์(2556, น. 17) ไดอ้ธิบายว่า การประชาสมัพนัธ ์เป็นการ
ด าเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผน และมีการกระท าอยา่งตอ่เน่ืองกนัไป เพื่อสรา้งความเขา้ใจอนั
ดีระหวา่งสาธารณชนกบัหน่วยงานขององคก์ารดว้ยวิธีท่ีประชาชนยอมรบัและมีการตดิตอ่ไปมาทัง้
สองฝ่าย 
  อภิชจั พุกสวสัดิ์ (2556, น. 6) ไดอ้ธิบายว่า การประชาสมัพนัธ ์หมายถึง การสรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหว่างองคก์ร หน่วยงาน สถาบนั กบักลุ่มประชาชนท่ี
เป็นเปา้หมาย เพื่อหวงัใหเ้กิดผลดา้นความรว่มมือและการสนบัสนนุจากประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
และสาธารณชน รวมทัง้มีส่วนช่วยสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีให้เกิดกบัองคก์ร หน่วยงาน สถาบนั ท าให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนเกิดความนิยม มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนั 
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  ดารา รัชนิวัต (2557, น. 4) การประชาสัมพันธ์ หมายถึง วิธีการท่ีสถาบันหรือ
หน่วยงานไดพ้ยายามกระท าโดยมีการวางแผนอย่างดี และปฏิบตัิตามแผนนัน้อย่างต่อเน่ือง เพื่อ
สง่สารใหป้ระชาชนหรอืกลุม่เปา้หมายท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจและมีทศันคติท่ีดีต่อสถาบนั อนัจะ
ท าใหส้ถาบนันัน้ ๆ สามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  สมาคมการประชาสัมพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา  (The Public Relations Society of 
America: PRSA, as cited in Newsom, Turk, & Kruckeberg, 2013, p. 3) ไดใ้หค้  าจ ากัดความ
ของการประชาสมัพนัธว์่า เป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการคาดการณ ์การวิเคราะห ์การท า
ประชามติสาธารณชน ทัศนคติ และประเด็นปัญหาต่าง ๆ รวมทัง้การใหค้  าปรึกษาในทุกระดบั
เก่ียวกับการตัดสินใจเชิงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และการติดต่อสื่อสาร โดยค านึงถึง
ผลกระทบตอ่สาธารณชน ภาพลกัษณอ์งคก์ร และความรบัผิดชอบตอ่สงัคมหรอืชุมชน โดยท าการ
วิจัย การด าเนินการ และการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นรากฐานของการวางแผนกลยุทธ์
ส  าหรบัองคก์ร 
  คัทลิป และ เซ็นเตอร ์(Scott Cutlip & Allen Center, as cited in Newsom et al., 
2013, p. 3)  ไดใ้หค้  าจ ากดัความว่า การประชาสมัพนัธ ์เป็นการด าเนินงานในการสรา้งและรกัษา
ความสมัพนัธท่ี์ก่อใหเ้กิดประโยชนร์ว่มกนัระหว่างองคก์รกบัประชาชนทั่วไปท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ความส าเรจ็หรอืลม้เหลวขององคก์ร 
  วิลคอ็กซ,์ คาเมรอน, และ เรเบอร ์(Wilcox, Cameron, & Reber, 2015, p. 34) ไดใ้ห้
ค  าจ ากัดความว่า การประชาสัมพันธ์ เป็นกลยุทธ์ในการสรา้งความสัมพันธ์ท่ีก่อใหป้ระโยชน์
รว่มกนัระหวา่งองคก์รและสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
  กล่าวโดยสรุป การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานในการสรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดีระหวา่งองคก์ารกบัสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งหรอืกลุม่ประชาชนท่ี
มีผลตอ่ความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์าร เพื่อตอ้งการใหเ้กิดภาพลกัษณแ์ละทศันคตท่ีิดี
ต่อองคก์าร เกิดความนิยมชมชอบ เลื่อมใส ศรทัธา ตลอดจนการป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผิด
ในการด าเนินงานขององคก์าร อนัจะส่งผลใหเ้กิดความรว่มมือ การสนบัสนนุ และการยอมรบันบั
ถือ โดยมีการด าเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผนและมีการสื่อสารแบบสองทาง คือ การติดต่อไป
มาระหวา่งองคก์ารกบัสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้กิดความเขา้ใจซึง่กนัและกนั และมีการด าเนินการ
อยา่งตอ่เน่ืองเพื่อรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีในระยะยาว 
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 ความส าคัญของการประชาสัมพันธ ์
  การประชาสมัพนัธน์ัน้มีความส าคญัและเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานในทุกองคก์าร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าคัญท่ีมีต่อองคก์ารภาครฐั ภาคธุรกิจ และประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
องคก์ารใด ๆ ต่างก็ต้องด าเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้องคก์ารประสบ
ความส าเร็จบรรลตุามเป้าหมาย สามารถสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีและสรา้งความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง
ใหก้ับผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปความส าคญัของการประชาสมัพนัธ ์ดงัต่อไปนี้ (ดารณี 
พานทอง พาลสุขุ, 2556, น. 33-35; นงลกัษณ ์สทุธิวฒันพนัธ,์ 2556, น. 22-23) 
  1. การประชาสมัพนัธท์  าใหป้ระชาชนทั่วไปและกลุม่เปา้หมายของการประชาสมัพนัธ์
ไดรู้จ้กัและตระหนกัถึงช่ือเสียงเกียรติคณุขององคก์าร ตอลดจนมีความรูค้วามเขา้ใจในงานและ
กิจการท่ีองคก์ารปฎิบตัิ อันจะน าไปสู่การเกิดทัศนคติท่ีดีและการเสริมสรา้งความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งองคก์ารกบัประชาชน 
  2. การประชาสัมพันธ์สามารถชักจูงใจใหป้ระชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็นถึง
คุณค่าขององค์การ ซึ่งจะส่งผลต่อเน่ืองในระยะยาวถึงความน่าเช่ือถือและความศรัทธาต่อ
ผลิตภณัฑข์ององคก์าร ไมว่า่จะเป็นผลิตถณัฑส์นิคา้หรอืการบรกิาร 
  3. การประชาสมัพนัธช์่วยเรียกรอ้งใหป้ระชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายใหค้วามรว่มมือ
รว่มใจและใหก้ารสนบัสนนุกบัสิ่งท่ีองคก์ารด าเนินงานอยู่ ซึ่งพืน้ฐานของความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งอนั
จะท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจนัน้เกิดจากการประชาสมัพนัธแ์ละการสื่อสารท่ีก่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจและการยอมรบั เช่น ความร่วมมือในการเขา้ร่วมโครงการการกุศลท่ีองคก์ารจัดขึน้ การ
บรจิาคเงินใหอ้งคก์าร การซือ้สินคา้ การลงทนุในหลกัทรพัยข์ององคก์าร การทุ่มเทความพยายาม
ท างานใหอ้งคก์าร เป็นตน้ 
  4. การประชาสัมพันธ์ช่วยให้องค์การสามารถปกป้องตนเองให้พ้นจากความ
ผิดพลาด การแกไ้ขความเขา้ใจผิด และการตอ่ตา้น ซึง่ในปัจจบุนัการด าเนินธุรกิจมกัอยูท่่ามกลาง
สงัคมท่ีกดดนัจากกลุ่มองคก์รมากมายหลายกลุ่ม จึงตอ้งมีความระมดัระวงัตลอดเวลาเพื่อไม่ให้
องคก์ารเสื่อมเสียช่ือเสียง โดยองคก์ารจ าเป็นตอ้งท าการประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งภาพลกัษณ ์การ
สรา้งสรรคส์ิ่งท่ีดี ซึ่งหากเกิดการโจมตีจากคู่แข่งขนัหรือองคก์ารท่ีไม่หวงัดี องคก์ารสามารถน า
ภาพลกัษณท่ี์สั่งสมไวม้าช่วยใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจ ช่วยใหไ้ดร้บัการพิจารณาและทบทวน
บทบาท อันจะน าไปสู่การเรียกความนิยมกลับคืนมา ในทางตรงกันขา้ม หากองคก์ารไม่สรา้ง
คา่นิยมหรอืสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดี เม่ือเกิดปัญหาหรอืวิกฤตการณต์า่ง ๆ จะไมส่ามารถปัองกนัความ
ผิดพลาดและลดแรงกดดนันัน้ได ้
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  5. การประชาสมัพนัธช์่วยใหอ้งคก์ารสามารถท างานลุล่ว่งและประสบความส าเรจ็ได้
ดว้ยดี ซึง่การประชาสมัพนัธน์ัน้มีบทบาทในการใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและอธิบายขอ้เท็จจรงิใหม้วลชน
ไดร้บัทราบ หากองคก์ารถูกคุกคามจากสังคมหรือกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการต่อตา้น จะช่วยท าให้
มวลชนหรือกลุ่มท่ีสนับสนุนองค์การปราศจากความเข้าใจผิดหรือความเคลือบแคลงใด ๆ 
เน่ืองจากไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและไดท้ราบถึงทิศทางการด าเนินงานขององคก์ารอยา่งสม ่าเสมอ 
  6. การประชาสมัพนัธ์ช่วยควบคุมทิศทางข่าวเก่ียวกับองคก์ารในการท่ีจะเผยแพร่
ออกไป ซึง่ในปัจจบุนัสื่อตา่ง ๆ ท่ีน าเสนอข่าวเก่ียวกบัธุรกิจนัน้มีมากมาย หากถกูเขียนข่าวออกไป
ในทางท่ีไม่ดี โดยท่ีองคก์ารเองขาดการประชาสมัพนัธด์ว้ยนัน้จะส่งผลเสียและภาพลกัษณใ์นเชิง
ลบต่อองคก์าร ดงันั้นการบริหารข่าวเชิงยุทธ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการประชาสมัพันธ์จะช่วย
ควบคมุใหก้ารน าเสนอขา่วเป็นไปอยา่งมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ 
  7. การประชาสัมพันธ์ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันสินคา้และ
บริการต่าง ๆ มีความคลา้ยคลึงกนัในหลาย ๆ ดา้น นบัเป็นเรื่องยากท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือก
โดยพิจารณาจากดา้นใดดา้นหนึ่งโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างดา้นคุณสมบตัิของสินคา้ 
ความแตกต่างดา้นการใหบ้รกิาร ความแตกต่างดา้นการท างานของบคุลากร ดงันัน้ การตดัสินใจ
จากความรูส้ึกนิยมชมชอบหรือการใช้ภาพพจน์จากการปะชาสัมพันธ์จึงถูกน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกสินค้า โดยผู้บริโภคจะมีความรูส้ึกว่า องค์การท่ีมีช่ือเสียงดี มีภาพพจน์ของ
ผลิตภณัฑห์รอืบรกิารดีกว่าสินคา้ตวัอ่ืนท่ีอาจมีคณุภาพใกลเ้คียงกนั ซึง่การประชาสมัพนัธจ์ะช่วย
สง่เสรมิภาพพจนใ์นรูปของการใหข้่าว บทความ สารคดี การสมัภาษณ ์การจดัแสดงสินคา้ การจดั
สมัมนา เป็นตน้ นบัไดว้า่เป็นประโยชนอ์ยา่งมากส าหรบัธรุกิจท่ีไม่อาจแข่งขนัโดยตรงดว้ยตวัสินคา้ 

 องคป์ระกอบและวัตถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ ์
  องคป์ระกอบของการประชาสัมพันธ ์
  การประชาสัมพันธ์นั้นมีผลต่อการด าเนินงานขององคก์ารในดา้นการสรา้งความ
น่าเช่ือถือ การสรา้งภาพลกัษณ ์การเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนการแกไ้ข
ความเขา้ใจผิดท่ีเกิดขึน้กบัองคก์าร โดยองคป์ระกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัของการประชาสมัพนัธน์ัน้
สามารถสรุปได ้4 องคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี ้(ดารา รชันิวตั, 2557, น. 9-12) 
   1. องคก์ารหรอืสถาบนั 
    องคก์ารหรือสถาบนัทัง้ท่ีเป็นหน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน ต่างก็ต้องด าเนินงานโดยมุ่งหวังเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลวุตัถปุระสงคไ์ดน้ัน้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
น าเอาวิธีการประชาสมัพนัธม์าใช ้โดยองคก์ารตอ้งเป็นฝ่ายเริม่ตน้ในการสื่อสารประชาสมัพนัธไ์ป
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ยงักลุม่ประชาชนเพื่อก่อใหเ้กิดความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดี ตลอดจนก่อใหเ้กิดความราบรื่น
ในการด าเนินงาน ซึ่งหากองคก์ารมีพฤติกรรมท่ีดีจะส่งให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของ
สาธารณชน และจะน าไปสู่ความเลื่อมใส ศรทัธา เกิดความเช่ือถือ เช่ือมั่นต่อองคก์าร และไดร้บั
การสนับสนุนร่วมมือดว้ยดีจากกลุ่มประชาชน ในทางตรงกันขา้มหากองคก์ารหรือสถาบันมี
ภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีจะส่งผลใหป้ระชาชนไม่ยอมรบัและไม่มีความเช่ือถือศรทัธาจนน าไปสู่การ
ปฏิเสธท่ีจะใหค้วามรว่มมือและการสนบัสนนุในท่ีสดุ 
   2. ข่าวสารประชาสมัพนัธ ์
    ข่าวสารท่ีใชใ้นการประชาสมัพันธ์นั้น ประกอบดว้ยเนือ้หาสาระ เรื่องราว 
สญัลกัษณ ์รูปภาพ สื่อสิ่งพิมพต์่าง ๆ เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอข่าวสารเพื่อให้
ประชาชนทราบขอ้เท็จจริงและรายละเอียดขององคก์ารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ทัง้นี ้
เนือ้หาสาระท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธน์ัน้ จะตอ้งมีความหมายและเป็นประโยชนต์่อผูร้บัข่าวสาร 
รวมทัง้ไม่ขดัแยง้ตอ่คา่นิยมของประชาชน ซึง่หากข่าวสารนัน้มีประโยชนแ์ละไดผ้ลตอบแทนเป็นท่ี
พงึพอใจก็จะน าไปสูค่วามรว่มมือจากประชาชนท าใหก้ารด าเนินงานประชาสมัพนัธเ์ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเรจ็ นอกจากนี ้ข่าวสารท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งมีความ
ชัดเจน มีการใชภ้าษาและถ้อยค าท่ีเขา้ใจง่าย ไม่สลับซับซอ้น ผูร้บัสารสามารถรบัข่าวสารได้
สะดวก โดยสรุปได้ว่าการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย
คณุลกัษณะของข่าสารท่ีดี ไดแ้ก่ ข่าวสารนัน้จะตอ้งไดร้บัการออกแบบและน าเสนอดว้ยวิธีการท่ี
ดึงดดูความสนใจ ตอ้งใชส้ญัลกัษณห์รือระบบสญัญาณต่าง ๆ ท่ีสามารถสื่อความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างผูส้่งสารกบัผูร้บัสาร และข่าวสารนัน้จะตอ้งกระตุน้ความสนใจและเป็นการชีแ้นะวิธีการท่ี
จะตอบสนองความต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ร ับสารอย่างเหมาะสม มีความ
สอดคลอ้งกบัสถานการณก์ลุม่ท่ีผูร้บัสารเก่ียวขอ้ง 
   3. เครือ่งมือในการประชาสมัพนัธ ์
    เครื่องมือในการประชาสมัพนัธ ์เป็นสื่อท่ีผูด้  าเนินงานประชาสมัพนัธน์  ามาใช้
ในการน าเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ขององค์การไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีต้อง การ ซึ่ง
ประกอบดว้ย สื่อมวลชน สื่อบุคคลหรือสื่อค าพูด สื่อสิ่งพิมพ ์สื่อกราฟฟิก สื่อกิจกรรม เครือข่าย
สงัคมออนไลน ์เป็นตน้ ซึ่งสื่อต่าง ๆ เหล่านีจ้ะช่วยในการถ่ายทอดข่าวสารประชาสมัพนัธ ์ช่วยท า
ใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจที่ถกูตอ้ง ช่วยเสรมิสรา้งความนิยมและภาพพจนท่ี์ดีแก่หน่วยงาน ทัง้นี ้ผู้
ท่ีท  าหนา้ท่ีปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ์จะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับลกัษณะของเครื่องมือ
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สื่อสารเพื่อใหส้ามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสมในการประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนขอ้ดีและ
ขอ้จ ากดัของสื่อแตล่ะประเภทเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการประชาสมัพนัธไ์ดม้ากยิ่งขึน้ 
   4. กลุม่เปา้หมายในการประชาสมัพนัธ ์
    เ ป็นกลุ่มผู้ร ับสาร ท่ี เ ป็น เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์  เพื่ อ ให้
กลุม่เปา้หมายนัน้เกิดความรู ้ความเขา้ใจ เกิดการยอมรบั และมีทศันคติท่ีดีตอ่องคก์าร ดงันัน้จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์อย่างรอบคอบ
เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงจิตใจ อปุนิสยัใจคอ ตลอจจนความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย อนัจะน าไปสู่การ
ประสานประโยชนไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีความเหมาะสม ซึง่แตล่ะกลุม่เปา้หมายนัน้ตา่งก็มีลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกนัมากมายทัง้ เพศ วยั ความรู ้ความคิดเห็น เป็นตน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา
กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบคอบทุกขัน้ตอนของการประชาสมัพนัธ ์โดยสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กลุม่เปา้หมายภายใน และกลุม่เปา้หมายภายนอก 
    4.1 กลุ่มเป้าหมายภายใน (Internal Publics) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีปฏิบตัิงาน
ภายในองคก์ารหรือสถาบัน ไดแ้ก่ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง ภายในองคก์าร ซึ่งหากมีการ
ประชาสัมพันธ์ภายในองคก์ารท่ีดีจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อองคก์ารในทุก ๆ ดา้น รวมทั้งก่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ อันจะส่งผลดีต่อเน่ืองไปยงัการ
ประชาสมัพนัธภ์ายนอกองคก์าร 
    4.2 กลุ่มเป้าหมายภายนอก (External Publics) เป็นกลุ่มประชาชนท่ีอยู่
ภายนอกองคก์ารหรือสถาบนั ไดแ้ก่ กลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งในการไดร้บัประโยชนห์รือกิจกรรม
ขององคก์ารโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ผูถื้อหุน้ กลุม่ผูบ้รโิภค กลุม่ประชาชนในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ โดย
จะตอ้งมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายประเภทนี้อย่างรอบคอบ เน่ืองจากการสรา้งความเขา้ใจและ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มเป้าหมายภายนอกนี้มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินการ
ประชาสมัพนัธเ์ป็นอยา่งมาก 
  วัตถุประสงคข์องการประชาสัมพันธ ์
   วตัถปุระสงคข์องการประชาสมัพนัธน์ัน้มีหลายประการ โดยสามารถสรุปได ้ดงันี ้
(ดารณี พานทอง พาลสุขุ, 2556, น. 20-21; นงลกัษณ ์สทุธิวฒันพนัธ,์ 2556, น. 51-52) 
   1. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติงานใน
องคก์าร รวมทั้งประชาชน ซึ่งหากมีการประชาสัมพันธ์ท่ีเริ่มตน้ดว้ยพืน้ฐานของความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งและชอบธรรมแลว้ จะส่งผลใหเ้กิดความร่วมมือสนบัสนุนและการยอมรบัตามมา ท าให้
องคก์ารสามารถปรบัปรุงการบรหิารและบรกิารชมุชนใหถ้กูตอ้งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 



  20 

   2. เพื่อเป็นการปอ้งกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผิดท่ีเกิดขึน้ ลดการเกิดความระแวง
สงสยั มีความชัดเจน โดยพยายามหาสาเหตุแห่งความเขา้ใจผิดแลว้ด าเนินการแกไ้ขพรอ้มทัง้
ก าหนดมาตรการป้องกนัและวิธีการแกไ้ขไวล้่วงหนา้หากเกิดปัญหาหรือความเขา้ใจผิด เพื่อมิให้
องคก์ารเสื่อมเสียช่ือเสียงและเพื่อปอ้งกนัปัญหาลกุลามท่ีอาจน าไปสูผ่ลรา้ยตอ่องคก์าร 
   3. เพื่อให้เกิดความรูค้วามเข้าใจและสัมพันธภาพอันดี โดยการบอกกล่าว 
เผยแพร่ การใหข้อ้มลูข่าวสาร หรืออธิบายความรูค้วามเขา้ใจใหป้ระชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้
รบัทราบขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นจรงิ อนัเป็นพืน้ฐานท่ีเกิดโดยความชอบธรรมและความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง 
มีเหตผุล ไมใ่ช่การโฆษณาชวนเช่ือใหเ้ห็นดว้ยหรอืคลอ้ยตามโดยปราศจากเหตผุล 
   4. เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายทราบความประสงคข์ององคก์ารและ
สะทอ้นการปฏิบตัิงานขององคก์าร โดยตอ้งมีการติดตอ่สื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Process) 
ระหว่างองคก์ารและประชาชนเพื่อใหท้ราบความประสงคท์ัง้สองฝ่าย อนัจะน าไปสู่ผลส าเรจ็ตาม
เปา้หมายของคก์าร และประชาชนไดร้บัประโยชนร์ว่มกนั 
   5. เพื่อรกัษาช่ือเสียง สรา้งศรทัธา และความเช่ือมั่นต่อองคก์าร โดยการใหข้่าว
หรือเรื่องราวแก่สื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนนัน้จะส่งผลใหส้ื่อมวลชนตดัสินใจน า
เรื่องราวขององคก์ารไปเผยแพร่และน าเสนอ อนัจะส่งผลใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร และเป็น
การสรา้งค่านิยมท่ีดีจากการเผยแพร่กิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน ์ท าใหเ้กิดความนิยมชมชอบ 
ความรูส้กึท่ีดี และความเลื่อมใสศรทัธาตอ่องคก์าร 
   6. เพื่อเสริมสรา้งความเขา้ใจอันดีระหว่างผูบ้ังคับบัญชาและผูร้่วมงาน และ
พัฒนาระดับการติดต่อสื่อสารภายในองคก์าร ตลอดจนการตอบสนองความคิดเห็น ปฏิกิริยา 
ปัญหา และความรูส้ึกในดา้นต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร อนัจะน าไปสู่การช่วยเหลือ 
แนะน า และแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งในเชิงบรหิารขององคก์าร 

 กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ ์
  การด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของแตล่ะองคก์ารตอ้งอาศยัการประชาสมัพนัธเ์ป็นปัจจยั
หลกั ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าการประชาสมัพนัธ์นัน้เป็นกระบวนการสื่อสารหรือการส่งขอ้มลูข่าวสาร 
ความรู ้เนือ้หา สาระ ความรูส้กึ เจตคต ิจากผูส้ง่สารไปยงัผูร้บัสาร สง่ผลท าใหเ้กิดความเขา้ใจและ
ความรูส้กึรว่มกนั เป็นกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งใหเ้กิดผลลพัธท่ี์ดีตอ่องคก์ร 
ซึ่งประกอบดว้ยกระบวนการส าคัญ 4 ขั้นตอน (พนม คลี่ฉายา, 2561, น. 14-16; ลดาวัลย ์ยม
จินดา, 2555, น. 18-27; อภิชจั พกุสวสัดิ,์ 2556, น. 6-8) ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์
 

 ท่ีมา: พนม คลี่ฉายา (2561). หลกั เทคนิค และวิธีประเมินผลการประชาสมัพนัธ์ น. 14-
16; ลดาวลัย ์ยมจินดา (2555). การใชเ้ครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสมัพนัธ์ น. 18-27; อภิชจั 
พกุสวสัดิ ์(2556). การประชาสมัพนัธเ์พื่อการสรา้งภาพลกัษณ ์น. 6-8 
  
  จากภาพประกอบ 1 สามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธไ์ด ้ดงัตอ่ไปนี ้
  1. การวิจัย/การส ารวจข้อมูล (Research) 
   เป็นการรวบรวมขอ้เท็จจริงและข่าวสารเก่ียวกับทศันคติและความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายและการด าเนินงานขององค์การ รวมทั้งการหาข้อมูล 
ขอ้เท็จจรงิ ปัญหา และโอกาสท่ีองคก์รก าลงัเผชิญอยู่ ตลอดจนการวิเคราะหส์ถานการณเ์ชิงบวก
และเชิงลบท่ีสง่ผลกระทบตอ่องคก์ร เพื่อใหท้ราบว่าสถานการณข์ององคก์รในขณะนัน้เป็นอยา่งไร 
โดยการวิเคราะหน์ัน้จะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดเ้พื่อใหก้ารประเมิน
สถานการณมี์ความแม่นย า ซึ่งขอ้มลูท่ีจ าเป็นตอ้งรวบรวมและน ามาวิเคราะหน์ัน้ ประกอบดว้ย 
ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกขององคก์ร (บษุบา สธีุธร, 2551, น. 25-49) 

การวางแผนการประชาสมัพนัธ ์(Advance Planning) 

การสื่อสาร/การด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์(Communication) 

การประเมนิผลการประชาสมัพนัธ ์(Evaluation) 

การวิจยั/การส ารวจขอ้มลูการประชาสมัพนัธ ์(Research) 



  22 

   1.1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจัยภายในองคก์รหรือสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น 
ขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์ร ภมูิหลงั สถานภาพดา้นการประชาสมัพนัธ ์ซึง่ไดม้าดว้ยเทคนิคการวิเคราะห ์
SWOT หรอืการส ารวจความคิดเห็นของกลุม่เปา้หมาย  
   1.2 ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภายนอกองคก์ร เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักลุม่เปา้หมาย 
ขอ้มลูแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มภายนอกท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ขององคก์ร โดยท าการส ารววจ สอบถาม รบัฟังปัญหาและความคิดเห็นจากกลุม่เปา้หมาย เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้องและสามารถน าไปวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อก าหนดกลยุทธ์การ
ประชาสมัพนัธใ์หส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัทิศทางขององคก์กร  
   วิธีการรวบรวมขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิเพื่อน ามาวิเคราะหส์ถานการณน์ัน้ ประกอบดว้ย 
3 วิธี ไดแ้ก่ 1) การศกึษาคน้ควา้จากเอกสารสิ่งพิมพต์่าง ๆ เช่น เอกสารวิชาการ รายงานการวิจยั 
เอกสารหรือสิ่งพิมพท่ี์องคก์ารจดัท าขึน้ 2) การส ารวจทางออ้ม เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของ
บคุคลตา่ง ๆ โดยการติดตอ่ผ่านช่องทางโดยสว่นตวั จดหมาย รายงานของพนกังานท่ีไปติดตอ่กบั
กลุ่มเป้าหมาย บทความหรือค าปราศรยัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับปัญหานัน้ ๆ 3) การวิจัยอย่างเป็น
ทางการ เป็นการส ารวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของบคุคลท่ีก าหนดไวใ้นกลุม่เปา้หมาย โดย
ตอ้งมีการวางแผนการวิจัย และก าหนดสิ่งท่ีตอ้งท าตามขัน้ตอนของการวิจัย ไดแ้ก่ การก าหนด
ปัญหาท่ีจะศกึษา การก าหนดกลุม่ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง การออกแบบสอบถาม การรวบรวมและ
วิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม การสรุปผล และรายงานผลการวิจยัเพื่อเสนอแนะต่อผูบ้ริหาร 
(พนม คลี่ฉายา, 2561, น. 14-16; ลดาวลัย ์ยมจินดา, 2555, น. 18-27; อภิชจั พกุสวสัดิ,์ 2556, น. 
6-8)   
  2. การก าหนดแผนการปฏิบัตหิรือการวางแผน (Advance Planning) 
   การวางแผนเป็นสิ่งท่ีท าใหแ้น่ใจวา่จะมีการกระท าท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยการน าผลการส ารวจมาประกอบการตัดสินใจวางแผนจัดท าโครงการประชาสมัพันธ์ การ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแผนงาน การก าหนดวัตถุประสงคท่ี์องคก์ารตอ้งการใหเ้กิดขึน้ การ
ก าหนดการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ การก าหนดงบประมาณ ตลอดจนการ
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการประชาสมัพนัธ ์ซึ่งเป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีจะช่วยก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงานขององคก์ารและท าใหท้ราบความมุง่หมายขององคก์าร ซึง่ปัจจยัหนึ่งของ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ประสบความส าเร็จนั้นเกิดจากการวางแผนการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึง่โดยทั่วไปนกัประชาสมัพนัธต์า่งใหค้วามส าคญัตอ่การสื่อสาร และมีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งวางแผนการสื่อสารประชาสมัพนัธเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและส่งผลใหเ้กิดความส าเรจ็
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ขององคก์าร โดยการวางแผนการสื่อสารท่ีดีจะก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ช่วยใหต้ระหนกัถึงปัญหา อปุสรรค โอกาส และแนวทางแกไ้ข ช่วยใหม้องเห็นเปา้หมายและทิศทาง
ของอนาคต ช่วยให้สามารถประสานการท างานระหว่างส่วนงานย่อยไดด้ี ช่วยให้เกิดการใช้
ประโยชนจ์ากทรพัยากรท่ีมีอยู่ไดสู้งสุด ช่วยในการควบคุมและตรวสอบการปฏิบัติงานไดง้่าย 
รวมถึงการช่วยในการจดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งค านงึถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
การวางแผนการสื่อสารประชาสมัพนัธ ์ดงัตอ่ไปนี ้(ธนวฒุิ นยัโกวิท, 2561, น. 14-16) 
    1) มนุษยปั์จจัย หมายถึง บุคคลท่ีเป็นผูส้ื่อสาร ซึ่งผูส้ื่อสารท่ีดีนัน้จะตอ้งมี
คณุสมบตัิในการเป็นนกัรอบรูด้า้นจิตวิทยามวลชน นกักลยทุธ ์และนกัประสาน หมายถึง เป็นคนท่ี
มีความสามารถในการรูแ้ละเขา้ใจการสื่อสารกบัคนอ่ืน ๆ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์และ
วางแผนการสื่อสารประชาสมัพนัธ ์รวมถึงการมีมนษุยสมัพนัธใ์นการตดิตอ่สื่อสารกบับคุคลอ่ืน  
    2) วัสดุ อุปกรณ ์และเครื่องมือ หมายถึง เครื่องมือในการสื่อสารท่ีจะช่วย
น าส่งสารไปยงัผูร้บัสาร โดยสามารถสนบัสนนุการสื่อสารใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถว้น 
และครอบคลุม เช่น อีเมล โทรศัพท ์สื่อสังคม เป็นตน้ ซึ่งหากมีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ี
หลากหลาย จะยิ่งช่วยใหก้ารสื่อสารประสบความส าเรจ็และมีประสิทธิภาพไดม้ากยิ่งขึน้ 
    3) งบประมาณ หมายถึง จ านวนเงินท่ีไดร้บัจดัสรรเพื่อใชจ้่ายในการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ ์ซึ่งหากตอ้งการสื่อสารด้วยช่องทางท่ีหลากหลายและตอ้งการกระจายข่าวสารไป
ยงัผูร้บัสารจ านวนมาก จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณในการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร แต่หากเป็น
การสื่อสารไปยังผูร้บัสารจ านวนนอ้ย อาจใชว้ิธีการบอกต่อ ซึ่งจะช่วยใหใ้ชง้บประมาณเพียง
จ านวนนอ้ย ดังนั้น หากตอ้งการใชง้บประมาณท่ีไดร้บัจัดสรรอย่างคุม้ค่า ควรเลือกใชว้ิธีการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมตามจ านวนเปา้หมายของผูร้บัสาร 
    4) เวลา เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งในการวางแผนการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ ์ซึง่การใชเ้วลาในการสื่อสารท่ีเหมาะสมจะช่วยใหก้ารประชาสมัพนัธบ์รรลผุลส าเรจ็
ตามเปา้หมาย ในปัจจุบนัโลกไดเ้ปลี่ยนแปลงไปสู่ยคุไรพ้รมแดนท าใหก้ารสื่อสารสามารถส่งผ่าน
ไปไดท้ั่วโลก เวลาจึงเป็นปัจจยัส าคญัในกระบวนการสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกันการสื่อสารบาง
เรื่องอาจตอ้งใชเ้วลาในการเปลี่ยนแปลงทศันคติของสาธารณชน เพื่อใหเ้กิดการยอมรบัและความ
ศรัทธา จึงต้องมีการวางแผนด้านเวลาให้มีความเหมาะสมเพื่อน าไปสู่การด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    5) ค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณี เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
สื่อสารประชาสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารต่างมีค่านิยมและ



