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 The purposes of this study were to develop public relation printed media for the 
Department of Educational Technology, Srinakharinwirot University and to find out the 
opinions of the students in public relation printed media that developed. 
 The samples included 420 students in Mathayomsuksa 6 by using Multi - Stage 
Random Sampling of Yamane. The instruments used in this study were the public relation 
printed media for the Department of Educational Technology, Srinakharinwirot University, 
quality assessment forms for printed and questionnaires. The data were analyzed by using 
mean and standard deviation (SD). 
 The findings of this study revealed that : 
 1. The quality of the public relation printed media for the Department of 
Educational Technology, Srinakharinwirot University as evaluated by the educational 
technology experts were rate at very good level. 
 2. The students’s opinion to the public relation printed media for the Department of 
Educational Technology, Srinakharinwirot University were rate at high level. 
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ป้อมนอก) และโรงเรียนศึกษานารี ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยครั้งนี้ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ภูมิหลัง 
 สื่อประชาสัมพันธ์มีความส าคัญต่อการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก

เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมความ

เคลื่อนไหวและการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนความรู้ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับองค์กร 

ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าใจ เพื่อสร้างความนิยมศรัทธา และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพราะเป็นส่วนหนึ่งใน

องค์ประกอบของกระบวนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น องค์กรต้องท าความเข้าใจ

แบบจ าลองการสื่อสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของสื่อ เพื่อให้ทราบหลักการ

ของสื่อประชาสัมพันธ์ องค์กรจะได้เข้าใจและใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (อรุณรัตน์ ชินวรณ์. 

2553: 1) 

 สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่เก่าแก่ที่สุดและเกิดก่อนสื่อมวลชนอื่นๆ เป็นสื่อที่มีบทบาท

ส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้การติดต่อสื่อสารในสังคมมนุษย์เป็นไปอย่างกว้างไกล ช่วยให้มนุษย์

สามารถติดต่อกับผู้คนได้เป็นจ านวนมาก แม้ว่าปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์จะถูกลดบทบาทลงไปบ้าง อัน

เนื่องมาจากพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง

และสื่อโทรทัศน์ แต่สื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังคงมีบทบาทอยู่ไม่น้อยในสังคม ในปัจจุบันการแข่งขันการในด้าน

ธุรกิจการศึกษามีสูงขึ้น มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกิดขึ้นมากมาย  แต่ละสถาบันมีกลยุทธ์ใน

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจแตกต่างกันไป ทั้งการใช้สื่อทางด้านวิทยุ-โทรทัศน์ 

การใช้สื่อประเภทแผ่นพับ  การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือการประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยผลที่ได้จากการประชาสัมพันธ์คือเพื่อให้มีผู้สนใจเข้าเรียน

ตามสาขาต่างๆ ในสถานศึกษาของตนให้ได้มากที่สุดในแต่ละปี  

 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่

เล็งเห็นบทบาทและหน้าที่ที่เปลี่ยนไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2545 รัฐบาลมี

แผนปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาล โดย

นายกรัฐมนตรี นายชวน  หลีกภัย  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย

ของรัฐปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542 โดยมีนายพิชัย  
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รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (ส านักงานปลัด

ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักนโยบายและแผนอุดมศึกษา.2542: 2) โดยมีหลักการของการปรับเปลี่ยน 

คือ มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างระบบมหาวิทยาลัยในก ากับของตนเอง ให้มีสภามหาวิทยาลัยเป็น

องค์กรสูงสุดที่บริหารจัดการให้สิ้นสุดที่ระดับมหาวิทยาลัยให้มากที่ สุด ทั้งนี้  ประชาคมใน

มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ รัฐบาลจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการก ากับ

นโยบายและแผน ซึ่งรัฐบาลจะต้องจัดให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี  

จ าเป็นต้องมีการแข่งขันทั้งในเชิงคุณภาพและวิชาการ ดังนั้นหลักการคือ ผู้ไ ด้ประโยชน์ควรจะ

รับภาระในสิ่งที่ได้ประโยชน์ ซึ่งก็หมายถึง ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายผู้เรียนและจะต้องเป็นระบบที่พัฒนาใน

สถาบันของตนเองและมั่นคง คือ จะต้องพัฒนาระบบบัญชี  ระบบการนิเทศ  และระบบการลงทุน 

โดยมีระบบภายในที่ต้องพัฒนาในเรื่อง ระบบเงินทุนที่สามารถสร้างความมั่นคงในสถาบันไม่ว่าจะ

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไร โดยมีการจ าแนกเป็นกองทุนต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหาร การเงิน  และ

งบประมาณ รวมทั้งมีระบบจัดสรรเงินทุนที่เชื่อมโยงกัน และสอดคล้องกับภารกิจและผลงานของ

มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการประชาสัมพันธ์ภาควิชาให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษา 

ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยใช้การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของมหาวิทยาลัย 

 ผู้วิจัยเห็นว่า การประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ผ่าน  Website ของ

มหาวิทยาลัยมีข้อดีหลายด้าน แต่ยังไม่เพียงพอ การประชาสัมพันธ์ยิ่งมีความหลากหลายก็ยิ่ง

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าภาควิชาเทคโนโลยีทางการ 

ศึกษา ควรที่จะมีสื่อชนิดอื่นที่ใช้ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วย โดยที่ผู้วิจัยได้เ ลือกสิ่งพิมพ์ คือ 

เอกสารแนะน า  เพราะมีการออกแบบที่สวยงาม  การน าเสนอที่กระชับ และตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะ

น ามาสู่ประโยชน์ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  

 

จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
  1.เพื่อพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเอกสารแนะน า เพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยี

ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2.การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
  1.ได้สื่อสิ่งพิมพส์ าหรับประชาสัมพันธภ์าควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีประสิทธิภาพ 

 2.เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมัพันธ์ส าหรับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 

 

ขอบเขตกำรวิจัย 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จากทั่วประเทศ
จ านวน 407,390 คน (ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา,2556)   
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 420 คน จากการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
และใชว้ิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling)   
 เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 

  1. แนะน ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2. แนะน าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  3. แนะน าหลักสูตร 

   4. แนะน าแนวทางประกอบอาชีพ 

  5. แนะน าการรับสมคัร  

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.ส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ หมายถึง เอกสารแนะน าที่ใช้เผยแพร่เพื่อให้

ความรู้เกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.ควำมคิดเห็นที่มีต่อส่ือส่ิงพิมพ์ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ซึ่งแทนด้วยคะแนนที่ได้จากแบบประเมินความคิดเห็น 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ และด้านเนื้อหา 
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 3.ผู้เช่ียวชำญ หมายถึง ผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านเนื้อหาและลักษณะของสื่อ ใน

การศึกษาประสิทธิภาพของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และมีประสบการณ์ในการท างานด้านเทคโนโลยีการศึกษาไม่น้อย

กว่า 5 ปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และมี

ประสบการณ์ในการท างานด้านเทคโนโลยีการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน 3 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและ

งานวิจัยต่างๆ ดังนี้ 

 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ 

  4.1 ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ 

  4.2 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  4.3 กระบวนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

  4.4 กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

  4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ ์

 5. เอกสารและงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

  5.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 

  5.2 จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ 

  5.3 หลักการประชาสัมพันธ์ 

  5.4 ประเภทของกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ 

  5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
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1.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
 ประสิทธิภาพของการสื่อสาร หมายถึง คุณภาพของการถ่ายทอดสารไปยังผู้รับที่มีปริมาณ

และความชัดเจนเพียงพอที่จะท าให้ผู้รับ รับสารได้ตามที่ผู้ส่งตั้งจุดมุ่งหมายไว้ (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ 

.2530 : 24) 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ 4 ประการ คือ ปัจจัยทางกายภาพ 

ปัจจัยทางจิตภาพ ความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และระดับการศึกษาของผู้ส่งและผู้รับสาร

(ชัยยงค์ พรหมวงศ์.2530: 25-26) 

 1.ปัจจัยทางกายภาพ 

   ปัจจัยทางกายภาพ (Physical Factors) หมายถึง สภาวะที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสรับรู้

ด้วยประสาททั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้นและกาย โดยนัยนี้ประสิทธิภาพของการสื่อสารจึงขึ้นอยู่กับ

ความสามารถที่จะรับรู้ได้เต็มที่ ส่วนใหญ่มนุษย์จะรับรู้ได้ดีในสภาวะต่อไปนี้ 

  1.1 ความชัดเจนของภาพ ในกรณีที่เป็นการสื่อสารด้วยการเขียนหรือภาพ หากภาพ

ชัดเจนผู้รับสารก็จะเข้าใจสาระได้ดีขึ้น 

  1.2 ความชัดเจนของเสียง เสียงจะชัดเจนเมื่อผู้ส่งพูดเสียงดังและผู้รับอยู่ใกล้พอ รวม 

ทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบปราศจากเสียงอื่นรบกวนด้วย 

  1.3 ความอึกทึกและความเงียบ หากการสื่อสารอยู่ในสภาวะเงียบผู้รับสารจากการฟัง

ก็ย่อมรับสารได้ดีกว่าในสภาวะที่มีความอึกทึก 

  1.4 ความร้อนหนาวของสถานที่ หากบรรยากาศโดยรอบไม่เย็นหรือหนาวเกินไปการ

รับสารก็ด าเนินไปด้วยดี เพราะความร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปท าลายสมาธิของผูรับสารได้ 

 2.ปัจจัยทางจิตภาพ 

 ปัจจัยทางจิตภาพ (Psythological Factors) เกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจ วัฒนธรรมความเชื่อ

และประสบการณ์เดิมของผู้ส่งผู้รับ 

  2.1 สภาวะทางจิตใจ หมายถึง สภาพอารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติและ

ค่านิยมของผู้รับในระหว่างรับสาร อาทิ หากผู้รับมีความสนใจในเรื่องที่รับก็จะรับสารได้ดีขึ้น 

  2.2 สภาวะทางวัฒนธรรม หมายถึง สภาวะที่บ่งบอกความเจริญ ที่ผู้ส่งและผู้รับยึดถือ

ปฏิบัติซึ่งจะช่วยท าให้การสื่อสารเข้าใจได้ดีขึ้น 

  2.3 ความเชื่อ ได้แก่ความเชื่อในลัทธิและศาสนาต่างๆ ที่ผู้ส่งและผู้รับสารมีอยู่ หากมี

ความเชื่อในเรื่องเดียวกันก็สื่อสารกันได้ดี 
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  2.4 ประสบการณ์เดิมของผู้ส่งและผู้รับ หากผู้รับและผู้ส่งมีการสื่อสารกันบนพื้นฐาน

หรือภูมิหลังที่ใกล้เคียงกัน การสื่อสารก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 3.ความเจริญทางเทคโนโลยการสื่อสาร 

 ในสมัยก่อนมนุษย์สื่อสารกันด้วยภาษาท่าทางตอนหลังก็มีภาษาพูดและภาษาเขียนขึ้น

ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีจนน ามาใช้ในการสื่อสารได้มากมายหลายประเภท  ท าให้การ

สื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ได้แก่ 

  (1) สิ่งพิมพ์ 

  (2) ภาพยนตร์ 

  (3) วิทยุกระจายเสียง  

  (4) วิทยุโทรทัศน์ 

  (5) โทรคมนาคม เช่น โทรเลข-โทรศัพท์ โทรพิมพ์และดาวเทียม เป็นต้น 

 4.ระดับการศึกษา 

 ระดับการศึกษาของผู้ส่งและผู้รับมีผลต่อประสิทธิภาพการศึกษา 

 ผู้ส่งสารและผู้รับสารที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะสื่อสารกันให้เข้าใจได้ยาก เพราะถ้าผู้ส่ง

สารอ้างอิงหรือพูดถึงสิ่งที่ผู้รับสารไม่มีความรู้มาก่อน การรับสารจะเป็นไปด้วยดีไม่ได้ เช่น ผู้สื่อสาร

ที่พูดกับผู้รับสารโดยใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย ผู้ฟังที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษก็ย่อมจะไม่เข้าใจ 

 ผู้ส่งสารที่มีความรู้ระดับเดียวกับผู้รับสาร เช่น  เรียนหนังสือระดับเดียวกันหรือมี

ประสบการณ์ใกล้เคียงกัน ก็ย่อมจะสื่อสารได้ดี ดังจะเห็นได้ว่าเด็กกับเด็กพูดคุยกันจะสื่อสารได้

ดีกว่าผู้ใหญ่บางคนพูดกับเด็กเป็นต้น 

 เบอร์โล (Berlo.1960: 41-70) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องประกอบด้วยปัจจัย

ต่างๆ ในกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับสาร เขาได้กล่าวในส่วนนี้ไว้ว่า สาร 

(message) ที่จะมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ 

  1) เนื้อหาสาร (content) เป็นเรื่องราวที่ผู้ส่งสารต้องสารให้ผู้รับสารได้รับรู้ เข้าใจและ

อาจน าไปปฏิบัติ 

  2) การจัดสาร (treatment) เป็นการจัดเรียงล าดับสารให้สละสลวย เข้าใจง่าย เพื่อที่

ผู้รับสารจะได้ไม่ต้องใช้ความพยายามในการท าความเข้าใจเนื้อหาสารมากนัก 
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  3) รหัสสาร (code) รหัสสารในที่นี้ หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได้แก่ ภาษาพูด 

ภาษาเขียน และอวัจนาภาษา ซึ่งได้แก่การจัดหน้า  การวางภาพ ขนาดตัวอักษร ที่ใช้ในการสื่อสาร

นั้น ที่จะต้องดูสวยงาม ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย 

 ทั้งนี้ เนื้อหาสาร การจัดสาร และการเข้ารหัสสารนี้จะต้องค านึงถึงในส่วนที่ เ ป็น

องค์ประกอบย่อยและโครงสร้างในแต่ละส่วนของมันอีกด้วย 

 นอกจากนี้ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ในส่วนที่เป็นช่องทางในการรับสารหรือสื่อ 

(channel) นั้นผูร้ับสารจะรับสารโดยผ่านระบบประสาท สัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ ได้แก่ 

  1) ทางตา (seeing) ด้วยการมองเห็น สื่อที่ใช้ก็จะมีโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆ 

  2) ทางหู (hearing) ด้วยการได้ยิน สื่อที่ใช้จะเป็นวิทยุ เทปบันทึกเสียง 

  3) ทางการสัมผัส (touching) ด้วยการทดลองให้ปฏิบัติ 

  4) ทางจมูก (smelling) ด้วยการทดลองให้ดมกลิ่น 

  5) การชิมรส (testing) ด้วยการทดลองชิม 

 การสื่อสารที่จะมีประสิทธิภาพยังขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สื่อโดยจะพิจารณาจากสิ่งต่างๆ 

เหล่านี้ คือ  

  1) ความชอบในสื่อชนิดต่างๆ ของผู้รับสาร 

  2) สื่อที่จะมีผลกระทบต่อผู้รับสารมากที่สุด 

  3) สื่อที่ผู้ส่งสารสามารถน ามาปรับใช้ได้ตามประสงค์มากที่สุด 

  4) สื่อที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ 

 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
 พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เป็นสมมรรถภาพทางด้านสมองหรือสติปัญญาของบุคคลในการ

เรียนรู้สิ่งต่างๆ แบ่งเป็น 6 ระดับเรียงตามล าดับขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมจากขั้นต่ าสุดถึงขั้นสูงสุด 

คือ ความรู้-ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ดังนี้ 

(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2545: 31) 

 2.1 ความรู้-ความจ า (knowledge) หมายถึง ความสามารถทางสมองในการทรงไว้หรือ

รักษาไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ที่บุคคลได้รับรู้ไว้ในสมองได้อย่างถูกต้องอย่างแม่นย า จ าแนกออกเป็น 3 

ลักษณะ คือ 
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  2.1.1 ความรู้ในเรื่องเฉพาะ (knowledge of specifies) เป็นสมรรถภาพทางสมองขั้น

ต่ าสุดที่จะเป็นพื้นฐานให้เกิดสมรรถภาพทางสมองขั้นสูงที่ซับซ้อน และเป็นนามธรรมต่อไป จ าแนก

เป็น 2 ข้อคือ 

   1) ความรู้ เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (knowledge of terminology) เป็นความ 

สามารถในการบอกความหมายของค า และสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ให้ค านิยามศัพท์ทางคณิตศาสตร์

ได้ บอกความหมายของ “การวิจัย” ได้เป็นต้น 

   2) ความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริงบางอย่าง (knowledge of specific facts) เป็น

ความสามารถในการบอก กฎ สูตร ทฤษฎี และข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น สามารถบอกสูตรการหาพื้นที่

สามเหลี่ยมได้ บอกสาเหตุที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตามที่เรียนรู้มาได้ 

  2.1.2 ความรู้ในวิธีการด าเนินการ (knowledge of ways and means of dealing with 

specifics) เป็นความรู้ในเรื่องของวิธีการ และการจัดระเบียบ จ าแนกเป็น 5 ลักษณะคือ 

   1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน (knowledge of conventions) เป็นความ 

สามารถในการบอกรูปแบบ การปฏิบัติ และแบบฟอร์มหรือระเบียบที่เหมาะสมในการปฏิบัติ ซึ่งเป็น

ที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ เช่น บอกลักษณะการแต่งกายของชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้ บอกแผนผังโคลง

สี่สุภาพได้ เป็นต้น) 

   2) ความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นและแนวโน้ม (knowledge of trends and sequence) 

เป็นความสามารถในการบอกขั้นตอนก่อนหลัง และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เรื่องราว

หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น บอกได้ว่าการขับรถยนต์ควรท าอะไรก่อนหลัง บอกแนวโน้มของปัญหา

จราจรในกรุงเทพฯ ในอนาคตได้เป็นต้น 

   3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท (knowledge of classification and categories) 

เป็นความสามารถในการจ าแนก จัดหมวดหมู่ ความเหมือนและความแตกต่างตามคุณลักษณะ 

คุณสมบัติ และหน้าที่ของสิ่งต่างๆ เรื่องราว หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น สามารถจัดประเภทของ

