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Abstract 
 

Nowadays, people do not only receive 
information via newspapers, televisions or radios but 
also consume information via web applications which are 
accessible in a worldwide level. Nevertheless, people are 
usually interested and participated in many web 
applications and have a limited amount of time, thus 
many organizational web sites have been visited 
infrequently. Furthermore, as we are in the era of Web 2.0 
and social media, people usually spend most of their 
Internet times on social media tools and services such as 
Facebook and Twitter. Therefore, several organizations 
should adapt to this change by learning to effectively use 
social networking web sites as a public relations tool. 
This paper presents a system that lets a user to post only 
once while the information is updated on Twitter, 
Facebook, and Feed.  It also searches data that satisfies 
the given keyword and then updates those medias with 
those matched external data.  
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บทคัดยอ 

 
       ปจจุบันผูคนไมเพียงแตจะรับทราบขอมูลขาวสารผานทาง
หนังสือพิมพโทรทัศนหรือวิทยุเทานั้น แตยังสามารถรับทราบ
ขอมูลขาวสารผานทางเว็บแอปพลิเคชันดวย แตเนื่องจากผูคน
มักจะมีความสนใจและเขารวมในกิจกรรมในหลากหลายเว็บ
แอปพลิเคชันและมีเวลาจํากัดในการอานขาวและคนหาขอมูล
ตางๆ   จึงทําให เ ว็บไซตหลายองคกรถูกเยี่ยมชมไมบอย     
นอกจากนี้ เนื่องจากยุคนี้เปนยุคเว็บ 2.0 และส่ือสังคม ผูคน
มักจะใชเวลาสวนใหญ      ในการออนไลนผานอินเทอรเน็ตกับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บเครือขายสังคม เชน เฟซบุค  ทวิตเตอร   ดังนั้นองคกรตางๆ 
ควรจะปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงนี้ดวยการเรียนรูที่จะ
ใชเว็บเครือขายสังคมอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือเปนเครื่องมือ
หนึ่งในการประชาสัมพันธขาวสาร บทความนี้จึงไดนําเสนอ
ระบบที่ทําใหผูใชสามารถโพสตขอมูลเพียงครั้งเดียวแตขอมูล
นั้นสงออกไปยังทั้งทวิตเตอร เฟสบุค และฟด   นอกจากนี้
ระบบสามารถคนหาขอมูลที่ตรงกับคียเวิรดและดึงขอมูลจาก
ภายนอกนั้นมาประชาสัมพันธ 
 
คําสําคัญ  ส่ือสังคม, เครือขายสังคม, ฟด ,ทวิตเตอร , เฟซบุค,  
พีเฮชพี 
 
1. บทนํา   
       เครือขายสังคม (Social Media) [1] เปนเครื่องมือที่ทําให
คนสามารถแลกเปล่ียนแบงปนขอมูล กับคนที่อยูในสังคม
เดียวกันไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือที่
องคกรและบริษัทตางๆ  ใชในการโฆษณาประชาสัมพันธ
ขาวสารไดอยางตรงกลุมเปาหมาย เนื่องจากเครือขายสังคมจะมี
การสรางกลุมที่มีความสนใจรวมกัน ดังนั้นการสมัครเปน
สมาชิกในกลุม  จึงเปนการบงนัยยะถึงความตองการที่จะ
รับทราบขาวสารนั้น  
       มีการใชเครือขายสังคม เพ่ือการตางๆ เชน ภาครัฐใชในการ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน ภาคการเมืองใชในการส่ือสาร
กับคะแนนเสียง ภาคการศึกษาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน



ระหวางผูเรียนและผูสอน [2] ภาคเอกชนใชในการโฆษณา
ประชาสัมพันธขาวสารเพ่ือสงเสริมการตลาด เปนตน เว็บ
เครือขายสังคมที่สําคัญ ที่คนทั่วโลกและคนไทยใหความสนใจ
ใชในขณะนี้คือเว็บเฟซบุค (Facebook) ซ่ึงมีความนิยมมากเปน
อันดับที่ 2 ของโลกและเปนอันดับที่ 6 ของประเทศไทย และ
เว็บทวิตเตอร (Twitter) ซ่ึงมีความนิยมมากเปนอันดับที่ 13 

