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การใช้ Facebook เบ้ืองต้น 

ขั้นตอนการสมัคร  FACEBOOK 

 

หน้าแรกของ Facebook (www.facebook.com) 

 

ขั้นตอนการสมัคร 

1. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน  

 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดังตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม Sign Up 
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3. Step 1 Find you finds ค้นหาเพื่อนเพื่อเพิ่มเข้ามาในบัญชีรายชื่อ Friends ของ 

Facebook 

a. Gmail จากบัญชีรายชื่อ Gmail 

b. Windows live Hotmail จากบัญชีรายชื่อของ Windows live 

c. Other Email Service จาก email อื่นๆ 

 

 

4. คลิก Skip this step หากไม่ต้องการเพิ่มเพื่อนเข้ามาในบัญชีรายชื่อของ Facebook 
5. Step 2 Profile Information ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา และคลิกปุ่ม Save & 

Continue คลิก Skip เพื่อข้ามไปยัง Step 3 

 
กรณีเลือก Save & Continue จะไปยังข้ันตอนการเพิ่มเพื่อนจากลักษณะของข้อมูลประวัติ

การศึกษา หากไม่ต้องการเพิม่เพื่อนขณะนี้ให้คลิก Skip ข้ามไปขั้นตอนถัดไป 
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6. Skep 3 Profile Picture เพิ่มภาพประจ าตัวจากไฟล์ภาพ(Upload a Photo) หรือถ่ายรูป

จากกล้อง Webcam (Take a Photo) 

 

 
 

 Upload a Photo คลิกเลือกไฟลร์ูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และคลิก Choose 

File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ 
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เมื่อเลือกไฟลภ์าพส าหรับน าเสนอแทนตัวเจ้าของเพจ ภาพท่ีเลือกจะถูกน าเสนอดังตัวอย่าง  

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพเป็นภาพอืน่ คลิกท่ี Remove Your Picture แล้วเลือกไฟลภ์าพอันใหม ่

 

 Take a Photo การถ่ายรูปจากกล้อง Webcam จะต้องคลิกอนุญาตให้ 

Facebook.com ใช้กล้องและไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ที่เราก าหลังใช้งาน เมื่อ

กล้องใช้งานได้ คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง Adobe Flash Player Setting และ

เริ่มถ่ายภาพ 

 

 
 

 คลิกสญัลักษณ์กล้องถ่ายรปู เมื่อตอ้งการถ่ายรูป หลังจากคลิกท่ีกล้องถ่ายรูป ปรากฏ

หมายเลข 3 2 1 เพื่อนับจังหวะการจับภาพ 
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 เมื่อปรากฏภาพที่กล้องจับภาพไดล้่าสดุ คลิกปุ่ม Save & Continue 

 

หน้าแรกหลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น 

 

 

 

 
 

ส่วนประกอบของหน้าจอ 

 

แถบเมนูด้านบน 

 

 
 

 

แจ้งเตือนให้ไปยืนยันการลงทะเบียน
ตาม email ที่ใช้ลงทะเบียน 

ค้นหาบุคคล 
สถานที่ สิ่งต่างๆ ข้อมูลส่วนตัว 

ค้นหาเพื่อน 
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หน้าจอ ข้อมูลส่วนตัว 

 
 

หน้าจอ Find Friends  
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หน้าจอ Home  

 
 

ยืนยันการลงทะเบียน  

 

1. เข้าไปใน Inbox ของ email ที่ใช้ลงทะเบียนและเปดิเมล์ที่ส่งมาจาก facebook 
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2. คลิก Get Started: Complete Sign-up หรือ คลิกท่ีลิงค์ที่ปรากฏดังภาพเพื่อยืนยันการ

ลงทะเบียน ซึ่งจะปรากฏข้อความแจ้งการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และแสดงหน้าจอ

เหมือนขั้นตอนสดุท้ายเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น 

เ ร่ิมใช้งาน FACEBOOK 

การเริม่ใช้งาน Facebook เริ่มต้นด้วยการ  login เข้าสูร่ะบบด้วย email และ  ป้อน  

Password ที่สร้างเอาไว้ตอนลงทะเบียน  คลิกปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

