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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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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในบริบทสังคมเศรษฐกิจดิจิทลั ได้สง่ ผลกระทบต่อการดารง
ชีวิตประจาวันของคนในสังคมทาให้เกิดภาวะการแข่งขันทัง้ ในระบบธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ จึงเป็ น
สาเหตุให้แ ต่ละองค์ก รต่า งแสวงหาวิธีการและแนวทางในการสร้างความได้เ ปรียบเพื่ อสร้าง
ศักยภาพการบริหารจัดการผ่านกลไกการจัดการเชิงกลยุทธ์ (พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒ น์ ทีปะ
ปาล, 2559, น. 1-3; สุดใจ วันอุดมเดชาชัย , 2556, น. 6-7) ซึ่งเป็ นวิธีบริหารจัดการที่ได้รบั การ
ยอมรับและถูกนามาใช้เป็ นกลไกสาคัญเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ มุง่ ที่จะศึกษา
ให้เ กิ ด ความเข้า ใจและปรับ เปลี่ ย นกระบวนการทางความคิ ด ใหม่ ด ้า นการบริห ารจัด การให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั พร้อมทัง้ ทาการวิเคราะห์ผลกระทบจากปั จจัยภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์และหาทางหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่ อาจจะเกิดขึน้ โดย
เรียกกระบวนการดังกล่าวนีว้ ่าแนวความคิดด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งไม่เพียงแต่ถกู นามาใช้
กับองค์กรธุรกิจเท่านัน้ แต่ยงั ถูกนาไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรทุกประเภท รวมไปถึงองค์ กร
ด้านการศึกษาทุกระดับ ทัง้ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อบริหารจัดการให้เกิดศักยภาพใน
การแข่งขันและเกิดความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทนั ต่อสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา (ธนชัย
ยมจินดา, 2555, น. 1-2)
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ เป็ นองค์กรหนึ่งที่ได้รบั ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ฉะนัน้ จึงต้องทบทวนบทบาทและกลวิธีการดาเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและกระแส
การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้มีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชนด้วยกัน
เพื่อให้เกิ ดกลยุท ธ์การแข่งขัน ที่ เหมาะสมและสามารถดึงดูดความสนใจของผูท้ ่ี ตอ้ งการเลื อก
สถาบันการศึกษาที่สามารถตอบรับความต้องการด้านหลักสูตรการเรียนการสอน (สุชชั วีร ์ สุวรรณ
สวัส ดิ์ , 2561) ทั้ง นี ้ การที่ ส ถาบัน อุด มศึก ษาซึ่ง เป็ น องค์ก รหลัก ต้อ งปรับ ตัว และคิ ด ค้น กลวิ ธี
บริหารงาน หน่วยงานสนับสนุนที่อยู่ภายใต้สงั กัดก็ตอ้ งดาเนินงานควบคู่ไปกับองค์กรหลักเพื่อให้
เกิดการยอมรับและเกิดประสิทธิภาพในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทส าคัญ ในการส่ง เสริม การเรีย นการสอน การสนับ สนุน หลัก สู ต ร
การศึกษา การพัฒนาด้านวิชาการ การศึกษาวิจยั การส่งเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู ้ ตลอดจนการ
ส่งเสริมการใช้สารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานและการประกอบอาชีพ โดยการรวบรวม พัฒนา และ
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จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาแต่
ละแห่งให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการศึกษาทุกระดับ เป็ นแหล่งสารสนเทศที่มีบทบาทในการต่อยอดและการสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, 2557, น. 81) มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กบั มหาวิทยาลัย
การบริ ห ารจั ด การห้ อ งสมุ ด จะประสบความส าเร็ จ ได้นั้ น ต้อ งอาศั ย ปั จ จั ย และ
องค์ประกอบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ในการจัด
ให้บริการสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน
จานวนทรัพยากรสารสนเทศ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด อันจะเป็ น
กลไกขับเคลื่อนในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการแข่งขันและบรรลุ
เป้าหมายในการดาเนินงานตามพันธกิจได้อย่างประสิทธิภาพ (อภิชยั อารยะเจริญชัย, 2558, น.
24-34) สภาพการดาเนินงานห้องสมุดทุกประเภทในปั จจุบนั ต่างให้ความสาคัญกับแนวคิดการ
บริหารจัดการด้วยหลักการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบนั ผูค้ นมี
ตัวเลือกในการค้นคว้าและค้นหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและง่ายต่อ
การเข้าใช้บริการ รวมทัง้ การก่อตัง้ สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึน้ อันเป็ นผลมา
จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้หอ้ งสมุดถูกลดบทบาท
ลง โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่มีบทบาทสาคัญในการเป็ นแหล่งค้นคว้าข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ไม่จ ากัด สถานที่ แ ละเวลา ทั้ง ยัง มี ส ารสนเทศจ านวนมากมายอย่างที่ ไ ม่เ คยมี ห ้อ งสมุด ใดจะ
สามารถรวบรวมไว้ได้ ห้องสมุดจึงถูกปรับเปลี่ยนบทบาทไปจากเดิม
การประชาสัมพันธ์เป็ นการสื่อสารองค์กรโดยถูกกาหนดไว้ในพันธกิจหลัก องค์กรจาเป็ น
ที่จะต้องให้ขอ้ มูลและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องได้รบั ทราบ อันจะทาให้เกิดผลดีต่อ
องค์กรในระยะยาว ซึ่งหากไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ทราบ ไม่มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องหรือ
ดาเนินกิจการโดยไม่สนใจผูค้ นในสังคม อาจส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (ยุบล เบ็ญ
จรงค์กิจ, 2551, น. 162) ห้องสมุดจึงต้องเร่งปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่
โดยการจัดบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการที่เปลี่ยนแปลง
ไปเช่นกัน ด้วยเหตุนีห้ อ้ งสมุดยุคใหม่จึงเล็งเห็นความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีจะนามา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานบริการสารสนเทศเพื่อให้การนาเสนอบริการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นที่
รับรู แ้ ละสามารถดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้บริการ รวมถึงการทาให้ตระหนักรู ว้ ่าภาพลักษณ์ของ
ห้องสมุดสมัยใหม่มีความแตกต่างจากห้องสมุดแบบเดิม โดยใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
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และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มาช่วยพัฒนาการดาเนินงานบริการสารสนเทศและกิจกรรมของ
ห้องสมุด เพื่อเป็ นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการกิจกรรมและการให้บริการ การ
เผยแพร่บริการสารสนเทศไปยังกลุม่ ผูใ้ ช้ การสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การดึงดูดให้เกิด
ความสนใจ การจูงใจ การทาให้ผใู้ ช้บริการเกิดทัศนคติท่ีดี รวมถึงการกระตุน้ ให้เกิดการใช้บริการ
ผ่านสื่อต่าง ๆ หลากหลายรู ปแบบ และการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี อันจะส่งผลให้ผใู้ ช้เกิดความพึง
พอใจ เกิดการใช้บริการห้องสมุดที่มีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กับแหล่งบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์อ่ืน ๆ ซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดจะต้อง
คิดค้นกลวิธีเพื่อดึงดูดและเพิ่มกระแสความสนใจของผูใ้ ช้บริการ (จินตวีร ์ เกษมศุข, 2554, น. 72;
ดรุ ณี ณ ลาปาง, 2555, น. 76) การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริ การ
สารสนเทศของห้องสมุดนัน้ จึงเป็ นวิธีการหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีนามาประยุกต์ใช้ โดย
จะต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การกาหนดเป้าหมาย การลงมือ
ปฏิบตั ิ และการประเมินผลการดาเนินงาน ซึง่ กระบวนการเหล่านีจ้ ะช่วยให้สามารถพลิกวิกฤตเป็ น
โอกาสในสถานการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ใน
ภาครัฐและเอกชน พบว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมยังคงประสบปั ญหาและพบ
ข้อ บกพร่อ งในการด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ ดั ง เช่ น งานวิ จัย ของ สุจิ ต รา สี ห าอาจ, สมชาย
วรัญ ญานุไ กร, และ ศุม รรษตรา แสนวา (2561, น. 99) ซึ่ง ศึก ษาปั ญ หาและอุป สรรคในการ
ให้บริการเชิงรุ กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พบว่าการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดในการ
จัดบริการสารสนเทศเชิงรุ กยังไม่ท่ วั ถึง เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกับกลุ่มผูใ้ ช้บริการที่มี
ความหลากหลาย การติ ด ป้า ยประชาสัม พัน ธ์ใ นมุม ที่ ไ ม่ มี ผู้ค นเดิ น ผ่ า น การรณรงค์ก ารใช้
ห้องสมุดยังน้อยเกินไป ตลอดจนบุคลากรมีจานวนจากัด ทาให้การจัดบริการสารสนเทศขาด
ความต่อเนื่อง แม้ว่าในงานวิจยั บางชิน้ พบว่ามีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามา
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุ ด เช่น งานวิจัยของ วงศกร ชัยรัตนะถาวร, แววตา เตชา
ทวี ว รรณ, และ สมชาย วรัญ ญานุไ กร (2557) ซึ่ง ศึก ษาเกี่ ย วกับ การใช้เ ฟซบุ๊ก ของห้อ งสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ในด้านเนื อ้ หาที่ นาเสนอบนเฟซบุ๊กห้องสมุดมากที่ สุด คือ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิ จกรรมห้องสมุดก็ ตาม แต่ก็ยัง มีงานวิจัยที่ พบปั ญหาเกี่ ยวกับการใช้ส่ือเพื่อการ
ประชาสัม พัน ธ์ ได้แ ก่ งานวิ จัย ของกมลทิ พย์ ณ สงขลา (2555) พบว่า ด้า นปั ญ หาการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผูป้ ฏิบตั ิงานมีปัญหาในการใช้
อิ น เทอร์เ น็ ต เพื่ อ การประชาสัม พัน ธ์ โดยปั ญ หาที่ พ บมากที่ สุด คื อ ห้อ งสมุด มี จ านวนของ
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ผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์นอ้ ย งานวิจยั ของพรทิพย์ แยงคา (2553) พบว่า ปั ญหาการใช้ส่ือของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่พบมากที่สดุ คือ ด้านบุคลากร
โดยผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์มีภาระงานอื่นทาให้ไม่มีเวลาปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
เต็มที่ ปั ญหาด้านงบประมาณที่ไม่ได้จดั แบ่งไว้อย่างชัดเจน ปั ญหาการขาดการประชาสัมพันธ์เชิง
รุ ก รวมถึงสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไม่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และงานวิจยั ของ
เจนต์ คันทะ (2551), นัสฤมล มาเจริญ (2550) ที่พบปั ญหาด้านบุคลากร คือ ขาดผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ไม่มีการกาหนดไว้ในแผนงานและนโยบายที่ ชัดเจน รวมไปถึงปั ญหาด้านการขาดการจัดสรร
งบประมาณ ขาดบุคลากรที่มีคณ
ุ วุฒิในวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
อย่า งไรก็ ตาม สภาพการประชาสัมพันธ์บริการของห้องสมุดจากงานวิจัยที่ กล่า วมา
ข้างต้น ทาให้ทราบแต่เพียงสภาพปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์เท่านัน้ แต่
ยังไม่มีการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
โดยเฉพาะห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
กลยุท ธ์ก ารประชาสัม พัน ธ์เ พื่ อ น าผลการวิ จัย ไปใช้ป ระโยชน์ใ นการพัฒ นาการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ นาไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการที่จะ
พัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์การบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้
สามารถดาเนินงานบรรลุเป้า หมายและรอดพ้นจากผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
เทคโนโลยีท่ีได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภค รวมถึงบทบาทของห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัยด้วยการพัฒนากลวิธีท่ีแปลกใหม่ หากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถปรับตัว
และนากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ก็จะส่ง ผลให้เกิดความสาเร็จในการดาเนินงานอันจะเป็ น
กลไกขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ
พันธกิจขององค์การ และจะช่วยให้หอ้ งสมุดยังคงมีบทบาทสาคัญต่อการศึกษาทุกระดับ ทุกยุคทุก
สมัย ถึงแม้วา่ พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดก็ตาม
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. เพื่อศึกษาปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ความสาคัญของการวิจัย
ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะช่วยให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการ
ส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยสามารถนาผลการวิจยั
ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ การกาหนดนโยบายในการ
จัดให้บริการสารสนเทศ และการบริหารจัดการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อันจะส่งผลให้
เกิ ดความร่ว มมื อในการดาเนิ น กิ จกรรม การเข้าถึง กิ จกรรม การเผยแพร่บริการสารสนเทศที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการในสังคมยุคดิจิทลั การกระตุน้ ให้เกิดการใช้บริการ
สารสนเทศ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดความคุม้ ค่า รวมไปถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี
และการสร้างชื่อเสียงให้กบั สถาบันอุดมศึกษา อันเป็ นกลไกขับเคลื่อนไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
1. การวิจยั ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในการ
ส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประชากรแบ่งเป็ น 2 กลุม่
ได้แ ก่ กลุ่ ม ผู้ป ฏิ บัติ ง าน ประกอบด้ว ย ผู้บ ริ ห ารห้อ งสมุ ด จ านวน 5 คน และผู้ป ฏิ บัติ ง าน
ประชาสัมพันธ์จานวน 10 คน รวมทัง้ สิน้ 15 คน และกลุ่มผูใ้ ช้บริการ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการห้องสมุด
ในปี การศึกษา 2562 ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยที่เป็ นสมาชิกสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (สมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่ ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี , 2559) จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยจานวน 5 แห่ง
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ได้แก่ 1) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 2) ศูนย์เรียนรูแ้ ละหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3) สานักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และ 5) สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี รวมทัง้ สิน้ จานวน 86,664 คน (กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม, 2563)
2. การวิจยั ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการ
สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการประชาสัมพันธ์และ
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทาการตรวจแบบประเมินร่างกลยุทธ์
จานวน 5 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 มีดงั นี ้
1. กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารห้องสมุด จานวน 5 คน และผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประชาสัมพันธ์ จานวน 10 คน โดยศึกษาจากประชากรทัง้ หมด รวมทัง้ สิน้ 15 คน
2. กลุ่ม ผูใ้ ช้บริการ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ในปี การศึกษา 2562 ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยซึง่ สุม่ เลือกจากประชากร จานวนทัง้ สิน้ 400 คน
ข้อจากัดของการวิจัย ในการวิจยั ระยะที่ 1 มีขอ้ จากัดด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่
มี การเปลี่ย นแปลงจากการเก็ บด้วยวิธีเชิ ง คุณ ภาพเป็ น การเก็ บแบบเชิ ง ปริมาณด้วยช่ องทาง
ออนไลน์แทน เนื่ องจากประสบปั ญหาการแพร่ระบาดของเชื อ้ ไวรัสโควิด -19 ซึ่ง อาจส่ง ผลต่อ
ผลการวิจยั ที่ไม่ได้คาตอบในเชิงลึก

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลัย ที่มีการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ครอบคลุม จานวน 5
แห่ง ได้แก่ 1) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 2) ศูนย์เรียนรู แ้ ละหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต ย์ 3) ส านั ก หอสมุ ด และศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ 4) ส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 5) สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2. การประชาสั ม พั น ธ์ห้ อ งสมุ ด หมายถึ ง การติ ด ต่อ สื่ อ สารระหว่า งห้อ งสมุดกับ
ผูใ้ ช้บริการผ่านกระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบริการสารสนเทศของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยหวังผล
ให้เกิดความร่วมมือและส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ ซึง่ ประกอบด้วยกระบวนการดาเนินงานที่
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สาคัญ ได้แก่ การวิจัย/การสารวจข้อมูล การวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์
3. กลยุทธ์การประชาสั มพันธ์ หมายถึง กลยุทธ์การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การใช้บ ริ ก ารสารสนเทศของห้อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ผ่ า นกลไกการ
ประชาสัมพันธ์
4. การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้ผใู้ ช้เข้าใจวิธีการในการเข้าถึงบริการสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและกิจกรรมของห้องสมุด การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผูใ้ ช้กบั ผูใ้ ห้บริการสารสนเทศ การนาเสนอสารสนเทศและบริการสารสนเทศในรู ปแบบที่
สามารถพบเห็นได้มากที่สดุ รวมไปถึงการแนะนา การจูงใจ การเชิญชวน การกระตุน้ ให้เกิดการใช้
บริการสารสนเทศ
5. ผู้บริหารห้องสมุด หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
หัวหน้าหน่วยงาน หรือผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบระดับสูงของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6. ผู้ ป ฏิ บั ติง านด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ หมายถึง บุคลากรที่ ปฏิบัติง านด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด รวมถึงบุคลากรตาแหน่งบรรณารักษ์ท่ีได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
ประชาสัมพันธ์ ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
7. ผู้ใช้บริการห้องสมุด หมายถึง อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ที่มาใช้บริการห้องสมุดและรับรูก้ ารดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดในระหว่าง
ปี การศึกษา 2562 ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิจยั เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาและทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนางานวิจยั
และนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ประสบความสาเร็จ อัน จะก่ อให้เกิ ดประโยชน์ต่อ ผูป้ ฏิบัติง านด้านการประชาสัมพัน ธ์ข อง
ห้องสมุด รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
1.1 ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์
1.2 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
2.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์
2.2 ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์
2.3 องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
2.4 กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
3.1 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
3.2 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ
4.1 ประเภทของบริการสารสนเทศ
4.2 องค์ประกอบของการบริการสารสนเทศ
4.3 การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั ในต่างประเทศ
5.2 งานวิจยั ในประเทศ
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
คาว่า “กลยุทธ์” (Strategy) แต่เดิมนัน้ เป็ นภาษาทางทหาร ได้มีการนามาใช้ในการรบ
เป็ นยุทธวิธีของแม่ทพั ในการจัดทัพและเคลื่อนย้ายกาลังพลเพื่อต่อสูก้ บั กองทัพของข้าศึก รวมไป
ถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นามาใช้เพื่อให้สามารถรบชนะข้าศึก (ลุกซ์ และ คอลลิส, 2553, น. 5) และต่อมา
คาว่ากลยุทธ์ได้ถกู นามาใช้ในทางการบริหาร โดยหมายถึง แผนการหรือวิธีการในการดาเนินงานที่
ทาให้องค์การบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ ภายใต้อุปสรรคและโอกาส สภาพแวดล้อม
ภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก และทรัพยากรภายในองค์การ ด้วยวิธีท่ีเป็ นเอกลักษณ์และมี
ความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน เป็ นรูปแบบการตัดสินใจหรือการกระทาที่มีลกั ษณะเฉพาะ มุง่ ให้ความ
เข้าใจพืน้ ฐานในการแข่งขันขององค์การ ซึ่งในการเลือกกลยุทธ์ท่ีจะนาไปปฏิบตั ินนั้ ผูบ้ ริหารต้อง
เลือกกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องระหว่างความสามารถหลัก ขององค์การและทรัพยากรภายใน
องค์การ โดยต้องคานึงถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเพื่อก่อให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (ธนาชัย สุขวณิช และ พรชัย อรัณยกานท์, 2557; พิบลู
ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2559, น. 9-10; สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, 2556, น. 10)
ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การบริหารเชิงกลยุทธ์” (Strategic
Management) มีผใู้ ห้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553, น. 8) ได้อธิบายว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การ
บริหารองค์การโดยรวม ให้มีกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์การแข่งขัน ตลอดจนมีขอ้ ได้เปรียบในการ
แข่งขันเหนือกว่ากิจการอื่น ๆ โดยจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและ
ภายในองค์ก าร เพื่อสร้า งแผนกลยุทธ์ท่ี เหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก รวมทัง้ จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การนัน้ ๆ เพื่อให้สามารถนาแผนกลยุทธ์นนั้ ไปปฏิบตั ิ
ให้บงั เกิดผล ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลเชิ งกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้าง
ทิศทางและอนาคตที่เหมาะสมขององค์การอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย (2556, น. 18-19) ได้อธิ บายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ น
การก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานขององค์ก ารระยะยาว เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น งานบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี ตงั้ ไว้ ซึ่ง องค์การต้องดาเนิน การที่เกี่ยวข้อง 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ การกาหนดกลยุทธ์องค์การ การนา
กลยุทธ์ลงสู่การปฏิบตั ิ และการประเมินผลลัพธ์ ควบคุมกลยุทธ์ ซึ่งการดาเนินกิจกรรมทัง้ 4 ด้าน
ดังกล่าว จะส่งผลให้องค์การเกิดความเปรียบเชิงแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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ธนาชัย สุขวณิช และ พรชัย อรัณยกานท์ (2557) ได้อธิบายว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์
คือกระบวนการกาหนดทิศทางและผลงานขององค์การในระยะยาว โดยจะเกี่ยวข้องกับการกาหนด
วัตถุประสงค์องค์การ กาหนดกลยุทธ์ ดาเนินการตามกลยุทธ์ และควบคุมกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
เฉลิม ศรีผดุง และ อิศเรศ ศันนียว์ ิทยกุล (2557, น. 5-6) ได้อธิ บายว่า การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการบริหารที่ มีการตัดสินใจ และการวางแผนที่ เหมาะสมกับองค์การ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็ นเรื่องของการกาหนดกรอบแนวคิด และแนวทางการดาเนินการให้กับ
องค์การในด้านของวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา กลยุทธ์และเป้าหมาย แผนงานและวิธีการ ทัง้ ใน
ระยะยาวและระยะสัน้ เพื่อกากับใช้ทรัพยากรที่มีจากัดในการสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าและ
ความพอใจแก่ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียและเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย สร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน และมีตวั แบบองค์การที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมองค์การ
สามารถบรรลุจดุ มุง่ หมายตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการเจริญเติบโต
และผลกาไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว
พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล (2559, น. 9-10) ได้อธิ บายว่า การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เป็ นการกาหนดแนวทาง หรือวิถีในการดาเนินงานขององค์การ เพื่อให้งานบรรลุผล
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีองค์การได้กาหนดไว้ ซึง่ ผูบ้ ริหารจาเป็ นจะต้องวิเคราะห์และประเมิน
ปั จจัย สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ เกิ ด ขึน้ ทั้ง จากภายในและภายนอกองค์การ เพื่อจัดทาแผนการ
ดาเนินงานที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2560, น. 210-211) ได้อธิบายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ
กระบวนการที่นาเอาความคิดเชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ โดยมีการพิจารณาทางเลือกก่อนการ
ตัดสินใจว่าจะเลือกทางเลือกใดที่คิดว่าดีท่ีสดุ ความเป็ นกลยุทธ์ดทู ่ีการจัดการกลไกขององค์การให้
ทาหน้าที่แปรเปลี่ยนทรัพยากรในการจัดการให้เป็ นผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์อาจอยู่ในรู ปของผลผลิต
และผลกระทบ ส่วนทางเลือกที่เลือกนัน้ ควรใช้ทรัพยากรต่าในเชิงเปรียบเทียบหรือใช้ให้เกิดความ
คุม้ ค่า
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2560, น. 1) ได้อธิบายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การ
กาหนดการปฏิบตั ิ และการตัดสินใจทางกระบวนการบริหารเพื่อช่วยให้องค์การสามารถปฏิบตั ิงาน
ในระยะยาวได้ ตลอดจนการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การกาหนดกลยุทธ์ และนากลยุทธ์ไป
ประยุกต์สกู่ ารปฏิบตั ิ ตลอดจนการควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์
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ทอมป์ สัน, สตริคแลนด์, และ แกมเบิล (Thompson, Strickland, & Gamble, 2016,
p. 19) ได้อธิบายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทากลยุทธ์
และการปฏิ บัติ ต ามกลยุท ธ์ท่ี มี ค วามสัม พัน ธ์กัน ประกอบด้ว ย 5 ขั้น ตอน ได้แ ก่ การพัฒ นา
วิสยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์ การกาหนดวัตถุประสงค์ การจัดทากลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และการ
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเริม่ ต้นใหม่
กรีโอรี, แมคนามารา, และ อิสเนอร์ (Gregory, McNamara, & Eisner, 2014, p. 8)
ได้อธิ บายว่า การจัดการเชิงกลยุททธ์ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ และการปฏบัติการขององค์การ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน
ฮิลล์, สชิลลิง , และ โจนส์ (Hill, Schilling, & Jones, 2017, p. 4) ได้อธิ บายว่า การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การเพื่อให้
บรรลุผ ลส าเร็จ ด้ว ยสมรรถนะและความสามารถที่ เ หนื อ กว่า คู่แ ข่ ง ขัน อัน จะก่ อ ให้เ กิ ด ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
วี ล เลน, เดวิ ด , ฮอฟฟ์ แมน, และ แบมฟอร์ด (Wheelen, David, Hoffman, &
Bamford, 2018, p. 3) ได้อธิบายว่า การจัดการเชิงกลยุททธ์ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและ
การดาเนินงานต่าง ๆ ในด้านการจัดการ โดยจะเป็ นตัวกาหนดการดาเนินงานในระยะยาวของ
องค์การ ซึง่ ประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ทัง้ ภายนอกและภายในองค์การ การจัดทา
กลยุทธ์ การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ และการประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์
กล่าวโดยสรุ ป การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้องค์การ
บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมาย โดยการกาหนดแนวทางหรือวิถีทางที่ ผ่านการวิเคราะห์ การ
ประเมินปั จจัยต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายในองค์การ นาไปสู่การพิจารณา
ทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานและการเลือกใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมที่สดุ อัน
จะส่งผลให้องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและความยั่งยืนในระยะยาว โดยการนากล
ยุทธ์ไปปฏิบตั ินนั้ จะต้องมีการควบคุมและการประเมินผลเพื่อนาไปปรับปรุ งและแก้ไขแผนการ
ดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ และมีความสามารถในการแข่งขันเหนือคูแ่ ข่ง
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์จะประสบผลสาเร็จได้นั้น ต้องประกอบด้วยกระบวนการที่
สาคัญ ดังต่อไปนี ้ (พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2559, น. 10-20; สุดใจ วันอุดมเดชา
ชัย, 2556, น. 19-36)
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1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)
การศึกษาและวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององค์การ โดย
การประเมินสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์การเพื่อต้องการระบุถึงปั จจัยเชิงกลยุทธ์
ทัง้ ปั จจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งปั จจัยเชิงกลยุทธ์จะเป็ นตัวกาหนดอนาคต
ขององค์การ โดยวิธีท่ีสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่นิยมใช้มากที่สดุ คือ การวิเคราะห์สวอท
(SWOT Analysis) ซึง่ มีความหมาย ดังนี ้
S มาจากคาว่า Strengths หมายถึง จุดแข็ง เป็ นข้อดี มีความโดดเด่น หรือ
ความสามารถที่เอือ้ ต่อการประสบความสาเร็จขององค์การ สามารถนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
องค์การได้
W มาจากคาว่า Weaknesses หมายถึง จุดอ่อน เป็ นข้อเสี ย หรือลักษณะ
ด้อย และปั ญหาที่สง่ ผลกระทบต่อความล้มเหลวขององค์การ ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
ทางานให้ประสบความสาเร็จได้
O มาจากคาว่า Opportunities หมายถึง โอกาส หรือความได้เปรียบเหนือ
คูแ่ ข่งที่เอือ้ ต่อการประสบความสาเร็จขององค์การ สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการทางานได้
T มาจากคาว่า Treats หมายถึง อุปสรรค ข้อจากัด หรือความเสียเปรียบที่
ส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวขององค์การ ไม่สามารถนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการทางาน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็ นการวิเคราะห์
ปั จจัย 2 ตัวแปร ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่อยู่ภายนอกองค์การ ซึง่
เป็ นปั จจัยที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุมได้ในระยะสัน้
ทาให้มีผลกระทบต่อองค์การโดยตรงเช่น ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ปั จจัยทางสังคม ภาวะ
เงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า คูแ่ ข่งขันมีความเข้มแข็งและมีความได้เปรียบด้านเงินลงทุน เป็ นต้น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็ นการวิเคราะห์
จุดอ่อน (Strengths) และจุดแข็ง (Weaknesses) ขององค์การ ได้แก่ โครงสร้าง วัฒนธรรม และ
ทรัพยากร โดยมีเครื่องมือในการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง คือ การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า
(Value-Chain) ในการจัด การกับ กระบวนการภายในธุ ร กิ จ นั้น ซึ่ง จุด แข็ ง ขององค์ก ารจะเป็ น
ความสามารถหลักที่ถกู นามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
2. การจัดทากลยุทธ์
การจัด ท าแผนกลยุท ธ์เ พื่ อ น าไปใช้ใ นการบริห ารจัด การองค์ก ารให้มี ค วาม
เหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในขณะนัน้ และจะต้องมีความสอดคล้องกับจุดแข็งและ
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จุด อ่อ นขององค์ก าร ซึ่ง การจัด ท ากลยุท ธ์นั้น ประกอบด้ว ย การก าหนดพัน ธกิ จ การก าหนด
วัตถุปประสงค์ การพัฒนากลยุทธ์ และการกาหนดนโยบาย โดยในการกาหนดวัตถุประสงค์นนั้
จะต้องคานึงถึงความสามารถที่จะทาให้บรรลุผลสาเร็จได้
3. การปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์
กระบวนการดาเนินงานในขัน้ ตอนของการนากลยุทธ์และนโยบายที่กาหนดไว้ไป
ปฏิบตั ิ โดยการพัฒนาสูก่ ารจัดทาเป็ นโปรแกรมการดาเนินงาน การจัดทางบประมาณ และวิธีการ
ดาเนินงาน ซึง่ ในขัน้ ตอนนีอ้ าจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ รวมทัง้ โครงสร้างและ
ระบบการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์การ และอาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติตามกลยุทธ์นั้นเป็ นการ
ด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิน ใจประจ าวัน ในการจัด สรรทรัพ ยากรเพื่ อ น าไปใช้ใ นการ
ดาเนินงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริหารระดับกลางและระดับล่าง หลังจากนัน้ จะมีการ
ตรวจสอบโดยผูบ้ ริหารระดับสูง
4. การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and Control)
การตรวจสอบกิ จ กรรมและผลการปฏิ บัติ ง านทั้ง หมดเพื่ อ น าไปเปรียบเที ยบ
ระหว่างผลการปฏิบตั ิงานจริง และผลการดาเนินงานที่คาดหวังว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ โดย
จะน าผลการประเมิน ไปแก้ไ ขและปรับปรุ ง แผนกลยุท ธ์ ตลอดจนหาทางแก้ไ ขเพื่ อ ให้มีความ
เหมาะสมและสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งในขัน้ ตอนนีจ้ ะช่วยให้มองเห็นจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องของแผนกลยุทธ์ท่ี ได้ปฏิบัติไปแล้ว และช่วยกระตุน้ ให้เกิดระบบการบริหารจัดการ
รูปแบบใหม่ในการเริม่ ต้นการดาเนินงานตามกลยุทธ์ครัง้ ต่อไป

