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บทคัดย่อ  
 ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นภำคเหนือ และเพ่ือให้เป็นไปตำมแผนงำนส ำคัญของปี 2560 เรื่องกำรส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศล้ำนนำ จึงมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร ฯ อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนทำง 
Facebook โดยใช้หลักกำรทำงกำรตลำด 7Ps และ AIDA model มำใช้เพ่ือดึงดูดควำมสนใจของ
ผู้รับสำรจนก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรฯและบริกำรของศูนย์สนเทศภำคเหนือ 
 จำกกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีทำงกำรตลำดมำใช้ในกำรจัดท ำสื่อจำกกรณีตัวอย่ำงกำรน ำ 
กระแสละครดังมำใช้พบว่ำ มีกำรเข้ำถึงสื่อชิ้นนี้ผ่ำนทำง Facebook มำกถึง 644,453 คน ซึ่งปกติ
แล้วค่ำเฉลี่ยในกำรเข้ำถึงสื่อของศูนย์สนเทศภำคเหนืออยู่ที่ 1,484 คน และมียอดกำรกดถูกใจเฉลี่ย 
55 ครั้ง ทั้งยังเพ่ิมจ ำนวนกำรกดถูกในเพจเพ่ิมขึ้นจำกเดิม 928 เป็น 1,726 ครั้ง ภำยในระยะเวลำ  
2 วัน รวมถึงยอดกำรใช้ฐำนข้อมูลที่ปกติมีกำรเข้ำใช้เฉลี่ยในแต่ละเดือนที่ผ่ำนมำประมำณ 1,484 ครั้ง 
โดยหลังกำรเผยแพร่มีจ ำนวนกำรเข้ำถึงในเดือนมีนำคมเป็นจ ำนวน 42,136 ครั้ง เพิ่มข้ึน แสดงให้ 
เห็นถึงอิทธิพลของกระแสสังคมที่มีผลต่อกำรรับรู้ของมนุษย์ 
 
ค าส าคัญ: 
 กำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ, กำรประชำสัมพันธ์, ส่วนผสมทำงกำรตลำด, 7Ps, 
AIDA Model, Facebook, Google Analytics 
 
Abstract 
 Chiang Mai University Library provides printed and electronic resources 
about northern Thai by Northern Thai Information Center. In 2017, "Northern Thai 
resources promotion" is the one of library’s plan. So, we focus on promote the 
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electronic resources on Facebook by using The 7Ps of the Marketing Mix and  AIDA 
Model for attract the user to know and desire to use our resources and services 
 The result show that, our case study media shows the power of social 
trend that increase the reaching number to 644,453 people. Normally, the reaching 
number is about 1,484 people per media and this media can get 17,410 likes, from 
normal 55 likes per media. Moreover, during the promotion of this media 2 days, our 
page can get page likes from 928 to 1,726. Google Analytics can track the number of 
using per page 42,136 times 
 
Keywords: 
 Library Promotion, Utilization of Information Resources, Library Marketing, 
Marketing Mix, 7Ps, AIDA Model, Google Analytics 
 
บทน า   
 ส ำนักหอสมุดให้ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศท้องถิ่น
ล้ำนนำและภำคเหนือตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำงำนข้อมูลท้องถิ่นล้ำนนำ (8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน) 
รวมถึงภำคเหนือตอนล่ำงให้เป็น “คลังควำมรู้ล้ำนนำ” ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์เชิงรุก 
(ล้ำนนำสร้ำงสรรค์) ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ตำมแบบพัฒนำ 5 ปี (2560-2564) โดยได้ก ำหนด
แผนงำนส ำคัญ คือ "กำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศล้ำนนำ" 

 ตั้งแต่ปี 2524-ปัจจุบัน ส ำนักหอสมุดได้พัฒนำคอลเล็คชั่นทั้งสิ่งพิมพ์ หนังสือ วำรสำร  
สื่อโสตทัศนวัสดุ และฐำนข้อมูลที่พัฒนำขึ้นเอง (In-house databases) เช่น ฐำนข้อมูลอำหำร
พ้ืนบ้ำนล้ำนนำ ประเพณีล้ำนนำ มำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่ำและมีประสิทธิภำพ
แก่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่และชุมชน ทั้งนีเ้พ่ือให้ทรัพยำกรฯและบริกำรด้ำนล้ำนนำที่มีคุณค่ำของ
ห้องสมุดมีกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ห้องสมุดจึงจ ำเป็นต้องหำกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดเข้ำมำช่วยในกำรส่งเสริมให้มีกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรทรัพยำกร ฯ  

