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 ไมมี 
 
สรุปสาระสําคัญ 
       การอบรมครั้งนี้เปนการอบรมเพ่ือใหหองสมุดตางๆ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการทําการตลาดผานโซเชียล
มีเดีย สําหรับการประชาสัมพันธหองสมุดในรูปแบบและชองทางท่ีหลากหลาย โดยไดรับเกียรติจาก คุณชรัตน เพ็ชร
ธงไชย ผูดูแลเนื้อหาดานโซเชียลมีเดีย และเปนกองบรรณาธิการของเว็บไซต thumbsup.in.th มาเปนวิทยากรให
การอบรม สรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 
 
       Social Networks คือ โครงสรางทางสังคมแบบหนึ่งท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของคน ท่ีมีความเชื่อมโยงดวย
บางอยาง เชน เปนเพ่ือน, เปนญาติ, มีความสนใจท่ีเหมือนกัน, มีความเชื่อท่ีเหมือนกัน มารวมตัวกันเพ่ือใหเกิด
ความรูความคิด และประสบการณ จนทําใหเกิดเปนเครือขายข้ึนมา 
       Social Media คือ สื่อออนไลนท่ีนํามาใชเพ่ือสรางระบบความเชื่อมโยงกันระหวางคนสองคนและมากกวานั้น 
โดยเปดโอกาสใหสามารถแลกเปลี่ยนเนื้อหาท่ีเกิดจากผูใชได 
 
ทําไมจึงควรสนใจทํา PR บน Socoal Media? 
1). สามารถสื่อสารสิ่งท่ีแบรนดตองการผานชองทางของเราเอง 
2). ถูกเผยแพรและสงตออยางรวดเร็ว 
3). เขาถึงกลุมลูกคาไดงายข้ึน เจาะจงมากข้ึน ลดชองวางระหวางแบรนดกับผูใช 
4). ทําโฆษณาตรงตามกลุมเปาหมาย 
5). ปจจุบัน แทบทุกคนใชงาน Social Media 
 
 



 
ส่ิงท่ีตองรูกอนจะเริ่มทํา PR บน Social Media 
1). กลุมเปาหมาย: เปนใคร กลุมคน อายุ เพศ มีความชอบพ้ืนฐานอยางไร เพ่ือสิ่งท่ีเราสื่อสารออกไปจะไดโดนใจ 
2). หัวขอในการสื่อสาร: หัวขอในการสื่อสารคืออะไร สิ่งท่ีแชรออกไปตองมีการสื่อแบรนดออกไป เพราะถาเราอางอิง
มาจากท่ีอ่ืน แบรนดจะไมไดอะไรกลับมาเลยนอกจากการกดไลค 
3). เลือก Social Media ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย: เราจะเลือกชองทางไหนบาง การท่ีมีหมดทุกชองทางก็ดี แต
ตองคิดวาจะมีปญหาอะไรตามมาหรือไม 
4). รูปแบบในการนําเสนอ: จะนําเสนอในรูปแบบใด เชน รูปภาพ, วิดิโอ, infographic, การเขียนบทความ ถาเราไม
คอยมีขอมูล/เนื้อหา อาจใชวิธีการแชรจากท่ีอ่ืน โดยใหเครดิตตนฉบับ ขอมูลท่ีเราไมไดทําเองควรใหเครดิตกลับไป 
5). คนดูแล: คนดูแลตองเขาใจพฤติกรรมของคนในชองทางตางๆดวย เพราะชองทางแตละชองทางมีรูปแบบแตกตาง
กัน พฤติกรรมการใช เปาหมาย แตกตางกัน ควรศึกษาพฤติกรรมของคนท่ีเขามาปฏิสัมพันธ 
6). การวางแผน: มีการวางแผนลวงหนา เชน 2 อาทิตยถัดไป 1 เดือนถัดไป จะมีกิจกรรมอะไรบาง จะไดวางแผนวา
จะทํา PR กิจกรรมชวงใด ตองเตรียมตัวหาเนื้อหา วางแผนทุกข้ันตอน ล็อคเวลา สรางความสมํ่าเสมอ 
7). การวัดผล: การท่ีคนเขามาคลิกชม คอมเมนท การตอบกลับขอความวาตอบกลับไปภายในก่ีนาที สามารถใชเปน 
KPI ไดดวย 
 
จะทําอยางไรให PR แลวคนจดจําได 
1). โดดเดนดวยความแตกตาง 
2). สมํ่าเสมอ 
3). พรอมและทันตอสถานการณ 
4). สรางแรงกระเพ่ือมใหเกิดข้ึนเปนรอบกวาง 
 
Social Media ตัวไหนฮิตในไทย แตละตัวดีอยางไร ใช PR ในแบบใดได 
1). Facebook 
    1.1). ขอดีของ Facebook 
         1.1.1). ผูใชงานเยอะ + หาคนกลุมใหมงาย 
         1.1.2). เหมาะกับขอความทุกรูปแบบ (ขอความ, รูปภาพ, วิดิโอ) 
         1.1.3). มีแพลต็ฟอรมโฆษณาเปนของตัวเอง 
         1.1.4). ทําแอปเพ่ิมได 
         1.1.5). มีเครื่องมือและขอมูลใหใชงานและวิเคราะหเพ่ือท่ีจะทําการตลาดออนไลนตอไปได - 
         (Facebook Insights) 
     1.2). ทํา PR บน Facebook 
         1.2.1). โพสตเพ่ือแจงขาวสาร, โปรโมท, ทํากิจกรรม ฯลฯ ดวยรูปแบบท่ีเปนขอความ, รูปภาพ, วิดิโอ,    
         แอปพลิเคชั่น ฯลฯ 
         1.2.2). Call-Center ถาม-ตอบคําถามไดโดยตรง 
         1.2.3). เปนฐานหลักในการเผยแพร ดวยจํานวนการใชงานท่ีเยอะ 
 
