กรณีศึกษา สํานักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. โครงสรางการบริหารงานสื่อสารองคกร
หนวยสื่อสารองคกร อยูในงานบริหารทั่วไป มีเจาหนาที่สื่อสารองคกร 1 คน จบสาขาประชาสัมพันธ
และมีคณะกรรมการจากฝายตาง ๆ เขารวมประมาณ 10 คน
2. นโยบายและกลยุทธการสื่อสารองคกร

รวบรวมความตองการ จัดทําแผนการสื่อสาร ดําเนินการตามแผน ติดตามและประเมินผล วิเคราะห
และสรุปผล
2.1 มีการกําหนด และแบงแยกกลุมเปาหมาย(ลูกคา)ทีช่ ัดเจน
2.2 การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ จะมุงประโยชนผูรับบริการเปนหลัก
2.3 การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ สวนหนึ่งจะไดมาจากคําถามของลูกคา ที่ไดมาจากหลาย
ชองทาง (e-Mail, Website, Line OA, Facebook, Instagram, Appication) ตัวอยาง ผูใชพบ
ปญหาอะไรเมื่อรับบริการ เปนตน
2.4 การดึงคนดัง (นักศึกษา, อาจารย) เขามารวมกิจกรรมประชาสัมพันธ ชวยใหยอดสูงขึ้น
2.5 ประชาสัมพันธผาน Mobile Application CU Next โดย Application จะแบงกลุมผูใชออกเปน
2 กลุม คือ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีการแบงกลุมนักศึกษาออกเปนระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก และแบง
ออกเปนคณะ สามารถนําขาวของหองสมุด ไปประชาสัมพันธใน Application ได
2.6 ใช Application ในการเขาใชหองสมุดได
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3. ซอฟตแวรที่ใช
3.1 Canva เว็บไซตทํากราฟฟก ใชงานงาย
3.2 Freepik Pro เว็บไซตดาวนโหลดกราฟกแบบ Vector และ Raster ฟรีและเสียเงิน
4. ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
4.1 กําหนด KPI มุงเนนการเผยแพรเนื้อหา/สัปดาห/จํานวนครั้ง
4.2 จัด Facebook Live ใหไดในทุกสัปดาห
4.3 Post เดือนละ 5 โพส โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบริการของหองสมุด
5. ผลการทํางาน
5.1 ประชาสั ม พั น ธ ผ า นช อ งทาง Facebook เป น ระยะเวลา 1 ป จํ า นวน Reach ดี ขึ้ น (Reach
1,XXX,XXX)
5.2 Facebook Live มีคนดูนอย ยอนหลัง แตมคี นมาดูซ้ําเยอะกวา (ชวงเวลาในการ Live มีผลเยอะ
ควรเลือกเวลาไมชนกับเหตุการณสําคัญ หรือเพจใหญ Live)
6. ความทาทายเชิงยุทธศาสตรดานการสื่อสารองคกร
6.1 ตื่นตัวอยูเสมอ พรอมรับขาวสารใหม ๆ เสมอ (นอกเวลางาน)
6.2 จัด Facebook Live ทุกสัปดาห Content ผลิตไมทัน
6.3 เนื้อหาในการประชาสัมพันธ ตรงความตองการผูใชหรือไม (ปง/แปก)
6.4 ชองทางการรับสื่อที่เปลี่ยนไป เชน การมาของ Tiktok

3

กรณีศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. โครงสรางการบริหารงานสื่อสารองคกร
งานสื่ อสารเป น หน ว ยงานหนึ่ ง ในสัง กั ดฝ ายเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ภายใตการกํา กั บ ดู แลของรอง
ผูอํานวยการดานบริหารและวิเทศสัมพันธ ซึ่งฝายเทคโนโลยีการศึกษา แบงเปน 2 หนวยงาน ไดแก หนวย
บริการเทคโนโลยีการศึกษา และหนวยบริการวิชาการและประชาสัมพันธ ประกอบดวย บุคลากรภายในฝาย
จํานวน 8 ราย