 ห้องสมุดจึงน ำเอำแนวคิดทำงกำรตลำดมำใช้กับกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร ฯ
ล้ำนนำของห้องสมุด ได้แก่ แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), 
รำคำ (Price), สถำนที่ (Place), กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion), บุคคล (People), กระบวนกำร 
(Process) และหลักฐำนทำงกำยภำพ (Physical evidence)  เพ่ือวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
บริกำรที่เรำมีอยู่ให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ และใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำด (AIDA model) 
เพ่ือน ำมำใช้ดึงดูดควำมสนใจให้เกิดกำรซื้อหรือใช้บริกำร ซ่ึงได้แก่ กำรดึงดูด (Attention),  
ควำมสนใจ (Interest), ควำมปรำรถนำ (Desire) และ กำรซื้อสินค้ำ บริกำร (Action)  

 
 
 

 



A Attention กำรดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำก่อนกำรซื้อสินค้ำ บริกำร ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรดึงดูดควำมสนใจโดยใช้ ภำพ สี เสียง หรือดำรำ 

I Interest เมื่อลูกค้ำถูกดึงดูดควำมสนใจก็จะน ำมำสู่ควำมสนใจในตัว
สินค้ำและบริกำร ดังนั้นกำรหำจุดเด่นของสินค้ำและบริกำรจุง
เป็นตัวชักจูงให้ผู้ใช้ซื้อสินค้ำและบริกำร 

D Desire ควำมสนใจเปลี่ยนเป็นควำมปรำรถนำที่ต้องกำรสินค้ำและ
บริกำร 

A Action จนน ำมำสู่กำรตัดสินใจซื้อหรือใช้บริกำร 
 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและส่งเสริมกำรใช้บริกำร ให้มีกำรใช้อย่ำง
คุ้มค่ำ 
 2.  เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรของห้องสมุด 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน   
 1.  วำงแผนกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  
 วิเครำะห์ภำพรวมของทรัพยำกรฯและบริกำรของห้องสมุด โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทำง
กำรตลำด 7Ps  และกลยุทธ์ทำงกำรตลำด AIDA model และศึกษำสถิติกำรใช้งำนเว็บไซต์จำก 
Google analytics เพ่ือให้ทรำบถึงควำมสนใจปัจจุบันในแต่ละช่วงเวลำ เช่น ในช่วงเดือนเมษำยน 
เป็นช่วงเทศกำลปีใหม่เมืองผู้คนส่วนใหญ่จะให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีดังกล่ำว ซึ่งท ำ
ให้มียอดกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลประเพณีล้ำนนำเพิ่มข้ึน 
 เมื่อวิเครำะห์แล้วจึงด ำเนินกำรวำงแผนเพ่ือส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรฯและบริกำร ให้ตอบ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของส ำนักหอสมุด โดยวำงแผนให้มีกำรจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบกำรบรรยำย 
กำรปฏิบัติ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ทรัพยำกรฯและบริกำรของห้องสมุดผ่ำนทำงสังคมออนไลน์ โดย
ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรเผยแพร่ไว้ที ่50 เรื่อง/ ปี  
 1.  ปฏิบัต ิ 
 จัดกิจกรรม/ จัดท ำสื่อโปสเตอร์ออนไลน์ โดยน ำผลจำกกำรวิเครำะห์ตำมทฤษฎีทำงกำร
ตลำดมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ เช่น จุดแข็งในด้ำนทรัพยำกร ฯ และช่องทำงกำรให้บริกำรที่
หลำกหลำย โดยเฉพำะจำกสถิติกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลภำคเหนือที่มีผู้เข้ำใช้มำกกว่ำ 3 ล้ำนครั้งต่อปี  
ซึ่งแสดงถึงควำมสนใจของผู้เข้ำใช้เว็บไซต์เป็นไปตำมช่วงเวลำส ำคัญของแต่ละเดือน เช่น เทศกำล  
วันส ำคัญ จะมีกำรเข้ำถึงสำรสนเทศเรื่องนั้น ๆ เพ่ิมขึ้นในแต่ละเดือน   
 2.  ตรวจสอบ  
 หลังจำกกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรฯและบริกำรของห้องสมุด รวมถึงกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงสังคมออนไลน์จะมีกำรดูผลตอบรับจำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและจ ำนวนสถิติใน
กำรมีส่วนร่วม ผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์ เพ่ือดูร้อยละควำมพึงพอใจ  