ของโลกและเปนอันดับที่ 33 ของประเทศไทย ซ่ึงเปนการจัด
อันดับความนิยมของเว็บไซตโดยเว็บอเล็กซา (Alexa) ของ
บริษัทอะเมซอน (Amazon) [3] 
      นอกจากนี้จะพบวาองคกรรัฐบาลและสถาบันการศึกษา
หลายแหง ไดใชเว็บเครือขายสังคมในการประชาสัมพันธขอมูล
ตางๆ เชน  มหาวิทยาลัยฮารวารด [4]  มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด[5] 
มหาวิทยาลัยคารเนก้ีเมลลอน [6]  ซ่ึงพบวาสถาบันการศึกษา
เหลานี้ ประสบความสําเร็จในการใชเว็บเครือขายสังคม ในการ
ประชาสัมพันธขอมูลใหกับบุคลากร นักศึกษา รวมทั้งผูสนใจที่
จะสมัครเรียนมหาวิทยาลัยดังกลาว 

     ในยุคปจจุบันขอมูลขาวสารไมไดปรากฏเฉพาะในรูปแบบ
ของหนังสือพิมพ โทรทัศนหรือวิทยุเทานั้น ผูคนมีแนวโนม
มากขึ้นที่จะรับทราบขอมูลผานเว็บ เพราะขาวสารและขอมูลที่
ไดจากเว็บนั้นแพรกระจายไดเร็วกวาโทรทัศนหรือวิทยุ แตการ
คนหาขอมูลจากเว็บตางๆเปนงานที่ตองใชเวลาและผูคนมีเวลา
จํากัด อีกทั้งผูคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยไดใหความสนใจใน
กระแส “เครือขายสังคม” และใชเวลาสวนใหญในเว็บเครือขาย
สังคมมากกวาจะไปอานขาวจากเว็บตางๆ ซ่ึงอาจจะทําใหผูคน
ไมคอยไดเขามาอานขาวในเว็บบอยๆ   
       บทความนี้จึงไดนําเสนอแนวคิดในการใชเว็บเครือขาย
สังคม เพ่ือการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับองคกร      โดยการพัฒนาโปรแกรมเว็บ
แอปพลิเคชันที่ชวยประหยัดเวลา โดยเปนการโพสตเพียงครั้ง
เดียว แลวโปรแกรมสามารถสงขอมูลที่โพสตไปยัง เฟซบุค 

ทวิตเตอร และฟด ได  
      บทความแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้ หัวขอที่ 2 เปนการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ หัวขอที่ 3 เปนการ
อธิบายการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม หัวขอที่ 4 เปนการ
นําเสนอผลการทดลอง และหัวขอสุดทายหัวขอที่ 5 บทสรุป
และขอคิดเห็น 

2.วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.1  เครอืขายสังคม (Social Network)  
       เครือขายสังคมเปนเทคโนโลยีที่ตอบสนองความตองการดาน
การติดตอส่ือสารของมนุษย โดยอาศัยเว็บเปนพ้ืนที่แหงการ
ปะทะสังสรรค (Interactive Space)  เครือขายสังคมไดเขามามี
บทบาท  ในการ เปล่ียนแปลงการส่ือสารแบบทางเดียว 

(Monologues) เปนการส่ือสารแบบหลายทาง (Social Media 

dialogues) กลาวคือ ในชวงแรกของวิวัฒนาการเก่ียวกับเว็บ
เทคโนโลย ีขอมูลจะปรากฏในลักษณะของการประชาสัมพันธ
ไวที่เว็บเพจ  ผูอานเปนเพียงผูบริโภคขอมูลขาวสารผานเว็บเพจ
เทานั้น   แตเมื่อเกิดเครือขายสังคมไดเกิดการส่ือสารแบบที่
สามารถใหผูบริโภคขอมูลไดเขามามีสวนรวมในการผลิตขอมูล 
เพ่ือการแบงปนขอมูลขาวสารเขาไปในระบบดวย อันเปนการ
สนับสนุนแนวคิดเก่ียวกับสังคมแหงการเรียนรูและการแบงปน 