2. องคกรใหความสําคัญกับการสื่อสารอยางไรและมีแนวทางการดําเนินงานอยางไร
จุดประสงคของการสื่ อสาร คือ สรางการรับรู เกิดความเขาใจและสร างแรงจูงใจบางอยางที่ เ รา
ตองการ เพื่อนําสูผลตอบรับในแบบที่หองสมุดตองการใหผูใชบริการไดรับรู เชน เมื่อหองสมุดมีบริการใหม
หองสมุดก็ตองการใหมีผูใชรับรูถึงบริการใหมและเขามาใชบริการ
ขอบเขตด า นการสื่ อ สาร ขอบเขตแรก คื อ การสื่ อ สารในงานบริ ก ารหลั ก 2 แบบ คื อ บริ ก าร
ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ตึก หอง หรืออุปกรณทั้งหลายที่อํานวยความสะดวก
ใหกับนิสิต นักศึกษา และสวนงานบริการอื่น ๆ หรือกิจกรรมที่จัดนอกเหนือจากงานบริการหลักถือเปนการ
สงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศและสงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก และขอบเขตที่สอง คือ การสื่อสารที่
สงเสริมภาพลั กษณ องค กรที่เ กี่ ยวข องกั บนโยบายและวิสัย ทัศนของผูบ ริห าร รวมถึงการสรางภาพลั กษณ
เจาหนาที่บรรณารักษณที่เปนมิตรและมีความเชี่ยวชาญในหนาที่
กลุมเปาหมายหลักในงานดานการสื่อสาร คือ อาจารย นักวิจัย นิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และเปาหมายรองคือ บุคคลภายนอก เพราะยังไมมีงานบริการที่รองรับมากนักสําหรับบุคคลภายนอก
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3. ตนแบบหรือตัวอยางงานดานการประชาสัมพันธ

ต น แบบงานด า นการประชาสั ม พั น ธ ข องสํ า นั ก หอสมุ ด กลางเกษตรศาสตร คื อ หอสมุ ด แห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพราะมีความทันกระแสและนํามาปรับใชใหเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได ซึ่งทางหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเขาไปศึกษาดูงานของหองสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดพูดคุยปรึกษากับทางทีมงานดานประชาพันธและไดรับความรูรวมถึงมุมมอง
ใหม ๆ และนําความรูที่ไดนั้นมาประยุกตกับงานดานประชาสัมพันธของหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบและมุมมองใหมเพื่อใหนิสิตเขาถึงหองสมุดไดงายมากขึ้น
งานดานการประชาสัมพันธของสํานักหอสมุดกลางเกษตรศาสตร ทางหองสมุดจะอิงกับเรื่องฮิตติด
กระแสในชวงนั้นมาปรับใหเขากับงานบริการของหองสมุดแลวประชาสัมพันธลงเพจเฟสบุคของหองสมุด โดย
กระแสที่นํามาปรับใช เชน เพลงฮิต, คําไลฟโคช หรือกระแสของภาพยนตรในชวงนั้น ๆ
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4. นโยบายและกลยุทธการสื่อสารองคกร

กลยุทธการสื่อสารของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีดังนี้
4.1 แบงกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมเปาหมายหลัก คือ อาจารย นักวิจัย นิสิตบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับ
ปริญญาตรี และกลุมเปาหมายรองบุคคลภายนอก
4.2 ระบุบริการตามความตองการ มี 2 สวน คือ ความตองการที่สอบถามผานชองทางการสื่อสาร
ตาง ๆ เชน โซเชียลมีเดีย, โทรศัพท และการพูดคุยเผชิญหนากัน และความตองการที่ตองการใหหองสมุดทํา
บริการเพิ่ม เพื่อสนับสนุนความตองการผูใช เชน แบบสอบถามความตองการ, กิจกรรม Focus Group หรือ
กิจกรรม Road Show พบปะพูดคุยกับผูบริหารของคณะวิชาตาง ๆ
4.3 ระบุชองทาง คือ ชองทางการสื่อสารที่ผูใชสามารถติดตอสื่อสารกับหองสมุดได คือ Website
สํ า นั กหอสมุ ด ฯ, Line Official Account, Facebook สํานักหอสมุดฯ, Facebook คณะ/สถาบั น , Booth
กิจกรรม, Roadshow และ สื่อในที่ตั้ง
4.4 รูปแบบของสื่อสําหรับกลุมเปาหมาย ที่เหมาะกับชองทางการสื่อสาร เชน การออกแบบภาพนิ่ง,
ภาพเคลื่อไหว หรือวิดีโอ
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กลยุ ทธ ใ นการทํ า เนื้ อหาการประชาสัมพัน ธที่ทําเฉพาะสําหรับ แตละคณะ เชน การทํา TOP10
ฐานขอมูลยอดฮิตของแตละคณะ ซึ่งทําใหเพจเฟสบุคของคณะวิชาทําการแชรเนื้อหาที่หองสมุดประชาสัมพันธ
การสื่อสารของหองสมุดกับหนวยงานอื่นนั้นมี 2 แบบ คือ ชองทางแรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจัดกลุม
การประชาสัมพันธสวนกลางที่เปนการรวมตัวของการประชาสัมพันธของคณะ/สถาบัน เพื่อแบงปนขาวสาร
ของแตละหนวยงาน และชองทางที่สอง คือ ชองทางกลุมเพจแอดมินเฟสบุคของมหาวิทยาลัย คณะ และ
ภาควิชา

5. ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
มีการกําหนดตัวชี้วัดของงานสื่อสารเปนแบบประเมินความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธ มีทั้งหมด 7
ดาน และรวบรวมจาก Facebook คือ รอยละผูติดตาม Facebook ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงระดับความพึงพอใจของ
การใชบริการสอบถามผาน Facebook สํานักหอสมุดฯ
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6. การทาทายเชิงยุทธศาสตรดานการสื่อสารองคกร
6.1 นโยบายเพิ่มชองทางที่เขาถึงผูใชมากขึ้น ซึ่งทําใหเกิดความทาทายในเรื่องของการบริหารจัดการ
ชองทางการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น
6.2 ความตองการของผูใชบริการที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในชวง COVID-19 เกิดความตองการใหม
เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยเนนไปที่การบริการทางออนไลน แตในขณะเดียวกันถือวาเปนโอกาสใหทุกคน
ไดเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องมือการสื่อสารทางออนไลน
7. ขอคิดดานการสื่อสารองคกร
ควรเปดใจรับสิ่งใหม ๆ ลองปรับเปลี่ยนใหทันสมัยตามเทรนดของคนรุนใหม แลวจะทําใหสนุกกับสิ่งที่
ทําอยู และอยาเพิ่งทอในการที่ทําแลวไมสําเร็จ เพราะงานประชาสัมพันธนั้นนอกจากความถูกตองของเนื้อหา
แลวยังขึ้นอยูกับความถูกใจของกลุมเปาหมายดวย
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กรณีศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. โครงสรางการบริหารงานสื่อสารองคกร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูอํานวยการกองบริหารงาน

หัวหนางานบริหาร
และอํานวยการ

หัวหนางาน
ยุทธศาสตร

หัวหนางานจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

หัวหนางานบริการ

หัวหนาสวนงาน
ประชาสัมพันธและลูกคา

• กลุมงานประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ ฝายยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• บุ ค ลากรในกลุ ม งาน ประกอบด ว ย นั ก เอกสารสนเทศ และ บรรณารั ก ษ จํ า นวน 2 คน และ
บุคคลากรฝายงานอื่นๆ เชน งานจดหมายเหตุ งานฝกอบรม งานฐานขอมูล งานบริการ งานวารสาร
จํานวน 6 คน เพื่อใหการสราง Content มีความหลากหลาย
• งานประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ คลอบคลุมงาน ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ ไดแก การผลิตสื่อประชาสัมพันธ การเขียนขาว การสื่อสารองคกรทั้งภายในและ
ภายนอก
2. งานลูกคาสัมพันธ ไดแก การจัดกิจกรรมตางๆ การรับฟงและจัดการเสียงตอบรับจากลูกคาหรือ
ผูใชบริการ ตลอดจนการจัดการขอรองเรียนตางๆ
3. Banding & Marketing ไดแก การจัดทําของที่ระลึก การสํารวจอัตลักษณขององคกร และการทํา
Content Marketing
4. โครงการตามแผนยุทธศาสตร คือ การปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรของสํานักฯ ไดแก
- โครงการสื่อสารเชิงรุกอยางทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ
- โครงการปรับปรุง/เพิ่ม ชองทงในการเผยแพราขอมูลขาวสารตางๆ สูบุคลากร นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย
- โครงการเสริมสรางความผูกพันของลูกคาตอผลิตภัณฑและบริการ
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2. ตนแบบหรือตัวอยางงานดานการประชาสัมพันธ
ศึ ก ษาข อ มู ล งานด า นการประชาสั ม พั น ธ ข องหน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง ของภาครั ฐ และเอกชน ในการ
ประชาสัมพันธขาวสารขององคกรผานชองทางตางๆ เนื่องจากแตละหนวยงานมีจุดเดนที่นาสนใจแตกตางกัน
สามารถนํามาประยุกตใชในบริบทที่ถูกตองและเหมาะสมกับ องค กรได ตัวอยางหนวยงานที่มีจุดเดนใการ
ประชาสัมพันธ เชน
- หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- หอสมุดแหงชาติ
- TK Park อุทยานการเรียนรู
- Starbucks Thailand
- 7-ELEVEN

