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การพั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ “เสี ย งแก้ ว ” ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์
เสียงแก้ว แล้วนาผลที่ได้ไปพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการจานวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสภาพและ
ความต้องการที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ที่สอนด้านการสื่อสารที่มีต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินและรับรองรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ที่พัฒนาขึ้น
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัญหาและความต้องการที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้านเนื้อหาของข่าว ด้านการ
จัดวางรูปแบบ ด้านการใช้ภาษาในการถ่ายทอดเนื้อหาข่าวและด้านระยะเวลาในการจัดพิมพ์ข่าว มีความ
เหมาะสมระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะได้แก่ ควรแจ้งข้อและสรุปจากการประชุมคณะกรรมการมาชี้แจงให้
อาจารย์ได้ทราบและปฏิบัติ ควรมีการประชาสัมพันธ์รูปเล่มผลงานวิจัย เพื่อสะดวกต่อการอ่าน ควรเพิ่มสาระ
และประโยชน์ในข่าวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจาวัน ด้านระยะเวลาการจัดพิมพ์ควรออกเป็นรายสัปดาห์
2. รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์“เสียงแก้ว” ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้สอนด้านการ
สื่อสาร โดยใช้โปรแกรมกราฟิกระดับสูง มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคณะวิทยาการจัดการประกอบด้วยภาพและ
สั ญลั กษณ์ ซึ่งผลการประเมิน การรั บ รองรู ปแบบสื่ อ จากผู้ บริ ห าร และอาจารย์ผู้ ส อนด้ านการสื่ อสารใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ
จากผู้รับสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านข่าวและด้าน
ช่องทางการสื่อสารในระดับมากที่สุด ด้านเนื้อหาของข่าว ด้านหัวจดหมาย ด้านความถูกต้องและเหมาะสมของ
การใช้ภาษา ด้านคอลัมน์ข่าวและด้านหัวจดหมายข่าว และด้านโทนสีที่ใช้ในจดหมายข่าวอยู่ในระดับมาก
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การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์ของกองวิเคราะห์นโยบายและ
แผนที่ส่งเสริมให้พนักงานสายสนับสนุนได้พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research) ด้วยการจัด
โครงการ “ส่งเสริมการทาวิจัยสถาบันสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
และจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์วิราพร พงษ์อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ และคุณเอมอร กมลวรเดช ผู้วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการทาวิจัย
ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี จนทาให้งานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้
ณ ที่นี้
นอกจากนี้ ผู้ วิจั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บริ ห าร และอาจารย์ คณะวิ ทยาการจัด การที่ กรุ ณาให้ ข้อ มู ล
สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” และขอขอบคุณอาจารย์ยรรยงวรกร
ทองแย้ ม ผู้ ออกแบบหั ว จดหมายข่าวเสี ย งแก้ว ในรูปแบบใหม่ เพื่ องานวิ จั ยสถาบันส าหรับบุค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจัยสถาบันสาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
คณะวิทยาการจัดการมุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะ จึงได้กาหนดอัตรากาลัง
ของบุคลากรในปัจจุบันและทั้งที่ต้องการในอนาคต เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากร
ของคณะและมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง ก าหนดอั ต ราก าลั ง ที่ ต้ อ งการเพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจาประมาณ 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากาหนด สามารถนาความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ของแต่ละคน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเรื่องขวัญกาลังใจแก่บุคลากร โดยนาแนวคิดระบบสมรรถนะ
(competency system) มาเป็ น เครื่ อ งมื อ แปลงกลยุ ท ธ์ ข องคณะไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถบ่งชี้ความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานตามแผน
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คณะวิทยาการจัดการจึงตระหนักถึงความสาคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของทิศทางการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital) อย่างชัดเจน สาหรับใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงมีการจัดการความรู้ใน
คณะฯ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าตามลักษณะงาน ตาม
สาขาวิชาชีพและตามสมรรถนะ (Competencies) อย่างเหมาะสม มีคุณสมบัติความรู้ ทักษะและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดาเนินงานของคณะให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ
และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

การประชาสัมพันธ์เป็นงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนามีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดขึ้น
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพจ วารสาร และจดหมายข่าว ซึ่ง
จดหมายข่าวเสียงแก้วมีการกาหนดขอบข่ายในการประชาสัมพันธ์ดังนี้
- ลาดับที่ 1 ข่าวกิจกรรมโครงการของมหาวิทยาลัย
- ลาดับที่ 2 ข่าวด้านการจัดกิจกรรมของคณะ หรือการประชุมสัมมนาของผู้บริหาร
- ลาดับที่ 3 ข่าวกิจกรรมโครงการของสาขาวิชาต่างๆ
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- ลาดับที่ 4 ข่าวของรายบุคคลของคณะ เช่น อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
- ลาดับที่ 5 เป็นข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ปัญหำกำรวิจัย
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จากขอบข่ายการประชาสัมพันธ์ทางจดหมายข่าวของคณะวิทยาการจัดการ ผู้วิจัยมีความ
ต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ “เสี ย งแก้ ว ” ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เพื่ อ ให้ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ สี ย งแก้ ว มี ค วามทั น สมั ย และ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและลักษณะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าว
เสียงแก้วที่เป็นอยู่ของคณะวิทยาการจัดการในปัจจุบัน เพื่อ ให้คณะวิทยาการจัดการได้ทราบข้อมูลที่
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวเสียงแก้ว และเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะวิทยาการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ไม่ชัดเจนว่ากลุ่มผู้รับสารสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการ มีเป้าหมายและ
มีความคิดเห็นอย่างไร

คำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย
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1. สื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” มีประสิทธิภาพในระดับใด และจะพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เสียงแก้วของคณะวิทยาการจัดการรูปแบบใด
2. แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” คณะวิทยาการจัดการเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็ น และแนวทางการพัฒ นาที่มีต่อ สื่อประชาสั มพันธ์ เสี ยงแก้ว จาก
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เสียงแก้วคณะวิทยาการจัดการ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการ
พัฒนาสื่อเสียงแก้วของคณะวิทยาการจัดการ

ขอบเขตกำรวิจัย

ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การสุ่มแบบตามสะดวก ดังนี้
1.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์และบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานคณะ
ศูนย์ สานัก กอง ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.2 ประเด็น ที่ศึกษา/ตัว แปรที่ศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสื่อประชาสั มพันธ์
“เสี ย งแก้ว ” 4 ช่องทาง ได้แก่ จดหมายข่าวเสี ยงแก้ว เพจคณะวิทยาการจัดการ เว็บไซต์คณะ
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วิทยาการจั ดการ และเว็บ ไซต์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูลสงคราม และศึก ษาด้านเนื้อหาของสื่ อ
ดังกล่าว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา ด้านระยะเวลา

นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
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สื่อ ประชำสั ม พัน ธ์ หมายถึ ง เครื่อ งมื อในการน าข้ อมู ล ข่ าวสารที่ต้ องการเผยแพร่ ไ ปยั ง
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก ได้แก่ จดหมายข่าวเสี ยงแก้ว ของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยำกำรจัดกำร หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี
ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ทางด้าน
บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กำรประชำสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรสู่บุคคล กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งภายในและภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ทัศนคติ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อถือ ศรัทธา และนาไปสู่การมีส่วน
ร่วมกับองค์การ
แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ ความคล้อยตาม ของอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมาใช้ในการทดสอบโดยประเมินระดับความพึงพอใจได้จากแบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เสียงแก้วของอาจารย์
นักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
2. ได้สื่อประชาสัมพันธ์เสียงแก้ว ที่พัฒนาแล้วตามความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
3. ได้ทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒ นาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว ” ของคณะ
วิทยาการจัดการ
4. สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยสามารถเป็นแนวทางส าหรับ ผู้บริห ารที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร
และงานวิจัยต่อไปนี้
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2 ลักษณะสาคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
2.3 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ของคณะวิทยำกำรจัดกำร
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คณะวิทยาการจัดการให้ความสาคัญด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านบุคคล หน่วยงาน องค์กร
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มบุคคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และสามารถใช้การ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภารกิจหลักเป็นไปอย่างราบรื่น ลดทอนปัญหาอุปสรรค ลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะ
น้อยได้ ซึ่งคณะวิทยาการจัดการให้ความสาคัญทั้งการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้
การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์
อันดีกับบุคลากรภายในองค์กร ได้แก่กลุ่มอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และกลุ่มนักศึกษา รวม
ตลอดจนถึงนั กการภารโรง และคนขับรถให้เกิดมีความรักใครกลมเกลียว สามัคคี กันในหมู่ คณะ
รวมทั้ งด้ า นการเสริ มสร้ า งขวั ญ และความรัก ใครผู ก พัน จงรัก ภัก ดี ต่อ องค์ก ร หากหน่ ว ยงานมี
ความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรจะส่งผลสะท้อนไปกับการสร้างความสัมพันธ์ภายนอกด้วย และการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานยังเอื้ออานวยให้การบริการ และการดาเนินงานขององค์การ
สถาบันเป็นไปด้วย ความราบรื่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการที่บุคลากรทุกฝ่ายภายใน
องค์กรมีความเข้าใจใน นโยบาย และการดาเนินงานของสถาบันเป็นอย่างดีจะเป็นกาลังสาคัญในการ
สร้ า ง ประสิ ท ธิ ภ าพแก่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายนอกด้ ว ย ส าหรั บ สื่ อ และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประชาสั มพัน ธ์ภ ายในนั้ น อาจใช้การติดต่อสื่ อสารด้ว ยวาจา หรือใช้สิ่ งพิมพ์ภ ายในองค์การ เช่น
หนังสือเวียน จดหมายของภายใน วารสารภายใน เป็นต้น
การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจ และ
ความสัมพัน ธ์อัน ดีกับประชาชนภายนอก กลุ่ มต่าง ๆ อันได้แก่ประชาชนทั่ว ไป และประชาชนที่
องค์การ สถาบันเกี่ยวข้อง เช่น ผู้นาความคิดเห็น ผู้นาในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป รวมทั้งชุมชนละแวก
ใกล้เคียง เพื่อให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้เกิดความรู้ความเข้าใจในองค์กร และให้ความร่วมมือแก่องค์กร
ด้วยดี การทาการประชาสัมพันธ์ภายนอกต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนที่มีกลุ่มขนาดใหญ่ หรือจานวน
มาก จึงอาจใช้เครื่องมือ สื่อสารต่างๆ เข้ามาช่วยเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชนด้วย ได้แก่ วารสาร
จดหมายข่าว สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เพื่อให้การดาเนินงานคณะ
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การประชาสัมพันธ์เป็นงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรองคณบดีฝ่ ายวางแผนและ
พัฒนามีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดขึ้น
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพจ วารสาร และจดหมายข่าว ซึ่ง
จดหมายข่าวเสียงแก้วมีการกาหนดขอบข่ายในการประชาสัมพันธ์ดังนี้
- ลาดับที่ 1 ข่าวกิจกรรมโครงการของมหาวิทยาลัย
- ลาดับที่ 2 ข่าวด้านการจัดกิจกรรมของคณะ หรือการประชุมสัมมนาของผู้บริหาร
- ลาดับที่ 3 ข่าวกิจกรรมโครงการของสาขาวิชาต่างๆ
- ลาดับที่ 4 ข่าวของรายบุคคลของคณะ เช่น อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
- ลาดับที่ 5 เป็นข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ทฤษฎีกำรเปิดรับสื่อ (Media Exposure Theory)