 

 Keep me logged in คลิกเลอืกเมื่อต้องการจัดเก็บการ login ค้างไว้ไมต่้องพิมพ์ใหม่บ่อยๆ 

 

ลืม PASSWORD 

1. หน้าจอแรกของ Facebook คลิก Forgot your password? ใช้เพื่อขอรหัสผ่านใหม ่

2. ระบุข้อมูลบ่งช้ีความเป็นตัวตนของการเป็นสมาชิก Facebook ที่แท้จริงด้วย email, 

หมายเลขโทรศัพท์(phone) หรือ ช่ือผู้ใช้ของ Facebook 

 

คลิกเพื่อยืนยัน คลิกเพื่อยืนยัน 

1 2 
3 
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3. เลือกวิธีการยกเลิกรหัสผ่าน แบบที่ 1 หรือ 2  และคลิกปุม่ Continue 

แบบท่ี 1  Use my Google account ยกเลิกจาก Google account 

แบบท่ี 2  Email me a link to reset my password ยกเลิกดว้ยการส่งลิงค์

ส าหรับลบข้อมลูไปท่ี email ที่ระบุไว้ด้านล่าง 

 

3.1 กรณีเลือก Use my Google account และ email ที่ลงทะเบียนเป็น gmail จะ

ปรากฏหน้าจอขออนุญาตให้ facebook ขอข้อมูลจากบัญชผีู้ใช้ gmail คลิกปุ่ม

อนุญาต เพื่อด าเนินการล าดับถัดไป 
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3.2 ป้อนรหัสผ่านอันใหม่ และพิมพ์ซ้ าให้เหมือนเดมิ คลิกปุม่ Continue 

 

 3.3 ปรากฏหน้าจอแรกหลังการ login 

 

 

การก าหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้  

 
เฟสบุ๊คปรับปรุงในส่วนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใหม่ (Privacy Settings) ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถ
ก าหนดความเป็นตัวส่วนไดม้ากขึน้และเพิ่มความปลอดภัย ลดปญัหาการโพสต์ แท็กรูป ข้อความจาก
ผู้ใช้งานคนอ่ืนแบบมั่วๆ และยังป้องกันปัญหาสแปมต่างๆ ที่อาจจะส่งมาถึง 
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การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว สามารถเลือกและก าหนด โดยมี 3 ตัวเลอืก คือ Public 
(เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างแบบเสรีใหทุ้กคน), Friends (เปิดเผยข้อมลูเฉพาะเพื่อนเท่านั้น) และ 
Custom (ตั้งค่าก าหนดด้วยตัวเอง) 

ขั้นตอนการก าหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว 

1. คลิกท่ีเครื่องหมาย  ดังรูป 
2. คลิกท่ีตั้งค่าความเป็นส่วนตัว 

                            
 

3. หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าจอดงัรูป 

 
  

ซึ่งจะมีแท็บให้เลือกประเภทของความเป็นส่วนตัว หลัก ๆ 8 ประเภท ได้แก่  
 แท็บท่ี 1 ทั่วไป 
 แท็บท่ี 2 ความปลอดภัย 
 แท็บท่ี 3 ความเป็นส่วนตัว 
 แท็บท่ี 4 ไทม์ไลน์และการแท็ก 
 แท็บท่ี 5 การบล็อก 
 แท็บท่ี 6 การแจ้งเตือน 
 แท็บท่ี 7 โทรศัพท์มือถือ 
 แท็บท่ี 8 ผู้ติดตาม 
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แท็บที่ 1 ทั่วไป เมื่อคลิกแท็บท่ัวไปจะปรากฏหน้าจอดังรปู 
 

 
 
ส าหรับแท็บท่ัวไป จะเป็นการตั้งคา่บัญชีผู้ใช้ทั่วไป ได้แก่ ช่ือ ช่ือผู้ใช้ อีเมล รหสัผ่าน เครือข่าย และ
ภาษา ซึ่งสามารถแก้ไขได้ โดยคลกิท่ีค าว่า แก้ไข 
 
