http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

การพัฒนาชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน
The Development of Specific Media and New Media for Public Relations Curriculum Image
of Master of Science in Industrial Education Program in Learning
Technology and Mass Communication
ศิริวิไล พูลเจริญ และ กุลธิดา ธรรมวิภัชน
Sirivilai Poonjarean and Kuntida Thamwipat
สาขาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
jiab_togetherche@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิ วมีเดีย เพื่อการประชาสัม พันธภาพลักษณ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี เพื่อหาคุณภาพของชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธ ศึกษาความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางและประเมินการรับรูของกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อ
การประชาสัมพันธ แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานสื่อ แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง และแบบประเมิน
การรับรูของกลุมตัวอยาง ผลการประเมินคุณภาพของชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธ โดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาและสื่อจํานวน 6 ทาน ผลปรากฏวาคุณภาพของชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธที่สรางขึ้น ดาน
เนื้อหาอยูในระดับดี และดานสื่ออยูในระดับดี ตามลําดับ จากนั้นไดนําชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธที่
ผลิตขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 47 คน จากการประเมินความพึงพอใจจากกลุมตัวอยาง ไดผลระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด และจากการประเมินการรับรูจากกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูภาพลักษณของหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน ในระดับดีมาก สรุปไดวา การพัฒนาชุดสื่อเฉพาะ
กิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ผลิตขึ้น
สามารถนําไปใชในการประชาสัมพันธภาพลักษณหลักสูตรได
คําสําคัญ : ชุดสื่อเฉพาะกิจ สื่อใหม การประชาสัมพันธภาพลักษณหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมลชน

Abstract
This study aimed to development of specific media and new media for public relations curriculum image of Master
of Science in industrial education program in learning technology and mass communication. To determine the quality of
specific media and new media for public relations curriculum image. Satisfaction of the samples and to evaluate the
perception of the respondents. Tools used in the analysis of specific media and new media for public relations were
questionnaire in quality of content and media, satisfaction of the sample and perception to curriculum image of the samples.
Content and media professionals of 6 people found that the quality of the media created the content was good, the media was
good at, respectively. To promote the production of up to 47 samples were used to evaluate the satisfaction of the sample.
Satisfaction results are very good. Perception to curriculum image of the samples has been found that the image of the Master
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of science in industrial education program in learning technology and mass communication were very good . It could conclude
that the specific media and new media for public relations curriculum image could be used for public relations.
Keywords: Specific media, New media, Public relations curriculum image, Program in learning technology
and Mass communication.

