
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการที่ดีในการให้บริการงาน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา การให้บริการแจ้งข่าวสาร

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทาง  Facebook 
 

(ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
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รายละเอียดผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
 

ชื่อกระบวนการ : ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการที่ดีในการให้บริการงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา 
การให้บริการแจ้งข่าวสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทาง  Facebook  
 
คณะ/หน่วยงาน : ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับผิดชอบหลัก 
  นายรัตนเดช ชมพูนุช นายวงศวัฒน์ เทพาศักดิ์ 
  นายชาญวิทย์ ภาแกด า นายวีระศักดิ์ ศรีวงยาง นายสุรเชษฎ์ ตั้งทรัพย์สกุล 
   นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ 
 
โทรศัพท์/โทรสาร   0-4375-4350 , เบอร์โทรภายใน 2455  
 
ผู้ที่ความเป็นมา สภาพปัญหา และลักษณะของงาน 
 

 Social Media หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เป็นเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้พื้นฐานการเกิด Social 
Media ก็มาจากความต้องการของมนุษย์หรือคนเราที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน จากเดิมเรามี
เว็บในยุค 1.0 ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อ
เทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า web application ซึ่งก็คือเว็บไซต์มีแอ
พลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านหน้า
เว็บ 
  จากการเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้เกิดวิธีการท างาน และการติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบ
ใหม่ๆ มากมาย เกิด Social Network ที่ทุกคนจะต้องมีการใช้งานมัน ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, 
Line, Whatsapp, Skype และอ่ืนๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้นอีกมากมายตามมาในอนาคต จากการที่เกิดสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ขึ้น ก็เลยท าให้วิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปมากมาย จากอดีตสักประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง
โทรศัพท์มือถือยังมีเฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น คนส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์
สาธารณะบ้าง และเรื่องของ Internet นั้นก็ยังไม่แพร่หลาย อย่างทุกวันนี้ แต่พอเวลาผ่านไปไม่นาน ทุกคนเริ่ม
มีโทรศัพท์มือถือ แม้กระทั่งเด็กเล็กๆ ก็มี บางคนมีมากกว่า 1 เครื่อง และทุกวันนี้ทุกคนสามารถติดต่อกันโดย
เครือข่าย Internet กันได้ เรียกว่าเกือบทุกคนจะติด net กัน วันไหนไม่ได้เข้า หรือเข้าไม่ได้ จะเกิดความรู้สึก
อึดอัด เหมือนชีวิตขาดอะไรไปยิ่งไปกว่านั้น ท าให้คนเราสมัยนี้ เกือบทุกเวลาจะต้องหยิบเอาอุปกรณ์เหล่านี้
ขึ้นมาดู มาตรวจเช็ค มาอ่าน มาตอบ มาระบาย ในยุคปัจจุบัน เครื่องมือใหม่ๆ ก็เกิดข้ึนอีกมากมายไม่ว่าจะ
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เป็น tablet ซึ่งตอนนี้แทบทุกคนจะต้องมีอยู่ในมือ บางคนก็ใช้เพื่อท างานประกอบอาชีพ บางคนก็ใช้เพื่อความ
เพลิดเพลิน แต่ที่ใช้เหมือนกันก็คือ การติดต่อสื่อสารกันกับเพ่ือนๆ บอกเพ่ือนๆ ให้รู้ว่าเราคิดอะไร หรือรู้สึก
อย่างไร บางคนก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างอาชีพเสริม โดยการขายของผ่าน net มากข้ึนเรื่อยๆ โดยที่ยัง
ท างานประจ ากันอยู่ ดังนั้นงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
  ดังนั้นการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้เป็นเครื่องมือสื่อและแจ้งข่าวการท างานของงานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือจะได้เกิดความรวดเร็ว และเข้าถึงทุกคนได้อย่างรวดเร็ว เป็นการผลักดันให้นิสิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน  

ส านักคอมพิวเตอร์ ก็ยังมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง จึงได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้ามาใช้บริการ กรอก 
เพ่ือจะได้รับทราบถึงข้อบกพร่องของการให้บริการ โดยได้ประเมินปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง ซึ่งปีล่าสุดคือ เทอม 
2/2556 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่าย มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย  3.93 จากคะแนนเต็ม 5   ซึ่งเพ่ิมมาจากเดิมเทอม 2/2555   โดยภาพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย  3.82 
จากคะแนนเต็ม 5   โดยภาพรวมความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ค่าเฉลี่ย  0.11  
ปีท่ีเริ่มการด าเนินงาน 
 เริ่มปีงบประมาณ 2554 – 2557 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 เพ่ือใช้ Facebook ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
ในการแจ้งข่าวสารและเข้าถึงนิสิต และบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว  ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

การวางแผน (P)  การด าเนินงาน (D)  การติดตามประเมินผล
(C) 

 การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน(A) 

-เจ้าหน้าที่งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และคณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
-จัดท าแผนการ
ด าเนินงานการแก้ไข
ปัญหาการแจ้งข่าว 
-จัดท าขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

 -ประชุมหารือแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
การแจ้งข่าวสารการ
ด าเนินงาน 
-การพิจารณาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
เพ่ือหาแนวทางท่ีดี
ที่สุด 

 -ประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยการติดตาม
การด าเนินงาน 
-ประเมินผลกระทบการ
ด าเนินงาน 

 -การให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

   



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 

• เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการจัดการความรู้ 
• จัดท าแผนการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการแจ้งข่าวสารระบบเครือข่าย 

• จัดดหาวิทีการและขั้นตอนการแจ้งข่าวสาร ปัญหาของระบบเครือข่าย 

DO 
• ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา 
• การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุด 

CHECK 
• ประเมินผลการด าเนินงานโดยการติดตามการด าเนินงาน 
• ประเมินผลกระทบการด าเนินงาน 

ACT 

 
• การให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 
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ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ส าคัญ 
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ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
  1. Social Media มีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก 
 2. มีการน า Social Medial มาใช้ในการท างานเป็นอย่างมากสอดคล้องกับการด าเนินใน
ชีวิตประจ าวัน 
  3. Facebook เป็นยอดเว็บไซต์ยอดนิยมอันดับ 1 ของคนไทย (อ้างอิงจากบทความของ จิรพล สังข์
โพธิ์ และชัยวัฒน์ อุตมากร เรื่องกลยุทธ์การใช้ Social Media   ในองค์กร  ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )  
 
แนวทางในการด าเนินการตอ่ไป 

1. จัดท า Workshop ในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแจ้งข่าวสารให้บริการ เพื่อยกระดับการ
บริการ 

2. ปรับรูปแบบการบริการแจ้งข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น 
3. ศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมทักษะในด้านต่างๆ 
4. วิเคราะห์ตนเอง อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็ง พิจารณาตนเอง เพิ่มจุดแข็ง วิเคราะห์ตนเอง อะไรที่เป็น

จุดอ่อน พิจารณาตนเอง ลดจุดอ่อน สิ่งที่ต้องมี และปรับปรุงอยู่เสมอ 
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิการ 
1. จะต้องมีการแจ้งข่าวสารของระบบเครือข่ายผ่าน Social Media อ่ืนๆ นอกจาก Facebook ด้วย 

อาทิ Instragram Twitter เป็นต้น 
2. การใช้ Social Media มากจะท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