การสื่อสารนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยสี่
ที่มีความจาเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค
แม้ว่าการสื่อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นความตายของมนุษย์เหมือนกับปัจจัยสี่
แต่การที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เหล่านั้น ย่อมต้ องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมืออย่างแน่นอน มนุษย์
ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมใดๆ ของตน และ
เพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม
การสื่อสารเป็นพื้นฐานของการ ติดต่อของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อน
มาก และประกอบด้วยคนจ านวนมากขึ้นเท่าใดการสื่ อสารก็ยิ่งมีความสาคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้
เพราะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมจะนามาซึ่งความสลับซับซ้อน หรือความ
สับสนต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ดังนั้น จึงต้องอาศัยการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสาร
หรื อ เปิ ด รั บ ข่ า วสารเปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งกรองข่ า วสารในการรั บ รู้ ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
การกลั่นกรอง 4 ขั้นตามลาดับ ดังต่อไปนี้
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1. การเลื อ กเปิ ดรั บ (Selective Exposure) เป็ นขั้ นแรกในการเลื อกช่องทางการสื่ อ สาร
บุคคลจะเลื อกเปิดรับ สื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้ว ยกันหลายแหล่ง เช่น การเลื อกซื้อ
หนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและความ
ต้องการของตน อีกทั้ง ทักษะและความชานาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกัน บางคนถนัด
ที่จะฟังมากกว่าอ่าน ก็จะชอบฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์มากกว่าอ่านหนังสือ เป็นต้น
2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลื อก
สนใจข่าวจากแหล่ง ใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุน
ทัศนคติเดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ส อดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว
เพื่อไม่ให้ เกิดภาวะทางจิ ตใจที่ไม่ส มดุล หรือมีความไม่ส บายใจ ที่เรียกว่า ความไม่ส อดคล้ องทาง
ด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance)
3. การเลื อ กรั บ รู้ แ ละตี ค วามหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่ อ
บุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรู้ ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป
เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่ างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์
ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และ
จิตใจ ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจาก
จะทาให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นที่น่าพอใจของแต่ละ
บุคคลด้วย
4. การเลื อกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลื อกจดจาข่าวสารในส่ ว นที่ตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่นาไป ถ่ายทอดต่อในส่วนที่
ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่คนเราเลือกจดจา
ไว้นั้น มักมีเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือความเชื่อของ
แต่ละคนที่มีอยู่เดิมให้มีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็นประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจนาไปใช้เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้งและมีสิ่งที่ทาให้ไม่สบายใจขึ้น

สาหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น ทอดด์ ฮันท์ และ เบรนท์
ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993:65 อ้างถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2541) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ดังนี้
1. ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่สาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์คือ
ความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้งความต้องการทางกายและใจทั้งความต้องการ
ระดับสูงและความต้องการระดับต่า ย่อมเป็นตัวกาหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ
ต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคมเพื่อความพอใจ
ฯลฯ
2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง
(Preference and Predisposition) ต่ อ เรื่ อ งต่ า งๆ ส่ ว นค่ า นิ ย ม คื อ หลั ก พื้ น ฐานที่ เ รายึ ด ถื อ เป็ น
ความรู้ สึกที่ว่าเราควรจะทาหรือไม่ควรทาอะไรในการมีความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมและคน ซึ่ง
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ทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การเลื อ กใช้ สื่ อ มวลชน การเลื อ กข่ า วสาร การเลื อ ก
ตีความหมายและการเลือกจดจา
3. เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนกาหนดเป้าหมายในการดาเนิน
ชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ที่เรากาหนดขึ้นนี้จะมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจาเพื่อ
สนองเป้าหมายของตน
4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ ย วกั บ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง รวมทั้ ง
ความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บ
เนื้อหาของข่าวนั้นไว้
5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายาม
ในการที่จะเข้าใจ และจดจาข่าวสารที่เราสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับสารของเรานั้นส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่
กับลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบ ฟังวิทยุ
บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์
การสื่อสาร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอื่นอยู่ด้วย มีอิทธิพลตรงต่อ
การเลือกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจาข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่า
เป็นอย่างไร การที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิด
ว่าคนอื่นคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา
8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละ
คนพั ฒ นานิ สั ย การรั บ สารอั น เป็ น ผลมาจากประสบการณ์ ใ นการรั บ ข่ า วสารของเรา เราพั ฒ นา
ความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิด
หนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นอกจากนี้ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm, 1973) ยังได้ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบอื่นๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคลดังนี้
1. ประสบการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้ผู้รับส่งสารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน
2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารที่ผู้รับสารแสวงหาเพื่อตอบสนอง จุดประสงค์ของ
ตนอย่างหนึ่งอย่างใด
3. ภูมิหลังที่แตกต่างกันทาให้บุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน
4. การศึกษา สภาพแวดล้อม ทาให้มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร
5. ความสามารถในการรับสาร ซึ่งเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจที่ทาให้ พฤติกรรมการ
เปิดรับสารแตกต่างกัน
6. บุคลิกภาพ ทาให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และ พฤติกรรมของ
ผู้รับสาร
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7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสาร จะทาให้เข้าใจความหมายของ ข่าวสาร หรืออาจ
เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้
8. ทัศนคติ จะเป็นตัวกาหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือ ข่าวสารที่ได้พบ
เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนั้น
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วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Scharm,) กล่าวถึงหลักการทั่วไปของการเลือกความสาคัญของ
ข่าวสารว่า ขึ้ น อยู่ กั บ การใช้ค วามพยายามน้ อยที่สุ ด (Least Effect) และผลที่จะได้ (Promise of
Reward) ซึ่งอยู่ในรูปของสูตรการเลือกรับข่าวสารดังนี้
กำรเลือกรับข่ำวสำร =

สิ่งตอบแทนที่คำดหวัง
-------------------------ควำมพยำยำมที่ต้องใช้

จากสู ตรนี้ จะเห็นได้ว่า คนเรามีแนวโน้มที่จะเปิดรับข่าวสารที่ใช้ ความพยายามน้อย เช่น
ข่าวสารต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว สามารถเลือกรับได้ง่ายและมีสารประโยชน์ต่อตนเอง ในการเลือกนั้นอาจมี
สาเหตุอื่นๆ อีก เช่น ประสบการณ์ต่ างกัน ความสามารถในการประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร
ตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของแต่ละคนด้วย
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อย่ างไรก็ตามแม้ว่าบุ คคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์
ในการเปิ ดรั บ ข่าวสารที่แตกต่างกัน และมีความต้องการในการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน แต่
โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะทาการเปิดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ (ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์, 2544) คือ
1. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน โดยผู้รับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนว่า การ
บริ โ ภคข่ า วสารจากสื่ อ มวลชนจะช่ ว ยตอบสนองความต้ อ งการของเขาได้ ซึ่ ง จะท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้โดยการเลือกบริโภค
สื่อมวลชนนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมี
วัตถุประสงค์และความตั้งใจในการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป
2. การเปิดรั บข่าวสารจากสื่ อบุคคล โดยสื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผู้ที่นาข่าวสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
ที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกันโรเจอร์สและชูเมกเกอร์ (Rogers and Shoemaker, 1971) กล่าว
ว่าในกรณีที่ต้องการให้บุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรที่จะใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อ
บุคคลเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร สื่อบุคคลนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่ผู้ส่งสารหวังผลให้ผู้รับสารมี
ความเข้าใจกระจ่างชัดเจนและตัดสินใจรับสารได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ซึ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลนี้
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (เสถียร เชยประทับ, 2525)
2.1 การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือชักจูงโน้มน้าวใจกับประชนโดยตรง
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2.2 การติดต่อโดยกลุ่ ม (Group Contact of Community Public) โดยกลุ่ มจะมี
อิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยให้การสื่อสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ เพราะเมื่อกลุ่มมีความสนใจ
มุ่งไปในทิศทางใด บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจในทางนั้นด้วย
3. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมา โดยมี
เนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่ งหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม (ปรมะ สตะเวทิน 2532
อ้างถึงใน ณัต พร วรคุณ พิเ ศษ. จุ ฑ าวิจิ ตร, 2540) ตัว อย่า งของ สื่ อ เฉพาะกิ จเช่น จุล สาร แผ่ นพั บ
โปสเตอร์ ใบปลิว คู่มือ นิทรรศการ เป็นต้น ดังนั้น การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพากิจนี้ ผู้รับสารจะ
ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง
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จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ จะเห็นได้ว่าข่ าวสารเป็นปัจจัยสาคัญ ในการ
นามาประกอบการตัดสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใด
บุคคลย่อมต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่จากัดว่าจะทาการเปิดรับ ข่าวสารจากสื่อใด
ไม่ว่าจะเป็น สื่อมวลชน สื่อบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจ แต่ทั้งนี้บุคคลจะทาการเปิดรับข่าวสารเฉพาะ
เรื่องที่ตนให้ความสนใจเท่านั้นเนื่องจากข่าวสารในปัจจุบันมีมากเกินกว่าที่ ผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมดได้
จึงทาให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกรับ
ข่าวสารที่แตกต่างกัน ตามลักษณะส่วนบุคคล, สภาพแวดล้อมในสังคมนั้น ๆ และวัตถุประสงค์หรือ
ความต้องการที่จ ะเปิดรับ ข่าวสารของแต่ล ะบุคคลที่แตกต่างกันย่อมทาให้มีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารที่แตกต่างกันได้ด้วย

ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุ ภั ค ถาวรนิ ติ กุ ล : การศึ ก ษาแนวทางเพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข องคณะเกษตร
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน 2) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิ ท ยาเขตก าแพงแสน 3) ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ค ณะเกษตร ก าแพงแสน
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้ว ย 1)
คณาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากร จ านวน 345 คน 2) คณาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากร จ านวน 30 คน 3)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 5 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ย วชาญด้ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 3) สื่อประชาสัมพันธ์ 4) แบบประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ 5) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน พบว่า 1) สื่อประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ได้แก่ แบนเนอร์บนเว็บเพจ ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ และโปสเตอร์ 2) องค์ประกอบในการ
ออกแบบ ใช้สีโทนเย็น ใช้ภาพถ่าย ใช้ตัวอักษรแบบมีหัว 3) การจัดองค์ประกอบงานกราฟิก ใช้แบบ
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เรี ย บง่ า ย สบายตา สื่ อ ความหมาย สอดคล้ อ งกั บ รสนิ ย ม มี ลู ก เล่ น ที่ แ ปลกตาม 4) การจั ด วาง
องค์ป ระกอบศิล ป์ จั ดวางในสั ดส่ว นที่ เหมาะสม มีจุดสนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 5) รูปแบบของสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ มีเอกลักษณ์ ทันสมัย ดึงดูดความสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 6) ส่วนประกอบใน
สื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ส่วนหัวเรื่อง ข้อความ ภาพประกอบ ข้อมูลการติดต่อและข้อมูล
ผู้จัดทา
2. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ มีดังนี้ 1) รูปแบบแบนเนอร์บนเว็บเพจ จัดวางองค์ประกอบ
ลักษณะรูปตัวแอล (L) วางภาพประกอบจากด้านบนซ้ายลงมาจนถึงด้านล่าง ส่วนหัวเรื่องอยู่กึ่งกลาง
ต่อจากภาพประกอบ ต่อด้วยข้อความ ข้อมูลการติดต่อ และสัญลักษณ์เชื่อมโยงข้อมูลอยู่มุมล่างขวา
2) รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จัดวางองค์ประกอบลักษณะรูปตัวที (T) ด้านบนวางส่วนหัว
เรื่องและภาพประกอบ ถัดลงมาเป็นข้อความ ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลผู้จัดทา 3) รูปแบบโปสเตอร์
จัดวางองค์ประกอบลักษณะรูปตัวแอล (L) ด้านบนวางภาพประกอบชิดซ้ายยาวลงมา ต่อด้วยเนื้อหา
ส่ ว นหั ว เรื่ อ ง ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ ออนไลน์ และข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงาน และการประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 ประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แบนเนอร์บนเว็บเพจ มีคุณภาพระดับดี (𝑋̅=
4.49, S.D. = 0.60) ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ มีคุณภาพระดับดี (𝑋̅= 4.47, S.D. = 0.55) และ
โปสเตอร์ มีคุณภาพระดับดีมาก (𝑋̅= 4.52, S.D. = 0.64)
3. ความคิดเห็ นของกลุ่ มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า ความคิดเห็ นและความ
พอใจในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ดั ง นี้ 1) เบนเนอร์ บ ทเว็ บ เพจ (𝑋̅= 4.00, S.D. = 0.88) ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (𝑋̅= 4.05, S.D. = 0.83) และ 3) โปรเตอร์ (𝑋̅= 4.18, S.D. = 0.76)
ปราณปรียา สิมมา ศึกษาการพัฒนารูปแบบจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่มีต่อ
จดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบจดหมายข่าว
ไฮไลท์ทูเดย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น อาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาของของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน 378 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการที่มีต่อรูปแบบ
จดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้รับสาร
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ รูปแบบจดหมาย
ข่าวไฮไลท์ทูเดย์ แบบประเมิรและรับรองรูปแบบจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ รับสารที่มี
ต่อรูปแบบจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ สาหรับกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้หาค่าเฉลี่ย (X ) และ
หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัญหาและความต้องการที่มีต่อจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ เนื้อหาของจดหมายข่าวไม่
ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ภาพข่าวน้อยเกินไป บอร์ดประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว
มีจานวนน้อยมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการรับสื่อในมหาวิทยาลัย คือ ต้องการทราบกิจกรรม
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ภายในมหาวิทยาลัย เนื้อหาข่าวสารที่ต้องการให้มีในจดหมายข่าวมากที่สุด คือ ทุกการศึกษา ช่องทาง
ในการต้องการอ่านจดหมายที่ต้องการมากที่สุด คือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และต้องการ
อ่านจดหมายข่าวทุกวัน เนื้อหารายละเอียดที่ควรเพิ่มเติมในหัวกระดาษจดหมายข่าว คือ วิสัยทัศน์ขอ
มหาวิทยาลัย
2. รูปแบบจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ที่พัฒ นาขึ้น มีขนาดกระดาษ A4 จานวน 2 หน้า สีของ
กระดาษจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์มีหลากสี ใช้ภาพกราฟฟิกทั่วไปเป็นหัวจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์
ตัวอักษรที่เป็นเนื้อหาในจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ใช้ตัวอักษรที่เป็นทางการ ขนาด 18 พอยต์ และ 20
พอยต์ ขนาดตัวอักษรของเนื้อหาจดหมายข่า ว คือ 16 พอยต์ ภาพประกอบที่ใช้ในจดหมายข่าว คือ
ภาพถ่าย จัดหน้ากระดาษแบบสมดุล และที่สาคัญรูปแบบจดหมายข่าวจะต้องแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินรูปแบบของจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และ
ดานสื่ออยู่ในระดับมาก (X = 4.38, S.D. = 0.33 ) เป็นรูปแบบที่จะนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3. ผู้ รั บสารมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาคอลั มน์ ด้านการออกแบบ และด้านช่องทางการ
สื่อสารของจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในระดับมาก (X =
4.19, S.D. = 0.49 )
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การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ “เสี ย งแก้ ว ” ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) เพื่อ
พัฒนารูปแบบจดหมายข่าวของคณะวิทยาการจัดการ และศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีรายละเอียด
และขั้นตอนการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 4,298 คน ประกอบด้วย อาจารย์จานวน 73 คน บุคลากรจานวน 15
คน และนักศึกษาจานวน 4,210 คน
กลุ่มตัวอย่ำง
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น การพั ฒ นารู ป แบบสื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ “เสี ย งแก้ ว ” คณะวิ ท ยาการจั ด การ และศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ รู ป แบบสื่ อ
ประชาสัมพัน ธ์ “เสียงแก้ว ” ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจานวน 364 คน โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แล้วใช้ตารางการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของยา
มาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ดังตาราง
ตารางที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากประชากรทั้งหมดของ
คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน (คน)
ลำดับ
ประเภทของบุคลำกร
ประชำกร
กลุ่มตัวอย่ำง
1 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
73
67
2 บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
15
15
3 นักศึกษา
4,210
364
รวม
4,298
446
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะ
วิทยาการจัดการ ได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนด้านการสื่อสารของคณะวิทยาการจัดการ จานวน
4 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินและรับ รองรูปแบบการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว ”
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ได้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 4 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบสอบถามเพื่อสอบถามสภาพการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ สภาพสื่อประชาสัมพันธ์ ความ
ต้องการประเภทของสื่อและลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อเสนอแนะ ในการรับรู้ข่าวสารของ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของ
คณะวิทยาการจัดการ สาหรับศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนด้านการสื่อสาร เพื่อ
เป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
3. ศึกษาข้อมูลและพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ
4. แบบประเมินและรับรองรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
5. แบบสอบถามความคิดเป็นของผู้รับสารที่มีต่อรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3.1 แบบสอบถำมปัญหำและควำมต้องกำรที่มีต่อสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
การสร้ า งแบบสอบถามสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้รับสาร ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ
มีดังนี้
3.1.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสื่อสารด้วยสื่อ
ประชาสั มพัน ธ์ “เสี ย งแก้ว ” วิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสื อ อินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
3.1.2 สร้างแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ตามที่ได้ศึกษาไว้จากหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็น
คาถาม 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพ และช่องทางการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของผู้ตอบแบบสอบถาม
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เป็นแบบทดสอบวัดความสนใจ (Interest Inventories) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับสื่อประชาสัมพันธ์
“เสียงแก้ว” เป็นคาถามปลายปิดชนิดเลือกตอบตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแต่ละ
ข้อมีข้อคาถามและมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
ใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งกาหนดค่า
คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีปัญหาหรือความต้องการ มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีปัญหาหรือความต้องการ มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีปัญหาหรือความต้องการ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีปัญหาหรือความต้องการ น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีปัญหาหรือความต้องการ น้อยที่สุด
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้
ระดับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีปัญหาคือความต้องการมากที่สุด
ระดับ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีปัญหาคือความต้องการมาก
ระดับ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีปัญหาคือความต้องการปานกลาง
ระดับ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีปัญหาคือความต้องการน้อย
ระดับ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีปัญหาคือความต้องการน้อยที่สุด
3.1.3 นาแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว ” ของคณะวิทยาการจัดการ ฉบับร่างให้ อาจารย์/ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องด้านเนื้อหา และภาษาที่ใช้ แล้วนากลับมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.1.4 นาแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการฉบับร่างที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ / อาจารย์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วหาค่าความเที่ยงตรงและหาค่าความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม นา
การวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามมีความเหมาะสม
0
เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความเหมาะสมหรือไม่
-1
เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่มีความเหมาะสม
จากนั้นคัดเลือกไว้เฉพาะข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไป พบว่าค่าความสอดคล้องทั้งฉบับเฉลี่ยเท่ากับ และปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
3.1.6 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับบุคลากร ซึ่งเป็นตัวแทน
ของกลุ่มที่คล้ายคลึงกั บประชากร เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อคาถาม และความถูกต้องของ
ภาษาที่ใช้
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3.1.7 น าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการทดลองใช้ แ ล้ ว มาปรั บ ปรุ ง แล้ ว น าไปใช้ เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ศึกษาข้อมูลและวิธีการสร้างแบบสอบถาม
จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อประชาสัมพันธ์
สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง

อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ แก้ไข
และให้ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงแก้ไข