3. นโยบายและกลยุทธการสื่อสารองคกร ประกอบดวย 4 กลุมหลัก รายละเอียดดังนี้
1.) กลุมเปาหมาย
กําหนดกลุมเปาหมาย แบงกลุมผูรับบริการ แตละกลุมสนใจและมีความตองการที่แตกแตงกัน
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2.) วิธีการสื่อสาร
การสื่อสารใชทุกชองทางที่สามารถสื่อกับผูรับบริการได เชน จดหมาย/บันทึกขอความ อีเมล เว็บไซต
สื่อสังคมออนไลน เปนตน แตในยุคปจจุบันใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสารกับผูรับบริการเปนหลักและ
Crowd sourcing
Crowd sourcing คือ การรับฟงเสียงของผูใชบริการ ผานเครื่องมือ Crowdsourcing เปนการรวมกัน
ของคําวา Crowd + sourcing คือการกระจายปญหาไปยังกลุมคนเพื่อคนหาคําตอบ และวิธีในการแกปญหา
ในประเด็นปญหาตาง ๆ เพื่อนําขอมูลไป แกไข ปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งขึ้น

Facebook, Line, Instagram, Twitter, อีเมล และ TikTok ซึ่งหลัก ๆ
จะใช Facebook และ Line เปนตัวกลางติดตอในการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธในทุกชองทาง
3.) การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร ประกอบดวย
3.1) การออกแบบ ดึ งดู ดสายตาด ว ยภาพถาย หรือเปน ขอมูล ที่กระชับ และเขาใจงายในรูป แบบ
Infographic
3.2) เนื้อหา ตรงประเด็น ผูรับบริการไดรับประโยชนอยางไรจากที่ตองการนําเสนอ
3.3) ชองทาง พิจารณาประเภทข าว กลุมผูรับสาร และ Monitor แตละชองทาง วามีการรั บ การ
สื่อสารมากนอยเพียงใด
3.4) ภาพประกอบ มีภาพ หรือภาพขาวมีองคประกอบ
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4. ตัวชี้วัดการดําเนินงาน

Power BI ในการเก็บขอมูลทั้งหมด ในแตละ
เดือนจะมีการเก็บขอมูลการตอบคําถามในเรื่องใดบาง กลุมผูใชประเภทไหน ชองทางอะไร ขอเสนอแนะ ขอ
รองเรียน คําชมเชย เปนตน มาสรุปผลเสนอตอผูบริหาร และนําขอมูลเหลานี้มาวางแผนการทํางาน วาในแต
ละชวงของป หรือ เดือน ที่ผานมามีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น อาจจะเกิดขึ้นซ้ําสอง เปนการคาดการณเพื่อรองรับ
สถานการณและรูปแบบการใหบริการในอนาคต
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กรณีศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. โครงสรางการบริหารงานสื่อสารองคกร
งานสื่อสารองคกรอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานสํานัก และภายใตงานบริหารทั่วไป โดยมี
คณะกรรมการจากสํานักหอสมุดกลางและหองสมุดคณะ จํานวน 14 คน เพื่อจัดทําแผนประจําป

งานสื่อสารองคกร ประกอบดวยทีมงาน 3 ทีม ไดแก ทีมอํานวยการ ทีมผลิตสื่อ และทีมสื่อสาร โดยมี
ผูปฏิบัติงาน จํานวน 4 คน ประกอบดวย ผูชวยผูอํานวยการ พนักงานปฏิบัติการ นักชางศิลป และเจาหนาที่
สํานักงาน