 สถิติจำก Facebook insight, Google analytics เพ่ือติดตำมจ ำนวนกำรเข้ำถึง กำรกด
ถูกใจกำรส่งต่อให้ผู้อื่น ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะบอกถึงประสิทธิภำพของกำรส่งเสริมกำรใช้แต่ละครั้งว่ำมี
ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด เช่น ดูค่ำจ ำนวนกำรคลิกลิงค์ จ ำนวนกำรเข้ำถึงสื่อที่เผยแพร่ จ ำนวน
กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลจำกช่องทำงสังคมออนไลน์ 
 3.  กำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม 

 หลังจำกกำรวิเครำะห์ผลตอบรับที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่สื่อบนสังคมออนไลน์ 
ห้องสมุดจะดูผลตอบรับ และน ำผลที่ได้มำปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร ฯ 
และบริกำรของห้องสมุดต่อไป 
   
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 จำกกำรน ำแนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) และกลยุทธ์ทำงกำรตลำด (AIDA 
Model) มำใช้ในกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ส่งผลให้มีกำรเข้ำใช้ส่งผลให้ภำพรวมของ
ควำมพึงพอใจเพ่ิมข้ึน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งเสริมกำรใช้ผ่ำนช่องทำงสังคมออนไลน์ที่ได้รับ 
ควำมสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจำกสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงกว้ำงขวำง ขอยกตัวอย่ำง สื่อกำรส่งเสริมกำรใช้
ฐำนข้อมูลเอกสำรมรดก ซึ่งได้เผยแพร่สื่อผ่ำนทำง Facebook มีกำรเข้ำถึงสื่อที่เผยแพร่และน ำไปสู่
กำรเข้ำใช้ทรัพยำกรและบริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

 ในช่วงเดือนมีนำคม 2561 ได้น ำกระแสควำมสนใจในละครเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ไทย ซึ่ง
เป็นกระแสไปทั่วโลกสังคมออนไลน์ โดย #บุพเพสันนิวำส ติด Trend ทำง Twitter อันดับ 1 ทุก
สัปดำห์ในช่วงละครออกอำกำศ โดยในตอนหนึ่งของละครมีกำรกล่ำวถึง “จินดำมณี” หนังสือเรียน
เล่มแรกของไทย ในฐำนะที่ส ำนักหอสมุดให้บริกำร พับสำ ใบลำน สมุดข่อย ทั้งในรูปแบบฉบับจริง 
และอิเล็กทรอนิกส์ (library.cmu.ac.th/digital_collection/digitalheritage) 

 

 
ภำพที่ 1  เอกสำรมรดกฉบับจริงและในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ที่ศูนย์สนเทศภำคเหนือให้บริกำร 

 
 ศูนย์สนเทศภำคเหนือจึงตั้งค ำถำมว่ำ “จะท ำอย่ำงไรให้ทรำบถึงบริกำรที่ศูนย์สนเทศ

ภำคเหนือให้บริกำร” โดยใช้ประโยชน์จำกกระแสทำงสังคมออนไลน์ที่ก ำลังได้รับควำมนิยม  

http://www.library.cmu.ac.th/digital_collection/digitalheritage


มำประยุกต์ใช้กับทรัพยำกรฯที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงกำรตลำด (AIDA model) โดยกำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรฯที่มีอยู่มำน ำเสนอ พร้อมกับติด #บุพเพสันนิวำส เพ่ือกำรเข้ำถึงที่กว้ำงขวำงขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2  ตัวอย่ำงกำรส่งเสริมกำรใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรโบรำณ 
 
 ผลจำกกำรเผยแพร่สื่อชิ้นดังกล่ำวส่งผลให้สถิติกำรเข้ำถึงสื่อและกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูล
เพ่ิมข้ึน ดังสถิติจำก Facebook insight และ Google analytics ดังนี้ 

 1. Facebook insight 
 จำกกำรติดตำมสถิติกำรเข้ำถึงสื่อชิ้นนี้ทำงเพจของศูนย์สนเทศภำคเหนือพบว่ำมีกำรเข้ำถึง

สื่อชิ้นนี้จ ำนวน 644,453 คน มียอดกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรแชร์ 21,121 ครั้ง และมียอดกำร
คลิกลิงค์เข้ำไปยังฐำนข้อมูลเอกสำรมรดกจ ำนวน 2,418 ครั้ง และจำกกำรเผยแพร่สื่อชิ้นนี้ท ำให้มีผู้
กดถูกใจเพจศูนย์สนเทศภำคเหนือเพ่ิมข้ึนจำกเดิม 928 เป็น 1,726 ครั้ง ภำยในระยะเวลำ 2 วัน
หลังจำกเผยแพร่  

 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 3  สถิติจำก Facebook insight 



 2.  Google analytics 
สถิติจำก Google analytics แสดงให้เห็นถึงยอดกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรมรดกที่