ไม่ผา่ น

ผ่าน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

นาไปหาค่า IOC

ปรับปรุงและนาแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ

3.2 กำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง
แบบสัมภาษณ์ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตั้งประเด็นคาถามสอดคล้องกับ
แบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ของคณะวิทยาการ
จัดการ ว่าควรเป็นลักษณะใด มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร และควรมีรูปแบบใดจึงมีความเหมาะสม
มากที่สุด มีขั้นตอนดังนี้
3.2.1 ศึกษาเนื้อหาและทฤษฏีการสื่อสารด้วยจดหมายข่าว จากเอกสาร ตารา และ
งานวิจัย
3.2.2 สร้ างแบบสัมภาษณ์ให้ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการข้อมูล และ
เป็ น ไปตามทฤษฎี ของการสื่ อ สาร ให้ ความสอดคล้ องกั บจุดประสงค์ของการสั มภาษณ์ ส าหรั บ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ด้านเนื้อหาและรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” มีประเด็นต่างๆ ดังนี้
- แนวทางการสร้างจุดเด่นให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
- สร้างรูปแบบของสื่ออย่างไรให้ตรงกับผู้รับบริการ
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ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

- ภาษา และตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนข่าว
- การจัดวางองค์ประกอบของภาพ
- ช่องทางการเผยแพร่ข่าวเสียงแก้วควรมีความหลากหลายหรือไม่อย่างไร
3.2.3 นาแบบสัมภาษณ์ ที่ส ร้างขึ้น ไปเสนออาจารย์ / ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบแก้ไขของบกพร่อง และภาษาที่ใช้ในการสอบถาม
3.2.4 นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ตรวจสอบ
เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง จากนั้นคัดเลือกไว้เฉพาะข้อคาถามที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไปและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สร้างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นวัตถุประสงค์

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ แก้ไข
และให้ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุง

ไม่ผา่ น

ผ่าน

นาไปหาค่า IOC

นาแบบสัมภาษณ์ไปปรับปรุงแก้ไข
ได้แบบสัมภาษณ์เพื่อนาไปใช้จริง

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์

3.3 การสร้างรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
การสร้างรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่ได้ศึกษาข้อมูล และจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ บุคลากร
นักศึกษาที่เก็บได้
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
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3.3.1 ศึ กษารวบรวมข้อมู ล จากเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้ อง โดยการศึกษา
หลักการทฤษฎีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และศึกษารูปแบบสื่อ
3.3.2 นาผลจากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 361 คน
3.3.3 นาผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” มาเป็นแนวทางการสร้างรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
3.3.4 นาเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อประสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ ของ
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” รูปแบบใหม่
3.3.5 นารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ที่ได้ เสนอต่อผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และความครบถ้วนของข้อมูล แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตาม
คาแนะนา
3.3.6 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ
3.3.7 สร้างรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ตามรูปแบบ
3.3.8 น าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ “เสี ย งแก้ว ” ที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ บ ริ ห าร
ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
3.3.9 นาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมิน
ความคิดเห็นต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
3.4 กำรสร้ำงแบบสอบควำมพึงพอใจของผู้สำรที่มีต่อสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
การสร้ า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ รั บ สารที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาหรับ
ผู้รับสาร ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการมีดังนี้
3.4.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
3.4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อการพัฒนารูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ตามแบบที่ได้ศึกษาไว้ โดยใช้แบบมาตรส่วนประมาณค่า กาหนดค่า
คะแนน 5 ระดับ โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้
ระดับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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3.4.3 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว ” ของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้อาจารย์ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และนา
กลับมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.4.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว ” ที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วหาค่าความเที่ยงตรง
และหาค่าความสอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” สาหรับกลุ่มตัวอย่าง เพื่ อ
วิเคราะห์และอภิปรายผล
3.4.5 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง
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4. กำรดำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดาเนินการดังนี้
4.1 นาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน โดยให้
ตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ “เสี ย งแก้ ว ” คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
4.3 นาผลการประเมินไปวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผล
และอภิปรายผล
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
จากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาแล้วนั้น ได้นามาวิเคราะห์ด้วยวิธีดังนี้
1. สูตรการคานวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973:725) ได้ดังนี้
N
สูตร n
=
2
1+𝑁(𝑒)

เมื่อ

n
=
จานวนขนาดตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่ต้องใช้
N
=
ขนาดของประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
e
=
ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
2. ค่าเฉลี่ยและหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตรดังนี้
∑𝑥

𝑥̅
=
𝑁
𝑥̅
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
แทน จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,

สูตร
เมื่อ

2539:7)
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S.D.

√

=

𝑁 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2
𝑁(𝑁−1)

S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
∑ 𝑥 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
N
แทน จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
X
แทน คะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน
3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยหาค่าความเที่ยงตรง
(Validity) โดยสูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (สมนึก ภัททิยธนี, 2537:221)
=
แทน
แทน
แทน

∑𝑅
𝑁

ดัชนีความสอดคล้อง
ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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เมื่อ

IOC
IOC
∑𝑅
N
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เมื่อ

20

บทที่ 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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การวิจั ย เรื่ อง การพัฒ นาสื่ อประชาสั มพันธ์ “เสียงแก้ว ” ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ พิบู ล สงคราม ผู้ วิ จัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อ มูล โดยใช้ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ ด้านข้อมูล ข่าวสาร ด้านรูปแบบและการจัดวางข้อมูล และด้านระยะเวลาในการออก
จดหมายข่าว และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการ โดยนาข้อมูลมา
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และนาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรที่มีต่อสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียง
แก้ว” ของคณะวิทยำกำรจั ด กำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พิบูลสงครำม จำกกำรสอบถำมควำม
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง และสัมภำษณ์จำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนรูปแบบและกำร
จัดวำงข้อมูล และด้ำนระยะเวลำในกำรออกจดหมำยข่ำว
1.1 ผลการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและความต้องการที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียง
แก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ผลการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
2. ผลกำรพัฒนำรูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตำมที่ได้ศึกษำ วิเครำะห์ แล้วนำมำพัฒนำขึ้น
2.1 รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม
2.2 การรับรองรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว ” ของคณะวิทยาการจัดการจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
3. ผลกำรวิเ ครำะห์ ค วำมพึงพอใจของอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ที่มีต่อสื่อ
ประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ผลการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์
“เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรที่มีต่อสื่อประชำสัมพันธ์
“เสียงแก้ว” ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จำกกำรสอบถำมควำม
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง และสัมภำษณ์จำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนเนื้อหำของข่ำว
ด้ำนรูปแบบ ด้ำนกำรใช้ภำษำ และด้ำนระยะเวลำ
1.1 ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรที่ มีต่อสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียง
แก้ว” ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จำกกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้วิจั ยเก็บ ข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้ กับกลุ่ มตัว อย่าง จานวน 364 คน โดย
ออกเป็น 3 กลุ่ม คืออาจารย์จานวน 67 คน บุคลากรจานวน 15 คน และนักศึกษาจานวน 282 คน
ซึ่ง ได้แ บบสอบถามกลั บ คื น มาจ านวน 315 ชุด คิด เป็น ร้ อยละ 91 ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล จาก
แบบสอบถามประกอบด้วยประเด็นคาถามทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียง
แก้ว”ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 3 ด้านได้แก่ 1. ด้านเนื้อหา 2. ด้านรูปแบบ 3. ด้านการใช้
ภาษา 4. ด้านระยะเวลา ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางที่มีต่อการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
เป็ น แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด และข้ อมูล แบบสั มภาษณ์ผู้ ใช้ สื่ อ ประชาสั มพัน ธ์ “เสี ยงแก้ว ”
จานวน 4 คน สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ ความคิด เห็ นเกี่ยวกับรูป แบบและเนื้อหาการนาเสนอสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ดังนี้ ด้านเนื้อหาของข่าว ด้านรูปแบบ ด้านการใช้ภาษา และด้าน
ระยะเวลา
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางที่ควรปรับปรุงการนาเสนอสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
ตอนที่ 4 แบบสั มภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ บริหาร หรือคณาจารย์ด้านสื่อประชาสั มพันธ์
“เสียงแก้ว”
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนและค่ำร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ข้อมูลทั่วไป
จำนวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
หญิง
246
68.1
ชาย
115
31.9
2. อำยุ
18 – 25 ปี
293
81.16
26 – 35 ปี
22
6.09
36 – 45 ปี
31
8.59
46 – 55 ปี
10
2.77
56 ปีขึ้นไป
5
1.39
3. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
1
0.3
ปริญญาตรี
302
83.7
ปริญญาโท
42
11.6
ปริญญาเอก
16
4.4
4. สถำนะภำพ
นักศึกษา
289
80.1
เจ้าหน้าที่
15
4.2
อาจารย์
57
15.8
5. ช่องทำงกำรรับข่ำวเสียงแก้ว
จดหมายข่าวเสียงแก้ว
39
10.8
เพจคณะวิทยาการจัดการ
204
56.5
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
54
15.0
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
64
17.7
รวม
361
100
จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 246 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.1 และเพศชาย จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
จานวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 81.16 รองลงมาอายุ 36-45 ปี จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.59
และมีอายุระหว่า 26-35 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.09 ด้านการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี จานวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 รองลงมาระดับปริญญาโท จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ
11.6 และระดับปริญญาเอกจาวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ด้านสถานะภาพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 รองลงเป็นอาจารย์จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ
เจ้าหน้าที่จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และส่วนใหญ่รับข่าวสารทางเพจคณะวิทยาการจัดการ
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จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ
17.7 และเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการจานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 สอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหำกำรนำเสนอสื่อประชำสัมพันธ์
“เสียงแก้ว ” ดั งนี้ ด้ำ นเนื้อหำของข่ำว ด้ำนรูปแบบ ด้ำนกำรใช้ภำษำ และด้ำ น
ระยะเวลำ
ตำรำง 3 ควำมพึงพอใจต่อสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้ำนเนื้อหำของข่ำว
ระดับควำมคิดเห็น
หัวข้อกำรประเมิน
แปลผล
S.D.
X
1. มีความน่าสนใจ
2. มีประโยชน์และให้ความรู้
3. ให้ความบันเทิง
4. น่าเชื่อถือ
5. มีความชัดเจน ถูกต้อง
6. เนื้อหาวางแบบมีขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
รวม

3.15
3.12
3.03
3.20
3.15
3.17
3.14

0.449
0.415
0.483
0.471
0.444
0.483
0.365

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปำนกลำง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ด้านเนื้อหาของข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีความพึงพอใจด้านน่าเชื่อถืออยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 รองลงมาเนื้อหาวางแบบมี
ขัน้ ตอน อ่านแล้วเข้าใจง่ายอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.17 และด้านมีความน่าสนใจและด้านมี
ความชัดเจน ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.15 ตามลาดับ
ตำรำง 4 ควำมพึงพอใจต่อสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้ำนรูปแบบกำรจัดวำงข่ำว
ระดับควำมพึงพอใจ
หัวข้อกำรประเมิน
แปลผล
X
S.D.
1. ภาพประกอบ
2. รูปแบบตัวอักษร
3. การจัดวางและการออกแบบ
4. สีและการจัดองค์ประกอบ
5. เห็นด้วยกับการเผยแพร่ข่าวเสียงแก้วทางเว็บไซต์คณะ
6. เห็นด้วยกับการเผยแพร่ข่าวเสียงแก้วทาง Page
Facebook ของคณะ
รวม