แท็บที่ 2 ความปลอดภัย เมื่อคลกิแท็บความปลอดภัยจะปรากฎหน้าจอดังรูป 

 
  

ส าหรับแท็บความปลอดภัย จะเปน็การตั้งค่าความปลอดภัย ได้แก่ ค าถามกรณีลมืรหสัผ่าน 
เรียกดูแบบปลอดภัย การแจ้งเตือนการเข้าสูร่ะบบ การอนุมัติการเขา้สู่ระบบ รหสัผ่านแอพ อุปกรณ์
ที่รู้จัก เซสชันท่ีใช้งานอยู่ และยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ โดยคลิกท่ีค าว่า 
แก้ไข 
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แท็บที่ 3 ความเป็นส่วนตัว เมื่อคลิกแท็บความเป็นส่วนตัวจะปรากฎหน้าจอดังรูป 

 
 
ส าหรับแท็บความเป็นส่วนตัว จะเป็นการตั้งค่าและเครื่องมือความเป็นส่วนตัว ได้แก่ ใครที่จะ
สามารถเห็นได้บ้าง และใครที่สามารถค้นหาฉันได้บ้าง 
 แท็บท่ี 3.1 ใครที่จะสามารถเห็นได้บ้าง  
 แท็บท่ี 3.1.1 ใครที่สามารถเห็นโพสต์อนาคตของคณุได้บ้าง เมื่อคลิกจะปรากฎหน้าจอดัง
รูป 

 
   
สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของสิ่งต่างๆ ท่ีแชร์โดยใช้ตัวเลือกผูเ้ข้าชม ขณะที่คณุโพสต์ได้ การ
ควบคุมนี้จะจดจ าการเลือกนีไ้ว้ ดงันั้นโพสต์ในอนาคตจะถูกแชร์กับผู้เข้าชมเดียวกันนอกจากจะมี
เปลี่ยนแปลงเป็น สาธารณะ คือ ให้ทุกคนสามารถเห็นโพสตไ์ด้หมด โดยมสีถานะต่าง ดังนี ้
  เพื่อน  คือ ให้แค่เพื่อนของท่านเท่านั้นท่ีเห็นโพสต ์
  แค่ฉัน  คือ ให้แค่เจ้าของ facebook เท่านั้นท่ีเห็นโพสต ์
  ปรับปรุงให้เหมาะสม  คือ เลือกเฉพาะบุคคทีต่้องการให้เห็นโพสต ์
  หรืออาจะเป็นกลุ่มอื่น ๆ  คือ เลือกเฉพาะกลุ่มที่ได้ตั้งไว ้
 แท็บท่ี 3.1.2 ตรวจสอบโพสต์ทั้งหมดของคุณและสิ่งที่คณุถูกแท็ก 
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เป็นการตรวจดูประวัติการโพสต์ขอ้ความทั้งหมด รวมถึงที่คุณโพสต์เองและโพสต์บน facebook คน
อื่น และดูประวัติการถูกแท็ก 
 แท็บท่ี 3.1.3 ต้องการจ ากัดผู้เข้าชมส าหรับโพสต์ที่คุณแชร์กับเพื่อนของเพื่อนหรือ
สาธารณะใช่หรือไม ่

 
 
เป็นการจ ากดัผู้เข้าชมประเภทเพ่ือนของเพื่อนหรือสาธารณะให้เป็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้นท่ีสามารถเห็น
โพสต์หรือสิ่งที่คุณเคยแชร์ก่อนหน้าบนไทม์ไลน์ของคุณ 
 
 แท็บที่ 3.2 ใครที่สามารถค้นหาฉันได้บ้าง 
 แท็บท่ี 3.2.1 ใครที่สามารถค้นหาคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีคุณใหไ้ว้ได้
บ้าง 

 
 