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์
การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้
รวบรวมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัม พัน ธ์ (Public Relations) เป็ น ค าที่ นิ ย มใช้กัน อย่า งแพร่ห ลายตาม
หน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยมีผอู้ ธิบายความหมายไว้แตกต่างกัน ดังนี ้
กัญญา ศิรสิ กุล (2552, น. 5) ได้อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การจัดการ
ด้า นความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งองค์ก ารกับ กลุ่ม เป้ า หมาย ซึ่ ง เป็ น ผู้ท่ี มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย จากการ
ดาเนินงานขององค์การ โดยมุ่งหวังให้ทงั้ 2 ฝ่ ายต่างมีความรู ค้ วามเข้าใจซึ่งกันและกัน และเกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะยาว
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อรุ ณ รัต น์ ชิ น วรณ์ (2553, น. 3) ได้อ ธิ บ ายว่ า การประชาสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง
กระบวนการในการจัดการบริหารข้อมูลขององค์การ เพื่อให้ข่าวสารขององค์การเกิดการสื่อสารที่ดี
เป็ นที่รบั รูข้ องคนในองค์การและนอกองค์การได้เข้าใจถึงภาระกิจขององค์การ ทาให้เกิดทัศนคติท่ี
ดีและเกิ ดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบัน กับกลุ่มประชาชนที่ เกี่ ยวข้อง
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีตอ่ หน่วยงาน องค์การ หรือสถาบัน นามาซึง่ ความร่วมมือให้การสนับสนุน
จากประชาชน และในที่สดุ องค์การก็จะประสบผลสาเร็จ
ลดาวัลย์ ยมจินดา (2555, น. 3) ได้อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นกระบวนการ
ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ท่ีได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์การกับกลุ่มประชาชนที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความมส าเร็จ หรื อ ความล้ม เหลวขององค์ก าร โดยการประเมิ น ทัศ นคติ ข องกลุ่ม
ประชาชนนัน้ ๆ กาหนดนโยบาย และวิธีการดาเนินงานขององค์การที่สอดคล้องกับความสนใจของ
กลุ่มดังกล่าว รวมทัง้ วางแผนและดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รบั ความเข้าใจการยอมรับและ
การสนับสนุนจากกลุม่ ประชาชนเหล่านัน้
ดารณี พานทอง พาลุสขุ (2556, น. 16) ได้อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง
กระบวนการในการติดต่อ เผยแพร่ข่าวสารเพื่อเป็ นการเชื่อมโยง ถ่ายทอดความคิดเห็น ตลอดจน
ความรู แ้ ละความเข้าใจต่าง ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีซ่งึ กันและกันระหว่างสถาบัน
กับประชาชนหรือกับสังคมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนัน้ ๆ โดยมีวิธีการ แผนการ และมีการกระทาที่
ต่อเนื่องกันเพื่อสร้างหรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ ประชาชนเพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจ
และเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็ นประโยชน์ให้สถาบันนัน้ สามารถดาเนินงานไปได้
ด้วยดี บรรลุจดุ มุง่ หมายโดยมีประชามติเป็ นแนวบรรทัดฐานที่สาคัญ
นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์ (2556, น. 17) ได้อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นการ
ดาเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผน และมีการกระทาอย่างต่อเนื่องกันไป เพื่อสร้างความเข้าใจอัน
ดีระหว่างสาธารณชนกับหน่วยงานขององค์การด้วยวิธีท่ีประชาชนยอมรับและมีการติดต่อไปมาทัง้
สองฝ่ าย
อภิชจั พุกสวัสดิ์ (2556, น. 6) ได้อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างองค์กร หน่วยงาน สถาบัน กับกลุ่มประชาชนที่
เป็ นเป้าหมาย เพื่อหวังให้เกิดผลด้านความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และสาธารณชน รวมทัง้ มีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดกับองค์กร หน่วยงาน สถาบัน ทาให้
ประชาชนกลุ่ม เป้า หมายและสาธารณชนเกิ ด ความนิ ย ม มี ค วามเลื่ อ มใสศรัท ธาต่ อ องค์ก ร
หน่วยงาน และสถาบัน
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ดารา รัช นิ วัต (2557, น. 4) การประชาสัม พัน ธ์ หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ ส ถาบัน หรือ
หน่วยงานได้พยายามกระทาโดยมีการวางแผนอย่างดี และปฏิบตั ิตามแผนนัน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งสารให้ประชาชนหรือกลุม่ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีทศั นคติท่ีดีต่อสถาบัน อันจะ
ทาให้สถาบันนัน้ ๆ สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมาคมการประชาสัม พัน ธ์แ ห่ ง สหรัฐ อเมริก า (The Public Relations Society of
America: PRSA, as cited in Newsom, Turk, & Kruckeberg, 2013, p. 3) ได้ให้คาจากัดความ
ของการประชาสัมพันธ์ว่า เป็ นการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ การวิเคราะห์ การทา
ประชามติสาธารณชน ทัศนคติ และประเด็นปั ญหาต่าง ๆ รวมทัง้ การให้คาปรึกษาในทุกระดับ
เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจเชิ ง นโยบาย แนวทางการปฏิ บัติ และการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร โดยค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสาธารณชน ภาพลักษณ์องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมหรือชุ มชน โดยทาการ
วิจัย การดาเนินการ และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นรากฐานของการวางแผนกลยุทธ์
สาหรับองค์กร
คัท ลิ ป และ เซ็ น เตอร์ (Scott Cutlip & Allen Center, as cited in Newsom et al.,
2013, p. 3) ได้ให้คาจากัดความว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นการดาเนินงานในการสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์รว่ มกันระหว่างองค์กรกับประชาชนทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อความ
ความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร
วิลค็อกซ์, คาเมรอน, และ เรเบอร์ (Wilcox, Cameron, & Reber, 2015, p. 34) ได้ให้
คาจากัดความว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ท่ี ก่อให้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างองค์กรและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
กล่าวโดยสรุ ป การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการดาเนินงานในการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องหรือกลุม่ ประชาชนที่
มีผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ เพื่อต้องการให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติท่ีดี
ต่อองค์การ เกิดความนิยมชมชอบ เลื่อมใส ศรัทธา ตลอดจนการป้ องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด
ในการดาเนินงานขององค์การ อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ การสนับสนุน และการยอมรับนับ
ถือ โดยมีการดาเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผนและมีการสื่อสารแบบสองทาง คือ การติดต่อไป
มาระหว่างองค์การกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจซึง่ กันและกัน และมีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาว
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ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์นนั้ มีความสาคัญและเกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานในทุกองค์ก าร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสาคัญที่ มีต่อองค์การภาครัฐ ภาคธุรกิ จ และประชาชน ไม่ว่าจะเป็ น
องค์การใด ๆ ต่างก็ ต ้องดาเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่ อเป็ นกลไกขับเคลื่อนให้องค์การประสบ
ความสาเร็จบรรลุตามเป้าหมาย สามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและสร้างความเข้าใจที่ถกู ต้อง
ให้กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ผูว้ ิจยั จึงได้สรุ ปความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี ้ (ดารณี
พานทอง พาลุสขุ , 2556, น. 33-35; นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์, 2556, น. 22-23)
1. การประชาสัมพันธ์ทาให้ประชาชนทั่วไปและกลุม่ เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์
ได้รูจ้ กั และตระหนักถึงชื่อเสียงเกียรติคณ
ุ ขององค์การ ตอลดจนมีความรู ค้ วามเข้าใจในงานและ
กิจการที่องค์การปฎิบตั ิ อันจะนาไปสู่การเกิดทัศนคติท่ีดีและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างองค์การกับประชาชน
2. การประชาสัมพันธ์สามารถชักจูงใจให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึง
คุณ ค่า ขององค์ก าร ซึ่ง จะส่ง ผลต่อ เนื่ อ งในระยะยาวถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความศรัท ธาต่อ
ผลิตภัณฑ์ขององค์การ ไม่วา่ จะเป็ นผลิตถัณฑ์สนิ ค้าหรือการบริการ
3. การประชาสัมพันธ์ช่วยเรียกร้องให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือ
ร่วมใจและให้การสนับสนุนกับสิ่งที่องค์การดาเนินงานอยู่ ซึ่งพืน้ ฐานของความเข้าใจที่ถกู ต้องอัน
จะทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจนัน้ เกิดจากการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจและการยอมรับ เช่น ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการการกุศลที่องค์การจัดขึน้ การ
บริจาคเงินให้องค์การ การซือ้ สินค้า การลงทุนในหลักทรัพย์ขององค์การ การทุ่มเทความพยายาม
ทางานให้องค์การ เป็ นต้น
4. การประชาสัม พัน ธ์ช่ ว ยให้อ งค์ก ารสามารถปกป้ อ งตนเองให้พ ้น จากความ
ผิดพลาด การแก้ไขความเข้าใจผิด และการต่อต้าน ซึง่ ในปั จจุบนั การดาเนินธุรกิจมักอยูท่ ่ามกลาง
สังคมที่กดดันจากกลุ่มองค์กรมากมายหลายกลุ่ม จึงต้องมีความระมัดระวังตลอดเวลาเพื่อไม่ให้
องค์การเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยองค์การจาเป็ นต้องทาการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การ
สร้างสรรค์ส่ิงที่ดี ซึ่งหากเกิดการโจมตีจากคู่แข่งขันหรือองค์การที่ไม่หวังดี องค์การสามารถนา
ภาพลักษณ์ท่ีส่ งั สมไว้มาช่วยให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ ช่วยให้ได้รบั การพิจารณาและทบทวน
บทบาท อันจะนาไปสู่การเรียกความนิยมกลั บคืนมา ในทางตรงกันข้าม หากองค์การไม่สร้าง
ค่านิยมหรือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี เมื่อเกิดปั ญหาหรือวิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ จะไม่สามารถปั องกันความ
ผิดพลาดและลดแรงกดดันนัน้ ได้
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5. การประชาสัมพันธ์ช่วยให้องค์การสามารถทางานลุล่ ว่ งและประสบความสาเร็จได้
ด้วยดี ซึง่ การประชาสัมพันธ์นนั้ มีบทบาทในการให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและอธิบายข้อเท็จจริงให้มวลชน
ได้รบั ทราบ หากองค์การถูกคุกคามจากสังคมหรือกลุ่มบุคคลที่ ตอ้ งการต่อต้าน จะช่วยทาให้
มวลชนหรื อ กลุ่ม ที่ ส นับ สนุน องค์ก ารปราศจากความเข้า ใจผิ ด หรื อ ความเคลื อ บแคลงใด ๆ
เนื่องจากได้รบั ข้อมูลที่ถกู ต้องและได้ทราบถึงทิศทางการดาเนินงานขององค์การอย่างสม่าเสมอ
6. การประชาสัมพันธ์ช่วยควบคุมทิศทางข่าวเกี่ยวกับองค์การในการที่จะเผยแพร่
ออกไป ซึง่ ในปั จจุบนั สื่อต่าง ๆ ที่นาเสนอข่าวเกี่ยวกับธุรกิจนัน้ มีมากมาย หากถูกเขียนข่าวออกไป
ในทางที่ไม่ดี โดยที่องค์การเองขาดการประชาสัมพันธ์ดว้ ยนัน้ จะส่งผลเสียและภาพลักษณ์ในเชิง
ลบต่อองค์การ ดังนั้นการบริหารข่าวเชิงยุทธ์ซ่ึงเป็ นกลยุทธ์หนึ่งของการประชาสัมพันธ์จะช่วย
ควบคุมให้การนาเสนอข่าวเป็ นไปอย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ
7. การประชาสัมพัน ธ์ช่ วยในการตัด สิน ใจของผู้บ ริโภค ซึ่ง ในปั จ จุบั น สิน ค้าและ
บริการต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้าน นับเป็ นเรื่องยากที่ผบู้ ริโภคจะตัดสินใจเลือก
โดยพิจารณาจากด้านใดด้านหนึ่งโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นความแตกต่างด้านคุณสมบัติของสินค้า
ความแตกต่างด้านการให้บริการ ความแตกต่างด้านการทางานของบุคลากร ดังนัน้ การตัด สินใจ
จากความรู ส้ ึก นิ ย มชมชอบหรือ การใช้ภ าพพจน์จ ากการปะชาสัม พัน ธ์จึง ถูก น ามาใช้ใ นการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กสิ น ค้า โดยผู้บ ริโ ภคจะมี ค วามรู ส้ ึก ว่ า องค์ก ารที่ มี ช่ื อ เสี ย งดี มี ภ าพพจน์ข อง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการดีกว่าสินค้าตัวอื่นที่อาจมีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงกัน ซึง่ การประชาสัมพันธ์จะช่ว ย
ส่งเสริมภาพพจน์ในรูปของการให้ข่าว บทความ สารคดี การสัมภาษณ์ การจัดแสดงสินค้า การจัด
สัมมนา เป็ นต้น นับได้วา่ เป็ นประโยชน์อย่างมากสาหรับธุรกิจที่ไม่อาจแข่งขันโดยตรงด้วยตัวสินค้า
องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์นั้นมีผลต่อการดาเนินงานขององค์การในด้านการสร้างความ
น่าเชื่อถือ การสร้างภาพลักษณ์ การเสริมสร้างความรู ค้ วามเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนการแก้ไข
ความเข้าใจผิดที่เกิดขึน้ กับองค์การ โดยองค์ประกอบพืน้ ฐานที่สาคัญของการประชาสัมพันธ์นนั้
สามารถสรุปได้ 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้ (ดารา รัชนิวตั , 2557, น. 9-12)
1. องค์การหรือสถาบัน
องค์การหรือสถาบันทัง้ ที่เป็ นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน ต่ า งก็ ต ้อ งด าเนิ น งานโดยมุ่ง หวัง เพื่ อ ให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ท่ี ก าหนดไว้ ซึ่ ง การ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้นนั้ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
นาเอาวิธีการประชาสัมพันธ์มาใช้ โดยองค์การต้องเป็ นฝ่ ายเริม่ ต้นในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไป
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ยังกลุม่ ประชาชนเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ตลอดจนก่อให้เกิดความราบรื่น
ในการด าเนิ น งาน ซึ่ง หากองค์ก ารมี พ ฤติ ก รรมที่ ดี จ ะส่ง ให้เ กิ ด ภาพลัก ษณ์ท่ี ดี ใ นสายตาของ
สาธารณชน และจะนาไปสู่ความเลื่อมใส ศรัทธา เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นต่อองค์การ และได้รบั
การสนับ สนุน ร่ว มมื อด้ว ยดีจากกลุ่มประชาชน ในทางตรงกัน ข้ามหากองค์การหรือสถาบัน มี
ภาพลัก ษณ์ท่ี ไม่ดีจะส่งผลให้ประชาชนไม่ยอมรับและไม่มีความเชื่ อถื อศรัทธาจนน าไปสู่การ
ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในที่สดุ
2. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่ใช้ในการประชาสัม พันธ์นั้น ประกอบด้วยเนือ้ หาสาระ เรื่องราว
สัญลักษณ์ รู ปภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนาเสนอข่าวสารเพื่อให้
ประชาชนทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียดขององค์การเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีวางไว้ ทัง้ นี ้
เนือ้ หาสาระที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์นนั้ จะต้องมีความหมายและเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ บั ข่าวสาร
รวมทัง้ ไม่ขดั แย้งต่อค่านิยมของประชาชน ซึง่ หากข่าวสารนัน้ มีประโยชน์และได้ผลตอบแทนเป็ นที่
พึงพอใจก็จะนาไปสูค่ วามร่วมมือจากประชาชนทาให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ นอกจากนี ้ ข่าวสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์จะต้องมีความ
ชัดเจน มีการใช้ภาษาและถ้อยคาที่เข้าใจง่าย ไม่สลับซับซ้อน ผูร้ บั สารสามารถรับข่าวสารได้
สะดวก โดยสรุ ป ได้ว่ า การติ ด ต่ อ สื่ อ สารประชาสัม พัน ธ์ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้น ประกอบด้ว ย
คุณลักษณะของข่าสารที่ดี ได้แก่ ข่าวสารนัน้ จะต้อ งได้รบั การออกแบบและนาเสนอด้วยวิธีการที่
ดึงดูดความสนใจ ต้องใช้สญ
ั ลักษณ์หรือระบบสัญญาณต่าง ๆ ที่สามารถสื่อความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างผูส้ ่งสารกับผูร้ บั สาร และข่าวสารนัน้ จะต้องกระตุน้ ความสนใจและเป็ นการชีแ้ นะวิธีการที่
จะตอบสนองความต้อ งการเพื่ อ ให้เ กิ ด ความพึง พอใจของผู้ร ับ สารอย่ า งเหมาะสม มี ค วาม
สอดคล้องกับสถานการณ์กลุม่ ที่ผรู้ บั สารเกี่ยวข้อง
3. เครือ่ งมือในการประชาสัมพันธ์
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ เป็ นสื่อที่ผดู้ าเนินงานประชาสัมพันธ์นามาใช้
ในการน าเสนอข่ า วสารการประชาสัม พัน ธ์ ข ององค์ก ารไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต ้อ ง การ ซึ่ ง
ประกอบด้วย สื่อมวลชน สื่อบุคคลหรือสื่อคาพูด สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกราฟฟิ ก สื่อกิจกรรม เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เป็ นต้น ซึ่งสื่อต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะช่วยในการถ่ายทอดข่าวสารประชาสัมพันธ์ ช่วยทา
ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจที่ถกู ต้อง ช่วยเสริมสร้างความนิยมและภาพพจน์ท่ี ดีแก่หน่วยงาน ทัง้ นี ้ ผู้
ที่ทาหน้าที่ปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์จะต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องมือ
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สื่อสารเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนข้อดีและ
ข้อจากัดของสื่อแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ได้มากยิ่งขึน้
4. กลุม่ เป้าหมายในการประชาสัมพันธ์
เป็ นกลุ่ ม ผู้ ร ั บ สารที่ เ ป็ นเป้ า หมายของการประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้
กลุม่ เป้าหมายนัน้ เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เกิดการยอมรับ และมีทศั นคติท่ีดีตอ่ องค์การ ดังนัน้ จึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์อย่างรอบคอบ
เพื่อให้เข้าใจถึงจิตใจ อุปนิสยั ใจคอ ตลอจจนความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันจะนาไปสู่การ
ประสานประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม ซึง่ แต่ละกลุม่ เป้าหมายนัน้ ต่างก็มีลกั ษณะ
ที่แตกต่างกันมากมายทัง้ เพศ วัย ความรู ้ ความคิดเห็น เป็ นต้น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องศึกษา
กลุ่มเป้าหมายอย่า งรอบคอบทุกขัน้ ตอนของการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ กลุม่ เป้าหมายภายใน และกลุม่ เป้าหมายภายนอก
4.1 กลุ่มเป้าหมายภายใน (Internal Publics) เป็ นกลุ่มบุคคลที่ปฏิบตั ิงาน
ภายในองค์ก ารหรือสถาบัน ได้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้ าง ภายในองค์การ ซึ่ง หากมี การ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์การที่ดีจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งก่อให้เกิด
ประโยชน์และเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพของการบริหารจัดการ อันจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังการ
ประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การ
4.2 กลุ่ม เป้า หมายภายนอก (External Publics) เป็ น กลุ่ม ประชาชนที่ อ ยู่
ภายนอกองค์การหรือสถาบัน ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องในการได้รบั ประโยชน์หรือกิจกรรม
ขององค์การโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ กลุม่ ผูบ้ ริโภค กลุม่ ประชาชนในท้องถิ่น เป็ นต้น โดย
จะต้องมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายประเภทนี ้อย่างรอบคอบ เนื่องจากการสร้างความเข้าใจและ
ความสัม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายภายนอกนี ้มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์เป็ นอย่างมาก
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์นนั้ มีหลายประการ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี ้
(ดารณี พานทอง พาลุสขุ , 2556, น. 20-21; นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์, 2556, น. 51-52)
1. เพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ด ความร่ว มมื อ ร่ว มใจและการสนับ สนุน จากผู้ป ฏิ บัติ ง านใน
องค์การ รวมทั้งประชาชน ซึ่งหากมีการประชาสัมพันธ์ท่ีเริ่มต้นด้วยพืน้ ฐานของความเข้าใจที่
ถูกต้องและชอบธรรมแล้ว จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนและการยอมรับตามมา ทาให้
องค์การสามารถปรับปรุงการบริหารและบริการชุมชนให้ถกู ต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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2. เพื่อเป็ นการป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึน้ ลดการเกิดความระแวง
สงสัย มีความชัดเจน โดยพยายามหาสาเหตุแห่งความเข้าใจผิดแล้วดาเนินการแก้ไขพร้อมทัง้
กาหนดมาตรการป้องกันและวิธีการแก้ไขไว้ล่วงหน้าหากเกิดปั ญหาหรือความเข้าใจผิด เพื่อมิให้
องค์การเสื่อมเสียชื่อเสียงและเพื่อป้องกันปั ญหาลุกลามที่อาจนาไปสูผ่ ลร้ายต่อองค์การ
3. เพื่ อ ให้เ กิ ด ความรู ค้ วามเข้า ใจและสัม พัน ธภาพอัน ดี โดยการบอกกล่ า ว
เผยแพร่ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรืออธิบายความรู ค้ วามเข้าใจให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็ นจริง อันเป็ นพืน้ ฐานที่เกิดโดยความชอบธรรมและความเข้าใจที่ถกู ต้อง
มีเหตุผล ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นด้วยหรือคล้อยตามโดยปราศจากเหตุผล
4. เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายทราบความประสงค์ขององค์การและ
สะท้อนการปฏิบตั ิงานขององค์การ โดยต้องมีการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Process)
ระหว่างองค์การและประชาชนเพื่อให้ทราบความประสงค์ทงั้ สองฝ่ าย อันจะนาไปสู่ผลสาเร็จตาม
เป้าหมายของค์การ และประชาชนได้รบั ประโยชน์รว่ มกัน
5. เพื่อรักษาชื่อเสียง สร้างศรัทธา และความเชื่อมั่นต่อองค์การ โดยการให้ข่าว
หรือเรื่องราวแก่ส่ือมวลชนอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนนัน้ จะส่งผลให้ส่ือมวลชนตัดสินใจนา
เรื่องราวขององค์การไปเผยแพร่และนาเสนอ อันจะส่งผลให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ และเป็ น
การสร้างค่านิยมที่ดีจากการเผยแพร่กิจกรรมที่ ดีและมีประโยชน์ ทาให้เกิ ดความนิยมชมชอบ
ความรูส้ กึ ที่ดี และความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์การ
6. เพื่อเสริมสร้า งความเข้าใจอันดีระหว่างผูบ้ ังคับบัญชาและผูร้ ่วมงาน และ
พัฒนาระดับการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ตลอดจนการตอบสนองความคิดเห็น ปฏิกิริยา
ปั ญหา และความรู ส้ ึกในด้านต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ อันจะนาไปสู่การช่วยเหลือ
แนะนา และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในเชิงบริหารขององค์การ
กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละองค์ก ารต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เป็ นปั จจัย
หลัก ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการประชาสัมพันธ์นนั้ เป็ นกระบวนการสื่อสารหรือการส่งข้อมูลข่าวสาร
ความรู ้ เนือ้ หา สาระ ความรูส้ กึ เจตคติ จากผูส้ ง่ สารไปยังผูร้ บั สาร ส่งผลทาให้เกิดความเข้าใจและ
ความรูส้ กึ ร่วมกัน เป็ นกระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ท่ี ดีตอ่ องค์กร
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการสาคัญ 4 ขั้นตอน (พนม คลี่ฉายา, 2561, น. 14-16; ลดาวัลย์ ยม
จินดา, 2555, น. 18-27; อภิชจั พุกสวัสดิ,์ 2556, น. 6-8) ดังภาพประกอบ 1

21

การวิจยั /การสารวจข้อมูลการประชาสัมพันธ์ (Research)
การวางแผนการประชาสัมพันธ์ (Advance Planning)

