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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลจาก Facebook Insights เพื่อศึกษาการนําเสนอ และการ

ตอบสนองตอเนื้อหาขาวประชาสัมพันธของผูใชบริการผานเฟซบุก เพจ (Facebook Page) สํานักทรัพยากร 

การเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยใชขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

จากจํานวนโพสต 247 ครั้ง ผลการศึกษาพบวา การนําเสนอเนื้อหาขาว แบงออกเปน 6 กลุม กลุมเนื้อหาขาวที่มี

จํานวนโพสตมากที่สุด คือ ขาวความเคลื่อนไหว มีจํานวน 71 โพสต (รอยละ 28.74) และการตอบสนองตอเนื้อหา

ขาวมากที่สุด คือ ขาวแนะนําบริการของสํานักฯ มีจํานวนคนเขาถึงโพสต ไมนับซ้ํา 108,935 คน จํานวนครั้งท่ีคน

เขาถึงโพสต จํานวนซ้ํากันได 125,303 ครั้ง และจํานวนการมีสวนรวมในการเขาถึงโพสต 7,626 ครั้ง 

 

คําสําคัญ: การประชาสัมพันธ, สื่อสังคมออนไลน, เฟซบุก เพจ 

 

ABSTRACT  

 This research study was conducted by using data from Facebook Insights to 

analyze news content and reaction of Facebook Page users of Khunying Long Athakravisunthorn 

Learning Resources Center by collecting data from January 1, to June 30, 2021, total 247 posts. 

The results of the analysis categorized the news content into 6 groups, and found that the library 

posted the most active news, with 7 1  posts ( 2 8 . 7 4% ) , and users were most responsive to 

recommending the library's services news  with the number of people accessing the posts  108,935 

people without double counting, number of accessing to the post 1 2 5 ,3 0 3  times with double 

counting, and the number of engaged users toward post were 7,626 times. 
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บทนํา 
 สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เปนศูนยกลางการใหบริการ

สารสนเทศ สื่อการเรียนรูทุกรูปแบบ และเปนแหลงสะสมองคความรูของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียน  

การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางการเรียนรูดวยตนเองแกคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไปใหสามารถสืบคนขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา โดยสํานักฯ มีการสื่อสารกับผูใชบริการไดรับรูขอมูล บริการ

และกิจกรรมทุกชองทาง ไดแก สื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอร สื่อโสตทัศน เชน ทีวีประชาสัมพันธ และสื่อออนไลน เชน 

Email, Facebook Page, Line@, Twitter, YouTube เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 1. สถิติพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยประจาํป 2563 

 

ที่มา: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2563) 

 

 สํานักงานพัฒนาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2563) ไดทําการแผยแพรขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรม

ผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ประจําป 2563 พบวา Facebook, YouTube และ LINE ยังคงเปนสื่อสังคม

ออนไลนที่ครองใจคนไทยอยางตอเนื่อง โดยผูตอบแบบสํารวจฯ ยกให Facebook เปนอันดับที่หนึ่ง คิดเปน 98.2% 

รองลงมาคือ YouTube คิดเปน 97.5% และ LINE คิดเปน 96.0% ซึง่สอดคลองกับจํานวนผูติดตามสื่อออนไลนของ

สํานักฯ ชองทางที่มีจํานวนผูติดตามมากที่สุด ไดแก Facebook Page รองลงมาคือ Facebook และ Line@ 

สํานักฯ จึงไดดําเนินการประชาสัมพันธขาวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมตาง ๆ ผานชองทาง 

Facebook Page และ Facebook เปนหลัก เนื่องจากกลุมผูใชบริการหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใชเปน

เครื่องมือสื่อสารหลักในการติดตอกับสํานักฯ โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) มอบหมายบรรณารักษ

บริการตอบคําถาม รับผิดชอบในการโตตอบหรือตอบขอคําถามตาง ๆ กับผูใชบริการ 2) การใชภาษาและการสะกด

คําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารตองใชภาษาที่ถูกตอง 3) ลิขสิทธิ์ของภาพ หากจําเปนตองใช

ภาพประกอบเนื้อหา ตองอางอิงถึงแหลงท่ีมาทุกครั้ง 4) กําหนดเกณฑตัวชี้วัด เผยแพรขาวประชาสัมพันธ 7 ขาว/

สัปดาห  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธของสํานักฯ มีการพัฒนาอยางตอเนื่องผูวิจัยสนใจที่จะ



