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1. ความรู้เบื้องต้นเรื่องการตลาด

การตลาด คืออะไร? 

	 มีการให้คำานิยามของ	การตลาด	อยู่มากมาย	อาทิ

 AMA - American Marketing Association	“กิจกรรมต่างๆ	ที่จะนำาไปสู่ผลสำาเร็จ

ตามเป้าหมาย	คือทำาให้ผู้ผลิตขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภค”

 Donald Weinraucle and William E. Piland	“กระบวนการแลกเปลี่ยน	คือการ

จัดจำาหน่ายสินค้า	บริการ	หรือแนวคิดไปสู่ผู้บริโภค	โดยต้องก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้

บริโภค”

 Philip Kotler “การซื้อ-ขาย	สินค้าหรือบริการ	ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้

บริโภค”

	 โดยสรุปแล้ว	การตลาด	คือกระบวนการแลกเปลี่ยนหรือจัดจำาหน่ายสินค้าหรือ

บริการ	เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำาคัญ

ทฤษฎี 4Ps

	 แนวคิดและหลักการทางการตลาดนั้นมีอยู่มากมาย	แต่ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและ

กลายเป็นหลักคิดของนักการตลาดทั่วโลกคือแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด	หรือ	4Ps	

ได้แก่

 Product	ตัวผลิตภัณฑ์	สินค้า	หรือบริการ	ที่ผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อจำาหน่าย

 Price	 ราคา	มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เราผลิต	

 Place	 ช่องทางการจัดจำาหน่าย	ถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะหมายถึงพ่อค้าคนกลาง	

	 	 หรือร้านค้าที่รับสินค้าไปจำาหน่ายต่อ	และหมายรวมถึงทำาเลที่ตั้ง	สถาน

	 	 ที่ในการจำาหน่ายสินค้านั้น

 Promotion		การส่งเสริมการขาย	เช่น	การโฆษณา	(Advertising)	การส่งเสริมการ

	 	 ขาย	(Sale	Promotion)	พนักงานขาย	(Sale	Force)	กิจกรรม	(Event)	การ

	 	 ประชาสัมพันธ์	(Publicity)

	 จะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการซื้อ-ขาย	และหากพิจารณาอย่าง

ละเอียดจะพบว่าแนวคิด	4Ps	ให้ความสำาคัญกับฝ่ายของผู้ผลิตหรือผู้ขายเป็นสำาคัญ



ทฤษฎี 4Cs  

	 สวนทางกับทฤษฎี	4Ps	เป็นแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย	เทคโนโลยี	

สภาพสังคม	พฤติกรรมของผู้ริโภค	แต่ยังคงแนวคิดหลักคล้ายทฤษฎี	4Ps	แต่ย้าย

เป้าประสงค์หลักมาเป็น	ผู้บริโภค (Customer)	แทน

 Customer Value	คุณค่าของลูกค้า	คือความตระหนักรู้ถึงความต้องการของลูกค้า

 Customer Costs	ราคาสินค้าที่จำาเป็นต้องตั้งราคาในระดับที่ลูกค้าพอใจ

 Customer Convenience	 ความสะดวกของลูกค้า	แทนที่จะเพิ่มช่องทางการ

	 	 ขาย	เช่น	จำานวนร้านค้า	พนักงาน	ก็เปลี่ยนเป็นหากลวิธีอื่น	เช่น	การใช้

	 	 เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

 Communication	การสื่อสารเพื่อเข้าถึงลูกค้า	จากเดิมที่ใช้แต่การโฆษณาจาก

	 	 สื่อหลัก	ก็ปรับเปลี่ยนกลวิธี	หาจุดเชื่อมระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้เจอ	

	 เมื่อนำาทั้งสองแนวคิดมาเปรียบเทียบกันจะพบว่า	แท้จริงแล้วแกนหลักของแนวคิด

ยังคงเป็นเช่นเดิม	เพียงแต่ต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง	หันมาสมมุติตัวเองเป็นผู้บริโภค	เพื่อจะ

ได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค	มากกว่าที่จะมองในสายตาของผู้ขายเพียง

อย่างเดียว	เพราะท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ก็ขึ้นอยู่กับผู้

บริโภคเท่านั้น

	 โดยสรุปแล้วการตลาดคือกลวิธีที่จะก่อให้เกิดการซื้อ	ขาย	แลกเปลี่ยน	สินค้าหรือ

บริการระหว่างผู้ผลิต/ผู้ขาย	กับ	ผู้บริโภค	จึงเกิดคำาถามขึ้นว่า	“ทำาไมเราจึงต้องซื้อ”	หาก

ยึดเอาเรื่องของปัจจัยสี่ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต	นั่นคือคำาตอบว่าเราซื้อเพื่อดำารงชีวิต	

เพราะตราบใดที่ทุกคนยังไม่สามารถผลิตปัจจัยในการดำารงชีวิตเองได้	การซื้อ	ขาย	แลก

เปลี่ยนหรือกิจกรรมทางการตลาดก็ยังคงความจำาเป็นอยู่

	 แต่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายเพื่อการดำารงชีวิตแล้ว	กิจกรรมทางการตลาดยัง

สนองตัวบุคคลในด้านอื่นๆ	ด้วย	นั่นคือการตอบสนองด้านความพึงพอใจหรือทางอารมณ์

ของผู้บริโภค	นั่นคือเหตุผลว่าทำาไมเราจึงเลือกซื้อสินค้าแบรนด์นี้	ทำาไมเราจึงไม่เลือก

แบรนด์นั้น	ทั้งที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน

	 ดังนั้นการทำาการตลาดจึงต้องเน้นที่จะสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วย	ทั้ง

ในด้านประโยชน์ของตัวสินค้าเองและด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค	ความต้องการและ

ความพึงพอใจของผู้บริโภคจึงถูกแบ่งออกเป็น	8	ประเภทหลักๆ	ได้แก่



	 1)	ความต้องการด้านลบ (Negative Demand) บางทีการมองหาว่าลูกค้าไม่

ชอบอะไรก็ง่ายกว่า	นำาเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นตัวตั้ง	แล้วจึงวิเคราะห์หาสาเหตุและ

จัดการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบ

	 2)	ไม่ต้องการ (No Demand)	ลูกค้ามองไม่เห็นว่าสินค้านั้นจำาเป็นอย่างไง	ทำาไม

ต้องซื้อด้วย	จึงต้องสร้างแรงกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์	หรืออาจเป็นเพราะ

ลูกค้าไม่รู้ว่ามีสินค้าหรือบริการนั้นอยู่

	 3)	ความต้องการที่ซ่อนเร้น (Latent Demand) คือความต้องการในแบบที่มัน

ยังไม่เคยมีมาก่อน	หรืออาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้	แต่ถ้าเกิดเราทำามันขึ้นมาได้ก็จะสนอง

ความต้องการนี้ของลูกค้า

	 4)	ความต้องการที่ลดลง (Declining Demand)	เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนไป	หรือจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป	ทำาให้ยอดขายตกลง	ก็ต้องหาเหตุผล

ให้พบแล้วทำาการกระตุ้นให้เกิดความต้องการขึ้นมาใหม่	หรือมิเช่นนั้นก็ต้องเปลี่ยนหรือ

ปรับปรุงสินค้า	

	 5)	ความต้องการที่ไม่สม่ำาเสมอ (Irregular Demand)	เป็นประเภทที่ไปๆ	มาๆ	

เอาแน่เอานอนไม่ได้	ลักษณะนี้ต้องจัดการส่งเสริมการขาย	หรือไม่ก็เปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์	

หรือเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าไปเลย

	 6)	ความต้องการเต็มที่ (Full Demand) รูปแบบความต้องการของลูกค้าที่มีอย่าง

พอเพียง	สอดคล้องกับปริมาณของสินค้าหรือบริการ	

	 7)	ความต้องการเกินขีดจำากัด (Overfull Demand) คือสินค้าหรือบริการมีไม่พอ

กับลูกค้า	ดูเหมือนจะดีแต่ก็มีผลเสียตามมาเช่นกัน

	 8)	ความต้องการที่ก่อให้เกิดโทษ (Unwholesome Demand) คือความต้องการ

ของลูกค้าต่อสินค้าที่ให้โทษทั้งต่อตัวเองและสังคม	อย่าง	เหล้า	บุหรี่	เทปผี	ซีดีเถื่อน	



2. ความรู้เรื่อง Brand Marketing

Brand Positioning

	 ในสมัยก่อนการทำาการตลาดนั้นขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ	แต่ต่อมาเกิด

การแข่งขันกันมากขึ้น	มีสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันกำาเนิดขึ้นมามากขึ้น	ดังนั้นการ

เอาชนะใจลูกค้าให้ได้	การทำาให้แบรนด์ฝังแน่นอยู่ในความคิดของลูกค้า	(Mind	of	Cus-

tomer)	จึงเป็นหนทางที่จะสร้างความสำาเร็จให้แบรนด์

	 Brand	Positioning	จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง	ต้องนำาเสนอความแตกต่าง	จุด

เด่น	สร้างแนวทางและความเข้าใจถึงทิศทางของแบรนด์และผู้บริโภค	โดยมีเป้าหมายเพื่อ

สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง	การสร้าง	Brand	Positioning	ทำาได้โดย

	 1)	จากคุณสมบัติเฉพาะตัวของแบรนด์	เช่น	“ธนาคารออมสิน	รัฐบาลเป็นประกัน”

	 2)	จากประโยชน์ของผลิตภัณฑ์	เช่น	“ไวตามิลค์”	ให้โปรตีน	อิ่มสบายท้อง

	 3)	จากการใช้ผลิตภัณฑ์	เช่น	“นีเวีย	ซัน	ไวท์เทนนิ่ง”	ปกป้องเต็มประสิทธิภาพ

	 			ทันที	ไม่ต้องรอ	20	นาที	!

	 4)	จากตัวผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	เช่น	“ยิลเล็ตต์”	สิ่งที่ดีสำาหรับผู้ชาย

	 5)	จากการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง	เช่น	“ทุกหยดซ่า	โซดาสิงห์”	“โซดาช้าง	ซ่าท้าให้

	 			ลอง”

	 6)	จากคุณภาพหรือราคา	เช่น	“สปอนเซอร์”	เครื่องดื่มมีคุณค่า	ราคาน้ำาอัดลม

	 ตัวอย่างสินค้าที่ประสบความสำาเร็จในการสร้าง	Brand	Positioning	ซึ่งก่อให้เกิด

ความได้เปรียบ	สร้างความทรงจำาที่ดีให้กับผู้บริโภค	ทำาให้ผู้บริโภคประทับใจ	เช่น	

 Volvo 	 ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียระดับโลกของประเทศสวีเดน	จุดเด่นอันเป็น

คุณสมบัติเฉพาะตัวที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเสมอมาก็คือ	ความปลอดภัย	

 Gillette			เป็นใบมีดโกนและอุปกรณ์โกนหนวดสำาหรับสุภาพบุรุษ	Gillette	กลาย

เป็นแบรนด์สากลสำาหรับผู้ชายทั่วโลก	เป็นการนำาเอาตัวผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เองมาเป็นจุดขาย

 ผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ และตราช้าง		 เป็นสองคู่แข่งในผลิตภัณฑ์น้ำาดื่มบรรจุขวด	

โซดา	ฯลฯ	ที่ต่อสู้กันทางการตลาด	โดยในระยะหลังมีการพยายามเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

โดยยกเอาจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาเกทับ

	 นอกเหนือจากการสร้าง	Brand	Positioning	แล้ว	การปรับจุดยืนของแบรนด์	

Brand	Repositioning	ก็สำาคัญไม่แพ้กัน	เคยมีการวิเคราะห์กันแล้วว่า	แบรนด์หนึ่งๆ	นั้นจะ

สามารถยึด	Positioning	เดิมไว้ได้แค่ในระยะเวลา	10	ปี	เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา	ทั้งด้านสังคม	เศรษฐกิจ	สภาพแวดล้อม	พฤติกรรมผู้บริโภค	แฟชั่น	ฯลฯ	ดังนั้น	



แบรนด์ที่ได้รับความนิยมในวันนี้	อาจกลายเป็นแบรนด์ที่ตกรุ่นในอีกช่วงเวลาหนึ่ง	ซึ่งช่วง

เวลาดังกล่าวอาจกินเวลานานหรือเพียงชั่วพริบตาก็เป็นไปได้ทั้งหมด

	 การ	Repositioning	ทำาได้หลายวิธี	ทั้งการปรับเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยน

ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์	หรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนทั้งองค์กรหรือเฉพาะตัวบุคคล	

การ	Repositioning	จะทำาให้ผู้บริโภครู้สึกถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์	รู้สึกว่าแบรนด์

ไม่ได้หยุดนิ่ง	เป็นการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของแบรนด์

	 กรณีศึกษาของการ	Repositioning	ที่เด่นชัดมากคือ	“Apple”	แต่ไหนแต่ไร

มา	ส่วนแบ่งทางการตลาดของ	เครื่อง	MacIntosh	ของค่าย	Apple	Computer	เทียบกับ	

PC	ของค่าย	Microsoft ไม่ได้เลย	จนกระทั่งการเข้ามาของ	Steve	Jobs	ที่เข้ามาเปลี่ยน

โฉมหน้าของ	Apple	Computer	ใหม่ทั้งหมด	โดยเปลี่ยน	position	ของตัวเองจากผู้ผลิต

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	มาเป็นการผลิต	LifeStyle	Gadget	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สำาหรับชีวิตประจำาวัน	เช่น	iPhone	iPad	iPod	และยังเปลี่ยนชื่อจาก	Apple	Computer	

เหลือเพียง	Apple	เป็นการเปลี่ยนทั้งภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์	สร้างความแปลก

ใหม่ให้กับผู้ใช้	เพราะ	Steve	Jobs	รู้ดีว่า	Lifestyle	Gadget	สามารถครอบคลุมเกือบทุก

อย่าง	นอกจากนี้การเปลี่ยนดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ก็ยิ่งสร้างความน่าสนใจ	แสดงออกถึงความ

ล้ำาสมัย	ทำาให้ตอนนี้	Apple	ก้าวกลับขึ้นมาทัดเทียม	Microsoft	และอาจจะแซงหน้าไปแล้ว

ด้วยซ้ำา

Repositioning กับห้องสมุด

 สำาหรับในวงการห้องสมุดแล้วก็สามารถใช้วิธี	Repositioning	เพื่อสร้างความแตก

ต่างได้เช่นกัน	โดยภาพลักษณ์ของห้องสมุดในสายตาของคนส่วนใหญ่แล้วมักจะมองว่า	

ห้องสมุดคือสถานที่ที่ต้องเงียบกริบ	อึมครึม	เคร่งเครียด	มีบรรยากาศของการคงแก่เรียน

และอนุรักษ์นิยม	แต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา	ห้องสมุดหลายแห่งในประเทศไทยได้มีการปรับ

เปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัย	ไม่เคร่งเครียด	เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่	กลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ๆ	

และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 TK Park ประกาศว่าตนเองคือ	“อุทยานการเรียนรู้”	แม้จะคงความเป็นห้องสมุด