2. องคกรใหความสําคัญกับการสื่อสารอยางไร และมีแนวทางการดําเนินการอยางไร
2.1 วัตถุประสงคของการสื่อสารองคกร เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจในงานของหองสมุด และ
สรางภาพลักษณของหองสมุดตอผูใชบริการ
2.2 ขอบเขตของการสื่อสาร นําเสนอการสื่อสารบริการ การสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหผูใชบริการ
รับรูบริการของหองสมุด โดยใชกลยุทธและวิสัยทัศนของหองสมุดนํามาสื่อสารใหมีทิศทางเดียวกัน การสงเสริม
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การใชทรัพยากรที่ มีการใช น อย การสงเสริมการใชทรัพยากรใหม การจัดกิจกรรมบริ การพื้นฐาน บริการ
สนับสนุนการวิจั ย และบริการของห องสมุด คณะ รวมถึงการสื่ อสารภาพลั กษณ ของผูบ ริห าร และสื่อสาร
ภาพลักษณของบรรณารักษในการเปนผูเชี่ยวชาญและใหความชวยเหลือผูใชบริการ
3. ตนแบบหรือตัวอยางงานดานการประชาสัมพันธ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน และศึกษาคอนเทนต จ าก
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลวนํามาปรับใชกับบริบทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมถึงการศึกษา
จากสื่อของมหาวิทยาลัยและหนวยงานเอกชนตาง ๆ ที่นาสนใจ
4. นโยบายและกลยุทธการสื่อสารองคกร
4.1 กําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ภายในองคกร คือ บุคลากรของสํานักหอสมุด และภายนอกองคกร คือ
ผูใชบริการสํานักหอสมุด
4.1.1 การสื่อสารภายในองคกร มี 2 กลุม ไดแก 1) กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ คือ บรรณารักษ นัก
เอกสารสนเทศ นักวิชาชีพคอมพิวเตอร พนักงานปฏิบัติการ นักการเงินและบัญชี นักชางศิลป และ 2)
กลุมสนับสนุนการบริหารและบริการ ไดแก ผูปฏิบัติงานหองสมุด เจาหนาที่สํานักงาน พนักงานชาง
พนักงานธุรการ พนักงานหองสมุด พนักงานบริการฝมือ พนักงานบริการทั่วไป
4.1.2 การสื่อสารภายนอกองคกร มี 6 กลุม ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อาจารย/นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม และบุคคลทั่วไป
4.2 ชองทางสื่อสารองคกร
4.2.1 ภายในองคกร ไดแก สื่อสิ่งพิมพ (โปสเตอร/แผนปลิว/ปายประกาศ และหนังสือราชการ) สื่อ
อิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และ Social Network ไดแก Facebook
กลุม และ Line กลุม) สื่อบุคคล (การประชุม) บอรด/โปสเตอรสแตน และกิจกรรมสัน ทนาการ/
กิจกรรมเพื่อสังคม
4.2.2 ภายนอกองคกร ไดแก สื่อสิ่งพิมพ (โปสเตอร/แผนปลิว/ปายประกาศ หนังสือราชการ และ
หนังสือพิมพทองถิ่น/ขาวรอบสัปดาห มช.) สื่ออิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต และ Social Network ไดแก
Facebook, Line, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok และ อีเมล)
4.2.3 ของที่ระลึกของหองสมุด
4.3 แนวทางผลิตขาวประชาสัมพันธ ไดแก 1) ความถูกตอง (Accuracy) ดานเนื้อหาและระยะเวลาที่
เหมาะสม 2) เขาใจงาย ชัดเจน (Conside) สั้น กระชับ เขาใจงาย และ 3) ความใหมสด (Fresh) ทัน ต อ
เหตุการณ
4.4 แนวทางการสื่อสาร จําแนกเปน 1) การออกแบบภาพนิ่ง/โปสเตอร ประกอบดวย Logo เนื้อหาขาว
(ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร สั้น กระชับ) ชองทางสอบถามและติดตอ โดยออกแบบภาพใหสวยงาม
ทันสมัยและเขาใจงาย 2) การโพสตบน Social Media ประกอบดวย เนื้อหา (สั้น กระชับ เขาใจงาย ชัดเจน)
ใส Hashtag นําหนาคําหรือประโยค