การสื่อสาร/การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ (Communication)
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ (Evaluation)
ภาพประกอบ 1 กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ที่มา: พนม คลี่ฉายา (2561). หลัก เทคนิค และวิธีประเมินผลการประชาสัมพันธ์ น. 1416; ลดาวัลย์ ยมจินดา (2555). การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ น. 18-27; อภิชจั
พุกสวัสดิ์ (2556). การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ น. 6-8
จากภาพประกอบ 1 สามารถอธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับ กระบวนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ได้ ดังต่อไปนี ้
1. การวิจัย/การสารวจข้อมูล (Research)
เป็ นการรวบรวมข้อเท็จจริงและข่าวสารเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นของ
กลุ่ม เป้า หมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ นโยบายและการด าเนิ น งานขององค์ก าร รวมทั้ง การหาข้อ มูล
ข้อเท็จจริง ปั ญหา และโอกาสที่องค์กรกาลังเผชิญอยู่ ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงบวก
และเชิงลบที่สง่ ผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้ทราบว่าสถานการณ์ขององค์กรในขณะนัน้ เป็ นอย่างไร
โดยการวิเคราะห์นนั้ จะต้องอยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อให้การประเมิน
สถานการณ์มีความแม่นยา ซึ่งข้อมูลที่จาเป็ นต้องรวบรวมและนามาวิเคราะห์นนั้ ประกอบด้วย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกขององค์กร (บุษบา สุธีธร, 2551, น. 25-49)
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1.1 ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับปั จจัยภายในองค์กรหรือสภาพแวดล้อมภายใน เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ภูมิหลัง สถานภาพด้านการประชาสัมพันธ์ ซึง่ ได้มาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
SWOT หรือการสารวจความคิดเห็นของกลุม่ เป้าหมาย
1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกลุม่ เป้าหมาย
ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ขององค์กร โดยทาการสารววจ สอบถาม รับฟั งปั ญหาและความคิดเห็นจากกลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้
ได้ม าซึ่ ง ข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ งและสามารถน าไปวิ เ คราะห์ส ถานการณ์เ พื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางขององค์กกร
วิธีการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเพื่อนามาวิเคราะห์สถานการณ์นนั้ ประกอบด้วย
3 วิธี ได้แก่ 1) การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น เอกสารวิชาการ รายงานการวิจยั
เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ท่ีองค์การจัดทาขึน้ 2) การสารวจทางอ้อม เป็ นการรวบรวมความคิดเห็นของ
บุคคลต่าง ๆ โดยการติดต่อผ่านช่องทางโดยส่วนตัว จดหมาย รายงานของพนักงานที่ไปติดต่อกับ
กลุ่มเป้าหมาย บทความหรือคาปราศรัยของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับปั ญหานัน้ ๆ 3) การวิจัยอย่างเป็ น
ทางการ เป็ นการสารวจความคิดเห็นอย่างเป็ นทางการของบุคคลที่กาหนดไว้ในกลุม่ เป้าหมาย โดย
ต้องมีการวางแผนการวิจัย และกาหนดสิ่งที่ตอ้ งทาตามขัน้ ตอนของการวิจัย ได้แก่ การกาหนด
ปั ญหาที่จะศึกษา การกาหนดกลุม่ ประชากร กลุม่ ตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม การรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม การสรุ ปผล และรายงานผลการวิจยั เพื่อเสนอแนะต่ อผูบ้ ริหาร
(พนม คลี่ฉายา, 2561, น. 14-16; ลดาวัลย์ ยมจินดา, 2555, น. 18-27; อภิชจั พุกสวัสดิ,์ 2556, น.
6-8)
2. การกาหนดแผนการปฏิบัตหิ รือการวางแผน (Advance Planning)
การวางแผนเป็ นสิ่งที่ทาให้แน่ใจว่าจะมีการกระทาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
โดยการนาผลการสารวจมาประกอบการตัดสินใจวางแผนจัดทาโครงการประชาสัมพันธ์ การ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายของแผนงาน การกาหนดวัตถุประสงค์ท่ีองค์การต้องการให้เกิดขึน้ การ
ก าหนดการใช้ส่ือและกิ จกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ การกาหนดงบประมาณ ตลอดจนการ
กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนสาคัญที่จะช่วยกาหนด
ทิศทางในการดาเนินงานขององค์การและทาให้ทราบความมุง่ หมายขององค์การ ซึง่ ปั จจัยหนึ่งของ
การด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ป ระสบความส าเร็จ นั้น เกิ ด จากการวางแผนการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ โดยทั่วไปนักประชาสัมพันธ์ตา่ งให้ความสาคัญต่อการสื่อสาร และมีความจาเป็ น
ที่จะต้องวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดความสาเร็จ
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ขององค์การ โดยการวางแผนการสื่อสารที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการ
ช่วยให้ตระหนักถึงปั ญหา อุปสรรค โอกาส และแนวทางแก้ไข ช่วยให้มองเห็นเป้าหมายและทิศทาง
ของอนาคต ช่ว ยให้สามารถประสานการท างานระหว่างส่วนงานย่อยได้ดี ช่วยให้เกิ ดการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้สูงสุด ช่วยในการควบคุมและตรวสอบการปฏิบัติงานได้ง่าย
รวมถึงการช่วยในการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องคานึงถึงปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
การวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี ้ (ธนวุฒิ นัยโกวิท, 2561, น. 14-16)
1) มนุษย์ปัจจัย หมายถึง บุคคลที่เป็ นผูส้ ่ือสาร ซึ่งผูส้ ่ือสารที่ดีนนั้ จะต้องมี
คุณสมบัติในการเป็ นนักรอบรูด้ า้ นจิตวิทยามวลชน นักกลยุทธ์ และนักประสาน หมายถึง เป็ นคนที่
มีความสามารถในการรูแ้ ละเข้าใจการสื่อสารกับคนอื่น ๆ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และ
วางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
2) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ หมายถึง เครื่องมือในการสื่อสารที่จะช่วย
นาส่งสารไปยังผูร้ บั สาร โดยสามารถสนับสนุนการสื่อสารให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน
และครอบคลุม เช่น อี เ มล โทรศัพท์ สื่อสัง คม เป็ น ต้น ซึ่ง หากมี วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่
หลากหลาย จะยิ่งช่วยให้การสื่อสารประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึน้
3) งบประมาณ หมายถึง จานวนเงินที่ได้รบั จัดสรรเพื่อใช้จ่ายในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งหากต้องการสื่อสารด้วยช่องทางที่หลากหลายและต้องการกระจายข่าวสารไป
ยังผูร้ บั สารจานวนมาก จาเป็ นที่จะต้องใช้งบประมาณในการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร แต่หากเป็ น
การสื่อสารไปยังผูร้ บั สารจานวนน้อย อาจใช้วิธีการบอกต่อ ซึ่งจะช่วยให้ใช้งบประมาณเพียง
จานวนน้อย ดังนั้น หากต้องการใช้งบประมาณที่ ไ ด้รบั จัดสรรอย่างคุม้ ค่า ควรเลือกใช้วิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสมตามจานวนเป้าหมายของผูร้ บั สาร
4) เวลา เป็ นปั จ จั ย ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการวางแผนการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ ซึง่ การใช้เวลาในการสื่อสารที่เหมาะสมจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย ในปั จจุบนั โลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ยคุ ไร้พรมแดนทาให้การสื่อสารสามารถส่งผ่าน
ไปได้ท่ วั โลก เวลาจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในกระบวนการสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกันการสื่อสารบาง
เรื่องอาจต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสาธารณชน เพื่อให้เกิดการยอมรับและความ
ศรัท ธา จึ ง ต้อ งมี ก ารวางแผนด้า นเวลาให้ มี ค วามเหมาะสมเพื่ อ น าไปสู่ ก ารด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ค่า นิ ย มและวัฒ นธรรมประเพณี เป็ น อี ก หนึ่ง ปั จจัย ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์เป็ นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารต่างมีค่านิยมและ
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วัฒนธรรมประเพณีท่ี แตกต่างกัน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ท่ีดีตอ้ งไม่ขดั ต่อจารีตประเพณี และ
ค่านิยมของคนในสังคม และควรคานึงถึงความรู ส้ ึก ทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงวิถีการดาเนินชีวิต
ของกลุ่มผูร้ บั สาร ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการเลือกใช้ส่ือและสารได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ผลตอบ
รับที่ดีตามเป้าหมายของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
3. การสื่อสาร/การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ (Communication)
การนาแผนการที่ได้รบั อนุมตั ิแล้วมาใช้ในการดาเนินงาน เป็ นขัน้ ตอนที่จะทาให้
บุคคลอื่นสามารถมองเห็นและรับรู ้ โดยการแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังกลุม่ เป้าหมาย ซึง่
ไม่เพียงแต่เป็ นการแจ้งข่าวสารให้ทราบเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดปฏิกิรยิ าในด้าน
บวกของผูร้ บั สาร ตลอดจนการสร้างหรือเปลี่ยนความคิดของกลุม่ เป้าหมายให้เป็ นไปในแนวทางที่
จะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การ ทัง้ นี ้ ในการติดต่อสื่อสารนัน้ ประกอบไปด้วยการกาหนดแผนปฏิบตั ิ
การด้านการสื่อสาร การกาหนดจัดกิจกรรมพิเศษ การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารและกิจกรรมเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นแนวคิดการสื่อสาร เนือ้ หา การนาเสนอสาร การกาหนดระยะเวลา
ที่ จ ะใช้ส่ื อ และกิ จ กรรม ตลอดจนกลวิ ธี ท่ี จ ะใช้ใ นการประชาสัม พัน ธ์ ซึ่ง ความส าเร็จ ของการ
ด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์นั้น นอกจากจะปฏิ บัติ ต ามทฤษฎี แ ละขั้น ตอนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งาน
ประชาสัมพันธ์แล้ว ยังต้องศึกษาเกี่ ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร เนื่องจากการสื่อสารถื อเป็ นหลัก
พืน้ ฐานของการประชาสัมพันธ์ โดยมีการใช้การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวให้เกิดความคล้อยตาม การ
สร้า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และทัศ นคติ ข องกลุ่ม เป้า หมายให้เ กิ ด พฤติ ก รรมและการกระท าตาม
เป้า หมาย ซึ่ง หากมี ก ารสื่ อ สารที่ ดี จ ะส่ ง ผลให้ก ารด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (ธนวุฒิ นัยโกวิท, 2561, น. 99) โดยต้องดาเนินงานผ่านองค์ประกอบของการสื่อสาร
ทางการประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี ้ (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2557, น. 206-207; อภิชจั พุกสวัสดิ์,
2560, น. 59-62)
3.1 ผูส้ ง่ สาร (Sender) เป็ นผูร้ เิ ริม่ ในการติดต่อสื่อสาร มีบทบาททัง้ ในเชิง Active
(ผูส้ ง่ สาร) Passive (ผูร้ บั สาร) อาจจะเป็ นบุคคล องค์กรธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงาน ซึง่ ผูส้ ง่ สารใน
บริบททางการประชาสัมพันธ์นนั้ หมายถึง องค์การหรือหน่วยงานที่ตอ้ งการสื่อสารหรือส่งข่าวสาร
เกี่ยวกับนโยบาย การดาเนินงาน รวมถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน
กลุม่ เป้าหมายรับทราบและเกิดความเข้าใจ
3.2 ข่าวสาร (Message) หมายถึง เนือ้ หาสาระที่ใช้ในการสื่อสารหรือข่าวสาร ที่
องค์การต้องการส่งไปยังผูร้ บั สาร โดยมีลกั ษณะเป็ นข้อมูล ความคิด ข้อคิดเห็น ความรู ส้ ึก ที่ถูก
ถ่ายทอดและนาเสนอไปยังผูร้ บั สารหลากหลายวิธี เช่น นาเสนอในรู ปแบบของรหัส สัญลักษณณ์
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ตัวอักษร ภาพนิ่ง และสัญญาณต่าง ๆ โดยใช้ภาษาที่สนั้ และกระชับ เพื่อให้ผสู้ ่งสารและผูร้ บั สาร
สามารถเข้าใจความหมายร่วมกัน ซึ่งลักษณะของสารที่ดีจะต้องมีความหมายชัดเจน น่าเชื่อถือ
ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผรู้ บั สารเกิดความคล้อยตามได้
3.3 ช่ อ งทางในการสื่ อ สารหรื อ สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ (Channel) เป็ น เครื่ อ งมื อ
วิธีการ หรือหนทางที่จะนาข่าวสารไปยังผูร้ บั สารที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพูด
การเขี ย น ผ่ า นช่ อ งทางในการส่ ง ข่ า วสารหลากหลายรู ป แบบ เช่ น สื่ อ องค์ก ร สื่ อ สัง คม สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นต้น
3.4. ผูร้ บั สาร (Receiver) หมายถึง กลุ่มเป้าหมายขององค์การ ทัง้ ที่เป็ นบุคคล
และกลุ่มบุคคล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ กลุ่มเป้าหมายภายในองค์การ ซึ่งเป็ นกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์การโดยตรง เช่น ผูบ้ ริหาร บุคลากร ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ เป็ นต้น
และกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์การ ซึ่งหมายถึงสาธารณชนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่มีอิทธิพล
และการรับ รู ต้ ่อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ก าร เช่ น ผู้บ ริโ ภค สื่ อ มวลชน ชุม ชน เป็ น ต้น โดยมี
เป้าหมายเพื่อต้องการให้เกิดความเข้าใจสารหรือแนวคิดที่ส่อื สารออกไป
3.5 ปฏิ กิ ริ ย าตอบกลับ (Feedback) หมายถึ ง ผลสะท้อ นที่ เ กิ ด ขึ น้ หรื อ การ
ตอบสนองต่อสารที่ได้รบั หลังจากมีการติดต่อสื่อสารจากผูร้ บั สารมายังผูส้ ่งสาร ซึ่งปฏิกิริยาตอบ
กลับนีท้ าให้เกิดการติดต่อสื่อสารสองทาง อันเป็ นผลสาเร็จของการสื่อสาร โดยที่กลุม่ เป้าหมายเกิด
ความรู ้ ความเข้าใจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางที่ดีตอ่ องค์การหรือหน่วยงาน
4. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ (Evaluation)
การติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านตามแผนที่ ว างไว้เ พื่ อ ให้ท ราบว่า การ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีจัดขึน้ นั้นบรรลุผลตามที่วางแผนไว้หรือไม่ โดยสามารถนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุ งการดาเนินงานและรายงานผลต่อผูบ้ ริหารเพื่อเสนอแนะแนวทางให้ประสบ
ผลสาเร็จต่อไป ซึ่งในขัน้ ตอนนีส้ ามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและดาเนินการต่อเนื่องไปหรืออาจจะ
ระงับแผนการดาเนินงานได้ และในการประเมินผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น สามารถ
ประเมินได้จากหลายด้าน เช่น ด้านการผลิตสื่อ การกระจายหรือการเผยแพร่ส่ือ ความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึงข่าวสาร ความเข้าใจข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป และความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อองค์การหลังจากได้รบั ข่าวสาร โดยสามารถแบ่งประเภทของการประเมินผล
การประชาสัมพันธ์ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ (บุษบา สุธีธร, 2551, น. 25-49)
4.1 การประเมินผลในระหว่างการเตรียมการ (Preparation) เป็ นการประเมิน
กิ จ กรรมที่ ก าหนดในแผนงานว่ า มี ค วามถู ก ต้อ งหรื อ เหมาะสมกั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและ
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สภาพแวดล้อ มของห้อ งสมุด หรือ องค์ก ารสารสนเทศหรือ ไม่ เช่ น การประเมิ น ข้อ มูล ภูมิ ห ลัง
สถานการณ์และสภาพแวดล้อม การศึกษาความเป็ นไปได้ของกิจกรรม การสารวจความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการ การตรวจสอบความเหมาะสมและความน่าสนใจของสารและสื่อที่จะนาเสนอ
4.2 การประเมินผลระหว่างดาเนินโครงการ (Implementation) เป็ นการประเมิน
เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนงานเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ สามารถนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ ระหว่างดาเนิ นงาน เช่น การออกตรวจงานในพืน้ ที่ การศึกษา
จากรายงานบัน ทึ ก ประจ าวัน หรือ รายงานความก้า วหน้า รวมถึ ง การจัด ประชุม เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าและตรวจสอบภาระงานเป็ นระยะ
4.3 การประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้ โครงการหรือแผนงาน (Impact) เป็ นการ
ประเมินเพื่อวัดระดับผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงานที่กาหนดไว้
รวมถึงการติดตามผลกระทบของการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ตลอดจนการศึกษา
ปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน เพื่อนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการให้คาแนะนาและ
ปรับปรุงการวางแผนงานในอนาคตต่อไป

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เป็ นกลไกสร้างการยอมรับและความร่วมมือจากประชาชน
เป็ นเครื่องมือสาคัญในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยสามารถใช้เป็ นกลไกหนึ่งของการ
สื่อสารทางการตลาดในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์องค์การ การสร้างความรูจ้ กั การแนะนาสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การสร้างการยอมรับ และสนับสนุนสินค้าหรือบริการด้วยกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ (บุษบา สุธีธร, 2551, น. 9-10) ซึ่งการที่จะสร้างให้เกิดการยอมรับ
และความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์รว่ มกันระหว่างองค์การกับกลุม่ ประชาชนหรือกลุม่ เป้าหมาย
นั้ น จะต้อ งมี ก ารก าหนดแนวทางหรื อ วิ ถี ท างเพื่ อ ด าเนิ น งานให้บ รรลุ เ ป้ า หมายของการ
ประชาสัมพันธ์ โดยสามารถจาแนกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ กลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรับ (ลดาวัลย์ ยมจินดา, 2555, น. 13-14)
1. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Strategy)
เป็ นการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเกิดปั ญหาด้านการประชาสัมพันธ์
โดยการสื่อสารให้กลุม่ ประชาชนหรือกลุม่ เป้าหมายมีความรูค้ วามเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับนโยบาย
การดาเนินงาน ทาให้เกิดการยอมรับ การติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แวดล้อมองค์การ
รวมทั้ง ตรวจสอบความคิ ด เห็ น ความต้อ งการ และความคาดหวัง ของกลุ่ม เป้า หมายต่อ การ
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ดาเนินงานขององค์การ เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนการดาเนินงานขององค์การให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการ โดยการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและเกิดการยอมรับอย่าง
ต่อเนื่อง
2. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรับ (Reactive Strategy)
เป็ นกลยุทธ์การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีทา
ให้กลุ่มประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดควารู ส้ ึกไม่พอใจในการดาเนินงานขององค์การหรือเกิด
เหตุการณ์ท่ีทาให้ความเชื่อถือต่อองค์การลดน้อยลง เช่น การมีขา่ วเชิงลบ การบริหารงานผิดพลาด
การนัดหยุดงาน การเกิดอุบตั ิเหตุหรือภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจทาให้กลุ่มเป้าหมายขาดความเชื่อถือ
และส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของกิจการจนอาจนาไปสู่ความล้มเหลวและปิ ดกิจการไปใน
ที่ สุด ซึ่ ง สถานการณ์รุ น แรงเช่ น นี ้เ รี ย กว่ า ภาวะวิ ก ฤต ดัง นั้น องค์ก ารจึ ง ต้อ งใช้ก ลยุท ธ์ก าร
ประชาสัมพันธ์เชิงรับเพื่อแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง และต้องปรับเปลี่ยนการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการยอมรับและเกิดความ
เชื่อถือกลับคืนมา
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์นนั้ มีความจาเป็ น ที่จะต้องนากลยุทธ์การสื่อสารมาใช้
ในการเสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผูร้ บั สาร ซึ่งในปั จจุบนั การสื่อสารขององค์การสมัยใหม่
นัน้ ได้ม่งุ เน้นไปที่ปฏิกิริยาตอบกลับและการมีส่วนร่วมของผูร้ บั สาร ซึ่งมีความแตกต่างจากการ
ประชาสัมพันธ์ในอดีตที่มุ่งเน้นการให้ขอ้ มูล การเผยแพร่ข่าวสาร และการโน้มน้าวใจด้วยการ
สื่ อ สารแบบทางเดี ย ว ซึ่ง ไม่ไ ด้ค านึง ถึ ง การมี ส่ว นร่ว มของผู้ร ับ สารมากนัก ดัง นั้น ด้ว ยปั จ จัย
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงส่งผลให้องค์การสมัยใหม่ได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การสื่ อ สารที่ เ น้น การมี ส่ ว นร่ ว มและการสื่ อ สารแบบสองทาง ซึ่ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับการนามาปรับใช้ในปั จจุบนั ได้แก่ การสื่อสารการประชาสัมพันธ์โดย
ใช้ ห ลั ก การ 7Cs of Public Relations Communication (Cutlip, Center, & Broom, 2006, pp.
402-403) ประกอบด้วยหลักการที่สาคัญ ดังนี ้
1. Credibility หมายถึง การสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งในการสื่อสารนัน้ ผูส้ ่งสาร
จะต้อ งแสดงให้ผู้ร ับ สารเกิ ด ความเชื่ อ ถื อ รวมไปถึ ง เนื อ้ หาที่ ส่ื อ สารออกไป เนื่ อ งจากความ
น่าเชื่อถือจะก่อให้เกิดความไว้วางใจซึง่ กันและกัน
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2. Context หมายถึง ความเหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึน้ ของแต่ละองค์การหรือ
สังคมนั้น ๆ ซึ่งการสื่อสารและการใช้ส่ือที่เหมาะสมจะช่วยยืนยันและสนับสนุนคาพูดหรือการ
กระทาขององค์การ และช่วยให้เกิดการบอกต่อในทางที่ดีและเกิดความเข้าใจมากขึน้
3. Content หมายถึง เนือ้ หาที่นาเสนอและสื่อสารออกไปควรมีความเกี่ยวข้อง
และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั สาร รวมทัง้ ก่อให้เกิดคุณค่าและไม่ขดั ต่อความเชื่อของกลุม่ เป้าหมาย
4. Clarity หมายถึง ความชัดเจน ความกระจ่างชัดของเนือ้ หาและสื่อต่าง ๆ ที่
ถ่ายทอดออกไป จะต้องไม่ทาให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ซบั ซ้อน หรือทาให้ผรู้ บั สารเกิดความสับสน
5. Continuity and Consistency หมายถึง การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ท่ีดีนนั้
จะต้องมีความต่อเนื่องและมีการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความเชื่อถือในระยะยาว
6. Channels หมายถึง การเลือกใช้ส่ือที่มีความเหมาะสมในแต่ละขัน้ ตอน และ
เป็ นสื่อที่กลุ่มเป้าหมายมีความคุน้ เคย รวมทั้งให้ความเชื่ อถือในการเปิ ดรับ เนื่องจากสื่อแต่ละ
ประเภทจะส่งผลต่อการเปิ ดรับสื่อที่มีความแตกต่างกันตามขัน้ ตอนต่าง ๆ
7. Capability of the Audience หมายถึง ความสะดวกในการเปิ ดรับและการ
เข้าถึงสื่อแต่ละประเภท ซึ่งสื่อที่นาเสนอนัน้ จะต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ย่งุ ยาก ไม่ต ้ องอาศัย
ความรู ห้ รือเทคนิคเฉพาะในการเข้าถึงหรือเปิ ดรับ รวมทัง้ ไม่ควรมีการเสียค่าใช้จ่ายจานวนมาก
เพื่อให้สามารถเข้าถึงสื่อนัน้ ได้
จากแนวคิด 7Cs ตามหลักการสื่อสารทางการประชาสัมพันธ์ของคัทลิป สก๊อตต์
เอ็ม และคนอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารนัน้ จะต้องอาศัยสื่อแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกัน
ตามประเภทของกิจกรรม ซึ่งการเลือกใช้ส่ือแต่ละประเภทและการกาหนดแต่ละกิจกรรมจะต้อง
คานึงว่ากลุ่มเป้าหมายเป็ นใคร อยู่ท่ีไหน ต้องการจะส่งสารอะไรให้กลุ่มเป้าหมาย และเวลาที่จะ
เริ่มส่งสารให้กบั กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมขององค์การนัน้ ๆ
และนอกจากนี ้ การกาหนดแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้น จะต้องคานึงถึง
ลักษณะของกลยุท ธ์ท่ี ดีเพื่อเป็ น พืน้ ฐานในการพัฒนากลยุท ธ์ให้สามารถตอบสนองต่อ ความ
คาดหวังและส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การ ดัง ต่อไปนี ้ (เรวัตร์
ชาตรีวิศษิ ฎ์, 2554, น. 22)
1. การกาหนดเป้าหมายและวิถีทางของกลยุทธ์ จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถ
บรรลุถึงได้ และจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับจังหวะและสถานการณ์เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้า หมาย ตลอดจนมี ค วามเหมาะสมกับ ก าลัง และความสามารถหลัก ขององค์ก าร มี ค วาม
เหมาะสมกับจุดแข็งและแนวโน้มความน่าสนใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปั จจุบนั
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ตลอดจนมีความสอดคล้องกับทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของผูน้ าหรือผู้รบั ผิดชอบระดับผูน้ า
องค์การ
2. การก าหนดนโยบาย รวมทั้ง วิ ถี ท างในทางปฏิ บัติ ข องกลยุท ธ์นั้น จะต้อ ง
ครอบคลุมทุก ๆ เป้าหมายและเป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนซึง่ กันและกัน
3. การพัฒนากลยุทธ์ท่ีดีนนั้ จะต้องคานึงการใช้ประโยชน์จาก “โอกาส” ให้ได้
มากที่สดุ
4. กลยุทธ์ท่ีพฒ
ั นาขึน้ นัน้ ต้องมีความเหมาะสมต่อการปรับตัวกับความเสี่ยงหรือ
อุปสรรคจากภายนอก
5. การพัฒนากลยุทธ์นนั้ ผูน้ าหรือผูร้ บั ผิดชอบระดับผูน้ า รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ จะต้องมี ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และวิถีทางที่
กาหนดขึน้
6. ควรมีการปรับปรุ งโครงสร้างการจัดการและการบริหารองค์การให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ท่ีกาหนดขึน้
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
บทบาทสาคัญของการประชาสัมพันธ์ในห้องสมุดหรือองค์การสารสนเทศนั้น สืบ
เนื่องมาจากในปั จจุบนั องค์การต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ โดยนาหลักการตลาด
และการจัดการเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปั จจุบนั ตลอดจนพฤติกรรมของผูค้ นยุคใหม่ เช่นเดียวกับองค์การสารสนเทศที่
จะต้องนาหลักการประชาสัมพันธ์ซง่ึ เป็ นเครื่องมือสาคัญในการวางแผนการตลาด และการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศเพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่อนใน
การบริหารจัดการองค์การ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้ผใู้ ช้บริการเกิดความเข้าใจ รวมไปถึงการ
ชักชวน การจูงใจ การกระตุน้ ให้เกิดการใช้บริการสารสนเทศ ซึง่ ในปั จจุบนั ผูใ้ ช้บริการสารสนเทศมี
ทางเลื อ กมากมายที่ จ ะเข้า ถึ ง สารสนเทศได้ง่ า ยและสะดวก ห้อ งสมุด จึ ง ต้อ งเร่ง ปรับ ตัว ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (อภิชยั อารยะเจริญชัย, 2558, น. 27-33) ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญที่จะ
ทาให้องค์การสารสนเทศบรรลุเป้าหมายและไม่ถกู ลืมเลือนจากบริบทสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงใน
ปั จจุบนั ทัง้ นี ้ จะต้องดาเนินงานโดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดแผนงาน การสื่อสาร
หรือการดาเนินกิจกรรม และการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทัง้ การสร้างปฏิสมั พันธ์กับกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติท่ีดีต่อองค์การและเกิดความเข้าใจในการใช้
บริการสารสนเทศ ซึ่งเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อตัวผูใ้ ช้บริการ ท้งนี ้ การดาเนินงานประชาสัมพันธ์
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ของห้องสมุดจะประสบผลสาเร็จได้นนั้ ประกอบไปด้วยแนวทางและปั จจัยสาคัญหลายประการ
โดยห้องสมุดแต่ละแห่งสามารถนาแนวทางและเลือกใช้เครือ่ งมือการประชาสัมพันธ์ได้หลากหลาย
ประเภทเพื่อนามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์การ โดยจะต้องมีการเสาะแสวงหาทางเลือก
ใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างไปจากเดิมและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึง่ อาจเลือกใช้วิธีการใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ปัจจุบนั โดย
มี จุด มุ่ง หมาย คือ การบรรลุเป้า หมายของการประชาสัมพันธ์ ทั้ง นี ้ ในการกาหนดกลยุทธ์นั้น
จะต้องสามารถนามาใช้ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบายขององค์การได้
นอกจากนี ้ การกาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดหรือองค์การสารสนเทศนัน้ เป็ น
เครื่อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการก าหนดทิ ศ ทางด้า นการประชาสัม พัน ธ์ข ององค์ก าร โดยจะต้อ งมี ก าร
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปประกอบการวางแผนกลยุทธ์ ซึง่ จะช่วย
ให้สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้ตรงตามสถานการณ์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ จนกระทั่งสามารถนา
กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน (บุษบา สุธีธร, 2551, น. 2549) ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อระบุปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ 2) การ
วางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การวางแผนและการกาหนด
โครงการด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารและดาเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และการ
ประเมินผล/การปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ 3) การสื่อสารทางการประชาสัมพันธ์ และ 4) การ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์
แนวคิดการบริหารประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในปั จจุบนั ที่องค์การส่วนใหญ่นิยมใช้
ได้แ ก่ กลยุท ธ์ก ารประชาสัม พัน ธ์ต ามแบบจ าลองการสื่ อ สารสองทางแบบสมดุล ( Two-Way
Symmetric Communication) ซึ่งผูท้ ่ีนาเสนอแนวคิดนี ้ คือ กรุ นนิก (James E. Grunig, as cited
in Wilcox et al., 2015, pp. 202-203) ศาสตราจารย์ดา้ นการประชาสัมพันธ์และศาสตราจารย์
กิตติคณ
ุ แห่งภาควิชาการสื่อสารแห่งมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยมีแนวคิดสาคัญที่
มุง่ เน้นเป้าหมายของการสื่อสารที่ความเข้าใจร่วมระหว่างผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร ในการกาหนดกลยุทธ์
การสื่อสารการประชาสัมพันธ์จะต้องมุง่ เป้าหมายเพื่อยกระดับสถานภาพระหว่างผูส้ ง่ สารและผูร้ บั
สารให้มีความสมดุลกันหรือเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เป็ นการพยายามมุ่งโน้มน้าวผูร้ บั สารให้เป็ นไปใน
ทิศทางที่ผูส้ ่งสารต้องการ และต้องกาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยคานึงถึงการประสาน
ผลประโยชน์ระหว่างห้องสมุดหรือองค์การสารสนเทศกับกลุม่ เป้าหมายทัง้ สองฝ่ ายและสร้างการมี
ส่วนร่วมด้วยกิจกรรมที่เอือ้ ประโยชน์ต่อกัน ไม่ใช่การคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเพียงอย่าง
เดียว
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ผู้ส่งสาร