อยู่แต่มีแนวทางการให้บริการที่แตกต่างจากห้องสมุดโดยทั่วไป	นั่นคือให้อิสระกับผู้ใช้	เน้น

การจัดกิจกรรมเพื่อผู้ใช้	โดยเฉพาะเยาวชน	

 ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยน

ทัศนคติของผู้ใช้บริการโดยที่ยังคงความเป็นห้องสมุดอยู่เช่นเดิม	ห้องสมุดแห่งนี้เริ่มดำาเนิน

การมาตั้งแต่ปี	2518	และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในปี	2547	ทั้งอาคารสถานที่ที่ดูสดใส	การ



ให้บริการที่เพิ่ม	Segment	ต่างๆ	มากขึ้น	บรรยากาศที่ดูไม่เคร่งเครียด	และเปิดบริการ

จนถึงสี่ทุ่ม	ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้เป็นอย่างมาก

 TCDC Resource Center	เป็นห้องสมุดเฉพาะสำาหรับงานสร้างสรรค์และการ

ออกแบบ	เพื่อให้เข้ากับหน่วยงานที่เน้นความคิดสร้างสรรค์	จึงมีการตกแต่งห้องสมุดให้เป็น

แนวโมเดิร์น	แต่ยังคงตอบโจทย์ของผู้ใช้นั่นคือการค้นคว้าหาข้อมูลเช่นเดิม	

 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซอยพระนาง	แต่เดิมนั้นก็คือห้องสมุดประชาชนซึ่งเป็น

บริการของรัฐ	แต่ห้องสมุดประชาชนกลับไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไป	จน

กระทั่งมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่	ห้องสมุดประชาชนหลายแห่งเริ่มสร้างภาพลักษณ์

ใหม่ๆ	เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ	ทั้งการตกแต่งอาคารสถานที่	เพิ่มบริการใหม่ๆ	สร้างสีสันและ

บรรยากาศให้น่าเข้าไปใช้

Brand Awareness

	 คือการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก	จะทำาอย่างไรให้ผู้บริโภคจดจำาและระลึกถึง

แบรนด์	นั่นคือจุดมุ่งหมายสำาคัญประการหนึ่งของการทำาการตลาด	เพราะนั่นหมายถึงว่า

แบรนด์นั้นๆ	จะมีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลือกใช้จากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย	

	 การสำารวจการใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำาวันว่าแบรนด์ใดที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือ

มากที่สุด	ยกตัวอย่างเช่น	แชมพู	ยาสีฟัน	ฯ	เหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปใน

ชีวิตประจำาวัน	แต่เพราะเหตุใดที่แต่ละคนกลับเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่แตกต่างกันไป

	 หรือผลสำารวจ	100	Tops	Brands	จากนิตยสาร	BusinessWeek	ทำาการสรุปผล

สำารวจ	สุดยอด	100	แบรนด์ของโลกเป็นประจำา	ซึ่งแต่ละแบรนด์ล้วนมีคู่แข่งทางการตลาด	

แต่เพราะเหตุใด	ทำาไมสินค้าประเภทเดียวกัน	กลับได้รับความนิยมจากผู้บริโภคต่างกัน

	 คำาตอบที่พอจะสรุปได้ก็คือ	การสร้างความแตกต่างในด้านความรู้สึกให้กับผู้

บริโภค	เช่น	ผงซักฟอกใช้ซักผ้าเหมือนกัน	แต่ผู้บริโภคเลือกซื้อแบรนด์นี้เพราะรู้สึกว่าซักผ้า

ได้สะอาดกว่า	เครื่องดื่มชนิดเดียวกัน	แต่ผู้บริโภคเลือกซื้อแบรนด์นี้เพราะรู้สึกว่าคุ้มค่ากว่า	

เป็นต้น

	 เมื่อเปรียบเทียบกับงานห้องสมุดแล้ว	ห้องสมุดแต่ละแห่งก็คือแบรนด์หนึ่งแบรนด์	

เราจะทำาอย่างไรให้ผู้ใช้จดจำาและนึกถึงห้องสมุดของเราทุกครั้งเมื่อต้องการข้อมูล



3. การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด

 การประชาสัมพันธ์	เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด	เป็นหนึ่งใน

ส่วนผสมของการตลาดที่มีความสำาคัญไม่แพ้ส่วนอื่น	แต่การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด	

(Marketing	Public	Relations)	จะให้ความสำาคัญกับการตลาดและแบรนด์มากขึ้น	ต่างจาก

การประชาสัมพันธ์แบบทั่วไปที่เน้นภาพลักษณ์ขององค์กร	มาเป็นการดำาเนินการอย่างใกล้

ชิดกับการส่งเสริมการตลาด	โดยจะช่วยสนับสนุนและดำาเนินการอย่างสอดคล้องไปกับแผน

กลยุทธ์การตลาดอื่นๆ		

	 ฟิลิป	คอตเลอร์	ปรมาจารย์ด้านการตลาด	ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

เชิงการตลาดไว้	และกลายเป็นแนวคิดที่่นิยมใช้กันคือ

 P = Publication	คือ	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อประเภทต่างๆ

 E = Events	คือ	การจัดกิจกรรมพิเศษ	เช่น	การแสดง	การแข่งขัน	ฯลฯ						

 N = News คือ	การนำาเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

 C = Community Involvement Activities คือ	การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

        I = Identity Media	คือ	การแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร	เช่น	

	 					เครื่องแบบ	นามบัตร	สีสัน	ฯลฯ

       L = Lobbying Activity	คือ	กิจกรรมที่มีความพยายามใช้การโน้มน้าวเพื่อจูงใจ

	 					ให้มีการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ	

       S = Social Responsibility	คือ	กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ทั้งหมดนี้สามารถนำามาประยุกต์ใช้กับห้องสมุดได้เช่นกัน	จากเดิมที่ห้องสมุดมุ่ง

การประชาสัมพันธ์เพียงเพื่อกระจายข่าวสาร	แต่จุดมุ่งหมายที่มากกว่านั้นคือพยายามที่จะ

ให้ผู้ใช้จดจำาแบรนด์	ต้องไม่ลืมว่าโลกทุกวันนี้ห้องสมุดไม่ใช่เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลอันดับ

แรกในใจของผู้ใช้อีกต่อไป	เนื่องจากผู้ใช้มีทางเลือกมากมายในการเข้าถึงข้อมูล	การประชา

สัมพันธ์แบบเดิมๆ	จึงอาจไม่ได้ผลอีกต่อไป	คำาถามสำาคัญก็คือห้องสมุดจะเลือกใช้กลยุทธ

ใดในการเข้าถึงจิตใจของผู้ใช้	นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลแบบเก่าที่ผู้ใช้ไม่ได้ต้องการ

อีกต่อไปแล้ว



4. การนำากลยุทธทางการตลาดมาใช้ร่วมกับห้องสมุด  

 หากเปรียบเทียบห้องสมุดเป็นสินค้าหรือบริการ	ห้องสมุดแต่ละแห่งก็คือแต่ละ

แบรนด์	มีจุดขาย	มีจุดยืน	มีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันออกไปตามแต่ประเภทของห้องสมุด	ผู้

ใช้ห้องสมุดก็คือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ	การดำาเนินกิจการของห้องสมุดสมัยใหม่จึงจำาเป็น

ต้องอาศัยหลักการตลาดเข้ามาช่วย	เนื่องจากสภาพการณ์ปัจจุบัน	ผู้คนเริ่มไม่นิยมเข้าห้อง

สมุด	เพราะมีตัวเลือกอื่นที่สะดวกและง่ายกว่าการเข้ามาใช้บริการ	ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องเร่ง

