สรุปประเด็นกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู
เรื่อง “การประชาสัมพันธโดยใช Facebook ของหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”
โดย คุณชัยสิทธิ์ อังคะปญญาเดช หัวหนางานบริการทาพระจันทรและหัวหนาหองสมุดปรีดี พนมยงค และ
คุณพิมพชนก สิริพงศทักษิณ หัวหนาหนวยสื่อสารองคกรและเครือขาย
หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ผานระบบ Microsoft Teams และ Facebook Live หองสมุด มสธ.
--------------------------------------------------1. การยึดแนวทำงานประชาสัมพันธตามสโลแกนของทีมสื่อสารองคกรสื่อสารองคกรและเครือขาย
ทีมงานใชสโลแกนการสื่อสารกับผูใชบริการของหนวยงานสื่อสารองคกรและเครือขาย และทีมแอดมินเพจ
ของหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้
1.1 เขาถึง ผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการและนวัตกรรมตางๆ ของหองสมุดไดอยางไร และการเลือกใช
ชองทางใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
1.2 พึ่งได การตอบเร็วและตอบไวเปนจุดเดนของหองสมุดผูใชบริการสามารถถามไดทุกเรื่อง แมจะไมใช
เรือ่ งของหองสมุด เรื่องที่ไมรูก็จะถามผูรู
1.3 ผูกพัน เกิดจากการที่หอสมุดฯ สามารถตอบปญหาของผูใชบริการได ทำใหเกิดความผูกพัน
2. การแบงโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยสื่อสารองคกรและเครือขาย

หนวยสื่อสารองคกรและเครือขายอยูภายใตการกำกับดูแลของงานยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร และภายใต
สำนักเลขานุการตามลำดับ โดยมีบุคลากร จำนวน 6 คน ประกอบดวย บรรณารักษ จำนวน 3 คน และนักโสตทัศน
ศึกษา จำนวน 3 คน
ความรับผิดชอบ/ประเภทของภาระงานของหนวยสื่อสารองคกรและเครือขาย
1. สื่อสารภาพลักษณ/นโยบาย
2. สื่อสารบริการ/นวัตกรรม โดยไดรับความรวมมือจากงานบริการ
3. สงเสริมขั้นตอนการใชบริการ (How to) เพื่อใหผูใชบริการสามารถใชบริการและบอกตอได
4. การรูดิจิทัล (Information Literacy)
5. การสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เนนรูปแบบออนไลน 100%
3. หนาที่โดยรวมในการดูแลอัพเดตขอมูล ขาวสาร และแนะนำบริการหนาเพจหอสมุดฯ
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ดูแลอัพเดตขาวสาร แนะนำบริการ ขอมูล ภายในเว็บไซตหอสมุดฯ (library.tu.ac.th) ดูแลคอนเทนตขาว
ประชาสัมพันธ เชน ขาวคนสำราญฯ (รายวัน) ผลการดำเนินงานของหอสมุดฯ (รายป) เปนตน การจัดการขอรองเรียน
คำชมเชยและข อเสนอแนะ การสตรี ม Live กิ จ กรรมต า ง ๆ เช น การเชิ ญ ผู เชี ่ ย วชาญ หรื อหน ว ยงานอื ่ น ใน
มหาวิทยาลัยมานำเสนอในเพจ เปนตน และการจัดทำสื่อวิดีโอ
3.1 การแบงหนาที่ของทีมแอดมินเพจหองสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หนวยงานที่รับผิดชอบแอดมินเพจหองสมุด ประกอบดวย 2 หนวยงาน ไดแก
1) หนวยสื่อสารองคกรและเครือขาย นำเสนอเกี่ยวกับนโยบาย ภาพรวมของหองสมุด ไดแก ผูบริหาร และ
บริการโดยรวมของหองสมุด
2) งานบริการ นำเสนอเกี่ยวกับบริการและนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงคอนเทนตเฉพาะเกี่ยวกับหองสมุดสาขา
ตางๆ เนื่องจากบางเพจไมมีเพจหองสมุด เฉพาะ จึงนำเสนอที่เพจกลางของห องสมุด Thammasat University
Library
3.2 เนื้อหาเพจของหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เพจของหองสมุดมีเนื้อหาแตกตางกันตามกลุมผูใชบริการ ดังนี้
1) Thammasat University Library เพจหลักของหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2) ห อ งสมุ ด สัญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ ห องสมุ ดคณะนิ ติ ศ าสตร เน น คอนเทนตด านกฎหมายและทรั พยากร
สารสนเทศของหองสมุด ลักษณะการแชรคอนเทนตจะแชรขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย เพจกลางของหองสมุด และ
คอนเทนตของอาจารยหรือผูรูทางดานสาขานิติศาสตร
3) Nongyao Chaiseri Library หองสมุดนงเยาว ชัยเสรี เนนคอนเทนตนำเสนอดานการแพทย และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