1.บทนํา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มุงมั่นผลิตนักเทคโนโลยี และ
สื่อสารการศึกษาที่มีความรู ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
สังเคราะหอยางเปนระบบ แสวงหาความรูและความสามารถติดตอสื่อสาร รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองความตองการของสังคม (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, 2555)
ถาพิจารณาจากศัพท คําวา “ประชาสัมพันธ” ซึ่งในภาษาอังกฤษใชคําวา Public relations ยอมมี ความหมายชัดเจนอยูในตัวแลว คือ
ประชา (Public) ไดแก ประชาชน สาธารณชน กลุมชนสัมพันธ (Relations) ไดแก ความสัมพันธ เกี่ยวของดวย การประชาสัมพันธ จึง
หมายถึง “ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับประชาชน สาธารณชน หรือ กลุมชน” ความสัมพันธนี้ หมายถึง ความสัมพันธระหวาง สถาบัน
(หนวยงาน กรม กอง บริษัท หางราน ฯลฯ) กับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ หรืออาจกลาวไดวา การประชาสัมพันธ และความรวมมือ
จากประชาชน ตลอดจนธํารงไวซึ่งทัศนคติที่ดีของประชาชนตอสถาบัน เพื่อสรางสรรคความรู ความเขาใจ เชื่อถือ ศรัทธา
ฯลฯ ใหเกิดขึ้นแกประชาชน เพื่อใหประชาชนยอมรับ สนับสนุน ใหความรวมมือในการ ดําเนินงานกระบวนการ วัตถุประสงค
นโยบาย และความเคลื่อนไหวของสถาบันหรือหนวยงานนั้นๆ (วัฒนา, 2542) การประชาสัมพันธเทาที่ทํากันยอมทําไดหลายลักษณะ
การประชาสั ม พั น ธ ท างสื่ อ มวลชน หมายถึ ง การนํ า เนื้ อ หาสาระที่ กํ า หนดไว ม าเผยแพร ผ า นสื่ อ มวลชนไปยั ง ประชาชน
กลุมเปาหมาย ซึ่งถาพิจารณา เพียงผิวเผินแลวจะเห็นวาเปนเรื่องงายๆ แตแทที่จริงแลวเปนเรื่องลึกซึ้งมาก เนื่องจากกระบวนการ
ในการดําเนินการประชาสั มพันธท างสื่อมวลชนนั้นเปนเรื่องที่มีร ายละเอียดซับซอน ที่ตองการความเขาใจเปนสําคัญ ไม
เหมือนกับการขนสงสินคาซึ่งนําสินคาจากจุดตนทางไปยังผูรับปลายทางเทานั้น ดังนั้น ในการประสัมพันธเพื่อใหเกิดผลดีนั้นผู
ประสั ม พั นธจึงควรต องทํ าการวิ เ คราะหเนื้อหาสาระที่ ตองการประชาสัมพันธเพื่อเปนพื้นฐานไปสูค วามสําเร็จ กอ น นั่น
หมายความวา ผูทําการประชาสัมพันธควรตองศึกษารายละเอียดในเนื้อหาสาระของงานประชาสัมพันธวาควรเปนลักษณะใด
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธหรือไม เหมาะสมกับกลุมผูรับที่เปนเปาหมายมากนอยเพียงใด การวิเคราะห
เนื้อหาสาระนี้เปน การแสดงออกในลัก ษณะ “รูเ ขารูเ รา” กอ นที่จ ะลงมือ ปฏิบัติ ทั้ง นี้เ พื่อ ผลสํา เร็จ ในการประชาสัม พัน ธ
อย างแทจ ริง (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) สื่อเฉพาะกิจจัดวามีความสําคัญตอการเผยแพรขาวสารขอมูล เพราะสื่อเฉพาะกิจเปนสื่อ
ที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีกลุมเปาหมาย (Target audience) ที่กําหนดไวแนนอน
ตัวอยางสื่อเฉพาะกิจ ไดแก การจัดพิมพเอกสาร จุลสาร แผนพับ หรือแผนปลิวออกเผยแพร ซึ่งอาจจะจัดสงไปยังกลุมเปาหมาย
โดยทางไปรษณีย (Direct mail) นอกจากนี้การปดโปสเตอรตามชุมชนตาง ๆ การจัดนิทรรศการ การสาธิต (Demonstration) ก็
เปนการใชสื่อเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพในการรณรงคเผยแพรประดิษฐกรรมแปลก ๆ และทันสมัยในสังคมนั้นๆ (Adams,
1971) จากปญหาที่ไดกลาวมาขางตน ผูจัดทําจึงเห็นวาควรจะการพัฒนาชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน เพื่อใหไดชุดสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณความเปนจริงซึ่งในปจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามี
การเปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหการเผยแพรประชาสัมพันธเปนไปอยางถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธที่ตั้งไว และ
สามารถใชในการประกอบการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอ รวมถึงเปนการสรางภาพลักษณ และเกิดทัศนคติที่ดีตอหลักสูตรกับผูที่
สนใจและประชาชนทั่วไป (ปรียาภรณ และกุลธิดา, 2557)
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน
2. เพื่ อ หาคุ ณ ภาพชุ ด สื่ อ เฉพาะกิ จ และสื่ อ บนนิ ว มี เ ดี ย เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ ภ าพลั ก ษณ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน
4. เพื่อประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงดานการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน จากชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ไดชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน ที่มีคุณภาพดานเนื้อหาและดานสื่อ
2. สามารถนําไปใชในการนําเสนอชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชนได
3. สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการสรางชุดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ดานอื่นๆ ตอไป

2.วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2/2555 ในคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 543 คน จาก 7 ภาควิชา (สวนทะเบียนและ
ประเมินผล, 2555)

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในระดับปริญญาตรีในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2/2555 ชั้นปที่ 4 จํานวน 1 ภาควิชา ไดภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา จํานวน 47 คน ไดมาจากการเลือกตัวอยางสุมแบบงาย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลาก

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มีดังนี้
1. ชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน ไดแก
- สื่อเฉพาะกิจ ดังนี้
- วีดิทัศน
- โปสเตอร
- แผนพับ
- แฟม
- ของที่ระลึก
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- สื่อบนนิวมีเดีย ดังนี้
- เว็บไซตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- สื่อเครือขายสังคมออนไลนเฟสบุคภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- เว็บไซตยูทูป
2. แบบประเมินคุณภาพเปนแบบประเมินมาตรวัดคา 5 ระดับ โดยยึดเกณฑของ Likert scale แบงเปนดังนี้
- แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา
- แบบประเมินคุณภาพดานสื่อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเปนแบบประเมินมาตรวัดคา 5 ระดับ โดยยึดเกณฑของ Likert scale
4. แบบประเมินการเรียนรูของกลุมตัวอยางเรื่องการรับรูตามสภาพจริงเปนแบบประเมินมาตรวัดคา 5 ระดับ โดยยึด
เกณฑของ Likert scale

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดแนวทางและขอบเขตการสรางเครื่องมือใหสอดคลองครอบคลุมวัตถุประสงคในการวิจัย
3. นําชุดชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณและแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว
เสนอใหอาจารยที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข ใหครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการวัดและใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว
4. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาหลักสูตรและดานสื่อประเมินหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ (IOC) จากนั้นนําคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ แตละทานมาทําการคํานวณหาคาความสอดคลองและภาษาที่ใช
โดยมีรายนามของผูเชี่ยวชาญ ดังตอไปนี้
- ดานเนื้อหาหลักสูตร
1) ผศ.ดร.โสพล มีเจริญ
ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2) ผศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3) ผศ.ดร.เสกสรรค แยมพินิจ
ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ดานสื่อ
1) ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ
ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2) ดร. สรัญญา เชื้อทอง
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3) อ.ไพฑูรย กานตธัญลักษณ
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5. นําแบบสอบถามที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข
6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและแกไขแลว ไปทดลองใช (Try out) เพื่อนําคําถามมาประเมินหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อทําการ
ตรวจทานแบบสอบถามและปรับปรุงแกไขใหเสร็จสมบูรณ
7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบหาความเชื่อมั่นไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1 ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อขอ
ความอนุ เ คราะห ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จาก นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาและ
สื่อสารมวลชน เพื่อของความรวมมือในการทดลองสื่อ ตอบแบบสอบถามและเพื่อขออนุญาติการเก็บขอมูล
2 นําหนังสือที่ไดรับจากบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อนํา
สื่อเฉพาะกิจเพื่อการประชาสัมพันธและเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ จากนั้นกําหนดรหัสและบันทึก
ขอ มูล จากแบบสอบถามลงในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เพื่ อ ใชสํ า หรับ การวิเ คราะหขอ มูลตอ ไป เมื่อ นํา แบบทดสอบไปทํ า การ
ทดลองใช (Try out) เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.90 ตามเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล เปนสถิติพื้นฐานไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการการพัฒนาชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เรียนรูและสื่อสารมวลชน เปดทําการสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2554 ซึ่งหลักสูตรนี้ไดเปดการเรียนการสอนเปนเวลา 1 ป โดย
ความรับ ผิดชอบของภาควิชาเทคโนโลยี และสื่อ สารการศึก ษา คณะครุศาสตรอุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยเปนการศึกษาที่เนนทั้งทักษะทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณความเปนจริงซึ่งในปจจุบัน
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหการเผยแพรประชาสัมพันธเปนไปอยางถูกตอง และบรรลุ
วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธที่ตั้งไว ผลการวิจัยพบวา
ผลการพัฒนาชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีดังนี้

ภาพตัวอยางสื่อเฉพาะกิจ
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ภาพตัวอยางสื่อบนนิวมีเดีย
ผลการพัฒนาชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งสรุปผลการประเมิน
คุณภาพสื่อโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาพบวาอยูในระดับดี และผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อพบวาอยูในระดับดีผล
การประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมินการรับรูจากกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางมีการรับ
รูปภาพลักษณของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน ในระดับดีมาก