เพ่ิมข้ึนจำกปกติมีกำรเข้ำใช้เฉลี่ยในแต่ละเดือนที่ผ่ำนมำประมำณ 1,484 ครั้ง โดยหลังกำรเผยแพร่มี
จ ำนวนกำรเข้ำถึงในเดือนมีนำคมเป็นจ ำนวน 42,136 ครั้ง 

 

ภำพที่ 4  สถิติจำก Google analytics 
 

จำกกำรประยุกต์ใช้ทฤษฏีทำงกำรตลำดมำใช้ในกำรจัดท ำสื่อ ส่งผลให้มีกำรเข้ำถึงสื่อชิ้นนี้
ผ่ำนทำง Facebook มำกถึง 644,453 ครั้ง โดยมียอดกำรกดไลค์จ ำนวน ซึ่งปกติแล้วค่ำเฉลี่ยในกำร
เข้ำถึงสื่อของศูนย์สนเทศภำคเหนืออยู่ที่ 1,484 ครั้ง และมียอดกำรกดถูกใจเฉลี่ย 55 ครั้ง/ สื่อ ทั้งยัง
เพ่ิมจ ำนวนกำรกดถูกในเพจเพ่ิมข้ึนจำกเดิม 928 เป็น 1,726 ครั้ง ภำยในระยะเวลำ 2 วัน และมีกำร
เข้ำใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรมรดกกว่ำ 40,000 ครั้ง  

 กำรน ำกระแสทำงสังคมในช่วงละครบุพเพสันนิวำสมำประยุกต์ใช้ในกำรส่งเสริมกำรใช้
ฐำนข้อมูลเอกสำรมรดก ก่อให้เกิดกำรรับรู้ในสื่อชิ้นนี้ ซึ่งเป็นไปตำมกระบวนกำรของ AIDA model 
ดังนี้ 
 
A Attention กำรดึงดูดควำมสนใจของผู้ใช้โดยใช้กระแสทำงสังคมของละครบุเพสันนิวำส

มำใช้ รวมถึงภำพจำกละครมำใช้ท ำให้มีกำรเข้ำถึงสื่อชิ้นนี้สูงถึง 644,453 
ครั้ง 

I Interest กำรใช้ควำมสนใจและกำรใช้ภำษำท ำให้ผู้ใช้เกิดควำมสนใจสมุดข่อย “จินดำ
มณี” 

D Desire ผู้ใช้เกิดควำมต้องกำรเข้ำไปศึกษำสมุดข่อย “จินดำมณี” เสมือนจริง 
A Action น ำไปสู่กำรคลิกเข้ำใช้ฐำนข้อมูลเอกสำรโบรำณในช่วงกำรเผยแพร่สื่อกว่ำ 

40,000 ครั้ง 
  



 ข้อเสนอแนะ 
 แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) และกลยุทธ์ทำงกำรตลำด (AIDA model) มี
ประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศมำก รวมถึงกำรใช้ Google analytics ให้เป็น
ประโยชน์ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลสถิติกำรใช้ฐำนข้อมูล และกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกำรเผยแพร่สื่อ
ประสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อกำรส่งเสริมกำรใช้ ดังจะเห็นจำกผลกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรใช้
ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงควรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และศึกษำและติดตำม Platform ฟรีต่ำง ๆ และกำร
พัฒนำด้ำนสื่อสังคมออนไลน์อยู่เสมอ  เพ่ือน ำมำเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
 การน าไปใช้ประโยชน์  

 ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร  
 1.  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถทรำบถึงแหล่งทรัพยำกรฯที่ห้องสมุดให้บริกำร 
 2.  กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสังคมออนไลน์ท ำให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศเก่ียวกับ

ภำคเหนือที่ผ่ำนกำรจับใจควำมที่สั้นกระชับ ครบถ้วน ได้ทันเหตุกำรณ์ ทุกท่ี ทุกเวลำ 
 ประโยชน์ต่อห้องสมุด 

 1.  มีกำรใช้ทรัพยำกร ฯ และบริกำรของห้องสมุดเพ่ิมมำกข้ึน 
 2.  กำรใช้กระแสสังคมเข้ำมำช่วยในกำรส่งเสริมกำรใช้ท ำให้ห้องสมุดใกล้ชิดกับผู้ใช้มำกขึ้น 
ส่งเสริมให้ห้องสมุดมีภำพลักษณ์ที่ดีขึ้น 
 3.  ห้องสมุดมีวิธีกำรประชำสัมพันธ์ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรในรูปแบบที่น่ำสนใจ
ขึ้น 
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