4) Puey Ungphakorn Library เนนกลุมผูใชนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
อาจารยที่อยูวิทยาเขตรังสิต
5) หองสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลุมเปาหมาย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก
6) Boonchoo Treethong Library, Thammasat University, Lampang Campus หองสมุดบุญชู
ตรีทอง กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา และบุคลากรที่อยูวิทยาเขตลำปาง
7) TUread: read with TU library เชิญชวนใหอานหนังสือและรีวิวหนังสือ
8) Read-Ka-Ben อ า นกะเบน เดิ ม ใชเป นการจัด การความรู ของบุ คลากรหองสมุ ดในการรีว ิวหนังสือ
ปจจุบันใหบุคลากรหนวยงานอื่นมาแนะนำหนังสือ เนนหนังสือภาษาตางประเทศ
4. วิธีการสื่อสาร
4.1 กำหนดกลุ  ม เป า หมาย รู  จ ั ก กลุ  ม เป า หมาย (Persona) ในระยะแรกเพจหอสมุ ด ฯ กำหนด
กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาระดับปริญญาโททั่วไป โดยนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวของกับการทำวิทยานิพนธ และ Open
Access ต อมาจึ ง มี ก ารกำหนดกลุ  ม เป าหมายตามประเภทผู ใ ช บริ การ ได แ ก นั ก ศึ กษา อาจารย บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบุคคลทั่วไป โดยศึกษาพฤติกรรมการรับรูขาวสารของผูใชบริการแตละประเภท ดวย
การทำ Focus Group, การจัดการความรู และ Customer Journey
4.2 กำหนดเรื่องวาจะสงอะไรออกไป สื่อสารในเรื่องของนโยบาย เพื่อใหผูใชบริการหรือสังคม รวมถึงผูมี
สวนไดสวนเสียทราบถึงนโยบายหรือทิศทางการดำเนินงานของหองสมุด โดยนำเสนอแบบไมทางการ ในรูปของ
กิจกรรม นวัตกรรม และบริการตาง ๆ ที่สอดคลองกับนโยบายของหองสมุด
4.3 กำหนดชองทางในการสง ไดแก อีเมล, Survey Monkey, Facebook, Twitter, Instagram และสื่อ
สังคมออนไลนตาง ๆ

3
4.4 เวลาในการสงที่เหมาะสม เลือกสื่อสารในชวงเวลาที่เหมาะสมกับชวงเวลาที่ผูใชบริการตองการ เพื่อ
สงเสริมการใชบริการเพิ่มขึ้น เชน ชวงปดเทอมจะไมแนะนำการยืมหนังสือ ชวงที่นักศึกษาทำวิทยานิพนธจะแนะนำ
แหลงการสืบคน เปนตน
4.5 การประยุกตใชเหตุการณที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู ติดตามเรียลไทม
คอนเทนตหรือกระแสสังคมตาง ๆ แลวเชื่อมโยงเขากับทรัพยากรและบริการของหองสมุด
4.6 กำหนด Persona ของแอดมินอยางชัดเจน Persona ของผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษา อายุ 1825 ป ในขณะที่ Persona ของแอดมิ น เพจหอสมุ ด ฯ คื อ มี ค วามเป น เพื ่ อ น/ความเป น กั น เอง ใช ภ าษาใน
การสื่อสารแบบไมเปนทางการ ยกเวนผูใชบริการที่หองสมุดรูจักโปรไฟลจะใชภาษาสุภาพ มีความถูกตอง นาเชื่อถือ
จับกระแสเกง เชื่อมโยงได ความเร็วของขอมูล มีจรรยาบรรณในการนำเสนอเผยแพรขาวสาร มีความรอบรู และ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ
5. เครื่องมือในการประชาสัมพันธ
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช ข ึ ้ น อยู  ก ั บ ความถนั ด ของแอดมิ น ได แ ก Microsoft PowerPoint, Canva, Adobe
Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator และ Live Streaming โดยงบประมาณในการจั ด ซื้ อ
เครื่องมือไดรับจากสนับสนุนจากหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย และหอสมุดฯ จัดซื้อเอง
5.1 เครื่องมือที่ชวยจัดการแฟนเพจ
ใชเครื่องมือ Creative Studio และ Facebook Business Suite เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของ
เพจ ขอมูลเชิงลึกของ Persona ไดแก อายุ เพศ ความสนใจ เพื่อที่จะทำคอนเทนทใหถูกใจ และติดตามเพจที่สนใจ
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของเพจ
5.2 เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางแอดมินเพจ
ใช Line กลุมในการติดตอสื่อสาร ซึ่งมีจำนวน 2 กลุม ไดแก กลุมตอบคำถาม เปนทีมที่ทำหนาที่ตอบคำถาม
ใน Social Media และอีเมล ประกอบดวยบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทาง และกลุมแอดมิน Facebook เปนทีมที่ทำ