  24 

วฒันธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกัน การสื่อสารประชาสมัพนัธท่ี์ดีตอ้งไม่ขดัต่อจารีตประเพณีและ
ค่านิยมของคนในสงัคม และควรค านึงถึงความรูส้ึก ทศันคติ ความเช่ือ รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิต
ของกลุ่มผูร้บัสาร ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการเลือกใชส้ื่อและสารไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง้ผลตอบ
รบัท่ีดีตามเปา้หมายของการสื่อสารประชาสมัพนัธ ์
  3. การส่ือสาร/การด าเนินงานประชาสัมพันธ ์(Communication) 
   การน าแผนการท่ีไดร้บัอนมุตัิแลว้มาใชใ้นการด าเนินงาน เป็นขัน้ตอนท่ีจะท าให้
บคุคลอ่ืนสามารถมองเห็นและรบัรู ้โดยการแจง้ขา่วสารผ่านช่องทางตา่ง ๆ ไปยงักลุม่เปา้หมาย ซึง่
ไม่เพียงแตเ่ป็นการแจง้ข่าวสารใหท้ราบเท่านัน้แตย่งัเป็นการสื่อสารท่ีจะก่อใหเ้กิดปฏิกิรยิาในดา้น
บวกของผูร้บัสาร ตลอดจนการสรา้งหรอืเปลี่ยนความคิดของกลุม่เปา้หมายใหเ้ป็นไปในแนวทางที่
จะก่อใหเ้กิดผลดีต่อองคก์าร ทัง้นี ้ในการติดต่อสื่อสารนัน้ประกอบไปดว้ยการก าหนดแผนปฏิบตัิ
การดา้นการสื่อสาร การก าหนดจดักิจกรรมพิเศษ การก าหนดกลยทุธก์ารสื่อสารและกิจกรรมเพื่อ
การประชาสมัพนัธ ์ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการสื่อสาร เนือ้หา การน าเสนอสาร การก าหนดระยะเวลา
ท่ีจะใช้สื่อและกิจกรรม ตลอดจนกลวิธีท่ีจะใช้ในการประชาสัมพันธ์  ซึ่งความส าเร็จของการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น นอกจากจะปฏิบัติตามทฤษฎีและขั้นตอนท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ประชาสมัพันธ์แลว้ ยังตอ้งศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การสื่อสาร เน่ืองจากการสื่อสารถือเป็นหลกั
พืน้ฐานของการประชาสมัพนัธ ์โดยมีการใชก้ารสื่อสารเพื่อโนม้นา้วใหเ้กิดความคลอ้ยตาม การ
สรา้งความน่าเช่ือถือ และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมและการกระท าตาม
เป้าหมาย ซึ่งหากมีการสื่อสารท่ีดีจะส่งผลให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ธนวฒุิ นยัโกวิท, 2561, น. 99) โดยตอ้งด าเนินงานผ่านองคป์ระกอบของการสื่อสาร
ทางการประชาสมัพนัธ์ ดงัต่อไปนี ้(วิมลพรรณ อาภาเวท, 2557, น. 206-207; อภิชจั พุกสวสัดิ์, 
2560, น. 59-62) 
   3.1 ผูส้ง่สาร (Sender) เป็นผูร้เิริม่ในการติดตอ่สื่อสาร มีบทบาททัง้ในเชิง Active 
(ผูส้ง่สาร) Passive (ผูร้บัสาร) อาจจะเป็นบคุคล องคก์รธุรกิจเอกชน หรอืหน่วยงาน ซึง่ผูส้ง่สารใน
บรบิททางการประชาสมัพนัธน์ัน้ หมายถึง องคก์ารหรอืหน่วยงานท่ีตอ้งการสื่อสารหรอืสง่ข่าวสาร
เก่ียวกับนโยบาย การด าเนินงาน รวมถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  เพื่อใหป้ระชาชน
กลุม่เปา้หมายรบัทราบและเกิดความเขา้ใจ 

   3.2 ข่าวสาร (Message) หมายถึง เนือ้หาสาระท่ีใชใ้นการสื่อสารหรือข่าวสาร ท่ี
องคก์ารตอ้งการส่งไปยงัผูร้บัสาร โดยมีลกัษณะเป็นขอ้มลู ความคิด ขอ้คิดเห็น ความรูส้ึก ท่ีถูก
ถ่ายทอดและน าเสนอไปยงัผูร้บัสารหลากหลายวิธี เช่น น าเสนอในรูปแบบของรหสั สญัลกัษณณ ์
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ตวัอกัษร ภาพนิ่ง และสญัญาณต่าง ๆ โดยใชภ้าษาท่ีสัน้และกระชบั เพื่อใหผู้ส้่งสารและผูร้บัสาร
สามารถเขา้ใจความหมายร่วมกนั ซึ่งลกัษณะของสารท่ีดีจะตอ้งมีความหมายชดัเจน น่าเช่ือถือ 
ทนัตอ่เหตกุารณ ์และสามารถโนม้นา้วจิตใจใหผู้ร้บัสารเกิดความคลอ้ยตามได ้

   3.3 ช่องทางในการสื่อสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์  (Channel) เป็นเครื่องมือ 
วิธีการ หรอืหนทางที่จะน าขา่วสารไปยงัผูร้บัสารท่ีเป็นกลุม่เปา้หมายดว้ยวิธีการตา่ง ๆ เช่น การพดู 
การเขียน ผ่านช่องทางในการส่งข่าวสารหลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อองค์กร สื่อสังคม สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์สื่อบคุคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ ์เป็นตน้ 

   3.4. ผูร้บัสาร (Receiver) หมายถึง กลุ่มเป้าหมายขององคก์าร ทัง้ท่ีเป็นบุคคล
และกลุ่มบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มเป้าหมายภายในองคก์าร ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจขององคก์ารโดยตรง เช่น ผูบ้รหิาร บคุลากร ลกูจา้ง เจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 
และกลุ่มเป้าหมายภายนอกองคก์าร ซึ่งหมายถึงสาธารณชนท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง แต่มีอิทธิพล
และการรับรูต้่อการด าเนินธุรกิจขององคก์าร เช่น ผู้บริโภค สื่อมวลชน ชุมชน เป็นตน้ โดยมี
เปา้หมายเพื่อตอ้งการใหเ้กิดความเขา้ใจสารหรอืแนวคดิท่ีสื่อสารออกไป 

   3.5 ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) หมายถึง ผลสะท้อนท่ีเกิดขึน้หรือการ
ตอบสนองต่อสารท่ีไดร้บัหลงัจากมีการติดต่อสื่อสารจากผูร้บัสารมายงัผูส้่งสาร ซึ่งปฏิกิริยาตอบ
กลบันีท้  าใหเ้กิดการติดตอ่สื่อสารสองทาง อนัเป็นผลส าเรจ็ของการสื่อสาร โดยท่ีกลุม่เปา้หมายเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจ หรอืเกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติไปในทางท่ีดีตอ่องคก์ารหรอืหน่วยงาน  
  4. การประเมินผลการประชาสัมพันธ ์(Evaluation)  
   การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้เพื่อให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีจัดขึน้นั้นบรรลุผลตามท่ีวางแผนไวห้รือไม่ โดยสามารถน าผลการ
ประเมินไปปรบัปรุงการด าเนินงานและรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อเสนอแนะแนวทางใหป้ระสบ
ผลส าเรจ็ต่อไป ซึ่งในขัน้ตอนนีส้ามารถปรบัเปลี่ยนแผนงานและด าเนินการต่อเน่ืองไปหรืออาจจะ
ระงับแผนการด าเนินงานได ้และในการประเมินผลการด าเนินงานประชาสมัพันธ์นั้น  สามารถ
ประเมินไดจ้ากหลายดา้น เช่น ดา้นการผลิตสื่อ การกระจายหรือการเผยแพรส่ื่อ ความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย การเขา้ถึงข่าวสาร ความเขา้ใจข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกไป และความคิดเห็นของ
กลุ่มเปา้หมายท่ีมีต่อองคก์ารหลงัจากไดร้บัข่าวสาร โดยสามารถแบ่งประเภทของการประเมินผล
การประชาสมัพนัธอ์อกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (บษุบา สธีุธร, 2551, น. 25-49) 
   4.1 การประเมินผลในระหว่างการเตรียมการ (Preparation) เป็นการประเมิน
กิจกรรมท่ีก าหนดในแผนงานว่ามีความถูกต้องหรือเหมาะสมกับกลุ่ม ผู้ใช้บริการและ
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สภาพแวดลอ้มของห้องสมุดหรือองคก์ารสารสนเทศหรือไม่ เช่น การประเมินข้อมูลภูมิหลัง
สถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้ม การศึกษาความเป็นไปไดข้องกิจกรรม การส ารวจความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้รกิาร การตรวจสอบความเหมาะสมและความน่าสนใจของสารและสื่อท่ีจะน าเสนอ  
   4.2 การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ (Implementation) เป็นการประเมิน
เพื่อตรวจสอบความก้าวหนา้ของการด าเนินงานตามแผนงานเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถน าไป
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ระหว่างด าเนินงาน เช่น การออกตรวจงานในพืน้ท่ี การศึกษา
จากรายงานบันทึกประจ าวันหรือรายงานความก้าวหน้า รวมถึงการจัดประชุมเพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้และตรวจสอบภาระงานเป็นระยะ 
   4.3 การประเมินผลหลงัจากเสร็จสิน้โครงการหรือแผนงาน ( Impact) เป็นการ
ประเมินเพ่ือวัดระดบัผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานตามวัตถุประสงคข์องแผนงานท่ีก าหนดไว ้
รวมถึงการติดตามผลกระทบของการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนการศึกษา
ปัญหาและอปุสรรคของการด าเนินงาน เพื่อน าผลการประเมินท่ีไดไ้ปใชใ้นการใหค้  าแนะน าและ
ปรบัปรุงการวางแผนงานในอนาคตตอ่ไป 
 
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับกลยุทธก์ารประชาสัมพนัธ ์
 กลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์เป็นกลไกสรา้งการยอมรบัและความร่วมมือจากประชาชน 
เป็นเครื่องมือส าคญัในการสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วม โดยสามารถใชเ้ป็นกลไกหนึ่งของการ
สื่อสารทางการตลาดในแง่ของการสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์าร การสรา้งความรูจ้กั การแนะน าสนิคา้
หรือผลิตภัณฑอ์อกสู่ตลาด การสรา้งการยอมรบั และสนับสนุนสินคา้หรือบริการดว้ยกิจกรรม
ประชาสมัพนัธป์ระเภทต่าง ๆ (บุษบา สธีุธร, 2551, น. 9-10) ซึ่งการท่ีจะสรา้งใหเ้กิดการยอมรบั
และความรว่มมือเพื่อใหเ้กิดประโยชนร์ว่มกนัระหวา่งองคก์ารกบักลุม่ประชาชนหรอืกลุม่เปา้หมาย
นั้น จะต้องมีการก าหนดแนวทางหรือวิ ถีทางเพื่อด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการ
ประชาสมัพนัธ ์ โดยสามารถจ าแนกกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธอ์อกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กลยทุธ์
การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกและกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์ชิงรบั (ลดาวลัย ์ยมจินดา, 2555, น. 13-14) 
  1. กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก (Proactive Strategy) 
   เป็นการด าเนินงานประชาสมัพนัธก์่อนท่ีจะเกิดปัญหาดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
โดยการสื่อสารใหก้ลุม่ประชาชนหรอืกลุม่เปา้หมายมีความรูค้วามเขา้ใจที่ถกูตอ้งเก่ียวกบันโยบาย
การด าเนินงาน ท าใหเ้กิดการยอมรบั การติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณแ์วดลอ้มองคก์าร 
รวมทั้งตรวจสอบความคิดเห็น ความตอ้งการ และความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อการ
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ด าเนินงานขององคก์าร เพื่อน าไปสู่การปรบัเปลี่ยนการด าเนินงานขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลี่ยนแปลงและความตอ้งการ โดยการสื่อสารใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดการยอมรบัอย่าง
ตอ่เน่ือง  
  2. กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์ชิงรบั (Reactive Strategy) 
   เป็นกลยทุธก์ารด าเนินงานประชาสมัพนัธเ์ม่ือมีเหตกุารณห์รือสถานการณท่ี์ท า
ใหก้ลุ่มประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดควารูส้ึกไม่พอใจในการด าเนินงานขององคก์ารหรือเกิด
เหตกุารณท่ี์ท าใหค้วามเช่ือถือตอ่องคก์ารลดนอ้ยลง เช่น การมีขา่วเชิงลบ การบรหิารงานผิดพลาด 
การนดัหยดุงาน การเกิดอุบตัิเหตหุรือภยัธรรมชาติ ซึ่งอาจท าใหก้ลุ่มเป้าหมายขาดความเช่ือถือ
และส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของกิจการจนอาจน าไปสู่ความลม้เหลวและปิดกิจการไปใน
ท่ีสุด ซึ่งสถานการณ์รุนแรงเช่นนี ้เรียกว่า ภาวะวิกฤต ดังนั้นองค์การจึงต้องใช้กลยุทธ์การ
ประชาสมัพนัธเ์ชิงรบัเพื่อแกไ้ขขอ้มลูข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้ง และตอ้งปรบัเปลี่ยนการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดการยอมรบัและเกิดความ
เช่ือถือกลบัคืนมา 

 แนวทางการพัฒนากลยุทธก์ารประชาสัมพันธ ์ 
  การด าเนินงานประชาสมัพนัธน์ัน้มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ากลยทุธก์ารสื่อสารมาใช้
ในการเสรมิสรา้งใหเ้กิดการมีส่วนรว่มจากผูร้บัสาร ซึ่งในปัจจบุนัการสื่อสารขององคก์ารสมยัใหม่
นัน้ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีปฏิกิริยาตอบกลบัและการมีส่วนร่วมของผูร้บัสาร ซึ่งมีความแตกต่างจากการ
ประชาสมัพันธ์ในอดีตท่ีมุ่งเนน้การใหข้อ้มูล การเผยแพร่ข่าวสาร และการโนม้นา้วใจดว้ยการ
สื่อสารแบบทางเดียว ซึ่งไม่ไดค้  านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ร ับสารมากนัก ดังนั้น ดว้ยปัจจัย
แวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้จึงส่งผลใหอ้งคก์ารสมยัใหม่ไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบ
การสื่อสารท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการสื่อสารแบบสองทาง  ซึ่งกลยุทธ์การสื่อสารการ
ประชาสมัพนัธท่ี์เหมาะสมกบัการน ามาปรบัใชใ้นปัจจบุนั ไดแ้ก่ การสื่อสารการประชาสมัพนัธโ์ดย
ใช้หลักการ  7Cs of Public Relations Communication (Cutlip, Center, & Broom, 2006, pp. 
402-403) ประกอบดว้ยหลกัการท่ีส าคญั ดงันี ้
   1. Credibility หมายถึง การสรา้งความน่าเช่ือถือ ซึ่งในการสื่อสารนัน้ผูส้่งสาร
จะต้องแสดงให้ผู้ร ับสารเกิดความเช่ือถือ รวมไปถึงเนือ้หาท่ีสื่อสารออกไป เน่ืองจากความ
น่าเช่ือถือจะก่อใหเ้กิดความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
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   2. Context หมายถึง ความเหมาะสมกับบริบทท่ีเกิดขึน้ของแต่ละองคก์ารหรือ
สงัคมนั้น ๆ ซึ่งการสื่อสารและการใชส้ื่อท่ีเหมาะสมจะช่วยยืนยันและสนับสนุนค าพูดหรือการ
กระท าขององคก์าร และช่วยใหเ้กิดการบอกตอ่ในทางท่ีดีและเกิดความเขา้ใจมากขึน้ 
   3. Content หมายถึง เนือ้หาท่ีน าเสนอและสื่อสารออกไปควรมีความเก่ียวขอ้ง
และเป็นประโยชนต์อ่ผูร้บัสาร รวมทัง้ก่อใหเ้กิดคณุคา่และไม่ขดัตอ่ความเช่ือของกลุม่เปา้หมาย 
   4. Clarity หมายถึง ความชัดเจน ความกระจ่างชัดของเนือ้หาและสื่อต่าง ๆ ท่ี
ถ่ายทอดออกไป จะตอ้งไมท่ าใหเ้กิดความคลมุเครอื ไมซ่บัซอ้น หรอืท าใหผู้ร้บัสารเกิดความสบัสน 
   5. Continuity and Consistency หมายถึง การสื่อสารการประชาสมัพนัธท่ี์ดีนัน้
จะตอ้งมีความตอ่เน่ืองและมีการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดความเช่ือถือในระยะยาว 
   6. Channels หมายถึง การเลือกใชส้ื่อท่ีมีความเหมาะสมในแต่ละขัน้ตอน และ
เป็นสื่อท่ีกลุ่มเป้าหมายมีความคุน้เคย รวมทั้งใหค้วามเช่ือถือในการเปิดรบั เน่ืองจากสื่อแต่ละ
ประเภทจะสง่ผลตอ่การเปิดรบัสื่อท่ีมีความแตกตา่งกนัตามขัน้ตอนตา่ง ๆ 
   7. Capability of the Audience หมายถึง ความสะดวกในการเปิดรบัและการ
เขา้ถึงสื่อแต่ละประเภท ซึ่งสื่อท่ีน าเสนอนัน้จะตอ้งสามารถเขา้ถึงไดง้่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องอาศยั
ความรูห้รือเทคนิคเฉพาะในการเขา้ถึงหรือเปิดรบั รวมทัง้ไม่ควรมีการเสียค่าใชจ้่ายจ านวนมาก
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงสื่อนัน้ได ้
   จากแนวคิด 7Cs ตามหลกัการสื่อสารทางการประชาสมัพนัธข์องคทัลิป สก๊อตต ์
เอ็ม และคนอ่ืน ๆ แสดงใหเ้ห็นวา่การสื่อสารนัน้จะตอ้งอาศยัสื่อแตล่ะประเภทท่ีมีความแตกตา่งกนั
ตามประเภทของกิจกรรม ซึ่งการเลือกใชส้ื่อแต่ละประเภทและการก าหนดแต่ละกิจกรรมจะตอ้ง
ค านึงว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร อยู่ท่ีไหน ตอ้งการจะส่งสารอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย และเวลาท่ีจะ
เริ่มส่งสารใหก้บักลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทและสภาพแวดลอ้มขององคก์ารนัน้ ๆ
และนอกจากนี ้การก าหนดแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้น จะตอ้งค านึงถึง
ลักษณะของกลยุทธ์ท่ีดีเพื่อเป็นพืน้ฐานในการพัฒนากลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวงัและสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ในการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์ององคก์าร ดงัตอ่ไปนี ้(เรวตัร ์
ชาตรวีิศษิฎ,์ 2554, น. 22)  
   1. การก าหนดเป้าหมายและวิถีทางของกลยุทธ์ จะตอ้งอยู่ในระดบัท่ีสามารถ
บรรลถุึงได ้และจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกับจงัหวะและสถานการณเ์พื่อใหส้ามารถบรรลุ
เป้าหมาย ตลอดจนมีความเหมาะสมกับก าลังและความสามารถหลักขององค์การ มีความ
เหมาะสมกบัจดุแข็งและแนวโนม้ความน่าสนใจในสถานการณท์างเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจบุนั 
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ตลอดจนมีความสอดคลอ้งกบัทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือของผูน้  าหรือผู้รบัผิดชอบระดบัผูน้  า
องคก์าร 
   2. การก าหนดนโยบาย รวมทั้งวิถีทางในทางปฏิบัติของกลยุทธ์นั้นจะต้อง
ครอบคลมุทกุ ๆ เปา้หมายและเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนนุซึง่กนัและกนั 
   3. การพฒันากลยุทธ์ท่ีดีนัน้ จะตอ้งค านึงการใชป้ระโยชนจ์าก “โอกาส” ใหไ้ด้
มากท่ีสดุ 
   4. กลยทุธท่ี์พฒันาขึน้นัน้ ตอ้งมีความเหมาะสมตอ่การปรบัตวักบัความเสี่ยงหรอื
อปุสรรคจากภายนอก 
   5. การพฒันากลยทุธน์ัน้ ผูน้  าหรอืผูร้บัผิดชอบระดบัผูน้  า รวมทัง้ผูป้ฏิบตัิงานดา้น
การประชาสัมพันธ์ จะตอ้งมีความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นยุทธศาสตร ์เป้าหมาย และวิถีทางท่ี
ก าหนดขึน้ 
   6. ควรมีการปรบัปรุงโครงสรา้งการจดัการและการบริหารองคก์ารใหส้อดคลอ้ง
กบักลยทุธท่ี์ก าหนดขึน้ 

 กลยุทธก์ารประชาสัมพนัธห์อ้งสมุด 
  บทบาทส าคญัของการประชาสมัพนัธ์ในหอ้งสมุดหรือองคก์ารสารสนเทศนั้น สืบ
เน่ืองมาจากในปัจจบุนัองคก์ารตา่ง ๆ ตอ้งปรบัเปลี่ยนวิธีการบรหิารจดัการ โดยน าหลกัการตลาด
และการจดัการเชิงกลยุทธม์าปรบัใชใ้นการด าเนินงานเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
สถานการณใ์นปัจจุบนั ตลอดจนพฤติกรรมของผูค้นยุคใหม่ เช่นเดียวกับองคก์ารสารสนเทศท่ี
จะตอ้งน าหลกัการประชาสมัพนัธซ์ึง่เป็นเครื่องมือส าคญัในการวางแผนการตลาด และการบรหิาร
จดัการเชิงกลยทุธม์าประยกุตใ์นการส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศเพื่อเป็นกลไกขบัเคลื่อนใน
การบรหิารจดัการองคก์าร การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดความเขา้ใจ รวมไปถึงการ
ชกัชวน การจงูใจ การกระตุน้ใหเ้กิดการใชบ้รกิารสารสนเทศ ซึง่ในปัจจบุนัผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศมี
ทางเลือกมากมายท่ีจะเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายและสะดวก ห้องสมุดจึงต้องเร่งปรับตัวให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง (อภิชยั อารยะเจริญชยั, 2558, น. 27-33) ซึ่งเป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
ท าใหอ้งคก์ารสารสนเทศบรรลเุปา้หมายและไมถ่กูลืมเลือนจากบรบิทสงัคมท่ีก าลงัเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจบุนั ทัง้นี ้จะตอ้งด าเนินงานโดยมีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม การก าหนดแผนงาน การสื่อสาร
หรือการด าเนินกิจกรรม และการประเมินผลการด าเนินงาน รวมทัง้การสรา้งปฏิสมัพนัธก์ับกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการ อนัจะก่อใหเ้กิดภาพลกัษณแ์ละทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารและเกิดความเขา้ใจในการใช้
บริการสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชนโ์ดยตรงต่อตวัผูใ้ชบ้ริการ  ทง้นี ้การด าเนินงานประชาสมัพนัธ์
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ของหอ้งสมดุจะประสบผลส าเร็จไดน้ัน้ ประกอบไปดว้ยแนวทางและปัจจยัส าคญัหลายประการ 
โดยหอ้งสมดุแตล่ะแห่งสามารถน าแนวทางและเลือกใชเ้ครือ่งมือการประชาสมัพนัธไ์ดห้ลากหลาย
ประเภทเพื่อน ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใหก้ับองคก์าร โดยจะตอ้งมีการเสาะแสวงหาทางเลือก
ใหม่ ๆ ท่ีมีความแตกต่างไปจากเดิมและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึง่อาจเลือกใชว้ิธีการใดนัน้ขึน้อยู่กบัสถานการณปั์จจบุนั โดย
มีจุดมุ่งหมาย คือ การบรรลุเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี ้ในการก าหนดกลยุทธ์นั้น 
จะตอ้งสามารถน ามาใชใ้นการพิจารณาปรบัเปลี่ยนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และนโยบายขององคก์ารได ้
นอกจากนี ้การก าหนดกลยุทธก์ารประชาสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดหรือองคก์ารสารสนเทศนัน้ เป็น
เครื่องมือท่ีช่วยในการก าหนดทิศทางดา้นการประชาสัมพันธ์ขององคก์าร โดยจะตอ้งมีการ
วิเคราะหส์ถานการณเ์พื่อน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะหไ์ปประกอบการวางแผนกลยทุธ ์ซึง่จะช่วย
ใหส้ามารถก าหนดกลยทุธไ์ดต้รงตามสถานการณแ์ละเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้จนกระทั่งสามารถน า
กลยุทธไ์ปปฏิบตัิใหป้ระสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน (บุษบา สธีุธร, 2551, น. 25-
49) ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะหป์ระเมินสถานการณเ์พื่อระบุปัญหาดา้นการประชาสัมพันธ์  2) การ
วางแผนกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ์ ซึ่งประกอบดว้ย การระบปัุญหา การวางแผนและการก าหนด
โครงการดา้นการประชาสัมพันธ์  การสื่อสารและด าเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และการ
ประเมินผล/การปรบัปรุงแผนการประชาสมัพนัธ ์3) การสื่อสารทางการประชาสมัพนัธ ์และ 4) การ
ประเมินผลการประชาสมัพนัธ ์
  แนวคิดการบริหารประชาสมัพนัธเ์ชิงกลยุทธใ์นปัจจุบนัท่ีองคก์ารส่วนใหญ่นิยมใช ้
ไดแ้ก่ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ตามแบบจ าลองการสื่อสารสองทางแบบสมดุล (Two-Way 
Symmetric Communication) ซึ่งผูท่ี้น  าเสนอแนวคิดนี ้คือ กรุนนิก (James E. Grunig, as cited 
in Wilcox et al., 2015, pp. 202-203) ศาสตราจารยด์า้นการประชาสมัพันธ์และศาสตราจารย์
กิตติคณุแห่งภาควิชาการสื่อสารแห่งมหาวิทยาลยัแมรี่แลนด ์สหรฐัอเมรกิา โดยมีแนวคิดส าคญัท่ี
มุง่เนน้เปา้หมายของการสื่อสารท่ีความเขา้ใจรว่มระหวา่งผูส้ง่สารและผูร้บัสาร ในการก าหนดกลยทุธ์
การสื่อสารการประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งมุง่เปา้หมายเพื่อยกระดบัสถานภาพระหวา่งผูส้ง่สารและผูร้บั
สารใหมี้ความสมดลุกันหรือเท่าเทียมกนั ไม่ใช่เป็นการพยายามมุ่งโนม้นา้วผูร้บัสารใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางท่ีผูส้่งสารตอ้งการ และตอ้งก าหนดกลยุทธ์การประชาสมัพนัธโ์ดยค านึงถึงการประสาน
ผลประโยชนร์ะหวา่งหอ้งสมดุหรอืองคก์ารสารสนเทศกบักลุม่เปา้หมายทัง้สองฝ่ายและสรา้งการมี
ส่วนรว่มดว้ยกิจกรรมท่ีเอือ้ประโยชนต์่อกนั ไม่ใช่การค านึงถึงผลประโยชนข์ององคก์ารเพียงอย่าง
เดียว  
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ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองพืน้ฐานของการสื่อสารทางการประชาสมัพนัธ ์
 

 ท่ีมา: วิมลพรรณ อาภาเวท (2557). หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ,์ น. 207 
  
  เคร่ืองมือในการประชาสัมพันธเ์ชิงกลยุทธ ์
   เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการชักจูงและโน้มน้าวให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความสนใจ เขา้ใจ ใหค้วามร่วมมือในการจัดกิจกรรมและการบริการสารสนเทศ 
รวมทัง้กระตุน้ใหเ้กิดการใชบ้ริการสารสนเทศเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเครื่องมือในการประชาสมัพนัธน์ัน้มี
มากมาย แต่ผู้วิจัยจะขอน าเสนอเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ตามแนวคิดของคอตเลอร์  
ปรมาจารยด์า้นการตลาดของโลก โดยเรียกเครื่องมือนีว้่า PENCILS โดยไดก้ าหนดเครื่องมือใน
การประชาสมัพันธ์แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดงัต่อไปนี ้(Philip Kotler; อา้งถึงใน อภิชัย อารยะ
เจรญิชยั, 2558, น. 28-33)  
   1. Publications หมายถึง สื่อสิ่งพิมพป์ระเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือพืน้ฐานท่ี
จะตอ้งท าเป็นล าดบัแรกในการประชาสมัพนัธ ์เช่น แผ่นพบั โปสเตอร ์หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ข่าว
แจก จดหมายขา่ว ปา้ยประกาศ เป็นตน้ 
   2. Events หมายถึง การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นการจัดแสดงสินคา้และ
บริการเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ในการแนะน าบอกกล่าวถึงความ
เปลี่ยนแปลงใหม ่ๆ และเป็นรูปแบบหนึ่งของการสง่เสรมิการขาย โดยกิจกรรมท่ีจดัแสดงนัน้จะตอ้ง
มีความสมัพนัธก์ับสินคา้และบริการ เช่น การจัดงานฉลองความส าเร็จ งานฉลองครบรอบ งาน
แนะน าผลติภณัฑ/์บรกิารใหม ่ๆ การจดังานสมันา เป็นตน้ 
   3. News หมายถึง ข่าวสาร ขอ้มูล หรือค าบอกเล่าเรื่องราวท่ีเกิดขึน้ ซึ่งเป็นท่ี
น่าสนใจและมีความส าคัญต่อสาธารณชนและสังคม โดยในการน าเสนอข่าวสารนั้นจะตอ้ง
ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกัและน าเสนอข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ดว้ยขอ้เท็จจริงและมีความ

ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร 

ปฎิกิริยาตอบกลับ 
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น่าสนใจ ส าหรับห้องสมุดนั้นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความส าคัญต่อการน าเสนอข่าว ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 
   4. Community Affair หมายถึง การประสานงานและการสรา้งความสมัพนัธก์บั
ชุมชนและสังคม โดยจะตอ้งค านึงความสัมพันธ์อันดีเพื่อสรา้งความประทับใจและท าให้เกิด
ภาพลกัษณท่ี์ดี เช่น การสนบัสนนุกิจกรรม การเขา้รว่มกิจกรรมกบัชมุชน เป็นตน้ 
   5. Identity Media หมายถึง การใชส้ื่อท่ีเป็นเอกลกัษณ ์เพื่อใหส้ามารถสะทอ้น
ถึงความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ขององคก์าร เช่น การจัดท าเครื่องเขียนท่ีมีโลโก้ การจัดท า
นามบตัร หวัจดหมาย การแตง่กายของพนกังานท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนั เป็นตน้ 
   6. Lobbying Activity หมายถึง กิจกรรมท่ีกระตุ้นหรือพยายามให้เกิดความ
คลอ้ยตาม การโนม้นา้วและจงูใจผูท่ี้มีสว่นไดส้ว่นเสียใหมี้การออกกฎหมายและกฎระเบียบท่ีไม่ขดั
ตอ่การด าเนินงานขององคก์าร ตลอดจนการยบัยัง้กฎหมายและกฎระเบียบอนัจะสง่ผลกระทบตอ่
การด าเนินงานท่ีไม่เป็นธรรม 
   7. Social Responsibility หมายถึง การด าเนินกิจกรรมสาธารณะและความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมโดยจะตอ้งค านงึถึงผลกระทบตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย โดยจะตอ้งด าเนิน 
งานใหส้ามารถอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างยั่งยืนทัง้ผูด้  าเนินกิจกรรมและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ไม่ใช่เป็นการ
มุ่งแสวงหาผลก าไรเพียงอย่างเดียว อันจะส่งผลต่อการสรา้งช่ือเสียงและภาพลกัษณท่ี์ดีใหก้ับ
องคก์าร หรอืท่ีนิยมเรยีกกนัวา่ “กิจกรรม CSR” (Corporate Social Responsibility) 
   จากแนวคิด PENCILS แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องอาศัย
เครื่องมือแต่ละประเภทท่ีมีความแตกต่างกนัตามประเภทของกิจกรรม ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือใน
การประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งค านงึถึงกลุม่เปา้หมาย เนือ้หาของการประชาสมัพนัธ ์สถานท่ี และเวลา 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทและสภาพแวดลอ้มขององคก์ารนัน้ ๆ 
  ส่ือประชาสัมพันธ ์
   การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรู ้ได้นั้น 
จ าเป็นตอ้งอาศยัช่องทางในการสื่อสารเพื่อส่งข่าวสารและบริการสารสนเทศไปถึงตวัผูใ้ชบ้ริการ
และเกิดการรบัรู ้รวมถึงการตอบรบัต่อข่าวสารและกิจกรรมท่ีสื่อสารออกไป ซึ่งหลกัพืน้ฐานของ
การใชส้ื่อนัน้ควรเลือกใชส้ื่อใหม่ ๆ เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการตามยุคสมยั นอกจากนีย้งัตอ้ง
ติดตามแนวโนม้และทิศทางของสื่อท่ีก าลงัไดร้บัความนิยมอย่างสม ่าเสมอเพื่อน ามาปรบัใชใ้หเ้ขา้
กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการท่ีเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร
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ตลอดเวลา โดยสามารถน าสื่อตา่ง ๆ มาเป็นองคป์ระกอบในการก าหนดกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ์
ของหอ้งสมดุได ้ดงัตอ่ไปนี ้ 
   1. ส่ือประชาสัมพันธแ์บบออฟไลน ์(Offline Media) 
    เป็นสื่อแบบดัง้เดิม โดยสว่นใหญ่จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ ์ซึง่เป็นสื่อท่ีนิยมใชก้นัมา
เป็นระยะเวลานาน สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมือในการประชาสมัพนัธแ์ละเป็นสื่อประกอบกิจกรรมของ
หอ้งสมดุไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งสื่อแบบออฟไลนท่ี์หอ้งสมดุหรือองคก์ารสารสนเทศนิยมใชใ้นปัจจุบนั 
ไดแ้ก่ โปสเตอร ์แผ่นพบั ปา้ย จดหมายข่าว รวมไปถึงการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของหอ้งสมดุ (สีปาน 
ทรพัยท์อง, 2555, น. 8-27) 
    1.1 โปสเตอร ์เป็นสื่อสิ่งพิมพท่ี์มีลกัษณะเป็นแผ่นภาพเดี่ยว โดยมีขอ้ความ
และภาพกราฟิก จดัท าขึน้เพื่อโฆษณา ประชาสมัพนัธข์่าวสารของหอ้งสมดุ รวมทัง้การเชิญชวนให้
เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะตอ้งมีขอ้ความท่ีกระชบั ออกแบบใหด้ึงดดูสายตาและความสนใจ
สามารถสื่อสารขอ้มลูไดอ้ย่างชดัเจน มองเห็นไดจ้ากระยะไกล และท่ีส าคญัจะตอ้งมีสญัลกัษณ์
ของหน่วยงานหรอืองคก์ารเพื่อสรา้งการจดจ าและภาพลกัษณใ์หมี้ความโดดเดน่ 
    1.2 แผ่นพบั เป็นสิ่งพิมพท่ี์จดัท าขึน้เพื่อแจง้ข่าว แนะน าบริการหรือองคก์าร
สารสนเทศ แนะน าวิธีใชบ้รกิาร ประชาสมัพนัธกิ์จกรรม การเผยแพรข่อ้มลู รวมถึงการจงูใจ ใหเ้กิด
ความสนใจตอ่ขอ้มลูข่าวสารท่ีตอ้งการเผยแพรใ่นแผ่นพบั โดยจะตอ้งมีเนือ้หาท่ีกระชบั ไดใ้จความ 
และให้ขอ้มูลท่ีส  าคัญ ควรจัดท าในรูปแบบท่ีสามารถแจกจ่ายไดส้ะดวก ตกแต่งดว้ยรูปภาพ 
ตวัอกัษร และใชส้ีท่ีมีความน่าสนใจ สวยงาม เชิญชวนใหอ้ยากอา่น 
    1.3 การจดักิจกรรมหอ้งสมดุ 
     กิจกรรมเพื่อการประชาสมัพนัธท่ี์หอ้งสมดุนิยมจดัขึน้จะมุ่งเนน้กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศ โดยมีวถัตุประสงคเ์พื่อท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดการใชบ้ริการ
สารสนเทศเพิ่มมากขึน้ รูปแบบของกิจกรรมควรมีความสอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมายและน าแนวคิด
การจดัการตลาดมาประยกุตใ์ช ้ซึ่งในทางการตลาดหรือธุรกิจนัน้นิยมจดักิจกรรมส าหรบัการขาย
สินคา้และบรกิาร โดยการจูงใจผูบ้รโิภคใหรู้จ้กัผลิตภณัฑห์รอืบรกิาร การเพิ่มยอดขาย รวมทัง้การ
จูงใจใหมี้ส่วนรว่มในกิจกรรม ในขณะท่ีหอ้งสมดุไดน้ าหลกัการจดัการเชิงกลยทุธม์าใชเ้พื่อดึงดดู
ใหมี้การใชบ้ริการสารสนเทศเพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายในธุรกิจ (สีปาน 
ทรพัยท์อง, 2555, น. 8-23) โดยตอ้งรูจ้กัเลือกใชโ้อกาสและเลือกกิจกรรมท่ีกลุ่มเป้าหมายสนใจ 
เพื่อมุง่เนน้ในการเพิ่มประสทิธิภาพและสรา้งความแตกตา่งจากบรกิารหรอืกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่  
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     ตวัอย่างการจดักิจกรรมหอ้งสมดุเพื่อการประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการ
ใชบ้รกิารสารสนเทศ ไดแ้ก่ การจดัประกวดอินโฟกราฟิก (Infographic) ส าหรบัแนะน าขัน้ตอนการ
ใชบ้ริการต่าง ๆ  การจดัประกวดคลิปวีดิโอแนะน าการใชห้อ้งสมุด การจดัอบรมและจดัสมัมนา
หวัขอ้ต่าง ๆ เก่ียวกบัสารสนเทศหรือหอ้งสมดุ การจดังานแสดงหนงัสือและสปัดาหห์อ้งสมดุ การ
จดันิทรรศการตามเหตกุารณส์ าคญั การจดักิจกรรมปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุดส าหรบันกัศึกษา
ใหม ่เป็นตน้  
   2. ส่ือประชาสัมพันธแ์บบออนไลน ์(Online Media) 
    สื่อออนไลน  ์เป็นสื่อท่ีน าส่งสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสจ์ากอุปกรณท่ี์มี
การเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ตผา่นกระบวนการสื่อสารไปยงักลุม่เปา้หมายเพื่อน าเสนอขา่วสาร กิจกรรม 
ผลิตภณัฑ ์สินคา้ หรอืบรกิาร ซึง่อปุกรณท่ี์เช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ตและสามารถน าสง่สารตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 
คอมพิวเตอรส์ว่นบคุคล โนต้บุ๊ค โทรศพัทมื์อถือหรอืสมารท์โฟน (Smart Phone) แท็บเลต็ (Tablet) 
ไอแพด (Ipad) โดยจะขอยกตัวอย่างสื่อออนไลนท่ี์มีการสื่อสารผ่านอินเทอรเ์น็ต เช่น เว็บไซต ์
บล็อก ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกสห์รืออีเมล (E-mail) สื่อสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ ซึ่งสื่อต่าง ๆ ท่ีกล่าว
มานีก้  าลงัไดร้บัความนิยมอยา่งมากในปัจจบุนั 
    2.1 เว็บไซต ์(Website) เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีรวบรวมและจัดเก็บขอ้มูล 
รวมทัง้สื่อประเภทต่าง ๆ ขององคก์าร เช่น ภาพ เสียง ขอ้ความ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อน าเสนอและ
เผยแพร่ ผ่านช่องทางการสื่อสารบนระบบเน็ตเวิรค์ (Network) หรือระบบออนไลน ์ไม่ว่าจะเป็น
ข่าวสารหรือกิจกรรมท่ีองคก์ารจัดขึน้ ซึ่งการใช้เว็บไซตเ์พื่อการประชาสัมพันธ์นั้นจะช่วยให้
กลุม่เปา้หมายสามารถเขา้ถึงไดต้ลอด 24 ชั่วโมง สามารถใหบ้รกิารแบบออนไลน ์ช่วยลดคา่ใชจ้่าย 
ช่วยส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนั มีความน่าเช่ือถือสงู มีการจดัระบบขอ้มลูไดด้ี (ดารา รชันิวตั, 
2557, น. 85-87; ธาตรี ใตฟ้้าพูล, 2561, น. 86) สามารถเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรม และ
บรกิารตา่ง ๆ ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
    2.2 ไปรษณียอ์ิเล็กทรอกนิกสห์รอือีเมล (E-mail) เป็นการรบัสง่ขอ้ความ ไฟล์
ภาพ และเสียง ผา่นเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต ซึง่ผูร้บัจะสามารถอา่นไดท้ัง้ในรูปแบบขอ้ความ ตวัอกัษร 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงพดู เสียงเพลง ท่ีส่งไปกบัอีเมล สามารถติดต่อสื่อสารกับ
กลุม่เปา้หมายไดท้ัง้ภายนอกและภายในองคก์าร มีความสะดวกรวดเรว็ ผูร้บัสามารถตอบกลบัได้
ทนัที โดยทั่วไปองคก์ารจะใชอี้เมลในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม การส่งจดหมายข่าว การส่ง
จดหมายตดิดอ่เรือ่งตา่ง ๆ เป็นตน้ (ดารา รชันิวตั, 2557, น. 87) 
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    2.3 สื่อสงัคมออนไลน ์ 
     สื่อสงัคมออนไลน ์เป็นรูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ์ใชเ้ป็น
ช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่ายทางสงัคม โดยรวบรวมกลุ่มคนและเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัเป็น
ชมุชนออนไลน ์เพื่อแบง่ปันสารสนเทศ ขอ้มลู รูปภาพ เสียง ภาพคลื่อนไหว เรื่องราว และกิจกรรม
ต่าง ๆ ระหว่างกนั ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอ้มลู ความคิดเห็น ประสบการณ ์และมมุมองในแต่
ละเรื่องราว ผ่านทางเว็บไซตห์รือโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณท์างเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต (จฑุารตัน ์ศราวณะวงศ,์ 2558, น. 57; ธนวฒุิ นยัโกวิท, 2561, 
น. 176; สนุิสา ประวิชยั, 2560, น. 2) ซึง่ในปัจจบุนัสื่อสงัคมออนไลนไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อ
การรบัรูข้่าวสารของผูค้นในสงัคมยคุใหม ่โดยน ามาใชเ้ป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์และก าลงั
ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในองคก์ารภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน สถาบันต่าง ๆ นับไดว้่าถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางกับองคก์ารแทบทุกประเภท          
สื่อสงัคมออนไลนท่ี์นิยมน ามาใชใ้นการประชาสมัพนัธน์ัน้มีหลายประเภท และมีรูปแบบการใชง้าน
ท่ีแตกตา่งกนั โดยจะขอยกตวัอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้
     2.3.1 บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซตส์่วนตัวท่ี
เขียนขึน้เพื่อน าเสนอเรื่องราว ความรู ้ เนือ้หาต่างๆ โดยเจา้ของเบล็อกเขียนขึน้เอง รูปแบบการ
เขียนจะจัดเรียงเรื่องราวหรือเนือ้หาตามล าดบัเวลาในการเขียน โดยมีการเปิดใหผู้ท่ี้เขา้มาอ่าน
สามารถแสดงความคดิเห็นตอ่จากเรือ่งราวท่ีน าเสนอได ้ซึง่เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพรข่่าวสาร 
ผลงาน กิจกรรม ตลอดจนการเปิดรบัความคดิเห็นในเรือ่งราวท่ีเขียนขึน้ ส  าหรบัองคก์ารสารสนเทศ
หรือหอ้งสมดุนัน้สามารถใชบ้ล็อกในการน าเสนอกิจกรรม ข่าวสารการประชาสมัพนัธ ์หรือเปิดรบั
ฟังความคิดเห็นจากผูใ้ชบ้รกิารเพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารสารสนเทศได ้
     2.3.2 ทวิตเตอร  ์(Twiiter) เป็นเครื่องมือสื่อสารประเภทไมโครบล็อก 
(Microblogs) ซึ่งใชใ้นการส่งขอ้ความสื่อสารระหว่างผูท่ี้เป็นสมาชิกเพื่อใหมี้ส่วนรว่มในการแสดง
ความคิดเห็น โดยการโพสตข์อ้ความหรือประโยคสัน้ ๆ รวมทัง้รูปภาพ และการเช่ือมโยงเนือ้หาไป
ยงัเว็บไซตอ่ื์นท่ีตอ้งการแบง่ปันหรอืเผยแพรข่อ้มลู เช่น การเชิญชวน การประชาสมัพนัธส์ินคา้หรอื
บรกิาร การตัง้ค  าถามท่ีตอ้งการใหส้มาชิกมาแสดงความคิดเห็นหรอืใหค้  าตอบ การโพสตข์อ้ความ 
โดยสามารถจ ากดัหรือตัง้ค่าความเป็นส่วนตวัได ้และมีจดุเด่น คือ ความรวดเรว็ในการเขา้ถึงผูร้บั
ข่าวสารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง การใชท้วิตเตอรเ์พื่อการประชาสมัพนัธน์ัน้ ไดถ้กูน ามาใชเ้พื่อการคน้หา
และรวบรวมขอ้มลู เช่น คน้หาผูใ้ช ้คน้หาขอ้ความหรอืหวัขอ้ท่ีโพสต ์(ณฏัฐ์ชดุา วิจิตรจามรี, 2559, 
น. 171-173) 
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     2.3.3 เฟซบุ๊ก  (Facebook)  เ ป็นเว็บไซต์ท่ี ให้บริการสื่ อสังคมผ่าน
อินเตอรเ์น็ตท่ีได้รับความนิยมอีกประเภทหนึ่ง สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องเสีย
คา่ใชจ้่าย เพียงแตป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ซึง่สามารถใชบ้รกิารตา่ง ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก ไดแ้ก่ การ
ติดต่อสื่อสารและท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก การเขียนบทความหรือบล็อก การตัง้
ประเด็นถาม-ตอบ เก่ียวกบัเรื่องท่ีสนใจ การโพสตข์อ้ความ รูปภาพและคลิปวิดีโอ การสนทนาหรอื
โตต้อบระหว่างสมาชิกแบบสด ๆ (Chat) การเล่นเกมสแ์บบกลุ่ม บริการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
บริการรบัสส่งขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นตน้ ซึ่งการใชเ้ฟซบุ๊กในการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุและ
องคก์ารสารสนเทศนัน้ไดถ้กูน าไปใชใ้นการเผยแพรข่่าวสารการประชาสมัพนัธ ์การจดักิจกรรมตา่ง 
ๆ และการบรกิารสารสนเทศ ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถแบง่ปัน (Share) ขอ้มลู ข่าวสาร กิจกรรม ผ่าน
บญัชีเฟซบุ๊กของตนเองเพื่อกระจายข่าวสารไปยงัสมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกไดแ้บบวงกวา้งและไม่
จ ากัด นับเป็นเครื่องมือท่ีช่วยใหเ้กิดการรบัรูก้ารประชาสมัพันธ์ไดอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง       
(สีปาน ทรพัยท์อง, 2555, น. 8-34) 
     2.3.4 อินสตาแกรม (Instragram) เป็นแอปพลเิคชนับนสื่อสงัคมประเภท
หนึ่งท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถติดตัง้และใชง้านไดฟ้รี  โดยใหบ้ริการผ่านสมารต์
โฟน คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล ไอแพด ( Ipad) หรืออุปกรณ์การสื่อสารอ่ืน ๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อ
อินเทอรเ์น็ต สามารถโพสตรู์ปถ่าย คลิปวิดีโอ เพื่อแบง่ปัน (Share) รวมถึงการสนทนาโตต้อบแบบ
สด ๆ (Chat) กับผูใ้ชท่ี้เป็นสมาชิกและเป็นผูต้ิดตาม (Followers) นอกจากนี ้ยงัสามารถตกแต่ง
รูปภาพใหส้วยงามไดห้ลากหลายรูปแบบก่อนโพสตแ์ละแชรไ์ปยงัสื่อสงัคมอ่ืน ๆ ได ้เช่น เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร ์(ชลชินี บุนนาค, 2561) การใชอ้ินสตาแกรมในการประชาสัมพันธ์ของหอ้งสมุดหรือ
องคก์ารสารสนเทศนั้น สามารถน าไปใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร การบริการสารสนเทศ การ
ประชาสมัพนัธข์่าวสาร ความเคลื่อนไหว เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงกิจกรรมและข่าวสาร
ส าคญัตา่ง ๆ รวมไปถึงการสนทนาโตต้อบท่ีสะดวกและรวดเรว็ไดอี้กดว้ย 
     2.3.5 ยทูบู (YouTube) หรือเว็บไซตแ์บ่งปันวิดีโอ มีลกัษณะเป็นเว็บไซต์
ท่ีเปิดใหผู้ใ้ชง้านสามารถอพัโหลด (Upload) หรอืสง่คลปิวิดีโอไปยงัเว็บไซต ์YouTube เพื่อใหผู้อ่ื้น
รบัชมหรอืเก็บไวช้มสว่นตวั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเผยแพรแ่ละแบง่ปันความรู ้ผลงาน การใหค้วาม
บนัเทิง ส  าหรบัองคก์ารภาคธุรกิจนัน้สามารถใช ้YouTube เพื่อน าเสนอเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์สินคา้ 
บริการ และการสาธิตวิธีการใชผ้ลิตภณัฑห์รือการใหค้  าแนะน าต่าง ๆ ในขณะเดี ยวกันองคก์าร
สารสนเทศก็สามารถใชย้ทูบูเพื่อแนะน าขัน้ตอนหรอืการใชบ้รกิารสารสนเทศ การแนะน าหอ้งสมดุ 
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การแนะน าทรพัยากรสารสนเทศใหม่ รวมไปถึงการน าเสนอกิจกรรมหรือประชาสมัพนัธข์่าวสาร 
(ณฏัฐ์ชดุา วิจิตรจามร,ี 2559, น. 163-165) 
     2.3.6 ไลน ์เป็นแอปพลิเคชนัประเภทสนทนา (Chat) บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน ์โดยสามารถใชง้านผ่านอปุกรณส์ื่อสารท่ีมีการเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมารท์โฟนซึ่งไดร้บัความนิยมใชง้านเป็นอย่างมาก และยงัสามารถใชง้านผ่านแท็บเล็ต (Tablet) 
และคอมพิวเตอร ์ได ้ผูใ้ชง้านสามารถสนทนาโดยการสง่ขอ้ความ การโทรดว้ยเสียง การโทรคยุกนั
แบบเห็นหนา้ (Video Call) การแบ่งปันรูปภาพ เสียง ขอ้มลูต่าง ๆ  ตลอดจนการสรา้งกลุม่เฉพาะ
เพื่อติดต่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรนอกจากค่าบริการ
อินเทอรเ์น็ต และยังมีลักษณะเด่น เช่น การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง สามารถตอบกลับได้
โดยตรง รูปแบบการสนทนามีความหลากหลาย โดยเฉพาะสติ๊กเกอร์ (Stickers) ทั้งแบบ
เคลื่อนไหวและแบบภาพนิ่ง เป็นสื่อท่ีแสดงอารมณแ์ละความรูส้กึตา่ง ๆ ท าใหก้ารสื่อความหมายมี
ชีวิตชีวา สนุกสนาน สามารถถ่ายทอดอารมณใ์นการสื่อสารไดด้ียิ่งขึน้ (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 
2559, น. 177-178) โดยถกูน ามาใชใ้นการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุในการแจง้ข่าว 
การติดตอ่สื่อสารกบัผูใ้ชบ้รกิารหรอืติดตอ่กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเครอืข่ายความรว่มมือดา้นการ
ใหบ้รกิารสารสนเทศทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร ซึ่งจะช่วยใหป้ระหยดัคา่ใชจ้่ายและสามารถ
ติดต่อสื่อสารไดส้ะดวก นอกจากนีย้งัใชใ้นการประชาสมัพนัธข์่าวสาร กิจกรรม บรกิารสารสนเทศ
ต่าง ๆ โดยการสรา้งบัญชีผูใ้ช้อย่างเป็นทางการ (Official Account) เพื่อเผยแพร่ข่าวสารหรือ
กิจกรรมขององคก์าร   
   
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับการบริการสารสนเทศ 
 บริการสารสนเทศ เป็นบริการส าคัญท่ีห้องสมุดด าเนินการเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียม
สารสนเทศ การจดัเตรยีมเครื่องมือในการคน้หาสารสนเทศ การใหข้อ้เสนอแนะในการคน้หาแหลง่
สารสนเทศ โดยครอบคลอบคลมุตัง้แต่บรกิารการอ่าน บรกิารยืมคืนทรพัยากรสารสนเทศ บรกิาร
ตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ขอ้มลู ข่าวสาร บรกิารเผยแพรแ่ละน าสง่สารสนเทศ บรกิารฐานขอ้มลู
ทรพัยากรสารสนเทศ บริการสารสนเทศทนัสมยั รวมไปถึงการด าเนินการอีกหลายวิธีเพื่อใหผู้ใ้ช้
ไดร้บัสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ ์มีคุณภาพ ตรงความตอ้งการและไดร้บัความสะดวกในการ
คน้หาสารสนเทศ โดยในปัจจุบนัหอ้งสมดุส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้การใหบ้ริการเชิงรุกเพื่อใหส้ามารถ
เขา้ถึงผูใ้ชบ้รกิารโดยไม่ตอ้งรอ้งขอ ซึง่เป็นการเพิ่มทางเลือกท่ีช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัความสะดวกในการ
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ใชบ้ริการสารสนเทศหรือไดร้บัข่าวสารท่ีเป็นประโยชนจ์ากหอ้งสมดุ (พรพรรณ จนัทรแ์ดง, 2557, 
น. 71-73; มาลี ล  า้สกลุ, 2555, น. 6-10) 

 ประเภทของบริการสารสนเทศ 
  การบริการสารสนเทศของหอ้งสมุดแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงคแ์ละหนา้ท่ีของแต่ละหอ้งสมุด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
บรกิารพืน้ฐานและบรกิารเชิงรุก โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
  1. บรกิารพืน้ฐาน เป็นบรกิารสารสนเทศท่ีหอ้งสมดุทกุประเภทจดัใหบ้รกิาร โดยสว่น
ใหญ่เป็นบรกิารหลกั ๆ ของหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ บรกิารยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศ บรกิารตอบค าถาม
และช่วยคน้ควา้ บรกิารการอา่น บรกิารโสตทศันวสัด ุบรกิารยืมระหวา่งหอ้งสมดุ บรกิารฐานขอ้มลู
ออนไลน ์บรกิารหนงัสือส ารอง เป็นตน้ 
  2. บรกิารเชิงรุก (Proactive Services) เป็นการจดับรกิารสารสนเทศท่ีถกูปรบัเปลี่ยน
ตามยุคสมัยและการให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการ โดยท่ีห้องสมุดด าเนินการจัดบริการโดย
ผูใ้ชบ้ริการไม่ไดร้อ้งขอหรือคาดหวัง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหก้ับผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดร้บัความ
สะดวกในการใชบ้รกิารและไดร้บัข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์โดยผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงบรกิารสารสนเทศ
ไดทุ้กท่ีทุกเวลา อาจเป็นบริการหลกัหรือเป็นกิจกรรมเสริม หรือการใหบ้ริการผ่านระบเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตท่ีมุ่งหวังใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้และเป็นการน ากลยุทธ์ทาง
การตลาดมาประยุกตใ์ช้กับการด าเนินงานบริการสารสนเทศของหอ้งสมุดเพื่อใหก้้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมยคุใหม่ สามารถน าเสนอสารสนเทศท่ีทนัสมยัไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็  
(พรพรรณ จันทรแ์ดง, 2557, น. 73-96)  ซึ่งประกอบดว้ยบริการต่าง ๆ ไดแ้ก่ บริการสารสนเทศ
ทนัสมยั บรกิารเผยแพรส่ารสนเทศเฉพาะบคุคล บรกิารฐานขอ้มลูเฉพาะเรื่อง การใหก้ารศกึษาแก่
ผูใ้ช ้การจดัแสดงสารสนเทศใหม่ บรกิารน าส่งเอกสาร บรกิารของหอ้งสมดุทางสื่อสงัคมออนไลน ์
เป็นตน้ 

 องคป์ระกอบของการบริการสารสนเทศ  
  บรกิารสารสนเทศนัน้มีบทบาทส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของมนษุยใ์นทกุ ๆ ดา้น ไม่ว่า
จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การสื่อสาร การเสริมสรา้งองคค์วามรู ้โดย
สนบัสนุนใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้บัประโยชนจ์ากสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ ์มีคณุภาพ และตรงกับ
ความตอ้งการ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้(มาลี ล  า้สกลุ, 2555, น. 15-21) 
  1. ทรพัยากรสารสนเทศ (Information Resource) เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการ
บรกิารสารสนเทศท่ีจดัใหบ้รกิารเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารและเป็นภารกิจส าคญั
ขององค์การสารสนเทศท่ีจะต้องจัดหา จัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่เพื่อให้บริการอย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยมีบรกิารหลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กบับทบาทและหนา้ท่ีขององคก์ารสารสนเทศ
นั้น ๆ ประกอบดว้ยทรพัยากรสารสนเทศในรูปแบบตีพิมพแ์ละสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือสื่อดิจิทัล 
ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร ฐานขอ้มลู รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ ์สื่อมลัติมีเดีย รวมถึงทรพัยากร
สารสนเทศในรูปแบบออนไลน ์ซึ่งหอ้งสมุดแต่ละแห่งจะด าเนินการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ
ประเภทใดนัน้ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคแ์ละความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นส าคญั 
  2. องคก์ารสารสนเทศ ท าหนา้ท่ีในการจดับริการสารสนเทศใหก้บัผูใ้ชโ้ดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ารและความตอ้งการของผูใ้ช ้ซึ่งมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการพิจารณาจดัระบบบริการสารสนเทศ ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการ การวางแผน 
กระบวนงาน และการประเมินระบบ 
  3. ผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศ (User) เป็นองคป์ระกอบท่ีเปรียบเสมือนหวัใจส าคญัของ
การบรกิารสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีส่วนไดส้ว่นเสียจากการบรกิารขององคก์ารโดยตรง ดงันัน้ 
ในการก าหนดนโยบาย ขอบเขต ระดบั ประเภท และรูปแบบของการบริการสารสนเทศ จึงตอ้ง
ค านึงถึงความตอ้งการ ความสนใจ และการใชบ้ริการสารสนเทศของผูใ้ชเ้ป็นส าคญัเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อผูใ้ช้และการบริการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ โดยองคก์ารสารสนเทศจะตอ้ง
ท าการศึกษาและใหค้วามส าคญักับพฤติกรรมสารสนเทศเพื่อด าเนินการออกแบบระบบบริการ
สารสนเทศใหมี้ความเหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากท่ีสดุ   