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

	 กิจการห้องสมุดนั้นไม่ได้ต่างไปจากธุรกิจอื่นๆ	ห้องสมุดแทบทุกแห่งกำาลังตื่นตัว

กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ทันต่อสังคมยุคใหม่	หลังจากที่โลกก้าวพ้นมาแล้วสองยุค

คือ	ยุคของสังคมเกษตรกรรม	และยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม	ปัจจุบันเรากำาลังอยู่ในยุค

ที่สามคือสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร	ซึ่งมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปอย่างสิ้น

เชิง	เช่นเดียวกันกับห้องสมุดที่จำาเป็นต้องพยายามดำารงสถานะเอาไว้ให้ได้ในโลกที่ข้อมูล

ล้นหลาม	ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จำาเป็นต้องอาศัยห้อง

สมุดเป็นแหล่งค้นคว้าอีกต่อไป

	 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ห้องสมุด

ถูกลดบทบาทลง	การถือกำาเนิดของอินเทอร์เน็ตให้เปิดโลกแห่งการค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่าง

สะดวก	รวดเร็ว	และมีจำานวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีห้องสมุดแห่งใดจะสามารถรวบรวม

ไว้ได้	ห้องสมุดจึงถูกเปลี่ยนบทบาทจาก ‘แหล่งค้นคว้า’ เป็นเพียง ‘ห้องอ่านหนังสือ’ 

ปัญหาก็คือห้องสมุดจะทำาอย่างไรต่อไปเมื่อกำาลังถูกลดความสำาคัญลงทุกขณะเช่นนี้

แนวโน้มของการดำาเนินกิจการห้องสมุดโดยใช้หลักการตลาด
	 อันที่จริงห้องสมุดทุกแห่งตั้งแต่ถือกำาเนิดขึ้นก็ใช้หลักการตลาดในการดำาเนิน

กิจการมาช้านาน	เพียงแต่ไม่อาจเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเท่ากับการดำาเนินธุรกิจประเภท

อื่น	แต่ในสภาวะที่ห้องสมุดกำาลังถูกท้าทายจากทางเลือกใหม่ที่ใหม่กว่า	เร็วกว่า	มากกว่า	

ห้องสมุดจึงต้องหันมาใช้กลยุทธทางการตลาดอย่างจริงจังมากขึ้น

	 เมื่อห้องสมุดคือแบรนด์	สินค้าก็คือข้อมูลและการให้บริการ	ลูกค้าก็คือผู้เข้ามา

ใช้บริการ	เมื่อผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งอื่น	ห้องสมุดจึงต้องหาสิ่งมากระตุ้น

หรือชักชวนให้ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการ	ห้องสมุดทุกแห่งในโลกจึงหันมาอาศัยเทคโนโลยีในการ

ดำาเนินกิจการ	จนในยุคหนึ่งเกิดความนิยมในการทำา	ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	หรือ	E-Li-

brary	ซึ่งก็สร้างความเข้าใจผิดๆ	ให้กับผู้ใช้หรือแม้กระทั่งบรรณารักษ์หรือผู้บริหารห้องสมุด



เองก็ยังสับสนว่าอะไรกันแน่คือ E-Library

	 ห้องสมุดบางแห่งสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็น	E-Library	เสียแล้ว	

ทั้งที่จริงนั่นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	การมีเว็บไซต์แล้วเชื่อม

โยงไปยังเว็บต่างๆ	อย่างที่ห้องสมุดหลายแห่งนิยมทำา	ก็ไม่ต่างอะไรไปจาก	Portal	Web	

หรือเว็บที่รวมลิงค์	แตห่้องสมุดจำาเป็นต้องสร้าง Content ขึ้นมาเอง นั่นต่างหากคือจะ

เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง

	 นอกเหนือจากการเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล	ซึ่งห้องสมุดยังทำาหน้าที่นั้นอยู่แต่อาจ

จะถูกลดบทบาทลง	ห้องสมุดจึงต้องสรรหาบริการใหม่ๆ	มาจูงใจผู้ใช้	อาทิ	การปรับบทบาท

เป็นที่ปรึกษาในการค้นคว้าข้อมูล		เพราะแม้ว่าผู้ใช้จะมีทางเลือกมากขึ้นในการค้นคว้า	

แต่อย่างไรเสีย	บรรณารักษ์	ยังคงเป็นผู้ที่ช่ำาชองมากกว่าในการนี้	หรือการให้บริการ

คอมพิวเตอร์หรือเครื่องอำานวยความสะดวกในการค้นคว้า	การปรับเปลี่ยนทรัพยากรห้อง

สมุดให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสามารถใช้งานออนไลน์ได้	เหล่านี้ก็ช่วยให้ผู้ใช้ยังไม่ลืม

ที่จะมาใช้บริการห้องสมุด

	 เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น	การมุ่งมั่น	‘ขาย’	สินค้าหรือบริการของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่

จำาเป็น	แต่การประชาสัมพันธ์หรือสร้างกระแสเพื่อเพิ่มความสนใจให้กับห้องสมุดก็สำาคัญ

ไม่แพ้กัน	ห้องสมุดหลายแห่งจึงเน้นการทำาการประชาสัมพันธ์อย่างมาก	กิจกรรมใหม่ๆ	ที่

กระตุ้นการใช้บริการ	ส่งเสริมการอ่าน	หรือการทำากิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR	:	Corporate	

Social	Responsibility)	ถูกนำามาใช้เพื่อหวังผลในการประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น	ซึ่งกิจกรรมพิเศษ

เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจจากห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น	หมายความว่าห้องสมุด

ต้องไม่หยุดอยู่กับที่ ต้องพยายามแทรกตัวเข้ามามีบทบาทกับสังคมมากขึ้น	ต้องไม่

ใช้วิธีตั้งรับเหมือนแต่ก่อน	ที่รอให้ผู้ใช้บริการเดินเข้ามาหา	แต่ต้องเป็นฝ่ายรุกเข้าหาผู้ใช้

บริการแทน	จึงไม่แปลกที่เราจะเห็นห้องสมุดหลายแห่งทำาการเปลี่ยนนโยบายหรือสร้าง

ภาพลักษณ์ใหม่	(Repositioning	/	Re-Brand)	สร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จัก	(Brand	Awareness)	

ทุ่มโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์	(Advertising)	และอื่นๆ	ที่นำาเอาการตลาดมาปรับใช้เช่น

เดียวกับธุรกิจทั่วไป

ส่วนผสมทางการตลาดเบื้องต้นที่เหมาะสมกับห้องสมุด
	 เหนืออื่นใดห้องสมุดยังต้องคงรักษาเป้าหมายหลักของตนเองไว้เสมอ	ต้องไม่

ลืมว่าเรายังคงเป็น	“ห้องสมุด”	การนำาทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด	หรือ	4Ps	จึงอาจไม่

เหมาะสม	เนื่องจากเน้นที่ตัวผู้ขายหรือตัวกิจการมากกว่าตัวลูกค้า	ซึ่งตรงข้ามกับพันธกิจ

หลักของห้องสมุด	ดังนั้นการเลือกใช้ทฤษฎี	4Cs	จึงน่าจะเหมาะสมที่สุด	เนื่องจากมุ่งเน้น



ไปที่ตัวผู้ใช้เป็นสำาคัญ

 Customer Value	คือต้องตระหนักถึงความต้องการของผู้ใช้	ห้องสมุดจำาเป็นต้อง

ตระเตรียมทรัพยากรให้พอเพียงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด	ห้องสมุด

อาจไม่จำาเป็นต้องมีข้อมูลทุกอย่าง แต่ห้องสมุดจำาเป็นต้องมีทางเลือกให้ผู้ใช้เสมอ 

เช่น	อาจมีบริการยืมระหว่างห้องสมุด	แนะนำาแหล่งค้นคว้าอื่น	หรือการคัดเลือกทรัพยากร