(Knowledge Based Society)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของยุค
เว็บ 2.0  
     มีงานวิจัยของบริษัท Edelman Trust  Borometer ในป
2008 [7]  ไดใหขอสังเกตวาขอมูลที่ปรากฏในอินเทอรเน็ตนั้น
มีมากมายและยังไมมีระบบการกรองขอมูลที่ดี ผูคนในกลุม
เครือขายสังคมมีแนวโนมที่จะเช่ือถือขอมูลจากคนที่อยูในกลุม
ของตน  มากกวาจะเช่ือขอมูลที่คนพบเองตามเว็บไซตตางๆ 
ดังนั้นศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดมีแนวคิดที่
จะสรางกลุมขึ้นในเว็บเครือขายสังคมที่ไดรับความนิยมเชน 

ทวิตเตอรและเฟซบุคเพ่ือใหบริการขอมูลขาวสาร 

      นอกจากนี้แลว การประชาสัมพันธขอมูลผานเว็บเครือขาย
สังคมนั้นยังมีตนทุนในการดําเนินงานนอยแตไดประสิทธิภาพ
สูง [8] ทั้งองคกรที่แสวงผลกําไร และไมแสวงผลกําไรจึงนิยม
ใชเว็บเครือขายสังคมเปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร อีกทั้ง ขอมูลยังสามารถสงผานไปยังเครื่องมือส่ือสาร
แบบเคล่ือนที ่(Mobile Device) ไดงายเปนการเพ่ิมชองทางใน
รับรูขาวสารไดอีกทางหนึ่ง 
2.2 ทวิตเตอร (Twitter: Microblog)  
     ทวิตเตอรกอตั้งโดย แจ็ก ดอรซีย บิซ สโตน และ อีวาน วิล
เลียมส เดือนมีนาคม พ.ศ.2006 ซาน-ฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 
[11] เปนบริการเครือขายสังคมออนไลนจําพวกไมโครบล็อก 
โดยผูใชสามารถสงขอความยาวไมเกิน 140 อักขระเพ่ือส่ือสาร



วาตัวเองกําลังทําอะไรอยู (What are you doing?) เปนแนวคิด
ที่เกิดจากนายดอรซียที่ตองการทราบวาเพ่ือนของเขาตอนนี้ทํา
อะไรอยู         ด วยการ ส่ือสาร เปนขอความขนาด ส้ัน      
ขอความอัปเดตที่สงเขาไปยังทวิตเตอร จะแสดงอยูบนเว็บเพจ
ของผูใชคนนั้นบนเว็บไซต และผูใชคนอื่นสามารถเลือกรับ
ขอความเหลานั้นทางเว็บเพจของทวิตเตอรเอง, เอสเอ็มเอส, ฟด 
และเฮชทีเอ็มแอล เปนตน 

     ความสําเร็จของทวิตเตอร สงผลใหมีบริการคลายคลึงกัน
ออกมาเปนจํานวนมาก ปจจุบันประเทศไทยเองก็มีบริการ
ลักษณะนี้เชนกัน เชน Noknok [12] และ Kapook OnAir [13] ตัว
ระบบซอฟตแวรของทวิตเตอรใชภาษา Scala    บนแพลตฟอรม
จาวา[14] และเปดโอกาสใหโปรแกรมเมอรสามารถเรียกใช
โปรแกรมผานเอพีไอ (API:Application Programming 

Interface) ไดดวย ในป ค.ศ. 2009 ทวิตเตอรไดรับความนิยม
สูงขึ้นอยางมาก มีการศึกษาถึงประเภทขอความ  การโพสต
ขอความในทวิตเตอร [15] สามารถแบงออกไดเปน 6 ประเภท
เรียงจากมากไปหานอยดังนี ้1) ขอความที่ไรวัตถุประสงค (รอย
ละ40.5)    2) บทสนทนา (รอยละ37.5)     3) การกระจายขาวที่
มีประโยชนที่ไดรับมา (รอยละ8.7)  4) การบอกเลาเรื่องราว
เก่ียวกับตนเอง (รอยละ5.85)  5) ขาว (รอยละ 3.97)  6) สแปม 
(รอยละ3.75)  ซ่ึงพบวามากที่สุดถึงรอยละ 40.5 เปนเพ่ือการ
ส่ือสารแบบไรวัตถุประสงค  
     มนีักวิจัยไดทําการทดลองใชทวิตเตอรแทนอีเมล [16] ซ่ึงให
ผลลัพธที่ดีเนื่องจากอีเมลนั้นเมื่อทําการตอบกลับไปมาหลาย
รอบผูรับสารและผูสงสารจะเกิดความสับสน  แตเมื่อใช ทวิต
เตอรเปนส่ือกลางในการรับระดมความคิดจากหลายฝายปรากฏ
วาสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เฟซบุค (Facebook ) 
      เฟซบุคเปนเว็บเครือขายสังคมรูปแบบหนึ่ง กําเนิดขึ้น โดย
นายมารค ซัคเคอรเบิรก ในป 2548  โดยมีวัตถุประสงค
เชนเดียวกันกับเครือขายสังคมทั่วไป เฟสบุคมีจุดแข็งคือ เปด
โอกาสใหโปรแกรมเมอร ไดมีสวนรวมพัฒนาโปรแกรม ซ่ึงทํา
ให เฟซบุคมีโปรแกรมที่นาสนใจหรือมีประโยชนหลาย
โปรแกรมใหผูใชเฟซบุคไดใช  โดยที่โปรแกรมนั้นสวนใหญ
จะเปนการเลนเกมรวมกับเพ่ือน หรือแบบทดสอบ [17] 