อภิปรายผล
ผลจากการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ซึ่งไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลและเนื้อหาตางๆที่เกี่ยวของกับ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีก ารเรี ย นรูแ ละสื่อ สารมวลชน มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุ รี ซึ่ งแบง เป นหั วข อ ดั งนี้ หลัก สูต ร
วัตถุประสงคหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร การจัดการศึกษา โดยไดผานการตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ
ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ ดี เ นื่ อ งจากชุ ด สื่ อ เฉพาะกิ จ และสื่ อ บนนิ ว มี เ ดี ย เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ ภ าพลั ก ษณ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มีความถูกตอง และเหมาะสมสําหรับ การประชาสัมพันธ และสอดคลองกับงานวิจัยของดํารง (2549 ) จากโครงการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ “อุทยานแหงชาติดอยผาปก” จังหวัดเชียงใหมพบวา คุณภาพทางดานเนื้อหาอยูในเกณฑดี
ผลจากการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อ
ไดทําการออกแบบและชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โดยใชหลักการของวิรุณ (2527) ซึ่งไดแก ขั้นการวิเคราะห ออกแบบ นําไปใช รวมทั้งการประเมินผล ผลการประเมินดานเนื้อหาโดย
ภาพรวม พบวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากชุดสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึ ก ษาและสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี มี ค วามถู ก ต อ ง และเหมาะสมสํ า หรั บ การ
ประชาสัมพันธ และสอดคลองกับงานวิจัยของดํารง (2549) จากโครงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ “อุทยาน
แหงชาติดอยผาปก” จังหวัดเชียงใหม พบวาคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพอยูในระดับดี
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ผลจากการประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางจํานวน 46 คน ที่มีตอ ชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพ ระจอมเกลาธนบุรี พบวาพบวาอยูในเกณฑมากที่สุด เนื่องจากหลักสูต รครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความถูกตอง และเหมาะสม
สําหรับ การประชาสัมพันธ และสอดคลองกับงานวิจัยของนฤมล (2545) ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอบริการ 7 ประเภท
หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
ผลจากการประเมินการรับรู
ผลการรั บ รู ข องกลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 47 คน ที่ มี ต อ ชุ ด สื่ อ เฉพาะกิ จ และสื่ อ บนนิ ว มี เ ดี ย เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ
ภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวาพบวาอยูในเกณฑดีมาก เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความถูกตอง และเหมาะสมสําหรับ การ
ประชาสัมพันธ และสอดคลองกับงานวิจัยของนิภาภรณ และไพบูลย (2546) การศึกษาประเมินการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับยา
รักษาและปองกันโรค : กรณีศึกษา 5 อําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบวาการรับรูวิธีการใชยาของประชาชนจากการรับ
ยาจากทุกแหลงอยูในเกณฑดีมาก
นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับแนวคิดของการประชาสัมพันธ (พรทิพย, 2540) ที่กลาววา การประชาสามพันธ
คือ การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามแผนการของการสื่อสารที่ไดกําหนดไว เพื่อสงเสริมความเขาใจอันถูกตองตรงกันในอันที่จะ
สรางความเชื่อถือ ศรัทธา และความรวมมือระหวางสถาบันกับประชาชนกลุมเปาหมาย โดยเปนการปฏิบัติกิจกรรมที่ตอเนื่อง
และหวั ง ผลระยะยาว ซึ่ ง ชุ ด สื่ อ เฉพาะกิ จ และสื่ อ บนนิ ว มี เ ดี ย เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ ภ าพลั ก ษณ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มีคุณภาพดี เกิดความพึงพอใจของผูรับชม และเกิดทัศนคติที่ดี ตลอดจนภาพลักษณที่ดีตอหลักสูตรและภาควิชา

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ชุ ด สื่ อ เฉพาะกิ จ และสื่ อ บนนิ ว มี เ ดี ย เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ ภ าพลั ก ษณ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สามารถนําไปใชใน
โอกาสอื่นๆ เชน กิจกรรมแนะนําคณะ หรือ งาน Open house ของมหาวิทยาลัย
2. ในการประชาสัมพันธหลักสูตร การใชสื่อใหม ไดแก เว็บไซตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสื่อเครือขาย
สังคมออนไลนเฟสบุคภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เว็บไซตยูทูป ทําใหผูที่สนใจเขาศึกษาตอไดรับทราบขอมูล และ
สามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว สื่อใหมจึงสามารถสรางความพึงพอใจใหกลุมสนใจเขาศึกษาตอเปนอยางมาก
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในรูปแบบการ
นําเสนออื่นๆ เชน ทําการเปนเอกสารดิจิตอล และโทรศัพทมือถือ
2. การศึกษาองคประกอบที่มีผลตอการพัฒนาชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณ
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