 การส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศ 
  การส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศ เป็นกิจกรรมท่ีองคก์ารสารสนเทศจดัขึน้โดยมี
การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการ การชักจูง การย า้เตือนผูใ้ช ้เพื่อใหเ้กิดการใชบ้ริการ
สารสนเทศ โดยมีเป้าหมายส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การใหก้ารศึกษาแก่ผูใ้ชถ้ึงวิธีในการเขา้ถึง
บริการและรูปแบบของการใหบ้ริการสารสนเทศประเภทใหม่ ๆ การเผยแพรกิ่จกรรมของสถาบนั
บรกิารสารสนเทศใหผู้ใ้ชท้ราบถึงขอบเขตของการบรกิาร การสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูใ้ชแ้ละ
ผูใ้หบ้ริการสารสนเทศ และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีสามารถพบเห็นหรือสัมผัสได้         
(สีปาน ทรพัยท์อง, 2555, น. 5; อารยี ์ช่ืนวฒันา, 2553, น. 25-29)  
  ความส าคัญของการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ 
   การส่งเสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศนัน้มีความส าคญัทัง้ต่อองคก์ารสารสนเทศ
และผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศเป็นออย่างมาก หากขาดการส่งเสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศแลว้ อาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปได ้ดงันี ้
   1. ช่วยใหเ้กิดการใชบ้ริการสารสนเทศเพิ่มมากขึน้  การจดัใหบ้ริการสารสนเทศ
นัน้มีความมุ่งหมายหลกัต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั ดงันัน้หากจัดใหบ้ริการสารสนเทศแลว้ แต่มี
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ผูใ้ชบ้รกิารจ านวนนอ้ยอาจเป็นสาเหตขุองการใหบ้รกิารท่ีไม่ประสบความส าเรจ็ตามจดุมุง่หมาย ผู้
ใหบ้รกิารจึงตอ้งจดักิจกรรมสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศเพื่อใหบ้รกิารท่ีจดัขึน้เป็นท่ีรูจ้กั ท าให้
ผูใ้ชเ้กิดการรบัรู ้และเห็นประโยชน ์รวมถึงการเกิดทศันคติและความรูส้กึท่ีดีต่อบรกิารสารสนเทศ 
ซึง่จะน าไปสูก่ารใชบ้รกิารสารสนเทศท่ีเพิ่มมากขึน้  
   2. ช่วยในการสรา้งความสมัพนัธ์ท่ีดีกับผูใ้ชบ้ริการในระยะยาว  ผูใ้ชบ้ริการจะ
เกิดความภกัดีต่อการบริการหรือธุรกิจใด ๆ นัน้ มีองคป์ระกอบส าคญัส่วนหนึ่ง คือ การไดร้บัการ
ส่งเสริมการใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ในการส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศนัน้จึงเป็นการ
ช่วยรกัษาและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในระยะยาวกบัผูใ้ช ้เพื่อใหเ้กิดการใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง
และยาวนาน 
   3. ช่วยใหม้องเห็นประโยชนข์องการใชบ้ริการสารสนเทศและเกิดความตอ้งการ
ใชบ้รกิารสารสนเทศเป็นครัง้แรก  การท่ีองคก์ารสารสนเทศมีการจดัใหบ้รกิารสารสนเทศขึน้แตไ่ม่
มีผูใ้ชบ้รกิารมาใชป้ระโยชนน์ัน้นบัเป็นความสญูเปล่าอย่างหนึ่ง ดงันัน้หากตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
มองเห็นประโยชนแ์ละความส าคญัของบรกิารสารสนเทศท่ีมีอยู่ หรือตอ้งการใหเ้กิดการใชบ้รกิาร 
จ าเป็นตอ้งสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ หรอืชกัจงูใหเ้กิดความสนใจและมองเห็นความส าคญั
ของการใชบ้รกิารสารสนเทศนัน้ ๆ 
   4. ช่วยใหผู้ใ้ชเ้ห็นความส าคญัของการบรกิารสารสนเทศและองคก์ารสารสนเทศ  
ซึ่งองคก์ารสารสนเทศจ าเป็นจะตอ้งสรา้งการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับบบทบาทและความส าคญัของ
ตนเองเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้ขา้ใจและเห็นความส าคญัขององคก์าร การจดักิจกรรมส่งเสรมิการใช้
บรกิารสารสนเทศจึงเป็นการช่วยใหเ้กิดประโยชนด์งักลา่ว โดยเฉพาะการจดักิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง
จะยิ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการสารสนเทศเกิดการับรูใ้นเชิงบวกและเข้าใจถึงบทบาทขององค์การ
สารสนเทศมากยิ่งขึน้ 
  กระบวนการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ 
   การส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศจะประสบผลส าเร็จไดน้ั้น ประกอบดว้ย
กระบวนการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบาย การวางแผน การเตรยีมการ การจดักิจกรรม และ
การวดัและประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้(สีปาน ทรพัยท์อง, 2555, น. 8-13) 
   1. การก าหนดนโยบายการส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศ จะตอ้งก าหนดให้
ตรงความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชส้ารสนเทศตามยุคสมัย โดยการศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในองคก์าร อนัจะน าไปสู่การวิเคราะหส์ถานการณไ์ดถ้กูตอ้ง 
และสามารถน ามาก าหนดนโยบายไดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยมีขัน้ตอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
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การก าหนดวิสยัทศัน ์การก าหนดพนัธกิจ การก าหนดเปา้หมาย และการก าหนดวตัถปุระสงค ์เพื่อ
มิใหอ้งคก์ารสารสนเทศถกูลืมเลือนไปหรอืผูใ้ชบ้รกิารไมเ่ห็นความส าคญัของบรกิารสารสนเทศ 
   2. การวางแผนการสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ โดยทั่วไปองคก์ารสารสนเทศ
จะก าหนดแผนงานส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศเป็นรายปี การจดัท าในรูปแบบโครงการ หรือ
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของแตล่ะองคก์าร โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงันี ้
    2.1 วตัถุประสงคข์องโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งการก าหนดวตัถุประสงคน์ัน้
จะตอ้งสามารถวดัและประเมินผลได ้หรือมีการก าหนดตวับ่งชีเ้พื่อใชชี้ว้ดัความส าเร็จของการ
ด าเนินงานได ้
    2.2 กลุ่มเป้าหมาย ในการจัดโครงการหรืออออกแบบกิจกรรมนั้นจะตอ้ง
ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญั โดยตอ้งก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามลกัษณะของโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีจดัขึน้  
    2.3 รูปแบบของโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งในการก าหนดรูปแบบกิจกรรมนัน้
อาจเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึน้ภายในห้องสมุด ภายนอกห้องสมุด หรืออาจก าหนดจัดขึน้ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ตามวตัถปุระสงคแ์ละกลุม่เปา้หมาย 
    2.4 เนือ้หาของโครงการหรือกิจกรรม การก าหนดเนือ้หาของกิจกรรมตอ้ง
ค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการบรรลผุล
ตามตวัชีว้ดั จะตอ้งก าหนดเนือ้หาท่ีสามารถดงึดดูความสนใจของกลุม่เปา้หมายได ้
    2.5 ระยะเวลาของโครงการ การก าหนดระยะเวลาของโครงการ ควรค านึงถึง
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น กิจกรรมท่ีตอ้งจัดเพื่อแนะน าและให้
ความรูแ้ก่นกัศกึษาใหม ่กิจกรรมท่ีจดัขึน้เป็นครัง้คราวหรอืจดัขึน้ปีละครัง้ เป็นตน้ 
    2.6 การก าหนดรายละเอียดของงานหรือการควบคุมงาน เป็นการก าหนด 
ผูร้บัผิดชอบ ก าหนดหนา้ท่ี รูปแบบการด าเนินงาน การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทัง้การก าหนดทีมงานท่ีรว่มจดัท าโครงการ 
   3. การเตรียมการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยให้
สามารถด าเนินงานตามแผนงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่ประกอบดว้ยรายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้
    3.1 การจัดเตรียมบุคลากร เป็นการเตรียมก าลงัคนท่ีจะตอ้งรบัผิดชอบใน
ส่วนต่าง ๆ  โดยก าหนดผูร้บัผิดชอบเฉพาะโครงการหรือมอบหมายเป็นคณะท างาน หรือผูน้  าทีม 
รวมถึงการสรา้งความเขา้ใจใหบุ้คลากรรบัทราบวัตถุประสงคแ์ละประโยชนท่ี์ผูใ้ช้บริการและ
องคก์ารสารสนเทศจะไดร้บั 
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    3.2 การจัดเตรียมงบประมาณ จะตอ้งจัดเตรียมใหมี้ความเพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน โดยมีการวางแผนงบประมาณอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาการ
ขาดงบประมาณ 
    3.3 การจัดเตรียมสถานท่ี ตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมตามของรูปแบบ
กิจกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก ช่องทางในการเขา้ถึง รวมทัง้ความสะดวกในการเขา้รว่มกิจกรรม 
เพื่อใหเ้กิดความรว่มมือมากขึน้ 
    3.4 การจดัเตรียมสื่อและเนือ้หากิจกรรม ซึ่งประกอบดว้ย วสัด ุอปุกรณท่ี์ใช้
ประกอบการด าเนินกิจกรรม โดยจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกับเนือ้หาของกิจกรรม ซึ่งจะตอ้งใช้
ความรู ้ทักษะ ความคิดสรา้งสรรค ์เวลาในการจัดเตรียมมากท่ีสุดเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจดักิจกรรม 
    3.5 การประชาสัมพันธ์ เป็นการแจ้งข่าว การชักชวน การบอกต่อ และ
เผยแพรกิ่จกรรมใหก้ลุม่เปา้หมายรบัรูแ้ละเขา้รว่มกิจกรรม ซึง่การประชาสมัพนัธจ์ะบรรลเุปา้หมาย
ไดน้ัน้ตอ้งมีการใชส้ื่อตา่ง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ ์สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์สื่อสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ 
   4. การจดักิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศ เป็นขัน้ตอนการด าเนินงาน
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ซึ่งนอกจากจะด าเนินกิจกรรมภายในองคก์ารแลว้ ยังรวมไปถึงการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือองคก์ารสารสนเทศอ่ืน ๆ ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดขึน้ระหว่างการจดักิจกรรมเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสดุเพ่ือความส าเรจ็และบรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว ้
   5. การวัดและประเมินผลการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ เป็นขั้นตอน
สดุทา้ยในการด าเนินงานท่ีขาดไมไ่ด ้เพราะแสดงใหเ้ห็นว่าการด าเนินกิจกรรมทกุขัน้ตอนท่ีผา่นมา
บรรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวห้รอืไม่ ซึง่จะตอ้งมีการเรยีบเรยีงและจดัท าเป็นเอกสาร สรุปผล
การด าเนินงานตามตวับ่งชีท่ี้ก าหนด รวมถึงการวิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสีย เพื่อน าไปปรบัปรุงคณุภาพ
การจดัโครงการหรอืกิจกรรมครัง้ตอ่ไป  
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจิัยในตา่งประเทศ 

  ไฮน์ซ, เอลรอด, เฮิท, เอวิง และ เฟรินด์ (Hines, Elrod, Huet, Ewing, & Freund, 
2019) ไดท้  าการศกึษาเก่ียวกบัประสิทธิผลของการออกแบบกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์(PR) เพื่อ
ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและการรับบรู ้กิจกรรมท่ีบรรณารักษ์จัดขึ ้นของห้องสมุด
มหาวิทยาลยัฟลอรดิา โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาประสิทธิผลของการน ากลยทุธก์ารตลาดและ
กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธม์าใชก้บัหอ้งสมดุ โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน ไดแ้ก่ การส ารวจ
และการสนทนากลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบว่าปัญหาหลักประการหนึ่งท่ีบรรณารกัษ์เผชิญ คือ 
นกัศกึษาไมท่ราบวา่หอ้งสมดุมีบรกิารอะไรบา้ง ไม่ทราบวิธีการใชง้านและการใชบ้รกิารตา่ง ๆ ของ
ห้องสมุดท่ีจัดให้บริการ รวมถึงกิจกรรมท่ีจัดขึน้ ดังนั้นบรรณารักษ์จึงไดร้่วมมือกับนักศึกษา
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เพื่อคิดคน้และออกแบบกลยุทธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการท่ี
หอ้งสมดุน าเสนอ โดยการรบัรองจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นหอ้งสมดุ หลงัจากนัน้ไดท้  าการวิเคราะหก์ล
ยทุธท่ี์ออกแบบขึน้และพบว่ากลุม่ตวัอย่างไดเ้สนอแนะการใชก้ลยทุธก์ารตลาดเพื่อส่งเสรมิการใช้
บริการหอ้งสมดุและท าการประเมินว่าการใชว้ิธีการท่ีเสนอแนะนีมี้ความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ
หรือสามารถปรบัเปลี่ยนการรบัรูต้่อการใหบ้รกิารของบรรณารกัษ์และหอ้งสมดุ ผลปรากฏว่าการ
น ากลยทุธก์ารตลาดมาใชก้บัหอ้งสมดุเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุและมีประสิทธิผล สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและท าใหน้กัศกึษาตระหนกัถึงการบรกิารของหอ้งสมดุไดม้ากยิ่งขึน้  
  เอ มีน  (Ameen, 2015)  ได้ท าการวิ จัย เ รื่ อ ง  การ เผยแพร่ข่ าวสารและการ
ประชาสมัพนัธ ์(PRP) ในหอ้งสมดุสาธารณะ เมืองลาฮอร ์ประเทศปากีสถาน โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อส ารวจการเผยแพรข่่าวสารและการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสาธารณะในเมืองลาฮอร ์ประเทศ
ปากีสถาน และเพื่อสรา้งความตระหนักรูส้  าหรบัผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นสารสนเทศในการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการเผยแพรข่่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์ซึ่งเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยใช้
แบบสมัภาษณเ์ป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู เพื่อใหท้ราบความคิดเห็นและการรบัรูข้อง
บรรณารกัษ์ท่ีถกูคดัเลือกใหต้อบแบบสมัภาษณ ์ผลการวิจยัพบว่า หอ้งสมดุสาธารณะในเมืองลา
ฮอรไ์ม่คอ่ยมีการเผยแพรข่่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์ผูว้ิจยัจงึไดเ้สนอแนะใหมี้การสง่เสรมิการ
สรา้งความตระหนกัรูใ้นกลุม่บรรณารกัษเ์ก่ียวกบัการใชว้ิธีการเผยแพรแ่ละการประชาสมัพนัธเ์พื่อ
การรกัษาภาพลกัษณแ์ละสรา้งทศันคติท่ีดีในเชิงบวกตอ่หอ้งสมดุ นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัไดเ้สนอแนะ
ใหมี้การศกึษาวิจยัในลกัษณะเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ียงัไมไ่ดท้  าการศกึษา 
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  เอแลนซารี (Alansari, 2013) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง การประชาสมัพันธ์ของหอ้งสมุด
มหาวิทยาลยัในกลุ่มประเทศคณะมนตรีความรว่มมือแห่งอ่าวอาหรบั (GCC) โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อศกึษาลกัษณะและขอบเขตของกิจกรรมการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ  ซึ่งไดมุ้่งเนน้การท า
ความเขา้ใจเก่ียวกับการด าเนินงานและการประชาสัมพันธ์ดา้นทรพัยากรสารสนเทศและการ
บริการสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจและด าเนินการวิจัย 2 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม และขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการอภิปราย
กลุ่มย่อย (Focus Group) ตามผลท่ีไดจ้ากการส ารวจ ผลการวิจยั พบว่า หอ้งสมดุมหาวิทยาลยั
โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการประชาสมัพนัธ์มีความส าคญัต่อหอ้งสมดุ แต่ไม่มีหน่วยหน่วยงานหรือ
แผนกท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน มีพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ประชาสมัพนัธจ์  านวนนอ้ย และไม่มีพนกังานปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธแ์บบเต็มเวลา ส าหรบัช่อง
ทางการสื่อสารท่ีส าคัญ ไดแ้ก่ เว็บไซตข์องห้องสมุด การส่งจดหมายแบบดั้งเดิม ป้ายนิเทศ 
กระดานข่าว คู่มือ/แผ่นพับแนะน าการใช้ห้องสมุด นอกจากนีย้ังพบว่า การด าเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ท่ี มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันปัญหาหลักในการด าเนินงานของห้องสมุด
มหาวิทยาลยั ซึ่งผลการวิจยัท่ีไดส้ามารถน ามาใชใ้นการวางแผนและพฒันางานประชาสมัพนัธ์
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรบั ผูว้ิจัยได้
เสนอแนะว่าการวิจยัเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุมหาวิทยาลยันัน้มีเพียงในประเทศท่ี
ก าลงัพฒันา จึงควรส่งเสริมความเขา้ใจและสรา้งความตระหนกัในการประชาสมัพนัธห์อ้งสมุด
มหาวิทยาลยัใหค้รอบคลมุทั่วโลก และศกึษาวิธีการประชาสมัพนัธท่ี์สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
นอกจากนี ้ยังไดเ้สนอแนะใหท้ าการประชาสัมพันธ์ดว้ยสื่อสังคมออนไลนเ์พื่อส่งเสริมการใช้
ทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารของหอ้งสมดุ 
  กูเรล และ คาแวค (Gurel & Kavak, 2010) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง แนวคิดแบบจ าลอง
การประชาสมัพนัธใ์นพิพิธภณัฑ ์โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อน าเสนอแนวคิดในการพฒันาแบบจ าลอง 
(Model) การประชาสมัพนัธท่ี์เหมาะสมส าหรบัพิพิธภณัฑ ์โดยไดอ้า้งอิงจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ Contingency Model ท่ีถกูพฒันาขึน้ส  าหรบัการปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธใ์นพิพธิภณัฑ ์โดย
แบบจ าลองนีอ้า้งถึงระดบัการจดัการตามทิศทางการตลาด และระดบัความสนใจของสาธารณชน 
ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลของโปรแกรมการประชาสมัพนัธใ์นพิพิธภณัฑ ์ระดบั
ความสนใจของสาธารณชนเป็นตวัแปรท่ีมีการควบคมุ แบบจ าลองแสดงใหเ้ห็นว่าประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมการประชาสมัพนัธใ์นพิพิธภณัฑข์ึน้อยู่กบัปัจจัยส าคญั 2 ประการ แมว้่าระดบัความ
สนใจของสาธารณชนอาจดเูหมือนจะไม่สามารถควบคมุได ้แตม่นัสามารถท่ีจะควบคมุไดก้่อนท่ีจะ
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เกิดผลกระทบในเชิงลบ โดยท่ีผูจ้ดัการจะท าการเปลี่ยนระดบัทิศทางตลาดของตวัเองดว้ยการปรบั
กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธใ์หส้าธารณชนเป็นผูก้  าหนดเปา้หมายท่ีขึ ้นอยู่กบัระดบัความสนใจของ
สาธารณชน แบบจ าลองนีถู้กออกแบบมาเฉพาะส าหรับพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นแบบจ าลองการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีไดร้บัการยอมรบัเป็นครัง้แรกส าหรบัพิพิธภัณฑ ์และเป็นแบบจ าลองท่ีมีการ
ตระหนกัถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์
  นิว เซห์ (Nwezeh, 2010)  ได้ท าการวิจัย เรื่ อง  การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไนจีเรีย: กรณีศึกษา ห้องสมุดเฮเซกิ อลูวาซามิ (Hezekiah 
Oluwasanmi) มหาวิทยาลยัโอบาเฟม่ี อาโวโลโว โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจในการ
ประชาสมัพนัธ์ส  าหรบัหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษาทั่วโลก และเพื่อใหค้วามรูแ้ก่บรรณารกัษ์ นัก
สารสนเทศ/นกัวิเคราะห ์และผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุเก่ียวกบัการใชป้ระโยชนจ์ากการประชาสมัพนัธ์
และการตลาดบรกิารของหอ้งสมดุ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศกึษา จ านวน 180 คน จากมหาวิทยาลยัโอบาเฟม่ี อาโวโลโว เมือง Ile-Ife รฐั
โอซุน ประเทศไนจีเรีย ทัง้นีไ้ดร้บัแบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 150 ชดุ ผลการวิจยัพบว่า รอ้ยละ 
40 ของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามไม่ทราบว่าจะคน้หาทรพัยากรสารสนเทศในสาขาวิชาของ
ตนเองไดจ้ากต าแหน่งใดภายในหอ้งสมดุ และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของเจา้หนา้ท่ี
หอ้งสมดุในระดบันอ้ยมาก ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่าการตลาดและการส่งเสริมการใชบ้ริการของหอ้งสมดุไม่
เพียงพอท่ีจะดงึดดูความสนใจของผู้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ ดงันัน้หอ้งสมดุจึงจ าเป็นตอ้งท่ีจะตอ้งเพิ่ม
บทบาทในดา้นการตลาดและการส่งเสรมิการใชบ้รกิารและเพิ่มพนูทกัษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ากขึน้ ผูว้ิจยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้นี ้คือ ควรเพิ่มพูนความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธแ์ละวิธีการท่ีสามารถน ามาใชใ้นการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์
ของหอ้งสมดุ นอกจากนีย้งัเสนอแนะใหส้รา้งความตระหนกัในการใชท้รพัยากสารสนเทศและควร
ใชเ้ว็บไซตห์อ้งสมดุเพ่ือสง่เสรมิการใชบ้รกิารและกิจกรรมของหอ้งสมดุ 
 

 งานวจิัยในประเทศ 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการ
สารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนนี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและทบทวนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในประเทศไทย โดยพบว่า มีงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชาสัมพันธ์ของหอ้งสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไม่มากนกั โดยสว่นใหญ่จะเป็นผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งผลการวิจัยจะท าให้มองเห็น
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ภาพรวมของการด าเนินงานประชาสมัพนัธท์ัง้องคก์ารและมีความสอดคลอ้งกับการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษา ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการจดัแบ่งผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษาทัง้
ภาครฐัและเอกชน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสมัพนัธข์องสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภาครฐั
และเอกชน โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธห์้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน 
  สจิุตรา สีหาอาจ, สมชาย วรญัญานไุกร, และ ศมุรรษตรา แสนวา (2561, น. 99) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการจดับริการสารสนเทศเชิงรุก ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ และ
ปัญหาอปุสรรคในการจดับรกิารสารสนเทศเชิงรุกของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ทัง้นี ้ไดป้รากฏ
ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ โดยไดศ้กึษาปัญหาและอปุสรรคในการ
ใหบ้ริการเชิงรุกของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า การประชาสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดในการ
จัดบริการสารสนเทศเชิงรุกยงัไม่ทั่วถึง เน่ืองจากการประชาสมัพนัธไ์ม่ตรงกับกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ี
หลากหลาย ปา้ยประชาสมัพนัธอ์ยูใ่นมมุท่ีไม่มีผูใ้ชบ้รกิารผา่น การรณรงคก์ารใชห้อ้งสมดุยงันอ้ย
เกินไป และบคุลากรมีจ ากดั ท าใหก้ารจดับรกิารสารสนเทศขาดความตอ่เน่ือง สว่นในดา้นสภาพ
การจดับรกิารสารสนเทศเชิงรุกนัน้พบว่า มีการใหบ้รกิารสอนการรูส้ารสนเทศ บรกิารตอบค าถาม
และช่วยคน้ควา้ บรกิารสืบคน้ขอ้มลู และปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ในการจดับรกิารสารสนเทศ
เชิงรุก ไดแ้ก่ หอ้งสมดุมีการววางแผนการใหบ้รกิารเชิงรุก มีการใหค้วามส าคญักบัผูใ้ชบ้ริการเป็น
หลัก ผูใ้ห้บริการมีจิตส านึกในการใหบ้ริการ รวมถึงการมีความรู ้ความสามารถ ทักษะความ
ช านาญ การมีทรพัยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
  วงศกร ชยัรตันะถาวร, แววตา เตชาทวีวรรณ, และ สมชาย วรญัญานไุกร (2557) ได้
ท าการศกึษาเรือ่ง การวิเคราะหก์ารใชเ้ฟซบุ๊กของหอ้งสมดุสถาบน้อดุมศกึษาในประเทศไทย โดยมี
วตัถปุระสงคใ์นการวิจยัท่ีครอบคลมุการศกึษาเนือ้หาท่ีน าเสนอ รูปแบบการน าเสนอ ลกัษณะการ
ใช้เฟซบุ๊ก นโยบายและกลยุทธ์การใช้เฟซบุ๊กของหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
รวมถึงการเปรียบเทียบการตอบสนองของสมาชิกเฟซบุ๊กจ าแนกตามตวัแปรเนือ้หาท่ีน าเสนอกบั
รูปแบบการน าเสนอ และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะการใชเ้ฟซบุ๊กกบัการตอบสนองของ
สมาชิกเฟซบุ๊ก กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ไดแ้ก่ หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษาท่ีใชเ้ฟซบุ๊กอย่างเป็น
ทางการ และผูร้ ับผิดชอบเฟซบุ๊กห้องสมุดท่ีมีการตอบสนองสูงสุด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลและแบบ
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สมัภาษณ ์ผลการวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาน
นัน้พบวา่ การน าเสนอเนือ้หาบนเฟซบุ๊กของหอ้งสมดุมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการประชาสมัพนัธข์่าวสาร
และกิจกรรมหอ้งสมดุ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร ซึ่งผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็น
ว่า รูปแบบของการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุยงัคงตอ้งพฒันาและปรบักลยทุธเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบั
บทบาทของหอ้งสมดุในบรบิทของสงัคมยคุดิจิทลัตอ่ไป  
  กมลทิพย ์ณ สงขลา (2555) ไดศ้ึกษาการใช้อินเทอรเ์น็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยั โดยศกึษาการใชแ้ละปัญหาการใชอ้ินเทอรเ์น็ตเพื่อการประชาสมัพนัธข์อง
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยั ตามทศันคติของผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธใ์นการใชส้ื่ออินเทอรเ์น็ตเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลยัของรฐัและเอกชนทั่วประเทศ ผลการวิจยัพบว่า ในดา้นปัญหาการใชส้ื่ออินเทอรเ์น็ต
เพื่อการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ผูป้ฏิบตัิงานมีปัญหาการใชอ้ินเทอรเ์น็ตใน
การประชาสมัพนัธ ์โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุ คือ หอ้งสมดุมีจ านวนผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ์
นอ้ย รองลงมา คือ ดา้นประสบการณข์องผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธท่ี์ยงัมีประสบการณน์อ้ย ดา้น
ความเหมาะสมของผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ ์ตามล าดบั 
  กัลยา ตันจะโร (2555) ไดศ้ึกษาการใชส้ื่อสังคมเพื่อการประชาสัมพันธ์หอ้งสมุด
มหาวิทยาลยัทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยเนน้ศึกษาทางดา้นวตัถุประสงคข์องการประชาสมัพนัธ์ 
ประเภทของสื่อสงัคม เนือ้หาท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์การประเมินผล และปัญหาการใชส้ื่อสงัคม
เพื่อการประชาสมัพนัธ ์ผลการวิจยัพบว่า ดา้นวตัถปุระสงคก์ารใชส้ื่อสงัคมนัน้ สว่นใหญ่หอ้งสมดุ
มีการใชส้ื่อสงัคมเพื่อสื่อสารกับผูใ้ชบ้ริการทุกท่ีทุกเวลา ดา้นผูร้บัผิดชอบพบว่า บรรณารกัษ์เป็น
ผูร้บัผิดชอบหลกัในการใชส้ื่อสงัคม โดยสื่อท่ีถกูน ามาใชใ้นการประชาสมัพนัธม์ากท่ีสดุ คือ เฟซบุ๊ก 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกใชส้ื่อสงัคม คือ สามารถใชง้านง่าย ดา้นเนือ้หาท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์
มากท่ีสดุ คือ การแนะน าบรกิารของหอ้งสมดุ ดา้นการประเมินผล หอ้งสมดุมีการประเมินผลแตย่งั
ไม่มากนกั  และมีการใชแ้บบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของผูใ้ชบ้รกิารจากการจดักิจกรรม
ในแต่ละครัง้ ดา้นปัญหาการใชส้ื่อสงัคมเพื่อการประชาสมัพนัธพ์บว่า หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัโดย
ส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดนโยบายการใช้สื่อสังคมไว้อย่างชัดเจน จ านวนบุคลากรปฏิบัติ งาน
ประชาสมัพนัธไ์ม่เพียงพอ ไม่มีการน าผลการประเมินมาใชเ้พื่อพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน
อยา่งจรงิจงั และปัญหาขาดการจดักิจกรรมใหผู้ใ้ชบ้รกิารมีสว่นรว่มบนสื่อสงัคม 
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  พรทิพย ์แยงค า (2553) ไดศ้ึกษาการใชส้ื่อของผูป้ฏิบตัิงานเพื่อการประชาสมัพนัธ์
หอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรฐั โดยศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ื่อของผูป้ฏิบัติงาน 
รวมถึงการศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ ผลการวิจยัพบว่า 
ดา้นสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ สื่ออินเทอรเ์น็ต และมีการใช้สื่ออ่ืน ๆ ในการ
ประชาสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สื่อสิ่งพิมพ ์สื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส ์สื่อกิจกรรม สื่ อ
โสตทัศนวัสดุ และสื่อมวลชน ดา้นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ื่อนั้น พบว่า ปัจจัยส าคัญ คือ 
กลุ่มเป้าหมาย รองลมา คือ ดา้นวตัถุประสงค ์และลกัษณะของสื่อ ส่วนปัญหาในการใชส้ื่อของ
ผูป้ฏิบตัิงานท่ีพบมากท่ีสดุ คือ ดา้นบคุลากร ซึง่ผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธมี์ภาระงานอ่ืน ท าใหไ้ม่
มีเวลาในการปฏิบตัิงานดา้นประชาสมัพนัธไ์ดอ้ย่างเต็มท่ี ปัญหาดา้นงบประมาณท่ีไม่ได้จดัสรรไว้
อย่างชัดเจน ปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวมถึงสื่อท่ีใชไ้ม่ดึงดูดความสนใจของ
กลุม่เปา้หมาย 
  ศุภษร พิริยะการสกุล (2553) ไดศ้ึกษากลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ของ
องคก์รท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ และผลตอบรบัการประชาสัมพันธ์ขององคก์รท่ีส่งเสริม
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ จ านวน 3 องค์กร ได้แก่ ส  านักงานอุทยานการเรียนรู ้(TK Park) ศูนย์
สรา้งสรรคง์านออกแบบ (TCDC) และสถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรยีนรูแ้ห่งชาติ (NDMI) กลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูร้บัผิดชอบดา้นการสื่อสารองคก์ร การตลาด และการประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้ผู้
ท่ีเคยใชบ้ริการขององคก์รท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์จากทัง้ 3 องคก์ร ผลการวิจยัพบว่า กล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ท่ีน ามาใช้ ไดแ้ก่ กลยุทธ์การใช้สื่อผสมผสาน กลยุทธ์การใช้สื่อเจาะ
กลุม่เปา้หมาย กลยทุธค์วามรว่มมือกบัพนัธมิตร กลยทุธก์ารสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัสื่อมวลชน 
กลยทุธป์ากตอ่ปาก และกลยทุธก์ารยืมความสนใจ สว่นกลวิธีการประชาสมัพนัธท่ี์ทัง้ 3 องคก์ร ได้
น ามาใชง้านนัน้ ประกอบดว้ย สื่อมวลชน เช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัแถลงข่าว การสง่
ข่าวหรือแจกข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อเฉพาะกิจ เช่น โปสเตอรโ์ฆษณา ป้ายผ้าโฆษณา ป้าย
สติก๊เกอร ์คูมื่อ, สื่อใหม่ เช่น เว็บไซตอ์งคก์ร อีนิวส ์ยทูบู เฟซบุ๊ก และสื่อกิจกรรม เช่น การสมัมนา 
การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เทศกาล ส าหรบัผลตอบรบัการประชาสมัพนัธ ์พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่น
ใหญ่เปิดรบัข่าวสารประชาสมัพนัธท์างสื่อใหม่ และในดา้นการเปิดรบัข่าวสารประชาสมัพนัธโ์ดย
แยกตามประเภทของสื่อ พบว่า ทางสื่อมวลชนมีการเปิดรบัข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากนิตยสาร 
สื่อเฉพาะกิจมีการเปิดรบัข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากคู่มือ แผ่นพบั แนะน าองคก์รและกิจกรรมใน
ภาพรวม ทางสื่อใหม่มีการเปิดรบัข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเว็บไซตอ์งคก์รและภาพรวมการ
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ด าเนินงาน สื่อกิจกรรมมีการเปิดรบัข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากนิทรรศการ และสื่อบุคคลมีการ
เปิดรบัข่าวสารประชาสมัพนัธจ์ากเพื่อนเป็นสว่นใหญ่ 
  นัสฤมล มาเจริญ (2550) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัในประเทศไทย ดา้นสภาพการด าเนินงานรวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคของ
การประชาสมัพนัธ ์ตลอดจนน าเสนอแนวทางในการประชาสมัพนัธ ์ผลการวิจยัพบว่า หอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศึกษาส่วนใหญ่ด าเนินงานประชาสมัพนัธโ์ดยจดัตัง้คณะท างาน ซึ่งมีตวัแทนจากทกุ
ฝ่ายร่วมกนัรบัผิดชอบ ผูร้บัผิดชอบงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาส่วนใหญ่เป็น
บรรณารกัษ์ซึ่งไม่มีวุฒิการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับงานประชาสมัพันธ์ แต่เคยเขา้รบัการฝึกอบรม 
สมัมนา และดงูาน ดา้นการประชาสมัพนัธเ์ป็นครัง้คราวจากหน่วยงานหรอืงคก์รแห่งอ่ืน ทัง้ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั ดา้นงบประมาณไดม้าจากการขออนุมตัิเป็นครัง้คราว มีการก าหนด
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์โดยผูบ้ริหารและผูร้บัผิดชอบจากผูใ้ชบ้ริการ ส่วนวิธีการ
ประชาสมัพนัธท่ี์ใชใ้นปัจจุบนั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ รบัเป็นสถานท่ีฝึกงานใหแ้ก่นิสิต/นกัศึกษา
และบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน เพื่อสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีในการบริการสังคม สื่อท่ีใช้ในการ
ประชาสมัพนัธท์ัง้ภายนอกและภายในปัจจบุนั ซึง่มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ คือ เว็บไซตข์องหอ้งสมดุ ปัญหา
และอปุสรรคในการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในปัจจบุนัโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยพบว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ผูบ้ริหารหอ้งสมดุไม่เห็นความส าคญั
หรือไม่ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หอ้งสมุด ดา้นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ การส่งเสริมใหบุ้คลากรของหอ้งสมุดมีความเช่ียวชาญและมีจิตส านึกในการ
ใหบ้รกิาร และการสื่อสารท่ีควรใชใ้นการประชาสมัพนัธท์ัง้ภายนอกและภายในของหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ 
การสื่อสารผ่านเว็บไซตห์อ้งสมดุ   
  เจนต ์คนัทะ (2551) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัการบรหิารงานประชาสมัพนัธข์องส านกั
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาและอปุสรรคการบรหิารงานประชาสมัพนัธใ์น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการวางแผน 
ดา้นโครงสรา้งองคก์ร ดา้บคุลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นการปฏิบตัิงาน และดา้นการประเมินผล 
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริหารงานประชาสมัพนัธโ์ดยรวมทัง้ 6 ดา้นนัน้ ไดมี้การปฏิบตัิงาน
จริง ซึ่งดา้นท่ีผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธเ์ห็นว่ามีการด าเนินงานมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การปฏิบตัิงาน
ประชาสมัพนัธ ์ดา้นนโยบายและการวางแผนมีความคิดเห็นวา่มีการด าเนินงานในระดบัปานกลาง 
สว่นดา้นอ่ืน ๆ มีการด าเนินงานในระดบันอ้ย สิ่งท่ีผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธค์าดหวงัมากท่ีสดุ คือ 
ใหมี้การปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ์ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก่  
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ขาดหน่วยงานรบัผิดชอบการบรหิารงานประชาสมัพนัธโ์ดยเฉพาะ นอกจากนีผ้ลการวิจยัยงัพบว่า
ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในงานบริการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมีความคิดเห็นสอดคล้องกับการ
บริหารงานประชาสมัพนัธท่ี์ก าหนดไว ้และผลจากการวิจยัสามารถน าไปพฒันาแนวทางในการ
บรหิารงานประชาสมัพนัธไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน 
  วรรณี เบญ็จวฒันาผล, นงพงา ลีลายนะ, และ ดิเรก ธรรมารกัษ ์(2560, น. 135-140) 
ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การบริหารงานประชาสมัพนัธใ์นมหาวิทยาลยัเอกชน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
วิเคราะหล์กัษณะการบริหารงานประชาสมัพนัธ์ในมหาวิทยาลยัเอกชน ผลการวิจัยพบว่า การ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีประสบความส าเร็จในการน าไปใช้กับมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น 
ประกอบดว้ย การมีนโยบายท่ีชดัเจน การจดักิจกรรมและวิธีการท่ีหลากหลาย การใชเ้ครือ่งมือและ
ช่องทางการสื่อสารท่ีทนัสมยั มีเครือข่ายการประสานงานในการประชาสมัพนัธ์ การมีความคิด
ริเริ่มสรา้งสรรคท่ี์แตกต่าง ความพรอ้มขององคก์รและบุคลากร การมีส่วนร่วมของผูน้  า และการ
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัสื่อมวลชน 