2.4 ฟด (Feed) 

     ฟดแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 1) อารเอสเอส (RSS) ซ่ึง
ยอจาก Really Simple Syndication ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของ
การใหขอมูลขนาดส้ันในรูปของ XML  RSS 2.0 เปน
มาตรฐานที่กําหนดโดยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด 
[18]   2) อะตอม (ATOM)  

      ลักษณะที่ สํ าคัญของฟด   คือ  การใหขอมูลสรุปของ
ขอมูลอัปเดตลาสุดของเว็บไซตเพ่ือใหผูที่สมัครรับขาวสารผาน
ฟดไดรับขาวสารใหมๆโดยไมจําเปนทีจ่ะตองเขาไปยังเว็บไซต
นั้น   ฟดถือเปนเว็บเซอรวิสที่ไดรับความนิยมใชงานมากที่สุด
เพราะมีความงายในการสรางและการใชงาน  อยางไรก็ด ี
ปจจุบันพบว าผู ใชอิน เทอร เน็ตหลายคนยังไม เข าใจถึง
ความหมายของฟดและไมทราบถึงวิธีการใชงานเทาที่ควร 

ดังนั้นการทําใหผูใชอินเทอรเน็ตทราบถึงประโยชนของฟดก็
เปนงานที่ควรเผยแพรควบคูกับไปกับการใชเว็บเครือขายสังคม   
 

3.  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
3.1 การออกแบบโปรแกรม 
     ในการพัฒนาโปรแกรมนี้ไดเลือกใชพีเฮชพีเพราะเปนภาษา
ที่ไดรับความนิยมและมีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน เนื่องจากมีสวนของจัดการเอกสารประเภทเอกซ
เอ็มแอลที่ใชงานงายไดแกสวนขยาย พีเฮชพี ดอม    ( PHP 

DOM extension) และสวนขยาย พีเฮชพี ซิมเปลเอกซเอ็มแอล 
(PHP SimpleXML extension)    
    โครงสรางการทํางานของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันนี้ได
แสดงไวในรปูที ่ 1 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 โครงสรางการทํางานของแอปพลิเคชัน 
 
3.1.1 ขอมูลนําเขา (input) ในสวนนี้รับขอมูลนําเขามาได 2 
ทางคือขอมูลนําเขาจากภายใน (Internal input) ซ่ึงเปนขอมูลที่
ผูที่ประชาสัมพันธขาวสารกรอกขอมลูที่เว็บแอปพลิเคชัน และ
ขอมูลนําเขาจากภายนอก (External input)  

Output 

Twitter 
Facebook 
RSS 
ATOM 

 
 

Web  
Application 

 

Input 

Internal 
Data 

 
External 
data 



3.1.2 โปรแกรมเปนเว็บแอปพลิเคชันที่รับการสงคาจากอินพุต
ที่ได โดยใหผูใชโปรแกรมกรอกช่ือผูใช (username) และ
รหัสผาน  (password) ซ่ึงตองใชเ พ่ือ  การพิสูจนตัวตน
(Authenthicate) กับเอพีไอในการสงคาเขาไปในระบบของเว็บ
เครือขายสังคมทวิตเตอร 
3.1.3 ขอมูลที่สงออก(output) ขอมูลที่ไดเกิดจากการ
ประมวลผลโปรแกรม จะถูกสงผานเขาไปในเว็บเครือขาย
สังคม โดยการโพสตเพียงครั้งเดียว ซ่ึงในที่นี่เปนการสงคาไป
ยังทวิตเตอร เฟซบุค และฟด 
 