 แท็บท่ี 3.2.2 คุณต้องการให้โปรแกรมการค้นหาอื่นลิงค์ไปยังไทมไ์ลน์ของคุณหรือไม่ 
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แท็บที่ 4 ไทม์ไลน์และการแท็ก เมื่อคลิกแท็บไทมไ์ลน์และการแท็กจะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 
ส าหรับแท็บไทม์ไลน์และการแท็ก จะเป็นการตั้งค่าไทมไ์ลน์และการแท็ก ได้แก่ ใครที่สามารถเพิ่มสิ่ง
ต่างๆ ในไทม์ไลน์ของฉันได้บา้ง ใครบ้างท่ีสามารถเห็นสิ่งต่างๆ บนไทม์ไลน์ของฉันได้บ้าง และฉันจะ
จัดการแท็กท่ีผู้คนเพิ่มและการแนะน าแท็กได้อย่างไร 
 
แท็บที่ 5 การบล็อก เมื่อคลิกการบล็อกจะปรากฎหน้าจอดังรูป 
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ส าหรับแท็บการบล็อก จะเป็นการจัดการการบล็อก ได้แก่ รายการทีถู่กจ ากัด บล็อกผู้ใช้ บล็อกค า
เชิญแอพ บล็อกค าเชิญกิจกรรม และบล็อกแอพ 
 
แท็บที่ 6 การแจ้งเตือน เมื่อคลิกการแจ้งเตือนจะปรากฎหน้าจอดังรูป 

 
  
ส าหรับแท็บการแจ้งเตือน จะเป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือน ได้แก่ วิธีท่ีคุณรับการแจ้งเตือน และสิ่งที่
คุณได้รับการแจ้งเตือน 

 
แท็บที่ 7 โทรศัพท์มือถือ เมื่อคลิกโทรศัพท์มือถือจะปรากฎหน้าจอดังรูป 

 
  
ส าหรับแท็บโทรศัพท์มือถือ จะเป็นการตั้งค่ามือถือ เป็นการเปิดใช้งานอนุญาตให้ facebook ส่ง
ข้อความไปยังมือถือของคุณได้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับค าร้องขอเป็นเพื่อน ข้อความ 
โพสต์บนกระดานข้อความ และการอัพเดทสถานะจากเพื่อนของคุณ โดยการคลิกปุ่มเพิ่มโทรศัพท์ 
แล้ว facebook จะส่งข้อความเข้ามือถือของคุณเป็นรหัสยืนยัน ให้น ารหัสนั้นมากรอกในช่องรหัส
ยืนยัน แล้วก็กดปุ่มยืนยัน 
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แท็บที่ 8 ผู้ติดตาม เมื่อคลิกผู้ติดตามจะปรากฎหน้าจอดังรูป 

 
  
ส าหรับแท็บผู้ตดิตาม จะเป็นการตั้งค่าผู้ตดิตาม ผู้ตดิตามจะสามารถเห็นโพสต์สาธารณะของคุณได้
และจะไม่ถูกเพิม่เป็นเพื่อน คณุสามารถเลือกได้ว่าโพสต์ใดที่คุณต้องการท าให้เป็นสาธารณะ และ
สามารถแชร์การอัพเดทส่วนตัวกับเพื่อนได้เท่าน้ัน ถ้าต้องการเปิดการติดตามให้ ใส่ครื่องหมายถูกลง
ในช่อง 
 

เพ่ิมเพ่ือน  

การเพิ่มเพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาใน Facebook ของเรานั้นท าได้หลายวิธี ได้แก่ ค้นหาจากช่ือใน 
facebook ของเพื่อนหรือคนรู้จัก ค้นหาจาก email โดยด าเนินตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ที่แถบเมนู Facebook จะมีช่องส าหรับป้อนข้อมูลชื่อ หรือ email ของคนท่ีต้องการ
ค้นหา 
 
 

 

 
2. ป้อนช่ือใน facebook หรือ email ของคนท่ีต้องการค้นหา จะปรากฏภาพและชื่อ

ของคนท่ีมีบัญชีสมาชิกของ facebook ปรากฏมาให้เลือกแบบอัตโนมัติ คลิกเลือกคน
ที่ต้องการเพิ่มเป็นเพื่อน 

ป้อนชื่อหรือemail คน
ที่ต้องการค้นหา 
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3. หลังจากนั้น facebook จะแสดงหน้า Profile ของคนท่ีถูกเลือก หากยังไม่ได้เป็น
เพื่อนกันใน facebook จะต้องคลกิ +1 Add Friend  ดังตัวอย่าง 
 