3.14
3.15
3.12
3.15
3.23
3.29

0.428
0.372
0.357
0.426
0.450
0.506

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.18

0.300

ปำนกลำง

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ด้านรูปแบบการจัดวางรูปภาพและเนื้อหาของข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18
เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านเห็นด้วยกับการเผยแพร่ข่าวเสียงแก้วทาง Page
Facebook ของคณะ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 รองลงมาด้านเห็นด้วยกับการเผยแพร่

24

ข่าวเสียงแก้วทางเว็บไซต์คณะ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.23 และด้านรูปแบบตัวอักษรและสี
และการจัดองค์ประกอบระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.15 ตามลาดับ
ตำรำง 5 ควำมพึงพอใจต่อสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้ำนกำรใช้ภำษำในกำรเขียนข่ำว
ระดับควำมพึงพอใจ
หัวข้อกำรประเมิน
แปลผล
S.D.
X
3.16
3.19
3.18

.369
.401
.344

ปานกลาง
ปานกลาง
ปำนกลำง

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1. ใช้ภาษาในการถ่ายทอดเนื้อหาได้ถูกต้อง
2. การใช้ภาษามีความเหมาะสม สัมพันธ์กับหัวข้อข่าว
รวม

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ด้านการใช้ภาษาในการเขียนข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านการใช้ภาษามีความเหมาะสม สัมพันธ์กับหัวข้อข่าวระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.19 และด้านการใช้ภาษาในการถ่ายทอดเนื้อหาได้ถูกต้องระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.16 ตามลาดับ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตำรำง 6 ควำมพึงพอใจต่อสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้ำนระยะเวลำในกำรจัดพิมพ์ข่ำว
ระดับควำมคิดเห็น
หัวข้อกำรประเมิน
แปลผล
X
S.D.
ความถี่ในการเผยแพร่จดหมายข่าว (ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน)

3.14

.392

ปานกลาง

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ด้านระยะเวลาในการจัดพิมพ์ข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.14

ตอนที่ 3 สอบถำมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทำงที่ควรปรับปรุงกำรนำเสนอสื่อประชำสัมพันธ์
“เสียงแก้ว” เป็นแบบสอบถำมแบบปลำยเปิด
สรุปได้ดังนี้
1. เนื้อหา เช่น การประชุมคณะวิทยาการจัดการควรบอกด้ว ยว่าประชุมแล้ว ได้ผ ลเป็น
อย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติกัน
2. ควรมีการใช้การประชาสัมพันธ์แบบรูปเล่มหรือ paper เพื่อเก็บไว้เป็นผลงานหรือเพื่อ
สะดวกต่อการอ่านได้ทันที
3. ควรเพิ่มเนื้อหาสาระด้านประโยชน์สาหรับคนอ่านเช่น เนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
4. ด้านระยะเวลาการจัดพิมพ์จดหมายข่าวต้องการให้ออกเป็นแบบรายสั ปดาห์ เพราะ
ช่วงเวลาเปิดเทอมจะมีกิจกรรมมากมาย หรือถ้าสัปดาห์ไหนไม่มีก็ควรลงเป็นเนื้อหาที่เป็นเกร็ดความรู้
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1.2 ผลกำรวิเครำะห์จำกแบบสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ และผู้บริหำร เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
รูปแบบสื่อประชำสัมพัน ธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พิบูล
สงครำม เพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดรูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตำรำง 7 สรุปควำมต้องกำรด้ำนเนื้อหำและแนวทำงกำรพัฒนำ สื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ของผู้บริหำร และอำจำรย์ด้ำนสื่อประชำสัมพันธ์
ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและ
ข้อคำถำม
อำจำรย์ด้ำนสื่อประชำสัมพันธ์
1. แนวทางการสร้างจุดเด่นให้กับสื่อ - นาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สั้น กระชับ ได้ใจความ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
- นาเสนอในเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมใช้
อย่างไรให้ตรงจุดประสงค์และเข้าใจ สื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ง่าย
เช่น
โชเชียลเน็ตเวิร์ค
2. รูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ์อย่างไร - เพิ่ ม เอกลั ก ษณ์ ใ ห้ สื่ อ โดยการใช้ ค าส าคั ญ การใช้
ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ
ตัวอักษร รูปภาพนาในครั้งแรกที่เห็น และสื่อประสัมพันธ์
ต้องสื่อสารได้ตรง
- ควรนาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย ดึงดูดความ
สนใจ มีเอกลักษณ์ ชัดเจน รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. ภาษา และตัวอักษรที่ใช้ในการเขียน - ควรเป็นภาษาราชการ มีความสละสวยงาม เป็นภาษาที่
เนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียง ใช้งานประชาสั มพั นธ์ ใช้ค าส าคัญ เน้นสาระส าคัญใน
แก้ว”
เนื้อหาข่าวนั้นๆ
- ขนาดตัวอักษรที่เหมาะควรมีขนาด 14 -18 พอยต์ ตาม
ความเหมาะสม
4. การจั ด วางองค์ ป ระกอบของภาพ ควรเลื อ กภาพประกอบที่ ง านประชาสั ม พั น ธ์ ถ่ า ยด้ ว ย
ควรอย่างไร
ตนเอง มีความละเอียด คมชัด สื่อความหมาย เหมาะสม
สามารถดึงดูดความสนใจ
5. ช่องทางการเผยแพร่ข่าวเสียงแก้ว ควรมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลให้ ถึงผู้รับสารทุกคน
ควรมีหลากหลายหรือไม่อย่างไร
เช่น นักศึกษาก็อาจจะใช้เว็บไซต์ หรือเฟชบุ๊ค อาจารย์ใช้
กลุ่ม เพจ หรือเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น
6. สั ญ ญาลั ก ษณ์ ที่ บ่ ง บอกถึ ง องค์ ก ร - ควรมีตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ
( หั ว จ ด ห ม า ย ข่ า ว ) ข อ ง สื่ อ - มีภาพที่สื่อให้เห็นว่าคณะวิทยาการจัดการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
เรื่องอะไร
- ควรมีคาขวัญ ปรัชญา หรือวิสัยทัศน์ของคณะฯ
- ควรแสดงที่อยู่ที่ติดต่อได้
- มีชื่อของผู้รับผิดชอบในการผลิตสื่อ
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ตอนที่ 2 ผลกำรพัฒนำรูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตำมที่ได้ศึกษำ วิเครำะห์ แล้วนำมำพัฒนำขึ้น
ภำพที่ 3 แสดงองค์ประกอบของสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”

หัวจดหมำย
- ตราสัญลักษณ์คณะฯ
- ชื่อจดหมายข่าว
- วิสัยทัศน์ ปรัชญาของคณะฯ
- ภาพประกอบ
- ที่อยู่ของคณะวิทยาการจัดการ
- เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

สื่อประชำสัมพันธ์
“เสียงแก้ว”
คณะวิทยำกำรจัดกำร

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

คอลัมน์
- กิจกรรมของคณะฯ/ผู้บริหาร
- กิจกรรมของสาขาวิชา
- กิจกรรมที่กาลังจะเกิดขึ้นของ
คณะหรือสาขาวิชา
- ข่าวเกี่ยวกับบุคคล
- กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- ข่าวเรื่องทุนการศึกษา
- ข่าวแหล่งข้อมูลการนาเสนอ
งานวิจัย

กำรออกแบบ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เนื้อหำ

เนื้อหำข่ำว
- การเขียนข่าว
ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
เมื่อไร
- ข่าวเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชา
ได้แก่ กิจกรรม โครงการ การ
บริการวิชาการ ประกวด แข่งขัน
นาเสนอผลงาน อบรม สัมมนา
- เว็- ข่บาไซต์
ณะวิทยาการจัดทการ
วกิจคกรรมของมหาวิ
ยาลัย
และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่
กิจกรรม โครงการ ประกวด
แข่งขัน อบรม สัมมนา ที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุที่ใช้
- กระดาษขนาด เอ 4
- พิมพ์หัวข่าวไว้แล้วหน้า
ภำพประกอบ
- ภาพถ่าย
- ภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้อง
- สัญลักษณ์ต่างๆ
ตัวอักษร
- หัวเรื่อง 18-20 พอยต์
- เนื้อเรื่อง 16 พอยต์
- ใช้ภาษาที่เป็นทางการ

ช่องทำงกำรส่งสำร
- เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
- เพจคณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับสำรคณะวิทยำกำรจัดกำร
- ผู้บริหาร
- อาจารย์
- บุคลากร
- นักศึกษา
- ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป

องค์ประกอบของสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว ” คณะวิทยาการจัดการ แบ่งออกเป็น 3
องค์ประกอบได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และด้านช่องทางการส่งสาร
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1. ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย คอลัมน์ และเนื้อหาข่าว
คอลัมน์ ได้แก่ กิจกรรมของคณะฯ/ผู้บริหาร, กิจกรรมของสาขาวิชา, กิจกรรมที่กาลังจะ
เกิด ขึ้น ของคณะหรื อ สาขาวิช า, ข่ าวเกี่ยวกับบุ คคล, กิจ กรรมของมหาวิ ทยาลั ย , ข่าวเรื่อ งทุ ก
การศึกษา และ ข่าวแหล่งข้อมูลการนาเสนองานวิจัย
เนื้อหำข่ำว ใช้รูปแบบการเขียนข่าว ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ประกอบด้วย ข่าว
เกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชา ได้แก่ กิจกรรม โครงการ การบริการวิชาการ ประกวด แข่งขัน นาเสนอ
ผลงาน อบรม สัมมนา และข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรม โครงการ
ประกวด แข่งขัน อบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรออกแบบ ประกอบด้วย หัวจดหมาย วัสดุที่ใช้ ภาพประกอบ ตัวอักษร
หั ว จดหมำย ใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ค ณะฯ ชื่ อ จดหมายข่ า ว วิ สั ย ทั ศ น์ ปรั ช ญาของคณะฯ
ภาพประกอบ และที่อยู่ของคณะวิทยาการจัดการ เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
วัสดุที่ใช้ เป็นไฟล์ขนาด เอ 4 ซึ่งสร้างเป็นไฟล์พร้อมพิมพ์
ภำพประกอบ โดยภาพข่าวที่สาเสนอในข่าวส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่คณะวิทยาการจัดการถ่าย
ขึ้นเอง และใช้ภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตราสัญลักษณ์ต่างๆ
ตัวอักษร ใช้ตัวอักษรที่เป็นมาตรฐานหัวกลม เพราะอ่านง่าย ตัวอักษรที่ใช้พาดหัวเรื่องจะใช้
ขนาด 18-20 พอยต์ ส่วนเนือ้ หาข้อข่าวจะใช้ขนาด 16 พอยต์ และภาษาที่ใช้ในการเขียนใช้ภาษา
ที่เป็นทางการ
3. ด้ำนช่องทำงกำรส่งสำร ประกอบด้วย ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร
ช่องทำงกำรสื่อสำร ได้แก่ เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ เพจคณะ
วิทยาการจัดการ
ผู้รับสำรคณะวิทยำกำรจัดกำร ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและ
บุคคลทั่วไปที่รับสื่อผ่านเพจคณะวิทยาการจัดการ
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ตำรำง 8 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรรับรองรูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ด้ำนเนื้อหำ
ควำมเหมำะสม
รำยกำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับควำมพึงพอใจ
1. คอลัมน์
กิจกรรมของคณะฯ/ผู้บริหาร
4.50 0.51
มากที่สุด
กิจกรรมของสาขาวิชา
4.57 0.68
มากที่สุด
กิจกรรมที่กาลังจะเกิดขึ้นของคณะหรือสาขาวิชา 4.47 0.68
มาก
ข่าวเกี่ยวกับบุคคล
4.63 0.56
มากที่สุด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4.27 0.52
มาก
ข่าวเรื่องทุนการศึกษา
4.67 0.48
มากที่สุด
ข่าวแหล่งข้อมูลการนาเสนองานวิจัย
4.43 0.68
มาก
รวม
4.50 0.59
มำกที่สุด
2. เนื้อหำข่ำว
รูปแบบการเขียนข่าว
4.57 0.57
มากที่สุด
ข่าวเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชา
4.40 0.62
มาก
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ 4.60 0.50
มากที่สุด
รวม
4.52 0.56
มำกที่สุด
จากตารางพบว่า ผลการประเมินรูปแบบของสื่อจากผู้บริหาร อาจารย์ที่สอนด้านการ
สื่อสารเกี่ยวกับเนื้อหาของข่าว ด้านคอลัมน์ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.50,
S.D. = 0.59 และด้านเนื้อหาข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.52, S.D. = 0.56

ตำรำง 9 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรรับรองรูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ด้ำนกำรออกแบบ
ควำมเหมำะสม
รำยกำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับควำมพึงพอใจ
3. หัวจดหมำย
ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ
4.63 0.56
มากที่สุด
วิสัยทัศน์ ปรัชญาของคณะวิทยาการจัดการ
4.40 0.72
มาก
ภาพประกอบ
4.63 0.67
มากที่สุด
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของคณะฯ 4.40 0.72
มาก
รวม
4.52 0.67
มำกที่สุด
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ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับควำมพึงพอใจ

4. วัสดุที่ใช้
เป็นไฟล์ขนาด เอ 4
5. ภำพประกอบ
ภาพถ่ายเอง
ภาพกราฟิก
ตราสัญลักษณ์ต่างๆ
รวม

4.50

0.68

มำกที่สุด

4.37
4.53
4.40
4.43

0.67
0.68
0.67
0.67

มาก
มากที่สุด
มาก
มำก
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6. ตัวอักษร
พาดหัวข่าว
4.50 0.57
มากที่สุด
เนื้อหาข่าว
4.53 0.68
มากที่สุด
ภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าว
4.63 0.49
มากที่สุด
รวม
4.56 0.58
มำกที่สุด
จากตารางพบว่า ผลการประเมินรูปแบบของสื่อจากผู้บริหาร อาจารย์ที่สอนด้านการสื่อสาร
เกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้านหัวจดหมายในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.52, S.D. = 0.67 ด้านวัสดุที่ใช้อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.50, S.D. =
0.68 ด้านภาพประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.43, S.D. = 0.67 ด้านตัวอักษร
ที่ใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.56, S.D. = 0.58