หนาที่ผลิตคอนเทนตและตอบคำถาม โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุม แลวนำขอมูลที่แลกเปลี่ยนไปผลิต
คอนเทนตเปนของตนเอง
6. แนวคิดการเกิดชองทางการสื่อสารของหอสมุดฯ เกิดจากความนิยมในการใชสื่อรับรูขอมูลขาวสารมีมากขึ้น
การสรางภาพลักษณใหคนรูจักหองสมุดมากขึ้น และตองการสงเสริมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยใช
ช อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ ได แ ก เว็ บ ไซต , อี เ มล, Facebook, Twitter, LINE Official Account, LINE
OpenChat, YouTube และ Instagram
7. การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
7.1 ความถี่และความสม่ำเสมอของการสื่อสาร กำหนดความถี่ในการโพสต อยางนอย 2-3 ชิ้น/วัน โดยไม
รวมเรียลไทมคอนเทนต
7.2 เนื ้ อ หาน า สนใจ นำเสนอเนื ้ อ หาที่ ต รงกั บ ความสนใจของคนในเพจ เรื ่ อ งราวที่ เ ป น กระแส มี
การวิพากษวิจารณ แลวนำ Keyword มาทำคอนเทนต โดยไมเนนที่ตัวบุคคล แลวนำเนื้อหาเชื่อมโยงเขากับบริการ
ของหองสมุด โดยนำเสนอดวยรูปภาพ ทำเปนมีมใหเกิดความนาสนใจ หรือนำเสนอจากปญหาที่ผูใชบริการประสบ
เชน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีประสบการณกับการทำวิทยานิพนธ เปนตน
7.3 ความถูกตอง และความรวดเร็ว เวลามีกระแส ทีมแอดมินตองทำใหทัน โดยตรวจสอบความถูกตอง
จากหลายแหลง ติดตามสำนักขาวที่นาเชื่อถือ ทีมแอดมินจะชวยกันดูและตรวจสอบเนื้อหากอนนำเสนอ และพิจารณา
วาสมควรที่จะเผยแพรหรือไม หากเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับนโยบาย ผูบริหารจะมีการตรวจสอบกอน
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7.4 สรางการมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย มีกิจกรรมใหผูใชแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามปลายเปด
โดยมีของรางวัลสนับสนุนจากฐานขอมูลหรือของอื่น ๆ รวมดวย
7.5 เลือกใชสื่อที่เกิดการเรียนรูรวมกัน ใชสื่อใหถูกคน ถูกเวลา เพจหอสมุดฯ จะลงคอนเทนต 3 เวลา
ไดแก ชวงสาย บาย และเย็น โดยชวงเวลาเย็นจะมีคนสนใจมากที่สุด และเนนสื่อที่มีเนื้อหาตลก
7.6 ศึกษาดูงานตนแบบหรือตัวอยางงานดานการประชาสัมพันธ/การสื่อสาร ศึกษาดูงานจากหอสมุดและ
คลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล แลวนำมาปรับใชกับหอสมุด รวมถึงการติดตามชองทางการสื่อสารตาง เชน เพจสื่อ
ตาง ๆ ซึ่งมีเอกลักษณแตกตางกัน ทั้งนี้ดวยลักษณะขององคกรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรจึงทำใหหองสมุดสามารถ
นำเสนอเนื้อหาที่เฉพาะตัวได รวมถึงผูบริหารมีแนวนโยบายการทำงานและใหอิสระดานความคิดในการนำเสนอสื่อ
การใหกำลังใจ และนำเสนอไอเดียการสรางคอนเทนทตาง ๆ
8. ตัวชี้วัดการปฏิบัตงิ านของงานสื่อสาร
8.1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ไดแก
1) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมและภาพลักษณขององคกร ไดแก จำนวนเฉลี่ยของยอด
Like และยอด Share สื่อ/คลิปตางๆ (Top 10) นับเฉพาะ Content ของงานสื่อสารเทานั้น ผาน Facebook ไมนอย
กวา 3,000
2) การจัดทำสื่อการเรียนรูเพื่องานบริการ/การรูสารสนเทศ ไดแก จำนวนการเขาชมคลิปวิดีโอ
(view) TOP 10 ใน YouTube Channel “Thammasat University Library” มากกวา 1,000
8.2 การตั้งเปาหมายแลวการวัดผลความสำเร็จ (OKRs) จะมีการเปลี่ยนเปนรายไตรมาส เชน นักศึกษา
ใหม ป 2564 เขารวมกิจกรรมออนไลนของหองสมุดมากกวา 75% คำชมเชยจากนักศึกษาใหม ป 2564 มากกวา
1,000 คำชม เปนตน
8.3 แนวทางการสรางแรงบันดาลใจ
ผูบริหารเมื่อเจอขอมูลที่นาสนใจนำมาแลกเปลี่ยนใหกับทีมแอดมิน รวมถึงเมื่อทีมแอดมินทำคอนเทนตที่ทัน
เหตุการณตามกระแส แลวมีผลตอบรับที่ดี ไดรับคำชม ก็จะเกิดการทำซ้ำ
8.4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ทีมงานไมมีความคิดสรางสรรค แกปญหาดวยการดูขาวสารตาง ๆ ขาวสารที่เปนกระแส เขารวมอบรม
ออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะอยางตอเนื่องและทันเหตุการณ

คณะทำงานดำเนินการจัดการความรู สำนักบรรณสารสนเทศ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