ตัวอย่างภาพหน้าจอ facebook ของคนท่ีถูกเลือกมาเป็นเพื่อน 

 
 

4. หลังจากคลิกปุม่ +1 Add Friend  ปุ่มจะเปลีย่นเป็น   จากนั้นรอ
การตอบรับอนุญาตจากคนท่ีขอเพิ่มเป็นเพื่อนให้รับเป็นเพื่อน โดยกดปุ่ม Confirm 
 
 

 

 
 
ภาพหน้าจอ facebook ฝั่งของ Mod Jintanan คนท่ี Jinny Polsri ขอเพิ่มเป็น
เพื่อนจะปรากฏสญัลักษณ์มีคนขอเป็นเพื่อน 

คลิกเพื่อแสดงรายชื่อ 
ผู้ขอเป็นเพื่อน 

คลิกเพิ่มเป็นเพื่อน 
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การประยุกต์ใช้ Facebook กับงานการเรียนการสอน 

สร้างกลุ่มผู้เรียนตามรายวิชา/ห้อง 

 
การสร้างกลุ่มผู้เรยีนช่วยท าให้การติดต่อสื่อสารจ ากัดอยู่ในเฉพาะกลุม่ที่เกี่ยวข้องกัน  ท าให้ง่ายต่อ
การแลกเปลี่ยน พูดคยุ หรือส่งข้อมูลระหว่างคนในกลุ่ม 
 
 

 
 

 

 

การสร้างกลุ่มใหมเ่ริม่ต้นด้วยการคลิกท่ีเมนู  Friends เพื่อเข้าสูห่น้าจอสร้างกลุ่ม  คลิก 

+Create list เพื่อ  สร้างช่ือกลุ่มและก าหนดสมาชิกในกลุม่ และ  คลิกปุ่ม Create เพื่อสร้าง

กลุ่ม เมื่อสร้างเสร็จสมบรูณ์ จะปรากฏรายชื่อกลุม่ใหม่ที่เมนู  Friends ดังตัวอย่าง และหาก

ต้องการเพิ่มสมาชิกคนอ่ืนเพิ่มเติม สามารถคลิกท่ี  หรือ  ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง 

 

 คลิก friends เพื่อ
สร้างกลุ่ม 

 คลิก Create List 
เพื่อสร้างกลุ่ม 

 ตั้งชื่อกลุ่ม และ
ก าหนดสมาชกิอยา่ง
น้อย 1 คน 

 คลิก Create สร้าง
กลุ่ม 
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การแสดงข้อความและการแสดงความคิดเห็น  

การแสดงข้อความต่างๆ เพื่อประกาศให้สมาชิกในกลุ่มไดร้ับทราบ ท าได้ทั้งแบบพิมพ์ข้อความเพียง

อย่างเดียว หรือพิมพ์ท้ังข้อความและ upload ไฟล์ภาพหรือวิดีโอ ดงันี้ 

o การแสดงเฉพาะข้อความ เลือก Update Status -> คลิก Post เพื่อส่งข้อความไปแสดง 

 

o แสดงทั้งข้อความและภาพถ่ายหรอืวิดีโอ เลือก Add Photos/Video  
จะปรากฏเมนูให้เลือก คือ Photos/Video หรือ  Create Photo Album 

  

 กลุ่มที่ถูกสร้างจะปรากฏ 

 คลิกเพื่อเพิ่มเพื่อน
เข้ามาในกลุ่ม 

 คลิกเพื่อเพิ่มเพื่อน
เข้ามาในกลุ่ม 
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กรณีเลือก Upload Photos/Video จะปรากฏไดอะล็อกให้เลือกไฟล์ภาพหรือวิดีโอมา
แสดง 
 

 
เมื่อเลือกภาพหรือวิดโีอเรยีบร้อยแล้วจะแสดงภาพหรือวิดีโอท่ีเลือกในกรอบดังภาพ 
สามารถเพิ่มภาพอ่ืนๆ ได้อีกโดยการคลิกท่ีกรอบท่ีมีรูปเครื่องหมาย + ด้านข้าง 

