
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมดุ 
Using Social Networking Sites for Library Outreach 

  
ชมพูนุช  สราวุเดชา, เสรี  ค าเปลี่ยน, สุภาลัย  สิงคะตา 

 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

e-mail: Chompunuch.s@cmu.ac.th 
 
 
บทคัดย่อ 
 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงพฤติกรรมการเข้าถึง
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการศึกษาการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) 
ในการเผยแพร่บริการและสารสนเทศถึงผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือพัฒนาทักษะการสืบค้น
ข้อมูล กลั่นกรอง และประเมินสารสนเทศของบุคลากรห้องสมุดให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม มีข้ันตอนการศึกษาคือรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการที่เพ่ิมเข้าและ
ออกจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line, Facebook) รวมทั้งการมีปฏิกิริยาต่อโพสต์ ได้แก่การแสดง
ความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การแชร์ต่อ การคลิกดูเพ่ิมเติม และการเข้าถึงโพสต์เฟซบุ๊กห้องสมุด
ของกลุ่มประชากรผู้เข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลา 20 เดือน นับจากวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการมีอัตราการเพ่ิมเข้ากลุ่มไลน์ผู้ใช้บริการห้องสมุด 15 คนต่อ
เดือน อัตราการออกจากกลุ่ม 1 คนต่อเดือน และในการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเฉลี่ย 25 ครั้งต่อ
เดือน มีอัตราการกดถูกใจเพจเฟซบุ๊ก 17 คนต่อเดือน อัตราการเลิกถูกใจเพจเฟซบุ๊ก 10 คนต่อเดือน 
อัตราการแสดงปฏิกิริยาต่อโพสต์ 3,646 คนต่อเดือน และอัตราการเข้าถึงโพสต์ 26,710 คนต่อเดือน 
จากการศึกษาแสดงว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของห้องสมุดสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการจ านวน
มาก และมีผลตอบรับด้วยการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับต่อโพสต์ในปริมาณสูง รวมทั้งมีแนวโน้มการคง
อยู่ และเพ่ิมข้ึนของสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง นับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง
ส าหรับห้องสมุดในการส่งผ่านสารสนเทศและบริการไปยังผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นช่องทางการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ และมีทักษะการประเมินสารสนเทศเป็นอย่างดีอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ:  
 เครือข่ายสังคมออนไลน์, การเผยแพร่สารสนเทศ, การเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด, 
เฟซบุ๊ก, ไลน์แอปพลิเคชัน   
 
 



Abstract 
  The format of the diffusion of knowledge has been changed rapidly in the 
21st century. Library of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University has embraced 
the essence of social media inclusion such as Facebook and Line to increase the 
efficacy of service engagement to the library’s users. In order to further enhance the 
library outreach via continuously improvement through identification, collection and 
evaluation, this report discusses the usage of the library’s social network sites (LINE 
and Facebook) in the form of number of users, reaction to post, comments received, 
Post sharing, Other Clicks and Post Views in the period of 20 months from January 1st 
2017 to August 31st 2018. 
  It is found that the user joined the library Line group in the rate of 15 
person per month while the rate of leaving the group was 0.5 person per month. 
Moreover, per monthly 25 posts on Facebook, Like was received 17 times, Unlike 10 
times, Reaction to post 3,646 times and Post views 26,720 times. As can be seen 
from the study, the application of social media has greatly enhanced the access of 
users to the information of library service. In addition to the high number of 
responses received, the number of users was in constant with direction of steadily 
increasing. It can be concluded that social media as a user’s engagement and library 
outreach tool has proved to be highly efficient. Furthermore, academic librarian 
could improve and gain new skills on social media sites engagement and 
management to promote library’s service. 
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บทน า 
 การได้รับการนึกถึงเป็นที่แรก เมื่อต้องการสารสนเทศ หรือความช่วยเหลือ (First stop) 
และการเป็นที่ยอมรับ หรือไว้วางใจในบริการที่จะได้รับ (Recognition) ของผู้ใช้บริการ เป็นพื้นฐาน
ส าคัญของพันธกิจตามยุทธศาสตร์ด้านบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย และด้านบริการที่เป็นเลิศ
ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จึงมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
และสนับสนุนการท าวิจัยอย่างเข้มแข็งให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ 
Facebook และ Liine นับเป็นช่องทางส าคัญส าหรับให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศ และบริการของ
ห้องสมุดได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับองคก์รได้เป็นอย่างดี (Klassen, 
2018) และด้วยการใช้งานอย่างกว้างขวางในกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงมีการศึกษาความเข้าใจของนักศึกษา 