3.2 การพัฒนาโปรแกรม 

      โปรแกรมที่พัฒนานั้นประกอบไปดวยสวนสําคัญที่จะตอง
เขาใจ 3 สวนคือ 1) สวนของการเรียกใชเอพีไอของทวิตเตอร  
(Twitter API) [19] 2) สวนของการใชพีเฮชพีเคริล (PHP 

cURL)  และ 3) สวนของการคัดเลือกขอมูลจากภายนอกโดย
ใชเอกซเอ็มแอลพาสเซอร (XML Parser) 

      เอพีไอของทวิตเตอรสามารถเขาถึงไดโดยการเขียน
โปรแกรมหลายภาษา แตในที่นี้จะใชภาษาพีเฮชพีเคริลซ่ึง
สนับสนุนการ เ ช่ือมตอและ ส่ือสาร กับ เ ซิรฟ เ วอร ผ าน
โปรโตคอลเฮชทีทีพี (HTTP) ที่จะตองมีการใสขอมูลผูใชและ
รหัสผาน [20] 
 
3.2.1 โปรแกรมนีม้ีการเรียกใชเอพีไอของทวิตเตอรดังนี ้
1)  การอัปเดตสถานะ (Status update) URL ที่จะเรียกคือ

http://twitter.com/statuses/update.format    โ ด ย ที่
รูปแบบขอมูลที่สงออกมา (format)  นั้นเปน xml หรือ 
json และ เมธอดที่ใหใชคือ POST  ซ่ึงจะตองมีการ
ตรวจสอบช่ือผูใชและรหัสผาน และขอมูลที่จะตองกรอก
เขาไปคือสถานะ (status)  

2) การดูเนื้อหาของสถานะทั้งหมดของผูใชคนใดคนหนึ่ง 
(Usertimeline)  URL ที่จะเรียกคือ http://twitter.com/ 

statuses/user_timeline.format โดยที่รูปแบบที่สงออก
มาเปน xml,  json, rss, หรือ atom และ เมธอดที่ใหใช
คือ GET ซ่ึงจะตองมีการตรวจสอบช่ือผูใชและรหัสผาน
ของบัญชีที่มีการกําหนดไมใหบุคคลทั่วไปเขาไปดูขอมูล 
(a protected user's timeline) 

3)  การคนหาดูขอมูลทีท่วิตเตอร โดยที่ขอความในสถานะมี

คีย เ วิรดในคํ าที่ ตองการคนหา  URL ที่ จะ เรี ยกคือ 
http://search.twitter.com/search.format โดยที่รูปแบบ
สงออกขอมูลนั้นเปน json หรือ atom และ            เมธอด
ที่ใหใชคือ GET   

 
3.2.2 การใชพีเฮชพีเคริล (PHP cURL) 

         กระบวนการที่สําคัญของการใชพีเฮชพีเคริลเพ่ือสงขอมูล
ผูใชและรหสัผานใหเซิรฟเวอรที่ใหบริการตรวจสอบมีดังนี ้
 

1) สราง cURL session 
$ch = curl_init(); 
 

2) กําหนดคาของตัวเลือกตางๆ ของ cURL 

ตัวอยางตอไปนี้     เปนการกําหนดคาตัวเลือกของ
การอัปเดตสถานะ ของเอพีไอของทวิตเตอร 
// กําหนดคาของ URL ที่ตองการติดตอ 
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 
'http://twitter.com/statuses/update.xml'); 
// กําหนดคาของ method วาเปน POST 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 
// กําหนดขอมูลที่จะสงไปในขอความ POST 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 
$status); 
// กําหนดเวลา timeout ของการเช่ือมตอ 
curl_setopt($ch, 
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2); 
// กําหนดใหมีการแสดงขอมูลประกอบการทํางาน 
curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, 1); 
// กําหนดใหมีการสงคากลับมา 
curl_setopt($ch, 
CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
 
// ทวิตเตอรใชการตรวจสอบ HTTP ในการอัปเดต 

// สถานะ จึงจําเปนตองใสช่ือผูใชและรหัสผาน 
define('TWITTER_CREDENTIALS', 
"$username:$password"); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, 
TWITTER_CREDENTIALS); 