ที่เหมาะสมทั้งรูปแบบและเนื้อหา	เป็นต้น

 Customer Cost ห้องสมุดโดยส่วนใหญ่มักเป็นการดำาเนินกิจการโดยไม่หวังผล

กำาไร	แต่ถึงอย่างไรห้องสมุดก็จำาเป็นต้องการรายได้เช่นกัน	ลำาพังงบประมาณจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดอาจไม่พอเพียง	แต่ต้องไม่ลืมว่าเราไม่อาจแสวงหารายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำาจาก

กิจการห้องสมุดได้	บริการหรือกฎระเบียบใดๆ	ที่เป็นการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้จึงต้องตั้งอยู่

ในอัตราที่เหมาะสม

 Customer Convenience	การสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอย่างง่ายที่สุด

คือการนำาเอาเทคโนโลยีต่างๆ	มาใช้ในกิจการของห้องสมุด	นอกจากจะสร้างความสะดวก

รวดเร็วแล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอีกทางหนึ่งด้วย

 Communication ทุกวันนี้มาตรฐานของห้องสมุดโดยทั่วไปแทบจะเท่าเทียม

กัน	ห้องสมุดขนาดเล็กก็อาจมีคุณภาพเท่ากับห้องสมุดขนาดใหญ่	เนื่องจากการนำาเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน	จึงเป็นการลดช่องว่างในเรื่องของการใช้ทรัพยากรและการ

ให้บริการ	ดังนั้นสิ่งที่จำาเป็นอย่างมากของห้องสมุดยุคใหม่คือเรื่องของประชาสัมพันธ์	การ

เชื่อมโยงกันของข้อมูลทำาให้ผู้ใช้บริการไม่จำาเป็นต้องใช้บริการจากห้องสมุดเฉพาะทางอีก

ต่อไป	การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และดึงดูดใจจึงมีความจำาเป็นเพื่อให้ผู้ใช้เลือก

ที่จะใช้บริการของห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่ง	นอกเหนือจากนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้

บริการก็กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้	ลำาพังเพียงการประชาสัมพันธ์แบบเดิมไม่เพียงพอเสียแล้ว	

ห้องสมุดจำาเป็นต้องแสวงหา	Contents	ของตนเอง	เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ใช้รู้สึกคุ้มค่าและ

เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากห้องสมุด



บทสรุปและแนวโน้มในอนาคต

 การตลาด	มีความจำาเป็นต่อห้องสมุดในยุคปัจจุบันอย่างมาก	ด้วยปัจจัยภายนอก

ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินกิจการหรือการยับยั้งความก้าวหน้าของห้องสมุด	โดยเฉพาะ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	ทำาใหห้้องสมุดไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกสำาหรับผู้

ใช้อีกต่อไป ห้องสมุดยังคงมีความสำาคัญอยู่แต่ไม่ใช่ทางเลือกแรก	เมื่อเป็นเช่นนี้ห้องสมุด

จึงจำาเป็นต้องหาหนทางที่จะให้ห้องสมุดอยู่รอด	ด้วยการนำาเอากลยุทธทางการตลาดที่เคย

ใช้ได้ผลกับกิจการอื่นมาปรับใช้	แต่ต้องเลือกนำามาใช้ให้เหมาะสมเพราะต้องคำานึงเสมอว่า

ห้องสมุดนั้นไม่ใช่กิจการเพื่อแสวงหารายได้หรือผลกำาไร	

	 ขณะเดียวกับที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว	บรรณารักษ์ผู้ให้บริการ

ก็จำาเป็นต้องตามให้ทันต่อกระแสโลก	แม้ว่า	New	Media	ต่างๆ	อาจเข้ามามีบทบาทหรือ

แม้แต่เข้ามาแทนที่ห้องสมุดได้	แต่ห้องสมุดก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเทคโนโลยีนั้น	หากต้อง

คิดว่าจะนำามาประยุกต์ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการของห้องสมุดและผู้ใช้บริการ

อย่างสูงที่สุด

	 ในอนาคตอันใกล้นี้ห้องสมุดจะถูกเปลี่ยนสถานะจากแหล่งค้นคว้าข้อมูล	กลาย

เป็นเพียงสถานที่จัดเก็บข้อมูล	หรือบางแห่งอาจกลายเป็นเพียงที่อ่านหนังสือเท่านั้น	ห้อง

สมุดหลายแห่งเริ่มประสบปัญหานี้แล้ว	แต่นั่นไม่ใช่จุดจบของห้องสมุด	ห้องสมุดยังคงอยู่

ได้	เพียงแต่พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้ใช้เปลี่ยนไป	ดังนั้นห้องสมุดจึงอาจปรับเปลี่ยน

เป็น	Library	Common	คือปรับตัวเองให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้มากกว่าจะเป็นแหล่งค้นคว้า	

ห้องสมุดต้องอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้ใช้	เพราะผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องรอรับ	

Knowledge	แต่เพียงอย่างเดียว	แต่สามารถเรียนรู้	สร้าง	หรือแลกเปลี่ยน	Knowledge	แก่

กันได้อย่างเสรี	ห้องสมุดจะต้องตอบสนองในด้านต่างๆ	เพื่อการเรียนรู้อย่างเสรีนี้อย่างเต็ม

ที่	โดยอาจจัดเตรียมเรื่องของสถานที่	อุปกรณ์	และบรรณารักษ์ที่ต้องปรับตัวเองให้กลาย

เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลมากกว่าจะคอยให้บริการค้นคว้าเหมือนเช่นแต่ก่อน	และแน่นอน

ว่าสิ่งที่บรรณารักษ์ยุคใหม่ต้องพัฒนามากที่สุดคือความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเอง



 ผมจำาได้ว่าเมื่อซัก 2-3 ปีก่อน บรรดากูรูทั้งหลายฟันธงว่าสื่อออนไลน์จะ

ครองโลก พอถึงสิ้นปีทีไรก็จะมีการพยากรณ์กันว่าเทรนด์ปีหน้าสื่อออนไลน์มาแน่ๆ 

พูดอยู่อย่างนี้ติดๆ กันมา หลายปีแล้ว ซึ่งผมว่าไม่ต้องพูดแล้วก็ได้ เพราะยุคของ

สื่อออนไลน์มันมาถึงตั้งนานแล้ว และมันก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำาวันของทุกคนไป

เรียบร้อย แล้วกับงานห้องสมุดล่ะ มันจำาเป็นแค่ไหน

	 ก่อนอื่นผมอยากจะลองถามย้อนกลับไปก่อนว่าเราเข้าใจสื่อออนไลน์มากแค่ไหน	

อะไรคือสื่อออนไลน์	เราใช้มันเพื่ออะไร	กลุ่มเป้าหมายคือใคร	แล้วใครเป็นผู้ควบคุมดูแล	

จำากันได้ไหมครับเมื่อหลายปีก่อนวงการห้องสมุดเห่อกันมากกับคำาว่า	ห้องสมุดดิจิตอล 

ตกลงมันคืออะไรครับ	หลายคนคิดไปว่าก็คือการนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงาน

ห้องสมุดก็เป็นห้องสมุดดิจิตอลแล้ว	บางคนก็ไปให้ความสำาคัญกับทรัพยากรหรืออะไรที่

เป็นดิจิตอล	บางคนก็รื้อเว็บไซต์ใหม่ให้ดูทันสมัย	สรุปว่าห้องสมุดส่วนใหญ่ก็ยัดทุกสิ่งอัน

ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์	(จำาพวก	E	โน่น	E	นี่)	เข้ามาในห้องสมุดแล้วก็ประกาศว่าฉันคือห้อง