อาหารจ าแนกตามคุณค่าอาหารได้ สามารถจัดหมวดหมู่ของวันตามเหตุการณ์ได้เป็นต้น 

   4) ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ (knowledge of criteria) เป็นความสามารถในการบอก

เกณฑ์ หลักการในการตรวจสอบและวินิจฉัยข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น บอกได้ว่าอะไรเป็นเครื่องชี้ว่าสาร

นั้นเป็นกรดหรือด่าง บอกได้ว่าอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าใครผ่านหรือไม่ผ่าน เป็นต้น 

   5) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ (knowledge of methodology) เป็นความสามารถใน

การบอกเทคนิค กระบวนการ และวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในอันที่จะให้ได้มาของผลลัพธ์ที่ต้องการ 

เช่น บอกวิธีการเตรียมดินปลูกผักได้ บอกวิธีการแก้สมการได้ เป็นต้น 
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   2.1.3 ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง (knowledge of the universal and abstractions 

in a field) เป็นความรู้เกี่ยวกับข้อสรุปลักษณะสามัญของสิ่งต่างๆ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

    1) ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา (knowledge of principles 

and generalizations) เป็นความรู้ในการสรุปใจความส าคัญของเรื่องและน าหลักหรือ ความรู้ที่ได้ไป

อภิปรายเรื่องอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้ เช่น บอกได้ว่าการเกิดฝนตกเกิดจากอะไร  จ านวนผู้แทน 

ราษฎรแต่ละจังหวัดพิจารณาจากสิ่งใด เป็นต้น 

    2) ความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง (knowledge of theories and 

structures) เป็นความสามารถในการน าหลักวิชาหลายๆ หลักวิชา ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกันมาสัมพันธ์

กันจนได้เป็นโครงสร้างของเนื้อความใหม่ในเรื่องเดียวกันได้ เช่น สามารถสรุปค าสอนของพุทธ

ศาสนาที่ได้เรียนรู้มาได้ บอกคุณสมบัติร่วมของเพศชายและเพศหญิงได้ บอกคุณสมบัติร่วมของรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ เป็นต้น 

 2.2 ความเข้าใจ (comprehension) หมายถึง ความสามารถในการจับใจความส าคัญของ

เรื่อง สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเดิมออกมาเป็นภาษาของตนเองได้โดยที่ยังมีความหมายเหมือนเดิม

พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกว่ามีความเข้าใจมี 2 ลักษณะ คือ 

  2.2.1 การแปลความ (translation) เป็นความสามารถในการถอดความหมายจาก

ภาษาหนึ่งหรือแบบฟอร์มหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่งหรืออีกแบบฟอร์มหนึ่ง ซึ่งอาจแปลได้หลายลักษณะ

ดังนี้ 

   1) แปลจากภาษาสามัญเป็นภาษาเทคนิค หรือจากภาษาเทคนิคเป็นภาษาสามัญ 

   2) แปลจากภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

   3) แปลจากพฤติกรรม รูปภาพ ท่าทาง เป็นข้อความ หรือจากข้อความ เป็น

พฤติกรรม รูปภาพ และท่าทาง 

   ตัวอย่างการแปลความ เช่น แปลประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แปล

ความหมายจากค าสุภาษิต แปลความหมายจากแผนภูมิ เป็นต้น 

  2.2.2 การตีความ (interpretation) เป็นความสามารถในการสรุปความ การแปลความ 

มองภาพส่วนรวมเป็นใจความสั้นๆ อย่างได้ใจความ เช่น อ่านเรื่องแล้วตีความหมายข้อคิดที่แฝงอยู่

ในเนื้อเรื่องได้ อ่านเรื่องแล้วค้นหาจุดมุ่งหมายของผู้แต่งได้ เป็นต้น 

  2.2.3 การขยายความ (extrapolation) เป็นความสามารถในการเสริมแต่งหรือขยาย

แนวความคิดให้กว้างไกลไปจากข้อมูลเดิมสมเหตุสมผลซึ่งต้องอาศัยการแปลความหมายและการ

ตีความประกอบกับจึงจะสามารถขยายความหมายของเรื่องราวนั้นได้ เช่น อ่านเรื่องที่แต่งยังไม่จบ
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แล้วขยายความคิดได้ว่าตอนจบน่าจะเป็นอย่างไร คาดคะเนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเหตุการณ์นี้ได้ 

เหตุการณ์นี้ควรเกิดในสถานที่เช่นไร เป็นต้น 

 2.3 การน าไปใช้ (application) เป็นความสามารถในการน าหลักวิชาไปใช้แก้ปัญหาใน

สถานการณ์ใหม่ ซึ่งอาจใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่เคยพบเห็นมาก่อน เช่น การน า

สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมไปใช้หาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหม่ได้ การแก้ประโยคที่เขียนไวยากรณ์ผิดได้

เป็นต้น 

 2.4 การวิเคราะห์ (analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวสิ่งต่างๆ ออกเป็น

ส่วนย่อยๆ ได้ว่าเรื่องราวหรือสิ่งนั้นๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ

อะไรเป็นผล และที่เป็นไปอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไร การวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 

  2.4.1 การวิเคราะห์ความส าคัญ (analysis of elements) เป็นความสามารถในการ

ค้นหาจุดส าคัญหรือหัวใจของเรื่อง ค้นหาสาเหตุ ผลลัพธ์ และจุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่องต่างๆ เช่น 

อ่านบทความแล้วบอกได้ว่าหัวใจส าคัญของเรื่องคืออะไร ค้นหาเหตุผลของเรื่องราวที่อ่านได้เป็นต้น 

  2.4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (analysis of relationship)เป็นความสามารถในการ

ค้นหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และการพาดพิงกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ว่ามีความเกี่ยวพัน

กันในลักษณะใด คล้อยตามกัน หรือขัดแย้งกัน เกี่ยวข้องกัน หรือไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น แยกข้อความ

ที่ไม่จ าเป็นในค าถามได้ ค้นหาความสัมพันธ์ของเบญจศีลกับเบญจธรรมเป็นรายข้อได้ เป็นต้น 

  2.4.3 วิเคราะห์หลักการ (analysis of organizational principles) เป็นความสามารถ

ในการค้นหาว่า การที่โครงสร้างและระบบของวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว และการกระท าต่างๆ ที่ร่วมกัน

อยู่ในสภาพเช่นนั้นได้เพราะยืดหลักการหรือแกนอะไรเป็นส าคัญ เช่น การที่กระติกน้ าร้อนสามารถ

เก็บความร้อนไว้ได้เพราะยึดหลักการใด การท าสงครามปัจจุบันใช้วิธีโฆษณา ชวนเชื่อเพราะยึด

หลักการใด เป็นต้น 

 2.5 การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยต่างๆ เข้า

ด้วยกันเพื่อเป็นสิ่งใหม่อีกรูปแบบหนึ่งมีคุณลักษณะ โครงสร้าง หรือหน้าที่ใหม่ที่แปลกแตกต่างไป

จากของเดิม แบ่งเป็น  3 ลักษณะคือ 

  2.5.1 การสังเคราะห์ข้อความ (production of unique communication) เป็น

ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อความโดยสื่อ หรือโดยการพูด การเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ หา

ข้อยุติบางประการ เช่น สามารถแต่งเรื่องราวหรือบทกลอนได้โดยไม่ลอกเลียนใคร สามารถวาดภาพ

โดยอาศัยจินตนาการของตนเองได้ เป็นต้น 
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  2.5.2 การสังเคราะห์แผนงาน (production of plan, or proposed set of operation) 

เป็นความสามารถในการก าหนดแนวทางวางแผน ออกแบบ เขียนโครงงานหรือโครงการต่างๆ 

ล่วงหน้าขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับข้อมูลและจุดมุ่งหมายที่วางไว้ เช่น เขียนโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ วางแผนจัดกิจกรรมวันเด็กได้ เป็นต้น 

  2.5.3 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ (derivation of a set of abstract relations) เป็น

ความสามารถในการน าเอานามธรรมย่อยๆ มาจัดระบบของข้อเท็จจริงหรือส่วนประกอบมา

ผสมผสานให้เป็นสิ่งส าเร็จรูปหน่วยใหม่ที่แปลกไปจากเดิม เกิดเป็นเรื่องราวใหม่ เป็นทฤษฎี        

กฎ สมมติฐาน หรือสูตรขึ้น เช่น ให้ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับปัญหาที่มีสาเหตุและผลของเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นได้ เมื่อก าหนดข้อเท็จจริงหรือเงื่อนไขของเรื่องราวให้ แล้วสมมติฐานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สามารถหาข้อยุติหรือข้อสรุปของเรื่องนั้นในแง่มุมต่างๆ ได้ 

 2.6 การประเมินค่า (evaluation) เป็นความสามารถในการพิจารณาตัดสินหรือลงสรุป

เกี่ยวกับคุณค่าของเนื้อหา และวิธีการต่างๆ โดยอาศัยเกณฑ์และมาตรฐานที่วางไว้ แบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะคือ 

  2.6.1 ประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน (Judgment in terms of internal evidence) 

เป็นความสามารถในการตัดสินเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยใช้เนื้อหาสาระในเหตุการณ์นั้นเป็น

เกณฑ์ในการตัดสิน เช่น อ่านเนื้อเรื่องแล้วสามารถตัดสินได้ว่าตัวละครในเป็นคนดีเลวตามเนื้อเรื่อง

ที่ปรากฏนั้น การตัดสินพฤติกรรมของนักเรียนว่ากระท าถูกต้องหรือไม่ตามระเบียบของโรงเรียนนั้น 

เป็นต้น 

  2.6.2 ประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก (Judgment in terms of external criteria) 

เป็นความสามารถในการตัดสินเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยใช้เกณฑ์ที่ไม่ได้ปรากฏตามเนื้อ

เรื่องหรือเหตุการณ์นั้นๆ แต่ใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ซึ่งอาจเป็นเกณฑ์ตามหลักเหตุผลหรือ

เกณฑ์ที่สังคมหรือระเบียบประเพณีก าหนดไว้ก็ได้เช่น การตัดสินพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นโดยใช้

เกณฑ์วัฒนธรรมไทยว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการตัดสินโดยใช้เกณฑ์จิตวิทยาวัยรุ่น 

การตัดสินคุณค่าของวิชาบางวิชาตามสภาพสังคมปัจจุบัน ว่ามีคุณค่าเพียงใดกับการเรียนในยุค

ปัจจุบัน เป็นต้น 
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กล่าวโดยสรุป ความสามารถในพฤติกรรมด้านพุทธิพิสยัแสดงเป็นล าดับขั้นไดด้ังภาพ 

 

                         
                                     6.1 เกณฑ์ภายใน 
 6. การประเมินค่า             
                                     6.2 เกณฑ์ภายนอก 
                                     5.1 สังเคราะห์ข้อความ 
5. การสังเคราะห์                5.2 สังเคราะห์แผนงาน 
                                     5.3 สังเคราะห์ความสัมพันธ์ 
                                     4.1 วิเคราะห์ความส าคัญ 
4. การวิเคราะห์                  4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
                                     4.3 วิเคราะห์หลักการ 
 
3. การน าไปใช ้
 
                                     2.1 การแปลความ 
2. ความเข้าใจ                   2.2 การตีความ 
                                     2.3 การขยายความ 
 
                                     1.1 เร่ืองเฉพาะ                    1.1.1 ศัพท์และนิยาม 
                                                                            1.1.2 กฎและความจริง 
                                                                            1.2.1 ระเบียบแบบแผน 
                                                                            1.2.2 ล าดับขั้นและแนวโน้ม 
1. ความรู้ – ความจ า           1.2 วิธีด าเนินการ                  1.2.3 การจัดประเภท 
                                                                            1.2.4 เกณฑ ์
                                                                            1.2.5 วิธกีาร 
                                                                            1.3.1 หลกัวิชาและการขยายหลักวิชา 
                                     1.3 ความรู้รวบยอด               1.3.2 ทฤษฎีและโครงสร้าง  
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงล าดับของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสยั 

 

           ที่มา: พรรณพร น่วมส าลี. (2548). การพัฒนาสื่อสิ่งพมิพ์เพือ่การประชาสมัพนัธ์การใช้

บริการช าระเงินทางไปรษณีย์ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากดั. หน้า 23. 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ใน 4 โรงเรียน จาก 4 ภาค เฉพาะระดับขั้นความรู้ - ความจ า (knowledge) ซึ่งหมายถึง ความ 

สามารถทางสมองในการทรงไว้หรือรักษาไว้ ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ที่บุคคลได้รับรู้ในสมองได้อย่าง

แม่นย า ดังนี้ คือ 

 (1) ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (knowledge of terminology) เป็นความสามารถในการ

บอกความหมายของค าและสัญลักษณ์ต่างๆ 

 (2) ความรู้เกี่ยวกับความจริง (knowledge of facts) เป็นความสามารถในการบอกกฎและ

ข้อเท็จจริงต่างๆ 

 (3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน (knowledge of conventions) เป็นความสามารถใน

การบอกรูปแบบ การปฏิบัติ หรือระเบียบที่เหมาะสมในการปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ 

 (4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ (knowledge of methodology) เป็นความสามารถในการบอก

กระบวนการและวิธีการสืบเสาะหาความรู้ในอันที่จะให้ได้มาของผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 

3.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  
 ความหมายของความพึงพอใจ 

 การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีการศึกษาตั้งช่วงก่อนสงครามโลก

ครั้งที่ 1 โดยเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ ยุโรป รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรื่องที่ส าคัญที่นิยมศึกษา

ได้แก่ การมุ่งตอบค าถามที่ว่าท าอย่างไรจึงจะเอาชนะความจ าเจและความน่าเบื่อของงาน และช่วง

ตอนต้นศตวรรษที่ 20 มีการเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ โดยการจ่ายอัตราค่าจ้าง  

การท างานเป็นรายชิ้น การมีช่วงเวลาในการพักจากการท างาน การท าให้งานมีความแตกต่าง

หลากหลายกันออกไป เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายไว้

ดังนี้ 

 “พึง” เป็นค าช่วยกริยาอื่น หมายความว่า ควร  เช่น พึงใจ หมายความว่าพอใจ ชอบใจ 

 “พอ” หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เต็มความต้องการ ถูกชอบ 

 ดังนั้น เมื่อน าค ามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายความถึง ชอบใจ ถูกใจตามที่ต้องการ 

 จนถึงปัจจุบันจากการส ารวจถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ “ความพึงพอใจ” ของ ออสกัมส์ 

(ฉัตรชัย คงสุข.2535: 20-22; อ้างอิงจาก Oskamps.1948: 174-175) พบว่า ความพึงพอใจมี

ความหมายอยู่ใน 3 นัย คือ 
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  1. ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ์ที่ผลปฏิบัติจริง ได้เป็นไปตามที่บุคคลได้

คาดหวังไว้ 

  2.ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความส าเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ 

  3.ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานได้เป็นไปตาม หรือตอบสนองต่อคุณค่าของ

บุคคล 

 จากความหมายทั้ง 3 นัยดังกล่าว Oskamps เห็นว่าได้น าไปสู่การพัฒนาทฤษฎีว่าด้วย 

ความพึงพอใจต่องาน 3 ทฤษฎีที่ส าคัญ คือ ตามความหมายแรกอยู่ในกลุ่มทฤษฎีความคาดหวัง 

(Expectancy Theories) ตามความหมายที่สองอยู่ในกลุ่มทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) 

และความหมายตามนัยที่สาม จัดอยู่ในทฤษฎีคุณค่า (Value Theories) 

 อุทัย หิรัญโต (2523: 272) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ท าให้ทุกคนเกิดความสบาย

ใจเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา และท าให้เกิดความสุข 

 อมร  รักษาสัตย์ (2522: 12) มีความเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นมาตรการ

อย่างหนึ่ง ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได้ เพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใช่สักแต่ว่าท า

ให้เสร็จๆ ไป แต่หมายถึงการให้บริการอย่างดีเป็นที่พอใจของประชาชน 

 วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ (2527: 31) กล่าวไว้ว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติใน

ทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความพอใจ  ในการปฏิบัติต่อสิ่งนั้น” 

 สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2532: 71) ให้ความหมายไว้ว่า “ความพึงพอใจ คือ อารมณ์ ซึ่ง

เป็นสภาวะของร่างกายในขณะที่มีความรู้สึกเกิดขึ้น” 

 ภิญโญ  สาทร (2537: 271-272) ได้สรุปความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจของบุคคลเป็นสิ่ง

ที่ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ได้รับ และในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ชอบ หรือ พอใจต่อองค์ประกอบ 

และสิ่งจูงใจในด้านอื่นๆ 

 หลุย  จ าปาเทศ (2533: 31) กล่าวไว้ว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการ (need) 

ได้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุขสังเกตได้จากสายตา ค าพูดและการ

แสดงออก” 

 ระวัง  เนตรโพธิ์แก้ว (2542: 187) อธิบายความพึงพอใจไว้ว่า เป็นสภาวะของการมี

อารมณ์ที่ดี เกิดขึ้นจากการประเมินเหตุการณ์แล้วมีความรู้สึกชอบด้วยความยินดีทั้งร่างกายและ

จิตใจ ท าให้มีความปลาบปลื้มและมีความสุขกายสุขใจ 
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 กาญจนา  อรุณสุขรุจี (2546: 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึง

พอใจหรือไม่  สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อ

ความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ  ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ

ของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

 

 การวัดความพึงพอใจ 

 เนื่องจากความพึงพอใจเป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมและค่อนข้างซับซ้อน จึงสามารถวัดได้

โดยทางอ้อมโดยวัดความคิดเห็นของบุคคลนั้นแทน ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้นจะต้อง

ตรงกับความรู้สึกที่แท้ทริงจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจได้ ฉะนั้น การวัดความพึงพอใจก็มี

ขอบเขตที่จ ากัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเกิดขึ้นถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่

ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของการวัด

โดยทั่วไป 

 ภณิดา  ชัยปัญญา (2541: 11) กล่าวว่า มีวิธีที่สามารถวัดความพึงพอใจได้ดังนี้ 

  1. การใช้แบบสอบถาม  โดยผู้ออกแบบสอบถามจัดท าแบบสอบถามเพื่อต้องการ

ทราบความคิดเห็น สามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก  หรือตอบค าถามอิสระ  ซึ่ง

ค าถามดังกล่าวอาจถามความพอใจในด้านต่างๆ 

  2.การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยตรงซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี

จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง 

  3.การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย

ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และสังเกต

อย่างมีระเบียบแบบแผน 

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดีใจ ยินดี

ของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ได้อย่างเหมาะสมเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ 
 4.1 ความหมายของส่ือส่ิงพิมพ ์

 สื่อสิ่งพิมพ์นับว่าเป็นสื่อหนึ่งที่น ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์การ เนื่องจากเป็นสื่อที่มี

หลักฐานอ้างอิงเป็นลายลักษณ์อักษร เชื่อถือได้ ให้รายละเอียดได้มาก และคงทนถาวร จึงเป็นที่นิยม

น ามาใช้เพื่องานประชาสัมพันธ์องค์การได้เป็นอย่างดี 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 1,191) ได้ให้ความหมายของ

สิ่งพิมพ์ หมายถึง “สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ 

แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะ

เช่นเดียวกัน” 

 นลินี  เสาวภาคย์ (2542: 141) ได้ให้ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ คือ “สิ่งที่ใช้ติดต่อสื่อสาร

ท าความเข้าใจกันด้วยการเขียน  โดยใช้การเขียนหรือพิมพ์ออกมาเป็นจ านวนมาก เพื่อแจกจ่ายให้

ผู้อ่านโดยทั่วถึงกัน ซึ่งอาจจัดท าออกมาในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น นิตยสาร วารสาร จุลสาร ใบปลิว 

แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ คู่มือ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น” 

 นันทา  วิทวุฒิศักดิ์ (2542: 197) ได้อธิบายความหมายของสิ่งพิมพ์ คือ “วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ 

สิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเป็นเล่มจากการตีพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ เป็นวัสดุเพื่อการอ่าน การศึกษาค้นคว้า 

การวิจัย เป็นต้น” 

 จากค าจ ากัดความดังกล่าวพอสรุปได้ว่า สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่มีการตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์

อักษร ทั้งนี้เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

 

 4.2 ประเภทของส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  วัฒนะ จูฑะวิภาศ (2541: 90-91) ได้แบ่งประเภทของสิ่งพิมพ์ ดังนี้ 

   1) ใบปลิว หรือ แผ่นปลิว (Leaflet) เป็นสิ่งพิมพ์แผ่นเดียว ไม่มีรอยพับ จะพิมพ์

หน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้ โดยทั่วไปมีขนาดกว้างยาวไม่แน่นอน 

   2) โปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร เป็นกระดาษหน้าแผ่นเดียว พิมพ์

หน้าเดียว หรือสองหน้า ทั่วไปจะมีขนาดกว้าง 31/4 นิ้ว ยาว 51/2 นิ้ว ใช้ส าหรับติดแสตมป์

ไปรษณียบัตร ส่งทางไปรษณีย์ เพื่อเพิ่มโฆษณาหรือแจ้งข่าววงการธุรกิจ ประหยัดกว่าใช้ซอง

จดหมาย 
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   3) แผ่นพับ (Folders) เป็นกระดาษแผ่นเดียว พับ หนึ่ง สอง สาม เมื่อกางแผ่นที่

พับออกไปจะเป็นแผ่นยาวๆ ปกติใช้ส าหรับโฆษณา ประกาศ หรือแจ้งกิจกรรม ประจ าเดือนเป็นการ

ประหยัดเพราะไม่ต้องเข้าเล่ม บางทีพับส่งทางไปรษณีย์ 

   4) โปสเตอร์ (Poster) เป็นสิ่งพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์งานแสดงหน้าเดียว 

   5) แผ่นโฆษณาตั้งโชว์ (Display poster) ส่วนมากพิมพ์บนกระดาษแข็ง ตั้งบน

เคาน์เตอร์ บางครั้งมีลักษณะเป็น 3 มิติ คล้ายปฏิทินตั้งโต๊ะ 

   6) แคตตาล็อก (Catalog) มีรูปแบบเหมือนอนุสาร แต่มีขนาดใหญ่กว่า และมี

จ านวนหน้ามากกว่าอนุสารมาก ปกนอกอาจเป็นปกแข็ง เนื้อในเป็นแผ่นๆ ร้อยห่วงก็มี                

มีภาพประกอบ แจ้งลักษณะรูปร่างของสิ่งที่จะขาย (ส่วนมากใช้ส าหรับโฆษณาสินค้า) 

   7) อนุสาร (Booklet) เป็นรูปแบบเล่มบางๆ เย็บริมทางด้านซ้ายมี 8 หน้าขึ้นไป 

ปกติจะมีปกและขนาดของเล่มเล็กพอสมควรหรือขนาดกระเป๋า (pocket side) เหมาะส าหรับใช้เป็น

สื่อแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

   8) จุลสาร (Pamphlet brochure) เป็นอนุสารขนาดใหญ่ส่วนมากใช้ตามองค์การ

และสถาบันต่างๆ ซึ่งมักจะพิมพ์เป็นหนังสืออนุสรณ์ประวัติสถาบัน เป็นต้น 

   9) วารสาร (Bulletin journal) เดิมใช้เป็นเอกสารแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในวงการ 

ธุรกิจ และการค้าที่ออกแบบอย่างสะดุดตา เช่น ข่าวจากผู้จัดการฝ่ายขาย พนักงานขาย เป็นต้น 

ส่วนใหญ่จะเป็นวารสารภายใน มีความหนา 4 หน้าขึ้นไป ขนาดกว้าง 8.5 นิ้ว สูงราว 11 นิ้ว เป็น

มาตรฐาน 

   10) สิ่งพิมพ์ที่ออกประจ า (Publication) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ขนาดต่างๆ 

หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ออกพิมพ์ประจ าโดยติดต่อกัน 

   11) หนังสือเล่ม (Book) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีหลายหน้า รวมเข้าเป็นเล่มด้วยวิธีการ

เย็บเชือก ไสกาว เย็บมุง ฯลฯ อาจเป็นปกอ่อนหรือแข็งก็ได้ ขนาดที่นิยมคือ 8 หรือ 16 หน้ายก 

 

 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ เอกสารแนะน า 

  เอกสารแนะน า (booklet) 

  เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีรายละเอียดของเนื้อหามากกว่าโปสเตอร์ มีประโยชน์ส าหรับการให้

ค าแนะน า เนื้อหาอาจจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และเอกสารแนะน าควรมีลักษณะดังนี้ 
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   1) รูปเล่มต้องน่าสนใจ 

   2) เนื้อหาง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

   3) ใช้สีสันที่สะดุดตา 

   4) เน้นความงามในลักษณะของการจัดหน้าที่ดูง่าย สวยงาม 

 

   ณรงค์ สมพงษ์ (2535: 125-126) ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อวัสดุสิ่งพิมพ์ 

ดังนี้ 

   ข้อดีของส่ือส่ิงพิมพ์ 

   สื่อวัสดุสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่มีมานานก่อนสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ ตั้งในยุคแรกๆ ของ

การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพราะสื่อสิ่งพิมพ์มีลักษณะที่ดี

อยู่หลายประการ คือ 

    1.กระบวนการในการผลิตวัสดุสิ่งพิมพ์สามารถท าได้หลายแบบ เปิดโอกาสให้

เลือกวิธีผลิตที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น เช่น พิมพ์เป็นเอกสารโรเนียวเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดหาก

ต้องการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นก็ใช้การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถเลือกพิมพ์เป็นขาวด าหรือสีกไ็ด้ 

    2.สามารถจัดพิมพ์ได้หลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ที่จะน าไปใช้ เช่น แผ่น

ปลิว จดหมายเวียน หรือเอกสารเผยแพร่ 

    3.สามารถใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ได้หลายๆทาง อาจใช้เป็นสื่อให้การศึกษาด้วยตัวเอง 

หรือใช้สนับสนุนสื่ออื่นๆ ก็ได้เช่น ใช้สิ่งพิมพ์ในการรณรงค์ สามารถเลือกจัดพิมพ์ให้มีระยะเวลาใช้

งานต่างๆ 

   ข้อจ ากัดของส่ือส่ิงพิมพ์ 

    1.วัสดุสิ่งพิมพ์มีความอ่อนบางและฉีกขาดง่าย 

    2.เก็บรักษายากเนื่องจากมีลักษณะ รูปทรง และขนาดแตกต่างกันมาก 

    3.การเก็บรักษาในระยะยาวส าหรับสิ่งพิมพ์จ านวนมากๆ ยากที่จะป้องกันให้

พ้นจากความเปียกชื้น ความร้อน และฝุ่นละออง 

    4.การพิมพ์ในระบบที่มีคุณภาพต้องใช้การลงทุนสูงมาก โดยเฉพาะการพิมพ์

ในระบบสี่สี 

    5.อาจมีปัญหาและอุปสรรคในการแจกจ่าย เนื่องจากวัสดุสิ่งพิมพ์ที่มีความ 

สัมพันธ์กับการขนส่ง ถ้าหากการขนส่งหนังสือพิมพ์ไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารด้วยวัสดุ

สิ่งพิมพ์ก็จะขาดตอนลง การใช้วัสดุสิ่งพิมพ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้หนังสือ ต้องอาศัยการออกแบบ
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สิ่งพิมพ์ที่มีความหมายและน่าสนใจ เนื่องจากผู้ที่จะใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ต้องใช้ความสนใจ และอาศัยเวลา

มากกว่าการสื่อสารด้วยสื่ออื่นๆ 

 

 4.3 กระบวนการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ 

  4.3.1 ความหมายของการออกแบบสิ่งพิมพ์ 

  การออกแบบสิ่งพิมพ์ (Graphic design) หมายถึง ลักษณะและรูปร่างที่แสดงออกโดย

การเขียน พิมพ์หรือการสร้างรูปร่างและลักษณะโดยวิธีการอื่นๆ โดยที่สามารถผ่านการรับรู้ ทางการ

มองเห็นเท่านั้น สื่อที่เสนอแนะจะเป็นงาน 2 มิติ และ 3 มิติ แต่การรับรู้ทางการมองเห็นภาพ เป็น

ลักษณะภาพ 2 มิติ คือกว้างและสูงแต่มีความรู้สึกว่ามีความลึก 

  4.3.2 จุดประสงค์การออกแบบสิ่งพิมพ์ 

  จุดประสงค์การออกแบบสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย 4 ส่วน (คนึง เพชรสมัย.2541: 3) คือ 

   1) เพื่อช่วยในการสื่อความ สิ่งพิมพ์ทุกชนิดผลิตขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายตัวอักษร 

ภาพประกอบ ตลอดจนลวดลายต่างๆ ที่พิมพ์ลงไปนั้นล้วนแต่มีความหมายอยู่ในตัว สิ่งพิมพ์จึงเป็น

สื่อที่จะน าสารไปยังผู้รับสารนี้จะถ่ายทอดไปยังผู้รับอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยูก่บั

การออกแบบ ดังนั้นการออกแบบที่ดีจะต้องช่วยให้สิ่งพิมพ์สื่อความหมายกับผู้อ่านได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   2) เพื่อดึงดูดความสนใจ ก่อนที่สิ่งพิมพ์จะสื่อสารกับผู้รับสารได้ จะต้องดึงดูด

ความสนใจจากผู้อ่านได้ก่อน เมื่อผู้อ่านเกิดความสนใจแล้วจึงจะติดตามเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในสิ่งพิมพ์

นั้น 

   3) เพื่ออ านวยความสะดวกในการอ่าน โดยการออกแบบให้อ่านง่าย สบายตา 

ค้นหาส่วนต่างๆ ได้ง่าย เพื่อให้ผู้อ่านอ่านได้นานโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้า เรื่องบางเรื่องแม้มีเนื้อหา

น่าสนใจ แต่ถ้าออกแบบไม่ดี เช่น ใช้อักษรตัวเล็กเกินไป ระยะบรรทัดถี่เกินไป ก็จะท าให้อ่านยาก 

อาจท าให้ผู้อ่านล้มเลิกความตั้งใจที่จะอ่านได้ เป็นต้น 

   4) สร้างบรรยากาศ การออกแบบที่ดีควรมีบรรยากาศให้สอดคล้องกับเนื้อหาเช่น 

เรื่องส าหรับเด็กก็ควรออกแบบให้มีสีสันสดใส ตัวอักษรไม่ควรเป็นทางการ ให้อารมณ์ที่สนุกสนาน

เพลิดเพลิน จึงจะดึงดูดใจเด็กได้ง่าย 
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  4.3.3 ขั้นตอนการออกแบบสิ่งพิมพ์ 

  กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์ (คนึง เพชรสมัย.2541: 4) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

   1) การคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดเพื่อค้นหาแนวทางใหม่ๆ เป็นการคิดอย่างมี

ระบบ มีการพัฒนาเป็นขั้นตอนไว้ดังนี้ 

    ก) ข้อก าหนด (Statement) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการคิด 

    ข) แจกแจงปัญหา (Isolation of statement) น าข้อมูลมาแจกแจงและวิเคราะห์ 

เงื่อนไขต่างๆ 

    ค) ข้อมูลเพิ่มเติม (Fact finding) เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อก าหนด 

    ง) รวบรวมความคิด (Ideal finding) น าข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมาตั้งสมมติฐาน

เพื่อคิดค้นแนวทางใหม่หลายๆ แนวทาง 

    จ) ขั้นฟักตัว (Incubation) น าแนวคิดที่ได้มาพิจารณา 

    ฉ) ขั้นนึกรู้  (Illumination)  เป็นการพัฒนาแนวคิดเดิมให้ชัดเจนขึ้นการนึกรู้

อาจเกิดขึ้นได้ฉบับพลันในระหว่างขั้นฟักตัวก็ได้ 

    ช) ขั้นประมวลความคิด (Combination) เป็นการรวบรวมความคิดในประเด็น

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ กลายเป็นแนวคิดใหม่ 

    ซ) ขั้นหาค าตอบ (Solution Finding) เป็นขั้นของการประเมินความคิดใหม่ที่

สร้างขึ้นมาว่าตอบสนองข้อก าหนดหรือไม่อย่างไร 

    ฌ) การตัดสินใจ (Decision Making) ตัดสินใจว่าจากค าตอบที่ได้ควรจะ

ด าเนินการต่อไปอย่างไร การตัดสินใจมีทางเลือกอยู่ 3 ทางคือ 

    ญ) ยกเลิกความคิดนี้ เพราะแก้ปัญหา 9 สมมติฐานไม่ได้ 

    ฎ) ลังเลเพราะไม่แน่ใจว่าค าตอบที่ได้จะแก้ปัญหาได้ ต้องกลับไปรวบรวม

ข้อเท็จจริงแล้วด าเนินการตามขั้นตอนใหม่ 

    ฎ) ต้องตัดสินใจด าเนินการต่อไป เพราะมั่นใจว่าค าตอบที่ได้สามารถแก้ 

ปัญหาได้ 

    ฐ) น าไปปฏิบัติ (Implementation) น าค าตอบที่ได้ไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน

ต่อไป 

   2) ขั้นตอนการออกแบบ เป็นขั้นตอนแตกต่างจากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 
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    ก) พิจารณาข้อก าหนด ในการออกแบบสิ่งพิมพ์มีที่มาจาก 2 แหล่ง ถ้าเป็น

งานรับจ้างออกแบบจะเป็นข้อก าหนดที่มาจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของงาน  แต่ถ้าสิ่งพิมพ์นั้นเป็นของ

ผู้ออกแบบเองข้อก าหนดที่เกิดขึ้นจะเป็นของผู้ออกแบบเอง กรณีหลังนี้นักออกแบบย่อมจะมีอิสระใน

การคิดสร้างสรรค์มากกว่าเพราะนักออกแบบเป็นผู้ก าหนดเอง ข้อก าหนดดังกล่าวอาจแบ่งเป็นกลุ่ม

คือ วัตถุประสงค์ เป็นกรอบส าหรับเริ่มต้นคิดสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ เนื้อหา เป็นเครื่องบ่งบอก

บรรยากาศของงานชิ้นนั้นๆ กลุ่มเป้าหมายเป็นจุดศูนย์กลางในการคิดสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ และ

งบประมาณและระยะเวลา คือข้อจ ากัดของงานออกแบบ 

    ข) เลือกกระบวนการผลิต กระบวนการผลิต ได้แก่ ระบบการพิมพ์ชนิดต่างๆ 

จ านวนสีที่พิมพ์ การพิมพ์แต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

ด้วย ดังนั้นจึงต้องเลือกการผลิตให้เหมาะสมกับงาน 

    ค) เลือกวัสดุ ต้องพิจารณาเป็นพิเศษคือลักษณะของกระดาษที่ต้องเหมาะสม

สอดคล้องกับข้อก าหนด 

    ง) ก าหนดขนาดและรูปเล่ม เป็นการพิจารณาที่ตัวชิ้นงานโดยเฉพาะค านึงถึง

กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์การพิมพ์ เช่น ถ้าเป็นหนังสือที่ต้องการให้พกพาสะดวก ก็ควร

ออกแบบให้มีขนาดเล็ก มีการเข้าเล่มและใช้ปกที่แข็งแรงทนทาน 

    จ) จัดหน้า เพื่อก าหนดรายละเอียดในส่วนต่างๆ ของทุกหน้าว่าจะจัดวาง

ส่วนประกอบต่างๆ อย่างไร ในทางปฎิบัติการจัดหน้ามี 3 ขั้นตอน คือ การสเกตช์ขนาดเล็ก การจัด

วางแบบหยาบ และการจัดวางแบบสมบูรณ์ 

    ฉ) จิตวิทยาในการออกแบบจากอิทธิพลของสี ซึ่งจะกล่าวโดยสรุปดังนี้ 

     - สีน้ าเงิน ให้ความรู้สึกสะอาด สุขุม นุ่มนวล 

     - สีแดง ให้ความรู้สึกมีพลังแสดงถึงความปรารถนาเป็นสีที่เด็กชื่นชอบ 

(โดยเฉพาะเด็กเล็ก) ถ้าผสมสีขาวเข้าไปด้วยจะช่วยลดความร้อนแรงกลายเป็นสีชมพู ให้ความรู้สึก