ศึกษาพฤติกรรมการใชเฟซบุก เพจ ของผูใชบริการ วาผูใชบริการชอบโพสตเนื้อหาแบบใดและขาวสารกลุมใดที่ไดรับ

การตอบสนอง เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการทําคอนเทนตใหสอดคลองกับกลุมผูใชบริการ รวมถึงการ

ปรับปรุงเฟซบุก เพจ ของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ใหประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการนําเสนอเนื้อหาขาวประชาสัมพันธบนเฟซบุก เพจ 

2. เพ่ือศึกษาการตอบสนองตอเนื้อหาขาวประชาสัมพันธของผูใชบริการบนเฟซบุก เพจ 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

 ในการวิ เ คราะห เฟซ บุก  เพจ (Facebook Page)  โดยใช เครื่ องมือ Facebook Insight  

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารและรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธผาน Facebook การนํา Social 

Network มาเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธหองสมุดสามารถทําไดทั้งการประชาสัมพันธภายในหองสมุด และ

การประชาสัมพันธภายนอกหองสมุด ซึ่งทําใหขอมูลขาวสารจากหองสมุดสามารถสงถึงผูใชบริการและบุคคลท่ัวไป

ไดรวดเร็ว (พิมลอร ตันหัน, 2557)  

1.1 จัดประเภทกลุมขาวสาร ของสํานักฯ ไดแบงกลุมขาวสารตามเนื้อหาขาวสารท่ีมี ดังนี ้

  1) ขาวความเคลื่อนไหว หมายถึง ขาวการเปด-ปดทําการ ขาววันสําคัญ ขาวความรู

ทั่วไป ขาวคณะบุคคลหรือหนวยงานที่มาเยี่ยมชมสํานักฯ ขาวการประชุมบุคลากร และขาวสารจากคณะทํางาน

ภายในสํานักฯ เปนตน 

  2) ขาวแนะนําบริการสํานักฯ หมายถึง ขาวแนะนําบริการตาง ๆ เชน ขาวการแนะนํา

บริการยืม-คืน บริการสื่อวัสดุทางการศึกษา รวมถึงขาวบริการทั่วไป บริการออนไลน ที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

และการคนควาวิจัยของคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

  3) ขาวแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การแนะนําทรัพยากรสารสนเทศใหม 

จดหมายขาวออนไลน แนะนําวิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และการแนะนําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่

มหาวิทยาลัยบอกรับ 

  4) ขาวกิจกรรม/การอบรม หมายถึง ขาวกิจกรรมการอบรมการสืบคนฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสของที่สํานักฯ หรือทางสํานักพิมพตาง ๆ จัดขึ้น กิจกรรมการตอบคําถาม นิทรรศการหรือกิจกรรม

สงเสริมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

  5) ขาวทดลองใช  คือ การขาวแนะนําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสที่ทางสํานักพิมพเปดให คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยทดลองใชงาน 

  6) ขาวตามกระแสสังคม เปนเนื้อหาขาวท่ีนําขอมูลจากกระแสสังคม ขาวบันเทิง เพลง 

หรือละครที่เปนท่ีนิยมอยูในขณะน้ัน มาเขียนเชื่อมโยงกับทรัพยากรสารสนเทศ หรือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสมาทํา

เปนคอนเทนตประชาสัมพันธ 



1.2 ศึกษาและทดสอบเครื่องมือที่ในการวิจัย โดยศึกษาขอมูลเชิงลึก (Facebook Insight) 

เปนเครื่องมือที่รวบรวมขอมูลการเขาถึงและการมีสวนรวมในเฟซบุก เพจ เพ่ือนําไปวัดประสิทธิภาพของเพจ 

ปรับปรุงและวางแผนการประชาสัมพันธ เพ่ือใหตรงกับพฤติกรรมของผูใชบริการตามกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด 

ซึ่งขอมูลที่นํามาวิเคราะห ดังน้ี Reach คือ จํานวนคนที่เห็นโพสตจากคอนเทนตที่เราไดโพสตไปทั้งหมด ไมนับซ้ํา 

สวน Impression คือ จํานวนครั้งของคนที่เขาถึงโพสต จํานวนคนซ้ํากันได และ Engagement คือ จํานวนการมี

ปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนกับคอนเทนตทั้งหมดท่ีไดโพสตออกไปในแตละเดือน โดยการนับจํานวน การกดไลก (Like) การ

แสดงความคิดเห็น (Comment) การแชร (Share) หรือการคลิกอานโพสตตาง ๆ (Click Post) 

1.3 ดึงขอมูลจาก Facebook Insight ใชขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2564 ซึ่งสามารถดึงขอมูลจาก Facebook Insight ไดครั้งละ 3 เดือน จึงดึงขอมูลทั้งหมด 2 ครั้ง เปนขอมูลเดือน

มกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 และเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยดึงขอมูลจาก Reach, 

Impression และ Engagement คือขอมูลจากการกดไลก (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) กดแชร 

(Share) 

2. การจัดการขอมูล 

นําขอมูลท่ีไดจาก Facebook Insight Data Export ณ วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

มาแยกขาวสารตามกลุมที่และทําความสะอาดดวยการเลือกเฉพาะหัวขอท่ีศึกษา ไดแก Total Reach, Total 

Impressions, และ Engagement ที่มียอดกดไลก (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) และกดแชร (Share) 

เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป 

3. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัยโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

 ขอมูลท่ีผูวิจัยนํามาศึกษาเปนขอมูลดึงมาจาก Facebook Insight ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวรายละเอียด

เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชและการตอบสนองของผูใชบริการเฟซบุก เพจ สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง 

อรรถกระวีสุนทร ดังนี ้

 
 

ภาพที่ 2. จํานวนการโพสตขาวสาร จําแนกตามประเภทขาว 



 จากภาพที่ 2 สํานักฯ มีการโพสตขาวความเคลื่อนไหวมากที่สุด จํานวน 71 โพสต (รอยละ 

28.74) รองลงมาคือ ขาวแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 61 ครั้ง (รอยละ 24.70) ขาวกิจกรรม/การอบรม 

จํานวน 60 (รอยละ 24.29) ขาวแนะนําบริการสํานักฯ จํานวน 42 ครั้ง (รอยละ 17) ขาวตามกระแส จํานวน 7 ครั้ง 

(รอยละ 2.83) และขาวทดลองใช จํานวน 6 ครั้ง (รอยละ 2.43) 

 

 
 

ภาพที่ 3. Reach, Impression, Enganement 

 

จากภาพที่ 3 ประเภทขาวแนะนําบริการสํานักฯ มีจํานวนคนเขาถึงโพสต ไมนับซ้ํา (Reach) 

มากที่สุด มีจํานวน 108,935 คน (รอยละ 42.88 ) รองลงมาคือ ขาวกิจกรรม/การอบรม จํานวน 68,949 คน (รอย

ละ 27.14) และขาวความเคลื่อนไหว จํานวน 38,776 คน (รอยละ 15.26) 

ประเภทขาวท่ีมีจํานวนครั้งท่ีคนเขาถึงโพสต จํานวนคนซ้ํากันได (Impression) มากที่สุดคือ ขาว

แนะนําบริการสํานักฯ มีจํานวนครั้งท่ีเขาถึงโพสตทั้งสิ้น 125,303 ครั้ง (รอยละ 43.46) รองลงมาคือ ขาวกิจกรรม/

การอบรม มีจํานวนคนที่เขาถึงโพสตทั้งสิ้น 78,436 ครั้ง (รอยละ 27.21) และขาวความเคลื่อนไหว มีจํานวนคนที่

เขาถึงโพสตทั้งสิ้น 42,777 ครั้ง (รอยละ 14.84)  

ประเภทขาวที่มีจํานวนการมีสวนรวมในการเขาถึงโพสต (Engagement) มากที่สุดคือ ขาว

แนะนําบริการสํานักฯ จํานวน 7,626 ครั้ง (รอยละ 55.04) รองลงมาคือ ขาวกิจกรรม/การอบรมการมีสวนรวม 

จํานวน 3,614 ครั้ง (รอยละ 26.08) และขาวความเคลื่อนไหว จํานวน 1,452 ครั้ง (รอยละ 10.48) 



 
 

ภาพที่ 4. จํานวน Like, Share จําแนกตามประเภทขาว 

 

จากภาพที่ 4 ประเภทขาวท่ีมีจํานวนกดไลก (Like) มากที่สุดคือ ขาวแนะนําบริการสํานักฯ 

จํานวน 904 ครั้ง (รอยละ 55.09) รองลงมาคือ ขาวกิจกรรม/การอบรม จํานวน 388 ครั้ง (รอยละ 23.64) และขาว

แนะนําทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 205 ครั้ง (รอยละ 12.49) 

และประเภทขาวท่ีมีจํานวนการแชร (Share) มากที่สุดคือ ขาวแนะนําบริการสารสนเทศ จํานวน 

1,412 ครั้ง (รอยละ 34.68) รองลงมาคือ ขาวกิจกรรม/การอบรม จํานวน 1,225 ครั้ง (รอยละ 30.08) และขาว

ความเคลื่อนไหว จํานวน 776 ครั้ง (รอยละ 19.06) 
 

ตารางที่ 1  จํานวนการมีสวนรวมของผูใชบริการตอเนื้อหาขาวสารท้ัง 6 ประเภท (Top 3 อันดับ) 

อันดับ เนื้อหาขาวสาร 
จํานวน Like  

ของโพสต (ครั้ง) 

จํานวน Share  

ของโพสต (ครั้ง) 

จํานวน Engagement  

ท้ังหมด (ครั้ง) 

ขาวแนะนําบริการสํานักฯ  

1 บริการ Netflix 759 630 5,814 

2 ปฐมนิเทศผานระบบ LMS 116 9 879 

3 บริการสงหนังสือ Book Delivery Service 126 30 245 

ขาวแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ 

1 แนะนํา Database 188 138 820 

2 แนะนํา Library2U 84 36 197 

3 แนะนํา E-Book 16 14 30 

ขาวกิจกรรม/การอบรม 

1 กิจกรรมแนะนําการศึกษาตอประเทศญี่ปุน ครั้งที่ 14 111 48 396 

2 กิจกรรมตอบแบบสอบถามลุนรับของรางวัล 64 39 103 

3 Library Talk @หอสมุดคุณหญิงหลง 35 25 255 

ขาวความเคลื่อนไหว 

1 ประกาศ วันเปด-ปด 39 7 102 

2 ประกาศ ปดบริการพ้ืนที ่ 39 7 71 

3 ประกาศ ลิงกการประชุม PULINET 2021 25 10 60 



อันดับ เนื้อหาขาวสาร 
จํานวน Like  

ของโพสต (ครั้ง) 

จํานวน Share  

ของโพสต (ครั้ง) 

จํานวน Engagement  

ท้ังหมด (ครั้ง) 

ขาวทดลองใช 

1 ทดลองใชฐาน SDGO 36 17 69 

2 ทดลองใชฐาน “Wiley Digital Textbooks” 22 4 49 

3 อบรมการใชงาน “GALE eBooks 18 2 11 

ขาวตามกระแส 

1 *LGBTQ+ คืออะไร 17 10 27 

2 หนังสือทิพย 11 9 17 

3 #กพ64 3 1 16 

 

 จากผลการวเิคราะหตารางที่ 1 เปนการแสดงผลประเภทขาวท้ัง 6 ประเภทที่มีอันดับสูงสุด 1 – 

3 ดังตารางที่ปรากฏพบวา การกดไลก (Like) กดแชร (Share) และการมีสวนรวม (Engagement) ในแตละโพสต

ของประเภทขาวสาร มากที่สุดอันดับท่ี 1 คือ ขาวแนะนําบริการสํานักฯ เชน ขาวแนะนําบริการ Netflix มีจํานวน

กดไลก มากที่สุดคือ 759 ครั้ง จํานวนการแชร 630 ครั้ง และจํานวนการมีสวนรวม 5,814 ครั้ง อันดับที่ 2 ขาว

แนะนําทรัพยากรสารสนเทศ เชน การแนะนํา Database มีจํานวนกดไลก 188 ครั้ง จํานวนการแชร 138 ครั้ง และ

จํานวนการมีสวนรวม 820 ครั้ง และอันดับที่ 3 ขาวกิจกรรม/การอบรม เชน กิจกรรมแนะนําการศึกษาตอประเทศ

ญี่ปุน ครั้งท่ี 14 มีจํานวนกดไลก 111 ครั้ง จํานวนการแชร 48 ครั้ง และจํานวนการมีสวนรวม 396 ครั้ง 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะหเนื้อหา การนําเสนอเนื้อหาขาวประชาสัมพันธบนเฟซบุก เพจ ของ  

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ตั้งแตเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 พบวา 