ที่มีต่อโซเชียลมีเดีย ประเภทเฟซบุก๊ ถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Students' self-efficacy 
in learning) และพบว่าเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการขยายการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถพัฒนาไปสู่การเรียนระดับเข้มข้นมากยิ่งขึ้นได้ (Tower, et al., 2014) ตลอดจนมีหน่วยงาน
ทางการแพทย์น าเฟซบุ๊กมาใช้เป็นสื่อกลางการเรียน การสอนของนักศึกษาแพทย์ในห้องฉุกเฉิน 
ของโรงพยาบาล พร้อมกับติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ พบว่านักศึกษาแพทย์มีผลตอบรับที่ดี  
มีการเข้าถึงบทความวิชาการมากขึ้น แม้ว่าจะมีปฏิกิริยาตอบกลับด้วยการแสดงความคิดเห็น 
ไม่มากนักก็ตาม (Yuksen & Siricharoen, 2014) ในปัจจุบัน ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือ (Social Networking Tools) ในการเผยแพร่บริการ และส่งต่อสารสนเทศ 
ไปยังผู้ใช้บริการ จ านวน 4 ชอ่งทาง คือ Line, Facebook, Twitter และ YouTube channel’  
ซึ่งทั้ง 4 ช่องทางนี้นับเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากข้อความ
ที่สื่อมีลักษณะสั้น กระชับ ได้ใจความส าคัญ ใช้ได้ในทุกอุปกรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย และประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีการใช้งานเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้กันเป็นประจ า ส าหรับการศึกษานี้ ห้องสมุด 
คณะแพทยศาสตร์คัดเลือกสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความเคลื่อนไหว และใช้งานมากท่ีสุด จ านวน  
2 ช่องทางคือ Line และ Facebook ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการเข้าถึงผู้ใช้บริการของ
ห้องสมุด เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานด้วยข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ถูกต้อง ชัดเจนมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2.  เพ่ือพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล กลั่นกรอง และประเมิน สารสนเทศของบุคลากร
ห้องสมุด ให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
 1.  วางแผนการด าเนินงาน 
  1.1  ประเมินและคัดเลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง โดยพิจารณา
จากสถิติการเข้าถึง 2 อันดับแรก ได้แก่ Line และ Facebook   
  1.2  ก าหนดกลุ่มประชากร คือผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ห้องสมุดในระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  1.3  ก าหนดหลักการในการด าเนินงาน ดังนี้  
   1)  ประกาศวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติการให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้ผู้ใช้บริการพิจารณาก่อนสมัครเข้ากลุ่ม  
   2)  มีการโพสต์ข้อความเป็นประจ าทุกวัน ๆ ละไม่เกิน 1 โพสต์ส าหรับกลุ่ม Line 
และเฉลี่ย 1-2 โพสต์ ส าหรับ Facebook ยกเว้นวันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ์ 
   3)  ทั้ง Line และ Facebook  ห้องสมุดใช้แอปพลิเคชั่นที่ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงต้อง
ระมัดระวัง ดูแลการส่งข้อความเข้ากลุ่มอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่รบกวน
สมาชิกของกลุ่มโดยรวม หากฝ่าฝืน ห้องสมุดจะใช้มาตรการตักเตือน และบล็อกตามล าดับ 