สาร

ช่องทาง

ผู้รับสาร

ปฎิกิริยาตอบกลับ
ภาพประกอบ 2 แบบจาลองพืน้ ฐานของการสื่อสารทางการประชาสัมพันธ์
ที่มา: วิมลพรรณ อาภาเวท (2557). หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์, น. 207
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
เครื่ อ งมื อ ในการประชาสัม พัน ธ์เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการชัก จู ง และโน้ม น้า วให้
ผูใ้ ช้บริการเกิดความสนใจ เข้าใจ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและการบริการสารสนเทศ
รวมทัง้ กระตุน้ ให้เกิดการใช้บริการสารสนเทศเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นนั้ มี
มากมาย แต่ผู้วิ จัย จะขอน าเสนอเครื่อ งมื อ ในการประชาสัม พัน ธ์ต ามแนวคิ ด ของคอตเลอร์
ปรมาจารย์ดา้ นการตลาดของโลก โดยเรียกเครื่องมือนีว้ ่า PENCILS โดยได้กาหนดเครื่องมือใน
การประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็ น 7 ประเภท ดัง ต่อไปนี ้ (Philip Kotler; อ้างถึงใน อภิชัย อารยะ
เจริญชัย, 2558, น. 28-33)
1. Publications หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็ นเครื่องมือพืน้ ฐานที่
จะต้องทาเป็ นลาดับแรกในการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ข่าว
แจก จดหมายข่าว ป้ายประกาศ เป็ นต้น
2. Events หมายถึง การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็ นการจัดแสดงสินค้าและ
บริ ก ารเพื่ อ ดึ ง ดูด กลุ่ม เป้ า หมายของการประชาสัม พัน ธ์ใ นการแนะน าบอกกล่ า วถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และเป็ นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมการขาย โดยกิจกรรมที่จดั แสดงนัน้ จะต้อง
มีความสัมพันธ์กับสินค้าและบริการ เช่น การจัดงานฉลองความสาเร็จ งานฉลองครบรอบ งาน
แนะนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ๆ การจัดงานสัมนา เป็ นต้น
3. News หมายถึง ข่าวสาร ข้อมูล หรือคาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็ นที่
น่ า สนใจและมี ค วามส าคัญ ต่อ สาธารณชนและสัง คม โดยในการน าเสนอข่ าวสารนั้น จะต้อง
คานึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็ นหลักและนาเสนอข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ด้วยข้อเท็จจริงและมีความ
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น่ า สนใจ ส าหรับ ห้อ งสมุด นั้น กลุ่ม เป้า หมายที่ มี ค วามส าคัญ ต่อ การน าเสนอข่ า ว ได้แ ก่ กลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ
4. Community Affair หมายถึง การประสานงานและการสร้างความสัมพันธ์กบั
ชุมชนและสัง คม โดยจะต้องคานึง ความสัมพันธ์อันดีเพื่ อสร้างความประทับใจและทาให้เกิ ด
ภาพลักษณ์ท่ีดี เช่น การสนับสนุนกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เป็ นต้น
5. Identity Media หมายถึง การใช้ส่ือที่เป็ นเอกลักษณ์ เพื่อให้สามารถสะท้อน
ถึง ความเป็ นตัว ตนและอัตลัก ษณ์ขององค์การ เช่น การจัดท าเครื่องเขี ยนที่ มีโลโก้ การจัดทา
นามบัตร หัวจดหมาย การแต่งกายของพนักงานที่เป็ นรูปแบบเดียวกัน เป็ นต้น
6. Lobbying Activity หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ก ระตุ้น หรื อ พยายามให้เ กิ ด ความ
คล้อยตาม การโน้มน้าวและจูงใจผูท้ ่ีมีสว่ นได้สว่ นเสียให้มีการออกกฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่ขดั
ต่อการดาเนินงานขององค์การ ตลอดจนการยับยัง้ กฎหมายและกฎระเบียบอันจะส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงานที่ไม่เป็ นธรรม
7. Social Responsibility หมายถึ ง การด าเนิ น กิ จ กรรมสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยจะต้องคานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย โดยจะต้องดาเนิน
งานให้สามารถอยู่รว่ มกันได้อย่างยั่งยืน ทัง้ ผูด้ าเนินกิจกรรมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่เป็ นการ
มุ่งแสวงหาผลกาไรเพี ยงอย่างเดียว อันจะส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
องค์การ หรือที่นิยมเรียกกันว่า “กิจกรรม CSR” (Corporate Social Responsibility)
จากแนวคิ ด PENCILS แสดงให้เ ห็ น ว่ า การประชาสัม พัน ธ์ นั้น จะต้อ งอาศัย
เครื่องมือแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันตามประเภทของกิจกรรม ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือใน
การประชาสัมพันธ์จะต้องคานึงถึงกลุม่ เป้าหมาย เนือ้ หาของการประชาสัมพันธ์ สถานที่ และเวลา
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมขององค์การนัน้ ๆ
สื่อประชาสัมพันธ์
การประชาสัม พั น ธ์ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ผู้ใ ช้บ ริ ก ารสามารถรับ รู ้ไ ด้นั้ น
จาเป็ นต้องอาศัยช่องทางในการสื่อสารเพื่อส่งข่าวสารและบริการสารสนเทศไปถึงตัวผูใ้ ช้บริการ
และเกิดการรับรู ้ รวมถึงการตอบรับต่อข่าวสารและกิจกรรมที่ส่ือสารออกไป ซึ่งหลักพืน้ ฐานของ
การใช้ส่ือนัน้ ควรเลือกใช้ส่ือใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้บริการตามยุคสมัย นอกจากนีย้ งั ต้อง
ติดตามแนวโน้มและทิศทางของสื่อที่กาลังได้รบั ความนิยมอย่างสม่าเสมอเพื่อนามาปรับใช้ให้เข้า
กับ พฤติ ก รรมของผู้ใ ช้บ ริ ก ารที่ เ ปลี่ ย นแปลงตามความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
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ตลอดเวลา โดยสามารถนาสื่อต่าง ๆ มาเป็ นองค์ประกอบในการกาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุดได้ ดังต่อไปนี ้
1. สื่อประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ (Offline Media)
เป็ นสื่อแบบดัง้ เดิม โดยส่วนใหญ่จะเป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ ซึง่ เป็ นสื่อที่นิยมใช้กนั มา
เป็ นระยะเวลานาน สามารถใช้เป็ นเครือ่ งมือในการประชาสัมพันธ์และเป็ นสื่อประกอบกิจกรรมของ
ห้องสมุดได้เป็ นอย่างดี ซึ่งสื่อแบบออฟไลน์ท่ีหอ้ งสมุดหรือองค์การสารสนเทศนิยมใช้ในปั จจุบนั
ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้าย จดหมายข่าว รวมไปถึง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด (สีปาน
ทรัพย์ทอง, 2555, น. 8-27)
1.1 โปสเตอร์ เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีลกั ษณะเป็ นแผ่นภาพเดี่ยว โดยมีขอ้ ความ
และภาพกราฟิ ก จัดทาขึน้ เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของห้องสมุด รวมทัง้ การเชิญชวนให้
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะต้องมีขอ้ ความที่กระชับ ออกแบบให้ดึงดูดสายตาและความสนใจ
สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจน มองเห็นได้จากระยะไกล และที่สาคัญจะต้องมีสญ
ั ลักษณ์
ของหน่วยงานหรือองค์การเพื่อสร้างการจดจาและภาพลักษณ์ให้มีความโดดเด่น
1.2 แผ่นพับ เป็ นสิ่งพิมพ์ท่ีจดั ทาขึน้ เพื่อแจ้งข่าว แนะนาบริการหรือองค์การ
สารสนเทศ แนะนาวิธีใช้บริการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การเผยแพร่ขอ้ มูล รวมถึงการจูงใจ ให้เกิด
ความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งการเผยแพร่ในแผ่นพับ โดยจะต้องมีเนือ้ หาที่กระชับ ได้ใจความ
และให้ขอ้ มูลที่ สาคัญ ควรจัดท าในรู ปแบบที่ สามารถแจกจ่ายได้สะดวก ตกแต่ง ด้วยรู ปภาพ
ตัวอักษร และใช้สีท่ีมีความน่าสนใจ สวยงาม เชิญชวนให้อยากอ่าน
1.3 การจัดกิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ท่ีหอ้ งสมุดนิยมจัดขึน้ จะมุ่งเน้นกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ โดยมีวถั ตุประสงค์เพื่อทาให้ผูใ้ ช้บริการเกิดการใช้บริการ
สารสนเทศเพิ่มมากขึน้ รูปแบบของกิจกรรมควรมีความสอดคล้องกับกลุม่ เป้าหมายและนาแนวคิด
การจัดการตลาดมาประยุกต์ใช้ ซึ่งในทางการตลาดหรือธุรกิจนัน้ นิยมจัดกิจกรรมสาหรับการขาย
สินค้าและบริการ โดยการจูงใจผูบ้ ริโภคให้รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การเพิ่มยอดขาย รวมทัง้ การ
จูงใจให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ในขณะที่หอ้ งสมุดได้นาหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้เพื่อดึงดูด
ให้มีการใช้บริการสารสนเทศเพิ่มมากขึน้ เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายในธุรกิจ (สีปาน
ทรัพย์ทอง, 2555, น. 8-23) โดยต้องรู จ้ กั เลือกใช้โอกาสและเลือกกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ
เพื่อมุง่ เน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความแตกต่างจากบริการหรือกิจกรรมเดิมที่มีอยู่
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ใช้บริการสารสนเทศ ได้แก่ การจัดประกวดอินโฟกราฟิ ก (Infographic) สาหรับแนะนาขัน้ ตอนการ
ใช้บริการต่าง ๆ การจัดประกวดคลิป วีดิโอแนะนาการใช้หอ้ งสมุด การจัดอบรมและจัดสัมมนา
หัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับสารสนเทศหรือห้องสมุด การจัดงานแสดงหนังสือและสัปดาห์หอ้ งสมุด การ
จัดนิทรรศการตามเหตุการณ์สาคัญ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้หอ้ งสมุดสาหรับนักศึกษา
ใหม่ เป็ นต้น
2. สื่อประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ (Online Media)
สื่อออนไลน์ เป็ นสื่อที่นาส่งสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากอุปกรณ์ท่ีมี
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านกระบวนการสื่อสารไปยังกลุม่ เป้าหมายเพื่อนาเสนอข่าวสาร กิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ ซึง่ อุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสามารถนาส่งสารต่าง ๆ ได้แก่
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet)
ไอแพด (Ipad) โดยจะขอยกตัวอย่างสื่อออนไลน์ท่ีมีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์
บล็อก ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (E-mail) สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นต้น ซึ่งสื่อต่าง ๆ ที่กล่าว
มานีก้ าลังได้รบั ความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั
2.1 เว็ บไซต์ (Website) เป็ น แหล่งสารสนเทศที่ รวบรวมและจัดเก็ บข้อมูล
รวมทัง้ สื่อประเภทต่าง ๆ ขององค์การ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนาเสนอและ
เผยแพร่ ผ่านช่องทางการสื่อสารบนระบบเน็ตเวิรค์ (Network) หรือระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ น
ข่ า วสารหรือ กิ จ กรรมที่ อ งค์ก ารจัด ขึน้ ซึ่ง การใช้เ ว็ บ ไซต์เ พื่ อ การประชาสัม พัน ธ์นั้น จะช่ วยให้
กลุม่ เป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถให้บริการแบบออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน มีความน่าเชื่อถือสูง มีการจัดระบบข้อมูลได้ดี (ดารา รัชนิวตั ,
2557, น. 85-87; ธาตรี ใต้ฟ้าพูล , 2561, น. 86) สามารถเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร กิจกรรม และ
บริการต่าง ๆ ให้เป็ นที่รูจ้ กั ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
2.2 ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอกนิกส์หรืออีเมล (E-mail) เป็ นการรับส่งข้อความ ไฟล์
ภาพ และเสียง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่ ผูร้ บั จะสามารถอ่านได้ทงั้ ในรูปแบบข้อความ ตัวอักษร
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงพูด เสียงเพลง ที่ส่งไปกับอีเมล สามารถติดต่อสื่อสารกับ
กลุม่ เป้าหมายได้ทงั้ ภายนอกและภายในองค์การ มีความสะดวกรวดเร็ว ผูร้ บั สามารถตอบกลับได้
ทันที โดยทั่วไปองค์การจะใช้อีเมลในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม การส่งจดหมายข่าว การส่ง
จดหมายติดด่อเรือ่ งต่าง ๆ เป็ นต้น (ดารา รัชนิวตั , 2557, น. 87)
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2.3 สื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นรู ปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็ น
ช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่ายทางสังคม โดยรวบรวมกลุ่มคนและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็ น
ชุมชนออนไลน์ เพื่อแบ่งปั นสารสนเทศ ข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพคลื่อนไหว เรื่องราว และกิจกรรม
ต่าง ๆ ระหว่างกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ประสบการณ์ และมุมมองในแต่
ละเรื่องราว ผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, 2558, น. 57; ธนวุฒิ นัยโกวิท, 2561,
น. 176; สุนิสา ประวิชยั , 2560, น. 2) ซึง่ ในปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อ
การรับรูข้ ่าวสารของผูค้ นในสังคมยุคใหม่ โดยนามาใช้เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และกาลัง
ได้ร ับ ความนิ ย มเป็ น อย่า งมากทั้ง ในองค์ก ารภาคธุ ร กิ จ อุต สาหกรรม หน่ ว ยงานภาครัฐ บาล
ภาคเอกชน สถาบัน ต่า ง ๆ นับ ได้ว่า ถูก น ามาใช้อ ย่างกว้างขวางกับองค์ก ารแทบทุกประเภท
สื่อสังคมออนไลน์ท่ีนิยมนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์นนั้ มีหลายประเภท และมีรูปแบบการใช้งาน
ที่แตกต่างกัน โดยจะขอยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
2.3.1 บล็อ ก (Blog) หรือ เว็ บ บล็อ ก (Weblog) เป็ น เว็ บ ไซต์ส่ว นตัว ที่
เขียนขึน้ เพื่อนาเสนอเรื่องราว ความรู ้ เนือ้ หาต่างๆ โดยเจ้าของเบล็อกเขียนขึน้ เอง รู ปแบบการ
เขียนจะจัดเรียงเรื่องราวหรือเนือ้ หาตามลาดับเวลาในการเขียน โดยมีการเปิ ดให้ผูท้ ่ีเข้ามาอ่าน
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อจากเรือ่ งราวที่นาเสนอได้ ซึง่ เป็ นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสาร
ผลงาน กิจกรรม ตลอดจนการเปิ ดรับความคิดเห็นในเรือ่ งราวที่เขียนขึน้ สาหรับองค์การสารสนเทศ
หรือห้องสมุดนัน้ สามารถใช้บล็อกในการนาเสนอกิจกรรม ข่ าวสารการประชาสัมพันธ์ หรือเปิ ดรับ
ฟั งความคิดเห็นจากผูใ้ ช้บริการเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาการบริการสารสนเทศได้
2.3.2 ทวิ ต เตอร์ (Twiiter) เป็ น เครื่อ งมื อ สื่ อ สารประเภทไมโครบล็ อ ก
(Microblogs) ซึ่งใช้ในการส่งข้อความสื่อสารระหว่างผูท้ ่ีเป็ นสมาชิกเพื่อให้มีส่ว นร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น โดยการโพสต์ขอ้ ความหรือประโยคสัน้ ๆ รวมทัง้ รู ปภาพ และการเชื่อมโยงเนือ้ หาไป
ยังเว็บไซต์อ่ืนที่ตอ้ งการแบ่งปั นหรือเผยแพร่ขอ้ มูล เช่น การเชิญชวน การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือ
บริการ การตัง้ คาถามที่ตอ้ งการให้สมาชิกมาแสดงความคิดเห็นหรือให้คาตอบ การโพสต์ขอ้ ความ
โดยสามารถจากัดหรือตัง้ ค่าความเป็ นส่วนตัวได้ และมีจดุ เด่น คือ ความรวดเร็วในการเข้าถึงผูร้ บั
ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง การใช้ทวิตเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์นนั้ ได้ถกู นามาใช้เพื่อการค้นหา
และรวบรวมข้อมูล เช่น ค้นหาผูใ้ ช้ ค้นหาข้อความหรือหัวข้อ ที่โพสต์ (ณัฏฐ์ชดุ า วิจิตรจามรี, 2559,
น. 171-173)
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2.3.3 เฟซบุ๊ ก (Facebook) เป็ นเว็ บ ไซต์ท่ี ใ ห้ บ ริ ก ารสื่ อ สั ง คมผ่ า น
อิ น เตอร์เ น็ ต ที่ ไ ด้ร ับ ความนิ ย มอี ก ประเภทหนึ่ ง สามารถสมัค รเป็ น สมาชิ ก ได้โ ดยไม่ ต ้อ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย เพียงแต่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด ซึง่ สามารถใช้บริการต่าง ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก ได้แก่ การ
ติดต่อสื่อสารและทากิ จกรรมร่วมกันระหว่างผูใ้ ช้เฟซบุ๊ก การเขียนบทความหรือบล็อก การตัง้
ประเด็นถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ การโพสต์ขอ้ ความ รูปภาพและคลิปวิดีโอ การสนทนาหรือ
โต้ตอบระหว่างสมาชิกแบบสด ๆ (Chat) การเล่นเกมส์แบบกลุ่ม บริการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
บริการรับสส่งข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น ซึ่งการใช้เฟซบุ๊กในการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดและ
องค์การสารสนเทศนัน้ ได้ถกู นาไปใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่าง
ๆ และการบริการสารสนเทศ ซึง่ ผูใ้ ช้บริการสามารถแบ่งปั น (Share) ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ผ่าน
บัญชีเฟซบุ๊กของตนเองเพื่อกระจายข่าวสารไปยังสมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกได้แบบวงกว้างและไม่
จากัด นับเป็ นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการรับรู ก้ ารประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
(สีปาน ทรัพย์ทอง, 2555, น. 8-34)
2.3.4 อินสตาแกรม (Instragram) เป็ นแอปพลิเคชันบนสื่อสังคมประเภท
หนึ่งที่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก สามารถติดตัง้ และใช้งานได้ฟรี โดยให้บริการผ่านสมาร์ต
โฟน คอมพิ ว เตอร์ส่ว นบุค คล ไอแพด (Ipad) หรือ อุป กรณ์ก ารสื่ อ สารอื่ น ๆ ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่อ
อินเทอร์เน็ต สามารถโพสต์รูปถ่าย คลิปวิดีโอ เพื่อแบ่งปั น (Share) รวมถึงการสนทนาโต้ตอบแบบ
สด ๆ (Chat) กับผูใ้ ช้ท่ีเป็ นสมาชิกและเป็ นผูต้ ิดตาม (Followers) นอกจากนี ้ ยังสามารถตกแต่ง
รู ปภาพให้สวยงามได้หลากหลายรู ปแบบก่อนโพสต์และแชร์ไปยังสื่อสังคมอื่น ๆ ได้ เช่น เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์ (ชลชินี บุนนาค, 2561) การใช้อินสตาแกรมในการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดหรือ
องค์ก ารสารสนเทศนั้น สามารถน าไปใช้ใ นการเผยแพร่ข่ า วสาร การบริก ารสารสนเทศ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถเข้าถึงกิจกรรมและข่าวสาร
สาคัญต่าง ๆ รวมไปถึงการสนทนาโต้ตอบที่สะดวกและรวดเร็วได้อีกด้วย
2.3.5 ยูทบู (YouTube) หรือเว็บไซต์แบ่งปั นวิดีโอ มีลกั ษณะเป็ นเว็บไซต์
ที่เปิ ดให้ผใู้ ช้งานสามารถอัพโหลด (Upload) หรือส่งคลิปวิดีโอไปยังเว็บไซต์ YouTube เพื่อให้ผอู้ ่ืน
รับชมหรือเก็บไว้ชมส่วนตัว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแบ่งปั นความรู ้ ผลงาน การให้ความ
บันเทิง สาหรับองค์การภาคธุรกิจนัน้ สามารถใช้ YouTube เพื่อนาเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า
บริการ และการสาธิ ตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการให้คาแนะนาต่าง ๆ ในขณะเดี ยวกันองค์การ
สารสนเทศก็สามารถใช้ยทู บู เพื่อแนะนาขัน้ ตอนหรือการใช้บริการสารสนเทศ การแนะนาห้องสมุด
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การแนะนาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ รวมไปถึงการนาเสนอกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
(ณัฏฐ์ชดุ า วิจิตรจามรี, 2559, น. 163-165)
2.3.6 ไลน์ เป็ นแอปพลิเคชันประเภทสนทนา (Chat) บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ส่ือสารที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมาร์ทโฟนซึ่งได้รบั ความนิยมใช้งานเป็ นอย่างมาก และยังสามารถใช้งานผ่านแท็บเล็ต (Tablet)
และคอมพิวเตอร์ ได้ ผูใ้ ช้งานสามารถสนทนาโดยการส่งข้อความ การโทรด้วยเสียง การโทรคุยกัน
แบบเห็นหน้า (Video Call) การแบ่งปั นรู ปภาพ เสียง ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างกลุม่ เฉพาะ
เพื่อติดต่อสารระหว่างสมาชิก ภายในกลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรนอกจากค่าบริการ
อิน เทอร์เน็ ต และยัง มี ลัก ษณะเด่น เช่น การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง สามารถตอบกลับ ได้
โดยตรง รู ป แบบการสนทนามี ค วามหลากหลาย โดยเฉพาะสติ๊ก เกอร์ ( Stickers) ทั้ง แบบ
เคลื่อนไหวและแบบภาพนิ่ง เป็ นสื่อที่แสดงอารมณ์และความรูส้ กึ ต่าง ๆ ทาให้การสื่อความหมายมี
ชีวิตชีวา สนุกสนาน สามารถถ่ายทอดอารมณ์ในการสื่อสารได้ดียิ่งขึน้ (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี ,
2559, น. 177-178) โดยถูกนามาใช้ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดในการแจ้งข่าว
การติดต่อสื่อสารกับผูใ้ ช้บริการหรือติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เป็ นเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ให้บริการสารสนเทศทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้สะดวก นอกจากนีย้ งั ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม บริการสารสนเทศ
ต่าง ๆ โดยการสร้า งบัญชี ผูใ้ ช้อย่างเป็ นทางการ (Official Account) เพื่ อเผยแพร่ข่าวสารหรือ
กิจกรรมขององค์การ

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการสารสนเทศ
บริก ารสารสนเทศ เป็ น บริก ารส าคัญ ที่ ห ้อ งสมุด ด าเนิ น การเริ่ม ตั้ง แต่ก ารจัด เตรีย ม
สารสนเทศ การจัดเตรียมเครื่องมือในการค้นหาสารสนเทศ การให้ขอ้ เสนอแนะในการค้นหาแหล่ง
สารสนเทศ โดยครอบคลอบคลุมตัง้ แต่บริการการอ่าน บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการ
ตอบคาถามและช่วยค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร บริการเผยแพร่และนาส่งสารสนเทศ บริการฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ บริการสารสนเทศทันสมัย รวมไปถึงการดาเนินการอีกหลายวิธีเพื่อให้ผใู้ ช้
ได้รบั สารสนเทศที่ ถูกต้อง สมบูรณ์ มีคุณภาพ ตรงความต้องการและได้รบั ความสะดวกในการ
ค้นหาสารสนเทศ โดยในปั จจุบนั ห้องสมุดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุ กเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงผูใ้ ช้บริการโดยไม่ตอ้ งร้องขอ ซึง่ เป็ นการเพิ่มทางเลือกที่ช่วยให้ผใู้ ช้ได้รบั ความสะดวกในการ
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ใช้บริการสารสนเทศหรือได้รบั ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์จากห้องสมุด (พรพรรณ จันทร์แดง, 2557,
น. 71-73; มาลี ลา้ สกุล, 2555, น. 6-10)
ประเภทของบริการสารสนเทศ
การบริก ารสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์และหน้าที่ของแต่ละห้องสมุด โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
บริการพืน้ ฐานและบริการเชิงรุก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. บริการพืน้ ฐาน เป็ นบริการสารสนเทศที่หอ้ งสมุดทุกประเภทจัดให้บริการ โดยส่วน
ใหญ่เป็ นบริการหลัก ๆ ของห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคาถาม
และช่วยค้นคว้า บริการการอ่าน บริการโสตทัศนวัสดุ บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการฐานข้อมูล
ออนไลน์ บริการหนังสือสารอง เป็ นต้น
2. บริการเชิงรุก (Proactive Services) เป็ นการจัดบริการสารสนเทศที่ถกู ปรับเปลี่ยน
ตามยุค สมัย และการให้ค วามส าคัญ กับ ผู้ใ ช้บ ริก าร โดยที่ ห ้อ งสมุด ด าเนิ น การจัด บริก ารโดย
ผูใ้ ช้บริการไม่ได้รอ้ งขอหรือคาดหวัง เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กับผูใ้ ช้บริการให้ได้รบั ความ
สะดวกในการใช้บริการและได้รบั ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ โดยผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงบริการสารสนเทศ
ได้ทุกที่ทุกเวลา อาจเป็ นบริการหลักหรือเป็ นกิจกรรมเสริม หรือการให้บริการผ่านระบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ มุ่งหวังให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้และเป็ นการนากลยุทธ์ท าง
การตลาดมาประยุกต์ใช้กับการดาเนินงานบริการสารสนเทศของห้องสมุดเพื่อให้ก้าวทัน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ สามารถนาเสนอสารสนเทศที่ทนั สมัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
(พรพรรณ จันทร์แดง, 2557, น. 73-96) ซึ่งประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ได้แก่ บริการสารสนเทศ
ทันสมัย บริการเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล บริการฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง การให้การศึกษาแก่
ผูใ้ ช้ การจัดแสดงสารสนเทศใหม่ บริการนาส่งเอกสาร บริการของห้องสมุดทางสื่อสังคมออนไลน์
เป็ นต้น
องค์ประกอบของการบริการสารสนเทศ
บริการสารสนเทศนัน้ มีบทบาทสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็ นด้านเศรษฐกิ จ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การสื่อสาร การเสริมสร้างองค์ความรู ้ โดย
สนับสนุนให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ประโยชน์จากสารสนเทศที่ถูกต้อง สมบูรณ์ มีคณ
ุ ภาพ และตรงกับ
ความต้องการ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้ (มาลี ลา้ สกุล, 2555, น. 15-21)
1. ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource) เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการ
บริการสารสนเทศที่จดั ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการและเป็ นภารกิจสาคัญ
ขององค์ก ารสารสนเทศที่ จ ะต้อ งจัด หา จัด เก็ บ รวบรวม และเผยแพร่เ พื่ อ ให้บ ริก ารอย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ โดยมีบริการหลากหลายรูปแบบขึน้ อยู่กบั บทบาทและหน้าที่ขององค์การสารสนเทศ
นั้น ๆ ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศในรู ปแบบตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัล
ได้แก่ หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ สื่อมัลติมีเดีย รวมถึงทรัพยากร
สารสนเทศในรู ป แบบออนไลน์ ซึ่งห้องสมุดแต่ละแห่งจะดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์และความต้องการของผูใ้ ช้เป็ นสาคัญ
2. องค์การสารสนเทศ ทาหน้าที่ในการจัดบริการสารสนเทศให้กบั ผูใ้ ช้โดยคานึงถึง
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การและความต้องการของผูใ้ ช้ ซึ่งมี
องค์ประกอบที่สาคัญในการพิจารณาจัดระบบบริการสารสนเทศ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการ การวางแผน
กระบวนงาน และการประเมินระบบ
3. ผูใ้ ช้บริการสารสนเทศ (User) เป็ นองค์ประกอบที่เปรียบเสมือนหัวใจสาคัญของ
การบริการสารสนเทศ เนื่องจากเป็ นผูท้ ่ีมีส่วนได้สว่ นเสียจากการบริการขององค์การโดยตรง ดังนัน้
ในการกาหนดนโยบาย ขอบเขต ระดับ ประเภท และรู ปแบบของการบริการสารสนเทศ จึงต้อง
คานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และการใช้บริการสารสนเทศของผูใ้ ช้เป็ นสาคัญเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้และการบริก ารสารสนเทศที่ มีประสิท ธิ ภาพ โดยองค์การสารสนเทศจะต้อ ง
ทาการศึกษาและให้ความสาคัญกับพฤติกรรมสารสนเทศเพื่อดาเนินการออกแบบระบบบริการ
สารสนเทศให้มีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการมากที่สดุ
การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ เป็ นกิจกรรมที่องค์การสารสนเทศจัดขึน้ โดยมี
การให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับการบริการ การชักจูง การยา้ เตือนผูใ้ ช้ เพื่อให้เกิ ดการใช้บริการ
สารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ การให้การศึกษาแก่ผใู้ ช้ถึงวิธีในการเข้าถึง
บริการและรู ปแบบของการให้บริการสารสนเทศประเภทใหม่ ๆ การเผยแพร่กิจกรรมของสถาบัน
บริการสารสนเทศให้ผใู้ ช้ทราบถึงขอบเขตของการบริการ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูใ้ ช้และ
ผูใ้ ห้บริการสารสนเทศ และการนาเสนอสารสนเทศในรู ปแบบที่ สามารถพบเห็นหรือสัม ผัส ได้
(สีปาน ทรัพย์ทอง, 2555, น. 5; อารีย ์ ชื่นวัฒนา, 2553, น. 25-29)
ความสาคัญของการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศนัน้ มีความสาคัญทัง้ ต่อองค์การสารสนเทศ
และผูใ้ ช้บริการสารสนเทศเป็ นออย่างมาก หากขาดการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศแล้ว อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. ช่วยให้เกิดการใช้บริการสารสนเทศเพิ่มมากขึน้ การจัดให้บริการสารสนเทศ
นัน้ มีความมุ่งหมายหลักต่อผูใ้ ช้บริการเป็ นสาคัญ ดังนัน้ หากจัดให้บริการสารสนเทศแล้ว แต่มี
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ผูใ้ ช้บริการจานวนน้อยอาจเป็ นสาเหตุของการให้บริการที่ไม่ประสบความสาเร็จตามจุดมุง่ หมาย ผู้
ให้บริการจึงต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศเพื่อให้บริการที่จดั ขึน้ เป็ นที่รูจ้ กั ทาให้
ผูใ้ ช้เกิดการรับรู ้ และเห็นประโยชน์ รวมถึงการเกิดทัศนคติและความรู ส้ กึ ที่ดีต่อบริการสารสนเทศ
ซึง่ จะนาไปสูก่ ารใช้บริการสารสนเทศที่เพิ่มมากขึน้
2. ช่วยในการสร้างความสัมพัน ธ์ท่ีดีกับผูใ้ ช้บริการในระยะยาว ผูใ้ ช้บริการจะ
เกิดความภักดีต่อการบริการหรือธุรกิจใด ๆ นัน้ มีองค์ประกอบสาคัญส่วนหนึ่ง คือ การได้รบั การ
ส่งเสริมการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศนัน้ จึงเป็ นการ
ช่วยรักษาและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาวกับผูใ้ ช้ เพื่อให้เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน
3. ช่วยให้มองเห็นประโยชน์ของการใช้บริการสารสนเทศและเกิดความต้องการ
ใช้บริการสารสนเทศเป็ นครัง้ แรก การที่องค์การสารสนเทศมีการจัดให้บริการสารสนเทศขึน้ แต่ไม่
มีผใู้ ช้บริการมาใช้ประโยชน์นนั้ นับเป็ นความสูญเปล่าอย่างหนึ่ง ดังนัน้ หากต้องการให้ผใู้ ช้บริการ
มองเห็นประโยชน์และความสาคัญของบริการสารสนเทศที่มีอยู่ หรือต้องการให้เกิดการใช้บริการ
จาเป็ นต้องส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ หรือชักจูงให้เกิดความสนใจและมองเห็นความสาคัญ
ของการใช้บริการสารสนเทศนัน้ ๆ
4. ช่วยให้ผใู้ ช้เห็นความสาคัญของการบริการสารสนเทศและองค์การสารสนเทศ
ซึ่งองค์การสารสนเทศจาเป็ นจะต้องสร้างการตระหนักรู เ้ กี่ยวกับบบทบาทและความสาคัญของ
ตนเองเพื่อให้ผใู้ ช้บริการได้เข้าใจและเห็นความสาคัญขององค์การ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการสารสนเทศจึงเป็ นการช่วยให้เกิดประโยชน์ดงั กล่าว โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
จะยิ่ ง ช่ ว ยให้ผู้ใ ช้บ ริก ารสารสนเทศเกิ ด การับ รู ใ้ นเชิ ง บวกและเข้า ใจถึ ง บทบาทขององค์ก าร
สารสนเทศมากยิ่งขึน้
กระบวนการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศจะประสบผลสาเร็จได้นั้น ประกอบด้วย
กระบวนการที่สาคัญ ได้แก่ การกาหนดนโยบาย การวางแผน การเตรียมการ การจัดกิจกรรม และ
การวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้ (สีปาน ทรัพย์ทอง, 2555, น. 8-13)
1. การกาหนดนโยบายการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ จะต้องกาหนดให้
ตรงความต้องการและพฤติกรรมของผูใ้ ช้สารสนเทศตามยุคสมัย โดยการศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายในองค์การ อันจะนาไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถกู ต้อง
และสามารถนามากาหนดนโยบายได้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยมีขนั้ ตอนที่สาคัญ ได้แก่
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การกาหนดวิสยั ทัศน์ การกาหนดพันธกิจ การกาหนดเป้าหมาย และการกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อ
มิให้องค์การสารสนเทศถูกลืมเลือนไปหรือผูใ้ ช้บริการไม่เห็นความสาคัญของบริการสารสนเทศ
2. การวางแผนการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ โดยทั่วไปองค์การสารสนเทศ
จะกาหนดแผนงานส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศเป็ นรายปี การจัดทาในรู ปแบบโครงการ หรือ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละองค์การ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี ้
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งการกาหนดวัตถุประสงค์นนั้
จะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ หรือมีการกาหนดตัวบ่งชีเ้ พื่อใช้ชีว้ ดั ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานได้
2.2 กลุ่มเป้า หมาย ในการจัดโครงการหรื ออออกแบบกิ จกรรมนั้นจะต้อง
คานึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็ นสาคัญ โดยต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะของโครงการหรือ
กิจกรรมที่จดั ขึน้
2.3 รู ปแบบของโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งในการกาหนดรู ปแบบกิจกรรมนัน้
อาจเป็ น กิ จ กรรมที่ จัด ขึน้ ภายในห้อ งสมุด ภายนอกห้อ งสมุด หรือ อาจก าหนดจัด ขึน้ ร่ว มกับ
หน่วยงานอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์และกลุม่ เป้าหมาย
2.4 เนือ้ หาของโครงการหรือกิจกรรม การกาหนดเนือ้ หาของกิจกรรมต้อง
คานึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดาเนินโครงการบรรลุผล
ตามตัวชีว้ ดั จะต้องกาหนดเนือ้ หาที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมายได้
2.5 ระยะเวลาของโครงการ การกาหนดระยะเวลาของโครงการ ควรคานึงถึง
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย เช่น กิ จกรรมที่ ตอ้ งจัดเพื่อแนะนาและให้
ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาใหม่ กิจกรรมที่จดั ขึน้ เป็ นครัง้ คราวหรือจัดขึน้ ปี ละครัง้ เป็ นต้น
2.6 การกาหนดรายละเอียดของงานหรือการควบคุมงาน เป็ นการกาหนด
ผูร้ บั ผิดชอบ กาหนดหน้าที่ รู ปแบบการดาเนินงาน การประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
รวมทัง้ การกาหนดทีมงานที่รว่ มจัดทาโครงการ
3. การเตรีย มการส่ง เสริม การใช้บ ริก ารสารสนเทศ เป็ น ขั้น ตอนที่ จ ะช่ ว ยให้
สามารถดาเนินงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
3.1 การจัดเตรียมบุคลากร เป็ นการเตรียมกาลังคนที่จะต้องรับผิดชอบใน
ส่วนต่าง ๆ โดยกาหนดผูร้ บั ผิดชอบเฉพาะโครงการหรือมอบหมายเป็ นคณะทางาน หรือผูน้ าทีม
รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ี ผูใ้ ช้บริการและ
องค์การสารสนเทศจะได้รบั
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3.2 การจัดเตรียมงบประมาณ จะต้องจัดเตรียมให้มีความเพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน โดยมีการวางแผนงบประมาณอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปั ญหาการ
ขาดงบประมาณ
3.3 การจัด เตรี ย มสถานที่ ต้อ งค านึง ถึ ง ความเหมาะสมตามของรู ป แบบ
กิจกรรม สิ่งอานวยความสะดวก ช่องทางในการเข้าถึง รวมทัง้ ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความร่วมมือมากขึน้
3.4 การจัดเตรียมสื่อและเนือ้ หากิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ประกอบการดาเนินกิจกรรม โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับเนือ้ หาของกิจกรรม ซึ่งจะต้องใช้
ความรู ้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เวลาในการจัดเตรียมมากที่สุดเพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม
3.5 การประชาสัม พัน ธ์ เป็ น การแจ้ง ข่ า ว การชัก ชวน การบอกต่ อ และ
เผยแพร่กิจกรรมให้กลุม่ เป้าหมายรับรูแ้ ละเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ การประชาสัมพันธ์จะบรรลุเป้าหมาย
ได้นนั้ ต้องมีการใช้ส่อื ต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นต้น
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ เป็ นขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ตามแผนงานที่ กาหนดไว้ ซึ่ งนอกจากจะดาเนินกิ จกรรมภายในองค์การแล้ว ยังรวมไปถึงการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์การสารสนเทศอื่น ๆ ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึน้ ระหว่างการจัดกิจกรรมเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สดุ เพื่อความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
5. การวัด และประเมิ น ผลการส่ง เสริม การใช้บ ริก ารสารสนเทศ เป็ น ขั้น ตอน
สุดท้ายในการดาเนินงานที่ขาดไม่ได้ เพราะแสดงให้เห็นว่าการดาเนินกิจกรรมทุกขัน้ ตอนที่ผา่ นมา
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้หรือไม่ ซึง่ จะต้องมีการเรียบเรียงและจัดทาเป็ นเอกสาร สรุปผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชีท้ ่ีกาหนด รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสีย เพื่อนาไปปรับปรุ งคุณภาพ
การจัดโครงการหรือกิจกรรมครัง้ ต่อไป