 
3) ส่ังให cURL ทํางาน 

// เก็บผลลัพธที่ไดในตัวแปร $data  
$data = curl_exec($ch); 

4) ปด cURL session 
curl_close($ch); 



3.2.3 การคัดเลือกขอมูลจากภายนอกโดยใชเอกซเอ็มแอลพาส
เซอรในทีน่ี้เราจะใช DOM ในการบันทึกขอมูลเอกซเอ็มแอล 

(ในรูปแบบ atom) ลงไปในไฟล จากนั้นใช SimpleXML เพ่ือ
จะดึงเฉพาะอิลิเมนต title และ author ของทวีตของคนอื่นที่มี
คียเวิรดที่ตองการ 

// $data คือตวัแปรทีเ่ก็บผลลัพธที่ไดจากการคนหา 
$xmlDoc = new DOMDocument(); 
$xmlDoc->loadXML($data); 
$filename = "search.xml"; 
$xmlDoc->save($filename); 
$atom = simplexml_load_file($filename); 
$posted = array(); 
foreach ($atom->entry as $entry) { 
        $title = $entry->title; 
        $name = $entry->author->name; 
        $msg = "RT @".$name." ".$title; 
        $num_chars = strlen($msg); 
        if ($num_chars <= 140) { 
                updateTwitter($username, $password, $msg); 
        } 
} 
 

4. ผลการทดลอง 
     ในการทดลองนี้ จะใชระบบทําการอัปเดตเว็บเครือขาย
สังคมของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงที่อยูของ
เว็บทวิตเตอร คือ http://twitter.com/cckku และที่อยู เ ว็บ
เฟซบุค คือ http://www.facebook.com/cckku  

      ผลการทดลองโปรแกรม แสดงไวดังรูปที่2 - รูปที่6 โดย
ทดลองทําการโพสตขอมูล “Top 10 technology skills 7. 

Data Mining…”  ที่โปรแกรมอินเตอรเฟสดังแสดงในรูปที ่2 

 
รูปที ่ 2  โปรแกรมสวนติดตอกับผูใช 

 
รูปที ่3 ขาวประชาสัมพันธผานทวิตเตอร 

จากรูปที่ 3 จะสังเกตเห็นวาสถานะที่อัปเดตนั้นทําจากเอพีไอ 
(from API) และมีสถานะอื่นที่เปนการ retweet (RT) อางอิง
จากขอความของคนอื่นที่มีคียเวิรด “Social Media”  และมี
ขอความที่โพสตเองจากอินเตอรเฟสของโปรแกรม  
 
 

 
รูปที ่4 ขาวประชาสัมพันธผานเฟซบุค 

 
 

    จากรูปที ่4  จะสังเกตเห็นเชนกันวาขอมลูที่โพสตไวที่
เฟซบุคแสดงเปนแบบเดยีวกับไวที่ทวิตเตอร 
 
 

 
รูปที ่5 ขาวประชาสัมพันธผานฟดอารเอสเอส 

 
 
 

 
 รูปที ่6 ขาวประชาสัมพันธผานฟดอะตอม 
     
 
    จากรูปที่ 2 - รูปที่6 จะเห็นวาระบบที่พัฒนาสามารถ
ประมวลผลตามที่ไดออกแบบไว คือเปนการโพสตเพียงครั้ง
เดียว แลวโปรแกรมประมวลผลขอมูลขาวสารที่ตองการ
ประชาสัมพันธทั้งจากการโพสตเองหรือดึงขอความที่มีคียเวิรด
ที่ตองการจากขอมูลภายนอก ไปยังทวิตเตอร เฟซบุค และฟด 
ขององคกร 

 



5. บทสรุปและขอคิดเห็น 
    บทความนี้เปนการนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการใชเว็บเครือขาย 
สังคมในเชิงสรางสรรค อันจะเปนตัวอยางที่ดีในการผลักดันให
องคกรตางๆโดยเฉพาะหนวยงาน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา
องคกรอิสระและหนวยงานต างๆได ใชประโยชนจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีเว็บเครือขายสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และแอปพลิเคชันที่นําเสนอนี้จะชวยลดเวลาใน
การประชาสัมพันธ เปนการอํานวยความสะดวก ใหหนวยงาน
ที่สนใจไดใชประโยชน เชน หนวยงานภาครัฐสามารถใช
แนวคิดนี้ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและสิทธิ
ประโยชนที่ประชาชนควรรับทราบ   
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