 2.  สร้างทีมงาน Social media team  
  ผู้ปฏิบัติงานด้านโซเชียลโดยตรงประกอบด้วยหัวหน้าทีม และลูกทีม จ านวน 3-5 คน               
โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีทักษะการแสวงหาและสร้างสื่อสารสนเทศให้น่าสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี Social media เป็นอย่างดี ท าหน้าที่ 
รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในบริการ เข้าใจการด าเนินงานตามบริบทของห้องสมุด 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน รวมถึงการมีบทบาทส าคัญในการสร้าง และรักษาความผูกพัน
ระหว่างผู้ใช้บริการและองค์กรให้มั่นคง ยาวนานมากท่ีสุด 
 3.  ให้บริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
  3.1  บริการสารสนเทศทางการแพทย์ผ่านไลน์: Medical library line users group 
   ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ด าเนินการส่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้รวมถึงเทคนิค 
วิธีการที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการวิจัยให้แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาแพทย์ 
พยาบาล อาจารย์ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจ โดยมีหลักการว่า ต้องเป็นความสมัคร
ใจในการรับข้อความอย่างแท้จริงเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ 2559 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยเริ่มต้นมีสมาชิกจ านวน 15 คน  
  ผู้รับผิดชอบในการสร้างหรือค้นคว้าสารสนเทศ ได้แก่บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ 
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ท าการค้นคว้าความรู้ หรือบริการที่จะเป็น
ประโยชน์หากผู้ใช้บริการได้ทราบ หรือการค้นพบใหม่ นวัตกรรมที่มีผลกระทบ นโยบายที่มี
ความส าคัญ แล้วจึงคัดเลือก ประเมินความถูกต้องของสารสนเทศ และส่งเป็นข้อความในไลน์กลุ่มวัน
ละ 1 ข้อความเป็นประจ าทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมรูป
ภาพประกอบเพ่ือความน่าสนใจใน 5 ด้านคือ วันจันทร์ด้านการศึกษา วันอังคารด้านบริการ 
วันพุธด้านเทคโนโลยี/ เทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีด้านการวิจัย  และวันศุกร์ด้านกายภาพ/  
สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุด ดังตัวอย่างข้อความในภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1  ตัวอย่างข้อความท่ีเตรียมไว้ส าหรับทีมโซเชียลน าไปใช้งาน 

 
 
 

 

     สวสัดีค่ะ หลงัจากหยุดยาว ทุกท่านคงจะสดช่ืนจากการพกัผ่อนหรือท่องเท่ียวกนัมาแลว้

นะคะ 😍 �  ส าหรับวนัน้ี ห้องสมุดขอแจง้ให้ทราบถึงบริการใหม่ของเราค่ะ ตอนน้ีเรามี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค รุ่น MacBook Air 13 น้ิว 💻 ให้ยมืใชภ้ายในห้องสมุดค่ะ เหมาะ
ส าหรับการใชพ้รีเซนทง์านแบบกลุ่ม  
หรือแสดง Keynote หากตอ้งการยมืใช ้
สามารถติดต่อท่ีเคาน์เตอร์บริการไดเ้ลยค่ะ 