อ่อนหวาน 

     - สีเหลือง ให้ความรู้สึกสว่างเจิดจ้า แสดงถึงความเฉลียวฉลาด 

     - สีน้ าตาล ให้ความรู้สึกเกี่ยวกับพื้นดิน มั่นคง อบอุ่น 

     - สีเขียว ให้ความรู้สึกสงบเย็น มีชิวิตชีวา 

     - สีม่วง ให้ความรู้สึก ลึกลับ เก่าแก่ ขลัง 

     - สีด า ให้ความรู้สึกว่างเปล่า เป็นสัญลักษณ์ของความมืด ความตาย ใน

การออกแบบหากใช้สีด าเป็นพื้นจะช่วยให้สีอื่นเด่นขึ้น 
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     - สีขาว ให้ความรู้สึกสะอาดบริสุทธิ์ เหมาะที่จะใช้เป็นสีพื้นส าหรับจัดวาง

สีอื่นๆ ลงไป 

  4.3.4 หลักการจัดองค์ประกอบของทางศิลปะ 

  ในการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะของ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ทุกชนิดมีหลักการส าคัญที่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาร่วมกัน 6 ประการ ได้แก่ (วันชัย ศิริชนะ.2539 

: 253 – 255) 

   1) สัดส่วน (Proportion) 

   งานชิ้นแรกในการออกแบบสิ่งพิมพ์ก็คือ การก าหนดขนาดและสัดส่วนของงานที่

จะผลิตเพื่อเป็นแนวทางในการจัดวางองค์ประกอบย่อยอื่นๆ เช่น ข้อความ สัญลักษณ์หรือ

ภาพประกอบ เพื่อให้มีขนาด สัดส่วนที่พอเหมาะกับองค์ประกอบโดยส่วนรวม การก าหนดกรอบ

ขอบเขตหรือขนาดของสิ่งพิมพ์โดยให้มีส่วนสูงและความกว้างที่สัมพันธ์กันดี ก็จะท าให้สื่อสิ่งพิมพ์

นั้นดูน่าสนใจ สัดส่วนไม่เพียงแต่จะใช้ในการก าหนดขนาดความกว้างยาวของสิ่งพิมพ์เท่านั้นแต่

สามารถใช้ในการก าหนดสัดส่วนของขนาดองค์ประกอบย่อยๆ ในสิ่งพิมพ์ด้วยเช่นกัน 

   วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ (2540: 105) กล่าวว่า สิ่งดลใจในการก าหนดสัดส่วน

ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนภาพหรือชิ้นงานได้แก่ จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จากธรรมชาติ จากวัสดุสิ่งของมา

เป็นแนวคิดการสร้างสัดส่วนที่แปลกตาออกไปย่อมจะมีผลสะท้อนให้เกิดความน่าสนใจและชวนมอง

ยิ่งขึ้น 

   2) ความสมดุล (Balance) 

   ความสมดุลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ องค์ประกอบย่อยๆ ที่อยู่ในสิ่งพิมพ์ถูกจัดวางให้มี

น้ าหนักเท่ากัน ท าให้เกิดความรู้สึกที่สมดุลแก่ผู้ที่มอง น้ าหนักดังกล่าวเกิดขึ้นจากขนาด รูปร่าง สี 

และความเข้มจาง เป็นต้นว่าองค์ประกอบที่มีขนาดใหญ่จะดูมีน้ าหนักมากกว่าองค์ประกอบที่มีขนาด

เล็ก รูปทรงกลมจะดูน้ าหนักมากกกว่ารูปสี่เหลี่ยม และรูปทรงที่มีลักษณะแปลกๆ จะดูมีน้ าหนัก

มากกว่ารูปทรงกลมทรงสี่เหลี่ยม องค์ประกอบที่มีสีเข้มจะดูมีน้ าหนักมากกว่าองค์ประกอบที่มีสีจาง 

ดังนั้น เราจึงพบว่า องค์ประกอบที่มีขนาดเล็กแต่สีเข้ม จะดูมีน้ าหนักมากกว่าองค์ประกอบที่มีขนาด

ใหญ่แต่สีจาง องค์ประกอบของภาพของเราสมดุลหรือไม่นั้น ถ้าเป็นการพิจารณาในทางกายภาพ ก็

เหมือนกันกับที่เรานึกถึงการเล่นกระดานหกของเด็กอ้วนกับเด็กผอมนั้นเอง การที่จะท าให้เด็กทั้ง

สองอยู่ในภาวะสมดุลได้ ก็จะต้องให้เด็กอ้วนนั่งใกล้จุดหมุนมากกว่าเด็กผอม หลักการดังกล่าว

สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการจัดองค์ประกอบในงานการจัดสิ่งพิมพ์เช่นกัน แต่จุดสมดุลของภาพ 
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หรือที่เรียกว่า จุดตัดกลางสายตา (Optical Center) จะอยู่เหนือจุดกึ่งกลางของภาพ ซึ่งเป็นจุด

กึ่งกลางของเส้นทแยงมุม 

   องค์ประกอบของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะสมดุลซ้าย-ขวา เหมือนกันจะให้ความรู้สึก

ทางอนุรักษ์นิยม (ความเป็นเอกลักษณ์) ความมั่นคง ส่วนการจัดองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ที่มี

ลักษณะสมดุลซ้าย – ขวา ไม่เหมือนกันจะให้ความรู้สึกตื่นเต้นมากกว่า เนื่องจากมีองค์ประกอบที่มี

ลักษณะต่างๆ กันทั้งความเข้มและน้ าหนัก เช่น ในการท าสิ่งพิมพ์ส าหรับธนาคาร บริษัทประกันภัย 

หรือ สิ่งพิมพ์ก็ต้องการแสดงออกซึ่งความมีเกียรติเ ป็นที่เชื่อถือได้ จึงมักใช้หลักการจัดวาง ใน

ลักษณะสมดุลแบบ ซ้าย – ขวา เหมือนกัน ถึงแม้ว่าแบบสมดุล ซ้าย-ขวาไม่เหมือนกันจะดูน่าสนใจ

กว่าก็ตามการพิจารณาเลือกใช้จึงต้องพิจารณาเนื้อหาสาระของสารที่ต้องการสื่อความหมาย

ประกอบไปด้วย 

   3) ความแตกต่าง (Contrast) 

   ในการสื่อความหมายโดยทั่วไปย่อมต้องมีบางสิ่งที่ต้องการเน้นมากกว่าส่วนอื่นๆ 

ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความส าคัญแล้วยังท าให้น่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย การเน้นด้วยการสร้าง

ความแตกต่างให้เกิดขึ้นในสิ่งพิมพ์สามารถท าได้หลายวิธี กล่าวคือ การเน้นด้วยขนาด รูปร่าง ความ

แตกต่างของสี และทิศทาง 

   สีแบ่งได้เป็น 2 วรรณะ คือ วรรณะสีร้อน เช่น สีเหลือง สีส้ม ฯลฯ และวรรณะสี

เย็น เช่น เช่น สีเขียว สีน้ าเงิน สีม่วง ฯลฯ ความแตกต่างในวรรณะของสีช่วยเพิ่มความน่าสนใจและ

มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและประสาทตาอย่างมาก นอกจากนั้นสียังน าไปใช้ในการตกแต่งให้ดูน่าสนใจ

เน้นความเด่นชัดให้กับสิ่งพิมพ์ได้มากขึ้น 

   การจัดวางองค์ประกอบของภาพให้มีความแตกต่างของทิศทาง สามารถน ามาใช้

ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ผู้อ่านติดตามข้อความที่ต้องการสื่อความหมายด้วยการสร้างจุด

ปลายทางขึ้นในภาพ 

   4) ลีลา (Rhythm) 

   ลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่มีความซ้ าและต่อเนื่องเป็นระยะๆ และจากการ

เคลื่อนไหวซ้ าๆ กัน จะท าให้เกิดรูปร่าง ขนาด รูปลักษณะต่างๆ กันออกไป ในการจัดองค์ประกอบ

ของสื่อสิ่งพิมพ์ให้เกิดลีลาสามารถท าได้ 2 วิธี กล่าวคือ 
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   วิธีแรก ท าโดยการจัดวางองค์ประกอบให้เกิดรูปแบบที่ซ้ ากันและต่อเนื่อง อาจจะ

เป็นการซ้ ากันทางด้านรูปร่าง ความเข้มจางหรือสี เพื่อให้ผู้มองมองเห็นความคล้ายกันของ

องค์ประกอบได้ทันที และท าให้สายตาของผู้มองเคลื่อนไปตามต าแหน่งขององค์ประกอบที่ซ้ าๆ กัน 

ของภาพนั้น 

   5) ความมีเอกภาพ (Unity) 

   การน าเอาองค์ประกอบซึ่งลักษณะต่างๆ กันเข้ามาจัดวางเพื่อให้สื่อสิ่งพิมพ์สื่อ

ความหมายตามความต้องการนั้นจะต้องพิจารณาให้องค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีเอกภาพด้วย ความมีเอกภาพในการจัดวางองค์ประกอบ สามารถท าได้โดยการแบ่งกลุ่ม

องค์ประกอบ เช่น การจัดกรอบการวางภาพให้เคลื่อนกัน เป็นต้น 

   6) ความกลมกลืน (Harmony) 

   ความกลมกลืน หมายถึง ความพอดีพอเหมาะของส่วนประกอบต่างๆ ที่ประกอบ

กันขึ้นเป็นสิ่งพิมพ์ ซึ่งเมื่อส่วนประกอบต่างๆ มีลักษณะพอเหมาะพอดีแล้ว ก็จะท าให้เกิดความงาม 

มีความสัมพันธ์กัน และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความผสมกลมกลืนจะพบได้จากลักษณะของ

องค์ประกอบในทาง สี รูปร่าง และลักษณะของตัวอักษร เช่น ในหนังสือ 1 หน้า จะมีการใช้ตัวอักษร

ในสกุลเดียวกันตลอดทั้งหน้า แต่มีขนาดต่างกัน หรือเส้นหนา หนักเบาต่างกัน หรือตัวเอนตัวตรง 

ปะปนกันมากไป ก็จะท าให้เกิดลักษณะแตกต่างกันไปเป็นจุดๆ ไม่มีความสัมพันธ์และผสมกลมกลืน

กัน 

   จากหลักการทั้ง 6 ประการ ในการพิจารณาเพื่อการออกแบบและจัดวาง

องค์ประกอบทางศิลปะในงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นี้ เป็นหลักการพื้นฐานที่นักศึกษาจ าเป็นจะต้องท า

ความเข้าใจ และยึดเป็นหลักการส าคัญในงานออกแบบเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว เอกสารเย็บเล่มฯลฯ เพื่อให้เกิดสิ่งพิมพ์ที่ผลิตมี

ความสวยงามและสื่อความหมายได้ตรงตามความต้องการที่จะถ่ายทอดต่อไป 

  4.3.5 ขบวนการท างานออกแบบกราฟิก (Graphic Design Workflow) 

  ขบวนการท างานในการออกแบบนั้นครอบคลุมตั้งแต่เริ่มมีโจทย์ มีปัญหาให้ได้รับรู้ 

แก้ไขจนไปสิ้นสุดตอนส่งงาน ซึ่งขบวนการในการออกแบบกราฟิก มีดังนี้ 
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ภาพประกอบ 2 แสดงขบวนการท างานในการออกแบบกราฟิก 

 

           ที่มา: สุชลา จันทร์แจม่.(2550).การออกแบบสื่อสิ่งพมิพ์เพื่อส่งเสริมการขายธุรกิจสปาของ  

ธาราบุรีรีสอร์ท&สปา. หน้า 11. 

 

   1) การวิเคราะห์โจทย์ หลักการการวิเคราะห์โจทย์งานกราฟิกประกอบด้วย 4 

ส่วนดังนี้ 

    ก) What จะท างานอะไร? ต้องก าหนดเป้าหมายของงานที่จะออกแบบว่าจะ

ก าหนดให้ผลงานสื่อถึงอะไร (Inform) เช่น สื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อถึงทฤษฎีหรือหลักการ

และสื่อเพื่อความบันเทิง เป็นต้น 

    ข) Where ผลงานจะน าไปใช้ที่ไหน? เช่น งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ

ส่งเสริมการขายธุรกิจสปา ควรสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ ความประณีต ความสวยงาม และ

ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อใช้บริการ งานออกแบบผนังร้านหนังสือที่สยามสแควร์ที่เต็มไปด้วยร้านค้า 

แหล่งวัยรุ่นควรออกแบบให้มีสีสันฉูดฉาดสะดุดตามากกว่าร้านแถวสีลมซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นสถานที่

ท างาน 

    ค) Who ใครคือผู้ที่จะใช้ผลงาน? หรือกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย (User Target 

Group) เป็นเรื่องส าคัญที่สุดในการวิเคราะห์โจทย์เพื่อการออกแบบ เพราะผู้ใช้งานเป้าหมายอาจ

เป็นตัวก าหนดแนวความคิดและรูปลักษณ์ของงานออกแบบได้ เช่น งานออกแบบโปสเตอร์ส าหรับ

ผู้ใหญ่ เราต้องออกแบบโดยใช้สีจ านวนไม่มากไม่ฉูดฉาด และต้องใช้ตัวอักษรที่มี ขนาดใหญ่ รวมถึง

การจัดวางอย่างเรียบง่ายมากกว่าผู้ใช้ในวัยอื่นๆ 

    ง) How จะท าผลงานชิ้นนี้อย่างไร? การคิดวิเคราะห์ในขั้นสุดท้ายนี้เป็นการ

คิดที่รวบรวม การวิเคราะห์ที่มีมาทั้งหมดกลั่นออกมาเป็นแนวทาง 

   2) สร้างแนวคิดหลักในการออกแบบให้ได้ (Conceptual Design) งานที่ดีต้องมี

แนวความคิด (Concept) แต่ไม่ได้หมายความว่างานที่ไม่มีแนวความคิดจะเป็นงานที่ไม่ดีเสมอไป

งานบางงานไม่ได้มีแนวความคิด แต่เป็นงานออกแบบที่ตอบสนองต่อกฎเกณฑ์การออกแบบ

(Design Criteria) ที่มีอยู่ก็เป็นงานที่ดีได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่หากน าผลงานทั้งสองพิจารณา

เปรียบเทียบ อาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรมากมายนักในตอนแรก แต่เมื่อเราทราบว่างานชิ้น
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ที่หนึ่งมีแนวความคิดที่ดีในขณะที่อีกชิ้นหนึ่งไม่มี  ก็จะพบว่าผลงานที่มีแนวความคิดจะดูมีคุณค่า

สูงขึ้นจนเราเกิดความรู้สึกแตกต่าง 

   3) ศึกษางานหรือกรณีตัวอย่างที่มีอยู่แล้ว (Case Study) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

เป็นการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ออกแบบในงานต่อไปดังนั้น

การท ากรณีศึกษานับเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนตัวชี้แนะหนทางในการออกแบบหรือ

แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป แต่ไม่ควรติดกับรูปแบบที่ชื่นชอบมากเพราะอาจจะท าให้ติดกับ

กรอบความคิดติดกับภาพที่เห็นจนบางครั้งไม่สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  ออกมาได้ ซึ่งการติด

รูปแบบ หรือภาพมากเกินไปอาจจะซึมซับมาสู่งานต่อไป จนกลายเป็นการลอกเลียนแบบ 

   4) งานออกแบบร่าง (Preliminary Design) การออกแบบร่าง คือ การน า

แนวความคิดที่มีออกมาตีความเป็นแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เวลาท างานมักจะต้องสเก็ตงานด้วยมือออกมา

เป็นแบบร่างก่อน เพราะการสเก็ตจากมือ คือการถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในสมองให้เห็นสิ่งที่เป็นนามธรรม

ออกมาแบบเป็นรูปธรรม ความคิดออกมาจากสมองกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้จับต้องได้บนกระดาษ กา

รสเก็ตด้วยมืออาจไม่ได้สวยอะไรมาก แตท่ าให้สามารถสื่อความเข้าใจที่ชัดเจนได้และสิ่งที่สเก็ตนี้ถือ

ว่าแบบร่างที่จะน าไปออกแบบจริงต่อไป 

   5) ออกแบบจริง (Design) เป็นการพัฒนาจากแบบร่างที่มีอยู่ที่ผ่านการคัดเลือก

แล้วที่จะน าไปผลิตต่อไป โดยอาจจะเป็นการเขียนด้วยมือ (Freehand) หรือการน าไปออกแบบใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เช่น Photoshop Illustrator CorelDraw เป็นต้น การออกแบบถือได้

ว่าเป็นศาสตร์แห่งความคิด การแก้ไขปัญหาเพื่อสนองต่อจุดมุ่งหมายและน ากลับมาใช้งานได้อย่าง

“พึงพอใจ” ซึ่งความพึงพอใจ มีหลักเกณฑ์พิจารณา 3 ประเด็น คือ 

    ก) ความสวยงาม (Aesthetic) เป็นความพึงพอใจอันดับแรกที่สามารถสัมผัส

ได้โดยทั่วไปมนุษย์แต่ละคนต่างมีการรับรู้เกี่ยวกับความสวยงามและความพึงพอใจในได้ไม่เท่ากัน

ความสวยงามจึงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากและไม่มีกฎเกณฑ์การตัดสินใดๆ  ที่เป็นตัวก าหนด

ความแน่ชัดลงไป แต่เช่ือว่าผลงานที่มีการจัดองค์ประกอบที่ดี คนส่วนใหญ่จะเห็นว่ามีความสวยงาม

เหมือนกัน 

    ข) ประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Function) การมีประโยชน์ใช้สอยที่ดีเป็นสิ่งส าคัญ

มากในงานออกแบบทุกประเภท เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ ควรออกแบบเพื่อให้นั่งสบายการ