43

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิจัยในต่างประเทศ
ไฮน์ซ, เอลรอด, เฮิ ท , เอวิง และ เฟริน ด์ (Hines, Elrod, Huet, Ewing, & Freund,
2019) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการออกแบบกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (PR) เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การใช้ บ ริ ก ารห้อ งสมุ ด และการรับ บรู ้ กิ จ กรรมที่ บ รรณารัก ษ์ จั ด ขึ ้น ของห้อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยฟลอริดา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนากลยุทธ์การตลาดและ
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มาใช้กบั ห้องสมุด โดยใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน ได้แก่ การสารวจ
และการสนทนากลุ่ม ผลการวิ เคราะห์พบว่าปั ญหาหลักประการหนึ่ง ที่ บรรณารักษ์เผชิ ญ คือ
นักศึกษาไม่ทราบว่าห้องสมุดมีบริการอะไรบ้าง ไม่ทราบวิธีการใช้งานและการใช้บริการต่าง ๆ ของ
ห้อ งสมุด ที่ จัด ให้บริก าร รวมถึ ง กิ จ กรรมที่ จัด ขึน้ ดัง นั้น บรรณารัก ษ์จึ ง ได้ร่วมมื อ กับ นัก ศึกษา
สาขาวิ ช าการประชาสัม พัน ธ์ เพื่ อ คิ ด ค้น และออกแบบกลยุท ธ์ใ นการส่ง เสริ ม การใช้บ ริก ารที่
ห้องสมุดนาเสนอ โดยการรับรองจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านห้องสมุด หลังจากนัน้ ได้ทาการวิเคราะห์กล
ยุทธ์ท่ีออกแบบขึน้ และพบว่ากลุม่ ตัวอย่างได้เสนอแนะการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดและทาการประเมินว่าการใช้วิธีการที่เสนอแนะนีม้ ีความเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริการ
หรือสามารถปรับเปลี่ยนการรับรู ต้ ่อการให้บริการของบรรณารักษ์และห้องสมุด ผลปรากฏว่าการ
นากลยุทธ์การตลาดมาใช้กบั ห้องสมุดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิท่ีดีท่ีสดุ และมีประสิทธิผล สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและทาให้นกั ศึกษาตระหนักถึงการบริการของห้องสมุดได้มากยิ่งขึน้
เอมี น (Ameen, 2015) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การเผยแพร่ ข่ า วสารและการ
ประชาสัมพันธ์ (PRP) ในห้องสมุดสาธารณะ เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสารวจการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด สาธารณะในเมืองลาฮอร์ ประเทศ
ปากี สถาน และเพื่อสร้า งความตระหนักรู ส้ าหรับผูท้ ่ี มีความเชี่ ยวชาญด้านสารสนเทศในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้
แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ทราบความคิดเห็นและการรับรู ข้ อง
บรรณารักษ์ท่ีถกู คัดเลือกให้ตอบแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า ห้องสมุดสาธารณะในเมืองลา
ฮอร์ไม่คอ่ ยมีการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ผูว้ ิจยั จึงได้เสนอแนะให้มีการส่งเสริมการ
สร้างความตระหนักรูใ้ นกลุม่ บรรณารักษ์เกี่ยวกับการใช้วิธีการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์เพื่อ
การรักษาภาพลักษณ์และสร้างทัศนคติท่ีดีในเชิงบวกต่อห้องสมุด นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ยังได้เสนอแนะ
ให้มีการศึกษาวิจยั ในลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในพืน้ ที่อ่ืน ๆ ที่ยงั ไม่ได้ทาการศึกษา
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เอแลนซารี (Alansari, 2013) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรับ (GCC) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ซึ่งได้ม่งุ เน้นการทา
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการดาเนินงานและการประชาสัมพันธ์ดา้ นทรัพยากรสารสนเทศและการ
บริก ารสารสนเทศของห้อ งสมุด มหาวิ ท ยาลัย โดยใช้วิ ธี วิจัยเชิ ง ส ารวจและด าเนิ น การวิจัย 2
ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นการสารวจด้วยแบบสอบถาม และขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นการอภิปราย
กลุ่มย่อย (Focus Group) ตามผลที่ได้จากการสารวจ ผลการวิจยั พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการประชาสัมพันธ์มีความสาคัญต่อห้องสมุด แต่ไม่มีหน่วยหน่วยงานหรือ
แผนกที่ ร ับ ผิ ด ชอบงานประชาสัม พัน ธ์อ ย่ า งชัด เจน มี พ นัก งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บัติ ง าน
ประชาสัมพันธ์จานวนน้อย และไม่มีพนักงานปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์แบบเต็มเวลา สาหรับช่อง
ทางการสื่ อ สารที่ ส าคัญ ได้แ ก่ เว็ บ ไซต์ข องห้อ งสมุด การส่ง จดหมายแบบดั้ง เดิ ม ป้า ยนิ เทศ
กระดานข่ า ว คู่มื อ /แผ่ น พับ แนะน าการใช้ห ้อ งสมุด นอกจากนี ย้ ัง พบว่า การด าเนิ น กิ จ กรรม
ประชาสัม พัน ธ์ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะช่ ว ยป้ อ งกัน ปั ญ หาหลัก ในการด าเนิ น งานของห้อ งสมุด
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการวิจยั ที่ได้สามารถนามาใช้ในการวางแผนและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุดมหาวิ ท ยาลัย ในกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมื อแห่ ง อ่าวอาหรับ ผูว้ ิจัยได้
เสนอแนะว่าการวิจยั เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนัน้ มีเพียงในประเทศที่
กาลังพัฒนา จึงควรส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทั่วโลก และศึกษาวิธีการประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
นอกจากนี ้ ยัง ได้เสนอแนะให้ทาการประชาสั มพันธ์ดว้ ยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุด
กูเรล และ คาแวค (Gurel & Kavak, 2010) ได้ทาการวิจยั เรื่อง แนวคิดแบบจาลอง
การประชาสัมพันธ์ในพิพิธภัณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจาลอง
(Model) การประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมสาหรับพิพิธภัณฑ์ โดยได้อา้ งอิงจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ Contingency Model ที่ถกู พัฒนาขึน้ สาหรับการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ในพิพธิ ภัณฑ์ โดย
แบบจาลองนีอ้ า้ งถึงระดับการจัดการตามทิศทางการตลาด และระดับความสนใจของสาธารณชน
ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโปรแกรมการประชาสัมพันธ์ในพิพิธภัณฑ์ ระดับ
ความสนใจของสาธารณชนเป็ นตัวแปรที่มีการควบคุม แบบจาลองแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมการประชาสัมพันธ์ในพิพิธภัณฑ์ขนึ ้ อยู่กบั ปั จจั ยสาคัญ 2 ประการ แม้ว่าระดับความ
สนใจของสาธารณชนอาจดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมได้ แต่มนั สามารถที่จะควบคุมได้ก่อนที่จะ
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เกิดผลกระทบในเชิงลบ โดยที่ผจู้ ดั การจะทาการเปลี่ยนระดับทิศทางตลาดของตัวเองด้วยการปรับ
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเป็ นผูก้ าหนดเป้าหมายที่ขึ ้นอยู่กบั ระดับความสนใจของ
สาธารณชน แบบจ าลองนี ถ้ ูก ออกแบบมาเฉพาะส าหรับ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ซึ่ง เป็ น แบบจ าลองการ
ประชาสัมพันธ์ท่ี ได้รบั การยอมรับเป็ นครัง้ แรกสาหรับพิพิธภัณฑ์ และเป็ น แบบจาลองที่ มีการ
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดและการประชาสัมพันธ์
นิ ว เซห์ (Nwezeh, 2010) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การประชาสั ม พั น ธ์ ห ้ อ งสมุ ด
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไนจี เ รี ย : กรณี ศึ ก ษา ห้อ งสมุด เฮเซกิ อลูว าซามิ ( Hezekiah
Oluwasanmi) มหาวิทยาลัยโอบาเฟมี่ อาโวโลโว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ประชาสัมพันธ์สาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก และเพื่อให้ความรู แ้ ก่บรรณารักษ์ นัก
สารสนเทศ/นักวิเคราะห์ และผูใ้ ช้บริการห้องสมุดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์
และการตลาดบริการของห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษา จานวน 180 คน จากมหาวิทยาลัยโอบาเฟมี่ อาโวโลโว เมือง Ile-Ife รัฐ
โอซุน ประเทศไนจีเรีย ทัง้ นีไ้ ด้รบั แบบสอบถามกลับคืน จานวน 150 ชุด ผลการวิจยั พบว่า ร้อยละ
40 ของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามไม่ทราบว่าจะค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาของ
ตนเองได้จากตาแหน่งใดภายในห้องสมุด และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดในระดับน้อยมาก ซึ่งชีใ้ ห้เห็นว่าการตลาดและการส่งเสริมการใช้บริการของห้องสมุดไม่
เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ดังนัน้ ห้องสมุดจึงจาเป็ นต้องที่จะต้องเพิ่ม
บทบาทในด้านการตลาดและการส่งเสริมการใช้บริการและเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึน้ ผูว้ ิจยั ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ควรเพิ่มพูนความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัม พันธ์และวิธีการที่สามารถนามาใช้ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุด นอกจากนีย้ งั เสนอแนะให้สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากสารสนเทศและควร
ใช้เว็บไซต์หอ้ งสมุดเพื่อส่งเสริมการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด
งานวิจัยในประเทศ
การวิ จัย เรื่ อ ง การพัฒ นากลยุท ธ์ก ารประชาสัม พัน ธ์เ พื่ อ ส่ ง เสริม การใช้บ ริ ก าร
สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนี ้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและทบทวนงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องในประเทศไทย โดยพบว่า มีงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็ นผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ประชาสัม พัน ธ์ข องสถาบัน อุด มศึก ษาทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ซึ่ง ผลการวิ จัย จะท าให้ม องเห็ น
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ภาพรวมของการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ทงั้ องค์การและมีความสอดคล้องกับการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการจัดแบ่งผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาทัง้
ภาครัฐและเอกชน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน
สุจิตรา สีหาอาจ, สมชาย วรัญญานุไกร, และ ศุมรรษตรา แสนวา (2561, น. 99) ได้
ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การจัด บริ ก ารสารสนเทศเชิ ง รุ ก ของห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึ ก ษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดบริการสารสนเทศเชิงรุ ก ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ และ
ปั ญหาอุปสรรคในการจัดบริการสารสนเทศเชิงรุ กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ นี ้ ได้ปรากฏ
ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด โดยได้ศกึ ษาปั ญหาและอุปสรรคในการ
ให้บริการเชิงรุ กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พบว่า การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดในการ
จัดบริการสารสนเทศเชิงรุ กยังไม่ท่ วั ถึง เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกับกลุ่มผูใ้ ช้บริการที่
หลากหลาย ป้ายประชาสัมพันธ์อยูใ่ นมุมที่ไม่มีผใู้ ช้บริการผ่าน การรณรงค์การใช้หอ้ งสมุดยังน้อย
เกินไป และบุคลากรมีจากัด ทาให้การจัดบริการสารสนเทศขาดความต่อเนื่อง ส่วนในด้านสภาพ
การจัดบริการสารสนเทศเชิงรุ กนัน้ พบว่า มีการให้บริการสอนการรู ส้ ารสนเทศ บริการตอบคาถาม
และช่วยค้นคว้า บริการสืบค้นข้อมูล และปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จในการจัดบริการสารสนเทศ
เชิงรุ ก ได้แก่ ห้องสมุดมีการววางแผนการให้บริการเชิงรุ ก มีการให้ความสาคัญกับผูใ้ ช้บริ การเป็ น
หลัก ผูใ้ ห้บริก ารมี จิตสานึกในการให้บริการ รวมถึง การมี ความรู ้ ความสามารถ ทักษะความ
ชานาญ การมีทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
วงศกร ชัยรัตนะถาวร, แววตา เตชาทวีวรรณ, และ สมชาย วรัญญานุไกร (2557) ได้
ทาการศึกษาเรือ่ ง การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบ้นอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ที่ครอบคลุมการศึกษาเนือ้ หาที่นาเสนอ รู ปแบบการนาเสนอ ลักษณะการ
ใช้เฟซบุ๊ก นโยบายและกลยุท ธ์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
รวมถึงการเปรียบเทียบการตอบสนองของสมาชิกเฟซบุ๊กจาแนกตามตัวแปรเนือ้ หาที่นาเสนอกับ
รู ปแบบการนาเสนอ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้เฟซบุ๊กกับการตอบสนองของ
สมาชิกเฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้เฟซบุ๊กอย่างเป็ น
ทางการ และผูร้ ับผิดชอบเฟซบุ๊ก ห้องสมุดที่ มีการตอบสนองสูง สุด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิ ง
ปริม าณและวิ ธี วิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ แบบบัน ทึ ก ข้อ มูล และแบบ
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สัมภาษณ์ ผลการวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาน
นัน้ พบว่า การนาเสนอเนือ้ หาบนเฟซบุ๊กของห้องสมุดมีวตั ถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และกิจกรรมห้องสมุด รวมถึงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กบั ผูใ้ ช้บริการ ซึ่งผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็น
ว่า รู ปแบบของการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดยังคงต้องพัฒนาและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบาทของห้องสมุดในบริบทของสังคมยุคดิจิทลั ต่อไป
กมลทิ พย์ ณ สงขลา (2555) ได้ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยศึกษาการใช้และปั ญหาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ตามทัศนคติของผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ในการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การประชาสัม พัน ธ์ กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ ผู้ป ฏิ บัติ ง านประชาสัม พัน ธ์ห ้อ งสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ผลการวิจยั พบว่า ในด้านปั ญหาการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผูป้ ฏิบตั ิงานมีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต ใน
การประชาสัมพันธ์ โดยปั ญหาที่พบมากที่สดุ คือ ห้องสมุดมีจานวนผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์
น้อย รองลงมา คือ ด้านประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ท่ียงั มีประสบการณ์นอ้ ย ด้าน
ความเหมาะสมของผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ
กัลยา ตันจะโร (2555) ได้ศึกษาการใช้ส่ือสังคมเพื่อการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยเน้นศึกษาทางด้านวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
ประเภทของสื่อสังคม เนือ้ หาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ การประเมินผล และปั ญหาการใช้ส่ือสังคม
เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่า ด้านวัตถุประสงค์การใช้ส่ือสังคมนัน้ ส่วนใหญ่ หอ้ งสมุด
มีการใช้ส่ือสังคมเพื่อสื่อสารกับผูใ้ ช้บริการทุกที่ทุกเวลา ด้านผูร้ บั ผิดชอบพบว่า บรรณารักษ์เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบหลักในการใช้ส่อื สังคม โดยสื่อที่ถกู นามาใช้ในการประชาสัมพันธ์มากที่สดุ คือ เฟซบุ๊ก
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ส่ือสังคม คือ สามารถใช้งานง่าย ด้านเนือ้ หาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
มากที่สดุ คือ การแนะนาบริการของห้องสมุด ด้านการประเมินผล ห้องสมุดมีการประเมินผลแต่ยงั
ไม่มากนัก และมีการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการจากการจัดกิจกรรม
ในแต่ละครัง้ ด้านปั ญหาการใช้ส่ือสังคมเพื่อการประชาสัมพันธ์พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดย
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดนโยบายการใช้ส่ื อ สัง คมไว้อ ย่ า งชัด เจน จ านวนบุค ลากรปฏิ บัติ งาน
ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ ไม่มีการนาผลการประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
อย่างจริงจัง และปั ญหาขาดการจัดกิจกรรมให้ผใู้ ช้บริการมีสว่ นร่วมบนสื่อสังคม
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พรทิพย์ แยงคา (2553) ได้ศึกษาการใช้ส่ือของผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้ส่ือของผูป้ ฏิบัติง าน
รวมถึงการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด ผลการวิจยั พบว่า
ด้านสื่อที่ ใช้ในการประชาสัมพัน ธ์มากที่ สุด คือ สื่ออิน เทอร์เน็ ต และมี การใช้ส่ืออื่ น ๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อกิจกรรม สื่ อ
โสตทัศนวัสดุ และสื่อมวลชน ด้านปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้ส่ือนั้น พบว่า ปั จจัยสาคัญ คือ
กลุ่มเป้าหมาย รองลมา คือ ด้านวัตถุประสงค์ และลักษณะของสื่อ ส่วนปั ญหาในการใช้ส่ือของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่พบมากที่สดุ คือ ด้านบุคลากร ซึง่ ผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์มีภาระงานอื่น ทาให้ไม่
มีเวลาในการปฏิบตั ิงานด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ ปั ญหาด้านงบประมาณที่ไม่ได้จดั สรรไว้
อย่างชัดเจน ปั ญหาการขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก รวมถึงสื่อที่ ใช้ไม่ดึงดูดความสนใจของ
กลุม่ เป้าหมาย
ศุภษร พิ ริย ะการสกุล (2553) ได้ศึกษากลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรที่ ส่งเสริมเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ และผลตอบรับการประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ ส่ง เสริม
เศรษฐกิ จ สร้า งสรรค์ จ านวน 3 องค์ก ร ได้แ ก่ ส านัก งานอุท ยานการเรี ย นรู ้ (TK Park) ศูน ย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ (NDMI) กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูร้ บั ผิดชอบด้านการสื่อสารองค์กร การตลาด และการประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ ผู้
ที่เคยใช้บริการขององค์กรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากทัง้ 3 องค์กร ผลการวิจยั พบว่า กล
ยุท ธ์ก ารประชาสัมพัน ธ์ท่ี น ามาใช้ ได้แก่ กลยุท ธ์การใช้ส่ือผสมผสาน กลยุท ธ์การใช้ส่ือ เจาะ
กลุม่ เป้าหมาย กลยุทธ์ความร่วมมือกับพันธมิตร กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่อมวลชน
กลยุทธ์ปากต่อปาก และกลยุทธ์การยืมความสนใจ ส่วนกลวิธีการประชาสัมพันธ์ท่ีทงั้ 3 องค์กร ได้
นามาใช้งานนัน้ ประกอบด้วย สื่อมวลชน เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดแถลงข่าว การส่ง
ข่ า วหรือ แจกข่ า วประชาสัม พัน ธ์, สื่ อ เฉพาะกิ จ เช่ น โปสเตอร์โ ฆษณา ป้า ยผ้า โฆษณา ป้า ย
สติก๊ เกอร์ คูม่ ือ, สื่อใหม่ เช่น เว็บไซต์องค์กร อีนิวส์ ยูทบู เฟซบุ๊ก และสื่อกิจกรรม เช่น การสัมมนา
การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เทศกาล สาหรับผลตอบรับการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่เปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อใหม่ และในด้านการเปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์โดย
แยกตามประเภทของสื่อ พบว่า ทางสื่อมวลชนมีการเปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากนิตยสาร
สื่อเฉพาะกิจมีการเปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากคู่มื อ แผ่นพับ แนะนาองค์กรและกิจกรรมใน
ภาพรวม ทางสื่อใหม่มีการเปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์องค์กรและภาพรวมการ
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ดาเนินงาน สื่อกิจกรรมมีการเปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากนิทรรศการ และสื่อบุคคลมีการ
เปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเพื่อนเป็ นส่วนใหญ่
นัส ฤมล มาเจริญ (2550) ได้ท าการศึก ษาเกี่ ย วกับ การประชาสัม พัน ธ์ห ้อ งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ด้านสภาพการดาเนินงานรวมทัง้ ปั ญหาและอุปสรรคของ
การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนาเสนอแนวทางในการประชาสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่า ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ดาเนินงานประชาสัมพันธ์โดยจัดตัง้ คณะทางาน ซึ่งมีตวั แทนจากทุก
ฝ่ ายร่วมกันรับผิดชอบ ผูร้ บั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็ น
บรรณารักษ์ซ่ึงไม่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ แต่เคยเข้ารับการฝึ กอบรม
สัมมนา และดูงาน ด้านการประชาสัมพันธ์เป็ นครัง้ คราวจากหน่วยงานหรืองค์กรแห่งอื่น ทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านงบประมาณได้มาจากการขออนุมตั ิเป็ นครัง้ คราว มีการกาหนด
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์โดยผูบ้ ริหารและผูร้ บั ผิดชอบจากผูใ้ ช้บริการ ส่วนวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีใช้ในปั จจุบนั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รับเป็ นสถานที่ฝึกงานให้แก่นิสิต/นักศึกษา
และบุค ลากรจากหน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ สร้า งภาพลัก ษณ์ท่ี ดี ใ นการบริก ารสัง คม สื่ อ ที่ ใ ช้ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ทงั้ ภายนอกและภายในปั จจุบนั ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ เว็บไซต์ของห้องสมุด ปั ญหา
และอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาในปั จจุบนั โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพบว่าปั ญหาและอุป สรรคที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบ้ ริหารห้องสมุดไม่เห็นความสาคัญ
หรือไม่ให้ก ารสนับสนุน การประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด ด้านแนวทางในการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมให้บุคลากรของห้องสมุดมีความเชี่ยวชาญและมีจิตสานึกในการ
ให้บริการ และการสื่อสารที่ควรใช้ในการประชาสัมพันธ์ทงั้ ภายนอกและภายในของห้องสมุด ได้แก่
การสื่อสารผ่านเว็บไซต์หอ้ งสมุด
เจนต์ คันทะ (2551) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปั ญหาและอุปสรรคการบริหารงานประชาสัมพันธ์ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการวางแผน
ด้านโครงสร้างองค์กร ด้าบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการปฏิบตั ิงาน และด้านการประเมินผล
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริหารงานประชาสัมพันธ์โดยรวมทัง้ 6 ด้านนัน้ ได้มีการปฏิบตั ิงาน
จริง ซึ่งด้านที่ผปู้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์เห็นว่ามีการดาเนินงานมากที่สดุ ได้แก่ การปฏิบตั ิงาน
ประชาสัมพันธ์ ด้านนโยบายและการวางแผนมีความคิดเห็นว่ามีการดาเนินงานในระดับปานกลาง
ส่วนด้านอื่น ๆ มีการดาเนินงานในระดับน้อย สิ่งที่ผปู้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์คาดหวังมากที่สดุ คือ
ให้มีการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่
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ขาดหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ นอกจากนีผ้ ลการวิจยั ยังพบว่า
ผู้ท่ี มี ป ระสบการณ์ใ นงานบริ ก ารประชาสัม พัน ธ์ห ้อ งสมุด มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้อ งกับ การ
บริหารงานประชาสัมพันธ์ท่ีกาหนดไว้ และผลจากการวิจยั สามารถนาไปพัฒนาแนวทางในการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์ได้เป็ นอย่างดี
งานวิ จั ย ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และ
เอกชน
วรรณี เบ็ญจวัฒนาผล, นงพงา ลีลายนะ, และ ดิเรก ธรรมารักษ์ (2560, น. 135-140)
ได้ทาการวิจยั เรื่อง การบริหารงานประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ลกั ษณะการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบว่า การ
ด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ท่ี ป ระสบความส าเร็จ ในการน าไปใช้กับ มหาวิ ท ยาลัย เอกชนนั้น
ประกอบด้วย การมีนโยบายที่ชดั เจน การจัดกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลาย การใช้เครือ่ งมือและ
ช่องทางการสื่อสารที่ทนั สมัย มีเครือข่ายการประสานงานในการประชาสัมพันธ์ การมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีแตกต่าง ความพร้อมขององค์กรและบุคลากร การมีส่วนร่วมของผูน้ า และการ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่อมวลชน
ศิรวิ รรณ จุลทับ และ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2558, น. 175-194) ได้ทาการศึกษา
เรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุ กของสถาบันอุดมศึกษา เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ และศึกษา
ปั จจัยความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เชิงรุ ก ประกอบด้วย การมีนโยบายการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจน การมีกิ จกรรมและ
วิ ธี ก ารประชาสัม พัน ธ์ท่ี ห ลากหลายตามเป้า หมาย การมี เ ครื่อ งมื อ และช่ อ งทางการสื่ อ สารที่
หลากหลายทันสมัย มีการสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การมี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ใช้เทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ท่ีแตกต่างและมีความโดดเด่น นอกจากนี ้
ยังพบว่าปั จจัยแห่งความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก ประกอบด้วย การมีนโยบายและ
เป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนาไปสู่การปฏิบัติรวมถึงวิสัยทัศน์ของผูน้ า การมีความพร้อมของ
องค์กรและบุคลากรที่มีความรูต้ รงสายงาน มีการสร้างขวัญและกาลังใจแก่บคุ ลากร การมีสว่ นร่วม
ของผูน้ าและบุคลากร การใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ี มีความหลากหลายและทันสมัย และมี
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั สื่อมวลชน
พธู ร าไพ ประภั ส สร (2557) ได้ท าการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงาน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยศึกษาสภาพปั ญหาและปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานประชาสัมพันธ์ และ
การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ผลการวิจั ยพบว่า สภาพการประชาสัมพันธ์ใน
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ด้านผูร้ บั บริการส่วนใหญ่นนั้ มีการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการติดต่อสอบถาม
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยตรง ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีได้รบั เป็ นข่าวการดาเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และรับรู ข้ ่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ต ป้ายประชาสัมพันธ์ เคเบิล้ ท้องถิ่น
ส่วนปั ญหาการประชาสัมพันธ์ พบว่า จานวนผูใ้ ห้บริการไม่เพียงพอ ข่าวการประชาสัมพันธ์ไม่ มี
ความหลากหลายและไม่น่าสนใจ สื่อในการประชาสัมพันธ์ขาดประสิทธิภาพและไม่หลากหลาย
สื่ อ และเนื ้อ หาที่ ป ระชาสัม พัน ธ์ไ ม่ ต รงกับ ความต้อ งการของกลุ่ม เป้า หมาย ด้า นสภาพการ
บริห ารงานประชาสัม พัน ธ์ มี ก ารก าหนดแผนการปฏิ บัติ ง าน มี โ ครงสร้า งองค์ก ร มี ก ารสร้า ง
แรงจูงใจในการทางาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ส่วนปั ญหาพบว่า ขาด
การมีส่วนร่วมในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ งบประมาณและบุคลากรมีไม่เพียงพอ ขาดการ
บริหารจัดการที่สะดวกและรวดเร็ว ขาดความร่วมมือจากคณะกรรมการ บุคลากรไม่ มีความสนใจ
และไม่เข้าใจงานประชาสัมพันธ์ ไม่มีระบบและทีมงานติดตามประเมินการทางาน ด้านกลยุทธ์
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ท่ีพฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็น
กลยุท ธ์ ตัว ชี ว้ ัด และมาตรการ ส่ว นผลการวิจัยเกี่ ยวกับ การประเมิ น กลยุท ธ์ พบว่ากลยุท ธ์ท่ี
พัฒนาขึน้ นัน้ มีความเป็ นประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ภาสกร ศรีสวุ รรณ และ ณัฏฐ์ชดุ า วิจิตรจามรี (2556) ได้ทาการวิจยั เรือ่ ง กลยุทธ์และ
ประสิทธิ ผลของการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับบุคลากรในสานักงาน
ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ส่วนที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ตง่ ๆ ได้แก่ กลยุทธ์ส่ือมวลชนสัมพันธ์ กลยุทธ์การ
เผยแพร่ข่าวสาร กลยุทธ์การใช้ส่ือที่หลากหลาย โดยการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 3
ประเภท ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล ซึ่งมีการนาสื่อประชาสัมพันธ์จากแต่ละ
ประเภทมาใช้ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์รวมทัง้ สิน้ จานวน 14 สื่อ สาหรับการวัดประสิทธิผล
ของการประชาสัมพันธ์นั้น วัดจากการเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพั นธ์ของนักศึกษา พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สื่อที่มีการเปิ ดรับมากที่สุด คือ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สื่อที่มี
ความพึงพอใจมากที่สดุ คือ สื่ออินเทอร์เน็ต
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จอย ทองกล่อมสี (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การรับรู ้
ข่าวสาร และภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาปั ญหา
อุปสรรคการรับรูข้ ่าวสาร และภาพลักษณ์ ผลการวิจยั พบว่า ด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์นนั้
ใช้กลยุทธ์เชิงรับเป็ นหลัก และกลยุทธ์เชิงรุ กเป็ นรอง โดยกาหนดกลยุทธ์รองรับ 3 กลยุทธ์หลัก
ได้แก่ กลยุทธ์การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การนาเสนอสารประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การ
ประสานความร่วมมือ ด้านปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ พบว่า มีปัญหา
เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การจัดระบบภายในหน่วยงาน ปั ญหาด้านข้อมูล และปั ญหาเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดทาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ด้านการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พบมากที่สุด ได้แก่ จากสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต
ตามล าดับ แต่เ ป็ น การรับ รู ใ้ นระดับ ต่ า ซึ่ง การรับ รู ข้ ่ า วสารมี ค วามสอดคล้อ งกับ กลยุท ธ์ก าร
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การใช้ส่อื มวลชน (โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์) และสื่อเฉพาะกิจ ได้แก่
อินเทอร์เน็ต ในด้านภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า เป็ น
ภาพลัก ษณ์เ ชิ ง บวกและมี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ การรับ รู ้ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา และ สุรตั น์ เมธีกุล (2550) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
และกลยุทธ์งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการดาเนินบทบาทงานประชาสัมพันธ์ ทัง้ ภายนอก
และภายในองค์ก ร รวมทั้ง กลยุท ธ์ก ารประชาสัม พัน ธ์ข องมหาวิ ท ยาลัย ของรัฐ ที่ น ามาใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า นโยบายงานประชาสัมพันธ์ในด้านการ
สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรนัน้ ใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวสู่กลุ่มเป้าหมาย
เป็ นหลัก โดยมีการเลือกใช้ส่ือที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สดุ ด้าน
หน่ ว ยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนั้น มี การกาหนดสายการบังคับบัญชาสัน้ เพื่ อให้
หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความคล่องตัวในการดาเนินงาน ในด้านปั ญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนิ น งานประชาสัม พั น ธ์ท่ี ส าคัญ ได้แ ก่ งบประมาณที่ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ การบริห ารจัด การสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ยงั ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และบุคลากรภายในองค์กรไม่คอ่ ยให้ความร่วมมือใน
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร ในด้านกลยุทธ์งานประชาสัมพันธ์ ในส่วนภายในองค์กร
ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร และสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ให้
กระจายไปยังกลุม่ บุคลากรทุกกลุม่ เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีตอ่ องค์กร ตลอดจนเพื่อ
ป้องกันความเข้าใจผิดที่เกิดขึน้ ในองค์กร ส่วนกลยทธ์งานประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร ทางกอง
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ประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการสร้างระบบการส่งข่าวให้กบั สื่อมวลชนในรู ปแบบที่สมบูรณ์
ให้ส่ือมวลชนพร้อมที่จะนาไปเผยแพร่ได้เลยมากที่สดุ และกาหนดให้มีตาแหน่งผูส้ ่ือข่าวประจา
กองประชาสัม พัน ธ์เ พื่ อ ท าหน้า ที่ ใ นการเขี ย นข่ า วประชาสัม พัน ธ์แ ละด าเนิ น การจัด ส่ง ไปยัง
สื่อมวลชนโดยเฉพาะ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเรือ่ งการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนี ้ ผูว้ ิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัยจากศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การ
สื่ อ สารทางการประชาสั ม พั น ธ์ สภาพการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ข องห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
ในด้านการประชาสัมพันธ์นั้นผูว้ ิจัยได้นาแนวคิดและทฤษฎี กระบวนการดาเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์มาพัฒนาสู่กรอบแนวคิดของการวิจยั ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการดาเนินงาน 4
ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจยั /การสารวจข้อมูล การประชาสัมพันธ์ (Research) ด้านการวางแผนการ
ประชาสั ม พั น ธ์ (Advance Planning) ด้ า นการสื่ อ สาร/การด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์
(Communication) และด้านการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ (Evaluation) (พนม คลี่ฉายา,
2561, น. 14-16; ลดาวัลย์ ยมจินดา, 2555, น. 18-27; อภิชจั พุกสวัสดิ,์ 2556, น. 6-8) ตลอดจนศึกษา
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ และวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ (Cutlip et al., 2006;
Wilcox et al., 2015; กัญญา ศิริสกุล, 2552; ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2559; ดารณี พานทอง พาลุสุข,
2556; ดารา รัชนิ วัต , 2557; ธนวุ ฒิ นัยโกวิ ท , 2561; บุ ษบา สุธี ธร, 2551; พนม คลี่ ฉายา, 2561;
ลดาวัลย์ ยมจินดา, 2555; วิมลพรรณ อาภาเวท, 2557)
ด้า นการจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ ผู้วิ จัย ได้ศึก ษาในหัว ข้อ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การน าหลัก และ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ซึง่ ประกอบด้วยการวางแผน
กลยุทธ์ หลักการกาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ กลวิธีในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ และ
การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Gregory et al., 2014; Hill et al., 2017; Thompson et al.,
2016; Wheelen et al., 2018; เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์, 2554; ฐาปนา ฉิ่ นไพศาล, 2560; ธนาชัย สุข
วณิช และ พรชัย อรัณยกานท์, 2557; พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2559; ลุกซ์ และ
คอลลิส, 2553; สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, 2556; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2553)
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ด้านการสื่อสารทางการประชาสัมพันธ์นนั้ ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาในหัวข้อ องค์ประกอบของการ
สื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การใช้กลยุทธ์การสื่อสารในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ (Cutlip
et al, 2006; ณัฏฐ์ชดุ า วิจิตรจามรี, 2559; รุ ง่ รัตน์ ชัยสาเร็จ, 2558; วาสิตา บุญสาธร, 2561) และ
ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
นามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ตาม
วัต ถุป ระสงค์ข องการวิ จัย โดยศึ ก ษาจากการทบทวนงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึง่ พบว่ายังมีผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องไม่มากนัก
ผูว้ ิ จัย ได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการประชาสัมพัน ธ์ของห้องสมุด และ
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยพบว่าผลการวิจัยส่วนใหญ่ทาให้ทราบสภาพและ
ปั ญ หาในการด าเนิ น งานประชาสัมพัน ธ์ข องห้อ งสมุด และทราบประเด็น เกี่ ยวกับ รู ปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ และการจัดบริการสารสนเทศเชิงรุ กเพื่อส่งเสริมการใช้
บริการของห้องสมุด นอกจากนี ้ยงั มีประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเนือ้ หาด้านการประชาสัมพันธ์
(Alansari, 2013; Gurel & Kavak, 2010; สุจิตรา สีหาอาจ และคนอื่น ๆ, 2561; วงศกร ชัยรัตนะ
ถาวร และคนอื่น ๆ, 2557; กมลทิพย์ ณ สงขลา, 2555; พรทิพย์ แยงคา, 2553; ศุภษร พิริยะการ
สกุล, 2553; เจนต์ คันทะ, 2551; นัสฤมล มาเจริญ, 2550; ) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
นามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงได้ดงั ภาพต่อไปนี ้
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สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามแนวคิด
กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ 4 ด้าน
ประกอบด้วย
1. การวิจยั /การสารวจข้อมูลการประชาสัมพันธ์
(Research)
2. การวางแผนการประชาสัมพันธ์ (Advance
Planning)
3. การสื่อสาร/การดาเนินงานประชาสัมพันธ์
(Communication)
4. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
(Evaluation)