 เนื้อหาของข้อความส าหรับโพสต์จะถูกน าไปเก็บรวบรวมไว้บนไฟล์ (Google docs) ชื่อ 
“ข้อความไลน์กลุ่ม ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์” ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโซเชียลทีม พิจารณาคัดเลือก 
และปรับข้อความเพ่ือน าโพสต์ในไลน์กลุ่มต่อไป ตามปกติ ทุกข้อความที่ส่งจะมีภาพประกอบด้วย
เสมอ เพ่ือให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการส่งข้อความใด ๆ หากมีข้อค าถาม
สามารถใช้บริการไลน์ส าหรับถาม-ตอบ หรือ Ask a librarian หรือ Chat box (Messenger)        
ของห้องสมุดได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้รบกวนผู้ใช้บริการอ่ืนในกลุ่ม  
  3.2  บริการสารสนเทศผ่านเฟซบุ๊กห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ห้องสมุดเปิดบริการเฟซบุ๊ก ชื่อ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางเผยแพร่บริการ ข่าวสารห้องสมุดสู่
สังคมสาธารณะในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้วย  
โดยให้บริการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันด้วยจ านวนผู้ติดตามเพจ 4,125 คน (ข้อมูลวันที่ 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561) ผู้ดูแลเพจ คือ โซเชียลทีมท าหน้าที่ค้นคว้า สรรหา คัดกรอง และประเมินสารสนเทศเพ่ือ
น าโพสต์เฉลี่ย 1-2 เรื่องต่อวัน โดยจะใช้ข้อความสารสนเทศเดียวกับท่ีใช้โพสต์ในไลน์กลุ่มผู้ใช้บริการ 
หรือสร้างข้ึนใหม่ก็ได้ นอกจากนี้ทีมงานผู้ดูแลเฟซบุ๊กห้องสมุด ยังท าหน้าที่ตอบค าถาม หรือแสดง
ความรู้สึกตอบสนองต่อความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้วยความเอาใจใส่ รวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อสร้าง
ความประทับใจ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยตรง ตัวอย่างข้อความที่
โพสต์ดังแสดงในภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
ภาพที่ 2  ข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊ก 
 
 4.  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงบริการ และสารสนเทศห้องสมุดผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการ ในช่วงเวลา 20 เดือน (1 มกราคม 2560-31 สิงหาคม 2561) ดังนี้  
  4.1  อัตราการเพ่ิมเข้า และออกจากกลุ่มไลน์ผู้ใช้บริการห้องสมุด 
  4.2  อัตราการกดถูกใจ และเลิกถูกใจเพจเฟซบุ๊ก  



  4.3  อัตราการแสดงปฏิกิริยา (จ านวนการแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น   
การแชร์ต่อ และการคลิกดูเพ่ิมเติม)  
  4.4  อัตราการเข้าถึงโพสต์ 
  4.5  อัตราการโพสต์เฟซบุ๊ก 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาข้อมูลการให้บริการสารสนเทศห้องสมุดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
และไลน์แก่ผู้ใช้บริการ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560-วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561                       
รวมระยะเวลา 20 เดือน ด้วยสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นร้อยละ มีดังนี้ 
 1.  อัตราการเพ่ิมเข้า และออกจากกลุ่มไลน์ผู้ใช้บริการห้องสมุด Medical library line 
users group ห้องสมุดคณะแพทย์ ฯ เปิดให้บริการ Medical library line users group มาตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยเริ่มต้นมีสมาชิกจ านวน 15 คน มีจ านวนผู้ใช้บริการแอดไลน์                 
เพ่ิมเข้า และออกจากกลุ่ม จนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีจ านวน 198 คน ต่อมาห้องสมุด                     
มีการพัฒนากระบวนการแสวงหา ประเมิน และคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาส าหรับน าให้บริการ                  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดช่วงเวลานับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2660 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม                        
พ.ศ. 2561 สมาชิกของกลุ่มได้ขยายเพ่ิมมากข้ึนเป็นจ านวน 486 คน มีอัตราการเพ่ิมเข้ากลุ่ม 15 คน
ต่อเดือน และอัตราการออกจากกลุ่มเฉลี่ย 1 คนต่อเดือน 
 2.  อัตราการกดถูกใจ และเลิกถูกใจเพจเฟซบุ๊กห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์เปิดให้บริการเฟซบุ๊กในชื่อ ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ @MEDLIBCMU มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันรวม 7 ปี  
(ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561) มีจ านวนสมาชิกที่กดถูกใจเพจเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่ามีอัตราเฉลี่ยการกดถูกใจเพจจ านวน 17 คนต่อเดือน และอัตราเฉลี่ยการเลิกถูกใจเพจ
จ านวน 10 คนต่อเดือน มีอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึนของสมาชิก 7 คนต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 41.18  
ดังแสดงในภาพที่ 3  
 