ออกแบบบ้าน ควรออกแบบให้ไม่รู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่อาศัยและหากเป็นงานกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์

ตัวหนังสือที่อยู่ในงานควรออกแบบให้เป็นสื่อที่อ่านง่าย เข้าใจชัดเจน เป็นต้น 
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    ค) แนวความคิดในการออกแบบที่ดี (Concept) แนวความคิดในการออกแบบ

ที่ดี หมายถึง หนทางความคิดที่ท าให้งานออกแบบที่ได้ตอบสนองต่อความรู้สึกพอใจ ชื่นชม เพื่อให้

ได้มาซึ่งคุณค่า (Value) อันเกิดจากการออกแบบงานจากแนวความคิดที่ดี ดังนั้นในการออกแบบสิ่ง

ใดก็ตาม นักออกแบบควรจะต้องสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้งานออกแบบนั้นจึงจะมีคุณค่าสมบูรณ์ 

มีประโยชน์และน ามาประกอบกันเพื่อให้เกิดความสวยงามและเกิดความ “พึงพอใจ” ในที่สุด 

 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คือ เอกสารแนะน า มีการออกแบบดังนี้ 

  

 การออกแบบและจัดหน้าจุลสาร 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2549: 94-95) กล่าวว่า จุลสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่จัดท า

ในรูปแบบของหนังสือที่มีความหนาไม่มาก มีการเย็บเล่ม ไม่มีวาระการออกเผยแพร่ที่แน่นอน 

 การจัดท าจุลสารมีจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ชี้แนะหรือชักชวนให้ผู้อ่าน

เกิดความรู้สึกคล้อยตาม โดยมีเรื่องราวที่ต้องน าเสนอหลายหลายต่อเนื่องกัน หรือเป็นเรื่ องราวที่

ต้องการภาพประกอบในการอธิบายการจัดท าอาจท าในลักษณะเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ การจัดท า

จุลสารควรท าเมื่อมีงบประมาณและระยะเวลาเพียงพอเนื่องจากต้องใช้ขั้นตอนและระยะเวลานาน

พอควรในการจัดเตรียมต้นฉบับ การเตรียมการพิมพ์ และการพิมพ์ คล้ายกับการจัดท าหนังสือเล่ม 

โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องจัดเตรียมภาพประกอบนอกเหนือจากเนื้อหา 

 โดยทั่วไปแบบจุลสารจะมีความคล้ายกับหนังสือเล่ม คือเป็นรูปแบบในแนวตั้งหรือ

แนวนอน แต่เนื่องจากมีจ านวนหน้าไม่มาก การเข้าเล่มอาจใช้วิธีการซ้อนหน้าคู่เข้าด้วยกัน แล้วเย็บ

บริเวณรอยพับด้วยลวดเย็บที่เรียกว่าการเย็บมุงหลังคา หรือ การเย็บอก ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวก 

รวดเร็ว และประหยัด แต่ถ้าเป็นจุลสารที่มีความหนา ก็ควรใช้วิธีการเข้าเล่มแบบ ไสสันทากาว เป็น

ต้น 

 การท าจุลสารมักนิยมจัดท าในขนาดเดียวกับหนังสือเล่ม คือ ขนาดแปดหน้ายก สิบหก

หน้ายก เอสี่ และเอห้า เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดกระดาษมาตรฐาน โดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือหลาย

สีก็ได้ 

 การออกแบบจัดหน้าจุลสารต้องค านึงถึงความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของหน้าซ้าย

และหน้าขวาไปพร้อมกันเนื่องจากผู้อ่านจะเห็นหน้าทั้งสองพร้อมกัน แม้จะเปิดอ่านทีละหน้า ไม่ว่า

ผู้อ่านจะถือจุลสารนั้นไว้กางอ่านในมือหรือกางอ่านบนโต๊ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้าคู่ตรงกลางเล่ม 

ซึ่งเป็นหน้าคู่ที่ใช้กระดาษแผ่นเดียวกัน ผู้ออกแบบจัดหน้าควรใช้ความยาวของหน้าคู่ให้เป็น
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ประโยชน์ เช่น อาจใช้แสดงภาพประกอบหรือแผนภูมิที่ต้องใช้เนื้อที่ในการน าเสนอมาก และไม่อาจ

แสดงให้เห็นทั้งหมดในหน้าเดียว หรือแสดงภาพประกอบขนาดใหญ่ เพื่อการโน้มน้าวหรือชักจูงใจ

ผู้อ่นเนื่องจากขนาดหน้าดังกล่าว สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อ่านมากกว่าหน้าเดี่ยว หรือหน้า

คู่ที่มิได้ใช้กระดาษที่ต่อเนื่องเป็นแผ่นเดียวกัน 

 นอกจากนี้ การออกแบบจัดหน้าจุลสารควรค านึงถึงความสอดคล้องและความเป็นเอกภาพ

ของรูปแบบตลอดเล่มตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย การใช้แบบและขนาดตัวอักษร ขนาด จ านวน 

และต าแหน่งของคอลัมน์ การใช้เนื้อที่ว่าง การเว้นขอบว่างโดยรอบข้อความ การใช้ภาพประกอบ 

การใช้สี และอื่นๆ 

 การออกแบบปกจุลสารควรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของงานและ

เนื้อหาภายใน ถ้าเป็นจุลสารที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นทางการ เช่น ในโอกาสครบรอบปีของการสถาปนา

องค์กรหรือหน่วยงาน รูปแบบหน้าปกควรเป็นระเบียบ เรียบร้อย ดูเคร่งขรึม จริงจัง หากพิมพ์สอดสี

ก็ต้องเลือกใช้สีสุภาพ ใช้กระดาษปกอย่างหนาและอาบมัน เป็นต้น แต่ถ้าเนื้อหาภายในมีลักษณะไม่

เป็นทางการ เช่น การจัดท าจุลสารเพื่อใช้เป็นที่ระลึกในการแข่งขั้นกีฬารื่นเริงแจ่มใส จึงควรใช้สีสัน

ที่สดใส โดยอาจเลือกใช้กระดาษที่มีคุณภาพปานกลาง เป็นต้น 

 ส่วนการออกแบบปกหลัง ปกในด้านหน้าและปกในด้านหลัง ขึ้นอยู่กั้บความต้องการของ

เจ้าของงานและเนื้อหาภายในด้วย ถ้าเนื้อหาภายในมีลักษณะเป็นทางการมาก ก็อาจจะปล่อยให้ปก

ในส่วนดังกล่าวว่าง การเลือกตัวอักษรในจุลสาร ควรใช้รูปแบบและขนาดที่อ่านง่ายมากกว่ารูปแบบ

ที่ดูสวยงาม 

 เนื่องจากการจัดท าจุลสารโดยทั่วไปมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผู้อ่านจึงต้อง

ใช้เวลาในการอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาจึงควรใช้แบบอักษรที่อ่านง่าย เพื่ออ านวยความสะดวก 

ความรวดเร็ว และความเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่าน จะช่วยท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกดี เป็นผลให้

สามารถโน้มน้าวชักจูงผู้อ่านให้คล้อยตามเนื้อหาที่ปรากฏในจุลสารได้ง่ายขึ้น 

 นอกจากนั้น การออกแบบจัดหน้าควรค านึงถึงช่วงบรรทัดหรือระยะห่างระหว่างบรรทัดที่

เหมาะสม รวมทั้งการเลือกใช้ความยาวของบรรทัดที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการกวาดสายตาของ

ผู้อ่านที่พอดี กล่าวคือไม่ยาวเกินไปจนผู้อ่านต้องเคลื่อนศีรษะตามในขณะอ่าน หรือสั้นเกินไปจนตอ้ง

ขึ้นบรรทัดใหม่บ่อยครั้งจนเกินไป 

 ความแตกต่างระหว่างสีของตัวอักษรและสีพื้นของกระดาษเป็นสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่มีผล

ต่อการอ่านง่าย ควรใช้ตัวอักษรสีเข้มบนกระดาษสีอ่อน เช่น ตัวอักษรสีด าหรือสีน้ าเงินขนกระดาษสี

ขาว ไม่ควรใช้ตัวอักษรสีเหลือง ชมพูหรือเขียวอ่อน บนกระดาษสีขาวหรือกระดาษสีอ่อน เพราะจะ
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ท าให้ความแตกต่างระหว่างตัวอักษรและพื้นกระดาษมีน้อยเกินไป ซึ่งถ้าต้องใช้เวลานานในการอ่าน 

ก็จะท าให้เกิดความระคายเคืองของสายตาได้ 

 ในกรณีที่มีภาพประกอบเนื้อหา ผู้ออกแบบจัดหน้าควรก าหนดขนาดของภาพและจัดวาง

ในต าแหน่งที่สวยงามและเหมาะสม สามารถช่วยให้การสื่อความหมายของข้อความสมบูรณ์ขึ้น เมื่อ

มองภาพรวมทั้งหน้าแล้วจะดูสวยงาม เป็นระเบียบมีความสมดุลอย่างพอเหมาะ มีสัดส่วนพอดีและดู

กลมกลืน อาจใช้ภาพตัดตก กล่าวคือให้ขอบภาพพ้นขอบกระดาษหรือขอบหน้าของจุลสาร หรือจัด

ส่วนภาพให้เห็นเฉพาะส่วนส าคัญของภาพ โดยตัดบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป 

 การออกแบบที่กล่าวไปทั้งหมดเป็นเพียงหลักการกว้างๆ ที่ผู้สนใจสามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษาวิธีการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ โดยอาจประยุกต์หลักการบางอย่างที่

ผู้ออกแบบเห็นว่า สอดคล้องกับลักษณะงานของตนเองมากที่สุด 

 การออกแบบที่ถือว่าประสบความส าเร็จ คือการออกแบบจัดหน้าที่เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ

และผู้ดู หรือผู้ใช้สิ่งพิมพ์เกิดความพอใจร่วมกันมากที่สุด 

 

 4.4 กระบวนการผลิดสื่อส่ิงพิมพ์ 

 สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ (2549: 143) ได้แบ่งภาพรวมของกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออกเป็น 

4 ดังนี้ 

  1.ขั้นตอนการวางแผนออกแบบและก าหนดแนวคิดในการจัดท า (Pre-prepress) คือ 

ขั้นตอนการออกแบบและการวางแผนการผลิต ซึ่งต้องพิจารณาถึง 

   1.1 ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปแล้วการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์หรืออาจเรียกว่า สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจก็ได้ องค์การควรก าหนดวัตถุประสงค์การจัดท า 

อาจจะเพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การ หรือเพื่อชี้แจงให้ข้อเท็จจริงแก้ไขความเข้าใจผิด 

ฯลฯ ในการจัดท าก็ต้องท าให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายจ าเป็น

อย่างยิ่งที่องค์การต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี เพื่อจะได้วางแผนการผลิตให้มีความสัมพันธ์

และตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี 

   1.2  ก าหนดเนื้อหา องค์การต้องก าหนดการเลือกเนื้อหาให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 
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    1.2.1 ศึกษาประเด็นหรือแก่นของเรื่อง ก่อนที่องค์การจะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง ควรพิจารณาวัตถุประสงค์ว่า เราจะผลิตสิ่งพิมพ์เพื่ออะไร หากเราต้องการผลิตสิ่งพิมพ์

เพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์การในเชิงบวก ประเด็นหรือแก่นของเรื่อง 

(Theme) ควรเป็นเรื่องที่องค์การต้องบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมรวมเป็นส าคัญ 

    1.2.2 ศึกษาเนื้อหาให้สอดคล้องกับลักษณะของสิ่งพิมพ์ การที่จะน าเอา

เนื้อหาไปบรรจุไว้ในสิ่งพิมพ์ที่เราจะผลิตนั้น ต้องพิจารณาด้วยว่า สิ่งพิมพ์ที่เราจะผลิตเหมาะสมกับ

ลักษณะเนื้อหาใด เช่น หากเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ ควรจะเน้นเนื้อหาที่เป็นข่าวและ

บทความ หากเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพับ ใบปลิว ก็ควรจะเป็นเนื้อหาสั้นๆ ที่สามารถให้ผู้อ่าน

เข้าใจได้โดยไม่ต้องอธิบายอย่างซับซ้อน เป็นต้น 

    1.2.3 ศึกษากลุ่มเป้าหมาย ในการผลิตสิ่งพิมพ์ผู้อ่านมีความส าคัญที่สุด 

ดังนั้น เนื้อหาที่เราจะบรรจุลงไปก็ต้องดูว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร มีทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบกับ

องค์การ ลีลาการเขียนภาษาที่ใช้ยากเกินกว่ากลุ่มเป้าหมายจะเข้าใจหรือไม่ 

    1.2.4 ระยะเวลาที่ใช้เผยแพร่ ในการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องพิจารณาว่า 

เนื้อหาที่น าเสนอนั้น มีระยะเวลาที่ใช้เผยแพร่ได้นานเพียงใด เพราะเนื้อหาบางเรื่องอาจใช้ได้เพียง

ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เช่น ถ้าเราต้องการเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมขององค์การซึ่ง

เป็นช่วงสั้นๆ ก่อนถึงเวลาจัดกิจกรรมนั้นเท่านั้น เมื่อกิจกรรมผ่านพ้นไปแล้ว เนื้อหาก็จะล้าสมัยไป 

ก็ควรจะเลือกสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่คงทนถาวรมากนักจะดีกว่า เพราะจะได้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก

เกินไป เพื่อดึงดูดความสนใจช่วงสั้นๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น 

   1.3 การวางแผนเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เป็นการวางแผนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ

งานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยเริ่มตั้งแต่ประชุมกองบรรณาธิการ เตรียมต้นฉบับ 

ออกแบบจัดหน้าระบบการพิมพ์ การจัดการหลังการพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องรู้ว่าในแต่ละ

ขั้นตอนจะต้องมีก าหนดเวลาอย่างไร มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างไร เพื่อใช้ในการควบคุมให้การผลิต

สิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นไปตามก าหนดเวลาที่จะออกสิ่งพิมพ์นั้น ดังตัวอย่างตาราง 
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ภาพประกอบ 3 แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมและวางแผนผลิตสื่อสิ่งพมิพ์ 

 

          ที่มา: สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2549). การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์. หน้า123. 

 

   ในการวางแผนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์  สิ่ งที่ องค์การนัก

ประชาสัมพันธ์ต้องพิจารณามี 3 ลักษณะด้วยกันคือ 

    1.3.1 ระบบการพิมพ์ ระบบการพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไป จะแบ่งตาม

ลักษณะแม่พิมพ์ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 

ประชุมผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 

เพื่อ 

ต้นฉบับ จัดเตรียม จัดการ วางแผนการผลิต 

ผู้เขียน/หรือ 

ผู้เรียบเรียง 

ผู้เขียน/หรือ 

ผู้เรียบเรียง 

ผู้เขียน/หรือ 

ผู้เรียบเรียง 

น าเข้าปรึกษากับทางโรงพิมพ์ 

เพื่อสอบเปรียบเทยีบราคา 

จัดหางบประมาณ 

ด าเนินการจัดจ้างและ

จัดพิมพ์ 

ก าหนดวัน/เวลา 

ใช้สื่อ 

ก าหนดระยะเวลาใน

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดเตรียม

ต้นฉบับไปจนถึงการ

ท างานของโรงพิมพ์ 

ก าหนดบุคลากร 

ผู้รวบรวมต้นฉบับ 

ผู้ออกแบบ 

ผู้รับผิดชอบ 

ติดต่อประสาน 

งานกับโรงพิมพ์ 
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     1) ระบบการพิมพ์พื้นนูน หมายถึง การพิมพ์ที่แม่พิมพ์มีส่วนที่จะใช้พิมพ์

เป็นภาพนูนสูงขึ้นจากพื้นแม่พิมพ์ ส่วนที่นูนสูงนี้เมื่อได้รับหมึกแล้วจะสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษ

ได้โดยตรง ซึ่งในปัจจุบันระบบการพิมพ์พื้นนูนมี 2 ระบบ คือ ระบบเลตเตอร์เพรสส์ ซึ่งใช้พิมพ์งาน

ได้ทุกชนิดตั้งแต่นามบัตร การ์ด หนังสือเล่ม มีค่าใช้จ่ายต่ า การแก้ไขข้อความท าได้ง่ายแต่เสียเวลา 

และระบบเฟลกโซกราฟี ซึ่งใช้พิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์ ไม่นิยมใช้พิมพ์หนังสือเพราะ

คุณภาพไม่ดี 

     2) ระบบการพิมพ์พื้นราบหรือระบบการพิมพ์ออฟเซต หมายถึง การพิมพ์

ที่ใช้แม่พิมพ์ ซึ่งส่วนที่เป็นภาพหรือตัวอักษรจะอยู่ในระบบเดียวกันกับส่วนที่เป็นที่ว่าง โดยส่วนที่

เป็นแม่พิมพ์จะรับน้ าได้ดี ส่วนที่เป็นภาพหรือตัวอักษรจะใช้สารที่รับหมึกได้ดีแต่ไม่รับน้ าง่าย เมื่อจะ

ท าการพิมพ์ เครื่องพิมพ์จ่ายน้ าให้กับแม่พิมพ์ก่อน จากนั้นก็จ่ายหมึก ส่วนที่เป็นภาพและตัวอักษรก็

จะรับหมึกไว้และส่วนที่ว่างก็จะไม่มีหมึกติด เพราะมีน้ าเคลือบไว้  แล้วจึงน าไปพิมพ์ การพิมพ์ระบบ

ออฟเซตนี้ใช้มานานแล้วในเมืองไทย เป็นที่นิยมกันมาก งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ งานพิมพ์ที่พิมพ์

จ านวนมาก และงานพิมพ์ 4 สี ใช้ระบบนี้เกือบทั้งสิ้น การพิมพ์หนังสือพิมพ์  นิตยสาร วารสารใน

เมืองไทยจะใช้ระบบนี้ทั้งสิ้น 

     3) ระบบการพิมพ์พื้นลึก หมายถึง การพิมพ์ที่แม่พิมพ์มีส่วนที่เป็นภาพ

เป็นร่องลึกลงไปจากพื้นผิวของแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นรูปทรงกระบอก ร่องลึกในแม่พิมพ์จะรับหมึกไว้ และ