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการใช้บริการ
สารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ภาพประกอบ 3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้ ได้ดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ โดยมีขนั้ ตอนดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชาการและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
1. การวิจยั ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในการ
ส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประชากรแบ่งเป็ น 2 กลุม่
ดังนี ้
1.1 กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารห้องสมุด จานวน 5 คน และผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประชาสัมพันธ์ จานวน 10 คน รวมทัง้ สิน้ 15 คน
1.2 กลุ่มผูใ้ ช้บริการ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดในปี การศึกษา 2562 ของห้องสมุด
สถาบัน อุดมศึก ษาเอกชนในประเทศไทยที่ เป็ น สมาชิ กสมาคมสถาบัน อุด มศึกษาเอกชนแห่ ง
ประเทศไทย ในพระราชูป ถัมภ์ สมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี (สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุ ม ารี , 2559) จากห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน จ านวน 5 แห่ ง ได้แ ก่ 1)
สานัก หอสมุด มหาวิ ทยาลัย รังสิต 2) ศูน ย์เรียนรู แ้ ละหอสมุด มหาวิท ยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์ 3)
สานักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ 4) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และ 5) สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี รวมทัง้ สิน้ จานวน 86,664 คน (กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม, 2563)
2. การวิจยั ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการ
สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินร่างกลยุทธ์ จานวน
5 คน คัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิดว้ ยวิธีเจาะจง ตามเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
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2.1 ผู้บ ริ ห ารห้อ งสมุ ด จ านวน 2 คน เป็ นผู้ท่ี ด ารงต าแหน่ ง ผู้อ านวยการ รอง
ผูอ้ านวยการ หรือผูม้ ี ห น้า ที่ รบั ผิดชอบระดับสูง ของห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน โดยมี
ประสบการณ์ในการบริหารงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ากว่า 5 ปี
2.2 ผู้ป ฏิ บัติ ง านด้า นการประชาสัมพัน ธ์ห ้อ งสมุด จ านวน 1 คน เป็ น ผู้ท่ี มีห น้าที่
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์หรือมีตาแหน่งเป็ นบรรณารักษ์ท่ี ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด โดยมีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานด้านการประชาสัมพันธ์ไม่
ต่ากว่า 2 ปี
2.3 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จานวน 1 คน เป็ นผู้
ที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญในด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และมีประสบการณ์ใน
การทางานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ากว่า 10 ปี
2.4 ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด ้า นการประชาสัม พัน ธ์ จ านวน 1 คน เป็ น ผู้ท่ี มี ค วามรู ค้ วาม
เชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมพันธ์ และมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ากว่า 10 ปี
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 มีดงั นี ้
1. กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารห้องสมุดจานวน 5 คน และผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประชาสัมพันธ์จานวน 10 คน โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมดรวมทั้งสิน้ 15 คน โดยกาหนด
เกณฑ์ในการเลือกดังนี ้
1.1 ผูบ้ ริหารห้องสมุด เป็ นผูท้ ่ีดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ หรือผู้
มีหน้าที่ รบั ผิดชอบระดับสูงของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีประสบการณ์ในการ
บริหารงานห้องสมุด ไม่ต่ากว่า 2 ปี
1.2 ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการประชาสัมพันธ์ เป็ นผูท้ ่ีมีหน้าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการ
ประชาสัม พัน ธ์ห รือ มี ต าแหน่ ง เป็ น บรรณารัก ษ์ท่ี ไ ด้ร ับ มอบหมายให้ป ฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกับ การ
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด โดยมีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ไม่ต่ากว่า 2 ปี
2. กลุ่มผูใ้ ช้บริการ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดในปี การศึกษา 2562 ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 2) ศูนย์เรียนรู ้
และหอสมุด มหาวิ ท ยาลัย ธุรกิ จบัณฑิตย์ 3) สานักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู ้ มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ 4) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 5) สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ธนบุรี กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970, pp. 607-610) ซึ่งกาหนดไว้ว่าจานวนประชากรตัง้ แต่ 100,000 คนขึน้ ไป ขนาดตัวอย่าง
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เท่ากับ 384 คน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย์
ซึง่ ได้ขอ้ มูลจากการสารวจสถิติเข้าใช้บริการห้องสมุด ในปี การศึกษา 2562 จานวนทัง้ สิน้ 400 คน

การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. การวิจยั ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจ
รายการ (Checklist) แบบเติมคา (Completion) และแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ได้สร้างแบบสอบถามขึน้ 2 ชุด เนื่องจากการกาหนดประเด็นคาถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่างมีบริบทที่แตกต่างกัน ได้แก่ แบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริหาร/ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด และ
แบบสอบถามสาหรับผูใ้ ช้บริการห้องสมุด โดยมีขนั้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ ดังนี ้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
1.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและ
ปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ที่กาหนดไว้ ดังนี ้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด ประกอบด้วย 3
ส่วน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็ นแบบตรวจ
รายการและแบบเติมคา
ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
ตอนที่ 3 ปั ญหาการดาเนิ น งานประชาสัมพัน ธ์ของห้องสมุดสถาบัน อุด ม
ศึกษาเอกชน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
ชุดที่ 2 แบบสอบถามสาหรับผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ช้บริการห้องสมุด มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจรายการ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาในการใช้บริการห้องสมุดและปั ญหา
การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีลกั ษณะเป็ นแบบเติมคา
2. การวิ จัย ระยะที่ 2 เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ แบบประเมิ น ร่า งกลยุท ธ์ก าร
ประชาสัม พัน ธ์เ พื่ อ ส่ง เสริม การใช้บ ริก ารสารสนเทศของห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน
มีขนั้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ ดังนี ้
2.1 ผูว้ ิจัยนาผลการวิจัยที่ได้ในระยะที่ 1 มาเป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อ มของการประชาสัม พัน ธ์ใ นการส่ง เสริม การใช้บ ริก ารสารสนเทศของห้อ งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้วยวิ ธี SWOT Analysis เพื่ อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด และนาไปสูก่ ารกาหนดประเด็นพัฒนากลยุทธ์
2.2 น าประเด็ น พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ท่ี ไ ด้จ ากข้อ 2.1 มาจั ด ท าร่ า งกลยุ ท ธ์ ก าร
ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย
กาหนดประเด็นกลยุทธ์ตามกรอบแนวคิดกระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การวิ จัย /การส ารวจข้อ มูล การประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อ น ามาเป็ น ข้อ มูล พิ จ ารณาประกอบการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร/การดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ และด้านการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
2.3 จัดทาแบบประเมินร่างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการ
สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยกาหนดประเด็นการประเมินตามร่างกล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. แบบสอบถามสภาพและปั ญ หาการด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ข องห้อ งสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ดังนี ้
1.1 การหาความตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบถาม (Content Validity) ผูว้ ิจยั นา
แบบสอบถามที่ ส ร้า งขึน้ ให้ผู้ท รงคุณวุฒิ ด า้ นบรรณารัก ษศาสตร์และสารสนเทศศาสต ร์ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการประชาสัมพันธ์ จานวน 3 คน ตรวจสอบความครอบคลุมและความถูกต้อง
เชิ ง เนื ้อ หา แล้ว น ามาหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของข้อ ค าถาม ( Index of Item-Objective
Congruence: IOC) ผลประเมินแบบสอบถามทัง้ 2 ชุด ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.661.00 ซึง่ มากกว่า 0.50 ถือเป็ นแบบสอบถามที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถนาไปเก็บข้อมูลได้ และผูว้ ิจยั
ได้ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งพบว่า แบบสอบถามชุดที่ 1
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(สาหรับผูใ้ ช้บริการห้องสมุด) จากข้อคาถามจานวน 63 ข้อ ได้คะแนนตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไปมีจานวน
56 ข้อ ได้รบั ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการใช้ภาษา การจัดกลุม่ เนือ้ หาข้อคาถาม จานวน 9 ข้อ และ
มี ขอ้ ที่ ได้ค่า คะแนนไม่ถึ ง 0.50 จานวน 8 ข้อ จึง ดาเนิ น การตัดออก และแบบสอบถามชุดที่ 2
(สาหรับผูบ้ ริหาร/ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด) จากข้อคาถามจานวน 74 ข้อ ได้คะแนนตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไปมี
จานวน 70 ข้อ ได้รบั ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการใช้ภาษา การจัดกลุม่ เนือ้ หาข้อคาถาม จานวน 7 ข้อ
1.2 การหาค่า ความเที่ ย งของแบบสอบถาม (Reliability) น าแบบสอบถามที่
ปรับปรุ งเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริหาร/ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด จานวน 30 คน และผูใ้ ช้บริการห้องสมุด
จานวน 30 คน แล้วนามาคานวณค่าความเที่ยง โดยใช้หาค่าสัมประสิทธิ์ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach Alpha Coefficient) ทั้ง 2 ชุ ด โดยก าหนดเกณฑ์ผ่ า น คื อ 0.75 ขึ น้ ไป ซึ่ ง ผลการ
คานวณค่าความเที่ยงทัง้ ฉบับชุดที่ 1 ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87 และชุดที่ 2 ได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.96 ถือเป็ นแบบสอบถามที่มีความเที่ยง สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
2. แบบประเมินร่างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ ิจัยได้นาแบบประเมินที่สร้างขึน้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความถูก ต้อ งครอบคลุม ก่ อ นน าส่ ง ให้ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด ้า นบรรณารัก ษศาสตร์แ ละ
สารสนเทศศาสตร์จานวน 3 ท่ า น ตรวจความครอบคลุมของเนื อ้ หาและความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมิน ซึง่ ประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ 4 ประเด็น และกลยุทธ์ 10 กลยุทธ์ ผลการ
คานวณหาค่า IOC โดยกาหนดเกณฑ์ผา่ น คือ 0.5 ขึน้ ไป พบว่าข้อคาถามทัง้ 10 ข้อ มีคา่ IOC อยู่
ระหว่าง 0.66-1.00 ซึง่ เป็ นข้อคาถามที่ใช้ได้ จากนัน้ จึงนาแบบประเมินไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จัย ครัง้ นี ผ้ ูว้ ิจัยได้ดาเนินการขอหนัง สือรับรองการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมสาหรับโครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รหัสโครงการวิจยั
SWUEC-G-113/2562X โดยได้รบั การพิจารณาว่าเป็ นโครงการวิจัยที่เข้าข่ายยกเว้นการรับรอง
หมายเลขรับรองที่ SWEU/X/G-113/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และหนังสือยืนยันการ
ยกเว้นการรับรอง ออกให้เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2562 ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2
ระยะ ได้แก่
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1. การวิ จัย ระยะที่ 1 การสารวจความคิดเห็ น ผูบ้ ริห าร ผูป้ ฏิบัติง าน และผูใ้ ช้บริก าร
ห้องสมุดเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มีขนั้ ตอนการเก็บข้อมูลดังนี ้
1.1 ขอหนัง สื อ ขอความอนุเ คราะห์เ ก็ บ ข้อ มูล เพื่ อ การวิ จัย จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โ รฒ เพื่ อ ขอความร่ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามจากห้อ งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
1.2 ผูว้ ิจยั ได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ณ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างและดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์
โดยประสานงานกั บ บรรณารัก ษ์ ห รื อ เจ้า หน้า ที่ ห ้อ งสมุ ด เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการแจก
แบบสอบถาม ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562-มกราคม 2563
2. การวิ จัย ระยะที่ 2 พัฒ นากลยุท ธ์ก ารประชาสัม พัน ธ์เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้บ ริ ก าร
สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการจัดทาร่างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
และจัด ท าแบบประเมิ น ร่า งกลยุท ธ์ท่ี พัฒ นาขึน้ ให้ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด ้า นการประชาสัม พัน ธ์แ ละ
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทาการตรวจแบบประเมิน จานวน 5
คน โดยมีขนั้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
2.1 ผูว้ ิจยั ติดต่อนัดหมายผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ผูบ้ ริหารห้องสมุด จานวน 2
คน ผู้ป ฏิ บัติ ง านด้า นการประชาสัม พัน ธ์ห รื อ บรรณารัก ษ์ จ านวน 1 คน ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด ้า น
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จานวน 1 คน และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการประชาสัมพันธ์
จานวน 1 คน รวมทัง้ สิน้ จานวน 5 คน โดยดาเนินการติดต่อนัดหมายด้วยตนเอง เมื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
ตอบรับ ผูว้ ิจยั ได้ขอออกหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินร่างกลยุทธ์
2.2 ผูว้ ิจยั ได้จดั ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างเป็ นทางการและ
แบบประเมินร่างกลยุทธ์ พร้อมทัง้ รายละเอียดเกี่ยวกับร่างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ ผูท้ รงคุณวุฒิทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
2.3 เมื่อได้รบั การตรวจแบบประเมินและข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว
ผูว้ ิจยั นามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและจัดทากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
ใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับจริง เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบั ห้องสมุดต่อไป
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การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ได้รบั กลับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ โดย
คัด แยกออกเป็ น 2 ประเภท คื อ แบบสอบถามส าหรับ ผู้บ ริ ห าร/ผู้ป ฏิ บัติ ง านห้อ งสมุด และ
แบบสอบถามสาหรับผูใ้ ช้บริการห้องสมุด จากนัน้ ดาเนินการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ ได้แก่ ข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปตาราง
1.2 แบบสอบถามชนิดเติมคา ได้แก่ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทาการ
วิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มข้อความหรือประโยค แล้วนาเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ และตาราง
ตามความเหมาะสม
1.3 แบบสอบถามชนิ ด มาตรประมาณค่ า (Rating Scale) ได้แ ก่ ความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ปั ญหาในการใช้บริการห้องสมุดและ
ปั ญหาการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ปั ญหา
การด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ข องห้อ งสมุด ท าการวิ เ คราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ค่า เฉลี่ ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอในรูปตาราง โดยกาหนดค่านา้ หนักคะแนนของคาตอบ 5 ระดับ ดังนี ้
ตอบช่องมากที่สดุ
มีคา่ คะแนนเท่ากับ 5
ตอบช่องมาก
มีคา่ คะแนนเท่ากับ 4
ตอบช่องปานกลาง
มีคา่ คะแนนเท่ากับ 3
ตอบช่องน้อย
มีคา่ คะแนนเท่ากับ 2
ตอบช่องน้อยที่สดุ
มีคา่ คะแนนเท่ากับ 1
1.4 นาผลการคานวณทางสถิ ติจากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่ามาแปล
ความหมายค่า เฉลี่ ย โดยพิ จ ารณาตามเกณฑ์ก ารแปลความหมายแบบอิ ง เกณฑ์ (Criterion
Reference) 5 ระดับ (วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2538) ดังนี ้
ค่าคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
ค่าคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
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ค่าคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สดุ
1.5 นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปตารางและการบรรยาย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้ หา มีขนั้ ตอนดังนี ้ (ชาย โพธิสติ า,
2550)
2.1 การจัดระเบีย บทางกายภาพของข้อมูล ได้แก่ การถอดไฟล์บันทึกเสียง และ
ข้อมูลที่ได้จดบันทึกมา แบบคาต่อคาและขัดเกลาภาษา แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2.2 การจัดเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาจัดแยกตามกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และจาแนก
เนือ้ หาตามประเด็นที่ได้เก็บข้อมูลมา
2.3 การจัดระเบียบเนือ้ หาข้อมูล ผูว้ ิจัยได้อ่านเนือ้ หาทัง้ หมดของข้อมูล และเลือก
บันทึกประเด็นหลักจาแนกตามกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจนครบถ้วน
2.4 การจัดกลุ่มข้อมูล นาข้อมูลที่ได้จากการจาแนกประเด็น มาจัดกลุ่มตามเนือ้ หา
เป็ นหมวดหมู่
2.5 การสรุปและการตีความ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และตีความจากเนือ้ หาที่ได้จากข้อมูล
สรุปและนาเสนอข้อมูลในรูปตารางและบรรยาย

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
ของห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึ ก ษาเอกชนนี ้ ผู้วิ จัย ได้ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ข ้อ มูล และน าเสนอ
ผลการวิจยั ตามลาดับต่อไปนี ้
1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
x̅ หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ย
S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพและปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
ในการศึก ษาเกี่ ย วกับ สภาพและปั ญ หาการด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ ข องห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริการ ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏดังตารางต่อไปนี ้
1. สภาพและปั ญหาการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์จ ากความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุด
1.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ช้บริการและการใช้บริการห้องสมุด
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ตาราง 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ช้บริการและการใช้บริการห้องสมุด

ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ใช้บริการห้องสมุด
1. อายุ
1.1 18-22 ปี
1.2 23-27 ปี
1.3 28-32 ปี
1.4 33-37 ปี
1.5 38-42 ปี
1.6 43 ปี ขนึ ้ ไป
2. ประเภทผูใ้ ช้บริการ
2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท
2.3 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
2.4 อาจารย์
3. ความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
3.1 1-2 วัน/สัปดาห์
3.2 3-4 วัน/สัปดาห์
3.3 5-6 วัน/สัปดาห์
3.4 ทุกวัน
3.5 ไม่แน่นอน
4. ความจาเป็ นของการประชาสัมพันธ์ใน
การดาเนินงานห้องสมุด
4.1 จาเป็ น
4.2 ไม่จาเป็ น
รวม

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
101
26
2
6
0
0

74.80
19.30
1.50
4.40
0.00
0.00

163
60
14
12
6
10

61.50
22.60
5.30
4.50
2.30
3.80

264
86
16
18
6
10

66.00
21.50
4.00
4.50
1.50
2.50

124
6
1
4

91.90
4.40
0.70
3.00

186
61
5
13

70.20
23.00
1.90
4.90

310
67
6
17

77.50
16.80
1.50
4.30

31
21
10
11
62

23.00
15.60
7.40
8.10
45.90

76
36
15
7
131

28.70
13.60
5.70
2.60
49.40

107
57
25
18
193

26.80
14.30
6.30
4.50
48.30

122
13
135

90.40
9.60
100

249
16
265

94.00
6.00
100

371
29
400

92.80
7.30
100

จากตาราง 1 พบว่า ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 61.5) มีอายุ
ระหว่าง 18-22 ปี (ร้อยละ 66.0) เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 77.5) มีความถี่ในการ
เข้าใช้หอ้ งสมุดไม่แน่นอน (ร้อยละ 48.3) และเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ในการดาเนินงานของ
ห้องสมุดมีความจาเป็ น (ร้อยละ 92.8)
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ตาราง 2 ประเภทบริการห้องสมุดที่เคยเข้าใช้บริการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ประเภทบริการห้องสมุดทีเ่ คยเข้าใช้บริการ
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริการพืน้ ที่น่งั อ่านหนังสือ
บริการพืน้ ที่สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละพบปะเพื่อนฝูง
บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
บริการคอมพิวเตอร์
บริการสื่อมัลติมีเดีย/สื่อโสตทัศน์
บริการค้นคว้างานวิจยั วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ตอ่ เนื่องอื่น ๆ
บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
บริการห้องประชุมกลุม่ /ห้องทบทวนการเรียน
บริการฐานข้อมูลออนไลน์
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
บริการแนะนาหนังสือใหม่
บริการหนังสือสารอง
บริการเอกสารจดหมายเหตุ
บริการร้านถ่ายเอกสาร
บริการรับชมภาพยนตร์
บริการนิทรรศการออนไลน์
บริการอื่น ๆ

จานวน
168
286
142
177
164
100
126
67
88
112
81
46
42
22
22
12
74
116
32
11

ร้อยละ
8.9
15.1
7.5
9.4
8.7
5.3
6.7
3.5
4.7
5.9
4.3
2.4
2.2
1.2
1.2
0.6
3.9
6.1
1.7
0.6

จากตาราง 2 พบว่า ประเภทบริการห้องสมุดที่ผใู้ ช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้มากที่สดุ
คือ บริการพืน้ ที่น่งั อ่านหนังสือ (ร้อยละ 15.1) รองลงมาได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) (ร้อยละ 9.4) และบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (ร้อยละ 8.9)
1.2 การเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดัง
แสดงในตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 3 การเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

การเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุด
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดผ่านสื่อบุคคล
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดผ่านสื่อแผ่นพับ/ใบปลิว
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดผ่านสื่อจดหมายข่าว
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดผ่านป้ายประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดจากคลิปวิดีโอ
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางเว็บไซต์ท่ีเป็ นทางการ (Official
website)
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางบล็อก (Blog)
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางกระดานถามตอบ (Web board)
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางเฟซบุ๊ก (Facebook)
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่าน
การถ่ายทอดสดด้วยคลิปวิดีโอ (Live VDO)
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางอินสตาแกรม (Instagram)

x̅

S.D.

3.38

1.06

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง

2.87

1.16

ปานกลาง

2.92

1.19

ปานกลาง

3.42

1.08

ปานกลาง

2.98

1.15

ปานกลาง

3.09

1.24

ปานกลาง

3.15

1.17

ปานกลาง

2.77

1.18

ปานกลาง

2.83

1.24

ปานกลาง

3.25

1.20

ปานกลาง

2.79

1.24

ปานกลาง

2.72

1.30

ปานกลาง
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ตาราง 3 (ต่อ)
ลาดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

การเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุด
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางทวิตเตอร์ (Twitter)
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line)
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางยูทบู (YouTube)
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทาง Pinterest
ท่านเปิ ดรับข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทาง LinkedIn
ท่านเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบตั ิในการ
ใช้บริการห้องสมุด
ท่านเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดที่มี
เนือ้ หาหลากหลาย
ท่านเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดได้ทนั
ต่อเหตุการณ์
ท่านเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การใช้บริการสารสนเทศ
ท่านเปิ ดรับข่าวสารจากปฏิทินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ
ห้องสมุด
ท่านเปิ ดรับข่าวสารจากการตัง้ กระทูต้ อบคาถามและช่วย
ค้นคว้าทางออนไลน์
ท่านรับรูว้ า่ ภูมิทศั น์และสถานที่ของห้องสมุดมีความ
สวยงาม บรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
ท่านเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ
รวม

x̅

S.D.

2.47

1.31

ระดับความ
คิดเห็น
น้อย

2.74

1.35

ปานกลาง

2.62

1.31

ปานกลาง

2.47

1.30

น้อย

2.46

1.29

น้อย

3.51

1.07

มาก

3.43

0.96

ปานกลาง

3.34

1.06

ปานกลาง

3.52

1.02

มาก

3.22

1.14

ปานกลาง

3.04

1.14

ปานกลาง

3.54

1.08

มาก

3.21
3.03

1.13
0.90

ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 3 พบว่ า ผู้ใ ช้บ ริก ารเปิ ด รับ ข่ า วสารการประชาสัม พัน ธ์ข องห้อ งสมุด ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 3.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ
คือ ผูใ้ ช้บริการรับรู ว้ ่า ภูมิทศั น์และสถานที่ของห้องสมุดมีความสวยงาม บรรยากาศเหมาะสมต่อ
การจัดกิ จกรรมประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.54) รองลงมาได้แก่ เปิ ดรับ
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดที่เป็ นประโยชน์ต่อการใช้บริการสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( x̅= 3.52) และเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
ห้องสมุด มีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.51)
1.3 ปั ญหาการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ปั ญหาการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปั ญหาการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมไม่ท่วั ถึง
วิธีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม ไม่ทนั สมัย
ขาดการให้คาแนะนาการใช้บริการ และการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากเจ้าหน้าที่
ขาดป้ายแนะนาการใช้บริการแต่ละประเภท
สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไม่ทนั สมัย
สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย
เนือ้ หาข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไม่ดงึ ดูดความสนใจ
ช่องทางในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขาดความ
เหมาะสม
ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์นอ้ ยเกินไป
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับห้องสมุดไม่สะดวก
รวม

x̅

S.D.