สํานักฯ มีการประชาสัมพันธขาวความเคลื่อนไหว มีจํานวนครั้งมากที่สุด ซึ่งหัวใจสําคัญของการสื่อสารของสํานักฯ 

คือ การแนะนําบริการ และทรัพยากรสารสนเทศของสํานักฯ ดังน้ันควรคํานึงถึงขาวสารที่เก่ียวของกับผูใชบริการที่

จะไดรับผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมใหมากยิ่งข้ึน เนนประชาสัมพันธขาวแนะนําบริการสํานักฯ ขาวแนะนํา

ทรัพยากรสารสนเทศ และขาวกิจกรรม/อบรม เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการ

ของสํานักฯ อยางคุมคา และเพิ่มจํานวนสถิติผูเขาใชบริการ 

 จากประเภทเนื้อหาขาวของสํานักฯ ขาวแนะนําบริการสํานักฯ ขาวแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ และขาวกิจกรรม/การอบรม ของสํานักฯ นั้น มีการนําเสนอเนื้อหาที่มีท้ังรูปภาพ 

วิดีโอ และ Link บทความ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงแกว เธยีรสวัสดิ์กิจ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง “การวเิคราะห

เนื้อหาการสื่อสารผานสื่อเฟสบุค (Facebook) ขององคกรภาครัฐ” แลวพบวา การนําเสนอเนื้อหาบนเฟสบุคอยาง

ตรงไปตรงมา ไมมีรูปแบบที่หลากหลาย จะทําใหความนาสนใจจากผูอานลดนอยลง เน่ืองจากขัดกับวัฒนธรรมของ

ผูใชเฟสบุคที่ตองการสิ่งแปลกใหม 

 และจากการศึกษาการตอบสนองตอเนื้อหาขาวประชาสัมพันธของผูใชบริการเฟซบุก เพจ ของ

สํานักฯ ในสวนของจํานวนคนที่เขาถึงโพสต ไมนับซ้ํา (Rearch) จํานวนครั้งที่คนเขาถึงโพสต จํานวนซ้ํากันได 

(Impression) และการมีสวนรวมในการเขาถึงโพสต (Engagement) คือ ขาวความเคลื่อนไหว มีจํานวนการโพสต

มากที่สุด แตพบวาการตอบสนองของผูใชบริการที่ไดรับทั้งจํานวนคนที่เขาถึงโพสต ไมนับซ้ํา จํานวนครั้งที่คนเขาถึง

โพสต จํานวนซ้ํากันได และการมีสวนรวมในการเขาถึงโพสตนั้นนอยกวา ขาวแนะนําบริการสํานักฯ ที่มีจํานวนการ

โพสตนอยกวา แตมีจํานวนคนที่เขาถึงโพสต ไมนับซ้ํา จํานวนครั้งท่ีคนเขาถึงโพสต จํานวนซ้ํากันได และการมีสวน



รวมในการเขาถึงโพสต มากกวา ดังนั้นสํานักฯ ควรทําคิดคอนเท็นตใหนาสนใจยิ่งขึ้น หรือมีบริการใหม ๆ ท่ีทัน

กระแสทันสมัยมากข้ึน เชน บริการ Netflix ที่ใหบริการในชวงท่ีมีกระแสจะสงผลตอการตอบสนองมากข้ึน เพื่อเพ่ิม

โอกาสใหผูใชบริการมาติดตามเพ่ิมขึ้น และสงเสริมการใชบริการเพ่ิมมากขึ้น 

 จากผลการวิเคราะหขางตน สํานักฯ ควรปรับปรุงการนําเสนอขาวประเภท การแนะนําบริการ

สํานักฯ และขาวแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใหมีจํานวนผูเขาถึงเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ี 

 1. เพ่ิมความถ่ีจํานวนการโพสตของขาวประเภทการแนะนําบริการของสํานักฯ และขาวแนะนํา

ทรัพยากรสารสนเทศใหมากขึ้น  

 2. สรางเนื้อหาขาว หรือภาพใหมีสีสัน สะดุดตานาสนใจ โดยอาจจะอางอิงคําพูดหรือขอความที่

กําลังฮิตติดเทรนดในขณะนั้น แตเนื้อหาหลักยังคงเดิม เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจของผูใชบริการ 

 3. เขียนขาวประเภทคอนเทนตบน facebook ของเนื้อหาขาวบนเฟซบบุก เพจ ของสํานักฯ ให

มีความหลากหลาย เชน เนื้อหาประเภท Link เนื้อหาประเภท List เนื้อหาประเภท Photo เน้ือหาประเภท Place 