จะมีแผ่นปาดหมึกท าหน้าที่ปาดหมึกส่วนเกินออกไปจากผิวบริเวณที่ไม่ใช่ภาพ ระบบการพิมพ์พื้น

ลึกนี้ มีหลายระบบใช้ส าหรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์วอล์เปเปอร์ เป็นส่วนใหญ่ และรวมไป

ถึงธนบัตร แสตมป์ เช็ค เป็นต้น 

     4) ระบบการพิมพ์ซิลก์สกรีนหรือพื้นฉลุลาย หมายถึง ระบบการพิมพ์ที่

แม่พิมพ์ท าด้วยสกรีนที่ท าด้วยเส้นใยละเอียดขึงดึงอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยม พื้นแผ่นสกรีนที่ท าด้วยเส้น

ใยถูกฉาบไว้ด้วยสารไวแสง เมื่อจะท าการพิมพ์ก็จะน าฟิลม์ต้นฉบับซึ่งเป็นเนกาทีฟไปอัดลงบนแผ่น

สกรีนนี้ โดยการฉายแสงอัลตราไวโอเลตความเข้มข้นสูงลงไปถูกส่วนที่เป็นภาพและตัวอักษร สาร 

ไวแสงที่เคลือบอยู่บนแผ่นสกรีนจะอ่อนตัวและถูกล้างออกไป แผ่นสกรีนจะเป็นรูสกรีนโปร่งตามภาพ

จากฟิลม์ต้นฉบับ ซึ่งท าให้หมึกสามารถผ่านออกได้ ส าหรับส่วนที่ไม่ใช่ภาพ สารไวแสงยังคงเคลือบ

อยู่จะปิดรูปสกรีนไว้ ท าให้หมึกผ่านไปยังวัสดุที่ใช้พิมพ์ไม่ได้ ระบบการพิมพ์นี้สามารถพิมพ์ลงบน

วัสดุไวแสงได้ทุกชนิด เช่น ผ้า ไม้ แก้ว โลหะ พลาสติก ต่อมาได้มีการพัฒนาจนสามารถพิมพ์

อัตโนมัติและใช้พิมพ์กระดาษติดผนัง โปสเตอร์ และสิ่งทอต่างๆ เป็นต้น 
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    1.3.2 กระดาษที่ใช้พิมพ์นอกเหนือจากขนาดของสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพนัธ ์

ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อันเป็นเรื่องที่องค์การ นักประชาสัมพันธ์จะต้อง

เป็นผู้ก าหนดแล้วคุณภาพ และชนิดของกระดาษที่จะใช้พิมพ์ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องระบุความต้องให้

โรงพิมพ์ทราบ โดยจะต้องดูให้เหมาะสมกับสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์แบ่ง

ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 

      1) กระดาษเคลือบผิว เรียกกันโดยทั่วไปว่า กระดาษอาร์ต มีผิวเรียบ

และขาว มีทั้งชนิดมันและชนิดด้าน เป็นกระดาษคุณภาพดี นิยมใช้กับงานพิมพ์ที่มีภาพมากๆ เป็น

ภาพ 4 สี ซึ่งจะท าให้ภาพที่ออกมามีความคมชัดสูง 

      2) กระดาษไม่เคลือบผิว ผิวกระดาษจะมีความเรียบน้อยกว่าแบบแรก 

ใช้กับงานพิมพ์ทั่วๆ ไป มีหลายชนิด เหมาะกับงานพิมพ์ในลักษณะต่างๆ คือ 

       1.กระดาษการ์ด เป็นกระดาษที่มีความแข็งมากกว่าปกติ มีหลาย

สี ใช้ส าหรับสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความทนทานมากกว่าทั่วไป เช่น ปกหนังสือ แผ่นโปสเตอร์ 

       2.กระดาษปอนด์ ใช้ในการพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ทั่วไป เนื้อ

กระดาษสีขาวไม่กลายเป็นสีเหลืองหรือกรอบง่าย นิยมใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องการความ

สวยงามมากนัก 

       3.กระดาษปรู๊ฟ เป็นกระดาษที่มีราคาถูก แต่คุณภาพไม่ดี บาง

คนเรียกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ ใช้ในการพิมพ์ที่ต้องการต้นทุนต่ า และไม่เก็บไว้นาน 

       4.กระดาษแอร์เมล เป็นกระดาษบาง ใช้งานพิมพ์ทั่วไปน้อย 

  2. ขั้นตอนการเตรียมต้นฉบับเพื่อการพิมพ์ (Prepress) ก็คือการเตรียมต้นฉบับ

ทั้งหมดเพื่อน าไปถ่ายทอดเป็นแม่พิมพ์ ในการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ ก็ตาม ผู้จัดท าต้องพิจารณา

เลือกระบบการพิมพ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของงานที่จะพิมพ์ เพราะจะท าให้สะดวก ประหยัด 

และรวดเร็วยิ่งขึ้น การเลือกใช้วัสดุการพิมพ์ เช่น กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ รวมไปถึงการจัดเตรียม

ต้นฉบับ ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในขั้นตอนที่ 1 สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์การ นักประชาสัมพันธ์ท างานได้

สะดวกและการติดต่อกับโรงพิมพ์จะคล่องตัวขึ้น 

   2.1 การวางแผนการผลิตและเตรียมต้นฉบับ โดยทั่วไปการวางแผนการผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นการก าหนดแนวคิดว่า จะด าเนินการผลิตให้มีความสมบูรณ์ที่สุด 

หลังจากที่เราได้ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนที่ 1 ทั้งหมดแล้ว เราก็มาท าการเตรียมต้นฉบับ ซึ่ง

เป็นหัวใจของการจัดพิมพ์ ต้นฉบับอาจอยู่ในรูปของลายมือหรือตัวพิมพ์ก็ได้ การเตรียมต้นฉบับที่
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สมบูรณ์จะช่วยท าให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และเป็นการรักษาคุณภาพของงานได้เป็นอย่างดี 

ต้นฉบับจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

    2.1.1 ต้นฉบับส่วนเนื้อหา ลักษณะของเนื้อหาที่ดีต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ด้าน

อักขระถูกต้องตามหลักภาษา ความชัดเจนของตัวพิมพ์ดีด ขนาดความกว้าง-ยาวของบรรทัด ทั้งนี้

เพื่อสะดวกต่อการเรียงพิมพ์ การตรวจปรู๊ฟ และการค านวณราคาจากโรงพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง 

    2.1.2 ต้นฉบับส่วนปก ปกและเนื้อในต้องมีความสัมพันธ์กัน การก าหนด

ลักษณะของภาพ ข้อความสี ขนาดความหนาของตัวเล่ม รวมไปถึงการวางต าแหน่งของรายละเอียด

ต่างๆ ทั้งหมดจะต้องชัดเจนและถูกต้อง 

    2.1.3 ต้นฉบับส่วนภาพ ภาพประกอบของสื่อสิ่งพิมพ์จะช่วยอธิบายเรื่องราว

ต่างๆ เสริมเนื้อความได้ดี โดยทั่วไปมักนิยมภาพลายเส้น ภาพขาวด า และภาพสี ภาพแต่ละ

ประเภทก็จะมีความต่างกัน องค์การ นักประชาสัมพันธ์ต้องเลือกภาพที่เหมาะสมกับลักษณะของสื่อ

สิ่งพิมพ์และงานพิมพ์ขององค์การ 

    ในการเตรียมต้นฉบับของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นไม่ว่าองค์การจะ 

เลือกการพิมพ์ด้วยระบบใดก็ตาม สิ่งที่ส าคัญต้องเตรียมเนื้อหาให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ 

ของการประชาสัมพันธ์องค์การ ดูความถูกต้องของเนื้อหา จ านวนเนื้อหาพอเหมาะกับขนาดของ

สิ่งพิมพ์นั้นหรือไม่ นอกจากนั้นต้องดูในส่วนของภาพที่จะน ามาใส่ไว้ในสิ่งพิมพ์ว่า มีความเหมาะสม

กับเนื้อหาเพียงใด ควรเลือกภาพลักษณะไหน เพื่อให้สิ่งพิมพ์ออกมามีคุณภาพสมบูรณ์ที่สุด 

   2.2 การบรรณาธิการ (Editing) คือ การเตรียมการตรวจแก้ต้นฉบับ การเลือกเฟ้น

เรื่อง การเลือกตัวอักษร การพาดหัวและเขียนชื่อเรื่อง การใช้ภาพ การวางรูปแบบ ฯลฯ เพื่อน ามา

ลงพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ (ชวรัตน์ เชิดชัย.2519 : 2) การตรวจแก้ไขต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเป็นหน้าที่ของ

บรรณาธิการที่ต้องตรวจสอบแก้ไขก่อนที่จะส่งไปเรียงพิมพ์ ทั้งนี้เพราะต้นฉบับที่ได้มานั้น อาจจะยัง

มีข้อผิดพลาดในเรื่องต่างๆ ที่ผู้เขียนละเลย หลงลืม หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ข้อเท็จจริงที่เสนอมา

อาจผิลพลาด เนื้อหาบางตอนอาจมีข้อความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นอันอาจเป็นเหตุให้มีการฟ้องร้องกนั

ได้ หรือเนื้อหาถูกต้องแต่ใช้ภาษาไม่เหมาะสม เช่น ให้ภาษาปาก ภาษาสแลง ซึ่งไม่เหมาะสมกับ

รูปแบบของสื่อและกลุ่มผู้อ่าน การใช้ค าที่มีความหมายเดียวกันต่างๆ กัน จนท าให้ผู้อ่านเกิดความ

สับสน หรือมิฉะนั้นอาจจะเขียนในรูปแบบที่ผิดจากรูปแบบสากลทั่วไป หรือผิดจากรูปแบบของ

ส านักพิมพ์หรือผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ 
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   ดังนั้น การตรวจแก้ไขต้นฉบับที่สมบูรณ์ก็คือการท าหน้าที่ในการดูแลความถูกต้อง 

เรียบร้อยทั้งมวล ตลอดจนการตระหนกถึงกฎหมายจรรยาบรรณ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ

สังคม ผู้ตรวจแก้ไขต้นฉบับ (Rewriter) หรือบรรณาธิการจึงจ าเป็นต้องตรวจแก้ไขในส่วนของเนื้อหา

สาระ ส านวนภาษา และรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

วารสาร รวมทั้งสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจด้วย ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามลักษณะของ

สิ่งพิมพ์นั้นๆ 

   การตรวจแก้ไขต้นฉบับแตกต่างจากการพิสูจน์อักษร (proof reading) เพราะการ

ตรวจแก้ไขต้นฉบับจะครอบคลุมถึงความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อเท็จจริงในเนื้อหาของต้นฉบับ 

และการเรียบเรียงต้นฉบับให้เป็นล าดับต่อเนื่อง สามารถสื่อความหมายได้ดี ตลอดจนตรวจแก้การใช้

ภาษาที่ถูกต้อง ส่วนการพิสูจน์อักษรจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจแก้ไขการเขียน เช่น ตัวสะกด 

การันต์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาเป็นหลักส าคัญ 

  3. ขั้นตอนการพิมพ์ (Press) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทุกประเภท 

ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะ ประเภท รูปแบบ วัสดุที่ใช้พิมพ์ และกรรมวิธีที่แตกต่างกัน แต่สื่อสิ่งพิมพ์ทุก

ชนิดจต้องผ่านกระบวนการพิมพ์เหมือนกัน ซึ่งมีล าดับตอน ดังนี้ 

   3.1 การเรียงพิมพ์ (Computergraphic) การเรียงพิมพ์เพื่อท าต้นแบบที่เป็นอาร์ต

เวิร์กของการพิมพ์ออฟเซต ท าได้หลายวิธี เช่น พิมพ์ดีด เรียงพิมพ์โดยตัวโลหะ (เลตเตอร์เพรสส์) 

เรียงพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละวิธีก็มีความเหมาะสม คุณภาพ และราคาแตกต่างกันออกไป 

(วันชัย ศิริชนะ.2536 : 4) ดังนี้ 

    3.1.1 การเรียงพิมพ์ด้วยมือด้วยตัวเรียงโลหะ เป็นเทคนิคการเรียงพิมพ์ที่

เก่าแก่ที่สุดของการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะได้รับความนิยม

น้อยลงก็ตาม แต่ด้วยคุณสมบัติเฉพาะหลายอย่างที่ดี ก็ท าให้ยังมีความจ าเป็นตัวใช้อยู่  

    3.1.2 การเรียงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เป็น

การเรียงพิมพ์เพื่อน าไปท าต้นฉบับของการพิมพ์ออฟเซต มีคุณภาพพอใช้ได้ ราคาย่อมเยา มีการใช้

ในวงการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ในทางการค้ามีใช้บ้างแต่ไม่มากนัก 

    3.1.3 การเรียงพิมพ์ด้วยเครื่องเรียงพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือการเรียงพิมพ์ด้วย

แสง เป็นการเรียงพิมพ์เพื่อการน าไปท าเป็นต้นฉบับเพื่อการพิมพ์ออฟเซตหรือระบบการพิมพ์อื่นๆ 

ได้ ข้อดีของการเรียงพิมพ์วิธีนี้คือ รวดเร็ว มีตัวอักษรให้เลือกมากแบบมากขนาด สามารถท างาน

เรียงพิมพ์ได้มากกว่าการเรียงด้วยมือประมาณ 6-7 เท่า ข้อเสียก็คือ ตัวเครื่องและวัสดุที่ใช้ประกอบ 

เช่น กระดาษไวแสงและน้ ายา มีราคาแพง 



37 
 

   3.2 การจัดวางหน้า (Layout) หรือการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน (สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ. 2549: 163 -166) ดังนี้ 

    3.2.1 การก าหนดรูปแบบและขนาด เป็นการหารูปแบบเฉพาะตัวของสื่อ

สิ่งพิมพ์ที่จะออกแบบ เช่น การออกแบบสิ่งพิมพ์ที่มีรูปแบบเป็นนิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร แผ่น

พับ โปสเตอร์ เป็นต้น พร้อมกับขนาดของสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ 

    3.2.2 การท าแบบร่างหยาบ เป็นการแปลงรูปแบบความคิดจากข้อแรกสู่

รูปแบบที่มองเห็นได้ นิยมท าเป็นขนาดเล็กกว่าของจริง แต่ได้สัดส่วนทั้งรูปร่างและขนาด การท า

แบบร่างหยาบอาจท าหลายชิ้นและหลายแบบเพื่อให้เจ้าของงานเลือก โดยเลือกท าเฉพาะหน้าส าคัญ 

เช่น หน้าปก และหน้าที่ขึ้นบทใหม่ หรือเรื่องใหม่ 

    3.2.3 การท าแบบร่างสมบูรณ์หรือแบบร่างละเอียดเป็นการท าแบบร่างหยาบ

ให้มีลักษณะสมบูรณ์ขึ้น นิยมท าเป็นขนาดเท่ากับสิ่งพิมพ์ที่จะจัดท า และใช้กระดาษที่จะพิมพ์จริง 

โดยมีการก าหนดลักษณะ ขนาด และแบบตัวพิมพ์ หรือแบบตัวอักษรและภาพประกอบ โดยใช้

สัญลักษณ์แทนขนาดและช่วงบรรทัดหรือช่องว่างระหว่างบรรทัดของตัวอักษร นอกจากนี้ ยังมีการ

ก าหนดรายละเอียดและเทคนิคพิเศษอื่นๆ ในการจัดท า เช่น การก าหนดสี การก าหนดเปอร์เซ็นต์

เม็ดสกรีน และรายละเอียดอื่นๆ 

    3.2.4 การท าดัมมี่ (Dummy) เป็นการท ารูปแบบจ าลองของสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 

เพื่อใช้ควบคุมการพับและการจัดหน้า นิยมท าเป็นขนาดย่อส่วน ถ้าสิ่งพิมพ์ที่จะท ามีขนาดใหญ่ โดย

พับกระดาษให้มีลักษณะเป็นรูปสิ่งพิมพ์ที่จะจัดท า เช่น เป็นรูปหนังสือ สมุด แผ่นพับ เป็นต้น แล้ว

เขียนรายละเอียดของแต่ละหน้าลงไป ความละเอียดของดัมมี่ขึ้นอยู่กับความยากหรือความซับซ้อน

ในการจัดท าสิ่งพิมพ์ ถ้าเป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ขั้นตอนง่ายๆ การท าดัมมี่อาจเป็นแบบหยาบ แต่ถ้าเป็น

สิ่งพิมพ์ที่ใช้ความซับซ้อนในการจัดท า การท าดัมมี่ควรเป็นแบบละเอียดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ

ขั้นตอนทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสามารถสื่อความหมายได้ตรงกับผู้ออกแบบสิ่งพิมพ์ต้องการ 

   3.3 การจัดท าอาร์ตเวิร์ก (Art Work) กระบวนการจัดท าอาร์ตเวิร์กจะด าเนินการ

ต่อเนื่องมาจากการจัดวางหน้าหรือ การวางเลย์เอาต์เป็นการจัดท างานศิลป์โดยจัดวางองค์ประกอบ

ในหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ข้อความหรือตัวอักษร รูปภาพประกอบ กราฟิกต่างๆ มาจัดวางตามที่ได้

ก าหนดไว้ในเลย์เอาต์ ถือเป็นการจัดท าต้นฉบับจริงขึ้นก่อนที่จะส่งไปท าแม่พิมพ์นั่นเอง  
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   3.4 การพิสูจน์อักษร (proof reading) ในการพิสูจน์อักษรมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานอาร์ตเวิร์กก่อนส่งไปเข้าสู่กระบวนการจัดท าแม่พิมพ์ในขั้นตอน

ต่อไป การพิสูจน์อักษรเน้นในด้านความถูกต้องของการใช้ภาษา เช่น การสะกด การันต์ การเว้น

วรรคผิดที่ การพิมพ์ตัวอักษรผิดขนาด เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาความเรียบร้อยทั่วๆ ไปของชิ้นงาน 