14

4.5 การประชาสัมพันธผานสัญลักษณ
4.4.1 การใชตราสัญลักษณ (Logo) ใหเปนมาตรฐาน มีแบบทางการและไมเปนทางการ
4.4.2 การตูนสัญลักษณ (Mascot) ไดแก นองมวนไจ แทนสัญลักษณประจําของสํ านักหอสมุ ด
ภาพลักษณหญิงสาวลานนา บุคลิกยิ้มแยม แจมใส จิตใจดี มีเมตตา มีความคิดสรางสรรค พรอม
ใหบริการ แตงตัวดวยชุดผาพื้นเมือง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีลานนา
4.4.3 อื่น ๆ ไดแก Template PowerPoint, Background Zoom และ สติกเกอร Line
4.6 สรางเครือขายความรวมมือ ใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยชวยแชรหรือโปรโมทใหหอสมุด และชวย
อํานวยความสะดวกใหหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใชพื้นที่ของหอสมุด
4.7 การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการสื่อสารองคกร
4.7.1 กระบวนการทํางาน ไดแก กระบวนการสื่อสารองคกรกับบุคลากร ผูใชบริการ กระบวนการ
ประเมินประสิทธิผลการสื่อสารองคกร กระบวนการประเมินความพึงพอใจในการสื่อสารองคกร
กระบวนการผลิตสื่อที่ใชในการสื่อสารองคกร กระบวนการเผยแพรสื่อที่ใชในการสื่อสารองคกร และ
กระบวนการสื่อสารองคกรกับผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders
4.7.2 การประเมินประสิทธิผลการสื่อสารองคกร ไดแก ทิศทางองคกร การสงเสริมคานิยมหลัก
และความผูกพันของบุคลากร
5. ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
5.1 ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรขับเคลื่อนองคกรใหทันตอความเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดคือ มีการทบทวน
และปรับปรุงระบบสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ
5.2 ตัวชี้วัดการทํางานอื่นๆ ไดแก การไดรับเลือกใหเปนขาวเดนในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และ การไดรับเลือกใหเผยแพรขาวลงในขาวสารรอบสัปดาห มช.
5.3 การไดรับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย คือ รางวัลหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มี
สถิติการนําเสนอขาวประชาสัมพันธผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยเชียงใหม อันดับ 1 ป 2562-2563
6. ความทาทายเชิงยุทธศาสตรดานการสื่อสารองคกร
6.1 การเปลี่ยนแปลงของความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรุนใหม
6.2 การบริหารงบประมาณที่จํากัด ใหสามารถทํางานการสื่อสารและประชาสัมพันธไดเทาเดิมหรือดี
กวาเดิม
7. ขอคิดดานการสื่อสารองคกร
7.1 การสื่อสารเปนเรื่องของทุกคนและทุกงาน บุคลากรทุกคนจะตองชวยในการตอบสนองขาวสาร
ตาง ๆ เพื่อผลิตคอนเทนต
7.2 การชัวรกอนแชร ควรรับผิดชอบสิ่งที่นําเสนอไป ตรวจสอบใหดีกอนที่จะเกิดเผยแพร
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กรณีศึกษา หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล
1. โครงสรางการบริหารงานสื่อสารองคกร
นักประชาสัมพันธ 1 ตําแหนง รับผิดชอบดูแลการสื่อสารและประชาสัมพันธทั้งในและนอกองคกร
รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธทุกชองทาง

2. องคกรใหความสําคัญกับการสื่อสารอยางไร และมีแนวทางการดําเนินการอยางไร
Focus ที่ลูกคา ใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดังนี้
.1 การ Focus group ในการถามความตองการของลูกคา โดยการหากลุมเปาหมายของหองสมุด
ซึ่งจะเปนนักศึกษาปที่ 1 ที่ศึกษาที่วิทยาเขตศาลายา และปอื่น ๆ ในบางคณะ โดยการขอความรวมมือผาน
เครือขายตาง ๆ ของนักศึกษา เชน สโมสรนักศึกษา ประธานหอพักตาง ๆ ในการขอขอมูลความตองการที่
แทจริงของนักศึ กษา โดยการใชคํา ถามที่เปน กิจ กรรมในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาแทนการถามคํา ถาม
เกี่ยวกับหองสมุดโดยตรง เชน นักศึกษาชอบนั่งรานกาแฟ วิเคราะหวารานกาแฟมีอะไร แลวนํามาปรับใหเขา
กับการบริการของหองสมุด รวมถึงการสอบถามชองทางการประชาสัมพันธวาผูใชใช social media ใดมาก
ที่สุด
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2.2 การทําแบบสอบถาม โดยถามเปนหัวขอ เชน อยากใหมีอะไรในโซน 24 ชม. โดยจัดทําเป น
กระดานคําถามใหนักศึกษาเขียนบนโพสตอิทและแปะความคิดเห็นไว ซึ่งนอกจากจะทําใหไดรับความคิดเห็น
ไอเดียตาง ๆ จากนักศึกษาแลว ยังเปนกิจกรรมการเพิ่มการสื่อสารระหวางลูกคาดวย
2.3 Library roadshow การไปตามคณะตา ง ๆ เลน เกมส ชิงรางวัล โดยเปน กิจ กรรมที่ ไ ม เ ป น
ทางการหรือวิชาการมากเกินไป เปนกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธบริการของหองสมุด และสงเสริมใหลูกคาเขา
ใจความเปนหองสมุดมากยิ่งขึ้น (หลังจากการกิจกรรม หองสมุดมียอดการติดตามทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ
เพิ่มขึ้น)