สมุดดิจิตอล

	 แต่พอเปิดเข้าไปดูก็เห็นมีแต่ลิงค์	ลิงค์	แล้วก็ลิงค์	เจออันนั้นดีอันโน้นดีก็เอามาผูก

เข้ากับเว็บห้องสมุด	จนกลายเป็นเว็บท่า	(Portal	Web)	แบบนี้ผมค้นใน	google	เอาก็ได้ครับ

	 บางคนก็เถียงว่านี่ไง	มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วย	ผมเคยเจอนะครับ	เมื่อลอง

ติดต่อไปถามความคืบหน้ากลับได้คำาตอบว่าไม่ได้รับเรื่อง	เพราะยังไม่ได้เปิดเช็คในระบบ	

อ้าวคุณพี่…แล้วจะมีบริการอิเล็กทรอนิกส์ไปทำาไมล่ะครับผม

	 พอมาถึงยุคที่อะไรก็เชื่อมถึงกัน	สื่อออนไลน์ก็กลายเป็นอีกกระแสหลักที่ห้องสมุด

จะพลาดไม่ได้	ซึ่งก็ย้อนไปคำาถามข้างต้นนั่นแหละครับว่าตกลงเราเข้าใจมันดีแค่ไหน	หรือ

ว่าจำาเป็นต้องมี	ไม่งั้นไม่ทันยุค	ใครๆ	เขาก็เฟซบุ๊คกัน	เราก็ต้องมี	แบบนี้รึเปล่า

	 มีกูรูท่านหนึ่งพูดไว้น่าสนใจเชียวครับ	เขาบอกว่า	“คนไทยใช้ Social Media ได้ 

… แต่คนไทยใช้ไม่เป็น”

 “ใช้ได้”	กับ	“ใช้เป็น”	นี่คนละเรื่องกันนะครับ

สื่อออนไลน์ จำาเป็นแค่ไหนกับห้องสมุด



	 ผมเองก็ไม่ใช่จะเก่งกาจมาจากไหน	บางท่านอาจเห็นต่าง	แต่เอาเป็นว่าผมจะขอ

สรุปความตามประสบการณ์และมุมมองของผมเกี่ยวกับการใช้เจ้าสื่อออนไลน์ซึ่งอาจจะไม่

เพียงแค่ใช้สำาหรับงานห้องสมุดเท่านั้น	แต่รวมไปถึงการใช้ในชีวิตประจำาวันของเราด้วย

 จะโพสต์เรื่องอะไร คิดให้ดี เราโพสต์ในฐานะอะไร เพราะสิ่งที่โพสต์มีผลต่อ

ตัวเราและองค์กร	จำากรณีของคุณปู่คนนั้นได้ไหมครับ	หรือจะคุณแอร์คนนั้น	หรือจะดารา

คนนั้น	อย่าลืมว่าที่เราโพสต์ลงไปมันไม่ได้เห็นกันแค่คนหรือสองคน	มันเห็นกันทั่วโลกนะ

ครับ	คุณกำาหนดเครือข่ายของคุณไว้รึเปล่าว่าจะให้ใครเห็นบ้าง	ถ้าเป็นของคุณเองก็ช่างปะ

ไร	แต่ถ้าเป็นขององค์กรก็จงระวังให้หนัก	ถึงอย่างนั้นต่อให้เป็นของส่วนตัวก็อันตราย	อย่าง

คุณแอร์คนนั้นเขาก็โพสต์ลงในเพจส่วนตัว	แต่เขาเป็นคนขององค์กร	สิ่งที่เขาทำามีผลต่อ

องค์กร	การกำาหนดสิทธิ์ในการใช้งานสื่อออนไลน์ขององค์กรก็สำาคัญ	ไม่ใช่ว่าใครจะโพสต์

ก็ได้	เพราะมันหมายถึงภาพลักษณ์ด้วย

 ไม่รู้จะโพสต์อะไรก็ไม่ต้องโพสต์ เคยเห็นเฟซบุ๊คของบางที่โพสต์เรื่อยเปื่อยมาก	

อรุณสวัสดิ์	ราตรีสวัสดิ์	หลับฝันดีนะ	สิบวิธีลดหุ่น	อากาศเย็นแล้วนะใส่เสื้อหนาๆ	ด้วย	

เป็นห่วง	ฯลฯ	พวกนี้เอาไปโพสต์ในเพจของคุณครับ	อย่าเอามาโพสต์ในเพจขององค์กร	

มันไม่เข้ากัน	แล้วยังทำาให้ดูเลอะเทอะ	เขาจะมองได้ว่าองค์กรนี้เป็นอะไร	ไร้สาระรึเปล่า	

ข้อความแบบนี้มันเหมาะสำาหรับบางแบรนด์ครับ	ดูก่อนว่าแบรนด์คุณคืออะไร	ถ้าไม่รู้จะ

โพสต์อะไรก็ไม่ต้อง

 จะใช้สื่อออนไลน์ทำาอะไร ประชาสัมพันธ์รึเปล่า	ให้ข้อมูลความรู้รึเปล่า	ขาย

ของรึเปล่า	เอาให้แน่	อย่าให้มันเลอะเทอะ	ถ้ามั่วมากๆ	เขาก็เลิกติดตามเราได้เลย	ไปตาม

เพื่อนฝูงเขาดีกว่า	ถ้าจะสื่อสารในนามขององค์กรน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์	หรือจะ

ประชาสัมพันธ์ก็จัดไป	ถ้านึกไม่ออกว่าจะใช้ทำาอะไรก็ไม่ต้องมี	ผมเห็นมาแล้วหลายองค์กร



ตั้งเฟซบุ๊คขึ้นมาแล้วก็ปล่อยร้าง	มีคนเข้ามาสอบถามก็ไม่การโต้ตอบ	เพราะแอดมินหาย

ไปไหนไม่รู้	บางแห่งโพสต์ล่าสุดห่างกันเป็นเดือนเป็นปี	แบบนี้ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	

แสดงว่าไม่มีความรับผิดชอบ

 แม้จะใช้สื่อออนไลน์ในนามส่วนตัวก็ต้องระวัง อย่าลืมว่ามันสื่อถึงกันได้หมด	

เพื่อนก็ได้	เพื่อนของเพื่อนก็ได้	หรือบางครั้งถ้าลืมตั้งค่า	คราวนี้ใครๆ	ก็เห็นคุณได้	ทำา

อะไรลงไปมันจะส่งผลถึงองค์กรที่คุณอยู่	ถ้าคุณรับผิดชอบได้ก็ช่างคุณ	แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้อง

ระวัง	การโพสต์อะไรเล่นๆ	บ่อยครั้งอาจทำาให้คนนอกที่เขาเห็นจะมองว่า	องค์กรนี้มันไม่

ทำางานทำาการกันรึไง	โพสต์เล่นกันทั้งวัน	ถ้ามีเวลามาโพสต์เล่นก็แสดงว่ายังมีเวลาว่างพอ

จะทำางานเพิ่มได้นะคุณ

 การแชร์เป็นเรื่องปกติ แต่อย่าบ่อย	การใช้งานเฟซบุ๊คเป็นที่นิยมเพราะมีอะไร

ให้เราใช้งานได้มากกว่าสื่ออื่น	บางองค์กรไม่มี	contents	ก็ไม่เป็นไร	หาแชร์เอาในเฟซบุ๊ค

ก็ได้	แต่อย่าสักแต่ว่าแชร์	ดูด้วยว่าไปกับองค์กรหรือไม่	ซึ่งความจริงแล้วถ้าองค์กรไหนบอก