  ศิรวิรรณ จลุทบั และ จินตนา ตนัสวุรรณนนท์ (2558, น. 175-194)  ไดท้  าการศกึษา
เรื่อง กลยุทธ์การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกของสถาบนัอุดมศึกษา เขตภูมิศาสตรภ์าคใต ้และศึกษา
ปัจจยัความส าเร็จของการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก ผลการวิจยัสรุปไดว้่า กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ์
เชิงรุก ประกอบดว้ย การมีนโยบายการด าเนินงานประชาสมัพันธ์ท่ีชัดเจน การมีกิจกรรมและ
วิธีการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายตามเป้าหมาย การมีเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารท่ี
หลากหลายทนัสมยั มีการสรา้งเครือข่ายในการติดต่อประสานงานเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์  การมี
ความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์ใชเ้ทคนิควิธีการประชาสมัพนัธท่ี์แตกตา่งและมีความโดดเดน่ นอกจากนี้
ยงัพบว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จของการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ประกอบดว้ย การมีนโยบายและ
เป้าหมายท่ีชัดเจน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติรวมถึงวิสัยทัศนข์องผูน้  า การมีความพรอ้มของ
องคก์รและบคุลากรท่ีมีความรูต้รงสายงาน มีการสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่บคุลากร การมีสว่นรว่ม
ของผูน้  าและบคุลากร การใชช้่องทางการประชาสมัพนัธท่ี์มีความหลากหลายและทนัสมยั และมี
กิจกรรมสื่อมวลชนสมัพนัธเ์พื่อสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสื่อมวลชน 
  พธูร  าไพ ประภัสสร (2557)  ได้ท าการวิจัยเ ก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารงาน
ประชาสมัพนัธม์หาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยศกึษาสภาพปัญหาและปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานประชาสมัพนัธ ์การพฒันากลยทุธก์ารบรหิารงานประชาสมัพนัธ ์และ
การประเมินกลยทุธก์ารบรหิารงานประชาสมัพนัธ ์ผลการวิจัยพบว่า สภาพการประชาสมัพนัธใ์น
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ดา้นผูร้บับรกิารสว่นใหญ่นัน้มีการสอบถามขอ้มลูตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั โดยการตดิตอ่สอบถาม
กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธโ์ดยตรง ข่าวประชาสมัพนัธท่ี์ไดร้บัเป็นข่าวการด าเนินงานในดา้น
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั และรบัรูข้่าวสารจากสื่ออินเทอรเ์น็ต ป้ายประชาสมัพนัธ ์เคเบิล้ทอ้งถ่ิน 
ส่วนปัญหาการประชาสมัพนัธ ์พบว่า จ านวนผูใ้หบ้ริการไม่เพียงพอ ข่าวการประชาสมัพนัธไ์ม่ มี
ความหลากหลายและไม่น่าสนใจ สื่อในการประชาสมัพนัธข์าดประสิทธิภาพและไม่หลากหลาย 
สื่อและเนื ้อหาท่ีประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ด้านสภาพการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์ มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน มีโครงสรา้งองคก์ร มีการสรา้ง
แรงจงูใจในการท างาน และสรา้งเครือข่ายความรว่มมือระหว่างหน่วยงาน ส่วนปัญหาพบว่า ขาด
การมีส่วนรว่มในการวางแผนงานประชาสมัพนัธ ์งบประมาณและบคุลากรมีไม่เพียงพอ ขาดการ
บรหิารจดัการท่ีสะดวกและรวดเรว็ ขาดความรว่มมือจากคณะกรรมการ บคุลากรไม่มีความสนใจ
และไม่เขา้ใจงานประชาสมัพนัธ ์ไม่มีระบบและทีมงานติดตามประเมินการท างาน  ดา้นกลยทุธ์
การบรหิารงานประชาสมัพนัธท่ี์พฒันาขึน้ประกอบดว้ย วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  เปา้ประสงค ์ประเด็น
กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด และมาตรการ ส่วนผลการวิจัยเก่ียวกับการประเมินกลยุทธ์ พบว่ากลยุทธ์ท่ี
พฒันาขึน้นัน้ มีความเป็นประโยชน ์มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
  ภาสกร ศรสีวุรรณ และ ณฏัฐ์ชดุา วิจิตรจามร ี(2556) ไดท้  าการวิจยัเรือ่ง กลยทุธแ์ละ
ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษากลยทุธแ์ละประสิทธิผลการประชาสมัพนัธข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรตันโกสินทร ์ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน แบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใชว้ิธีการสมัภาษณแ์บบเจาะลึกกบับุคลากรในส านกังาน
ประชาสมัพนัธแ์ละวิเทศสมัพนัธ ์ส่วนท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี ผลการวิจยัพบว่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทรไ์ดด้  าเนินการ
ประชาสมัพนัธโ์ดยใชก้ลยทุธก์ารประชาสมัพนัธต์ง่ ๆ ไดแ้ก่ กลยทุธส์ื่อมวลชนสมัพนัธ ์กลยทุธก์าร
เผยแพรข่่าวสาร กลยทุธก์ารใชส้ื่อท่ีหลากหลาย โดยการเผยแพรข่่าวสารผ่านสื่อประชาสมัพนัธ ์3 
ประเภท ไดแ้ก่ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล ซึ่งมีการน าสื่อประชาสมัพนัธ์จากแต่ละ
ประเภทมาใชใ้นการด าเนินงานประชาสมัพนัธร์วมทัง้สิน้ จ านวน 14 สื่อ ส  าหรบัการวดัประสิทธิผล
ของการประชาสัมพันธ์นั้น วัดจากการเปิดรบัข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สื่อท่ีมีการเปิดรบัมากท่ีสุด คือ เว็บไซตข์องมหาวิทยาลยั สื่อท่ีมี
ความพงึพอใจมากท่ีสดุ คือ สื่ออินเทอรเ์น็ต 
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  จอย ทองกล่อมสี (2550) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง กลยุทธก์ารประชาสมัพนัธ ์การรบัรู ้
ข่าวสาร และภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาปัญหา 
อปุสรรคการรบัรูข้่าวสาร และภาพลกัษณ ์ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการด าเนินงานประชาสมัพนัธน์ัน้
ใชก้ลยุทธ์เชิงรบัเป็นหลกั และกลยุทธ์เชิงรุกเป็นรอง โดยก าหนดกลยุทธ์รองรบั 3 กลยุทธ์หลกั 
ไดแ้ก่ กลยุทธก์ารใชส้ื่อประชาสมัพนัธ ์กลยุทธก์ารน าเสนอสารประชาสมัพนัธ ์และกลยุทธก์าร
ประสานความรว่มมือ ดา้นปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์พบว่า มีปัญหา
เก่ียวกับโครงสรา้งองคก์ร การจดัระบบภายในหน่วยงาน ปัญหาดา้นขอ้มลู และปัญหาเก่ียวกบั
นโยบายการจดัท าแผนกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์ดา้นการรับรูข้่าวสารเก่ียวกบัคณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จากสื่อโทรทัศน ์หนังสือพิมพ ์และอินเทอรเ์น็ต 
ตามล าดับ แต่เป็นการรับรูใ้นระดับต ่า ซึ่งการรับรูข้่าวสารมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารใชส้ื่อมวลชน (โทรทศันแ์ละหนงัสือพิมพ)์ และสื่อเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ 
อินเทอรเ์น็ต ในดา้นภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า เป็น
ภาพลักษณ์เชิงบวกและมีความสัมพันธ์กับการรับรู ้ข่าวสารเก่ียวกับคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
  ประอรพิชญ ์คจัฉวฒันา และ สรุตัน ์เมธีกุล (2550) ไดท้  าการศกึษาเก่ียวกบับทบาท
และกลยทุธง์านประชาสมัพนัธม์หาวิทยาลยัของรฐั ศกึษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาถึงการด าเนินบทบาทงานประชาสมัพนัธ ์ทัง้ภายนอก
และภายในองค์กร รวมทั้งกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีน ามาใช้กับ
กลุ่มเปา้หมายหลกัของมหาวิทยาลยั ผลการศกึษาพบว่า นโยบายงานประชาสมัพนัธใ์นดา้นการ
สื่อสารใหก้ลุ่มเปา้หมายทัง้ภายในและภายนอกองคก์รนัน้ ใชว้ิธีการเผยแพรข่่าวสู่กลุ่มเปา้หมาย
เป็นหลกั โดยมีการเลือกใชส้ื่อท่ีเหมาะสมและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสดุ ดา้น
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนั้น มีการก าหนดสายการบังคับบัญชาสัน้ เพื่อให้
หน่วยงานประชาสมัพนัธ์มีความคล่องตวัในการด าเนินงาน ในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีส  าคัญ ได้แก่ งบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอ การบริหารจัดการสื่อ
ประชาสมัพนัธย์งัไมมี่ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และบคุลากรภายในองคก์รไม่คอ่ยใหค้วามรว่มมือใน
การด าเนินงานประชาสมัพนัธข์ององคก์ร ในดา้นกลยทุธง์านประชาสมัพนัธ ์ในสว่นภายในองคก์ร
ควรส่งเสริมการจดักิจกรรมสานสมัพนัธภ์ายในองคก์ร และสรา้งเครือข่ายงานประชาสมัพนัธใ์ห้
กระจายไปยงักลุม่บคุลากรทกุกลุม่ เพื่อสรา้งทศันคตแิละความเขา้ใจอนัดีตอ่องคก์ร ตลอดจนเพื่อ
ปอ้งกนัความเขา้ใจผิดท่ีเกิดขึน้ในองคก์ร สว่นกลยทธง์านประชาสมัพนัธภ์ายนอกองคก์ร ทางกอง
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ประชาสมัพนัธใ์หค้วามส าคญักบัการสรา้งระบบการส่งข่าวใหก้บัสื่อมวลชนในรูปแบบท่ีสมบรูณ ์
ใหส้ื่อมวลชนพรอ้มท่ีจะน าไปเผยแพร่ไดเ้ลยมากท่ีสดุ และก าหนดใหมี้ต าแหน่งผูส้ื่อข่าวประจ า
กองประชาสัมพันธ์เพื่อท าหน้าท่ีในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และด าเนินการจัดส่งไปยัง
สื่อมวลชนโดยเฉพาะ 
   
กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 การศกึษาเรือ่งการพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ
ของหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนี ้ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัยจากศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสมัพนัธ ์การจดัการเชิงกลยทุธ์ กลยทุธก์าร
สื่ อสารทางการประชาสัมพันธ์  สภาพการด า เนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนแนวทางในการสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ
ดว้ยวิธีการประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบตา่ง ๆ  
 ในดา้นการประชาสัมพันธ์นั้นผูว้ิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีกระบวนการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธ์มาพฒันาสู่กรอบแนวคิดของการวิจยั ซึ่งประกอบดว้ยกระบวนการด าเนินงาน 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวิจยั/การส ารวจขอ้มลูการประชาสมัพนัธ์ (Research) ดา้นการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์  (Advance Planning) ด้านการสื่ อสาร /การด า เนินงานประชาสัมพัน ธ์  
(Communication)  และดา้นการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ (Evaluation) (พนม คลี่ฉายา, 
2561, น. 14-16; ลดาวลัย ์ยมจินดา, 2555, น. 18-27; อภิชจั พกุสวสัดิ,์ 2556, น. 6-8) ตลอดจนศกึษา
ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ และวตัถปุระสงคข์องการประชาสมัพนัธ ์(Cutlip et al., 2006; 
Wilcox et al., 2015; กัญญา ศิริสกุล, 2552; ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2559; ดารณี พานทอง พาลุสุข, 
2556; ดารา รัชนิวัต, 2557; ธนวุฒิ นัยโกวิท, 2561; บุษบา สุธีธร, 2551; พนม คลี่ฉายา, 2561; 
ลดาวลัย ์ยมจินดา, 2555; วิมลพรรณ อาภาเวท, 2557)  
 ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการน าหลักและ
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธม์าใชใ้นการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ซึง่ประกอบดว้ยการวางแผน
กลยุทธ ์หลกัการก าหนดกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์กลวิธีในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์และ
การพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์(Gregory et al., 2014; Hill et al., 2017; Thompson et al., 
2016; Wheelen et al., 2018; เรวัตร ์ชาตรีวิศิษฎ์, 2554; ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2560; ธนาชัย สุข
วณิช และ พรชัย อรณัยกานท์, 2557; พิบูล ทีปะปาล และ ธนวฒัน ์ทีปะปาล, 2559; ลุกซ ์และ 
คอลลสิ, 2553; สดุใจ วนัอดุมเดชาชยั, 2556; สพุานี สฤษฎว์านิช, 2553)  
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 ดา้นการสื่อสารทางการประชาสมัพนัธน์ัน้ ผูว้ิจยัไดศ้กึษาในหวัขอ้ องคป์ระกอบของการ
สื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การใชก้ลยทุธก์ารสื่อสารในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ (Cutlip 
et al, 2006; ณฏัฐ์ชดุา วิจิตรจามรี, 2559; รุง่รตัน ์ชยัส าเรจ็, 2558; วาสิตา บญุสาธร, 2561) และ
ไดศ้ึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพันธ์ของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อ
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธต์าม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยศึกษาจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซึง่พบวา่ยงัมีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไมม่ากนกั  
 ผูว้ิจัยไดท้  าการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดและ
สถาบนัอุดมศึกษาทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยพบว่าผลการวิจัยส่วนใหญ่ท าใหท้ราบสภาพและ
ปัญหาในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของหอ้งสมุดและทราบประเด็นเก่ียวกับรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ ์การใชส้ื่อประชาสมัพนัธ ์และการจดับริการสารสนเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการใช้
บริการของหอ้งสมุด นอกจากนี้ยงัมีประเด็นต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมเนือ้หาดา้นการประชาสมัพนัธ์  
(Alansari, 2013; Gurel & Kavak, 2010; สจิุตรา สีหาอาจ และคนอ่ืน ๆ, 2561; วงศกร ชยัรตันะ
ถาวร และคนอ่ืน ๆ, 2557; กมลทิพย ์ณ สงขลา, 2555; พรทิพย ์แยงค า, 2553; ศภุษร พิริยะการ
สกลุ, 2553; เจนต ์คนัทะ, 2551; นสัฤมล มาเจรญิ, 2550; ) ซึ่งผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห ์สงัเคราะห ์และ
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงไดด้งัภาพตอ่ไปนี ้
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กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ์

เพื่อสง่เสรมิการใชบ้รกิาร

สารสนเทศของหอ้งสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 แสดงกรอบแนวคดิในการวิจยั การพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อสง่เสรมิ

การใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 

สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามแนวคิด 

กระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์4 ดา้น 

ประกอบดว้ย 

  1. การวิจยั/การส ารวจขอ้มลูการประชาสมัพนัธ ์  
      (Research) 
  2. การวางแผนการประชาสมัพนัธ ์(Advance   
      Planning) 
  3. การสื่อสาร/การด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์       
      (Communication) 
  4. การประเมินผลการประชาสมัพนัธ ์ 
      (Evaluation) 

ปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์อง

หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวจิัย 

 
 การวิจยันี ้ไดด้  าเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 ระยะ โดยมีขัน้ตอนด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดประชาการและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 1. การวิจยัระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ในการ
สง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ประชากรแบง่เป็น 2 กลุม่ 
ดงันี ้ 
  1.1 กลุม่ผูป้ฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ จ านวน 5 คน และผูป้ฏิบตัิงาน
ประชาสมัพนัธ ์จ านวน 10 คน รวมทัง้สิน้ 15 คน   
  1.2  กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุในปีการศึกษา 2562 ของหอ้งสมดุ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมาคม
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ ์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมารี , 2559)  จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  1) 
ส  านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต 2) ศูนยเ์รียนรูแ้ละหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์3) 
ส  านกัหอสมดุและศนูยก์ารเรียนรู ้มหาวิทยาลยักรุงเทพ 4) ส  านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
และ 5) ส  านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี รวมทัง้สิน้ จ านวน  86,664 คน (กระทรวง
การอดุมศกึษา  วิทยาศาสตร ์ วิจยัและนวตักรรม, 2563)  
 2. การวิจยัระยะท่ี 2 การพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธใ์นการส่งเสริมการใชบ้ริการ
สารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ไดแ้ก่ ผูท้รงคณุวฒุิประเมินรา่งกลยทุธ ์จ านวน 
5 คน  คดัเลือกผูท้รงคณุวฒุิดว้ยวิธีเจาะจง ตามเกณฑค์ณุลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้
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  2.1 ผู้บริหารห้องสมุด จ านวน 2 คน เป็นผู้ท่ีด  ารงต าแหน่งผู้อ  านวยการ รอง
ผูอ้  านวยการ หรือผูมี้หน้าท่ีรบัผิดชอบระดับสูงของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมี
ประสบการณใ์นการบรหิารงานหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ไม่ต  ่ากวา่ 5 ปี 
  2.2 ผู้ปฏิบัติงานดา้นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด จ านวน 1 คน เป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ี
รบัผิดชอบงานประชาสัมพันธ์หรือมีต าแหน่งเป็นบรรณารกัษ์ท่ีไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบัติงาน
เก่ียวกบัการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ โดยมีประสบการณป์ฏิบตัิงานดา้นการประชาสมัพนัธไ์ม่
ต  ่ากวา่ 2 ปี 
  2.3 ผูท้รงคณุวฒุิดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์จ านวน 1 คน เป็นผู้
ท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญในดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์และมีประสบการณใ์น
การท างานท่ีเก่ียวขอ้ง ไมต่  ่ากวา่ 10 ปี 
  2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 คน เป็นผู้ท่ีมีความรูค้วาม
เช่ียวชาญในดา้นการประชาสมัพนัธ ์และมีประสบการณใ์นการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง ไมต่  ่ากวา่ 10 ปี 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 1  มีดงันี ้    
  1. กลุ่มผูป้ฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารหอ้งสมดุจ านวน 5 คน และผูป้ฏิบตัิงาน
ประชาสัมพันธ์จ านวน 10 คน โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมดรวมทั้งสิน้ 15 คน  โดยก าหนด
เกณฑใ์นการเลือกดงันี ้
   1.1 ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ เป็นผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หรอืผู้
มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบระดับสูงของหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีประสบการณ์ในการ
บรหิารงานหอ้งสมดุ ไม่ต  ่ากวา่ 2 ปี  
   1.2 ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการประชาสมัพนัธ ์เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการ
ประชาสัมพันธ์หรือมีต าแหน่งเป็นบรรณารักษ์ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ โดยมีประสบการณป์ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธไ์ม่ต  ่ากวา่ 2 ปี 
  2. กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดในปีการศึกษา 2562 ของหอ้งสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ส  านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรงัสติ 2) ศนูยเ์รยีนรู ้
และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์3) ส  านักหอสมุดและศูนยก์ารเรียนรู ้มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 4) ส  านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม และ 5) ส  านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบุรี  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการใชต้ารางของเครจซี่และมอรแ์กน  (Krejcie & Morgan, 
1970, pp. 607-610) ซึ่งก าหนดไวว้่าจ านวนประชากรตัง้แต่ 100,000 คนขึน้ไป ขนาดตวัอย่าง
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เท่ากบั 384 คน ประกอบดว้ย นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย ์ 
ซึง่ไดข้อ้มลูจากการส ารวจสถิติเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ ในปีการศกึษา 2562  จ านวนทัง้สิน้  400 คน 
 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั     
  1. การวิจยัระยะท่ี 1 เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามเพื่อศกึษาสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยมีลกัษณะเป็นแบบตรวจ
รายการ (Checklist) แบบเติมค า (Completion) และแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ไดส้รา้งแบบสอบถามขึน้ 2 ชดุ เน่ืองจากการก าหนดประเด็นค าถามในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก
กลุม่ตวัอยา่งมีบรบิทท่ีแตกตา่งกนั ไดแ้ก่ แบบสอบถามส าหรบัผูบ้รหิาร/ผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมดุ และ
แบบสอบถามส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมือ ดงันี ้
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชาสมัพันธ์ การ
ด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์รวมถึงแนวทางในการสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุ  
   1.2 สรา้งแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและ
ปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ตามกรอบแนวคิดใน
การวิจยัท่ีก าหนดไว ้ดงันี ้ 
   ชุดท่ี 1 แบบสอบถามส าหรบัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมดุ ประกอบดว้ย 3 
สว่น ดงันี ้
    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
รายการและแบบเตมิค า 
    ตอนท่ี 2 สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 
    ตอนท่ี 3 ปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดม 
ศกึษาเอกชน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 
          ชดุท่ี 2  แบบสอบถามส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงันี ้
    ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ 
    ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปิดรบัข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 