ตำรำง 10 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรรับรองรูปแบบสื่อประชำสัมพัน ธ์ “เสียงแก้ว”
ด้ำนช่องทำงกำรรับสำร
ควำมเหมำะสม
รำยกำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ย S.D.
ระดับควำมพึงพอใจ
7. ช่องทำงกำรสื่อสำร
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
4.63
0.49
มากที่สุด
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
4.80
0.41
มากที่สุด
เพจคณะวิทยาการจัดการ
4.87
0.35
มากที่สุด
รวม
4.77
0.41
มำกที่สุด
8. โทนสีที่ใช้ในจดหมำยข่ำว
4.47
0.68
มำก
จากตารางพบว่า ผลการประเมินรูปแบบของสื่อจากผู้บริหาร อาจารย์ที่สอนด้านการ
สื่อสารเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้านช่องทางการรับสารในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.77, S.D. = 0.41 และด้านโทนสีที่ใช้ในจดหมายข่ายอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย = 4.47, S.D. = 0.68
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ตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ที่มีต่อ
สื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ของคณะวิทยาการจัดการ กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจได้ดังนี้
ตำรำงที่ 11 แสดงจำนวนและค่ำร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ข้อมูลทั่วไป
จำนวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
หญิง
23
76.67
ชาย
7
23.33
2. อำยุ
18 – 25 ปี
12
40.00
26 – 35 ปี
5
16.67
36 – 45 ปี
4
13.33
46 – 55 ปี
6
20.00
56 ปีขึ้นไป
3
10.00
3. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
3
10.00
ปริญญาตรี
13
43.33
ปริญญาโท
9
30.00
ปริญญาเอก
5
16.67
4. สถำนะภำพ
นักศึกษา
9
30.00
เจ้าหน้าที่
6
20.00
อาจารย์
15
50.00
รวม
30
100
จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.67 และเพศชาย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาอายุ 46-55 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมี
อายุระหว่า 26-35 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ด้านการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาระดับปริญญาโท จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00
และระดับปริญญาเอกจาวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ด้านสถานะภาพส่วนใหญ่เป็น อาจารย์
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงเป็นนักศึกษาจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ
เจ้าหน้าที่จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามลาดับ
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ตำรำงที่ 12 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรประเมินควำมพึงพอใจในพัฒนำรูปแบบสื่อ
ประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ควำมเหมำะสม
รำยกำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับควำมพึงพอใจ
1. คอลัมน์
กิจกรรมของคณะฯ/ผู้บริหาร
4.57 0.50
มากที่สุด
กิจกรรมของสาขาวิชา
4.80 0.41
มากที่สุด
กิจกรรมที่กาลังจะเกิดขึ้นของคณะหรือสาขาวิชา 4.73 0.45
มากที่สุด
ข่าวเกี่ยวกับบุคคล
4.77 0.43
มากที่สุด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4.43 0.50
มาก
ข่าวเรื่องทุนการศึกษา
4.73 0.45
มากที่สุด
ข่าวแหล่งข้อมูลการนาเสนองานวิจัย
4.70 0.47
มากที่สุด
รวม
4.68 0.46
มากที่สุด
2. เนื้อหำข่ำว
รูปแบบการเขียนข่าว
4.30 0.79
มาก
ข่าวเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชา
4.20 0.76
มาก
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
4.30 0.75
มาก
อื่นๆ
รวม
4.27 0.77
มำก
3. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรอ่ำนข่ำว
4.80 0.41
มำกที่สุด
รวมควำมพึงพอใจด้ำนรูปแบบ
4.58 0.54
มำกที่สุด
จากตารางพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้านรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียง
แก้ว” จากกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.58, S.D. = 0.54
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านข่าวใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.80, S.D. = 0.41 รองลงมาด้านคอลัมน์ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
= 4.68, S.D. = 0.46 และด้านเนื้อหาของข่าวอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.27, S.D. = 0.77
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ตำรำง 13 ค่ ำ เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำนกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจรู ป แบบสื่ อ
ประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้ำนกำรออกแบบ
ควำมเหมำะสม
รำยกำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับควำมพึงพอใจ
4. หัวจดหมำย
ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ
4.17 0.83
มาก
วิสัยทัศน์ ปรัชญาของคณะวิทยาการจัดการ
4.37 0.89
มาก
ภาพประกอบส่วนหัวข่าว
4.20 0.85
มาก
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของคณะฯ 4.23 0.86
มาก
ความละเอียดของภาพหัวเว็บและไฟล์ภาพ
4.20 0.81
มาก
รวม
4.23 0.85
มำก
5. เนื้อหำข่ำว
พาดหัวข่าว
4.13 0.86
มาก
เนื้อหาข่าว
4.27 0.74
มาก
จานวนหน้าของข่าว
4.33 0.71
มาก
การตกแต่งภาพประกอบข่าว
4.27 0.83
มาก
รวม
4.25 0.78
มำก
6. ควำมถูกต้องและเหมำะสมของกำรใช้ภำษำ
4.27 0.78
มำก
รวม
4.25 0.81
มำก
จากตารางพบว่า ผลการประเมิน ความพึงพอใจรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ด้านหัวจดหมายในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.25, S.D. = 0.81
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านความถูกต้องและเหมาะสมของการใช้
ภาษาในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.27, S.D. = 0.78 รองลงมาด้านเนื้อหาข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.25, S.D. = 0.78 และด้านหัวจดหมายข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย
= 4.23, S.D. = 0.85
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ตำรำง 14 ค่ ำ เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมำตรฐำนกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจรู ป แบบสื่ อ
ประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้ำนช่องทำงกำรรับสำร
ควำมเหมำะสม
รำยกำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ย S.D.
ระดับควำมพึงพอใจ
7. ช่องทำงกำรสื่อสำร
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
4.73
0.69
มากที่สุด
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
4.47
0.82
มาก
เพจคณะวิทยาการจัดการ
4.53
0.82
มากที่สุด
รวม
4.58
0.78
มำกที่สุด
8. โทนสีที่ใช้ในจดหมำยข่ำว
4.13
0.86
มำก
รวมควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงกำรรับสำร
4.36
0.82
มำก
จากตารางพบว่า ผลการประเมิน ความพึงพอใจรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ด้านช่องทางการรับสารในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36, S.D. = 0.82
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านช่องทางการสื่อสารในระดับ มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย = 4.58, S.D. = 0.78 และด้านโทนสีที่ใช้ในจดหมายข่าวอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.13,
S.D. = 0.86
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การวิจัยการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และแนวทางการพั ฒ นาที่ มี ต่ อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ สี ย งแก้ ว จากผู้ รั บ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เสียงแก้ว แล้วนาผลการสารวจไปพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เสียงแก้วคณะวิทยาการ
จัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้วย
สื่อเสียงแก้วของคณะวิทยาการจัดการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บุคลากร คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 4,298 คน ประกอบด้วย อาจารย์จานวน 73 คน
บุคลากรจานวน 15 คน และนักศึกษาจานวน 4,210 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาจานวน 364 คน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ทสี่ อนด้านการสื่อสารของคณะ
วิทยาการจัดการ จานวน 4 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นทา
การประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ที่พัฒนาขึ้น และประเมิน
ความพึงพอใจต่อรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ที่พัฒนาแล้วโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อสอบถามสภาพการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ สภาพสื่อประชาสัมพันธ์ ความต้องการประเภทของสื่อและลักษณะของสื่อประชา
สั ม พัน ธ์ และข้ อเสนอแนะ ในการรั บรู้ ข่า วสารของอาจารย์ และนัก ศึก ษาคณะวิ ทยาการจั ดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ สาหรับศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและ
อาจารย์ที่สอนด้านการสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
แบบประเมินและรับรองรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และแบบสอบถามความคิดเป็นของผู้รับสารที่มีต่อรูปแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สรุปผลกำรวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ “เสี ย งแก้ ว ” ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ ที่มีต่อการพัฒ นาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียง
แก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากลุ่มตัวอย่างจานวน 364 คน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 36.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 1825 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด มีสถานภาพเป็นนักศึกษามากที่สุด และได้รับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้วยเพจคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด
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สาหรับสภาพปัญหาและความต้องการที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้านเนื้อหา
ของข่าวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับน้อยไปหามาก ดังนี้ 1) ให้ความบันเทิง 2)
ให้ประโยชน์และให้ความรู้ 3) มีความชัดเจนและถูกต้องน้อย ส่วนด้านการจัดวางรูปแบบ มีความพึง
พอใจในระดับ ปานกลาง เรีย งล าดับน้อยไปหามาก ดังนี้ 1) ด้านการจัดวางและการออกแบบ 2)
ภาพประกอบ และ 3) รู ปแบบตัว อักษรและสี และการจัดองค์ประกอบ ด้านการใช้ภ าษาในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาข่าว มีความพึงพอใจระดับปานกลาง เรียงตามลาดับดังนี้ 1) ใช้ภาษาในการถ่ายทอด
เนื้อหาได้ถูกต้อง 2) การใช้ภาษามีความเหมาะสม สัมพันธ์กับหัวข้อข่าว ส่วนด้านระยะเวลาในการ
จัดพิมพ์ข่าว มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง ด้านเนื้อหา
ควรมีการแจ้งหัวข้อและสรุปผลจากการประชุมคณะกรรมการมาชี้แจงให้อาจารย์ได้ทราบและปฏิบัติ
ควรมีการประชาสัมพันธ์รูปเล่มผลงานวิจัยให้สะดวกต่อการอ่านได้ทันที ควรเพิ่มสาระและประโยชน์
ในข่าวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจาวัน ด้านระยะเวลาการจัดพิมพ์จดหมายข่าวควรออกเป็นรายสัปดาห์
2. การศึ กษาความคิด เห็ น ของผู้ บ ริห ารและอาจารย์ที่ ส อนด้า นการสื่ อสาร เกี่ ย วกั บ
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” จากการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้
ด้านการพัฒ นารู ปแบบ สื่อประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ
ควรเพิ่มเอกลักษณ์ให้สื่อโดยการใช้คาสาคัญ การใช้ตัวอักษร รูปภาพนาในครั้งแรกที่เห็น และสื่อประ
สั ม พั น ธ์ ต้อ งสื่ อ สารได้ ต รง และควรน าเสนอข้ อ มูล อย่ า งถูก ต้ อ ง เข้ า ใจง่า ย ดึ งดู ด ความสนใจ มี
เอกลักษณ์ ชัดเจน รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ด้านแนวทางการสร้างจุดเด่นให้กับสื่ อประชาสั มพันธ์ “เสี ยงแก้ว ” อย่างไรให้ตรง
จุดประสงค์และเข้าใจง่าย เสนอแนะว่า ให้ นาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สั้น กระชับ ได้ใจความ
เสนอในเชิ ง สร้ า งสรรค์ สร้ า งความรู้ สึ ก มี ส่ ว นร่ ว มใช้ สื่ อ ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น โชเชียลเน็ตเวิร์ค
ด้านภาษา และตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนเนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ควร
เป็นภาษาราชการ มีความสละสวยงาม เป็นภาษาที่ใช้งานประชาสัมพันธ์ ใช้คาสาคัญ เน้นสาระสาคัญ
ในเนื้อหาข่าวนั้นๆ และขนาดตัวอักษรที่เหมาะควรมีขนาด 14 -18 พอยต์ ตามความเหมาะสม
ด้านการจัดวางองค์ประกอบของภาพควร ควรเลือกภาพประกอบที่งานประชาสัมพันธ์
ถ่ายด้วยตนเอง มีความละเอียด คมชัด สื่อความหมาย เหมาะสม สามารถดึงดูดความสนใจ
ด้านช่องทางการเผยแพร่ข่าวเสียงแก้วควรมีหลากหลาย ควรมีช่องทางในการสื่อสาร
ข้อมูลให้ถึงผู้รับสารทุกคน เช่น นักศึกษาก็อาจจะใช้เว็บไซต์ หรือเฟชบุ๊ค อาจารย์ใช้กลุ่ม เพจ หรือ
เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น
ด้านสัญญาลักษณ์ที่บ่งบอกถึงองค์กร(หัวจดหมายข่าว) ของสื่อประชาสัมพั นธ์ “เสียง
แก้ว” ควรมีตราสัญลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ มีภาพที่สื่อให้เห็นว่าคณะวิทยาการจัดการ
ดาเนินการเรื่องอะไร ควรมีคาขวัญ ปรัชญา หรือวิสัยทัศน์ของคณะฯ ควรแสดงที่อยู่ที่ติดต่อได้ มี
ชื่อของผู้รับผิดชอบในการผลิตสื่อ
3. การรั บ รองรู ป แบบสื่ อประชาสั มพันธ์ “เสียงแก้ว ” ของคณะวิทยาการจัดการจาก
ผู้บริหาร และอาจารย์ที่สอนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 4 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ส่วนใน
ประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้ ด้านคอลัมน์ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และด้านเนื้อหาข่าวในภาพ
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รวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านหัวจดหมายในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านวัสดุที่ใช้อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ด้านภาพประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ด้านตัวอักษรที่ใช้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ด้านช่องทางการรับสารในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และด้านโทนสีที่ใช้ใน
จดหมายข่ายอยู่ในระดับ มาก
4. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของอาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ จานวน 30 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด มีความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านข่าวในระดับ มากที่สุด ด้านคอลัมน์ในระดับ
มากที่สุด ด้านเนื้อหาของข่าวอยู่ในระดับมาก ด้านหัวจดหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
ความถูกต้องและเหมาะสมของการใช้ภาษาในระดับมาก ด้านคอลัมน์ข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และด้านหัวจดหมายข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านช่องทางการรับสารในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีความพึงพอใจด้านช่องทางการสื่อสารในระดับมากที่สุด และด้านโทนสีที่ใช้ในจดหมายข่าว
อยู่ในระดับมาก
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อภิปรำยผลกำรวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ “เสี ย งแก้ ว ” ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. สภาพปัญหาและความต้องการที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ด้านเนื้อหาของข่าวมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการจัดวางรูปแบบ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้าน
การใช้ภาษาในการถ่ายทอดเนื้อหาข่าว มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และด้านระยะเวลาในการ
จัดพิมพ์ข่าว มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง ด้านเนื้อหา
ควรมีการแจ้งหัวข้อและสรุปผลจากการประชุมคณะกรรมการมาชี้แจงให้อาจารย์ได้ทราบและปฏิบัติ
ควรมีการประชาสัมพันธ์รูปเล่มผลงานวิจัยให้สะดวกต่อการอ่านได้ทันที ควรเพิ่มสาระและประโยชน์
ในข่าวเกีย่ วกับการใช้ชีวิตประจาวัน ด้านระยะเวลาการจัดพิมพ์จดหมายข่าวควรออกเป็นรายสัปดาห์
สอดคล้องกับ ปราณปรียา สิมมา (2555: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการรับสื่อ
ในมหาวิทยาลัย คือ ต้องการทราบกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เนื้อหาข่าวสารที่ต้องการให้มีใน
จดหมายข่าวมากที่สุด คือ ทุนการศึกษา ช่องทางในการอ่านจดหมายที่ต้องการมากที่สุดคือ บอร์ด
ประชาสั มพัน ธ์ ในมหาวิ ทยาลั ย และต้องการอ่ านจดหมายข่าวทุกวัน เนื้อหารายละเอียดที่ควร
เพิ่มเติมในหัวกระดาษจดหมายข่าวคือ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. รู ป แบบสื่ อประชาสั มพันธ์ “เสี ยงแก้ว ” ของคณะวิทยาการจัดการที่พัฒ นาขึ้น ซึ่ ง
ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ส อนด้านการสื่ อสาร โดยใช้โ ปรแกรมกราฟิก ประกอบกับการใช้
เทคนิคในการใช้ภาพ ตัวอักษร สัญลักษณ์ รวมเป็นหัวจดหมายข่าวมีลักษณะเป็นไฟล์ภาพขนาดใหญ่
มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคณะวิทยาการจัดการทั้ งภาพและสัญลักษณ์ มีผลการประเมินรูปแบบจาก
ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอนด้านการสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับ ปราณปรียา
สิมมา (2555: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า ใช้ภาพกราฟิกทั่วไปเป็นหัวจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ ตัวอักษารที่
เป็นเนื้อหาในจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์ ใช้ตัวอักษรที่เป็นทางการ ขนาด 18 พอยต์และ 20 พอยต์
ขนาดตัวอักษรของเนื้อหาจาดหมายข่าวคือ 16 พอยต์ ภาพประกอบที่ใช้ในจดหมายข่าว คือ ภาพถ่าย
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จัดหน้าแบบสมดุล และที่สาคัญจดหมายข่าวจะต้องแสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการ
ประเมินรูปแบบของจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเ ดย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านสื่ออยู่ในระดับมาก
(X = 4.38, S.D. = 0.33 )
3. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของอาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ จานวน 30 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด มีความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านข่าวในระดับ มากที่สุด ด้านคอลัมน์ในระดับ
มากที่สุด ด้านเนื้อหาของข่าวอยู่ในระดับมาก ด้านหัวจดหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
ความถูกต้องและเหมาะสมของการใช้ภาษาในระดับมาก ด้านคอลัมน์ข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และด้านหัวจดหมายข่าวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านช่องทางการรับสารในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีความพึงพอใจด้านช่องทางการสื่อสารในระดับมากที่สุด และด้านโทนสีที่ใช้ในจดหมายข่าว
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปราณปรียา สิมมา (2555: บทคัดย่อ) กล่าวว่าผู้รับสารมีความพึงพอใจ
ในด้านเนื้อหาคอลัมน์ ด้านการออกแบบ และด้านช่องทางการสื่อสารของจดหมายข่าวไฮไลท์ทูเดย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในระดับมาก (X = 4.19, S.D. = 0.49 )
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลกำรวิจัยไปใช้
1.1 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 แล้วควรจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ที่
มีรูปแบบสองภาษา เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาหรือวิจัยได้ทราบข้อมูลและกิจกรรมของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.2 เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นรองรับการใช้งานบน
smartphone เช่น Line fanpaeg เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาสาหรับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งสื่อภายในและภายนอกหน่วยงาน
2.2 ควรศึกษาประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้รับสื่อ
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รำยชื่อผู้ตรวจสอบเครื่องมือ และผู้รับรองรูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์