3.09
3.08
2.92

1.09
1.05
1.11

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.86
3.01
3.02
2.99
2.98

1.10
1.08
1.12
1.08
1.12

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.96
2.96
2.98

1.06
1.12
0.91

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 4 พบว่า ปั ญหาในการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดตามความคิดเห็นของ
ผูใ้ ช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมไม่ท่ วั ถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = 3.09) วิธีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมไม่ทนั สมัย มีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (x̅ = 3.08) และสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย มีคา่ เฉลี่ยในอยูร่ ะดับปานกลาง
(x̅ = 3.02)
2. สภาพและปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์จากความคิดเห็นของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัตงิ านห้องสมุด
2.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า ผูบ้ ริหาร/ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุดส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 86.7) และเพศชาย (ร้อยละ
13.3) มีอายุระหว่าง 41 ปี ขนึ ้ ไป (ร้อยละ 73.30) ประกอบด้วยผูบ้ ริหารห้องสมุด (ร้อยละ 20.00)
ผู้ป ฏิ บัติ ง านประชาสัม พัน ธ์ (ร้อ ยละ 6.70) และบรรณารัก ษ์ (ร้อ ยละ 73.30) มี ค วามรู แ้ ละ
ประสบการณ์ดา้ นการประชาสัมพันธ์โดยการศึกษาหาความรู ด้ ว้ ยตนเองจากหนังสือ/สื่อออนไลน์
(ร้อยละ 47.1) และมีเพียง 1 คน ที่สาเร็จการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง (ร้อยละ 5.9)
ส่วนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ตาราง 5 ข้อมูลด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
1. การกาหนดหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
1.1 มีการกาหนดหน่วยงานที่รบั ผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดโดยตรง
1.2 ไม่มีการกาหนดหน่วยงานที่รบั ผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดโดยตรง
2. จานวนบุคลากรที่รบั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ใน
ห้องสมุด
2.1 จานวน 1-2 คน
2.2 จานวน 3-4 คน
2.3 จานวน 5-6 คน
2.4 มากกว่า 6 คนขึน้ ไป

จานวน

ร้อยละ

5

33.30

10

66.70

11
2
1
1

73.30
13.30
6.70
6.70
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ตาราง 5 (ต่อ)
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
3. การกาหนดผูร้ บั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
3.1 มอบหมายให้ผใู้ ดผูห้ นึ่งทา
3.2 จัดทาเป็ นรูปแบบคณะกรรมการ บุคลากรของ
ห้องสมุดร่วมกันรับผิดชอบ
3.3 อื่น ๆ
4. การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
4.1 ได้รบั จัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเป็ นรายปี
4.2 ขออนุมตั ิเป็ นครัง้ คราวตามกิจกรรมที่
กาหนดจัดขึน้
4.3 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ
4.4 อื่น ๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

9
4

60.00
26.70

2

13.30

2

13.30

6

40.00

6
1
15

40.00
6.70
100

จากตาราง 5 พบว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่มีการกาหนดหน่วยงานที่รบั ผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดโดยตรง (ร้อยละ 66.70) มีจานวนบุคลากรที่รบั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
จานวน 1-2 คน (ร้อยละ 73.30) กาหนดผูร้ บั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โดยมอบหมายให้ผูใ้ ดผู้
หนึ่งทา (ร้อยละ 60.00) และการจัดสรรงบประมาณ มีการขออนุมตั ิเป็ นครัง้ คราวตามกิจกรรมที่
กาหนดจัดขึน้ กับไม่มีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการประชาสัมพันธ์ มีค่าร้อยละเท่ากัน (ร้อย
ละ 40.00)
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2.2 สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดัง
แสดงในตารางต่อไปนี ้
ตาราง 6 สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดในภาพรวม
ลาดับ
1

2
3
4

สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
ห้องสมุด
ด้านการวิจยั /การสารวจข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
นามาเป็ นข้อมูลพิจารณาประกอบการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์
ด้านการสื่อสาร/การดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ด้านการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
รวม

x̅

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.73

0.49

มาก

3.34
3.14
3.51
3.43

0.70
0.47
0.76
0.53

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตาราง 6 พบว่า สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ด้าน
การวิ จัย /การส ารวจข้อ มูล การประชาสัม พัน ธ์ เพื่ อ น ามาเป็ น ข้อ มูล พิ จ ารณาประกอบการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.73) รองลงมา คือ ด้านการประเมินผล
การประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.51) และด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 3.34)
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ตาราง 7 สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดด้านการวิจัย/การสารวจข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์
ลาดับ สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
1
2

3
4

5
6

7
8
9
10
11

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติ
ความเป็ นมา ผลงาน นโยบาย วัตถุประสงค์
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน
ของห้องสมุดและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในห้องสมุด
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของห้องสมุด
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ท่ีได้ดาเนินการไปแล้ว เช่น ผลการ
ดาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รายงานการวิจยั
ทางการประชาสัมพันธ์ท่ีเคยทามาแล้ว
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทาง
(Trend) ในการใช้ส่อื ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการสารสนเทศ
ของห้องสมุด เช่น ประเภทของการให้บริการ เป้าหมาย
ในการให้บริการ สถิติการใช้บริการ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการ
ให้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
สารวจความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
ศึกษาความต้องการรับรูเ้ นือ้ หาข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ของผูใ้ ช้บริการห้องสมุด
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่อื ประชาสัมพันธ์ของ
ผูใ้ ช้บริการห้องสมุด
ศึกษาดูงานด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
ห้องสมุดอื่น ๆ
รวม

x̅

S.D.

3.87

0.52

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

4.13

0.52

มาก

4.13
3.60

0.52
0.91

มาก
มาก

3.73

0.70

มาก

4.07

0.70

มาก

4.27

0.70

มาก

3.20

1.01

ปานกลาง

3.53

1.25

มาก

3.40

1.12

ปานกลาง

3.13

0.74

ปานกลาง

3.73

0.49

มาก
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จากตาราง 7 พบว่า สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดด้านการวิจยั /การ
สารวจข้อมูลการประชาสัมพันธ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.73) เพื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ห้องสมุดดาเนินการเกี่ ยวกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับแนวทางการส่งเสริมการ
ให้บริการสารสนเทศของห้องสมุดมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.27) รองลงมาคือ มี
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของห้องสมุดและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานภายในห้องสมุด และการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของห้องสมุด มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเท่ากัน (x̅ = 4.13)
ตาราง 8 สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์
ลาดับ

สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด

x̅

S.D.

1

กาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
กาหนดแผนงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดไว้อย่างชัดเจน
กาหนดผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
บุคลากรห้องสมุดของท่านมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย
และการวางแผนการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
นาข้อมูลการวิจยั /การสารวจ มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
รวม

3.00

0.65

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง

3.27

0.70

ปานกลาง

3.20
3.80
3.60

0.94
0.77
0.91

ปานกลาง
มาก
มาก

3.20

1.15

ปานกลาง

3.34

0.70

ปานกลาง

2
3
4
5
6

จากตาราง 8 พบว่า สภาพการดาเนิ น งานประชาสัมพัน ธ์ของห้องสมุด ด้านการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.34) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ห้องสมุดดาเนินการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80) รองลงมา คือ บุคลากรห้องสมุดมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายและ
การวางแผนการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.60) และมีการกาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ =
3.27)
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ตาราง 9 สภาพการด าเนิ น งานประชาสัมพัน ธ์ข องห้องสมุดด้านการสื่อ สาร/การดาเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์
ลาดับ สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดด้วยใบปลิว/แผ่นพับ
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดด้วยจดหมายข่าว
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดด้วยป้ายประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดด้วยคลิปวิดีโอ
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดด้วยเว็บไซต์ท่ีเป็ นทางการ (Official
website)
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางบล็อก (Blog)
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางกระดานถามตอบ (Webboard)
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางเฟซบุ๊ก (Facebook)
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางอินสตาแกรม (Instagram)
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางทวิตเตอร์ (Twitter)

x̅

S.D.

3.13

1.06

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง

2.67

1.23

ปานกลาง

3.80

0.86

มาก

3.20

0.68

ปานกลาง

4.00

1.00

มาก

4.47

0.64

มาก

2.20

1.01

น้อย

2.40

0.99

น้อย

4.27

1.16

มาก

2.00

1.19

น้อย

2.00

1.19

น้อย
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ตาราง 9 (ต่อ)
ลาดับ สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line)
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทางยูทบู (YouTube)
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทาง Pinterest
เผยแพร่ขา่ วสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการ
ของห้องสมุดทาง LinkedIn
นาเสนอเนือ้ หาข่าวสารการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดด้วย
รูปแบบเนือ้ หาที่หลากหลาย
ใช้ส่อื ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดที่มีความทันสมัย และ
ดึงดูดความสนใจ
จัดทาปฏิทินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดให้แก่
ผูใ้ ช้บริการ
มีการเผยแพร่ขา่ วสารเกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบตั ิในการ
ใช้บริการห้องสมุด
ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การถ่ายทอดสด
ด้วยคลิปวิดีโอ (Live VDO) การตัง้ กระทูเ้ พื่อตอบ
คาถามและช่วยค้นคว้าทางออนไลน์ การแนะนา
ห้องสมุดทางยูทบู เป็ นต้น
สร้างความร่วมมือกับคณะวิชาเพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
ภูมิทศั น์และสถานที่ของห้องสมุดมีความสวยงาม
บรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดมีการผลิตของที่ระลึกเพื่อแจกในโอกาสต่าง ๆ
รวม

x̅

S.D.

2.93

1.03

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง

2.53

0.91

ปานกลาง

2.07

1.16

น้อย

1.87

1.12

น้อย

3.87

0.74

มาก

3.93

0.70

มาก

3.13

1.06

ปานกลาง

4.27

0.70

มาก

2.87

1.25

ปานกลาง

3.60

0.83

มาก

4.20

0.86

มาก

2.93
3.14

1.28
0.47

ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 9 พบว่า สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดด้านการสื่อสาร/
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 3.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการของห้องสมุดด้วยเว็บไซต์ท่ีเป็ น
ทางการมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.47) รองลงมา คือ ดาเนินการเผยแพร่ข่าวสาร
กิ จกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการของห้องสมุดทางเฟซบุ๊ก และดาเนิ นการเผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบตั ิในการใช้บริการห้องสมุด ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเท่ากัน (x̅ = 4.27)
ตาราง 10 สภาพการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ข องห้อ งสมุ ด ด้า นการประเมิ น ผลการ
ประชาสัมพันธ์
ลาดับ สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
1

2

3
4
5
6

ประเมินผลการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดด้วยแบบ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการ โดยวิธีการ
แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดด้วยแบบ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการ ผ่านระบบ
ออนไลน์
มีการประเมินผลสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
มีการประเมินผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
รายงานผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดต่อ
ผูบ้ ริหาร
นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
รวม

x̅

S.D.

3.60

0.99

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.73

0.88

มาก

3.27
3.40
3.40

1.10
0.99
1.18

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.67

0.90

มาก

3.51

0.76

มาก

จากตาราง 10 พบว่ า สภาพการด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ข องห้อ งสมุด ด้า นการ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
พบว่า มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดผ่านระบบออนไลน์มากที่สดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.73) รองลงมา คือ มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนางาน
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ประชาสัม พัน ธ์ข องห้อ งสมุด ค่า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก (x̅ = 3.67) และมี ก ารประเมิ น ผลการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ =
3.60)
2.3 ปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดัง
แสดงในตาราง 11
ตาราง 11 ปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
x̅
ห้องสมุด
การกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการ
2.87
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
การกาหนดแผนงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
2.80
การปฏิบตั ิตามแผนงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
2.73
การจัดโครงสร้างงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
2.73
การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ 3.27
ห้องสมุด
งบประมาณที่ไม่เพียงพอในการดาเนินงาน
3.13
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
การให้ความสาคัญและการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
2.73
มหาวิทยาลัยในการดาเนินงานห้องสมุด
ผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดขาดคุณวุฒิวิชาชีพ 3.00
การประชาสัมพันธ์
จานวนผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดไม่เพียงพอ
3.20
ผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดขาดประสบการณ์ใน 3.33
การทางานประชาสัมพันธ์
ประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดไม่
3.13
หลากหลาย
สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดไม่ทนั สมัย
2.67
ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
2.87
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด

1.12

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง

0.94
0.96
0.96
1.33

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1.4

ปานกลาง

1.03

ปานกลาง

1.31

ปานกลาง

1.32
1.45

ปานกลาง
ปานกลาง

0.99

ปานกลาง

1.17
1.06

ปานกลาง
ปานกลาง

S.D.
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ตาราง 11 (ต่อ)
ลาดับ
14
15
16
17
18

ปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
ห้องสมุด
ความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวกในการ
เข้าถึงการจัดงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในห้องสมุด
การขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
การให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินการ
ประชาสัมพันธ์ของผูใ้ ช้บริการห้องสมุด
รวม

x̅

S.D.

2.87

1.19

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง

2.93
3.07

1.22
1.28

ปานกลาง
ปานกลาง

2.87

1.06

ปานกลาง

2.87

0.99

ปานกลาง

2.94

0.88

ปานกลาง

จากตาราง 11 พบว่ า ปั ญหาการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ข องห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ า การด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ข องห้อ งสมุด มี ปั ญ หาด้า นผู้ป ฏิ บัติ ง านประชาสัม พัน ธ์
ห้องสมุดขาดประสบการณ์ในการทางานประชาสัมพันธมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
(x̅ = 3.33) รองลงมา คือ ปั ญหาด้านการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 3.27) และปั ญหาจานวนผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 3.20)
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1. การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดด้วยวิธี
SWOT Analysis เป็ น การวิ เ คราะห์จ ากผลการวิ จัย ระยะที่ 1 เกี่ ย วกับ สภาพและปั ญ หาการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้ทาการสรุ ปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
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ภายในและภายนอกที่ มี ผ ลต่อ การด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ข องห้อ งสมุด ในรู ปแบบจุด แข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังแสดงในตาราง 12
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ด้านการวิจัย/การสารวจข้อมูลการ
1. ด้านการวิจัย/การสารวจข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ (Research)
ประชาสัมพันธ์ (Research)
1.1 มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
1.1 การศึกษาดูงานด้านการดาเนินงาน
ส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับ
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดอื่น ๆ มีนอ้ ย
ภาพลักษณ์ของห้องสมุดเพื่อนามาประกอบการ
1.2 การสารวจความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดค่อนข้างน้อย
1.2 มีการศึกษาข้อมูลด้านโครงสร้างการบริหารงาน
ของห้องสมุดและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานก่อนการวางแผนการประชาสัมพันธ์
2. ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์ (Advance 2. ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์
planning)
(Advance planning)
2.1 บุคลากรห้องสมุดมีสว่ นร่วมในการกาหนด
2.1 ไม่มีการกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบด้าน
นโยบายและการวางแผนการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์โดยตรง
2.2 มีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงาน
2.2 จานวนบุคลากรที่รบั ผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดโดยมอบหมายให้ผใู้ ด
ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ
ผูห้ นึ่งทา
2.3 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์
2.4 ผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
ขาดประสบการณ์ในการทางานประชาสัมพันธ์
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ตาราง 12 (ต่อ)
จุดแข็ง (Strengths)
3. ด้านการสือ่ สาร/การดาเนินงานประชาสัมพันธ์
(Communication)
3.1 ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การใช้บริการสารสนเทศ
3.2 ห้องสมุดมีการประชาสัมพันธ์ระเบียบและข้อ
ปฏิบตั ิในการใช้บริการ
3.3 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมหลากหลาย
ประเภท เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ท่ีเป็ นทางการ อีเมล
และคลิปวีดิโอ
4. ด้านการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
(Evaluation)
4.1 มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์และนาผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด

โอกาส (Opportunities)

จุดอ่อน (Weaknesses)
3. ด้านการสือ่ สาร/การดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ (Communication)
3.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
ไม่ท่วั ถึง
3.2 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
ไม่หลากหลายและไม่ทนั สมัย
3.3 เนือ้ หาข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไม่ดงึ ดูด
ความสนใจ
4. ด้านการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
(Evaluation)
4.1 มีการประเมินผลสื่อที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดค่อนข้างน้อย

อุปสรรค (Treats)

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอือ้ ต่อการ 1. การจัดหาเครื่องมือสื่อสารการประชาสัมพันธ์ท่ี
พัฒนาห้องสมุดสูก่ ารเป็ น Digital Library และ
ทันสมัยต้องใช้งบประมาณ และต้องเพิ่ม
สามารถเพิ่มช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้
ปริมาณให้เพียงพอ รวมถึงทักษะในการใช้งาน
หลากหลายและทันสมัย
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน จึงต้องเพิ่มงบประมาณให้
2. ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็ นกลุม่
เพียงพอและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้
เยาวชนที่มีทกั ษะการใช้เครื่องมือสื่อสารและสื่อ
มีศกั ยภาพในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
สังคมออนไลน์ เอือ้ ต่อการพัฒนาและปรับปรุง
การสื่อสารที่พฒ
ั นาตามยุคสมัย
รูปแบบการให้บริการ การเผยแพร่ข่าวสารด้วยสื่อ
2. ปั จจุบนั มีแหล่งบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์
สังคมออนไลน์ และบริการทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
และร้านกาแฟที่ตกแต่งบรรยากาศสาหรับ
ระบบออนไลน์
พักผ่อนและอ่านหนังสือเพิ่มมากขึน้ ส่งผล
3. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ดว้ ยสื่อสังคมออนไลน์
กระทบต่อการเข้าใช้บริการห้องสมุดลดลง จึง
กาลังได้รบั ความนิยม เป็ นช่องทางที่สะดวกและ
ต้องคิดค้นกลยุทธ์และเทคนิคการ
เหมาะสมที่จะนามาใช้เป็ นเครื่องมือในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สามารถดึงดูดผูใ้ ช้บริการเพื่อ
ข่าวสารในยุคปั จจุบนั เช่น การใช้เฟซบุ๊กเพื่อ
เข้าใช้บริการห้องสมุดให้มากขึน้
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เป็ นต้น
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ตาราง 12 (ต่อ)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Treats)

4. ในยุคปั จจุบนั กลยุทธ์การตลาดมีความจาเป็ นต่อทุก 3. ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในปั จจุบนั
องค์การและธุรกิจทุกประเภท รวมถึงสถาบัน
ส่วนใหญ่ถกู เชื่อมโยงด้วยอินเทอร์เน็ตทั่วทุกมุม
การศึกษา ดังนัน้ การนาแนวคิดกลยุทธ์การตลาดมา
โลกผ่านทางเว็บไซต์ตา่ งๆ ส่งผลกระทบต่อการ
ใช้ในการดาเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดนับเป็ น
ค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดโดยตรงลดลง
โอกาสที่ดีและช่วยส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
รวมถึงการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ซง่ึ เป็ น
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาด

2. ประเด็นที่นาไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการ
ใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยวิธี SWOT Analysis พบประเด็นที่นาไปสู่
การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ ผูว้ ิจยั ได้นาประเด็นที่เป็ น
จุดอ่อนซึ่งควรได้รบั การพัฒนาเร่งด่วนมากาหนดเป็ นประเด็นที่จะนาไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ ตาม
กรอบแนวคิดขัน้ ตอน/กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ 4 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไ่ ปนี ้
2.1 การวิ จั ย /การส ารวจข้ อ มู ล การประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ น ามาเป็ น ข้อมูล
พิจารณาประกอบการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ห้องสมุดยังมีจดุ อ่อนด้านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ก้ บั องค์กรภายนอกเกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นของผูฏ้ ิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ปรากฏค่อนข้างน้อย
2.2 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง จานวนบุคลากรที่รบั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ การ
จัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ และผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
ขาดประสบการณ์ในการทางานประชาสัมพันธ์
2.3 การสื่ อสาร/การดาเนิ น งานประชาสั มพันธ์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
ข่ า วสารและกิ จ กรรมไม่ ท่ ั ว ถึ ง สื่ อ ไม่ ห ลากหลายและไม่ ทั น สมัย และเนื ้อ หาข่ า วสารการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ดงึ ดูดความสนใจ
2.4 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ มีการประเมินผลสื่อที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดค่อนข้างน้อย

83
3. กลยุ ท ธ์ก ารประชาสั ม พั น ธ์เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ บ ริ ก ารสารสนเทศของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ผูว้ ิจัยได้นาประเด็น ที่นาไปสู่การพัฒนากล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในข้อ 2 มาจัดทาร่างกลยุทธ์ และนาร่างดังกล่าว เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ราย เพื่อประเมิน
ความเหมาะสม รวมทัง้ ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ผลการศึกษา พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นด้วยกับประเด็น
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทงั้ 4 ประเด็น และให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมดังผลการวิจยั ต่อไปนี ้
3.1 ประเด็นที่นาไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่ 1 ห้องสมุดยังมีจุดอ่อนด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั องค์กรภายนอกเกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ และการมีสว่ นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นของผูฏ้ ิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ปรากฏค่อนข้างน้อย
กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะผูป้ ฏิบตั ิงานสู่ความเป็ นนวัตกร (Innovator) ด้าน
การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
เป้ า ประสงค์ พัฒ นาทัก ษะความรู ค้ วามสามารถของผู้ป ฏิ บัติ ง านด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดให้มีลกั ษณะเป็ นบุคคลเรียนรู ้ (Learning Person) มีความพร้อมต่อ
การเปลี่ย นแปลง ปรับเปลี่ย นกระบวนการคิดและยอมรับวิธีการทางานหรือการแก้ปัญหาใน
แนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์ดว้ ยนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทลั
กิจกรรม/การดาเนินการ
1) กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการความรู ้ (Knowledge Management)
2) กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทัง้
ภายในองค์กรและระหว่างองค์กรห้องสมุด หรือองค์กรอื่น
ตัวชีว้ ัด
1) เชิงปริมาณ ได้แก่ จานวนหรือร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการ ผลผลิตของงานประชาสัมพันธ์ท่ีเกิดจากบุคลากร ร้อยละของการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรกับห้องสมุดอื่น ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการที่มีตอ่ การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
2) เชิ ง คุณ ภาพ ได้แ ก่ คุณ ลัก ษณะหรือ ความเป็ น องค์ก รแห่ ง การเรีย นรู ้
(Learning Organization) ของห้องสมุด
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3.2 ประเด็ น ที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ที่ 2 การก าหนดหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง จานวนบุคลากรที่รบั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ไม่
เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ และผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุดขาดประสบการณ์ในการทางานประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ การพัฒนางานประชาสัมพันธ์สคู่ วามเป็ นเลิศภายใต้ทรัพยากรที่จากัด
เป้ าประสงค์ พัฒ นาและปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ ภ ายใต้
ทรัพยากรที่จากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยนาแนวคิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและการ
ทางานแบบทีมมาใช้ในการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/การดาเนินการ
1) กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์กร การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกัน
2) กิ จ กรรม/โครงการที่ เ กี่ ย วกับ การบูร ณาการฝ่ ายงานในห้อ งสมุด เพื่ อ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์
3) กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์แบบทีม (Team Work)
4) กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์แบบมีสว่ นร่วม
ตัวชีว้ ัด
1) จานวนของผลงานหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ท่ีเกิด
จากความร่วมมือหรือมีสว่ นร่วมของบุคลากรในห้องสมุด
2) ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยของการรับรู /้ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการที่มีต่อการ
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
3.3 ประเด็นที่นาไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่ 3 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
กิจกรรมไม่ท่วั ถึง สื่อไม่หลากหลายและไม่ทนั สมัย และเนือ้ หาข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไม่ดงึ ดูด
ความสนใจ
กลยุทธ์
1) การประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดดิจิทลั (Digital Public Relations)
2) การสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
เป้ า ประสงค์ ปรับ เปลี่ ย นกระบวนทัศ น์แ ละพัฒ นารู ป แบบการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดบนสื่อดิจิทลั และนากลยุทธ์การตลาดดิจิทลั มาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ท่ี
มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างสอดคล้อง และเพิ่มจานวนการเข้าใช้บริการห้องสมุด
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กิจกรรม/การดาเนินการ
1) กิ จกรรม/โครงการที่ เกี่ ยวกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็ นเครื่องมือใน
การประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสาร
2) กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดให้เป็ นที่
รู ้จัก ผ่ า นโปรแกรมช่ ว ยค้น หา (Search Engine) ในลัก ษณะของ Organic Search และ Paid
Search จากการจัดทา SEO (Search Engine Optimization)
3) กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
ในรูปแบบแอปพลิเคชั่น VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality)
4) กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาพลักษณ์ท่ีน่าจดจาของห้องสมุด
ตัวชีว้ ัด
1) เชิงปริมาณ ได้แก่ จานวนหรือร้อยละการรับรู ข้ ่าวสารการประชาสัมพันธ์
ของผู้ใ ช้บ ริก ารห้อ งสมุด จ านวนผู้เ ข้า ใช้บ ริก ารที่ เ ข้า ร่ว มกิ จ กรรมของห้อ งสมุด สถิ ติ ก ารใช้
ทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ ช้บริการ
2) เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผลสะท้อนกลับ (Feedback) หรือเสียงตอบรับของผูใ้ ช้บริการ
3.4 ประเด็น ที่น าไปสู่ ก ารพั ฒนากลยุ ท ธ์ท่ี 4 มีการประเมินผลสื่อที่ ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดค่อนข้างน้อย
กลยุ ท ธ์ การจั ด การประชาสัม พัน ธ์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ด ้ว ยเทคโนโลยี ก ารตลาด
(Marketing Technology)
เป้ าประสงค์ พัฒนาการจัดการงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดด้วยหลักการ
จัดการเชิงกลยุทธ์โดยอาศัยเทคโนโลยีมาใช้เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตีความและ
คาดการณ์สถานการณ์ในทุกกระบวนการของงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กิจกรรม/การดาเนินการ
1) กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรม ความคาดหวังและ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการด้านการประสัมพันธ์ของห้องสมุด
2) กิ จ กรรมหรื อ โครงการเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีการตลาดเป็ นเครือ่ งมือ
ตัวชีว้ ัด
1) ร้อ ยละหรื อ ค่ า เฉลี่ ย การรับ รู ้ ความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริการที่มีตอ่ การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
2) ปริมาณและปฏิกิรยิ าตอบกลับของผูใ้ ช้บริการที่มีตอ่ การบริการของห้องสมุด

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จัย นี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ใ นการศึ ก ษา 3 ประการ ได้แ ก่ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 2) เพื่อศึกษาปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการ
ใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั แบ่ง
ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในการ
ส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระยะที่ 2 พัฒนากลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอการสรุปผลการวิจยั ตามลาดับหัวข้อต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะ

สรุ ปผลการวิจัย
1. สภาพและปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
1.1 ผูใ้ ช้บริการห้องสมุด
1.1.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ช้บริการและการใช้บริการห้องสมุด พบว่าผูใ้ ช้บริการ
ห้องสมุดส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้อยละ 61.50) มีอายุระหว่าง 18-22 ปี (ร้อยละ 66.00) เป็ น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 77.50) มีความถี่ ในการเข้าใช้หอ้ งสมุดไม่แน่นอน (ร้อยละ
48.30) และเห็ น ว่า การประชาสัมพัน ธ์ในการดาเนิ น งานของห้องสมุดมี ความจาเป็ น (ร้อยละ
92.80) ประเภทบริการห้องสมุดที่ผใู้ ช้บริการส่วนใหญ่เคยเข้าใช้มากที่สดุ คือ บริการพืน้ ที่น่ ังอ่าน
หนังสือ (ร้อยละ 15.10) รองลงมาได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) (ร้อยละ
9.40) และบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (ร้อยละ 8.9)
1.1.2 การเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริการเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ มี ค่า เฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ
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ผูใ้ ช้บริการรับรู ว้ ่าภูมิทศั น์และสถานที่ของห้องสมุดมีความสวยงาม บรรยากาศเหมาะสมต่อการ
จั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก รองลงมาได้ แ ก่ เปิ ดรั บ ข่ า วสาร
การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การใช้บริการสารสนเทศ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบตั ิในการใช้บริการห้องสมุด มีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
1.1.2 ปั ญหาการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
ผลการวิจัยพบว่า ปั ญหาในการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดตามความคิดเห็น
ของผูใ้ ช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมไม่ท่ วั ถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บปานกลาง
วิธีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมไม่ทนั สมัย มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และสื่อที่ใช้
ในการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย มีคา่ เฉลี่ยในอยูร่ ะดับปานกลาง
1.2 ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
1.2.1 ข้อ มูล พื น้ ฐานของผู้บ ริห ารและผู้ ป ฏิ บัติ ง านห้อ งสมุด พบว่ า ผู้บ ริห าร/
ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุดส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 86.7) และเพศชาย (ร้อยละ 13.3) มีอายุ
ระหว่าง 41 ปี ขนึ ้ ไป (ร้อยละ 73.30) ประกอบด้วยผูบ้ ริหารห้องสมุด (ร้อยละ 20.00) ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 6.70) และบรรณารักษ์ (ร้อยละ 73.30) มีความรู แ้ ละประสบการณ์ดา้ น
การประชาสัมพันธ์โดยการศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากหนังสือ/สื่อออนไลน์ (ร้อยละ 47.1) และ
มีเพียง 1 คน ที่สาเร็จการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง (ร้อยละ 5.9)
1.2.2 ข้อมูลด้านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
ผลการวิจยั พบว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่มีการกาหนดหน่วยงานที่รบั ผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดโดยตรง (ร้อยละ 66.70) มีจานวนบุคลากรที่รบั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
จานวน 1-2 คน (ร้อยละ 73.30) กาหนดผูร้ บั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โดยมอบหมายให้ผใู้ ดผูห้ นึ่งทา
(ร้อยละ 60.00) และการจัดสรรงบประมาณ มีการขออนุมตั ิเป็ นครัง้ คราวตามกิจกรรมที่กาหนดจัดขึน้
กับไม่มีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการประชาสัมพันธ์ มีคา่ ร้อยละเท่ากัน (ร้อยละ 40.00)
1.2.3 สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ คือ ด้านการวิจยั /การสารวจ
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลพิจารณาประกอบการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก และด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
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1) ด้านการวิจัย/การสารวจข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาเป็ นข้อมูล
พิจารณาประกอบการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่าห้องสมุดดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการ
ให้บริการสารสนเทศของห้องสมุดมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการศึกษา
ค้น คว้า ข้อมูลเกี่ ย วกับโครงสร้า งการบริห ารงานของห้ องสมุดและหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
หน่ ว ยงานภายในห้อ งสมุด และการศึก ษาค้น คว้า ข้อ มูลเกี่ ยวกับภาพลัก ษณ์ข องห้องสมุด มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเท่ากัน
2) ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ห้อ งสมุ ด ด าเนิ น การก าห นดผู้ร ับ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรห้องสมุดมีสว่ น
ร่วมในการกาหนดนโยบายและการวางแผนการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และมีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุ ด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง
3) ด้านการสื่อสาร/การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และ
บริการของห้องสมุดด้วยเว็บไซต์ท่ีเป็ นทางการมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ
ดาเนินการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการของห้องสมุดทางเฟซบุ๊ก และ
ดาเนินการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบตั ิในการใช้บริการห้องสมุด ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากเท่ากัน
4) ด้านการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า พบว่ามีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดผ่านระบบ
ออนไลน์มากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับ ปรุ ง และพัฒ นางานประชาสัม พัน ธ์ข องห้อ งสมุด ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มาก และมี ก าร
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
1.2.4 ปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดมีปัญหาด้านผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดขาดประสบการณ์ในการทางานประชาสัมพันธมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
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รองลงมา คื อ ปั ญ หาด้า นการจัด สรรงบประมาณในการด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ห ้อ งสมุด
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และปั ญหาจานวนผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดไม่เพียงพอ
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากผลการวิจัย พบว่า กลยุท ธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พฒ
ั นาขึน้ มี 4 กลยุทธ์ ดังนี ้
2.1 กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การพั ฒ นาสมรรถนะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสู่ ค วามเป็ นนวั ต กร
(Innovator) ด้านการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด โดยพบประเด็นที่นาไปสูก่ ารพัฒนากลยุทธ์
คือ ห้องสมุดยังมีจุดอ่อนด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ับองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผูฏ้ ิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ปรากฏ
ค่อนข้างน้อย จึงได้พฒ
ั นากลยุทธ์โดยมีเป้าประสงค์เพื่ อพัฒนาทักษะความรู ค้ วามสามารถของ
ผู้ป ฏิ บัติ ง านด้า นการประชาสัม พัน ธ์ข องห้อ งสมุด ให้มี ลัก ษณะเป็ น บุค คลเรี ย นรู ้ ( Learning
Person) มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและยอมรับวิธีการทางาน
หรื อ การแก้ปั ญ หาในแนวทางใหม่ อ ย่ า งสร้า งสรรค์ด ้ว ยเทคโนโลยี ท่ี ส อ ดคล้อ งกับ ยุค สมัย
ประกอบด้วยกิจกรรม/การดาเนินการ ได้แก่ 1) กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการความรู ้
(Knowledge Management) 2) กิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ เ กี่ ย วกับ ความร่ว มมื อ ในการพัฒ นา
บุคลากรทัง้ ภายในองค์กรและระหว่างองค์กรห้องสมุด หรือองค์กรอื่น
2.2 กลยุ ท ธ์ ท่ี 2 การพั ฒ นางานประชาสั ม พั น ธ์สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ภายใต้
ทรั พ ยากรที่ จ ากั ด โดยพบประเด็ น ที่ น าไปสู่ก ารพัฒ นากลยุท ธ์ คื อ การก าหนดหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง จานวนบุคลากรที่รบั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ไม่
เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ และผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุดขาดประสบการณ์ในการทางานประชาสัมพันธ์ จึงได้พฒ
ั นากลยุทธ์โดยมีเป้าประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาและปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายใต้ท รัพ ยากรที่ จ ากั ด ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยนาแนวคิดความร่วมมือ การมีสว่ นร่วมและการทางานแบบทีมมาใช้ในการ
ดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกิ จกรรม/การดาเนินการ ได้แก่ 1) กิ จกรรม/
โครงการที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์กร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ร่ว มกัน 2) กิ จ กรรม/โครงการที่ เ กี่ ย วกับ การบู ร ณาการฝ่ ายงานในห้อ งสมุด เพื่ อ ด าเนิ น งาน
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ประชาสัมพันธ์ 3) กิ จกรรม/โครงการที่ เกี่ ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์แบบที ม (Team
Work) และ 4) กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์แบบมีสว่ นร่วม
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Public Relations)
และการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ข องห้อ งสมุ ด เพื่อ ส่ ง เสริ ม การใช้ บ ริ ก ารสารสนเทศ โดยพบ
ประเด็นที่นาไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมไม่ท่ วั ถึง สื่อไม่
หลากหลายและไม่ทันสมัย และเนื อ้ หาข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไม่ดึง ดูดความสนใจ จึงได้
พัฒนากลยุทธ์โดยมีเป้าประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพัฒนารู ปแบบการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบดิจิทลั และนากลยุทธ์การตลาดดิจิทลั มาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสอดคล้อง และเพิ่มจานวนการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม/การดาเนินการ ได้แก่ 1) กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์เป็ นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสาร 2) กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดให้เป็ นที่รูจ้ กั ผ่านโปรแกรมช่วยค้นหา (Search Engine) ในลักษณะ
ของ Organic Search และ Paid Search จากการจัดทา SEO (Search Engine Optimization) 3)
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดในรู ปแบบแอปพลิเคชั่น
VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality) และ 4) กิ จ กรรม/โครงการที่ เ กี่ ย วกับ การ
พัฒนาภาพลักษณ์ท่ีน่าจดจาของห้องสมุด
2.4 กลยุ ท ธ์ ที่ 4 การจั ด การประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ด้ ว ยเทคโนโลยี
การตลาด (Marketing Technology) โดยพบประเด็ น ที่ น าไปสู่ก ารพัฒ นากลยุท ธ์ คื อ มี ก าร
ประเมิ น ผลสื่ อ ที่ ใ ช้ใ นการประชาสัม พัน ธ์ห ้อ งสมุด ค่ อ นข้า งน้อ ย จึ ง ได้พัฒ นากลยุท ธ์โ ดยมี
เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดด้วยหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์
โดยอาศัยเทคโนโลยีมาใช้เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตีความและคาดการณ์สถานการณ์
ในทุกกระบวนการของงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วยกิจกรรม/การ
ดาเนินการ ได้แก่ 1) กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรม ความคาดหวังและความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการด้านการประสัมพันธ์ของห้องสมุด 2) กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีการตลาดเป็ นเครือ่ งมือ
กล่าวโดยสรุ ป ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรสาคัญจากผลการวิจยั ครัง้ นีม้ าพัฒนาเป็ นกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สรุปได้
ดังภาพต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 4 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสิรมการใช้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบประเด็นที่น่าสนใจและผูว้ ิจยั ได้นามาอภิปรายผลดังประเด็น ต่อไปนี ้
1. การเปิ ดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ผูใ้ ช้บริการรับรูว้ า่ ภูมิทศั น์และสถานที่ของห้องสมุดมีความสวยงาม บรรยากาศเหมาะสม
ต่อการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าด้าน
สถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัดกิจ กรรมประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดนัน้ มีความเหมาะสม
สามารถใช้จุดเด่นในด้านนีด้ าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้ผูใ้ ช้บริการเกิดความสนใจข่าวสารและบริการของห้องสมุดได้มากยิ่งขึน้ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณี เบ็ญจวัฒนาผล, นงพงา ลีลายนะ และ ดิเรก ธรรมารักษ์ (2560,
น. 135-140) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเอกชน โดย
พบว่า การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีประสบความสาเร็จนัน้ ประกอบด้วย การมีนโยบายที่ชดั เจน
การจัดกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลาย การใช้เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่ทนั สมัย การมี
ความพร้อมขององค์กรและบุคลากร ซึ่งรวมถึงความพร้อมด้านสถานที่และบรรยากาศในการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
2. ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการห้องสมุด
ผูใ้ ช้บริก ารได้รบั ข่า วสาร กิ จกรรมประชาสัมพัน ธ์ และบริการของห้องสมุดผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์มากที่ สุด ได้รบั ข่าวสาร กิ จกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการของ
ห้องสมุดผ่านสื่อบุคคล ได้รบั ข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการของห้องสมุดทางเฟซบุ๊ก
แสดงให้เห็นว่าสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดส่วนใหญ่เป็ นป้ายประชาสัมพันธ์และ
โปสเตอร์ ซึง่ เป็ นช่องทางที่ทาให้ผใู้ ช้บริการสามารถรับรูข้ ่าวสารการประชาสัมพันธ์มากที่สดุ แต่ยงั
มีการรับรู ข้ ่าวสารผ่านสื่อบุคคลและเฟซบุ๊กในระดับที่ใกล้เคียงกัน มีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของกัลยา ตันจะโร (2555) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง การใช้ส่ือสังคมเพื่อการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัย งานวิจยั ของศุภษร พิรยิ ะการสกุล (2553) ที่ทาการศึกษาเรือ่ ง กลยุทธ์และกลวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพบว่ากลยุทธ์ท่ีนามาใช้เพื่อให้เกิด
การรับรู ข้ ่าวสารการประชาสัมพันธ์นนั้ ประกอบด้วย การใช้ส่ือประเภทการจัดแถลงข่าว การใช้
โปสเตอร์โฆษณา ป้ายผ้า รวมทัง้ สื่อใหม่ เช่น เว็บไซต์องค์กร อีนิวส์ ยูทบู เฟซบุ๊ก รวมทัง้ สื่อบุคคล
งานวิจยั ของอิสเรล (Israel, 2012) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในรัฐเดลต้า ประเทศไนจีเรีย โดยพบว่า กิจกรรมสาคัญที่หอ้ งสมุดจัดขึน้ เพื่อ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดนิทรรศการและการจัดแสดงการเผยแพร่ขอ้ มูลโดยเฉพาะ
การศึกษาผูใ้ ช้และการให้บริการอ้างอิง รวมไปถึงการจัดให้บริการเชิงรุ กในรู ปแบบการให้บริการ
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ภายนอกสถานที่ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของนิวเซห์ (Nwezeh, 2010) ที่ทาการศึกษาเรื่อง การ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไนจีเรีย: กรณีศกึ ษา ห้องสมุดเฮเซกิ อลูวาซา
มิ (Hezekiah Oluwasanmi) มหาวิทยาลัยโอบาเฟมี่ อาโวโลโว โดยพบว่าการรับรู ข้ ่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นัน้ ควรเพิ่มแนวคิดทางการตลาดและการส่งเสริมการ
ใช้บริการของห้องสมุดให้สามารถดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้บริการให้มากขึน้ และควรใช้เว็บไซต์ใน
การส่งเสริมการใช้บริการและเผยแพร่กิจกรรมของห้องสมุด
3. สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตาม
กระบวนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจยั /การสารวจข้อมูลการประชาสัมพันธ์ พบว่า
ห้องสมุดมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับแนวทางการส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศของ
ห้อ งสมุด มากที่ สุด ด้า นการวางแผนการประชาสัม พัน ธ์ พบว่า มี การกาหนดผู้ร ับผิ ดชอบการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดมากที่สดุ ด้านการสื่อสาร/การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ พบว่า
มีการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการของห้องสมุดด้วยเว็บไซต์ท่ีเป็ นทางการ
มากที่สดุ และด้านการประเมินผลการประชาสัม พันธ์ พบว่ามีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการผ่านระบบออนไลน์มากที่สดุ
จากผลการวิ จัย ดัง กล่า วแสดงให้เ ห็ น ว่าในด้า นการวิ จัย/การส ารวจข้อ มูล นั้น พบว่า
ห้องสมุดมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศเพื่อนามา
ประกอบการวางแผนและการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์นนั้ มี
การกาหนดผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด ซึ่งชีใ้ ห้เห็นว่าห้องสมุดมีแผนการ
ดาเนินงานชัดเจน มีผรู้ บั ผิดชอบการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรม ส่ วนในด้านการ
สื่อสาร/การดาเนินงานประชาสัมพันธ์นนั้ พบว่ามีการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และ
บริการของห้องสมุดด้วยเว็บไซต์ท่ีเป็ นทางการ ชีใ้ ห้เห็นว่ามีการสื่อสารไปยังผูใ้ ช้บริการผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทเว็บไซต์ ซึ่งเป็ นสื่อที่กาลังได้รบั ความนิยมในปั จจุบนั ประเภทหนึ่ง มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเอแลนซารี (Alansari, 2013) ที่ทาการศึกษาเรื่อง การประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรับ (GCC) โดย
พบว่าช่องทางในการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ท่ีสาคัญ ได้แก่ เว็บไซต์ของห้องสมุด และในด้าน
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์นนั้ พบว่าห้องสมุดมีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ดว้ ย
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ชีใ้ ห้เห็นว่าห้องสมุดมีความต้องการ
ที่ จ ะพัฒ นาคุณ ภาพการด าเนิ น งานประชาสัมพัน ธ์โ ดยน าผลการประเมิ น มาปรับ ปรุ ง การจัด
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กิจกรรมประชาสัมพันธ์และพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสาเร็จในการส่งเสริม
การใช้บริก ารสารสนเทศ ซึ่ง มี ความสอดคล้องกับงานวิจัยของนัสฤมล มาเจริญ (2550) ที่ ได้
ทาการศึกษากี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทยที่มีการ
กาหนดผูร้ บั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โดยจัดตัง้ คณะทางานจากตัวแทนของทุกฝ่ าย มีการกาหนด
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ งานวิจยั ของเจนต์ คันทะ (2551) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
งานวิจัยของศิริวรรณ จุลทับ และ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2558, น. 175-194) ที่ทาการศึกษา
เรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุ กของสถาบันอุดมศึกษา เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ งานวิจยั ของ
พธูราไพ ประภัสสร (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริห ารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยพบว่าสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดมีการกาหนดนโยบาย
การวางแผน และมีเป้าหมายในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีชดั เจน รวมทัง้ มีการประเมินผล
และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
4. ปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ศึกษาปั ญหาในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดทัง้ จากความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้บริการและผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ผลการวิจยั พบว่า
ปั ญหาที่ผใู้ ช้บริการพบมากที่สดุ คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมไม่ท่วั ถึง แสดงให้เห็น
ว่าห้องสมุดมีการประชาสัมพันธ์นอ้ ยเกินไป หรือช่องทางในการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัย ของไฮน์ซ, เอลรอด, เฮิ ท , เอวิง และ เฟริน ด์ (Hines et al., 2019)
ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการด้านการรับรู ข้ อ้ มูลข่าวสารโดยการประเมินผล
จากกิ จ กรรมประชาสัม พัน ธ์ข องห้อ งสมุด มหาวิ ท ยาลัย ฟลอริด า ประเทศสหรัฐ อเมริก า โดย
นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับบรรณารักษ์หอ้ งสมุดออกแบบขึน้ ซึ่งผลการ
ประเมินพบว่า ปั ญหาในการใช้หอ้ งสมุด คือ นักศึกษาไม่ทราบว่าห้องสมุดมีบริการอะไรบ้าง ไม่
ทราบวิธีการใช้งานและการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดที่บรรณารักษ์จัดให้บริการ ดังนั้นใน
ปั จจุบนั ห้องสมุดอาจต้องพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับรู ้
ข่าวสารในสังคมยุคใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการเพื่อให้ผใู้ ช้สามารถรับรู แ้ ละ
เข้าถึงบริการของห้องสมุดได้มากที่สดุ ส่วนปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีผบู้ ริหารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานพบมากที่สดุ คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดขาดประสบการณ์ในการทางาน
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจากผลการวิจยั นัน้ พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดโดยส่วนใหญ่เป็ น
บรรณารัก ษ์ จึ ง เป็ นสาเหตุ ข องปั ญ หาที่ พ บว่ า ผู้ป ฏิ บั ติ ง านประชาสัม พั น ธ์ ห ้อ งสมุ ด ขาด
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ประสบการณ์ในการทางานประชาสัมพันธ์ ทัง้ นีช้ ีใ้ ห้เห็นว่าห้องสมุดควรส่งเสริมผูป้ ฏิบตั ิงานให้
ได้รบั ความรู ด้ า้ นการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ซึ่งผลการวิจัยนีส้ อดคล้องกับงานวิจัยของเอแลนซารี (Alansari, 2013) ซึ่งพบว่า
ห้องสมุดมีพนักงานที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์จานวนน้อยและไม่มีพนักงาน
ปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์แบบเต็มเวลา งานวิจยั ของนัสฤมล มาเจริญ (2550) ที่พบว่าผูร้ บั ผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็ นบรรณารักษ์ซ่ึงไม่มีวุฒิการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ และงานวิจยั ของพธูราไพ ประภัสสร (2557) ที่พบว่าปั ญหาส่วน
หนึ่ง คือ การมีบคุ ลากรด้านการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ
5. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผลจากการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี 4 ด้าน ดังนี ้
5.1 กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะผูป้ ฏิบตั ิงานสู่ความเป็ นนวัตกร (Innovator)
ด้านการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ประกอบด้วยกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ ยวกับการจัดการ
ความรู ้ ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทัง้ ภายในองค์กรและระหว่างองค์กรห้องสมุด หรือ กับ
องค์กรอื่น ซึง่ บุคลากรจะเป็ นตัวขับเคลื่อนและช่วยเสริมจุดแข็ง ด้านการวิจยั /การสารวจข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีหอ้ งสมุดสามารถทาได้ดีอยู่แล้วนัน้ ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน้ สังเกตได้ว่าเมื่อ
วิเคราะห์เชื่อมโยงกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1 นัน้ พบว่ามีประเด็นที่สอดคล้องกันกับจุดอ่อนที่พบคือ
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ับองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ และการมี
ส่ว นร่ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ของผู้ฏิ บัติ ง านประชาสัม พัน ธ์มี ค่อ นข้า งน้อ ย นอกจากนี ้
ภาพรวมของห้อ งสมุด ส่ว นใหญ่ พ บว่า ประสบปั ญ หาเกี่ ย วกับ บุค ลากร ทั้ง นี ว้ ิ ธี ก ารแก้ปั ญหา
ดังกล่าวจึงควรเป็ นการพัฒนาบุคลากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดนัน้ ให้มีทกั ษะและศักยภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยการนาแนวคิดการจัดการความรู ท้ ่ีสามารถทาได้ทงั้ ภายในองค์กรและ
สร้างเครือข่ายร่วมกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรซึง่ นอกจากจะ
ช่วยให้เกิ ด การเรียนรู แ้ ละสร้างประสบการณ์ระหว่างกันแล้วยังเป็ นทางเลือกที่ทาได้ง่าย ช่วย
ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ขึน้ ในองค์กรได้อีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ งานวิจยั ของจอย ทองกล่อมสี (2550) ที่พบว่า กลยุทธ์การประสานความร่วมมือ
เป็ นหนึ่งในการกลยุทธ์หลัก ของการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ และนัสฤมล มาเจริญ (2550) ที่
พบว่า ผูร้ บั ผิดชอบงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็ นบรรณารักษ์ซง่ึ ไม่มี
วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ แต่เคยเข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา และดูงานด้าน
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การประชาสัมพันธ์เป็ นครัง้ คราวจากหน่วยงานหรือองค์กรแห่งอื่ น ๆ ทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
5.2 กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ส่คู วามเป็ นเลิศภายใต้ทรัพยากรที่
จากัด ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์กร การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ร้ ่วมกัน การบูรณาการฝ่ ายงานในห้องสมุดเพื่อดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานประชาสัมพันธ์แบบทีม และการดาเนินงานประชาสัมพันธ์แบบมี
ส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นแผนงานพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่และมีทกั ษะด้านการประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงระดับวิชาชีพ
และส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกคนมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ โดยอาจจัดตัง้ คณะทางานแบบทีม
หรือการทางานแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ ายงาน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นัสฤมล มา
เจริญ (2550) พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ดาเนินงานประชาสัมพันธ์โดยจัดตัง้
คณะทางาน ซึง่ มีตวั แทนจากทุกฝ่ ายร่วมกันรับผิดชอบ ส่วนด้านแนวทางในการประชาสัมพันธ์ คือ
การส่ง เสริม ให้บุคลากรของห้อ งสมุด มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี จิต ส านึกในการให้บ ริการ โดย
ประเด็นด้านบุคลากรนีย้ งั ปรากฏเป็ นจุดอ่อนของห้องสมุดที่ควรได้รบั การพัฒนา ดังจะเห็นได้จาก
การวิ จั ย ที่ พ บว่ า ด้า นปั ญ หาการใช้ส่ื อ อิ น เทอร์เ น็ ต เพื่ อ การประชาสัม พั น ธ์ ข องห้อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา ผูป้ ฏิบตั ิงานมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยปั ญหาที่
พบมากที่สดุ คือ มีจานวนของผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์นอ้ ย และปั ญหาด้านประสบการณ์ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ท่ียงั มีประสบการณ์นอ้ ย ปั ญหาในการใช้ส่ือของผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดที่พบมากที่สดุ คือ ด้านบุคลากร ซึง่ ผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์มีภาระงาน
อื่นทาให้ไม่มีเวลาปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ (กมลทิพย์ ณ สงขลา. 2555; พรทิพย์
แยงค า, 2553) และงานวิ จัย ของนิ วเซห์ (Nwezeh, 2010) พบว่า กลุ่ม ตัว อย่างมี ค วามคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับความสามารถของเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดในระดับน้อยมาก ซึ่งชีใ้ ห้เห็นว่าการตลาดและการ
ส่งเสริมการใช้บริการของห้องสมุดไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ซึ่ง
ผูว้ ิจัยได้เสนอแนะให้มีการเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และวิธีการที่สามารถ
นามาใช้ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
5.3 กลยุทธ์ท่ี 3 การประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดดิจิทลั (Digital Public Relations) และ
การส่ง เสริมการใช้บริก ารด้ว ยการสร้างภาพลักษณ์ข องห้องสมุด ประกอบด้วยกิ จกรรม/การ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็ นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสาร
การส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดให้เป็ นที่ รูจ้ ักผ่านโปรแกรมช่วยค้นหา (Search Engine) ใน
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ลั ก ษณะของ Organic Search และ Paid Search จากการจั ด ท า SEO (Search Engine
Optimization) การพัฒนาการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดในรู ปแบบแอปพลิเคชั่น VR (Virtual
Reality) และ AR (Augmented Reality) และการพัฒนาภาพลักษณ์ท่ี น่ าจดจาของห้องสมุด
ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ท่ีตอบสนองกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการสมัยใหม่ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการ
เข้าถึงสารสนเทศเป็ นส่วนใหญ่ ทัง้ นีจ้ ากงานวิจยั ที่ผ่านมาพบผลการวิจยั ที่สะท้อนถึงปั ญหาการ
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดในการจัดบริการสารสนเทศ
เชิงรุ กยังไม่ท่ ัวถึง เนื่ องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกับกลุ่มผูใ้ ช้บริการที่มีความหลากหลาย
การติดป้ายประชาสัมพันธ์ในมุมที่ไม่มีผคู้ นเดินผ่าน (สุจิตรา สีหาอาจ, สมชาย วรัญญานุไกร, และ
ศุมรรษตรา แสนวา. 2561, น. 99) รู ปแบบของการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดยังคงต้องพัฒนา และ
ปรับ กลยุท ธ์เ พื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ บทบาทของห้อ งสมุด ในบริบ ทของสัง คมยุค ดิ จิ ทัล (วงศกร
ชัยรัตนะถาวร, แววตา เตชาทวีวรรณ, และ สมชาย วรัญญานุไกร. 2557) จะเห็นได้ว่า การนา
เทคโนโลยีมาเป็ นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ นอกจากจะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กบั
ห้องสมุดแล้ว ยังเป็ นช่องทางที่ช่วยให้หอ้ งสมุดสามารถเข้าถึงผูใ้ ช้บริการได้ดียิ่งขึน้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ศิรวิ รรณ จุลทับ และ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2558, น. 175-194) ที่พบว่ากลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ประกอบไปด้วย การมีกิจกรรมและวิธีการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายตาม
เป้าหมาย มีเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทันสมัย มีการสร้างเครือข่ายในการ
ติ ด ต่อ ประสานงานเผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ การมี ค วามคิ ด ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์ ใช้เ ทคนิ ค วิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธ์ท่ีแตกต่างและมีความโดดเด่น และ วรรณี เบ็ญจวัฒนาผล, นงพงา ลีลายนะ, และ
ดิเรก ธรรมารักษ์ (2560, น. 135-140) พบว่า การจัดกิ จกรรมและวิธีการที่ หลากหลาย การใช้
เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่ทนั สมัย มีเครือข่ายการประสานงานในการประชาสัมพันธ์ การ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีแตกต่าง เป็ นลยุทธ์ท่ีช่วยให้การประชาสัมพันธ์ประสบความสาเร็จ
นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ของกัลยา ตันจะโร (2555) พบว่า สื่อที่ถูกนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์
มากที่สดุ คือ เฟซบุ๊ก ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ส่ือสังคม คือ สามารถใช้งานได้ง่าย และพรทิพย์
แยงคา (2553) พบว่า ด้านสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มากที่สดุ คือ สื่ออินเทอร์เน็ต และงานวิจยั
ของศุภษร พิรยิ ะการสกุล (2553) ที่พบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หนึ่งที่องค์กรนามาใช้ คือ สื่อ
ใหม่ เช่น เว็บไซต์องค์กร อีนิวส์ ยูทบู เฟซบุ๊ก ซึง่ ผลตอบรับการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อใหม่
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5.4 กลยุท ธ์ท่ี 4 การจัด การประชาสัม พัน ธ์เ ชิ ง กลยุท ธ์ด ว้ ยเทคโนโลยีก ารตลาด
(Marketing Technology) ประกอบด้วยกิ จกรรม/การดาเนินการเกี่ ยวกับการศึกษาพฤติกรรม
ความคาดหวังและความต้องการของผูใ้ ช้บริการด้านการประสัมพันธ์ของห้องสมุด การประเมินผล
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์โดยอาศัยเทคโนโลยีมาใช้เป็ นเครื่องมือ โดยมุ่งเน้นการนาผลการ
ประเมิ น มาปรับ ปรุ ง คุณ ภาพการด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์แ ละใช้ป ระโยชน์ไ ด้จ ริง ซึ่ง การ
ประเมินผลเป็ นกระบวนการท้ายสุดในการดาเนินงานที่จะทาให้หอ้ งสมุดทราบถึงผลลัพธ์ของการ
ประชาสัมพันธ์ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และเป็ นข้อมูลสาคัญสาหรับนาไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขนึ ้
ดังจะเห็นได้ว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพบปั ญหาด้านการประเมินที่ยงั ทาได้ไม่เต็มที่ หรือรู ปแบบ
การประเมินอาจจะยังไม่เหมาะสมและหลากหลาย เช่น จากงานวิจยั ของ กัลยา ตันจะโร (2555)
พบว่า ด้านการประเมินผลการใช้ส่ือสังคมนัน้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลแต่ยงั มีการ
ประเมินไม่มากนักและมีการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการจากการจัด
กิจกรรมในแต่ละครัง้ ไม่มีการนาผลการประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่าง
จริงจัง งานวิจยั ของพธูราไพ ประภัสสร (2557) พบว่า ขาดระบบและทีมงานในการติดตามและ
ประเมินการทางานด้านการประชาสัมพันธ์ ทัง้ นีก้ ารเทคโนโลยีการตลาดมาเป็ นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์จะช่วยอานวยความสะดวกได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็ นการบริหารข้อมูลภายใน
ห้อ งสมุด หรือ การจัด การความสัม พัน ธ์กับ ผู้ใ ช้บ ริก าร โดยเฉพาะอย่า งการวิ เ คราะห์ข ้อ มูล ที่
เกี่ ยวข้องกับผูใ้ ช้บริการ การติดตามประเมินผลและคาดการณ์อนาคตด้วยความแม่นยาและ
รวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.1 ด้านการวิจยั /การสารวจข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลพิจารณา
ประกอบการดาเนิ น งานประชาสัมพัน ธ์ ผลการวิจัยพบว่าห้องสมุดมี การศึกษาค้น คว้าข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศของห้องสมุด ซึง่ ถือเป็ นจุดแข็งของห้องสมุด
มี ข ้อ เสนอแนะส าหรับ ห้ อ งสมุด ในการส่ ง เสริม และสนับ สนุน ให้บุค ลากรท าวิ จัย หรื อ พัฒ นา
นวัตกรรม ทัง้ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการศึกษาผูใ้ ช้ รวมไปถึงการประเมิน
คุณภาพการส่งเสริมการใช้บริการ
1.2 ด้า นการสื่อสาร/การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ พบว่ามี การเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และบริการของห้องสมุดด้วยเว็บไซต์ท่ีเป็ นทางการ แต่ในขณะเดียวกันก็
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พบว่า ผูใ้ ช้บริการมีความเห็นว่า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมไม่ท่วั ถึง มีขอ้ เสนอแนะใน
การพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ท่ีจะช่วยให้ผใู้ ช้บริการเข้าถึงข่าวสารและกิจกรรม
ของห้องสมุดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมยุคใหม่ท่ีเป็ นดิจิทัล รวมไปถึงการ
ปฏิบตั ิแบบเชิงรุกมากขึน้ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็ นเครื่องมือ และ
เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย เช่น การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเชื่อมโยง
(Link) ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถเข้าถึงข่าวสารและกิจกรรมของทาง
ห้องสมุดได้สะดวกยิ่งขึน้ เป็ นต้น
1.3 ด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน พบปั ญหาเกี่ยวกับผูป้ ฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดขาด
ประสบการณ์ในการทางานประชาสัมพันธ์ มีขอ้ เสนอแนะ คือ ห้องสมุดควรมี การส่งเสริมและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรของห้อ งสมุ ด ให้มี ค วามรู ้ ความสามารถ และทั ก ษะด้า นการปฏิ บัติ ง าน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการจัดการ
ความรู ้ การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู ้ เป็ นต้น
1.4 ด้านการประเมิน ผลการประชาสัมพันธ์ พบว่ามีการประเมินผลสื่อที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดค่อนข้างน้อย มีขอ้ เสนอแนะ คือ ห้องสมุดควรนาหลักการจัดการเชิงกล
ยุทธ์มาบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ โดยอาศัยเทคโนโลยีมาใช้เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูล ตีความ และคาดการณ์สถานการณ์ในทุกกระบวนการของงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรม ความคาดหวังและ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการด้านการประสัมพันธ์ของห้องสมุด กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีการตลาดเป็ นเครือ่ งมือ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อ
น าไปพัฒนากลยุท ธ์ก ารประชาสัมพัน ธ์ในการส่ง เสริมการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเป็ นการศึกษาในภาพรวม ดังนัน้ จึงมีขอ้ เสนอแนะสาหรับการศึกษา
ในครัง้ ต่อไป ดังนี ้
1. ศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดดิจิทลั ในด้านวิธีการหรือ
ช่องทางแต่ละประเภทอย่างละเอียด เพื่อให้ได้คาตอบในเชิงลึก และสามารถนาไปพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ได้สอดคล้องมากยิ่งขึน้ ต่อไป
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2. ศึกษารู ปแบบการประชาสัมพันธ์สาหรับบริบทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่
เหมาะสม
3. ศึก ษาปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็จ ในการด าเนิ น งานด้า นการประชาสัม พัน ธ์ข อง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
4. ศึกษาเกณฑ์หรือตัวชีว้ ดั เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการให้บริการห้องสมุด
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