  59 

    ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการใชบ้ริการหอ้งสมดุและปัญหา
การประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 
    ตอนท่ี 4 ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ มีลกัษณะเป็นแบบเติมค า 
  2. การวิจัยระยะท่ี 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินร่างกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน            
มีขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมือ ดงันี ้ 
   2.1 ผูว้ิจัยน าผลการวิจัยท่ีไดใ้นระยะท่ี 1 มาเป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มของการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดว้ยวิธี SWOT Analysis เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อปุสรรคในการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ และน าไปสูก่ารก าหนดประเด็นพฒันากลยทุธ์ 
   2.2 น าประเด็นพัฒนากลยุทธ์ท่ีได้จากข้อ 2.1 มาจัดท าร่างกลยุทธ์การ
ประชาสมัพนัธใ์นการสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดย
ก าหนดประเด็นกลยทุธต์ามกรอบแนวคิดกระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การวิจัย/การส ารวจข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการ
ด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ ดา้นการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์ ดา้นการสื่อสาร/การด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธ ์และดา้นการประเมินผลการประชาสมัพนัธ ์  
   2.3 จดัท าแบบประเมินรา่งกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อส่งเสริมการใชบ้ริการ
สารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  โดยก าหนดประเด็นการประเมินตามร่างกล
ยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1. แบบสอบถามสภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษา ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ ดงันี ้
   1.1 การหาความตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม (Content Validity) ผูว้ิจยัน า
แบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์และ
ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการประชาสมัพนัธ ์จ านวน 3 คน ตรวจสอบความครอบคลมุและความถูกตอ้ง
เชิงเนื ้อหา แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม ( Index of Item-Objective 
Congruence: IOC)  ผลประเมินแบบสอบถามทัง้ 2 ชดุ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.66-
1.00 ซึง่มากกว่า 0.50 ถือเป็นแบบสอบถามท่ีมีคณุภาพและสามารถน าไปเก็บขอ้มลูได ้และผูว้ิจยั
ไดป้รบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ   ซึ่งพบว่า แบบสอบถามชดุท่ี 1  
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(ส าหรบัผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุ) จากขอ้ค าถามจ านวน 63 ขอ้ ไดค้ะแนนตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปมีจ านวน 
56 ขอ้  ไดร้บัขอ้เสนอแนะใหป้รบัปรุงการใชภ้าษา การจดักลุม่เนือ้หาขอ้ค าถาม จ านวน 9 ขอ้ และ
มีขอ้ท่ีไดค้่าคะแนนไม่ถึง 0.50 จ านวน 8 ขอ้ จึงด าเนินการตัดออก และแบบสอบถามชุดท่ี 2 
(ส าหรบัผูบ้รหิาร/ผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมดุ) จากขอ้ค าถามจ านวน 74 ขอ้ ไดค้ะแนนตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปมี
จ านวน 70 ขอ้ ไดร้บัขอ้เสนอแนะใหป้รบัปรุงการใชภ้าษา การจดักลุม่เนือ้หาขอ้ค าถาม จ านวน 7 ขอ้  
   1.2 การหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม (Reliability) น าแบบสอบถามท่ี
ปรบัปรุงเรียบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร/ผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมุด จ านวน 30 คน และผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด 
จ านวน 30 คน แลว้น ามาค านวณค่าความเท่ียง โดยใชห้าค่าสมัประสิทธ์ิตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach Alpha Coefficient) ทั้ง 2 ชุด โดยก าหนดเกณฑ์ผ่าน คือ 0.75 ขึน้ไป ซึ่งผลการ
ค านวณค่าความเท่ียงทัง้ฉบบัชุดท่ี 1 ไดค้่าความเท่ียงเท่ากับ 0.87 และชุดท่ี 2 ไดค้่าความเท่ียง
เท่ากบั 0.96  ถือเป็นแบบสอบถามท่ีมีความเท่ียง สามารถน าไปเก็บขอ้มลูได ้
  2. แบบประเมินรา่งกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศ
ของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจัยไดน้  าแบบประเมินท่ีสรา้งขึน้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุม ก่อนน าส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตรจ์ านวน 3 ท่าน ตรวจความครอบคลุมของเนือ้หาและความสอดคลอ้งของ
ประเด็นการประเมิน  ซึง่ประกอบดว้ยประเด็นกลยทุธ ์4 ประเด็น และกลยทุธ ์10 กลยทุธ ์ ผลการ
ค านวณหาคา่ IOC โดยก าหนดเกณฑผ์า่น คือ 0.5 ขึน้ไป  พบวา่ขอ้ค าถามทัง้ 10 ขอ้ มีคา่ IOC อยู่
ระหวา่ง 0.66-1.00 ซึง่เป็นขอ้ค าถามท่ีใชไ้ด ้จากนัน้จงึน าแบบประเมินไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจรงิ  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดด้  าเนินการขอหนังสือรบัรองการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมส าหรบัโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รหัสโครงการวิจยั 
SWUEC-G-113/2562X  โดยไดร้บัการพิจารณาว่าเป็นโครงการวิจัยท่ีเขา้ข่ายยกเวน้การรบัรอง  
หมายเลขรบัรองท่ี SWEU/X/G-113/2562  เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 และหนังสือยืนยันการ
ยกเวน้การรบัรอง ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี  24 มิถนุายน 2562  ซึ่งการเก็บรวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ไดแ้ก่ 
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 1. การวิจัยระยะท่ี 1 การส ารวจความคิดเห็นผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบัติงาน และผูใ้ช้บริการ
หอ้งสมดุเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน มีขัน้ตอนการเก็บขอ้มลูดงันี ้
  1.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 
  1.2 ผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ณ หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน ์ 
โดยประสานงานกับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดเพื่อขอความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถาม ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 2562-มกราคม 2563 
 2. การวิจัยระยะท่ี 2 พัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการ
สารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยการจดัท าร่างกลยุทธก์ารประชาสมัพนัธ ์
และจัดท าแบบประเมินร่างกลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึน้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์และ
ผูท้รงคณุวุฒิดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์ าการตรวจแบบประเมิน จ านวน 5 
คน โดยมีขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
  2.1 ผูว้ิจยัติดต่อนดัหมายผูท้รงคณุวฒุิ ซึ่งประกอบดว้ย ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ จ านวน 2 
คน ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือบรรณารักษ์ จ านวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์จ านวน 1 คน และผูท้รงคณุวฒุิดา้นการประชาสมัพนัธ ์
จ านวน 1 คน รวมทัง้สิน้ จ านวน 5 คน โดยด าเนินการติดตอ่นดัหมายดว้ยตนเอง เม่ือผูท้รงคณุวฒุิ
ตอบรบั ผูว้ิจยัไดข้อออกหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนเุคราะหเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบประเมินรา่งกลยทุธ ์
  2.2 ผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งหนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญอย่างเป็นทางการและ
แบบประเมินรา่งกลยทุธ ์พรอ้มทัง้รายละเอียดเก่ียวกบัรา่งกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อส่งเสริม
การใชบ้ริการสารสนเทศของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ให้ผูท้รงคุณวุฒิทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) 
  2.3 เม่ือไดร้บัการตรวจแบบประเมินและขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุิเรยีบรอ้ยแลว้ 
ผูว้ิจยัน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมและจดัท ากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อสง่เสรมิการ
ใชบ้ริการสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนฉบบัจริง เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชนก์บัหอ้งสมดุตอ่ไป 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะหข้์อมูล 
 การวิจยัครัง้นี ้ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูทัง้ขอ้มลูเชิงปรมิาณและขอ้มลูเชิงคณุภาพ โดยมี
การวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
 1. การวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณ 
  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดร้บักลบัคืน มาตรวจสอบความสมบูรณใ์นการตอบ โดย
คัดแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และ
แบบสอบถามส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ จากนัน้ด าเนินการบนัทึกขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
  1.1 แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ ไดแ้ก่ ขอ้มูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยหาคา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ และน าเสนอในรูปตาราง 
  1.2 แบบสอบถามชนิดเติมค า ไดแ้ก่ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท าการ
วิเคราะหโ์ดยการจดักลุ่มขอ้ความหรือประโยค แลว้น าเสนอดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห ์และตาราง
ตามความเหมาะสม 
  1.3 แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่ ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเปิดรบัข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ ปัญหาในการใชบ้รกิารหอ้งสมดุและ
ปัญหาการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ ปัญหา
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แลว้น าเสนอในรูปตาราง โดยก าหนดคา่น า้หนกัคะแนนของค าตอบ 5 ระดบั ดงันี ้
   ตอบช่องมากท่ีสดุ  มีคา่คะแนนเท่ากบั 5 
   ตอบช่องมาก   มีคา่คะแนนเท่ากบั 4 
   ตอบช่องปานกลาง  มีคา่คะแนนเท่ากบั 3 
   ตอบช่องนอ้ย   มีคา่คะแนนเท่ากบั 2    
   ตอบช่องนอ้ยท่ีสดุ  มีคา่คะแนนเท่ากบั 1 
  1.4 น าผลการค านวณทางสถิติจากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่ามาแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาตามเกณฑ์การแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ (Criterion 
Reference)  5 ระดบั (วิเชียร เกตสุงิห,์ 2538) ดงันี ้ 
   คา่คะแนน 4.50-5.00  หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ 
   คา่คะแนน 3.50-4.49  หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมาก 
   คา่คะแนน 2.50-3.49  หมายถึง ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 
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   คา่คะแนน 1.50-2.49  หมายถึง ระดบัความคดิเห็นนอ้ย 
   คา่คะแนน 1.00-1.49  หมายถึง ระดบัความคดิเห็นนอ้ยท่ีสดุ 
  1.5 น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปตารางและการบรรยาย   
 2. การวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ  
  การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา มีขัน้ตอนดงันี ้(ชาย  โพธิสติา, 
2550) 
  2.1 การจัดระเบียบทางกายภาพของขอ้มูล ไดแ้ก่ การถอดไฟลบ์ันทึกเสียง และ
ขอ้มลูท่ีไดจ้ดบนัทกึมา แบบค าตอ่ค าและขดัเกลาภาษา แลว้ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู  
  2.2 การจดัเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีไดม้าจดัแยกตามกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู และจ าแนก
เนือ้หาตามประเดน็ท่ีไดเ้ก็บขอ้มลูมา 
  2.3 การจัดระเบียบเนือ้หาขอ้มูล ผูว้ิจัยไดอ้่านเนือ้หาทัง้หมดของขอ้มูล และเลือก
บนัทกึประเด็นหลกัจ าแนกตามกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูจนครบถว้น 
  2.4 การจดักลุ่มขอ้มลู น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการจ าแนกประเด็น มาจดักลุ่มตามเนือ้หา
เป็นหมวดหมู่  
  2.5 การสรุปและการตีความ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละตีความจากเนือ้หาท่ีไดจ้ากขอ้มลู 
สรุปและน าเสนอขอ้มลูในรูปตารางและบรรยาย    
  
 

 
 



 

บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
 การวิจยัเรื่อง การพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อส่งเสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนี้ ผู้วิจัยได้ด  าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ
ผลการวิจยัตามล าดบัตอ่ไปนี ้
  1.  สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
  2.  ผลการวิเคราะหข์อ้มลู  

 
สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวเิคราะหข้์อมูล 

x̅      หมายถึง  คา่คะแนนเฉลี่ย 
S.D. หมายถึง  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   
ผลการวเิคราะหข้์อมูล  
 สภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธข์องห้องสมุดถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 
 ในการศึกษาเก่ียวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิาร ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมดุ 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูปรากฏดงัตารางตอ่ไปนี ้
 1. สภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์จากความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการหอ้งสมุด 
  1.1  ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้ชบ้รกิารและการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ                                                        
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ตาราง 1  ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้ชบ้รกิารและการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. อาย ุ
    1.1  18-22 ปี 101 74.80 163 61.50 264 66.00 
    1.2   23-27 ปี 26 19.30 60 22.60 86 21.50 
    1.3   28-32 ปี 2 1.50 14 5.30 16 4.00 
    1.4   33-37 ปี 6 4.40 12 4.50 18 4.50 
    1.5   38-42 ปี 0 0.00 6 2.30 6 1.50 
    1.6  43 ปีขึน้ไป 0 0.00 10 3.80 10 2.50 
2. ประเภทผูใ้ชบ้รกิาร       
    2.1 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 124 91.90 186 70.20 310 77.50 
    2.2 นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 6 4.40 61 23.00 67 16.80 
    2.3 นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก 1 0.70 5 1.90 6 1.50 
    2.4  อาจารย ์ 4 3.00 13 4.90 17 4.30 
3. ความถ่ีในการเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ       
    3.1  1-2 วนั/สปัดาห ์ 31 23.00 76 28.70 107 26.80 
    3.2  3-4 วนั/สปัดาห ์ 21 15.60 36 13.60 57 14.30 
    3.3  5-6 วนั/สปัดาห ์ 10 7.40 15 5.70 25 6.30 
    3.4  ทกุวนั 11 8.10 7 2.60 18 4.50 
    3.5  ไมแ่น่นอน 62 45.90 131 49.40 193 48.30 
4. ความจ าเป็นของการประชาสมัพนัธใ์น  
    การด าเนินงานหอ้งสมดุ 

      

    4.1 จ าเป็น 122 90.40 249 94.00 371 92.80 
    4.2  ไมจ่  าเป็น 13 9.60 16 6.00 29 7.30 

รวม 135 100 265 100 400 100 

  
 จากตาราง 1 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 61.5) มีอายุ
ระหว่าง 18-22 ปี  (รอ้ยละ 66.0) เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (รอ้ยละ 77.5) มีความถ่ีในการ
เขา้ใชห้อ้งสมุดไม่แน่นอน (รอ้ยละ 48.3) และเห็นว่าการประชาสมัพันธ์ในการด าเนินงานของ
หอ้งสมดุมีความจ าเป็น (รอ้ยละ 92.8)   



  66 

ตาราง 2  ประเภทบรกิารหอ้งสมดุท่ีเคยเขา้ใชบ้รกิาร 
 
ล าดับ ประเภทบริการห้องสมุดทีเ่คยเข้าใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

1 บรกิารยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศ    168 8.9 
2 บรกิารพืน้ท่ีนั่งอ่านหนงัสือ 286 15.1 
3 บรกิารพืน้ท่ีส  าหรบัแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละพบปะเพ่ือนฝงู 142 7.5 
4 บรกิารอินเทอรเ์น็ตและเครอืข่ายไรส้าย (Wi-Fi)  177 9.4 
5 บรกิารคอมพิวเตอร ์  164 8.7 
6 บรกิารสื่อมลัติมีเดีย/สื่อโสตทศัน ์ 100 5.3 
7 บรกิารคน้ควา้งานวิจยั วิทยานิพนธ ์และสารนิพนธ ์ 126 6.7 
8 บรกิารวารสาร หนงัสือพิมพ ์และสิ่งพิมพต์อ่เน่ืองอ่ืน ๆ 67 3.5 
9 บรกิารสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศ 88 4.7 

10 บรกิารหอ้งประชมุกลุม่/หอ้งทบทวนการเรยีน 112 5.9 
11 บรกิารฐานขอ้มลูออนไลน ์ 81 4.3 
12 บรกิารยืมระหวา่งหอ้งสมดุ 46 2.4 
13 บรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ 42 2.2 
14 บรกิารแนะน าหนงัสือใหม่ 22 1.2 
15 บรกิารหนงัสือส ารอง 22 1.2 
16 บรกิารเอกสารจดหมายเหต ุ 12 0.6 
17 บรกิารรา้นถ่ายเอกสาร 74 3.9 
18 บรกิารรบัชมภาพยนตร ์ 116 6.1 
19 บรกิารนิทรรศการออนไลน ์ 32 1.7 
20 บรกิารอ่ืน ๆ 11 0.6 

  
 จากตาราง 2 พบว่า ประเภทบริการหอ้งสมดุท่ีผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เคยเขา้ใชม้ากท่ีสดุ 
คือ บรกิารพืน้ท่ีนั่งอ่านหนงัสือ (รอ้ยละ 15.1)  รองลงมาไดแ้ก่  บรกิารอินเทอรเ์น็ตและเครอืข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) (รอ้ยละ 9.4) และบรกิารยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศ (รอ้ยละ 8.9) 
 
  1.2 การเปิดรบัข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมุด ผลการวิเคราะหข์อ้มูลดงั
แสดงในตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 3  การเปิดรบัข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 
 

ล าดับ 
การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ ์

ของห้องสมุด x̅ S.D. 
ระดับความ
คดิเหน็ 

1 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุผ่านสื่อบคุคล 

3.38 1.06 ปานกลาง 

2 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุผ่านสื่อแผน่พบั/ใบปลวิ 

2.87 1.16 ปานกลาง 

3 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุผ่านสื่อจดหมายข่าว 

2.92 1.19 ปานกลาง 

4 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุผ่านปา้ยประชาสมัพนัธ/์โปสเตอร ์

3.42 1.08 ปานกลาง 

5 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุจากคลปิวิดีโอ 

2.98 1.15 ปานกลาง 

6 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail) 

3.09 1.24 ปานกลาง 

7 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางเวบ็ไซตท่ี์เป็นทางการ (Official 
website) 

3.15 1.17 ปานกลาง 

8 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางบลอ็ก (Blog) 

2.77 1.18 ปานกลาง 

9 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางกระดานถามตอบ (Web board) 

2.83 1.24 ปานกลาง 

10 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

3.25 1.20 ปานกลาง 

11 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร การจดักิจกรรมประชาสมัพนัธผ์่าน
การถ่ายทอดสดดว้ยคลิปวิดีโอ (Live VDO) 

2.79 1.24 ปานกลาง 

12 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางอินสตาแกรม (Instagram) 

2.72 1.30 ปานกลาง 
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ตาราง 3 (ตอ่)  
 

ล าดับ 
การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ ์

ของห้องสมุด x̅ S.D. 
ระดับความ
คดิเหน็ 

13 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางทวิตเตอร ์(Twitter) 

2.47 1.31 นอ้ย 

14 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางแอปพลเิคชนัไลน ์(Line)  

2.74 1.35 ปานกลาง 

15 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางยทูบู (YouTube) 

2.62 1.31 ปานกลาง 

16 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทาง Pinterest 

2.47 1.30 นอ้ย 

17 ทา่นเปิดรบัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทาง LinkedIn  

2.46 1.29 นอ้ย 

18 ทา่นเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกบัระเบียบและขอ้ปฏิบตัิในการ
ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ 

3.51 1.07 มาก 

19 ทา่นเปิดรบัข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุท่ีมี
เนือ้หาหลากหลาย 

3.43 0.96 ปานกลาง 

20 ทา่นเปิดรบัข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุไดท้นั
ตอ่เหตกุารณ ์

3.34 1.06 ปานกลาง 

21 ทา่นเปิดรบัข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่การใชบ้รกิารสารสนเทศ 

3.52 1.02 มาก 

22 ทา่นเปิดรบัข่าวสารจากปฏิทินกิจกรรมประชาสมัพนัธข์อง
หอ้งสมดุ 

3.22 1.14 ปานกลาง 

23 ทา่นเปิดรบัข่าวสารจากการตัง้กระทูต้อบค าถามและช่วย
คน้ควา้ทางออนไลน ์

3.04 1.14 ปานกลาง 

24 ทา่นรบัรูว้า่ภมูิทศันแ์ละสถานท่ีของหอ้งสมดุมีความ
สวยงาม บรรยากาศเหมาะสมต่อการจดักิจกรรม
ประชาสมัพนัธ ์

3.54 1.08 มาก 

25 ทา่นเปิดรบัข่าวสารการประชาสมัพนัธอ์ยา่งสม ่าเสมอ 3.21 1.13 ปานกลาง 
 รวม 3.03 0.90 ปานกลาง 
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 จากตาราง 3 พบว่า ผู้ใช้บริการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.03)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ 
คือ ผูใ้ชบ้ริการรบัรูว้่าภมูิทศันแ์ละสถานท่ีของหอ้งสมดุมีความสวยงาม บรรยากาศเหมาะสมต่อ

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.54) รองลงมาไดแ้ก่  เปิดรบั
ข่าวสารการประชาสมัพันธข์องหอ้งสมดุท่ีเป็นประโยชนต์่อการใชบ้รกิารสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก ( x̅= 3.52)  และเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับระเบียบและขอ้ปฏิบัติในการใช้บริการ

หอ้งสมดุ มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 3.51)  
 
  1.3  ปัญหาการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัแสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 4  ปัญหาการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 
 

ล าดับ ปัญหาการประชาสัมพันธข์องห้องสมุด x̅ S.D. 
ระดับความ
คดิเหน็ 

1 การประชาสมัพนัธข์่าวสารและกิจกรรมไมท่ั่วถึง 3.09 1.09 ปานกลาง 
2 วิธีการประชาสมัพนัธข์่าวสารและกิจกรรม ไมท่นัสมยั 3.08 1.05 ปานกลาง 
3 ขาดการใหค้  าแนะน าการใชบ้รกิาร และการ

ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมจากเจา้หนา้ท่ี 
2.92 1.11 ปานกลาง 

4 ขาดปา้ยแนะน าการใชบ้รกิารแต่ละประเภท 2.86 1.10 ปานกลาง 
5 สื่อท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธไ์ม่ทนัสมยั 3.01 1.08 ปานกลาง 
6 สื่อท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธไ์ม่หลากหลาย 3.02 1.12 ปานกลาง 
7 เนือ้หาข่าวสารการประชาสมัพนัธไ์มด่งึดดูความสนใจ 2.99 1.08 ปานกลาง 
8 ช่องทางในการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธข์าดความ

เหมาะสม 
2.98 1.12 ปานกลาง 

9 ระยะเวลาในการประชาสมัพนัธน์อ้ยเกินไป 2.96 1.06 ปานกลาง 
10 ช่องทางในการติดตอ่สื่อสารกบัหอ้งสมดุไมส่ะดวก 2.96 1.12 ปานกลาง 
 รวม 2.98 0.91 ปานกลาง 
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 จากตาราง 4 พบว่า ปัญหาในการประชาสมัพันธ์ของหอ้งสมุดตามความคิดเห็นของ

ผูใ้ชบ้ริการในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 2.98)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ การประชาสมัพนัธข์่าวสารและกิจกรรมไม่ทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปาน

กลาง (x̅ = 3.09)  วธีิการประชาสมัพนัธข์่าวสารและกิจกรรมไมท่นัสมยั มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัปาน

กลาง (x̅ = 3.08) และสื่อท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธไ์ม่หลากหลาย มีคา่เฉลี่ยในอยูร่ะดบัปานกลาง  

(x̅ = 3.02)   
 2. สภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธจ์ากความคิดเหน็ของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัตงิานหอ้งสมุด  
  2.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมดุ ผลจากการวิเคราะหข์อ้มลู
พบว่า ผูบ้รหิาร/ผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมดุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ  86.7) และเพศชาย (รอ้ยละ 
13.3) มีอายรุะหว่าง 41 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 73.30)  ประกอบดว้ยผูบ้รหิารหอ้งสมดุ (รอ้ยละ 20.00) 
ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ (รอ้ยละ 6.70) และบรรณารักษ์ (รอ้ยละ 73.30) มีความรูแ้ละ
ประสบการณด์า้นการประชาสมัพนัธโ์ดยการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองจากหนงัสือ/สื่อออนไลน ์
(รอ้ยละ 47.1) และมีเพียง 1 คน ท่ีส าเรจ็การศกึษาดา้นการประชาสมัพนัธโ์ดยตรง (รอ้ยละ 5.9) 
  ส่วนขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์หอ้งสมุด ผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 5  ขอ้มลูดา้นการด าเนินงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 
 

การด าเนินงานประชาสัมพันธห์้องสมุด จ านวน ร้อยละ 
1. การก าหนดหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   
         1.1 มีการก าหนดหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการ 
               ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยตรง 

5 33.30 

         1.2 ไมมี่การก าหนดหน่วยงานที่รบัผิดชอบการ 
               ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยตรง 

10 66.70 

2. จ านวนบคุลากรที่รบัผิดชอบงานประชาสมัพนัธใ์น 
    หอ้งสมดุ 

  

         2.1  จ านวน  1-2 คน 11 73.30 
         2.2  จ านวน  3-4 คน 2 13.30 
         2.3  จ านวน  5-6 คน 1 6.70 
         2.4  มากกวา่ 6 คนขึน้ไป 1 6.70 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

การด าเนินงานประชาสัมพันธห์้องสมุด จ านวน ร้อยละ 
3. การก าหนดผูร้บัผิดชอบงานประชาสมัพนัธ ์   
        3.1 มอบหมายใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งท  า 9 60.00 
       3.2 จดัท าเป็นรูปแบบคณะกรรมการ บคุลากรของ  
             หอ้งสมดุรว่มกนัรบัผิดชอบ 

4 26.70 

        3.3  อ่ืน ๆ 2 13.30 
4. การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์   
   4.1 ไดร้บัจดัสรรงบประมาณจาก     

          มหาวิทยาลยัเป็นรายปี 
2 13.30 

   4.2  ขออนมุตัิเป็นครัง้คราวตามกิจกรรมที่ 
          ก าหนดจดัขึน้ 

6 40.00 

   4.3   ไมมี่การจดัสรรงบประมาณ 6 40.00 
   4.4   อ่ืน ๆ 1 6.70 

รวม 15 100 

 
  จากตาราง 5 พบวา่ หอ้งสมุดส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนดหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยตรง (รอ้ยละ 66.70) มีจ านวนบคุลากรท่ีรบัผิดชอบงานประชาสมัพนัธ ์
จ านวน 1-2 คน (รอ้ยละ 73.30) ก าหนดผูร้บัผิดชอบงานประชาสมัพนัธ์โดยมอบหมายใหผู้ใ้ดผู้
หนึ่งท า (รอ้ยละ 60.00) และการจดัสรรงบประมาณ มีการขออนุมตัิเป็นครัง้คราวตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดจดัขึน้ กบัไม่มีการจดัสรรงบประมาณส าหรบัการประชาสมัพนัธ ์มีค่ารอ้ยละเท่ากนั (รอ้ย
ละ 40.00) 
 
 
 
 
 
 
 



  72 

   2.2 สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงั
แสดงในตารางตอ่ไปนี ้  
 
ตาราง 6  สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุในภาพรวม 

 

ล าดบั 
สภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธข์อง

หอ้งสมุด x̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1 ดา้นการวิจยั/การส ารวจขอ้มลูการประชาสมัพนัธ ์เพ่ือ
น ามาเป็นขอ้มลูพิจารณาประกอบการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธ ์ 

3.73 0.49 มาก 

2 ดา้นการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์ 3.34 0.70 ปานกลาง 
3 ดา้นการสื่อสาร/การด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ 3.14 0.47 ปานกลาง 
4 ดา้นการประเมินผลการประชาสมัพนัธ ์ 3.51 0.76 มาก 
 รวม 3.43 0.53 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 6 พบวา่ สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง (x̅ = 3.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ดา้น
การวิจัย/การส ารวจข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการ

ด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์คา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.73) รองลงมา คือ ดา้นการประเมินผล

การประชาสมัพนัธ ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.51) และดา้นการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์

คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.34)      
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ตาราง 7  สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดดา้นการวิจัย/การส ารวจขอ้มูลการ
ประชาสมัพนัธ ์ 

 

ล าดับ สภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธข์องหอ้งสมุด x̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1 ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัหอ้งสมดุ เชน่ ประวตัิ
ความเป็นมา ผลงาน นโยบาย วตัถปุระสงค ์

3.87 0.52 มาก 

2 ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัโครงสรา้งการบรหิารงาน
ของหอ้งสมดุและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในหอ้งสมดุ  

4.13 0.52 มาก 

3 ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัภาพลกัษณข์องหอ้งสมดุ 4.13 0.52 มาก 
4 ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินงาน

ประชาสมัพนัธท่ี์ไดด้  าเนินการไปแลว้ เช่น ผลการ
ด าเนินกิจกรรมประชาสมัพนัธ ์ รายงานการวจิยั
ทางการประชาสมัพนัธท่ี์เคยท ามาแลว้ 

3.60 0.91 มาก 

5 ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวโนม้และทิศทาง 
(Trend) ในการใชส้ื่อประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 

3.73 0.70 มาก 

6 ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัการใหบ้รกิารสารสนเทศ
ของหอ้งสมดุ เช่น ประเภทของการใหบ้รกิาร เปา้หมาย
ในการใหบ้รกิาร สถิติการใชบ้รกิาร 

4.07 0.70 มาก 

7 ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวทางการสง่เสรมิการ
ใหบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุ 

4.27 0.70 มาก 

8 ส ารวจความคดิเห็นของผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ์
หอ้งสมดุ 

3.20 1.01 ปานกลาง 

9 ศกึษาความตอ้งการรบัรูเ้นือ้หาขา่วสารการ
ประชาสมัพนัธข์องผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ 

3.53 1.25 มาก 

10 ศกึษาพฤติกรรมการใชส้ื่อประชาสมัพนัธข์อง
ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ 

3.40 1.12 ปานกลาง 

11 ศกึษาดงูานดา้นการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์อง
หอ้งสมดุอ่ืน ๆ 

3.13 0.74 ปานกลาง 

 รวม 3.73 0.49 มาก 
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 จากตาราง 7 พบว่า สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุดา้นการวิจยั/การ

ส ารวจขอ้มูลการประชาสมัพันธ์ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.73) เพื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ห้องสมุดด าเนินการเก่ียวกับการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมการ

ใหบ้ริการสารสนเทศของหอ้งสมดุมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.27)  รองลงมาคือ มี
การศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัโครงสรา้งการบรหิารงานของหอ้งสมดุและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
ของหน่วยงานภายในหอ้งสมดุ และการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัภาพลกัษณข์องหอ้งสมดุ มี

คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั (x̅ = 4.13)   
 

ตาราง 8  สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุดา้นการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์
 

ล าดับ สภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธข์องห้องสมุด x̅ S.D. 
ระดับความ
คดิเหน็ 

1 ก าหนดนโยบายการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 

3.00 0.65 ปานกลาง 

2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทางการประชาสมัพนัธ์
หอ้งสมดุ 

3.27 0.70 ปานกลาง 

3 ก าหนดแผนงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุไวอ้ยา่งชดัเจน 3.20 0.94 ปานกลาง 
4 ก าหนดผูร้บัผิดชอบการด าเนินงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 3.80 0.77 มาก 
5 บคุลากรหอ้งสมดุของทา่นมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบาย

และการวางแผนการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 
3.60 0.91 มาก 

6 น าขอ้มลูการวิจยั/การส ารวจ มาวิเคราะหเ์พ่ือวางแผนการ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 

3.20 1.15 ปานกลาง 

 รวม 3.34 0.70 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 8 พบว่า สภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดดา้นการวาง

แผนการประชาสมัพนัธภ์าพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
หอ้งสมดุด าเนินการก าหนดผูร้บัผิดชอบการด าเนินงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.80) รองลงมา คือ บคุลากรหอ้งสมดุมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบายและ

การวางแผนการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.60) และมีการก าหนด

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทางการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 
3.27) 
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ตาราง 9  สภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดดา้นการสื่อสาร/การด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธ ์ 
 

ล าดับ สภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธข์องหอ้งสมุด x̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุดว้ยใบปลิว/แผน่พบั 

3.13 1.06 ปานกลาง 

2 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุดว้ยจดหมายขา่ว 

2.67 1.23 ปานกลาง 

3 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุดว้ยปา้ยประชาสมัพนัธ/์โปสเตอร ์

3.80 0.86 มาก 

4 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุดว้ยคลปิวิดีโอ 

3.20 0.68 ปานกลาง 

5 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail) 

4.00 1.00 มาก 

6 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุดว้ยเว็บไซตท่ี์เป็นทางการ (Official 
website) 

4.47 0.64 มาก 

7 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางบลอ็ก (Blog) 

2.20 1.01 นอ้ย 

8 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางกระดานถามตอบ (Webboard) 

2.40 0.99 นอ้ย 

9 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

4.27 1.16 มาก 

10 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางอินสตาแกรม (Instagram) 

2.00 1.19 นอ้ย 

11 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางทวิตเตอร ์(Twitter) 

2.00 1.19 นอ้ย 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ล าดับ สภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธข์องหอ้งสมุด x̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

12 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางแอปพลเิคชนัไลน ์(Line) 

2.93 1.03 ปานกลาง 

13 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทางยทูบู (YouTube) 

2.53 0.91 ปานกลาง 

14 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทาง Pinterest 

2.07 1.16 นอ้ย 

15 เผยแพรข่า่วสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิาร
ของหอ้งสมดุทาง LinkedIn  

1.87 1.12 นอ้ย 

16 น าเสนอเนือ้หาขา่วสารการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุดว้ย
รูปแบบเนือ้หาท่ีหลากหลาย 

3.87 0.74 มาก 

17 ใชส้ื่อประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุท่ีมีความทนัสมยั และ
ดงึดดูความสนใจ 

3.93 0.70 มาก 

18 จดัท าปฏิทินกิจกรรมประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิาร 

3.13 1.06 ปานกลาง 

19 มีการเผยแพรข่า่วสารเก่ียวกบัระเบียบ ขอ้ปฏิบตัิในการ
ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ 

4.27 0.70 มาก 

20 ด าเนินการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก เช่น การถ่ายทอดสด
ดว้ยคลปิวิดีโอ (Live VDO) การตัง้กระทูเ้พ่ือตอบ
ค าถามและช่วยคน้ควา้ทางออนไลน ์การแนะน า
หอ้งสมดุทางยทูบู เป็นตน้ 

2.87 1.25 ปานกลาง 

21 สรา้งความรว่มมือกบัคณะวิชาเพ่ือจดักิจกรรม
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 

3.60 0.83 มาก 

22 ภมูิทศันแ์ละสถานท่ีของหอ้งสมดุมีความสวยงาม 
บรรยากาศเหมาะสมตอ่การจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ ์

4.20 0.86 มาก 

23 หอ้งสมดุมีการผลิตของท่ีระลกึเพ่ือแจกในโอกาสตา่ง ๆ  2.93 1.28 ปานกลาง 
 รวม 3.14 0.47 ปานกลาง 
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 จากตาราง 9 พบว่า สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุดา้นการสื่อสาร/

การด าเนินงานประชาสมัพนัธภ์าพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (x̅ = 3.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า มีการเผยแพรข่่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบริการของหอ้งสมดุดว้ยเว็บไซตท่ี์เป็น

ทางการมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.47) รองลงมา คือ ด าเนินการเผยแพรข่่าวสาร 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการของหอ้งสมุดทางเฟซบุ๊ก และด าเนินการเผยแพร่ข่าวสาร

เก่ียวกบัระเบียบ ขอ้ปฏิบตัิในการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั  (x̅ = 4.27)  
 
ตาราง 10  สภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดด้านการประเมินผลการ
ประชาสมัพนัธ ์
 

ล าดับ สภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธข์องหอ้งสมุด x̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1 ประเมินผลการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุดว้ยแบบ
แบบสอบถามความคดิเห็นของผูใ้ชบ้รกิาร โดยวิธีการ
แจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

3.60 0.99 มาก 

2 ประเมินผลการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุดว้ยแบบ
แบบสอบถามความคดิเห็นของผูใ้ชบ้รกิาร ผ่านระบบ
ออนไลน ์