 

 

 

 

กรณีเลือก Create Photo Album จะปรากฏไดอะล็อกให้เลือกไฟล์ภาพ ให้เลือกไฟล์ที่
ต้องการ  
 

 

  

 คลิกเพื่อเลือกไฟล์
ภาพหรอืวิดีโอ 

 คลิกเพื่อเพิ่มภาพ/
วิดีโอ 

 เลือกกลุ่มที่
ต้องการให้เป็น
ข้อความที่ที่โพส 

 คลิกส่งข้อความ
และภาพไปแสดง 

 คลิกเพื่อเลือก
สร้างเป็นแบบ 
Photo Album 
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เมื่อเลือกรูปที่จะน ามาสร้างเป็น Album แล้วจะปรากฏหน้าจอให้ป้อนรายละเอียดของ 

Album ดังภาพตัวอย่าง 

 

ก าหนดรายละเอียดของ Album ได้แก่  ตั้งช่ือ Album  แสดงความคิดเห็น  ค าอธิบาย

รูปภาพ ก าหนดสถานท่ี ก าหนดกลุ่มผู้ชม โดยปกติกลุม่ที่จะได้รบัอนุญาตให้มองเป็นคือคนท่ีอยู่

ในกลุ่มช่ือ Friends หากต้องการเปลี่ยนกลุม่ให้คลิกเปลี่ยนที่  Friends หากต้องการเพิม่ภาพ

คลิก +Add More Photos  

การสร้าง FAN PAGE  ผู้สอน 

Fan page เหมาะส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนสินค้าและบริการ หรือตั้งเป็น

แฟนคลับ ใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ในเชิงธุรกิจได้ และยังสามารถเข้าถึง

กลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยการ Fan Page จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณาและเป็นอีกช่องทางที่ใช้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนโลกออนไลน์  

การสร้าง Fan page 

1. ก่อนสร้าง Fan page จะต้องสมัครเป็นสมาชิกหรือมีบญัชีของ แล้วท าการ login เข้าใช้งาน 

face book ตามปกต ิ

2. เปิดเว็บไซต์ https://www.facebook.com/pages/create.php เพื่อเข้าสู่หน้า Create a 

Page และปรากฎประเภทของ Page ให้เลือกใช้ได้ 6 ประเภท 

 ตั้งชื่อ Album 

ใส่ความคิดเห็น 

 เพิ่มรูป 

ใส่ค าอธิบาย 

กลุ่มผู้ชม 
 ส่งรูป
ไปแสดง 

ใส่สถานที่ 
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 การสร้าง Fan page จะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลักตามวัตถุประสงคข์องการใช้ Fan page ของ
ผู้สร้าง เช่น โฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ สถานท่ี บรษิัท หน่วยงาน องค์กรหรือ
สถาบันต่างๆ สินค้าและบริการ บนัเทิง หรือกลุ่มคนที่มีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
ตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างการสร้าง Fan page ของกลุ่มคนท่ีเป็นนักศกึษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
มีขั้นตอนดังนี ้
เลือก กลุ่มแบบ Cause or Community จะปรากฏขั้นตอนให้ท าตามล าดับดังนี ้
 
ขั้นตอนที่ 1 เลือกกลุ่มของ Fan page ที่จะสร้าง 
 

 

ตั้งชื่อ fan page 
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เมื่อคลิกเลือกหมวดหมู่ของ Page ที่เหมาะสมแล้ว ใส่ช่ือธุรกิจหรือองค์กรของท่าน ท าเครื่องหมาย
กาถูกท่ี I agree to Facebook Pages Terms และคลิกปุ่ม "Get Started" 
 

ขั้นตอนท่ี 2 ใส่ข้อมูลรายละเอียด วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

 

ขั้นตอนท่ี 3 เลือกภาพส าหรับแสดงในส่วนของ profile โดยเลือกภาพจากคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต ์

 