Review เนื้อหาประเภท Video หรือเนื้อหาประเภท Infographics เปนตน 

 4. สงขาวประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายหลักโดยตรงในขาวท้ังสองประเภท เชน กลุมของ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลุมนักศึกษาของคณะตาง ๆ หรือกลุมขาวประชาสัมพันธภายใน

เครือขายมหาวิทยาลัย เปนตน 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

สรุปผล 

 ผลการวิเคราะหประเภทขาวประชาสัมพันธและการตอบสนองของผูใชบริการ ของเฟซบุก เพจ

(Facebook Page) โดยใชเครื่องมือ Facebook Insight ดังน้ี 

 1) รูปแบบการนําเสนอเน้ือหาบนเฟซบุก เพจ ของสํานักฯ แบงออกเปน 6 กลุม พบวา มีจํานวน

คนเขาถึงโพสต แบบไมนับซ้ํา มากที่สุดคือ ขาวความเคลื่อนไหวมากที่สุด จํานวน 71 โพสต (รอยละ 28.74) 

รองลงมาคือ ขาวแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 61 ครั้ง (รอยละ 24.70) และ ขาวกิจกรรม/การอบรม 

จํานวน 60 (รอยละ 24.29)  

 2) เพื่อศึกษาการตอบสนองตอเนื้อหาขาวประชาสัมพันธของผูใชบริการ ที่มีจํานวนผูติดตาม

ทั้งสิ้น 7,372 คน จํานวนผูกดถูกใจทั้งสิ้น 7,183 คน พบวา จํานวนขาวสารที่ประชาสัมพันธบนเฟซบุก เพจ มทีั้งสิ้น 

6 กลุม ขาวความเคลื่อนไหว มีอันดับสูงสุด จํานวน 71 ครั้ง คิดเปนรอยละ 28.74 ถัดมาเปนขาวแนะนําทรัพยากร

สารสนเทศ 61 ครั้ง คิดเปนรอยละ 24.70 และขาวกิจกรรม/การอบรม มีจํานวน 60 ครั้ง คิดเปนรอยละ 23.48  

 ผลการวเิคราะหขาวกับจํานวนคนท่ีเขาถึงโพสต ไมนับซ้ํา (Reach) จํานวนครั้งท่ีคนเขาถึงโพสต 

จํานวนคนซ้ํากันได (Impression) และการมีสวนรวมในการเขาถึงโพสต (Engagement) พบวา ขาวแนะนําบริการ

สํานักฯ มีจํานวนคนเขาถึงโพสต ไมนับซ้ําทั้งสิ้น 108,935 คน จํานวนครั้งท่ีคนเขาถึงโพสต จํานวนคนซ้ํากันไดทั้งสิ้น 

125,303 ครั้ง และการมีสวนรวมในการเขาถึงโพสตทั้งสิ้น 7,626 ครั้ง มากที่สุด ถัดมาเปน ขาวกิจกรรม/การอบรม 

มีจํานวนคนเขาถึงโพสต ไมนับซ้ําทั้งสิ้น 68,949 คน จํานวนครั้งท่ีคนเขาถึงโพสต จํานวนคนซ้ํากันไดทั้งสิ้น 78,436 

ครั้ง และการมีสวนรวมในการเขาถึงโพสตทั้งสิ้น 3,614 ครั้ง และขาวความเคลื่อนไหว มีจํานวนคนเขาถึงโพสต  



ไมนับซ้ําทั้งสิ้น 38,776 คน จํานวนครั้งท่ีคนเขาถึงโพสต จํานวนคนซ้ํากันไดทั้งสิ้น 42,777 ครั้ง และการมีสวนรวม

ในการเขาถึงโพสตท้ังสิ้น 1,452 ครั้ง 

 ผลการตอบสนองตอเนื้อหาขาวประชาสัมพันธของผูใชบริการเฟซบุก เพจ ของสํานักฯ พบวา 6 

ประเภทขาวสารที่ไดรับการตอบสนองมากที่สุด เปนดังตารางที่ 1 ลําดับจากการตอบกลับมากที่สุดตามลําดับ ไดแก 