ว่าตัวเองไม่มี	contents	ก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ะ

 อย่าโพสต์ถี่จนเกินไป	รู้ไหมว่ามันจะทับซ้อนกันไปเรื่อยๆ	แล้วใครจะมาไล่ดู	

Time	Line	ย้อนหลังกันนานๆ	ดังนั้นควรทิ้งระยะสักหน่อย	เคยเห็นบางที่กระหน่ำาโพสต์

ราวกับตายอดตายอยาก	มันก็เรียงกันเป็นพรืด	ถ้า	contents	น่าสนใจก็แล้วไป	ถ้าไม่เอา

ไหนมันพาลให้รำาคาญ

 ถ้าจะขายก็ขาย ไม่ต้องทำาเนียน	ถ้าเนียนไม่ได้จริง	เรามักได้ยินว่าถ้าคิดจะ

โฆษณาในสื่อออนไลน์ก็ต้องทำาให้เนียน	เขาจะได้ไม่คิดว่าเรามุ่งขายจนเกินไป	แต่บางที่

ทำาได้ไม่เนียน	สมัยนี้แล้วจะขายก็บอกเลยว่าจะขายละนะ	คนที่เขาเห็นถ้าสนใจเขาก็ตาม	

ถ้าไม่สนเขาก็ข้าม	ถ้าทำาเนียนแล้วเขามารู้ทีหลังจะเสียความรู้สึก	อย่าล่อให้เขาคลิกเข้ามา

แล้วเสียอารมณ์	องค์กรจะดูไม่ดีไปเปล่าๆ



	 นี่คือตัวอย่างเล็กๆ	น้อยๆ	เท่าที่ผมเจอมากับตัวเอง	ผมว่ามันปรับใช้กับงานห้อง

สมุดได้	ห้องสมุดเกือบทุกแห่งไปปรากฏตัวบนสื่อออนไลน์หมดแล้วล่ะครับ	แต่จะแสดงตัว

ตนในภาพลักษณ์ไหนก็ขึ้นกับแต่ละที่	ผมคิดว่าเกือบทั้งหมดนั้นใช้เพื่อการสื่อสารกับผู้ใช้

มากกว่าอย่างอื่น	รองลงมากคือการจัดกิจกรรมออนไลน์	ส่วนการให้บริการนั้นผมยังเห็นว่า

น้อย	อาจเป็นเพียงการให้ความรู้หรือตอบคำาถามที่ไม่ซับซ้อนนัก	การถ่ายโอนข้อมูลให้ผู้ใช้

นี่ยิ่งลำาบากเข้าไปใหญ่	ระวัง	พ.ร.บ.	ลิขสิทธิ์ให้ดีนะครับ

 ลองคิดกันดูนะครับว่าคนที่เป็นแฟนห้องสมุดเขาต้องการอะไรจากเรา ไม่ใช่

เพื่อนเขา ไม่ใช่ญาติเขา แล้วเราจะให้อะไรเขา หรือเขาจะสนใจอะไรเรา เวลาเราได้

ข้อมูลขยะจากแบรนด์ต่างๆ เรายังรำาคาญเลยใช่ไหม ดังนั้นจงใช้สื่อออนไลน์ให้เกิด

ประโยชน์ครับ หา Contents ให้เจอก่อน แล้วค่อยโพสต์ จำาไว้ครับ คิดก่อนคลิก คลิก

แล้วต้องรับผิดชอบด้วยล่ะ อย่าลืม

เผยแพร่ใน StangLibrary blog เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
http://Stanglibrary.wordpress.com



ประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์
กับงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

 เรามักจะชอบพูดกันเสมอว่าให้นำาเอาสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มา

ประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย อีกทั้งมันยังมีประโยชน์อย่างเช่น

สามารถกระจายข้อมูลได้ในวงกว้าง เขาถึงผู้ใช้ได้อย่างอิสระ ไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วก็ยก

เหตุผลโน่นนี่มากมายมาประกอบ แต่ลองย้อนมาถามตัวเองกันหรือยังว่าแล้วสิ่งที่จะ

สื่อออกไปนั้นคืออะไร

	 ห้องสมุดโดยส่วนใหญ่มักจะใช้	Social	Media	ไปกับงานประชาสัมพันธ์	ซึ่งนั่นก็

ถูกครับ	และอาจจะเป็นอย่างเดียวที่ห้องสมุดจะสามารถทำาได้บนสื่อออนไลน์	หากแต่คำาว่า	

“ประชาสัมพันธ์”	ควรจะมีความหมายที่มากไปกว่าแค่การบอกว่าห้องสมุดมีกิจกรรมอะไร	

มีทรัพยากรอะไร	สิ่งหนึ่งที่ห้องสมุดทำาได้และควรทำาคือการสอดแทรกเนื้อหาสาระลงในไป	

“สาร”	ที่เรา	“สื่อ”	ไปถึงผู้ใช้

	 ผมเห็นบ่อยๆ	ว่าหลายองค์กรนิยมออกสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทจุลสาร	

จดหมายข่าว	และส่วนใหญ่เนื้อหาก็มักจะหนีไม่พ้นกิจกรรมต่างๆ	ที่องค์กรได้ทำา	อย่าง

กิจกรรม	5ส.	ไปบริจาคผ้าห่มให้คนดอย	ไปช่วยพระกวาดลานวัด	ไปบริจาคสิ่งของให้ที่นั่น

ที่นี่	ก็คือกิจกรรม	CSR	ทั้งหลายแหล่	หรือไม่ก็กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรนั้นๆ	ถามว่า

แบบนี้ผิดด้วยเหรอ	ไม่ผิดหรอกครับ	ถูกต้องแล้วด้วย	เพราะมันก็คือการบอกว่าองค์กรของ

เราทำาอะไรอยู่บ้าง	เป็นการประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่า	Who	am	I?

	 แต่ว่าทำาไมไม่พลิกมามองในมุมของผู้รับบ้างล่ะครับ	อย่างผมนี่เวลาอ่านจุลสาร

พวกนี้ผมก็จะตั้งคำาถามต่อว่า	...	แล้วไง?

	 เอาล่ะผมทราบแล้วว่าคุณทำากิจกรรมอะไร	แต่สาระสำาคัญอยู่ตรงไหน	ถ้าแค่

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	วิธีนี้ผมว่ามันเก่าไปแล้วครับ	อ่านเสร็จเขาก็โยนทิ้ง	เผลอๆ	



ไม่ทันเปิดอ่านด้วยซ้ำา	พลิกๆ	ดูสองทีก็ทิ้งได้เลย	ทำาไมเราไม่ทำาอะไรที่มีมีสาระข้อมูลให้คน

เขาประทับใจ	อยากจะอ่านต่อโดยไม่รีบโยนทิ้งกันล่ะครับ	จะทำาออนไลน์ก็ได้นะครับ	แต่

เป็นการออนไลน์ที่คนอ่านเขาเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่าเข้ามาดูเข้ามาอ่าน	ไม่ใช่ว่าคลิกเข้ามา

แล้วเจอแค่รูปกิจกรรมแล้วก็บรรยายอย่างเชยๆ	ว่าไปใคร	ไปทำาอะไรกัน	วันไหน	ที่ไหน

	 ปัญหาที่มักจะเจอบ่อยๆ	สำาหรับองค์กรที่เริ่มจะเอาสื่อออนไลน์มาใช้นั่นก็คือ	“ก็

ไม่รู้จะโพสต์อะไร”	อ้าว	แล้วแบบนี้คุณจะใช้สื่อออนไลน์ทำาไมล่ะครับ	จริงมั้ย

	 ขออนุญาตยกตัวอย่างสื่อออนไลน์ยอดนิยมอย่าง	Facebook	ผมลองเปิดดูเล่นๆ	

เอาแค่ห้องสมุดก็ได้	พบว่าหลายแห่งทำาได้ดีทีเดียวครับ	แต่หลายแห่งก็ออกทะเล	ไม่มี

เนื้อหาที่จับต้องได้คือโพสต์ไปเรื่อยราวกับเป็นเพจส่วนตัว	แต่ปัญหาใหญ่ที่ผมอนุมานเอา