เช่น การขึ้นย่อหน้าใหม่ การจัดวางรูปภาพประกอบเรื่อง และค าบรรยายภาพที่ตรงกับต าแหน่งที่

ก าหนดไว้ในขั้นการวางเลย์เอาต์ รวมทั้งการตัดค าระหว่างบรรทัด เพื่อจะได้แก้ไขก่อนส่งไปท า

แม่พิมพ์ เนื่องจากถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว การไปแก้ไขในขั้นแก้ไขแม่พิมพ์จะเสียค่าใช้จ่าย

สูงกว่ามาก  เพราะบางกรณีจะต้องถ่ายฟิลม์ใหม่หมด การพิสูจน์อักษรจึงนับเป็นขั้นตอนส าคัญต่อ

การจัดท าอาร์ตเวิร์กที่มีความถูกต้องสมบูรณ์แบบ 

   3.5 การท าแม่พิมพ์ (Printed Plate) เนื่องจากการพิมพ์ในปัจจุบันนิยมระบบการ

พิมพ์แบบออฟเซต ซึ่งท าการแม่พิมพ์เริ่มต้นตั้งแต่การน าชิ้นงานอาร์ตเวิร์กมาแยกสี เพื่อให้ได้ฟิลม์ 

แล้วน าไปถ่ายลงบนแผ่นสังกะสีเคลือบน้ ายาสารเคมี เพื่อให้เกิดรูปรอบตามต้นฉบับ ต่างกับการ

พิมพ์ในระบบเลตเตอร์เพรสส์ ซึ่งการท าแม่พิมพ์เป็นเพียงการน าบล็อคโลหะ เช่น ตัวอักษรที่มีการ

จัดท าไว้เรียบร้อยแล้วมาเรียงต่อกันตามต้นฉบับ 

   3.6 การตีพิมพ์ (Press) การพิมพ์ให้ได้คุณภาพดี ผู้จัดท าจะต้องค านึงถึงปัจจัย

ต่างๆ หลายประการ ได้แก่ การใช้วัสดุที่มีคุณภาพเหมาะกับงานและพิมพ์ได้ดี การใช้เครื่องพิมพ์ที่มี

สภาพดี ควบคุมได้ง่าย ช่างพิมพ์มีทักษะความช านาญในการพิมพ์ ในกรณีการพิมพ์สอดสี (พิมพ์ 4 

สี) การพิมพ์แต่ละสีจะต้องซ้อนทับตรงกัน มีรอยฉากตรงตามที่ก าหนด การพิมพ์มีการปล่อยหมึก

พิมพ์เข้มพอดี การถ่ายทอดภาพคมชัดเม็ดสกรีนไม่บวม สีของภาพถูกต้อง ชิ้นงานสะอาดเรียบร้อย 

หมึกแห้งเร็วดีไม่มีปัญหาเปรอะเป้ือน อย่างไรก็ตาม การพิมพ์จะมีคุณภาพที่ดีได้ผู้จัดพิมพ์ควรมี

ความรู้ความเข้าใจระบบการพิมพ์เป็นอย่างดี 

  4.ขั้นตอนหลังการพิมพ์ (Afterpress) เป็นกระบวนการหลังการพิมพ์เพื่อให้ได้สื่อสิ่งพิมพ์ 

ที่ส าเร็จรูปตามที่องค์การ นักประชาสัมพันธ์ได้ก าหนดหรือออกแบบไว้ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

   4.1 การเข้าเล่ม ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทใดๆ ก็ตามโดยทั่วไปแล้วสามารถท า

เล่มได้ 2 วิธี คือ  

    4.1.1 การท าเล่มแบบปกอ่อน เป็นการท าเล่มที่ใช้ปกที่มีหนักมากกว่าน้ าหนัก

ของกระดาษเนื้อในประมาณ 2 เท่า เช่น กระดาษอาร์ตที่สามารถจับปกงอโค้งได้  วิธีการเข้าเล่ม

แบบปกอ่อนท าได้หลายวิธีตามความเหมาะสมของงาน ได้แก่ เย็บมุงหลังคา เย็บสัน ไสกาว เย็บกี่ 

เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 4 แสดงลกัษณะการเขา้เล่มในรูปแบบต่างๆ 

 

           ที่มา: วันชัย ศิริชนะ. (2536). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจดัพิมพ์หนงัสือ. หน้า 6. 

 

    4.1.2 การท าเล่มแบบปกแข็ง เป็นการเข้าเล่มโดยแยกเนื้อในออกมาเย็บด้วย

การเย็บกี่  หรือไสสันกาวไว้ก่อน จากนั้นจึงน าไปเข้าปกที่เป็นกระดาษแข็งเบอร์ที่ต้องการ หุ้มด้วย

กระดาษอาร์ตที่ใช้พิมพ์ปก หรือหุ้มด้วยผ้าไหม ผ้าแล็กซีน หรือกระดาษสี แล้วน ามาเข้าเล่ม ปกติจะ

ก าหนดขนาดที่เนื้อใน ปกจะโตกว่าเนื้อในจากขนาดมาตรฐานประมาณ 2-5 มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้าน 

เพื่อป้องกันเนื้อในให้คงทน วิธีนี้จะได้หนังสือที่ต้องการความคงทนสูง แต่ต้นทุนการผลิตจะสูง

เพิ่มขึ้นกว่าการเข้าเล่มแบบปกอ่อนมาก 

 ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ 

นั้น ต่างก็มีกระบวนผลิตที่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งพิมพ์นั้นๆ จะต้องปรากฏชื่อเสียงและ

สัญลักษณ์ขององค์การ หน่วยงานด้วย และส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ เช่น จดหมายข่าว คู่มือ 

องค์การ นักประชาสัมพันธ์มักนิยมจัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์องค์การ ซึ่ง

กระบวนการในการผลิตต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายขององค์การเป็นส าคัญ 
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 4.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับส่ือส่ิงพิมพ์ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สื่อสิ่งพิมพ์ ผู้วิจัยได้รวบรวมและน าเสนอดังนี้ 

 จิรวรรณ  ตั้งจิตเมธี (2533: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวางแบบสิ่งพิมพ์ประเภท
ใบปิดโฆษณา ผลการวิจัยพบว่า สิ่งพิมพ์ในสมัยก่อนจะมีการวางแบบที่เรียบร้อย เน้นการให้
ข่าวสารเพียงอย่างเดียวไม่ค านึงถึงการดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์มักจะเป็น
ตัวอักษรที่มีขนาดใกล้เคียงกันหมด ไม่เน้นข้อความมากนัก ท าให้สิ่งพิมพ์ขาดจุดสนใจ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของสีสัน ยังไม่ได้ใช้คุณสมบัติอย่างเต็มที่นัก จนกระทั่งการวางแบบได้มีการพัฒนาให้มี
ลูกเล่นมากขึ้น มีการเน้นข้อความที่ส าคัญที่ต้องการบอกแก่ผู้อ่าน อาจเน้นโดยใช้สี ใช้ขนาด 
โดยเฉพาะการวางแบบที่มีการจัดองค์ประกอบเป็นอย่างดี สร้างความสนใจให้ผู้อ่าน มีการดึงสายตา
ของผู้อ่านไปยังส่วนต่างๆ ของหน้ากระดาษที่ผู้ออกแบบต้องการ มีบริเวณพักสายตาก่อนที่จะน า
ผู้อ่านไปสู่ข้อความอื่นๆ ต่อไป ปกติสิ่งพิมพ์ประเภทใบปิดโฆษณาจะสื่อข้อความที่ตรงจุดมากที่สุด 
เนื่องจากเวลาในการอ่านมีจ ากัด 
 การออกแบบสิ่งพิมพ์ประเภทใบปิดโฆษณาควรออกแบบให้น่าอ่าน คืออ่านง่ายและไม่
สะดุด ทฤษฎีการออกแบบควรให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้อ่าน 
 สิ่งต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแบบสิ่งพิมพ์ คือหลักการวางแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปที่ใช้ใน
สมัยก่อนการพัฒนา จนกระทั่งมีการพัฒนาการวางแบบสิ่งพิมพ์ให้น่าสนใจ นอกจากนี้ยังต้องทราบ
ในเรื่องของทฤษฎีสี รูปร่างลักษณะตัวพิมพ์และการใช้งาน เพื่อสามารถน ามาใช้ในการออกแบบได้
อย่างเหมาะสม 
 วิชาญ  ศิลป์วุฒยา (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวง ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ใช้บริการเป็นเพศชายร้อยละ 53.04 และเพศหญิงร้อยละ 46.96 มีอายุอยู่ในช่วง 20-40 ปี 

การศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี อาชีพรับราชการ อาชีพรองลงมา คือ นักธุรกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 10,000-20,000 บาท ความถี่ในการมารับบริการที่การไฟฟ้านครหลวงเดือนละครั้ง ในด้าน

สภาพการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรู้จักและสนใจแผ่นพับ วารสาร และโปสเตอร์มาก 

เนื่องจากมีเนื้อหาสาระน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่ายและมีรูปภาพสวยงาม และสามารถน าไปใช้เป็น

ประโยชน์กับตัวเองได้โดยตรง โดยสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์

มากที่สุดคือ แผ่นพับ ส่วนแผ่นปลิวและโปสเตอร์มีประสิทธิภาพรองลงมา ในด้านความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์ในด้านเนื้อหาสาระและรูปแบบ ผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจในโปสเตอร์ 

และแผ่นพับมาก ส่วนเนื้อหาสาระด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจ

มาก ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเห็นควรให้ปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์ในด้านเนื้อหาสาระ วิธีการเขียน 

รูปแบบ รูปเล่ม และแจกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ให้ทั่วถึง ส่วนสถานที่วางสื่อสิ่งพิมพ์ควรเพิ่มสถานที่วาง เช่น 
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สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ และร้านค้าเอกชน รวมทั้งเพิ่มสื่อสิ่งพิมพ์ให้เพียงพอ

กับผู้ใช้บริการด้วย 

 อโนทัย ประสาน (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์ของ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อ

การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง เรียนแผนการเรียน วิทย์-

คณิต ได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ที่โรงเรียนจากอาจารย์แนะแนว นักเรียนส่วนมาก

เคยได้รับสื่อโปสเตอร์ส าหรับสื่อแผ่นพับ สื่อแผ่นปลิว และ สื่อจดหมายข่าวเคยได้รับเป็นส่วนน้อย 

ความคิดเห็นในด้านรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ นักเรียนมีความเห็นว่าควรจัดวางในแนวตั้ง การจัดวาง

ข้อความพาดหัวด้านบน การจัดวางตราสัญลักษณ์ มีการจัดวางแบบด้านบนกึ่งกลางไว้ด้านหน้าของ

สื่อสิ่งพิมพ์ มีการพิมพ์ 2 สีขึ้นไป มีภาพประกอบและตัวอักษร จัดวางคอลัมน์เดียว ตัวอักษรมีขนาด 

16 พ้อยท์ แบบ JasmineUPC เป็นลักษณะตัวหนา และตรง ตัวเลขเป็นแบบอารบิค ในด้าน

ภาพประกอบของสื่อสิ่งพิมพ์ทั้ง 4 ประเภท ส่วนมากจะเป็นภาพถ่ายสี ในด้านคุณภาพของข้อมูล

นักเรียนมีความคิดเห็นว่าควรมีชื่อสถาบัน ในด้านคุณภาพการพิมพ์นักเรียนมีความคิดเห็นว่า 

ภาพประกอบมีความคมชัด 

 พรรณพร  น่วมสาลี (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ

การประชาสัมพันธ์บริการช าระเงินทางไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า  

  1.ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกราฟิก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

บริการช าระเงินทางไปรษณีย์ ประเภทแผ่นภาพและแผ่นพับ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในภาพรวม  มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

  2.ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ที่ดูสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์บริการช าระเงินทาง

ไปรษณีย์ประเภทแผ่นภาพและแผ่นพับ มีความรู้สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

  3.ผู้ใช้บริการไปรษณีย์มีความพึงพอใจสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์บริการช าระ

เงินทางไปรษณีย์ประเภทแผ่นภาพและแผ่นพับ อยู่ในระดับมาก 

 ลินดา  เพ่งสุวรรณ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อสิ่งพิมพ์ 

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในอาคารกรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าโปสเตอร์และ    

สติกเกอร์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมส าหรับการส่งเสริมพฤติกรรมประหยัดพลังงานในอาคารส าหรับ

นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนั้นจึงท าการผลิตโปสเตอร์ 2 

รูปแบบและสติ๊กเกอร์ 3 รูปแบบ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในอาคารขึ้น และจาก
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การทดสอบสมมุติฐานพบว่า การได้รับสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานใน

อาคาร ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในอาคารโดยเฉลี่ยเพิ่มมาก

ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สามารถท าให้ทัศนคติในการประหยัดพลังงานใน

อาคารโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สุภาพร  พงษ์โพธิ์เจริญ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์

เพื่อการส่งเสริมการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย

พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 17.8 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่ง

ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการปลูกมันส าปะหลังจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รองลงมาจากผู้น า

เกษตรกรในหมู่บ้าน 2) สิ่งจูงใจที่ท าให้เกษตรกรอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า แผ่นพับ เกษตรกรดู

ภาพประกอบเป็น อันดับแรก รองลงมาจะดูที่เนื้อหาสาระ ส่วนเอกสารแนะน านั้น เกษตรกรจะดูจาก

เนื้อหาสาระเป็นอันดับแรก รองลงมาดูที่ภาพประกอบ โดยที่ทุกคนมีความต้องการเนื้อหาสาระของ

สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการส่งเสริมการปลูกมันส าปะหลังในทุกเรื่อง 3) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้เกษตรกร

เกิดความพึงพอใจนั้น มีขั้นตอนการผลิต คือ (1) เลือกเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ ตามความต้องการ

ของเกษตรกร (2) เตรียมต้นฉบับรวมไปถึงการวางแผน การเขียน และการจัดภาพ โดยการตรวจ

เอกสารทางวิชาการการส่งเสริมการปลูกมันส าปะหลัง และน ามาเรียบเรียงจากเนื้อหาที่เลือกสรร

แล้ว (3) น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาตรวจสอบต้นฉบับ (4) ท าการทดสอบก่อนจัดพิมพ์   

(5) ด าเนินการจัดพิมพ์ตามกระบวนการทางเทคนิค และ (6) แจกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้พัฒนาให้กับ

เกษตรกร  4) จากการศึกษาความพึงพอใจในสื่อสิ่งพิมพ์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า เกษตรกรมีความพึง

พอใจในระดับมาก ในเรื่องของรูปแบบ ข้อมูล /เนื้อหาสาระของสื่อสิ่งพิมพ์ 5) เกษตรกรมี

ข้อเสนอแนะในเรื่องของแผ่นพับ ควรจัดท าแยกเป็นเรื่องๆ ไม่ควรอยู่รวมแผ่นเดียว ส่วนในเรื่องของ

เอกสารแนะน านั้น ควรมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก อีกทั้งต้องมีภาพประกอบที่เป็นรูปถ่ายที่มีความ

ชัดเจน เพื่อดึงดูดความสนใจ และจะท าให้ชวนอ่านมากยิ่งขึ้น 

 จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์เห็นได้ว่า สื่อสิ่งพิมพ์มีหลายรูปแบบ สามารถ
เลือกและออกแบบให้เข้ากับเนื้อหาที่ใช้ในการเผยแพร่ให้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีลูกเล่น 
ของการจัดองค์ประกอบ สี ตัวอักษร รูปภาพ ให้มีสวยงาม น่าอ่าน อีกด้วย 
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5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
 5.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพันธ์ มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Public Relations เรียกย่อๆ ว่า PR โดย 

Public หมายถึง ประชาชนหรือสาธารณชนหรือคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจร่วมกันหรือสิ่งเดียวกัน 

(สุไร  พงษ์ทองเจริญ. 2551: 638) ส่วน Relations หมายถึง ความสัมพันธ์ ซึ่งมีความหมายว่า

ความสัมพันธ์กับประชาชนหรือสาธารณชนที่ความเกี่ยวข้องกับองค์การ พจนานุกรม The World 

Book Dictionary (1979: 1, 683) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ คือ “กิจกรรมของ

หน่วยงาน องค์การ สถาบัน หรือบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อชนะใจประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมให้

ประชาชนได้เข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน 

องค์การ สถาบัน โดยการแพร่กระจายข่าวสารทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆ” 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 657) ได้ให้ความหมาย การ

ประชาสัมพันธ์ หมายถึง “การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน” 

 คัทลิปและเซ็นเตอร์ (Cutlip and Center. 1994: 4) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การประชาสัมพันธ์ 

คือ “การติดต่อเผยแพร่ข่าวสารนโยบายของหน่วยงานไปยังประชาชนทั้งหลายที่มีส่วนสัมพันธ์ 

ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางตรวจสอบความคิดเห็น ความรู้ และความต้องการของประชาชนให้

หน่วยงานหรือองค์การทราบ เพื่อสร้างความสนับสนุนอย่างแท้จริงให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย” 

 สะอาด  ตัณศุภผล (2527: 137) ให้ค าจ ากัดความว่า การประชาสัมพันธ์ คือ “วิธีการของ

สถาบันอันมีแผนการและการกระท าที่ต่อเนื่องกันในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับ

กลุ่มประชาชนเพื่อให้สถาบันและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และให้การ

สนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน  อันจะเป็นประโยชน์ให้สถาบันนั้นๆ ด าเนินงานไปได้ผลดีสมความ

มุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานส าคัญด้วย 

 วิรัช  ลภิรัตนกุล (2546: 21) ได้อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์ คือ “การเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างองค์การสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผล

ในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง 

 พรทิพย์  วรกิจโภคาทร (2545: 12) ได้อธิบายการประชาสัมพันธ์ หมายถึง “ความ

พยายามที่มีการวางแผนและเป็นการกระท าที่ต่อเนื่อง ในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิด จิตใจของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยการกระท าสิ่งที่ดีมีคุณค่าให้แก่สังคม เพื่อให้ประชาชนเหล่านี้เกิด

ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน กิจกรรม หรือสินค้าของหน่วยงาน  และเพื่อที่จะได้การสนับสนุนและ