3.73 0.88 มาก 

3 มีการประเมินผลสื่อท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 3.27 1.10 ปานกลาง 
4 มีการประเมินผลกิจกรรมประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 3.40 0.99 ปานกลาง 
5 รายงานผลการด าเนินงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุตอ่

ผูบ้รหิาร 
3.40 1.18 ปานกลาง 

6 น าผลการประเมินไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันางาน
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 

3.67 0.90 มาก 

 รวม 3.51 0.76 มาก 

 
 จากตาราง 10 พบว่า สภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดด้านการ

ประเมินผลการประชาสมัพนัธภ์าพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
พบว่า มีการประเมินผลการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุผ่านระบบออนไลนม์ากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมาก (x̅ = 3.73) รองลงมา คือ มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันางาน



  78 

ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.67) และมีการประเมินผลการ

ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( x̅ = 
3.60)   
   2.3  ปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงั
แสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11  ปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 

ล าดับ 
ปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธข์อง

ห้องสมุด x̅ S.D. 
ระดับความ
คดิเหน็ 

1 การก าหนดนโยบายและวตัถปุระสงคข์องการ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 

2.87 1.12 ปานกลาง 

2 การก าหนดแผนงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 2.80 0.94 ปานกลาง 
3 การปฏิบตัิตามแผนงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 2.73 0.96 ปานกลาง 
4 การจดัโครงสรา้งงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 2.73 0.96 ปานกลาง 
5 การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์

หอ้งสมดุ 
3.27 1.33 ปานกลาง 

6 งบประมาณท่ีไมเ่พียงพอในการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 

3.13 1.4 ปานกลาง 

7 การใหค้วามส าคญัและการสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร
มหาวิทยาลยัในการด าเนินงานหอ้งสมดุ 

2.73 1.03 ปานกลาง 

8 ผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุขาดคณุวฒุิวิชาชีพ
การประชาสมัพนัธ ์

3.00 1.31 ปานกลาง 

9 จ านวนผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุไมเ่พียงพอ 3.20 1.32 ปานกลาง 
10 ผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุขาดประสบการณใ์น

การท างานประชาสมัพนัธ ์
3.33 1.45 ปานกลาง 

11 ประเภทของสื่อท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุไม่
หลากหลาย 

3.13 0.99 ปานกลาง 

12 สื่อท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุไมท่นัสมยั 2.67 1.17 ปานกลาง 
13 ความไมเ่พียงพอของอปุกรณแ์ละเครื่องมือท่ีใชใ้นการ

ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 
2.87 1.06 ปานกลาง 

 



  79 

ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ล าดับ 
ปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธข์อง

ห้องสมุด x̅ S.D. 
ระดับความ
คดิเหน็ 

14 ความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวกในการ
เขา้ถงึการจดังานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 

2.87 1.19 ปานกลาง 

15 การใหค้วามรว่มมือระหวา่งหน่วยงานภายในหอ้งสมดุ 2.93 1.22 ปานกลาง 
16 การขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์

หอ้งสมดุ 
3.07 1.28 ปานกลาง 

17 การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 

2.87 1.06 ปานกลาง 

18 การใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบประเมินการ
ประชาสมัพนัธข์องผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ 

2.87 0.99 ปานกลาง 

 รวม 2.94 0.88 ปานกลาง 

 
 จากตาราง  11 พบว่ า  ปัญหาการด า เนิ นงานประชาสัมพันธ์ของห้อ งสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดมีปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
หอ้งสมดุขาดประสบการณใ์นการท างานประชาสมัพนัธมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง 

(x̅ = 3.33)  รองลงมา คือ ปัญหาดา้นการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานประชาสมัพันธ์

หอ้งสมดุ คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.27)  และปัญหาจ านวนผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ์

หอ้งสมดุไม่เพียงพอ คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.20)   
 
 กลยุทธก์ารประชาสัมพันธเ์พื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
  1. การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมที่ ส่ งผลกระทบต่อการด า เ นินงาน
ประชาสัมพันธข์องหอ้งสมุด (SWOT Analysis) 
  การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมุดดว้ยวิธี 
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จากผลการวิจัยระยะท่ี 1 เก่ียวกับสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานประชาสมัพนัธ์จากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิงาน
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ซึ่งไดท้  าการสรุปเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม
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ภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดในรูปแบบจุดแข็ง 
จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัแสดงในตาราง 12 
 
ตาราง 12  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ  
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้านการวจัิย/การส ารวจข้อมูลการ

ประชาสัมพันธ ์(Research) 
1.1 มีการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวทางการ 
สง่เสรมิการใหบ้รกิารสารสนเทศและขอ้มลูเก่ียวกบั
ภาพลกัษณข์องหอ้งสมดุเพ่ือน ามาประกอบการ
ด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์
1.2 มีการศกึษาขอ้มลูดา้นโครงสรา้งการบรหิารงาน 
ของหอ้งสมดุและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ
หน่วยงานก่อนการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์

1. ด้านการวจัิย/การส ารวจข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ ์(Research) 
1.1 การศกึษาดงูานดา้นการด าเนินงาน 
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุอ่ืน ๆ มีนอ้ย 
1.2 การส ารวจความคิดเหน็ของผูป้ฏิบตัิงาน 
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุค่อนขา้งนอ้ย 

 
 

 

2. ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ ์(Advance 
planning) 
2.1 บคุลากรหอ้งสมดุมีสว่นรว่มในการก าหนด 
นโยบายและการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์
2.2 มีการก าหนดผูร้บัผิดชอบการด าเนินงาน 
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยมอบหมายใหผู้ใ้ด        
ผูห้นึ่งท  า 

 

2. ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ ์
(Advance planning) 
2.1 ไมมี่การก าหนดหน่วยงานรบัผิดชอบดา้น
การประชาสมัพนัธโ์ดยตรง 
2.2 จ านวนบคุลากรที่รบัผิดชอบงาน 
ประชาสมัพนัธไ์มเ่พียงพอ 
2.3 ไมมี่การจดัสรรงบประมาณในการ 
ด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์
2.4 ผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 
ขาดประสบการณใ์นการท างานประชาสมัพนัธ ์
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
3. ด้านการสือ่สาร/การด าเนินงานประชาสัมพันธ ์

(Communication) 
3.1 ข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุเป็น 
ประโยชนต์อ่การใชบ้รกิารสารสนเทศ 
3.2 หอ้งสมดุมีการประชาสมัพนัธร์ะเบียบและขอ้ 
ปฏิบตัิในการใชบ้รกิาร 
3.3 มีการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อสงัคมหลากหลาย
ประเภท เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซตท่ี์เป็นทางการ อีเมล 
และคลปิวีดิโอ 

3. ด้านการสือ่สาร/การด าเนินงาน  
   ประชาสัมพันธ ์(Communication) 

3.1 การประชาสมัพนัธข์่าวสารและกิจกรรม 
ไมท่ั่วถงึ 
3.2 สื่อท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์
ไมห่ลากหลายและไมท่นัสมยั 
3.3 เนือ้หาข่าวสารการประชาสมัพนัธไ์มด่งึดดู 
ความสนใจ 

 

4. ด้านการประเมนิผลการประชาสัมพันธ ์
(Evaluation) 
4.1 มีการประเมินผลการประชาสมัพนัธแ์ละน าผล
การประเมินไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันางาน
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 

4. ด้านการประเมนิผลการประชาสัมพันธ ์
(Evaluation) 
4.1 มีการประเมินผลสื่อท่ีใชใ้นการ 
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุค่อนขา้งนอ้ย 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 
1. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอือ้ตอ่การ

พฒันาหอ้งสมดุสูก่ารเป็น Digital Library และ
สามารถเพิ่มช่องทางในการสื่อสารประชาสมัพนัธไ์ด้
หลากหลายและทนัสมยั 

2. ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัสว่นใหญ่เป็นกลุม่
เยาวชนท่ีมีทกัษะการใชเ้ครื่องมือสื่อสารและสื่อ
สงัคมออนไลน ์เอือ้ตอ่การพฒันาและปรบัปรุง
รูปแบบการใหบ้รกิาร การเผยแพรข่่าวสารดว้ยสื่อ
สงัคมออนไลน ์และบรกิารทรพัยากรสารสนเทศผ่าน
ระบบออนไลน ์

3. รูปแบบการประชาสมัพนัธด์ว้ยสื่อสงัคมออนไลน์
ก าลงัไดร้บัความนิยม เป็นช่องทางที่สะดวกและ
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
ข่าวสารในยคุปัจจบุนั เช่น การใชเ้ฟซบุ๊กเพ่ือ
ประชาสมัพนัธข์่าวสาร เป็นตน้ 

1. การจดัหาเครื่องมือสื่อสารการประชาสมัพนัธท่ี์
ทนัสมยัตอ้งใชง้บประมาณ และตอ้งเพิ่ม
ปรมิาณใหเ้พียงพอ รวมถึงทกัษะในการใชง้าน
ของผูป้ฏิบตัิงาน จึงตอ้งเพิ่มงบประมาณให้
เพียงพอและเตรียมความพรอ้มของบคุลากรให้
มีศกัยภาพในการใชเ้ครื่องมือและเทคโนโลยี
การสื่อสารท่ีพฒันาตามยคุสมยั 

2. ปัจจบุนัมีแหลง่บรกิารสารสนเทศเชิงพาณิชย์
และรา้นกาแฟที่ตกแตง่บรรยากาศส าหรบั
พกัผ่อนและอา่นหนงัสือเพิ่มมากขึน้ สง่ผล
กระทบตอ่การเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุลดลง จงึ
ตอ้งคิดคน้กลยทุธแ์ละเทคนิคการ
ประชาสมัพนัธใ์หส้ามารถดงึดดูผูใ้ชบ้รกิารเพ่ือ
เขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุใหม้ากขึน้ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 
4. ในยคุปัจจบุนักลยทุธก์ารตลาดมีความจ าเป็นตอ่ทกุ

องคก์ารและธุรกิจทกุประเภท รวมถึงสถาบนั 
การศกึษา ดงันัน้การน าแนวคิดกลยทุธก์ารตลาดมา
ใชใ้นการด าเนินงานบรหิารจดัการหอ้งสมดุนบัเป็น
โอกาสท่ีดีและช่วยสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ 
รวมถึงการด าเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธซ์ึง่เป็น
สว่นหนึ่งของกลยทุธก์ารตลาด 

3. ช่องทางในการเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูในปัจจบุนั 
สว่นใหญ่ถกูเช่ือมโยงดว้ยอินเทอรเ์น็ตทั่วทกุมมุ
โลกผ่านทางเวบ็ไซตต์า่งๆ สง่ผลกระทบตอ่การ
คน้ควา้ขอ้มลูจากหอ้งสมดุโดยตรงลดลง 

 
  2. ประเด็นที่น าไปสู่การพัฒนากลยุทธก์ารประชาสัมพันธใ์นการส่งเสริมการ
ใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
  จากผลการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มดว้ยวิธี SWOT Analysis พบประเด็นท่ีน าไปสู่
การพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่ผูว้ิจยัไดน้  าประเด็นท่ีเป็น
จดุอ่อนซึ่งควรไดร้บัการพฒันาเรง่ด่วนมาก าหนดเป็นประเด็นท่ีจะน าไปสู่การพฒันากลยทุธ ์ตาม
กรอบแนวคิดขัน้ตอน/กระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์4 ดา้น มีรายละเอียดดงัตอ่ไ่ปนี ้
    2.1 การวิจัย/การส ารวจข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
พิจารณาประกอบการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุยงัมีจดุอ่อนดา้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้บัองคก์รภายนอกเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์และการมีส่วนรว่มในการแสดง
ความคดิเห็นของผูฏ้ิบตัิงานประชาสมัพนัธป์รากฏคอ่นขา้งนอ้ย 
    2.2 การวางแผนการประชาสัมพันธ ์ไดแ้ก่  การก าหนดหน่วยงานรบัผิดชอบ
ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ดยตรง จ านวนบุคลากรท่ีรบัผิดชอบงานประชาสมัพนัธไ์ม่เพียงพอ การ
จดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์และผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ
ขาดประสบการณใ์นการท างานประชาสมัพนัธ ์   

    2.3 การส่ือสาร/การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ไดแ้ก่ การประชาสมัพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมไม่ทั่ วถึง สื่อไม่หลากหลายและไม่ทันสมัย และเนื ้อหาข่าวสารการ
ประชาสมัพนัธไ์ม่ดงึดดูความสนใจ 
    2.4 การประเมินผลการประชาสัมพันธ ์ไดแ้ก่ มีการประเมินผลสื่อท่ีใชใ้นการ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุคอ่นขา้งนอ้ย 
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  3. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของ
หอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
  ในการพฒันากลยุทธก์ารประชาสมัพนัธ ์ผูว้ิจัยไดน้  าประเด็นท่ีน าไปสู่การพฒันากล
ยทุธก์ารประชาสมัพนัธใ์นการสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ในขอ้ 2 มาจดัท ารา่งกลยทุธ ์และน ารา่งดงักล่าว เสนอต่อผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 ราย เพื่อประเมิน
ความเหมาะสม รวมทัง้ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ผลการศกึษา พบวา่ ผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยกบัประเดน็
กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธท์ัง้ 4 ประเด็น และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัผลการวิจยัตอ่ไปนี ้
   3.1 ประเด็นที่น าไปสู่การพัฒนากลยุทธท์ี่ 1 หอ้งสมดุยงัมีจุดอ่อนดา้นการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัองคก์รภายนอกเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์และการมีสว่นรว่มใน
การแสดงความคดิเห็นของผูฏ้ิบตัิงานประชาสมัพนัธป์รากฏคอ่นขา้งนอ้ย 
   กลยุทธ ์การพฒันาสมรรถนะผูป้ฏิบตัิงานสู่ความเป็นนวตักร (Innovator) ดา้น
การประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 
   เป้าประสงค์ พัฒนาทักษะความรูค้วามสามารถของผู้ปฏิบัติงานดา้นการ
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุใหมี้ลกัษณะเป็นบุคคลเรียนรู ้(Learning Person) มีความพรอ้มต่อ
การเปลี่ยนแปลง ปรบัเปลี่ยนกระบวนการคิดและยอมรบัวิธีการท างานหรือการแก้ปัญหาใน
แนวทางใหมอ่ยา่งสรา้งสรรคด์ว้ยนวตักรรมการสื่อสารดิจิทลั  
   กิจกรรม/การด าเนินการ   
    1)  กิจกรรมหรอืโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู ้(Knowledge Management)  
    2)  กิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวกับความร่วมมือในการพฒันาบุคลากรทัง้
ภายในองคก์รและระหวา่งองคก์รหอ้งสมดุ หรอืองคก์รอ่ืน  
   ตวัชีวั้ด  
    1)  เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ จ านวนหรือรอ้ยละของบุคลากรท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
หรือโครงการ  ผลผลิตของงานประชาสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากบุคลากร รอ้ยละของการสรา้งเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นการพัฒนาบุคลากรกับหอ้งสมุดอ่ืน รอ้ยละหรือค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีตอ่การด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 
    2)  เชิงคุณภาพ ได้แก่ คุณลักษณะหรือความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
(Learning Organization) ของหอ้งสมดุ   
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   3.2 ประเด็นที่น าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่  2  การก าหนดหน่วยงาน
รบัผิดชอบดา้นการประชาสัมพันธ์โดยตรง จ านวนบุคลากรท่ีรบัผิดชอบงานประชาสมัพันธ์ไม่
เพียงพอ การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์และผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ์
ของหอ้งสมดุขาดประสบการณใ์นการท างานประชาสมัพนัธ ์  

   กลยุทธ ์การพฒันางานประชาสมัพนัธส์ูค่วามเป็นเลศิภายใตท้รพัยากรท่ีจ ากดั 
   เป้าประสงค์ พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้
ทรพัยากรท่ีจ ากัดใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุโดยน าแนวคิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและการ
ท างานแบบทีมมาใชใ้นการด าเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 
   กิจกรรม/การด าเนินการ 
    1)  กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัความรว่มมือระหวา่งองคก์ร การใชท้รพัยากร
รว่มกนั และการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนั 
    2)  กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการบูรณาการฝ่ายงานในห้องสมุดเพื่อ
ด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ 
    3)  กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสมัพนัธแ์บบทีม (Team Work)  
    4)  กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสมัพนัธแ์บบมีสว่นรว่ม 
    ตวัชีวั้ด   
     1)  จ านวนของผลงานหรือนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประชาสมัพนัธท่ี์เกิด
จากความรว่มมือหรอืมีสว่นรว่มของบคุลากรในหอ้งสมดุ 
     2)  รอ้ยละหรือค่าเฉลี่ยของการรบัรู/้ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีต่อการ
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 
    3.3 ประเด็นที่น าไปสู่การพัฒนากลยุทธท์ี่ 3 การประชาสมัพนัธข์่าวสารและ
กิจกรรมไม่ทั่วถึง  สื่อไม่หลากหลายและไมท่นัสมยั และเนือ้หาข่าวสารการประชาสมัพนัธไ์มด่งึดดู
ความสนใจ 
    กลยุทธ ์ 
    1)  การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุดิจิทลั (Digital Public Relations)   
    2)  การสรา้งภาพลกัษณข์องหอ้งสมดุเพ่ือสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ 
   เป้าประสงค์  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุบนสื่อดิจิทลั และน ากลยทุธก์ารตลาดดิจิทลัมาใชเ้พื่อการประชาสมัพนัธท่ี์
มีประสิทธิภาพ เขา้ถึงกลุม่เปา้หมายไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง และเพิ่มจ านวนการเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ  
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   กิจกรรม/การด าเนินการ 
    1)  กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการใชส้ื่อสังคมออนไลนเ์ป็นเครื่องมือใน                 
การประชาสมัพนัธแ์ละติดตอ่สื่อสาร 
    2)  กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการใชบ้ริการหอ้งสมดุใหเ้ป็นท่ี
รู ้จักผ่านโปรแกรมช่วยค้นหา (Search Engine) ในลักษณะของ Organic Search และ Paid 
Search จากการจดัท า SEO (Search Engine Optimization) 
    3)  กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการสง่เสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ
ในรูปแบบแอปพลเิคชั่น VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality) 
    4)  กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาภาพลกัษณท่ี์น่าจดจ าของหอ้งสมดุ 
   ตวัชีวั้ด 
    1)  เชิงปรมิาณ ไดแ้ก่ จ  านวนหรือรอ้ยละการรบัรูข้่าวสารการประชาสมัพนัธ์
ของผู้ใช้บริการห้องสมุด จ านวนผู้เข้าใช้บริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุด  สถิติการใช้
ทรพัยากรสารสนเทศของผูใ้ชบ้รกิาร 
    2)  เชิงคณุภาพ ไดแ้ก่ ผลสะทอ้นกลบั (Feedback) หรอืเสียงตอบรบัของผูใ้ชบ้รกิาร  
   3.4 ประเด็นที่น าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่ 4  มีการประเมินผลสื่อท่ีใชใ้น                           
การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุคอ่นขา้งนอ้ย 
   กลยุทธ์ การจัดการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยีการตลาด 
(Marketing Technology) 
   เป้าประสงค ์พฒันาการจดัการงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุดว้ยหลกัการ
จัดการเชิงกลยุทธ์โดยอาศัยเทคโนโลยีมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการวิเคราะหข์อ้มูล ตีความและ
คาดการณส์ถานการณใ์นทกุกระบวนการของงานประชาสมัพนัธใ์หเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ  
   กิจกรรม/การด าเนินการ 
    1)  กิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรม ความคาดหวงัและ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารดา้นการประสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 
    2)  กิจกรรมหรือ โครงการ เ ก่ียวกับการประเมินผลการด า เนินงาน
ประชาสมัพนัธโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีการตลาดเป็นเครือ่งมือ  
   ตวัชีวั้ด 
    1)  ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยการรับรู ้ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีตอ่การประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 
    2)  ปรมิาณและปฏิกิรยิาตอบกลบัของผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีตอ่การบรกิารของหอ้งสมดุ  



 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยนี ้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานประชาสมัพนัธใ์นการส่งเสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน 2) เพื่อศกึษาปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธใ์นการส่งเสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศ
ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 3) เพื่อพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธใ์นการส่งเสรมิการ
ใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูวิจยัแบง่
ออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ในการ
ส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ระยะท่ี 2 พฒันากลยทุธ์
การประชาสมัพนัธใ์นการส่งเสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอการสรุปผลการวิจยั ตามล าดบัหวัขอ้ตอ่ไปนี ้
  1. สรุปผลการวิจยั 
  2. อภิปรายผลการวิจยั 
  3. ขอ้เสนอแนะ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. สภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธข์องหอ้งสมุด 
  1.1 ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ 
   1.1.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้ชบ้รกิารและการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ พบว่าผูใ้ชบ้รกิาร
หอ้งสมุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 61.50) มีอายุระหว่าง 18-22 ปี (รอ้ยละ 66.00) เป็น
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี (รอ้ยละ 77.50) มีความถ่ีในการเขา้ใชห้อ้งสมุดไม่แน่นอน (รอ้ยละ 
48.30) และเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ในการด าเนินงานของห้องสมุดมีความจ าเป็น (รอ้ยละ 
92.80) ประเภทบรกิารหอ้งสมดุท่ีผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เคยเขา้ใชม้ากท่ีสดุ คือ บรกิารพืน้ท่ีนั่งอ่าน
หนงัสือ (รอ้ยละ 15.10) รองลงมาไดแ้ก่ บริการอินเทอรเ์น็ตและเครือข่ายไรส้าย (Wi-Fi) (รอ้ยละ 
9.40) และบรกิารยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศ (รอ้ยละ 8.9) 
   1.1.2 การเปิดรบัข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ  
    ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารเปิดรบัข่าวสารการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
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ผูใ้ชบ้ริการรบัรูว้่าภมูิทศันแ์ละสถานท่ีของหอ้งสมดุมีความสวยงาม บรรยากาศเหมาะสมต่อการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก รองลงมาได้แก่   เปิดรับข่าวสาร                                  
การประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุท่ีเป็นประโยชนต์อ่การใชบ้รกิารสารสนเทศ มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
และเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกบัระเบียบและขอ้ปฏิบตัิในการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก 
   1.1.2 ปัญหาการประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 
   ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการประชาสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดตามความคิดเห็น
ของผูใ้ชบ้ริการในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุด คือ การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรมไม่ทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
วิธีการประชาสมัพนัธข์่าวสารและกิจกรรมไม่ทนัสมยั มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง และสื่อท่ีใช้
ในการประชาสมัพนัธไ์ม่หลากหลาย มีคา่เฉลี่ยในอยูร่ะดบัปานกลาง   
  1.2  ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 
   1.2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด พบว่าผู้บริหาร/
ผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ  86.7) และเพศชาย (รอ้ยละ 13.3) มีอายุ
ระหว่าง 41 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 73.30)  ประกอบดว้ยผูบ้รหิารหอ้งสมดุ (รอ้ยละ 20.00) ผูป้ฏิบตัิงาน
ประชาสมัพนัธ ์(รอ้ยละ 6.70) และบรรณารกัษ์ (รอ้ยละ 73.30) มีความรูแ้ละประสบการณด์า้น
การประชาสมัพนัธโ์ดยการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองจากหนงัสือ/สื่อออนไลน ์(รอ้ยละ 47.1) และ
มีเพียง 1 คน ท่ีส าเรจ็การศกึษาดา้นการประชาสมัพนัธโ์ดยตรง (รอ้ยละ 5.9) 
   1.2.2  ขอ้มลูดา้นการด าเนินงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ  
   ผลการวิจยัพบว่า หอ้งสมดุส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนดหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยตรง (รอ้ยละ 66.70) มีจ านวนบคุลากรท่ีรบัผิดชอบงานประชาสมัพนัธ ์
จ านวน 1-2 คน (รอ้ยละ 73.30) ก าหนดผูร้บัผิดชอบงานประชาสมัพนัธโ์ดยมอบหมายใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งท า 
(รอ้ยละ 60.00) และการจดัสรรงบประมาณ มีการขออนมุตัิเป็นครัง้คราวตามกิจกรรมท่ีก าหนดจดัขึน้ 
กบัไมมี่การจดัสรรงบประมาณส าหรบัการประชาสมัพนัธ ์มีคา่รอ้ยละเท่ากนั (รอ้ยละ 40.00) 
   1.2.3  สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ 
 สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ดา้นการวิจยั/การส ารวจ
ขอ้มูลการประชาสมัพนัธ์ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพิจารณาประกอบการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ 
คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการประเมินผลการประชาสมัพนัธ ์คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบั
มาก และดา้นการวางแผนการประชาสมัพนัธ ์คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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    1) ดา้นการวิจัย/การส ารวจขอ้มูลการประชาสมัพนัธ์ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูล
พิจารณาประกอบการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ พบว่าภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เพื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่หอ้งสมดุด าเนินการเก่ียวกบัการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวทางการสง่เสรมิการ
ใหบ้ริการสารสนเทศของหอ้งสมุดมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ มีการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกับโครงสรา้งการบริหารงานของห้องสมุดและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของ
หน่วยงานภายในห้องสมุด และการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกับภาพลักษณ์ของห้องสมุด มี
คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั 

    2) ดา้นการวางแผนการประชาสมัพนัธ์ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ห้องสมุดด าเนินการก าหนดผู้ร ับผิดชอบการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ บคุลากรหอ้งสมดุมีสว่น
รว่มในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
และมีการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทางการประชาสมัพนัธห์อ้งสมุด คา่เฉลี่ยอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
    3) ดา้นการสื่อสาร/การด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพันธ์ และ
บริการของหอ้งสมุดดว้ยเว็บไซตท่ี์เป็นทางการมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก  รองลงมา คือ 
ด าเนินการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพันธ์ และบริการของหอ้งสมุดทางเฟซบุ๊ก และ
ด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับระเบียบ ขอ้ปฏิบตัิในการใชบ้ริการหอ้งสมุด ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมากเท่ากนั 
    4) ดา้นการประเมินผลการประชาสมัพนัธ์ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พบว่ามีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์หอ้งสมุดผ่านระบบ
ออนไลนม์ากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการ
ปรับปรุงและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีการ
ประเมินผลการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมาก 
   1.2.4 ปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 
   ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า การด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุมีปัญหาดา้นผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ์
หอ้งสมดุขาดประสบการณใ์นการท างานประชาสมัพนัธมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง 
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รองลงมา คือ ปัญหาดา้นการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง และปัญหาจ านวนผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุไม่เพียงพอ 
คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
 2. กลยุทธก์ารประชาสัมพันธเ์พื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
  จากผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการของ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีพฒันาขึน้ มี 4 กลยทุธ ์ดงันี ้
  2.1 กลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานสู่ความเป็นนวัตกร 
(Innovator) ด้านการประชาสัมพันธข์องห้องสมุด โดยพบประเด็นท่ีน าไปสูก่ารพฒันากลยทุธ ์
คือ หอ้งสมุดยงัมีจุดอ่อนดา้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับองคก์รภายนอกเก่ียวกับการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธ ์และการมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นของผูฏ้ิบตัิงานประชาสมัพนัธป์รากฏ
ค่อนขา้งนอ้ย จึงไดพ้ฒันากลยุทธโ์ดยมีเป้าประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดให้มีลักษณะเป็นบุคคลเรียนรู ้(Learning 
Person) มีความพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลง ปรบัเปลี่ยนกระบวนการคิดและยอมรบัวิธีการท างาน
หรือการแก้ปัญหาในแนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับยุคสมัย 
ประกอบดว้ยกิจกรรม/การด าเนินการ ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู ้
(Knowledge Management) 2) กิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวกับความร่วมมือในการพัฒนา
บคุลากรทัง้ภายในองคก์รและระหวา่งองคก์รหอ้งสมดุ หรอืองคก์รอ่ืน  
  2.2 กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนางานประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศภายใต้
ทรัพยากรที่จ ากัด โดยพบประเด็นท่ีน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ คือ การก าหนดหน่วยงาน
รบัผิดชอบดา้นการประชาสัมพันธ์โดยตรง จ านวนบุคลากรท่ีรบัผิดชอบงานประชาสมัพันธ์ไม่
เพียงพอ การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานประชาสมัพันธ ์และผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ์
ของหอ้งสมดุขาดประสบการณใ์นการท างานประชาสมัพนัธ ์จงึไดพ้ฒันากลยทุธโ์ดยมีเปา้ประสงค์
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้ทรัพยากรท่ีจ ากัดให้เ กิด
ประสิทธิภาพสงูสดุโดยน าแนวคิดความรว่มมือ การมีสว่นรว่มและการท างานแบบทีมมาใชใ้นการ
ด าเนินงานดา้นการประชาสัมพันธ์ ประกอบดว้ยกิจกรรม/การด าเนินการ ไดแ้ก่ 1) กิจกรรม/
โครงการท่ีเก่ียวกบัความรว่มมือระหวา่งองคก์ร การใชท้รพัยากรรว่มกนั และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ร่วมกัน 2) กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการบูรณาการฝ่ายงานในห้องสมุดเพื่อด า เนินงาน
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ประชาสัมพันธ์ 3) กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์แบบทีม (Team 
Work)  และ 4) กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสมัพนัธแ์บบมีสว่นรว่ม 
  2.3 กลยุทธท์ี ่3  การประชาสัมพันธห์้องสมุดดจิิทัล (Digital Public Relations) 
และการสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ โดยพบ
ประเด็นท่ีน าไปสู่การพฒันากลยุทธ ์คือ การประชาสมัพนัธข์่าวสารและกิจกรรมไม่ทั่วถึง สื่อไม่
หลากหลายและไม่ทันสมัย และเนือ้หาข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไม่ดึงดูดความสนใจ จึงได้
พฒันากลยทุธโ์ดยมีเป้าประสงคเ์พื่อปรบัเปลี่ยนกระบวนทศันแ์ละพฒันารูปแบบการด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบดิจิทลั และน ากลยุทธก์ารตลาดดิจิทลัมาใชเ้พื่อการประชาสมัพนัธท่ี์มี
ประสิทธิภาพ เขา้ถึงกลุ่มเปา้หมายไดอ้ย่างสอดคลอ้ง และเพิ่มจ านวนการเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมดุ 
ซึ่งประกอบดว้ยกิจกรรม/การด าเนินการ ไดแ้ก่ 1) กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลนเ์ป็นเครื่องมือในการประชาสมัพนัธแ์ละติดต่อสื่อสาร 2) กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการ
สง่เสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัผ่านโปรแกรมช่วยคน้หา (Search Engine) ในลกัษณะ
ของ Organic Search และ Paid Search จากการจดัท า SEO (Search Engine Optimization) 3) 
กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการส่งเสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุในรูปแบบแอปพลิเคชั่น 
VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality) และ 4) กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการ
พฒันาภาพลกัษณท่ี์น่าจดจ าของหอ้งสมดุ  
  2.4 กลยุทธ์ที่  4 การจัดการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยี
การตลาด (Marketing Technology) โดยพบประเด็นท่ีน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ คือ มีการ
ประเมินผลสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดค่อนข้างน้อย จึงได้พัฒนากลยุทธ์โดยมี
เปา้ประสงคเ์พื่อพฒันาการจดัการงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุดว้ยหลกัการจดัการเชิงกลยทุธ์
โดยอาศยัเทคโนโลยีมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการวิเคราะหข์อ้มลู ตีความและคาดการณส์ถานการณ์
ในทุกกระบวนการของงานประชาสมัพนัธใ์หเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ประกอบดว้ยกิจกรรม/การ
ด าเนินการ ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกบัการศกึษาพฤติกรรม ความคาดหวงัและความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการดา้นการประสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ 2) กิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับการ
ประเมินผลการด าเนินงานประชาสมัพนัธโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีการตลาดเป็นเครือ่งมือ  
 