 



 
2). Twitter 
     2.1). ขอดีของ Twitter 
          2.1.1). สื่อสารอยางรวดเร็ว 
          2.1.2). สรางความสัมพันธกับผูใชแบบงายๆผานการโตตอบ 
          2.1.3). มีอัตราการเห็นมากกวา Facebook 
          2.1.4). โดยสวนใหญจะเปนขอความผสมกับภาพหรือลิงคของเว็บไซต 
     2.2). ทํา PR บน Twitter 
          2.2.1). สื่อสาร/กระจายขาวแบบวงกวางและรวดเร็ว เชน ทําโปรโมชั่น, การสง URL ใหคนเขาไปชมเว็บไซต 
          2.2.2). รายงานสด 
          2.2.3). สงตอเหตุการณท่ีสําคัญๆ จากแหลงขอมูลตางๆ ดวยการ Retweet 
          2.2.4). เกาะกระแสผาน #Hashtag 
3). Instagram 
    3.1). ขอดีของ Instagram 
         3.1.1). ดึงดูดการใชงานดวยรูป, วิดิโอ และ Filter 
         3.1.2). มี Hashtag ตามได 
         3.1.3). หนา Feed แสดงภาพของทุกคนท่ีติดตามืไมมีการตัดออก 
         3.1.4). มีโฆษณาแตเนียนตา (เริ่มมีในเมืองนอกแลว) 
    3.2). ทํา PR บน Instagram 
         3.2.1). รูปภาพ/ภาพเคลื่อนไหว 
         3.2.2). ใส Hashtag คําเฉพาะ หรือ คําท่ัวไป เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหคนในตางประเทศไดเห็น 
         3.2.3). เพ่ิม Location บอกตําแหนงของรานคาและสถานท่ี 
4). Line 
    4.1). ขอดีของ Line 
         4.1.1). แอปแชทเบอร 1 
         4.1.2). สื่อสารไดแทบทุกรูปแบบ (เสียง ภาพ สติกเกอร โทรศัพท) 
         4.1.3). มีแทบทุกอยางในเครือขาย (เกม, รานคา, แอปอ่ืนๆ) 
    4.2). ทํา PR บน Line 
         4.2.1). Official Account/Home สื่อสารแบรนด, โปรโมชั่น, เลนเกม (เปนสวนใหญ) 
         4.2.2). Official Sticker ใหแบรนดจดจําไดงาย *แตก็ตองเสี่ยงแลกกับการถูก Block 
5). Youtube 
    5.1). ขอดีของ Youtube 
         5.1.1). เบอร 1 ของท่ีรวบรวมวิดิโอ 
         5.1.2). ถูกคนหาเจอไดบน Google (Facebook จะหาไมเจอ) 
    5.2). ทํา PR บน Youtube 
         5.2.1). สรางชองทาง (Youtube Channel) เพ่ือรวมวิดิโอไวท่ีเดียว 
         5.2.2). กระตุนใหคนสรางวิดิโอคลิปของตัวเองเพ่ือชวย PR 
 



 
5 คําถามท่ีคนทํา PR และ Social Media อยากรู 
1). ทํา PR บน Social Media ไมตองใชเงินจริงไหม ? 
ตอบ ทุกอยางตองใชตนทุน (เวลา, คน, ความคิด) ถาอยากใหคนรูจักมากกวาเดิม ก็ตองใชเงินเพ่ือซ้ือพ้ืนท่ีสื่อ 
2). มี Like เยอะๆ มีการกด Retweet เยอะ แลวดี จริงไหม ? 
ตอบ เปนสิ่งท่ีดีในการชวยเรื่อง Awareness แตจะดีก็ตอเม่ือเรื่องท่ีถูกการ Like หรือการ Retweet เปนสิ่งท่ีดี 
สื่อสารแบรนดได ไมใชดานลบ 
3). ยิ่งโพสตเยอะ ยิ่งดี จริงไหม ? 
ตอบ ดีกับบางประเภทของแบรนด วัตถุดิบในการเลาเรื่อง และการ PR มีมากพอไหม 
4). ควรมี Social Media ทุกชองทางเลยดีไหม ? 
ตอบ วัตถุประสงคหลักในการทํา มีคนดูแลเพียงพอหรือไม 
5). โซเชียลมีเดียสามารทดแทนเว็บไซตได จริงไหม ? 
ตอบ มองเรื่องความนาเชื่อถือและขอมูล การถูกคนหาผาน Search Engine, Conversion to Sale 
 
สรุป 
- PR บนออนไลน ลักษณะและการตอบสนองไมเหมือนกัน 
- เลือกใชชองทางท่ี “ใช” ไมตองเลือกท้ังหมด 
- เปนตัวของตัวเองบนชองทางของตัวเองใหมากท่ีสุด การมีเอกลักษณเปนของตัวเองจะชวยใหเปนท่ีจดจําได  
- การทํา Social Media เปรียบเสมือนกับการวิ่งมาราธอน ท่ีตองใชความสมํ่าเสมอในการทํา 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
         ไดรับความรู ความเขาใจ และเทคนิคเก่ียวกับการทําประชาสัมพันธผานสื่อโซเชียลมีเดียตางๆมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
สามารถนํามาปรับใชกับงานประชาสัมพันธหองสมุดผานสื่อโซเชียลมีเดีย เชน Facebook ไดเปนอยางดี 
 
  

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
 
 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

 
                 ผูรายงาน....................................................... 

                                                                                              (นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน) 
                                                                                                  วันท่ี 31 มีนาคม 2558 

 



 
ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 
                2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล 
                3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   
 