จากการเก็บขอมูลลูกคาผานทางชองทางและกิจกรรมตางๆ พบวาชองทางหลักที่ลูกคาชอบใชบริการ
มากที่สุด คือทาง Facebook Fanpage และทาง Line Official ของหองสมุด จึงมุงประชาสัมพันธผานทาง
Facebook Fanpage และทาง Line Official เปนชองทางหลัก
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3. ตนแบบหรือตัวอยางงานดานการประชาสัมพันธ
เพจร า นค า ต า งๆ เช น KFC ที่ แ อดมิ น นํ า เสนอข อ มู ล แบบไม ท างการ ตอบในเชิ ง บวกและสุ ภ าพ
สอดแทรกความสนุกสนาน โดยไดมีการวิเคราะหความตองการของลูกคา ใชวิธีการสื่อสารที่เปนเชิงการตลาด
มากขึ้น และสรุปเปนหลักในการตอบคําถาม ดังนี้
1) เขาใจเทรนด เขาใจลูกคา : เนื่องจากกลุมผูใชบริการหองสมุดเปนกลุมนักศึกษา แอดมินจึงตองมี
การติดตามขาวสาร ติดตามเทรนดที่เปนที่นิยมในปจจุบัน เพื่อใหทราบวาลูกคากําลังสนใจเรื่อง
อะไร มีประเด็นอะไรที่นาติดตามในโซเชียลมีเดีย
2) เข า ใจแบรนด : แอดมิ น ต องมี ความเขาใจในงานของห องสมุ ดวามีบ ทบาทอยา งไร มีบ ริการ
อะไรบาง จะตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางไร

4. นโยบายและกลยุทธการสื่อสารองคกร

content ผานชองทางออนไลนตางๆ ใหมากขึ้น
4.1 การทํา Library roadshow online โดยเปนการจัดกิจกรรมแบบไมเปนทางการ มีการเลนเกมส
สลับกับการแนะนําบริการของหองสมุด โดยมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมใหนาสนใจโดยจัดใหมีธีมในการแตง
กายใหเขากับกระแสและชวงเวลานั้นๆ เชน การแตงกายยอนยุคในชวงละครบุพเพสันนิวาส การแตงชุดแฟนซี
ตามคอนเซปในแตละครั้ง เชน ชุด Harry Potter เปนตน
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4.2 การทํา content ใหมีความนาสนใจมากขึ้น ผานเครื่องมือตางๆ เชน
- Google trend visualizer ใชในการดูกระแสของ social media เพื่อนํามาเชื่อมโยงกั บ
สินคาและบริการของหองสมุด

- YelloTalk เปนเว็บไซตโลกสมมติทีไมระบุตัวตน โดยผูใชจะเปนบุคลลที่อยูบริเวณใกลเคียง
กันในรัศมีไมเกิน 1-2 กิโลเมตร เปนเว็บไซตนักศึกษานิยมใชพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งบางครั้งจะมี
ขอมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับบริการของหองสมุด ทําใหสามารถนําความคิดเห็นตางๆ เหลานั้นไปปรับปรุง
การบริการของหองสมุดได

- การนําสถิติจาก Facebook Analytic มาวิเคราะหทุกเดือนวา content ใดเปนที่นิยม และ
content ใดที่ผูใชไมสนใจ (ดูจากสถิติการ hide post หรือยอดไลกที่นอย)
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5. ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ไมไดกําหนดตัวชี้วัดชัดเจน แตมีการรวบรวมสถิติ Post total reach หรือจํานวนคนที่มองเห็นโพสต
ใน Facebook Fanpage ของหองสมุดเปนรายเดือน และจํานวนสมาชิก Facebook Fanpage

. ความทาทายเชิงยุทธศาสตรดานการสื่อสารองคกร
6.1 กิ จ กรรมบางอย า งที่ ไ ด รั บ ความนิ ย ม ที่ ต อ งนํ า มาปรั บ เป น ออนไลน เช น การจั ด กิ จ กรรม
Facebook Live และการเชิญ influencer มาแนะนําหนังสือเลมโปรด การทํารายการใน YouTube รวมถึง
การขยายชองทางการการสื่อสารองคกรไปยังสื่อโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในอนาคต เปนตน
.2 การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงนโนบายตางๆ ตามผูบริหาร ที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานที่ดําเนินงานอยู
7. ขอคิดดานการสื่อสารองคกร
การทํางานดานการสื่อสารองคกรเปนตัวประสานระหวางองคกรกับผูใชบริการ จึงเปนสิ่งที่ขาดไมได
สําหรับองคกร สิ่งสําคัญในการทํางานดานสื่อสารองคกรคือการลองลงมือทําจริง ถึงแมผูปฏิบัติงานอาจจะไมได
ทํางานตรงสาย แตการลองลงมือทําสิ่งใหม ๆ ไมใชเรื่องยาก และหากประสบผลสําเร็จจะสงผลใหองคกร
เดินหนาตอไปได
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กรณีศึกษา หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. โครงสรางองคกร