42

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

รำยชื่อผู้ตรวจสอบเครื่องมือ และผู้รับรองรูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการประยุกต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
3. อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
4. คุณมาริน จันทร์วงค์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัยสถำบัน เรื่อง กำรพัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะ
วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
2. แบบสัมภำษณ์ของผู้บริหำร อำจำรย์ผู้สอนด้ำนกำรสื่อสำร ด้ำนเนื้อหำและรูปแบบของสื่อ
ประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
3. แบบประเมินกำรรับรองรูปแบบกำรพัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สำหรับผู้บริหำรและอำจำรย์ผู้สอนด้ำนกำรสื่อสำร
4. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
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ภำคผนวก ค

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

รูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ที่พัฒนำขึ้น
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
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ูลส
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าม

รูปแบบสื่อประชำสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ที่พัฒนำขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยสถาบัน เรื่อง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการสารวจความคิดเห็นของผู้รับสื่อประชาสัมพันธ์เสียงแก้ว คณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งจะนาความคิดเห็นของท่านจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดทา
จดหมายข่าวเสียงแก้ว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับสื่อประชาสัมพันธ์เสียงแก้วให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้รับข่าวสาร
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาการนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้รับข่าวสาร
กรุณากรอกข้อมูลหรือทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1.1 เพศ
 หญิง
 ชาย
1.2 อายุ
………………… ปี
1.3 ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
1.4 สถานะภาพ  นักศึกษา
 เจ้าหน้าที่
 อาจารย์
1.5 ช่องทางการรับข่าวเสียงแก้ว
 จดหมายข่าวเสียงแก้ว
 เพจคณะวิทยาการจัดการ
 เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาการนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและเขียนข้อเสนอแนะของท่าน
ในช่องข้อเสนอแนะ
หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ด้านเนื้อหาของข่าว
1. มีความน่าสนใจ
2. มีประโยชน์และให้ความรู้
3. ให้ความบันเทิง
4. น่าเชื่อถือ
5. มีความชัดเจน ถูกต้อง
6. การจัดเนื้อหามีขั้นตอน
อ่านแล้วเข้าใจง่าย

มีต่อด้านหลังค่ะ 
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หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ด้านรูปแบบการจัดวางข่าว
1. ภาพประกอบ
2. รูปแบบตัวอักษร
3. การจัดวางและการ
ออกแบบ
4. สีและการจัดองค์ประกอบ
5. ท่านเห็นด้วยกับการ
เผยแพร่ข่าวเสียงแก้วทาง
เว็บไซต์คณะ
6. ท่านเห็นด้วยกับการ
เผยแพร่ข่าวเสียงแก้วทาง
Page Facebook ของ
คณะ
ด้านการใช้ภาษา
1. ใช้ภาษาในการถ่ายทอด
เนื้อหาได้ถูกต้อง
2. การใช้ภาษามีความ
เหมาะสม สัมพันธ์กับ
หัวข้อข่าว
ด้านระยะเวลา
1. ความถี่ในการเผยแพร่
จดหมายข่าว (ทุกวันที่ 1
และวันที่ 15 ของเดือน)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ท่านคิดว่าควรปรับปรุงการนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ในด้านใดบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอบคุณค่ะ
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนด้านการสื่อสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการสารวจความคิดเห็นของผู้ บริหารและอาจารย์ผู้สอนด้านการ
สื่อสารที่รับสื่อประชาสัมพันธ์เสียงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผู้วิจัยจะนาความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุง
และพั ฒ นารู ป แบบการจั ด ท าจดหมายข่ า วเสี ย งแก้ ว ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการ ของผู้ รั บ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เสียงแก้วให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสื่อ
ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามที่ ตรงกับเจตคติของท่าน ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้ตอบครั้งนี้จะเก็บเป็นความลับ และจะนาเสนอผลการวิจัยใน
ลักษณะของภาพรวม ความคิดเห็นที่ได้รับจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ชื่อ...........................................................................นามสกุล....................................................................... ....
2. ตาแหน่งทางวิชาการ/บริหาร...........................................................................................................................
3. ที่อยู่.....................................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................
4. สถานที่ทางาน...................................................................................................................................................
5. ประสบการณ์การด้านการสื่อสารองค์การ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. วันที่สัมภาษณ์......................................................................เวลา.....................................................................
8. สถานที่สัมภาษณ์..............................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์
1. แนวทางการสร้างจุดเด่นให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” อย่างไรให้ตรงจุดประสงค์และเข้าใจง่าย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. รูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ์อย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
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3. ภาษา และตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนเนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

4. การจัดวางองค์ประกอบของภาพควรอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ...........
....................................................................................................................... .......................................................

5. ช่องทางการเผยแพร่ข่าวเสียงแก้วควรมีหลากหลายหรือไม่อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

6. สัญญาลักษณ์ที่บ่งบอกถึงองค์กร(หัวจดหมายข่าว) ของสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
........................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสื่อ
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบประเมินการรับรองรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริ หาร ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อประชาสัมพันธ์ และรับรองรูปแบบของสื่อ
ประชาสั ม พั น ธ์ “เสี ย งแก้ ว ” คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ผู้ วิ จั ย ขอความ
อนุเคราะห์ท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้นใหม่นี้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบประเมินการรับรองรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างและพัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ดังนี้ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านช่องทางการรับสาร
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 แบบประเมินการรับรองรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างและพัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้
ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านช่องทางการรับสาร
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
มากที่สุด

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. คอลัมน์
กิจกรรมของคณะฯ/ผู้บริหาร
กิจกรรมของสาขาวิชา
กิจกรรมที่กาลังจะเกิดขึ้นของคณะหรือสาขาวิชา
ข่าวเกี่ยวกับบุคคล
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ข่าวเรื่องทุนการศึกษา
ข่าวแหล่งข้อมูลการนาเสนองานวิจัย
2. เนื้อหาข่าว
รูปแบบการเขียนข่าว
ข่าวเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชา
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ
3. หัวจดหมาย
ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ
วิสัยทัศน์ ปรัชญาของคณะวิทยาการจัดการ
ภาพประกอบ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของคณะฯ
4. วัสดุที่ใช้
เป็นไฟล์ขนาด เอ 4
5. ภาพประกอบ
ภาพถ่ายเอง
ภาพกราฟิก

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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ตราสัญลักษณ์ต่างๆ
6. ตัวอักษร
พาดหัวข่าว
เนื้อหาข่าว
ภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าว
7. ช่องทางการสื่อสาร
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
เพจคณะวิทยาการจัดการ
8. โทนสีที่ใช้ในจดหมายข่าว

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

รายการประเมิน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบประเมินความพึงพอใจ เรื่อง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว”
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แบบประเมินความพึ งพอใจนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการสารวจความคิดเห็นของผู้รับสื่อประชาสัมพันธ์
เสียงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เกี่ยวกับรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียง
แก้ว” ที่ดาเนินการพัฒนาแล้ว ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” คณะวิทยาการจัดการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้รับข่าวสาร
กรุณากรอกข้อมูลหรือทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1.1 เพศ
 หญิง
 ชาย
1.2 อายุ
 น้อยกว่า 20 ปี
 21-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51 ปีขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
1.4 สถานะภาพ  นักศึกษา
 บุคลากร
 อาจารย์
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” คณะวิทยาการจัดการ
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
หัวข้อการประเมิน

1. คอลัมน์
กิจกรรมของคณะฯ/ผู้บริหาร
กิจกรรมของสาขาวิชา
กิจกรรมที่กาลังจะเกิดขึ้นของคณะหรือสาขาวิชา
ข่าวเกี่ยวกับบุคคล
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ข่าวเรื่องทุนการศึกษา
ข่าวแหล่งข้อมูลการนาเสนองานวิจัย
2. เนื้อหาข่าว
รูปแบบการเขียนข่าว
ข่าวเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชา
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
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มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านข่าว
4. หัวจดหมาย
ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ
วิสัยทัศน์ ปรัชญาของคณะวิทยาการจัดการ
ภาพประกอบส่วนหัวข่าว
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของคณะฯ
ความละเอียดของภาพหัวเว็บและไฟล์ภาพ
5. เนื้อหาข่าว
พาดหัวข่าว
เนื้อหาข่าว
จานวนหน้าของข่าว
การตกแต่งภาพประกอบข่าว
6. ความถูกต้องและเหมาะสมของการใช้ภาษา
7. ช่องทางการสื่อสาร
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
เพจคณะวิทยาการจัดการ
8. โทนสีที่ใช้ในจดหมายข่าว

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวหน้ำโครงกำร
: นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด คณะ

ระดับกำรศึกษำ : ปริญญาตรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
2544 - ปัจจุบัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2544

ผลงำนวิจัยที่พิมพ์ออกเผยแพร่
พ.ศ. 2555 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2557 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2559 การวิเคราะห์สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558
สถำนที่ติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์และโทรสาร 0-5526-7102-3
E-mail : kaewlo@hotmail.com