1) ขาวแนะนําบริการสํานักฯ มียอด Engagement มากท่ีสุด ตัวอยางขาว เชน ขาวการเปดใหบริการ "Netflix 

from home" ที่เปดใหบริการแกนักศึกษา 2) ขาวแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ ตัวอยางขาว เชน การสืบคนงานวิจยั 

บทความ จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่ ม.อ. บอกรับ สามารถเขาถึงฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดท่ี เว็บไซต 

clib.psu.ac.th เปนตน 3) ขาวกิจกรรม/การอบรม เปนรูปแบบวิดีโอ ตัวอยางขาว เชน กิจกรรม Facebook Live 

แนะนําการศึกษาตอประเทศญี่ปุน ครั้งที่ 14 ในกิจกรรมมีตัวแทนผูเคยไดรับทุนมาแนะแนว และมีแนะนําแหลง

ทุนการศึกษาตอ ณ ประเทศญี่ปุน 4) ขาวความเคลื่อนไหว ตัวอยางขาวเชน ขาววันท่ี 1 กุมภาพันธเปดใหบริการ ใน

วันเวลาราชการ 5) ขาวทดลองใช ตัวอยางขาว เชน เชิญชวน อาจารยนักศึกษา ม.อ. รวมทดลองใชงานฐานขอมูล 

“Sustainable Development Goals Online” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากสํานักพิมพ Taylor & Francis และ 6) 

ขาวตามกระแส ตัวอยางขาว เชน รุงมีหลายสีฉันใด “เพศ” ก็มีความหลากหลายฉันน้ัน เดือนแหง Pride Month 

กับนิตยสารสารคดี ฉบับเดือนมิถุนายนป 2564 เปนการเชื่อมโยงกระแส ณ ขณะนั้นกับทรัพยากรสารสนเทศที่

สํานักฯ มีใหบริการ เปนตน 

 โดยสรุปเมื่อนําผลการวิ เคราะหรูปแบบขาวสารมาเปรียบเทียบกับการตอบกลับของ 

ผูใชบริการตอการนําเสนอขาวสารประเภทขาวความเคลื่อนไหว มากท่ีสุด แตการตอบสนองของผูใชบริการกลับ

ไมไดมีตอเนื้อหาดังกลาวสูงท่ีสุด ทวาเปนขาวแนะนําบริการสํานักฯ กลับไดรับการตอบสนองจากผูใชบริการมาก

ที่สุด 

  

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาความสําคัญของชวงเวลา และวันในการโพสต เพื่อเพ่ิมอัตราในการมีสวนรวมใน

การเขาถึงโพสต (Engagement) การกดไลก (Like) และการแชร (Share) ใหมากขึ้น 

2. ควรใชรูปแบบเนื้อหาขาวบนเฟซบุก เพจ ใหมากขึ้น ควรทํารูปแบบวิดีโอมากขึ้นกวารูปแบบ

รูปภาพเพียงอยางเดียว หรือเพิ่มรูปแบบอ่ืน ๆ เชน เนื้อหาประเภท Link, เนื้อหาประเภท Infographics เปนตน 

3. ควรศึกษาประเมินผลการใชเฟซบุก เพจ ของสํานักฯ โดยศึกษาจากผูใชบริการทั้งที่เปน

สมาชิก และที่ไมไดเปนสมาชิกของสํานักฯ 

 

การนําไปใชประโยชน 

 1. สํานักฯ สามารถนําผลการวิเคราะหครั้งนี้ไปใชในวางแผนการสื่อสารเนื้อหาบนเฟซุบก เพจ 

โดยเนนสรางคอนเท็นตใหนาสนใจและดึงดูดผูใชบริการ รวมถึงการใหบริการท่ีทันสมัย เพ่ิมความถี่ของขาว

ประชาสัมพันธประเภทขาวแนะนําบริการสํานักฯ ขาวแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ ใหมากขั้น อีกทั้งเนน

ประชาสัมพันธขาวกิจกรรม/การอบรม ที่ผูใชบริการไดรับประโยชนมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมสถิตกิารใชบริการและเพิ่มความ

คุมคาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักฯ  



 2. สํานักฯ สามารถใชผลการวิเคราะหน้ีเปนแนวทางในวางแผนการศึกษาถึงชวงเวลาในการ

โพสตและผลการตอบสนองตอเนื้อหาของโพสตในครั้งถัดไป เพ่ือนําเสนอเนื้อหาขาวประชาสัมพันธใหถูกชวงเวลา

และไดรับการตอบสนองจากกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน 
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