 กล่าวโดยสรุป ผูว้ิจยัไดน้  าตวัแปรส าคญัจากผลการวิจยัครัง้นีม้าพฒันาเป็นกลยทุธก์าร

ประชาสมัพนัธเ์พื่อสง่เสรมิการใชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  สรุปได้

ดงัภาพตอ่ไปนี้
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อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัพบประเดน็ท่ีน่าสนใจและผูว้ิจยัไดน้  ามาอภิปรายผลดงัประเดน็ ตอ่ไปนี ้
 1. การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธข์องผู้ใช้บริการหอ้งสมุด  
 ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูว้า่ภมูิทศันแ์ละสถานท่ีของหอ้งสมดุมีความสวยงาม บรรยากาศเหมาะสม
ต่อการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธม์ากท่ีสดุ โดยมีความคิดเห็นในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นว่าดา้น
สถานท่ีและสภาพแวดลอ้มในการจัดกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของหอ้งสมุดนัน้มีความเหมาะสม 
สามารถใชจุ้ดเด่นในดา้นนีด้  าเนินการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธต์่าง ๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความสนใจข่าวสารและบริการของหอ้งสมุดไดม้ากยิ่งขึน้ ซึ่งมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณี เบ็ญจวฒันาผล, นงพงา ลีลายนะ และ ดิเรก ธรรมารกัษ์ (2560, 
น. 135-140) ท่ีไดท้  าการศกึษาเก่ียวกบัการบรหิารงานประชาสมัพนัธใ์นมหาวิทยาลยัเอกชน โดย
พบวา่ การด าเนินงานประชาสมัพนัธท่ี์ประสบความส าเรจ็นัน้ ประกอบดว้ย การมีนโยบายท่ีชดัเจน 
การจดักิจกรรมและวิธีการท่ีหลากหลาย การใช้เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารท่ีทนัสมยั การมี
ความพรอ้มขององคก์รและบุคลากร ซึ่งรวมถึงความพรอ้มดา้นสถานท่ีและบรรยากาศในการจดั
กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์
 2. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธข์องผู้ใช้บริการหอ้งสมุด 
 ผูใ้ช้บริการไดร้บัข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการของห้องสมุดผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์และโปสเตอรม์ากท่ีสุด ไดร้บัข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการของ
หอ้งสมดุผ่านสื่อบคุคล ไดร้บัข่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิารของหอ้งสมดุทางเฟซบุ๊ก 
แสดงใหเ้ห็นว่าสื่อท่ีใชใ้นการประชาสมัพันธข์องหอ้งสมุดส่วนใหญ่เป็นป้ายประชาสมัพนัธแ์ละ
โปสเตอร ์ซึง่เป็นช่องทางที่ท  าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถรบัรูข้่าวสารการประชาสมัพนัธม์ากท่ีสดุ แตย่งั
มีการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อบุคคลและเฟซบุ๊กในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกลัยา ตนัจะโร (2555) ท่ีไดท้  าการศกึษาเรื่อง การใชส้ื่อสงัคมเพื่อการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ
มหาวิทยาลยั งานวิจยัของศภุษร พิรยิะการสกลุ (2553) ท่ีท าการศกึษาเรือ่ง กลยทุธแ์ละกลวิธีการ
ประชาสมัพนัธข์ององคก์รท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์โดยพบว่ากลยุทธท่ี์น ามาใชเ้พื่อใหเ้กิด
การรบัรูข้่าวสารการประชาสมัพนัธน์ัน้ ประกอบดว้ย การใชส้ื่อประเภทการจดัแถลงข่าว การใช้
โปสเตอรโ์ฆษณา ปา้ยผา้ รวมทัง้สื่อใหม่ เช่น เว็บไซตอ์งคก์ร อีนิวส ์ยทูบู เฟซบุ๊ก รวมทัง้สื่อบคุคล 
งานวิจยัของอิสเรล (Israel, 2012) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกับแนวทางปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธใ์น
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัในรฐัเดลตา้ ประเทศไนจีเรยี โดยพบวา่ กิจกรรมส าคญัท่ีหอ้งสมดุจดัขึน้เพื่อ
สง่เสรมิการประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการและการจดัแสดงการเผยแพรข่อ้มูลโดยเฉพาะ
การศึกษาผูใ้ชแ้ละการใหบ้ริการอา้งอิง รวมไปถึงการจดัใหบ้ริการเชิงรุกในรูปแบบการใหบ้ริการ
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ภายนอกสถานท่ี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิวเซห์ (Nwezeh, 2010) ท่ีท าการศกึษาเรื่อง การ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไนจีเรยี: กรณีศกึษา หอ้งสมดุเฮเซกิ อลวูาซา
มิ (Hezekiah Oluwasanmi) มหาวิทยาลัยโอบาเฟม่ี อาโวโลโว โดยพบว่าการรบัรูข้่าวสารการ
ประชาสมัพนัธใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้นัน้ควรเพิ่มแนวคิดทางการตลาดและการส่งเสรมิการ
ใชบ้รกิารของหอ้งสมดุใหส้ามารถดงึดดูความสนใจของผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากขึน้และควรใชเ้ว็บไซตใ์น
การสง่เสรมิการใชบ้รกิารและเผยแพรกิ่จกรรมของหอ้งสมดุ 
 3. สภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธข์องหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 สภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ าแนกตาม
กระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ดา้นการวิจยั/การส ารวจขอ้มลูการประชาสมัพนัธ์  พบว่า
หอ้งสมุดมีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมการใหบ้ริการสารสนเทศของ
ห้องสมุดมากท่ีสุด ดา้นการวางแผนการประชาสัมพันธ์ พบว่ามีการก าหนดผู้ร ับผิดชอบการ
ด าเนินงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุมากท่ีสดุ ดา้นการสื่อสาร/การด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์พบวา่
มีการเผยแพรข่่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบรกิารของหอ้งสมดุดว้ยเว็บไซตท่ี์เป็นทางการ
มากท่ีสดุ และดา้นการประเมินผลการประชาสมัพนัธ ์พบว่ามีการประเมินผลการประชาสมัพนัธ์
หอ้งสมดุดว้ยแบบสอบถามความคดิเห็นของผูใ้ชบ้รกิารผา่นระบบออนไลนม์ากท่ีสดุ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในดา้นการวิจัย/การส ารวจข้อมูลนั้นพบว่า
หอ้งสมดุมีการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูท่ีมีประโยชนต์่อการส่งเสรมิการใหบ้รกิารสารสนเทศเพื่อน ามา
ประกอบการวางแผนและการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์ดา้นการวางแผนการประชาสมัพนัธน์ัน้ มี
การก าหนดผูร้บัผิดชอบการด าเนินงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่าหอ้งสมดุมีแผนการ
ด าเนินงานชดัเจน มีผูร้บัผิดชอบการด าเนินงานประชาสมัพนัธใ์นแต่ละกิจกรรม ส่วนในดา้นการ
สื่อสาร/การด าเนินงานประชาสมัพนัธน์ัน้ พบวา่มีการเผยแพรข่่าวสาร กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และ
บริการของหอ้งสมุดดว้ยเว็บไซตท่ี์เป็นทางการ ชีใ้หเ้ห็นว่ามีการสื่อสารไปยงัผูใ้ชบ้ริการผ่านสื่อ
ประชาสมัพนัธป์ระเภทเว็บไซต ์ซึ่งเป็นสื่อท่ีก าลงัไดร้บัความนิยมในปัจจุบนัประเภทหนึ่ง มีความ
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของเอแลนซารี (Alansari, 2013) ท่ีท าการศึกษาเรื่อง การประชาสมัพนัธ์
ของหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัในกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรบั (GCC) โดย
พบว่าช่องทางในการสื่อสารการประชาสมัพนัธท่ี์ส  าคญั ไดแ้ก่ เว็บไซตข์องหอ้งสมดุ และในดา้น
การประเมินผลการประชาสมัพนัธ์นัน้ พบว่าหอ้งสมุดมีการประเมินผลการประชาสมัพนัธ์ดว้ย
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้รกิารผ่านระบบออนไลน ์ชีใ้หเ้ห็นว่าหอ้งสมดุมีความตอ้งการ
ท่ีจะพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โดยน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด
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กิจกรรมประชาสมัพนัธแ์ละพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อใหเ้กิดความส าเรจ็ในการสง่เสรมิ
การใช้บริการสารสนเทศ ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของนัสฤมล มาเจริญ (2550) ท่ีได้
ท าการศกึษาก่ียวกบัการประชาสมัพนัธห์อ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัในประเทศไทยท่ีมีการ
ก าหนดผูร้บัผิดชอบงานประชาสมัพนัธโ์ดยจดัตัง้คณะท างานจากตวัแทนของทกุฝ่าย มีการก าหนด
นโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ ์งานวิจยัของเจนต ์คนัทะ (2551) ไดท้  าการศกึษาเก่ียวกบัการ
บริหารงานประชาสมัพนัธข์องส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
งานวิจัยของศิริวรรณ จุลทับ และ จินตนา ตนัสุวรรณนนท ์(2558, น. 175-194) ท่ีท าการศึกษา
เรื่อง กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกของสถาบนัอดุมศึกษา เขตภมูิศาสตรภ์าคใต ้งานวิจยัของ
พธูร  าไพ ประภสัสร (2557) ท่ีศึกษาเก่ียวกับกลยุทธก์ารบริหารงานประชาสมัพนัธม์หาวิทยาลยั
ราชภฏัในเขตภาคเหนือตอนลา่ง โดยพบว่าสถาบนัอดุมศกึษาและหอ้งสมดุมีการก าหนดนโยบาย 
การวางแผน และมีเป้าหมายในการด าเนินงานประชาสมัพนัธท่ี์ชดัเจน รวมทัง้มีการประเมินผล
และน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์
 4. ปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธห์อ้งสมุด 
 การศึกษาครัง้นีไ้ดศ้ึกษาปัญหาในการด าเนินงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุทัง้จากความ
คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการและผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ์ของหอ้งสมดุ ผลการวิจยัพบว่า 
ปัญหาท่ีผูใ้ชบ้รกิารพบมากท่ีสดุ คือ การประชาสมัพนัธข์่าวสารและกิจกรรมไม่ทั่วถึง แสดงใหเ้ห็น
ว่าหอ้งสมดุมีการประชาสมัพนัธน์อ้ยเกินไป หรือช่องทางในการประชาสมัพนัธไ์ม่หลากหลาย  มี
ความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของไฮนซ์, เอลรอด, เฮิท, เอวิง และ เฟรินด์ (Hines et al., 2019)        
ท่ีท าการศกึษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้รกิารดา้นการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารโดยการประเมินผล
จากกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับบรรณารกัษ์หอ้งสมุดออกแบบขึน้ ซึ่งผลการ
ประเมินพบว่า ปัญหาในการใชห้อ้งสมดุ คือ นกัศึกษาไม่ทราบว่าหอ้งสมดุมีบริการอะไรบา้ง ไม่
ทราบวิธีการใชง้านและการใชบ้ริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดท่ีบรรณารกัษ์จัดใหบ้ริการ ดังนั้นใน
ปัจจบุนัหอ้งสมดุอาจตอ้งพฒันากลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการรบัรู ้
ข่าวสารในสงัคมยคุใหม่ รวมถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถรบัรูแ้ละ
เขา้ถึงบริการของหอ้งสมดุไดม้ากท่ีสดุ ส่วนปัญหาการด าเนินงานประชาสมัพนัธท่ี์ผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบตัิงานพบมากท่ีสดุ คือ ผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุขาดประสบการณใ์นการท างาน
ประชาสมัพนัธ ์ซึ่งจากผลการวิจยันัน้พบว่าผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุโดยส่วนใหญ่เป็น
บรรณารักษ์ จึงเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีพบว่าผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุดขาด
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ประสบการณ์ในการท างานประชาสมัพนัธ์ ทัง้นีชี้ใ้หเ้ห็นว่าหอ้งสมุดควรส่งเสริมผูป้ฏิบตัิงานให้
ไดร้บัความรูด้า้นการประชาสมัพนัธเ์พิ่มเติมเพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธไ์ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับงานวิจัยของเอแลนซารี  (Alansari, 2013) ซึ่งพบว่า
หอ้งสมุดมีพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานประชาสมัพันธ์จ านวนนอ้ยและไม่มีพนักงาน
ปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธแ์บบเตม็เวลา งานวิจยัของนสัฤมล มาเจรญิ (2550) ท่ีพบวา่ผูร้บัผิดชอบ
งานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นบรรณารกัษ์ซึ่งไม่มีวุฒิการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานประชาสมัพนัธ ์และงานวิจยัของพธูร  าไพ ประภสัสร (2557) ท่ีพบว่าปัญหาส่วน
หนึ่ง คือ การมีบคุลากรดา้นการประชาสมัพนัธไ์ม่เพียงพอ 
 5. กลยุทธก์ารประชาสัมพันธเ์พื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ผลจากการวิจยัพบว่า กลยุทธ์การประชาสมัพนัธเ์พื่อส่งเสริมการใชบ้ริการสารสนเทศ
ของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มี 4 ดา้น  ดงันี ้
  5.1 กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะผูป้ฏิบตัิงานสู่ความเป็นนวัตกร (Innovator) 
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ของหอ้งสมุด ประกอบดว้ยกิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการ
ความรู ้ความรว่มมือในการพฒันาบคุลากรทัง้ภายในองคก์รและระหว่างองคก์รหอ้งสมดุ หรือกบั
องคก์รอื่น ซึง่บคุลากรจะเป็นตวัขบัเคลื่อนและช่วยเสรมิจดุแข็งดา้นการวิจยั/การส ารวจขอ้มลูการ
ประชาสมัพนัธท่ี์หอ้งสมดุสามารถท าไดด้ีอยู่แลว้นัน้ใหมี้ความเขม้แข็งมากยิ่งขึน้ สงัเกตไดว้่าเม่ือ
วิเคราะหเ์ช่ือมโยงกบัผลการวจิยัในระยะท่ี 1 นัน้พบวา่มีประเดน็ท่ีสอดคลอ้งกนักบัจดุอ่อนท่ีพบคอื 
ดา้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับองคก์รภายนอกเก่ียวกับการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์และการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้ฏิบัติงานประชาสัมพันธ์มีค่อนข้างน้อย นอกจากนี ้
ภาพรวมของห้องสมุดส่วนใหญ่พบว่าประสบปัญหาเก่ียวกับบุคลากร ทั้งนีว้ิธีการแก้ปัญหา
ดงักลา่วจึงควรเป็นการพฒันาบคุลากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดันัน้ใหมี้ทกัษะและศกัยภาพในการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ ์ โดยการน าแนวคิดการจดัการความรูท่ี้สามารถท าไดท้ัง้ภายในองคก์รและ
สรา้งเครอืข่ายรว่มกบัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาอื่น ๆ  มาใชใ้นการพฒันาบคุลากรซึง่นอกจากจะ
ช่วยใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละสรา้งประสบการณ์ระหว่างกันแลว้ยังเป็นทางเลือกท่ีท าไดง้่าย ช่วย
ก่อใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรมดา้นการประชาสมัพนัธ์ขึน้ในองคก์รไดอี้กทางหนึ่ง สอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของ งานวิจยัของจอย ทองกล่อมสี (2550) ท่ีพบว่า กลยทุธก์ารประสานความรว่มมือ
เป็นหนึ่งในการกลยุทธ์หลกัของการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ และนัสฤมล มาเจริญ (2550) ท่ี
พบวา่ ผูร้บัผิดชอบงานประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ่เป็นบรรณารกัษซ์ึง่ไม่มี
วฒุิการศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประชาสมัพนัธ ์แตเ่คยเขา้รบัการฝึกอบรม สมัมนา และดงูานดา้น
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การประชาสัมพันธ์เป็นครัง้คราวจากหน่วยงานหรือองคก์รแห่งอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  
  5.2  กลยุทธ์ท่ี 2 การพฒันางานประชาสมัพนัธ์สู่ความเป็นเลิศภายใตท้รพัยากรท่ี
จ ากัด ประกอบดว้ยกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับความร่วมมือระหว่างองคก์ร การใชท้รพัยากร
ร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน การบูรณาการฝ่ายงานในหอ้งสมุดเพื่อด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธ ์ การด าเนินงานประชาสมัพนัธแ์บบทีม และการด าเนินงานประชาสมัพนัธแ์บบมี
ส่วนรว่มโดยมุ่งเนน้แผนงานพฒันาบุคลากรท่ีปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุใหส้ามารถ
ปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธไ์ดอ้ย่างเต็มท่ีและมีทกัษะดา้นการประชาสมัพนัธใ์กลเ้คียงระดบัวิชาชีพ 
และส่งเสรมิใหบ้คุลากรทกุคนมีบทบาทในการประชาสมัพนัธ ์โดยอาจจดัตัง้คณะท างานแบบทีม 
หรือการท างานแบบมีส่วนรว่มจากบคุลากรทกุฝ่ายงาน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นสัฤมล มา
เจริญ (2550) พบว่า หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ด าเนินงานประชาสมัพนัธ์โดยจัดตัง้
คณะท างาน ซึง่มีตวัแทนจากทกุฝ่ายรว่มกนัรบัผิดชอบ สว่นดา้นแนวทางในการประชาสมัพนัธ ์คือ 
การส่งเสริมให้บุคลากรของห้องสมุดมีความเช่ียวชาญและมีจิตส านึกในการให้บริการ  โดย
ประเด็นดา้นบคุลากรนีย้งัปรากฏเป็นจดุอ่อนของหอ้งสมดุท่ีควรไดร้บัการพฒันา ดงัจะเห็นไดจ้าก
การวิจัยท่ีพบว่า ด้านปัญหาการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษา ผูป้ฏิบตัิงานมีปัญหาในการใชอ้ินเทอรเ์น็ตเพื่อการประชาสมัพนัธ ์โดยปัญหาท่ี
พบมากท่ีสดุ คือ มีจ านวนของผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธน์อ้ย และปัญหาดา้นประสบการณข์อง
ผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธท่ี์ยงัมีประสบการณน์อ้ย  ปัญหาในการใชส้ื่อของผูป้ฏิบตัิงานเพื่อการ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุท่ีพบมากท่ีสดุ คือ ดา้นบคุลากร ซึง่ผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธมี์ภาระงาน
อ่ืนท าใหไ้ม่มีเวลาปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธไ์ดอ้ย่างเต็มท่ี  (กมลทิพย ์ณ สงขลา. 2555; พรทิพย ์
แยงค า, 2553) และงานวิจัยของนิวเซห์ (Nwezeh, 2010) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความสามารถของเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุในระดบันอ้ยมาก ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่าการตลาดและการ
ส่งเสริมการใชบ้ริการของหอ้งสมดุไม่เพียงพอท่ีจะดึงดดูความสนใจของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุ   ซึ่ง
ผูว้ิจัยไดเ้สนอแนะใหมี้การเพิ่มพูนความเขา้ใจเก่ียวกับการประชาสมัพนัธแ์ละวิธีการท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ  
  5.3 กลยทุธท่ี์ 3 การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุดิจิทลั (Digital Public Relations) และ
การส่งเสริมการใช้บริการดว้ยการสรา้งภาพลักษณ์ของห้องสมุด ประกอบดว้ยกิจกรรม/การ
ด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นเครื่องมือในการประชาสมัพนัธแ์ละติดตอ่สื่อสาร  
การส่งเสริมการใชบ้ริการห้องสมุดใหเ้ป็นท่ีรูจ้ักผ่านโปรแกรมช่วยคน้หา (Search Engine) ใน
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ลักษณะของ  Organic Search และ  Paid Search จากการจัดท า  SEO (Search Engine 
Optimization) การพฒันาการส่งเสริมการใชบ้ริการหอ้งสมดุในรูปแบบแอปพลิเคชั่น VR (Virtual 
Reality)  และ  AR (Augmented Reality)  และการพัฒนาภาพลักษณ์ท่ีน่าจดจ าของห้องสมุด   
ซึง่เป็นกลยทุธท่ี์ตอบสนองกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้รกิารสมยัใหม่ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการ
เขา้ถึงสารสนเทศเป็นส่วนใหญ่  ทัง้นีจ้ากงานวิจยัท่ีผ่านมาพบผลการวิจยัท่ีสะทอ้นถึงปัญหาการ
ประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ ไดแ้ก่  การประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุในการจดับริการสารสนเทศ
เชิงรุกยังไม่ทั่วถึง เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกับกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความหลากหลาย    
การตดิปา้ยประชาสมัพนัธใ์นมมุท่ีไม่มีผูค้นเดินผา่น (สจิุตรา สีหาอาจ, สมชาย วรญัญานไุกร, และ 
ศมุรรษตรา แสนวา. 2561, น. 99) รูปแบบของการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุยงัคงตอ้งพฒันา และ
ปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทของห้องสมุดในบริบทของสังคมยุคดิจิทัล  (วงศกร         
ชัยรตันะถาวร, แววตา เตชาทวีวรรณ, และ สมชาย วรญัญานุไกร. 2557) จะเห็นไดว้่าการน า
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการประชาสมัพนัธ ์ นอกจากจะเป็นการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหก้บั
หอ้งสมดุแลว้ ยงัเป็นช่องทางท่ีช่วยใหห้อ้งสมดุสามารถเขา้ถึงผูใ้ชบ้รกิารไดด้ียิ่งขึน้ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ศิรวิรรณ  จลุทบั  และ จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์ (2558, น. 175-194) ท่ีพบวา่กลยทุธ์
การประชาสมัพนัธ์ประกอบไปดว้ย การมีกิจกรรมและวิธีการประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายตาม
เป้าหมาย มีเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายทนัสมยั มีการสรา้งเครือข่ายในการ
ติดต่อประสานงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ใช้เทคนิควิธีการ
ประชาสมัพนัธท่ี์แตกตา่งและมีความโดดเดน่ และ วรรณี เบ็ญจวฒันาผล, นงพงา ลีลายนะ, และ 
ดิเรก ธรรมารกัษ์ (2560, น. 135-140) พบว่า การจัดกิจกรรมและวิธีการท่ีหลากหลาย การใช้
เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารท่ีทนัสมยั มีเครอืข่ายการประสานงานในการประชาสมัพนัธ ์การ
มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคท่ี์แตกต่าง เป็นลยุทธ์ท่ีช่วยใหก้ารประชาสมัพนัธ์ประสบความส าเร็จ 
นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัของกลัยา ตนัจะโร (2555) พบว่า สื่อท่ีถูกน ามาใชใ้นการประชาสมัพนัธ์
มากท่ีสดุ คือ เฟซบุ๊ก ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกใชส้ื่อสงัคม คือ สามารถใชง้านไดง้่าย   และพรทิพย ์
แยงค า (2553) พบว่า ดา้นสื่อท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธม์ากท่ีสดุ คือ สื่ออินเทอรเ์น็ต และงานวิจยั
ของศภุษร พิรยิะการสกลุ (2553) ท่ีพบวา่  กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธห์นึ่งท่ีองคก์รน ามาใช ้คือ สื่อ
ใหม่ เช่น เว็บไซตอ์งคก์ร อีนิวส ์ยทูบู เฟซบุ๊ก ซึง่ผลตอบรบัการประชาสมัพนัธ ์พบว่า กลุม่ตวัอยา่ง
สว่นใหญ่เปิดรบัข่าวสารประชาสมัพนัธท์างสื่อใหม่   
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  5.4  กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ดว้ยเทคโนโลยีการตลาด 
(Marketing Technology) ประกอบดว้ยกิจกรรม/การด าเนินการเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรม 
ความคาดหวงัและความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารดา้นการประสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ การประเมินผล
การด าเนินงานประชาสมัพนัธโ์ดยอาศยัเทคโนโลยีมาใชเ้ป็นเครื่องมือ โดยมุ่งเนน้การน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และใช้ประโยชน์ได้จริง  ซึ่งการ
ประเมินผลเป็นกระบวนการทา้ยสดุในการด าเนินงานท่ีจะท าใหห้อ้งสมดุทราบถึงผลลพัธข์องการ
ประชาสมัพนัธว์่ามีประสิทธิภาพหรอืไม่ และเป็นขอ้มลูส าคญัส าหรบัน าไปปรบัปรุงพฒันาใหด้ีขึน้  
ดงัจะเห็นไดว้่า หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัพบปัญหาดา้นการประเมินท่ียงัท าไดไ้ม่เต็มท่ี หรือรูปแบบ
การประเมินอาจจะยงัไม่เหมาะสมและหลากหลาย เช่น จากงานวิจยัของ กลัยา ตนัจะโร (2555) 
พบว่า ดา้นการประเมินผลการใชส้ื่อสงัคมนัน้ หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัมีการประเมินผลแต่ยงัมีการ
ประเมินไม่มากนกัและมีการใชแ้บบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของผูใ้ชบ้รกิารจากการจดั
กิจกรรมในแตล่ะครัง้ ไม่มีการน าผลการประเมินมาใชเ้พื่อพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอยา่ง
จริงจงั งานวิจยัของพธูร  าไพ ประภสัสร (2557) พบว่า ขาดระบบและทีมงานในการติดตามและ
ประเมินการท างานดา้นการประชาสมัพนัธ์  ทัง้นีก้ารเทคโนโลยีการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์จะช่วยอ านวยความสะดวกไดห้ลายดา้นไม่ว่าจะเป็นการบริหารขอ้มูลภายใน
ห้องสมุดหรือการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกับผูใ้ชบ้ริการ การติดตามประเมินผลและคาดการณ์อนาคตดว้ยความแม่นย าและ
รวดเรว็  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารและบุคลากรหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  1.1 ดา้นการวิจยั/การส ารวจขอ้มลูการประชาสมัพนัธ ์เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูพิจารณา
ประกอบการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่าห้องสมุดมีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
เก่ียวกบัแนวทางการสง่เสรมิการใหบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุ ซึง่ถือเป็นจดุแข็งของหอ้งสมดุ 
มีข้อเสนอแนะส าหรับห้องสมุดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัยหรือพัฒนา
นวตักรรม ทัง้ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการประชาสมัพนัธ์และการศึกษาผูใ้ช ้รวมไปถึงการประเมิน
คณุภาพการสง่เสรมิการใชบ้รกิาร  
  1.2 ดา้นการสื่อสาร/การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ พบว่ามีการเผยแพร่ข่าวสาร 
กิจกรรมประชาสมัพนัธ ์และบริการของหอ้งสมดุดว้ยเว็บไซตท่ี์เป็นทางการ แต่ในขณะเดียวกนัก็
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พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมีความเห็นวา่ การประชาสมัพนัธข์่าวสารและกิจกรรมไมท่ั่วถึง มีขอ้เสนอแนะใน
การพฒันากลยทุธก์ารด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ท่ีจะช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถึงข่าวสารและกิจกรรม
ของหอ้งสมุดใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มยุคใหม่ท่ีเป็นดิจิทัล รวมไปถึงการ
ปฏิบตัิแบบเชิงรุกมากขึน้ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเ้ป็นเครื่องมือ และ
เพิ่มช่องทางในการประชาสมัพนัธใ์หห้ลากหลาย เช่น การใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน ์ การเช่ือมโยง 
(Link) ช่องทางการประชาสมัพนัธ ์ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถึงข่าวสารและกิจกรรมของทาง
หอ้งสมดุไดส้ะดวกยิ่งขึน้ เป็นตน้   
  1.3 ดา้นผูป้ฏิบตัิงาน พบปัญหาเก่ียวกับผูป้ฏิบตัิงานประชาสมัพนัธ์หอ้งสมุดขาด
ประสบการณใ์นการท างานประชาสมัพันธ์ มีขอ้เสนอแนะ  คือ หอ้งสมุดควรมีการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรของห้องสมุดให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานประชาสมัพนัธไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการจดัการ
ความรู ้ การพฒันาองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ เป็นตน้ 
  1.4 ดา้นการประเมินผลการประชาสมัพนัธ์ พบว่ามีการประเมินผลสื่อท่ีใชใ้นการ
ประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุค่อนขา้งนอ้ย มีขอ้เสนอแนะ คือ หอ้งสมดุควรน าหลกัการจดัการเชิงกล
ยทุธม์าบรหิารจดัการงานประชาสมัพนัธ ์โดยอาศยัเทคโนโลยีมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตีความ และคาดการณส์ถานการณ์ในทุกกระบวนการของงานประชาสมัพนัธเ์พื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ เช่น กิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรม ความคาดหวงัและ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารดา้นการประสมัพนัธข์องหอ้งสมดุ กิจกรรมหรอืโครงการเก่ียวกบัการ
ประเมินผลการด าเนินงานประชาสมัพนัธโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีการตลาดเป็นเครือ่งมือ  
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอ่ไป 
  การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อ
น าไปพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นการศึกษาในภาพรวม ดังนัน้จึงมีขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษา
ในครัง้ตอ่ไป  ดงันี ้
  1. ศกึษาเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องหอ้งสมดุดิจิทลัในดา้นวิธีการหรอื
ช่องทางแต่ละประเภทอย่างละเอียด เพื่อใหไ้ดค้  าตอบในเชิงลึก และสามารถน าไปพฒันางาน
ประชาสมัพนัธไ์ดส้อดคลอ้งมากยิ่งขึน้ตอ่ไป  
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  2. ศึกษารูปแบบการประชาสมัพนัธส์  าหรบับริบทของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาท่ี
เหมาะสม 
  3. ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา  
  4. ศกึษาเกณฑห์รอืตวัชีว้ดัเพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานในการใหบ้รกิารหอ้งสมดุ 
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