 
 
ภาพที่ 3  จ านวนคนกดถูกใจ และเลิกถูกใจเพจเฟซบุ๊กในแต่ละเดือน 



 3.  อัตราการแสดงปฏิกิริยา (จ านวนการแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น การแชร์
ต่อ และการคลิกดูเพ่ิมเติม) ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กห้องสมุดมีอัตราการแสดงปฏิกิริยาต่อ
โพสต์ด้วยการคลิกแสดงความรู้สึก (Like, Love, Ha ha, Sad, Angry) การแสดงความคิดเห็น  
การแชร์ต่อ หรือคลิกท่ีองค์ประกอบเพื่อดูรายละเอียดของโพสต์เพิ่มเติม จ านวน 3,646 คนต่อเดือน 
(สูงสุด 23,051 คน ต่ าสุด 119 คนต่อโพสต์) ดังแสดงในภาพที่ 4 
 

 
 
ภาพที่ 4  จ านวนการมีปฏิกิริยาต่อการโพสต์บนเพจเฟซบุ๊กในแต่ละเดือน 
 
 4.  อัตราการเข้าถึงโพสต์ 
  ผู้ใช้บริการทั้งท่ีเป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิกเพจเข้าถึงโพสต์เฉลี่ยจ านวน 26,710 คน
ต่อเดือน (สูงสุด 57,041 คน ต่ าสุด 6,688 คนต่อเดือน) ดังแสดงในภาพที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 5  จ านวนการเข้าถึงโพสต์ 
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 5.  อัตราการโพสต์เฟซบุ๊ก 
 หอ้งสมุดโดยโซเชียลทีมมีการค้นคว้าและประเมินคัดกรองสารสนเทศส าหรับโพสต์เผยแพร่
เป็นประจ าทุกวัน ๆ ละ 1-2 ข้อความ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์) พบว่ามีการโพสต์
ข้อความโดยเฉลี่ยของห้องสมุดจ านวน 25 ครั้งต่อเดือน (สูงสุด 39 ครั้ง ต่ าสุด 14 ครั้งต่อเดือน) 
ในช่วงเวลา 20 เดือน ดังแสดงในภาพที่ 6  
 

 
 