เองก็คือปัญหาที่ผมเอ่ยไว้เมื่อกี้นั่นล่ะครับ	คือแอดมินเขายังไม่รู้ว่าจะโพสต์อะไร	ผมจึงขอ

อนุญาตสรุปง่ายๆ	ดังนี้

 หา Contents ให้เจอ	ถ้าบอกว่าไม่มี	Contents	ก็ต้องพิจารณาสองประเด็นครับ	

อย่างแรกคือตัวแอดมิน	ว่าทำาไมถึงหาไม่ได้	ทั้งที่มีหน้าที่รับผิดชอบ	กับอย่างที่สองคือตัว

องค์กร	ทุกองค์กรมีเนื้อหาสาระครับ	ถ้าบอกว่าไม่มี	องค์กรนั้นก็สมควรถูกพิจารณาได้แล้ว	

ถ้าเป็นห้องสมุดยิ่งแล้วใหญ่	ถ้าโพสต์แค่เวลาเปิด-ปิด	กับกิจกรรม	ก็อย่าใช้	Social	Media	

เลยครับ	Contents	มากมายใกล้ตัวคุณแท้ๆ	แนะนำาหนังสือวันละเล่มยังได้เลย	หรือไม่ก็

ค้นคว้าหาข้อมูลมานำาเสนอสิครับ	อย่าให้เสียชื่อว่าเป็นห้องสมุด

 แชร์ได้แต่อย่าบ่อยเกิน การแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์เป็นเรื่องปกติครับ	ข้อมูล

ดีๆ	มีให้อ่านเพียบ	แต่ถ้าคุณคิดแต่จะแชร์ท่าเดียว	แบบนี้ผมว่าภาพลักษณ์องค์กรดูจะไม่

ค่อยดีนะครับ	พยายามสร้าง	Contents	ของตัวเองบ้าง	อยู่ในห้องสมุดก็อย่าให้เสียชื่อ

ครับ อ่านหนังสือบ้าง เอาเวลาแชทมาอ่านสาระดีๆ	ในอินเทอร์เน็ตบ้างก็ดี	แล้วก็ลอง

หา	Contents	ของห้องสมุดให้เจอครับ

คนที่เขาอุตส่าห์	add	จะได้รู้สึกว่าคุ้มค่าที่เข้ามาดู



กลั่นกรองเรียบเรียงออกมา	แชร์แบบมีกึ๋นหน่อย	ไม่ใช่ก็อปมาวางอย่างเดียว	เรามักจะ

รณรงค์ให้อ่านกันมากๆ	แต่ไม่รณรงค์ให้เขียนหรือถ่ายทอด	คุยเล่นหรือเขียนพร่ำาเพ้อลง 

facebook ได้ทุกบ่อย ลองหันมาเขียนอะไรที่มีประโยชน์บ้างท่าจะดีกว่านะครับ	ผม

เจออยู่เพจหนึ่ง	ใช้วิธีแชร์ข้อมูลจากเว็บหนึ่งมาทั้งดุ้น	คือเว็บนั้นมีอะไรเขาก็แชร์มาหมด	

ไม่มีข้อมูลอื่นใดเลยนอกจากแชร์เว็บนี้	สงสัยจะปลื้มเว็บนี้มากแน่ๆ

 แยก fanepage กับ personal page	สำาหรับ	facebook	บางแห่งยังไม่ได้เปลี่ยน

เป็น	fanpage	แนะนำาว่าเปลี่ยนเสียนะครับ	หรือถ้าจะคงใช้เป็น	personal	page	แบบเดิมก็

ไม่ผิด	แต่คุณจะควบคุมลำาบากหน่อย	และจะไม่สามารถดูสถิติการเข้าชมได้	แต่เหนืออื่นใด

คือการใช้งาน	แยกให้ออกว่าอะไรคือเรื่องส่วนตัว	อะไรคือความเห็นส่วนตัว	อะไรคือข้อมูล

จากองค์กร	และโพสต์ให้ถูกที่

 หมั่นตรวจดูสถิต	ิSocial	Media	ทุกชนิดเขาจะมีฟังก์ชั่นเก็บสถิติให้เรา	อย่าง

หน้า	fanpage	ของ	facebook	เขาจะสรุปให้ว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปมีคนเห็นกี่คน	คอมเม้นท์กี่

คน	แชร์กี่คน	เช็คดูช่วงเวลาที่โพสต์ด้วยนะครับว่าเวลาใดที่คนเข้ามาดูมากสุด	แสดงว่าช่วง

เวลานั้นคือเวลาทอง	หรือถ้าเป็น	weblog	เขาจะเก็บสถิติละเอียดเลยว่าบทความใดมีคน

อ่านมากสุด	และถ้าเราใส่	tag	ในบทความด้วยก็จะดี	tag	พวกนี้คือคำาที่ผู้คนเขาใช้ค้น	ถ้า	

tag	ใดมีสถิติมากแสดงว่าคนสนใจเรื่องนั้นมาก	เราก็ต้องยิ่งกระหน่ำาตามกระแสด้วย

 ความเหมาะสมกับคาแร็คเตอร์องค์กร ถ้าแอดมินห้องสมุดโพสต์ซารังเฮโยลง

บนเพจของห้องสมุดจะเกิดอะไรขึ้นครับ	เอาล่ะมันอาจจะดูน่ารักดี	เป็นกันเองดี	แต่เราคือ

ห้องสมุดนะครับ	ยิ่งถ้าเป็นห้องสมุดสถาบันการศึกษานี่ยิ่งไปกันใหญ่	ถ้านั่นคือสไตล์หรือ

คาแร็คเตอร์ของห้องสมุดของคุณก็เอาเถอะ	แต่เชื่อผมเถอะว่าอย่าถี่นัก	ยังไงเสียห้องสมุด

เวลาเห็นห้องสมุดหรือกระทั่งหน่วยงานไหน

ที่โพสต์อะไรแบบนี้	แล้วรู้สึกยังไงครับ



ก็ยังต้องคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ	บางคนใช้	Line	โพสต์	ก็ใส่สติ๊กเกอร์ซะเลอะเทอะ	โอย	

ห้องสมุดแบบไหนกันนี่	พอเพียงดีกว่าครับ

 สุดท้ายแล้วหน้าตา Social Media ของห้องสมุดจะออกมาเป็นเช่นไรก็ขึ้น

กับนโยบายและการพิจารณาของผู้ปฏิบัติงานนั่นล่ะครับ ผมเชื่อสุดใจว่าทุกท่านล้วน

มีความจริงใจในการทำางานที่จะมุ่งทำาประโยชน์ให้หน่วยงาน แต่บางครั้งก็เพลินไป

หน่อยไงครับ ลืมนึกถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 

ผมว่าลองกลับมาทบทวนกันใหม่อีกครั้งดีกว่าครับ บางแห่งพอนำา Social Media มา

ใช้ก็ทุ่มเวลาไปกับมัน แล้วก็ละเลยฐานที่มั่นหลัก คือ เว็บไซต์ของห้องสมุด Social 

Media มันก็แค่เครื่องมือในการส่งผ่าน Contents ไปสู่ผู้รับ สร้าง Contents ให้มั่นคง

ก่อนดีกว่าครับ จากนั้นเมื่อเรานำา Social Media มาใช้ มันจะง่ายขึ้น จะได้ไม่มีปัญหา

ว่า ไม่รู้จะโพสต์อะไร อีกต่อไป

เผยแพร่ใน StangLibrary blog เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
http://Stanglibrary.wordpress.com

โดย อภิชัย อารยะเจริญชัย
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