หนวยสื่อสารองคกรและเครือขายอยูภายใตการกํากับดูแลของงานยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร และ
ภายใตสํานักเลขานุการตามลําดับ โดยมีบุคลากร จํานวน 6 คน ประกอบดวย บรรณารักษ จํานวน 3 คน และ
นักโสตทัศนศึกษา จํานวน 3 คน
2. กลยุทธที่ใชในการใหบริการของหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้
1. กําหนดกลุมเปาหมาย รูจักกลุมเปาหมาย (Persona) ตองมีความชัดเจนเพื่อจะไดกําหนดชองทาง
การใหบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูใชบริการ โดยมีชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เชน Facebook
ซึ่ ง แต ล ะเพจ จะเน น การให บ ริ ก ารที่ เ ฉพาะเจาะจงในแต ล ะสาขาวิ ช า เพื่ อ ให ต รงกั บ ความต อ งการของ
กลุมเปาหมาย
2. กํ า หนดเรื่ องว า จะส งอะไรออกไป เชน กลุมผูใชแตล ะประเภทควรไดรับ เนื้อหาที่แตกตา งกั น
เนื่องจากมีความตองการรับทราบขอมูลขาวสารที่เฉพาะเจาะจง
3. กําหนดชองทางในการสง ซึ่งมีชองทางในการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารที่หลากหลาย เชน
Facebook, Twitter, YouTube, LINE, Instagram และอื่นๆ
4. เวลาในการสงที่เหมาะสม การวิเคราะหชวงเวลาที่มีผูรับชมขอมูลขาวสารมากที่สุด เพื่อนํามาปรับ
ใชในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลใหเกิดประโยชนมากที่สุด
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5. การประยุกตใชเหตุการณที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู การจับกระแสขอมูล
ขาวสารที่เกิดขึ้นในปจจุบันและเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่หองสมุดมีใหบริการ จะชวยใหผูใชบริการมีความสนใจ
และติดตามขอมูลขาวสารมากขึ้น
6. กํ า หนด Persona ของแอดมิ น อยางชัดเจน เชน มีความรอบรู มีจ รรยาบรรณในการนําเสนอ
เผยแพรขอมูลขาวสาร มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตองนาเชื่อถือและรวดเร็ว สามารถ
จับกระแสและเชื่อมโยงขอมูลไดอยางนาสนใจ รวมถึงมีความเปนเพื่อนและเปนกันเองกับผูรับบริการ
2. เครื่องมือในการประชาสัมพันธ เปนตัวชวยในการออกแบบชิ้นงานบริการตางๆ ของหองสมุดใหมีความ
น า ส นใจมากยิ่ ง ขึ้ น เช น Canva, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, PowerPoint, Adobe
Illustrator, Live Streaming
3. ชองทางการสื่อสารหอสมุด มธ. เกิดขึ้นไดอยางไร
เกิ ด จากความนิ ย มในการใช สื่ อ รั บ รู ข อ มูล ขาวสารมีม ากขึ้ น จากการสรางภาพลัก ษณ ให ค นรู จั ก
หองสมุดมากขึ้น และเกิดจากการสงเสริมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารฯ
สิ่งสําคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารฯ คือ ความถี่และความสม่ําเสมอของการสื่อสาร
เนื้อหานาสนใจ ความถูกตอง และความรวดเร็ว สรางการมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย และเลือกใชสื่อที่เกิด
การเรียนรูรวมกัน ใชสื่อใหถูกคน ถูกเวลา
5. ประเด็นที่ไดรับจากแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. วิธีการสื่อสารและการกําหนดกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธ ชวยใหเขาถึงกลุมผูใชมากขึ้น
2. เครื่องมือที่ใชในการออกแบบ ทําใหชิ้นงานที่ประชาสัมพันธมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
3. ชองทางในการสื่อสารที่หลากหลาย ชวยใหผูใชบริการเขาถึงหองสมุดไดงาย สะดวก รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น