ภาพที่ 6  จ านวนครั้งของการโพสต์ในแต่ละเดือน 
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการน าไปใช้ประโยชน์ 
  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ให้ความส าคัญกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงบริการ และสารสนเทศของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษาระดับจ านวนการ
โพสต์ข้อมูลไว้อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้เกิดความคุ้นเคย การยอมรับ และความผูกพันระหว่าง
ผู้ใช้บริการและห้องสมุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีการพัฒนาด้านคุณภาพของข้อความ ด้วยการคัด
กรอง ประเมินสารสนเทศก่อนน าเผยแพร่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเข้มข้นอยู่เสมอ เพื่อรักษา
กลุ่มของผู้ใช้บริการเดิมไว้ และขยายจ านวนกลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ให้มากยิ่งขึ้น และจากผลการศึกษา 
พบว่า การด าเนินงานมีผลตอบรับที่ดี เครือข่าย ฯ มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึง
การได้รับความนิยม และเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ อีกท้ังยังมีการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับโพสต์ข้อความ
ของห้องสมุดอยู่เป็นประจ า แสดงถึงความผูกพัน และประสิทธิภาพของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุด รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพ การเป็นผู้น าด้านข้อมูล
สารสนเทศของห้องสมุด  สร้างความน่าเชื่อถือ และการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะโซเชียลทีมมีโอกาสได้ฝึกทักษะ              
การค้นคว้าหาความรู้ การพิจารณาคัดกรอง และประเมินสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียน  
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การสอน และการวิจัยของผู้ใช้บริการ ตลอดจนได้ฝึกฝนศิลปะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ               
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกด้วย  
 อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมผู้ใช้บริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความหลากหลาย และ
เคลื่อนไหวรวดเร็วเสมอ ห้องสมุดจ าเป็นต้องมีความตื่นตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทไลน์ และเฟซบุ๊ก จะยังคงได้รับความนิยมมากที่สุด  
2 อันดับแรก จากการส ารวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ อันดับ 1 Line (98%) อันดับ 2 Facebook (96%) แต่อาจจะมี
เครือข่ายสังคมออนไลน์ใหม่เข้ามาแทนที่เฟซบุ๊ก และไลน์ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งห้องสมุดต้องสามารถ
ปรับตัวได้ทันท่วงท ี 
  จากผลการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจซ่ึงผู้วิจัยสามารถต่อยอดการศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือ
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และผู้ใช้บริการได้ โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหา (Contents) มีความส าคัญ
มากต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน การศึกษาเจาะลึกในด้านนี้ เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รปูแบบข้อความท่ีโพสต์ กับปฏิกริยาตอบกลับ หรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างเนื้อหา สารสนเทศที่
เผยแพร่กับผลตอบรับด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นข้อมูลให้ห้องสมุดใช้วางแผน และปรับปรุง
พัฒนาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับการเข้าถึงบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
ต่อไป  
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ประโยชน์ต่องานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 1.  ด้านการบริหาร 
  1.1  การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน ส่งผลให้
การด าเนินงานของห้องสมุดได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลหน่วยงาน และได้รับ        
ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น  
 1.2  ผู้บริหารสามารถใช้การด าเนินงานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประเมินผล              
การปฏิบัติงาน และสมรรถนะของบุคลากรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถติดตามประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของงานที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน  
 1.3  ห้องสมุดสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับห้องสมุดหรือหน่วยงานอื่นได้โดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านข่าวสาร และกิจกรรมที่เกื้อกูล
ระหว่างกัน  
 2.  ด้านการบริการ 
  2.1  ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุดสามารถเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และ
เข้าถึงผู้ใช้บริการจ านวนมากได้ทุกกลุ่มในวงกว้าง นับเป็นช่องทางที่ทรงประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน
ส าหรับการเผยแพร่บริการและสารสนเทศของห้องสมุดไปสู่ผู้ใช้บริการ 
  2.2  ใช้เป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และประเมินปฏิกิริยาการตอบรับที่
ผู้ใช้บริการมีต่อห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับข้อเท็จจริงอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ใช้บริการ   
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นเต็มที่ 



 3.  ด้านบุคลากร 
  3.1  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานได้ฝึกฝนการเป็นผู้กระตือรือร้น  
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) มีความภาคภูมิใจ และมีความสุขได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก
ต้องมีการค้นคว้า หาข้อมูล สารสนเทศท่ีทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งได้พัฒนาความสามารถใน                        
การประเมิน และคัดกรองสารสนเทศส าหรับเผยแพร่ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในยุคข้อมูล ข่าวสาร
จ านวนมหาศาล 
  3.2  บุคลากรได้พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง เกิดความช านาญในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
  3.3  บุคลากรเกิดทักษะที่พึงประสงค์ในโลกออนไลน์ สามารถควบคุมตนเอง รู้จัก
วิธีการรับมือกับความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งเป็นทักษะ                
ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน 
 4.  ประโยชน์ต่อห้องสมุดอ่ืน 
  ห้องสมุดคณะต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถน าขั้นตอน                 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการห้องสมุดไปปรับใช้ด าเนินงานตามบริบทของ
ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ รวมทั้งสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน  
การใหบ้ริการ  พัฒนาบุคลากร และพิจารณาต่อยอดความรู้ หรือขยายความเข้าใจในประเด็นอื่น ๆ 
ต่อไป 
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