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนการช าระเงิน กรณีที่ต้องการให้ facebook โฆษณา หากไม่ต้องการคลิก Skip 
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ขั้นตอนท่ี 5 เข้าสู่ขั้นตอนการแนะน าส่วนประกอบต่างๆ ของ Fan page ให้คลิกปุ่ม Next จนครบ

ทุกขั้นตอน จนกระทั่งถึงหน้าเสรจ็สมบูรณ์ของการสร้าง Fan page 

  

 

แสดงผลหน้า Facebook Fan page ที่สร้าง โดยจะมีเครื่องมือ Admin Panel ส าหรับผูดู้แล Fan 

page ได้จัดการข้อมลูและปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ของ Fan page ได้ (ผู้เข้าชมที่มากด Like Page จะ

มองไม่เห็นเครื่องมือเหล่านี้)  

 

ส าหรับการโพสต์ข้อมลูต่าง ๆ ใหแ้สดงผลบนหน้า Facebook Fan page นั้น มีขั้นตอนการใช้งานท่ี
คล้ายกับ Facebook Profile ส่วนตัว เช่น Add a Cover เป็นการเพิ่มภาพปกของเพจ ซึ่งภาพควร
มีขนาด 851x315 Pixel , ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับธรุกิจและองค์กรให้ครบถ้วน เพื่อเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือ , รวมทั้งสามารถโพสตข์้อความ ข่าวสาร รูปภาพกิจกรรม บนหน้า Facebook Fan page 
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ภาพ Fan page Is Gang ที่สร้างเสร็จเรียบร้อย 

 

การจัดการ FAN PAGE 

ท าการ Log in เข้าหน้า Facebook แล้ว ให้คลิกท่ี  Account(บัญชีผู้ใช้) ด้านขวามือบนสุด แล้ว
 เลือกช่ือ Fan page ที่สร้าง   จะปรากฏหนา้จอ Fan page ของ Admin ให้จัดการ 

 

 

 

 

เลือก fan page 

 คลิก Account 
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 หน้าจอจัดการ Fan page 

 

เครื่องมือการจดัการทีส่ าคัญ ได้แก ่

 Edit Page : เป็นส่วนส าหรับจดัการข้อมูลเกี่ยวกับ Fan page เช่น ก าหนดสิทธ์ิ Admin 
ดูแล Fan page (1 Fan page มี Admin ดูแลได้หลายคน) , จัดการการแจ้งเตือนต่าง ๆ , 
ดูรายชื่อผูเ้ข้าชมที่โดนบล็อก เป็นต้น  

 Build Audience : สร้างผู้เข้าชมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ชวนเพ่ือนมากด Like, แชร์ Page , 
โฆษณาผ่าน Facebook Ads เป็นต้น  

 Help : แนะน าวิธีการใช้งานเพิ่มเติมจากทาง Facebook  
 Notifications : ส่วนแจ้งข้อมูลวา่มีใครมา Like หรือ คอมเมนต์บนหน้า Facebook Fan 

page ของเราบ้าง  
 Message : เป็นฟังก์ช่ันเสริมลา่สดุจากทาง Facebook ที่ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถส่ง

ข้อความสอบถามมาที่ Fan page โดยข้อความในส่วนน้ีจะมีเพยีง Admin และผูส้่ง
ข้อความเท่านั้นท่ีมองเห็น  บุคคลทั่วไปจะมองไม่เห็นในส่วนนี้คะ่  

 New Likes : แสดงผู้ที่มากด Like Fan page ล่าสุด  
 Insights : แสดงสถติิการเข้าชม Facebook Fan page เป็นรายวนั รายสัปดาห์ และราย

เดือน  
 Invite Friends : เชิญเพื่อนมากด Like Fan page หรือ ท าโฆษณาโปรโมต Fan page 

ให้เป็นท่ีรู้จักด้วย Facebook Ads 
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เอกสารอ้างอิง  

 

วิธีการท า FanPage ใน Facebook[ออนไลน]์, เข้าถึงได้จาก:http://oxygen.readyplanet.com 
/Tips-And-Tricks/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0 
%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3-FanPage-
%E0%B9%83%E0%B8%99-Facebook.html[วันท่ี 20 เมษายน 2556]. 