ร่วมมือที่ดีจากประชาชนเหล่านี้ในระยะยาว” 
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 เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต (2528: 106) ให้ความหมายว่า เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีของ

หน่วยงานเพื่อให้เลือกใช้บริการได้ถูกต้อง  เพื่อสร้างความศรัทธา ค่านิยมให้เกิดขึ้นกับองค์กร   

อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร  สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 เจอร์กิน (Jerkin.1980: 1) ได้ให้ค านิยามว่า การประชาสัมพันธ์ประกอบขึ้นด้วยการสื่อสาร

ที่มีแบบแผนทั้งภายนอกและภายในระหว่างองค์การกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รวมทั้งความเข้าใจร่วมกัน 

 จากความหมายข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการด าเนินงานในการ

จัดการบริหารข้อมูลขององค์กรเพื่อสร้างเสริมเจตคติที่ดี เป็นที่รับรู้ของคนในองค์กรและนอกองค์กร 

น ามาซึ่งการให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ จากคนทั้งในและนอกองค์กร 

 

 5.2 จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป มีจุดมุ่งหมายส าคัญพอสรุปได้ 3 ประการ (ไชยยศ        

เรืองสุวรรณ.2522) คือ 

  1.เพื่อสร้างความนิยม (Positive Steps to Achieve Goodwill) จุดมุ่งหมายข้อนี้

ประกอบไปด้วยการเร่งเร้าเพื่อสร้างและธ ารงไว้ซึ่งความนิยมเลื่อมใส และศรัทธาจากกลุ่มประชาชน

ในนโยบาย ท่าที วิธีการด าเนินงานและผลงานทั้งหลายของสถาบัน เพื่อให้การด าเนินงานของ

สถาบันเป็นไปด้วยความราบรื่น สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สังคม 

  2.เพื่อรักษาชื่อเสียงมิให้เสื่อมเสีย (Action to Safeguard Reputation) จุดมุ่งหมาย 

ข้อนี้นับว่าเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญอีกข้อหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์กล่าวคือ เรื่องกิตติศัพท์ชื่อเสียง

ของสถาบันย่อมท าให้เป็นที่ยอมรับ และให้ความร่วมมือจากกลุ่มประชาชนทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับว่า  

ประชาชนมีความเข้าใจในสถาบันถูกต้องกว้างขวางมากน้อยเพียงใด หากประชาชนเข้าใจผิดย่อมจะ

น ามาซึ่งอุปสรรคทั้งหลายในการด าเนินงาน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเสมือนกระจกเงาของ

สถาบัน ในการพิจารณาข้อบกพร่องต่างๆ แล้วหาหนทางปรับปรุงแก้ไข เช่น การปรับปรุงแก้ไข

ระเบียบวิธีการหรือปฏิบัติต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือความไม่สะดวกแก่ประชาชน  

เป็นต้น จุดมุ่งหมายข้อนี้กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าเพื่อสร้างภาพพจน์หรือความเข้าใจที่ถูกต้องปราศจาก

มลทินให้แก่ประชาชนนั่นเอง 
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  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน (Internal Relationships) การด าเนินงานของ

สถาบันใดๆ ก็ตาม จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นหรือไม่เพียงใดนั้น  ความสัมพันธ์ของกลุ่ม

ประชาชนภายในสถาบันเป็นปัจจัยหรืออุปสรรคส าคัญอันดับแรกของสถาบัน กล่าวคือ หาก

ความสัมพันธ์ภายในสถาบันดี การด าเนินงานของสถาบันก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นแต่หาก

ความสัมพันธ์ภายในไม่ดีแล้ว นอกจากจะเป็นอุปสรรคของการด าเนินงานแล้ว ยังจะมีผลต่อ

ความสัมพันธ์กับกลุ่มประชาชนภายนอกสถาบันด้วย ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์

ประการที่สามนี้ จึงมีความส าคัญทั้งในแง่ของการบริหารภายในและการสร้างความสัมพันธ์กับ

ภายนอกด้วย 

 จุดมุ่งหมายทั้ง 3 ประการของการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมาข้างต้น จะชี้ให้เห็นแนวทาง

และวิธีการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวมานี้ ถึงแม้จะแยกออก  

เป็นข้อๆ แต่ก็ยากที่จะแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเมื่อปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กล่าวคือ ถ้าจะ

ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความนิยมเลื่อมใส และสนับสนุกการปฏิบัติงานของสถาบันให้ 

เกิดขึ้นแก่ประชาชนแล้ว สถาบันก็ย่อมจะต้องชี้แจงเผยแพร่ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความ

เข้าใจผิด และขณะเดียวกันในกลุ่มผู้ด าเนินงานในสถาบันในสถาบันก็จะต้องทราบนโยบาย มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงานของสถาบันด้วยนั่นเอง การ

ประชาสัมพันธ์จึงมีหลักการปฏิบัติ หรือมียุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปคล้ายคลึงกัน

เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้น 

 

 5.3 หลักการประชาสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพันธ์จะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องยืดถือ

หลักการเพราะเหตุว่างานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชน 

 นิวซัม; และคณะ (Newsom; & oters.1989: 4-5) ได้เสนอหลักการพื้นฐานที่ส าคัญ 10 

ประการ ของการประชาสัมพันธ์ คือ 

  1. การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่จะต้องด าเนินการอย่างจริงจัง  ไม่ใช่เป็นการสร้างภาพ  

ลวงตา การวางแผนประชาสัมพันธ์จึงต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยการก าหนด

นโยบายที่แจ้งชัด เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ 

  2. การประชาสัมพันธ์เป็นงานอาชีพที่มุ่งบริการ เพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน 

ไม่ใช่เป็นการแสวงหารางวัลส่วนบุคคล เงื่อนไขที่ใช้ต้องพิจารณาในการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก 
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  3. แผนงาน แนวนโยบาย และโปรแกรมต่างๆ ของการประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องได้รับ

การสนับสนุนจากประชาชนโดยรวม 

  4. การประชาสัมพันธ์จะเกิดผลดีได้นั้น ต้องเลือกใช้สื่อมวลชนให้เหมาะสมกับลักษณะ

ของสาธารณชนนั้นๆ 

  5. บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์นั้นถือได้ว่าเป็น บุคคลส าคัญที่จะเผยแพร่

งานประชาสัมพันธ์ได้โดยตรง 

  6. ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์จะต้องยืดมั่นในการวิเคราะห์ วิจัย เจตคติ ความคิดเห็น

ของสาธารณชน โดยมุ่งใช้วิธีการแบบสองทาง (Two ways communication) 

  7. ในการที่จะท าความเข้าใจข้อเรียกร้องของสาธารณชนนั้น จะต้องใช้วิธีการศึกษา

โดยค านึงถืงหลักวิชาการทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม และความรู้ว่าด้วยการ

ติดต่อสื่อสาร 

  8. งานวิจัยทางด้านการประชาสัมพันธ์จะต้องด าเนินงานโดยยึดมั่นในทฤษฎีจากสาขา 

วิชาการต่างๆ 

  9. นักประชาสัมพันธ์จะต้องมีความตื่นตัวในการที่จะต้องมุ่งอธิบายปัญหาให้กับ

ประชาชนได้เข้าใจก่อนที่ปัญหานั้นจะกลายเป็นปัญหาที่วิกฤติ 

  10. งานประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ของ

จริยธรรม 

 จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ทั้ง 10 ประการ ดังกล่าวนี้ แสดงให้ประจักษ์ว่างานประชาสัมพันธ์

เป็นงานที่ละเอียดอ่อน เพราะเป็นการสื่อความเข้าใจระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือบุคคลต่อกลุ่ม

บุคคล กระบวนการสื่อความเข้าใจจึงต้องอาศัยหลักวิชาการ โดยเฉพาะหลักจิตวิทยาเป็นเรื่องส าคัญ 

 

 5.4 ประเภทของกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ 

 ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น เราอาจแบ่งกลุ่มประชาชนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

(วิรัช ลภิรัตนกุล. 2546: 193 - 195) ได้แก่ 

  1. กลุ่มประชาชนภายใน (Internal Publics) 

  2. กลุ่มประชาชนภายนอก (External Public) 

  1. กลุ่มประชาชนภายใน คือ กลุ่มบุคคลที่เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ท างานใน

องค์กรสถาบัน มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับองค์กรสถาบันอย่างใกล้ชิด เช่น หากเป็นบริษัทธุรกิจ

ภาคเอกชน ก็ได้แก่บรรดาพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ภายในบริษัท  หากเป็นองค์กรของรัฐหรือ
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รัฐวิสาหกิจ ก็ได้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็นต้น กลุ่มประชาชนภายในดังกล่าวนี้นับว่ามี

ความส าคัญต่อองค์กร สถาบันมากเพราะหากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชาชนภายในเป็นไป

ด้วยดีราบรื่น กิจการขององค์การสถาบันนั้นก็ย่อมประสบความส าเร็จ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์

ภายในที่ดี ย่อมจะก่อประโยชน์และเอื้ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ให้แก่องค์การสถาบัน

อันเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการบริหารให้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งยังส่งผลผูกพันไปถึงการ

ประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กรอีกด้วย 

  2. กลุ่มประชาชนภายนอก คือกลุ่มประชาชนที่อยู่ภายนอกองค์กรสถาบัน อาจแบ่ง

ออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

   2.1 กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง ทั้งนี้อาจเป็นด้วยนโยบายหรือ

การด าเนินงานที่องค์กรต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนเหล่านี้ หรืออาจเกี่ยวข้องกันทางด้านผล 

ประโยชน์หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กรสถาบัน เช่น กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มนักวิชาการ  

กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มสื่อมวลชน เป็นต้น 

   2.2 กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น คือ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในละแวกเดียวกัน หรือ

ท้องถิ่นเดียวกันกับองค์กรหรือสถาบัน หรือสถานที่ที่สถาบันตั้งด าเนินกิจการอยู่ กลุ่มประชาชนใน

ท้องถิ่นนี้จึงมีลักษณะเป็นชุมชนท้องถิ่น (Community public) หรือชุมชนในละแวกใกล้เคียงหรือ

เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านกัน องค์กรสถาบันจ าเป็นจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประชาชนใน

ท้องถิ่นหรือชุมชนดังกล่าวนี้ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานและกิจการของตน 

   2.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป คือกลุ่มประชาชนอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น 

กลุ่มประชาชนทั่วไปเหล่านี้ แม้อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับองค์กรเหมือนอย่างกลุ่ม

ประชาชนภายใน แต่องค์กรสถาบันก็จ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไว้ เพราะการสร้างความเป็น

มิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีต่อประชาชนทั่วไปย่อมจะเป็นผลดีต่อองค์กรเอง และเราไม่อาจทราบ

ได้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าประชาชนทั่วไปเหล่านี้ อาจจะกลายมาเป็นประชาชนที่เราต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยตรงด้วยก็ได้หรือประชาชนทั่วไปเหล่านี้อาจจะให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์การสถาบนัทางออ้ม

ได้เช่นกัน 

 

 5.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

 กิรากร  อภิสรากรกุล (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผล

ต่อการยอมรับของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากร

ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ยอมรับสื่อประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
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สมมติฐานที่ตั้งไว้ มีเพียงระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชั้นปี 

และสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา มีการยอมรับสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การเปิดรับสื่อครั้ง

แรก ความถี่ในการเปิดรับสื่อ สถานที่ที่ติดตามข่าวสาร และระยะเวลาในการติดตามข่าวสาร และ

สาเหตุที่ติดตามข่าวสารที่มีความแตกต่างกัน แต่การยอมรับสื่อประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่าง 

 ประเภทและรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์พบว่า ประเภทและรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยอมรับสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่ ข่าว มสธ. โปสเตอร์ แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์

ประเภทสื่อ Electronics ได้แก่ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และ Internet โดยเป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 เนื้อหาของสื่อประชาสัมพันธ์  มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับสื่อประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า เนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการ

ยอมรับสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ดลนภา แว่วศรี (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

ส านักหอสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 

  1. การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารของ
ส านักหอสมุด และสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อการรับรู้ข่าวสาร 5 อันดับ คือ ป้ายประกาศ 
โปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ แผ่นพับ และเสียงตามสายภายในส านักหอสมุด ตามล าดับ  
  2. การรับรู้ข่าวสารผ่านแหล่งที่เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า นิสิตรับรู้ข่าวสาร
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและชั้นปี ไม่พบ
ความแตกต่างในทุกตัวแปร  
  3. การรับรู้ข่าวสารผ่านรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า นิสิตรับรู้ข่าวสาร โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและชั้นปี พบความ
แตกต่างในตัวแปรช้ันปี คือ นิสิตชั้นปีที่ 1 รับรู้ข่าวสารผ่านสื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่านิสิตชั้น
ปีที่ 3  
  4. การรับรู้เนื้อหาข่าวสารส านักหอสมุด พบว่า นิสิตรับรู้เนื้อหาข่าวสาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและชั้นปี พบความแตกต่างใน
ตัวแปรกลุ่มสาขาวิชา คือ นิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรู้เนื้อหาข่าวสาร 
มากกว่านิสิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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  5. ปัญหาการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ส านักหอสมุด พบว่า นิสิตมีปัญหา
การรับรู้ข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการรับรู้ข่าวสาร จ าแนกตาม
กลุ่มสาขาวิชาและชั้นปี ไม่พบความแตกต่างในทุกตัวแปร 
 จอย ทองกล่อมสี (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  การ

รับรู้ข่าวสาร และภาพลักษณ์ของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ใช้กลยุทธ์เชิงรับเป็นหลักและกลยุทธ์เชิงรุกเป็นรอง 

โดยก าหนดกลยุทธ์การประสานความร่วมมือ 

  2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ คือ  ปัญหาด้านโครงสร้าง

องค์กร, ปัญหาด้านบุคลากร, ปัญหาด้านการจัดระบบภายในหน่วยงาน,ปัญหาด้านข้อมูล และ

ปัญหาด้านนโยบายการจัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

  3. กลุ่มตัวอย่างข่าวสารเกี่ยวกับคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากที่สุด

จากสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ตเรียงตามล าดับ แต่เป็นการรับรู้ในระดับต่ า และการ

รับรู้ข่าวสารมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ คือ กลยุทธ์การใช้สื่อมวลชน (โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์) และสื่อเฉพาะกิจ คือ อินเตอร์เน็ต 

  4. ประชาชนที่มี เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ แตกต่างกัน มีการรับรู้

ข่าวสาร ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และปฏิบัติงานอยู่ในคณะแพทย์ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมีญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักปฏิบัติงานอยู่ในคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ 

แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารแตกต่างกัน 

  5. ภาพลักษณ์ของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เชิงบวก

และมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 เมลดา พาทีเพราะ (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนารายการวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัย
พบว่า ได้รายการวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ส านักงานคณบดี  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒที่มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดีมาก และผู้ใช้  
วีดิทัศน์มีความพึงพอใจมาก 
 ศรินทิพย์ วิริยะพากเพียร (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจ กรุงเทพ ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจ กรุงเทพ  ชลบุรี มีผลการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี และผู้ใช้มีความพึงพอใจมาก 
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 พรไพลิน โกมล (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศการประชาสัมพันธ์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพ
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
และผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาเว็บเพจ
ประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า เว็บเพจประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี      
มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ผู้วิจัยพบว่า  การ

ประชาสัมพันธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความนิยม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน

แล้วยังเป็นที่เผยแพร่ข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด การประชาสัมพันธ์จึงมีหลักการ

ปฏิบัติหรือยุทธ์ศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ โดยทั่วไปคล้ายคลึงกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ดังกล่าวข้างต้น 



บทที่ 3 

วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
 

 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3. การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  4. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

  5. สถิติที่ในใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

 

ขอบเขตกำรวิจัย 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จากทั่วประเทศ
จ านวน 407,390 คน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556)    
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 420 คน จากการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
 การค านวณผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างโดยยอมรับให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ร้อยละ 5 (0.05) 
 และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) โดย 
  ข้ันที่ 1 ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) สุ่มจังหวัดจากการแบ่งตาม
ภูมิภาค 4 ภูมิภาค  
  ข้ันที่ 2 ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Random Sampling) เพื่อสุมเลือกโรงเรียนจังหวัด
ละ 1 โรงเรียน  
  ข้ันที่ 3 ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Random Sampling) เพื่อเลือกสุ่มห้องเรียน
จ านวน 3 ห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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  ข้ันที่ 4 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) โดยให้ครูประจ าชั้น
สุ่มตัวอย่างแรกจากเลขที่ของนักเรียนในห้อง และตัวอย่างล าดับต่อมาให้เลือกจากการเพิ่มน าเลขที่
เดิมบวกด้วยช่วงที่เกิดจากการน าจ านวนนักเรียนในห้องทั้งหมดหารด้วย 35 ซึ่งเป็นจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการของแต่ละห้อง ท าการเลือกจนครบ 35 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการสุ่มได้คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ใน 4 โรงเรียน จาก4 ภาค คือ 
  1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั  จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนนกัเรียน 105 คน 
  2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ านวนนกัเรียน 105 คน 
  3. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวดับุรีรัมย์ จ านวนนักเรียน 105 คน 
  4. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวดัสงขลา จ านวนนักเรียน 105 คน 
 รวมเป็นจ านวนนกัเรียน 420 คน ที่จะตอบแบบประเมิน 
  
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

  1.สื่อสิ่งพิมพ์เพือ่การประชาสมัพันธภ์าควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษา- 

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ เอกสารแนะน า 

  2.แบบประเมินคุณภาพสื่อสิง่พิมพ์เพือ่การประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยทีาง

การศึกษา 

  3.แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอ่สื่อพิมพ์เพือ่การประชาสัมพนัธ์ภาควิชาเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

   

กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือที่ใชใ้นกำรวิจัย 
 การสร้างและหาคุณภาพเครือ่งมอืที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามขั้นตอน ดังนี ้

  1. การสร้างสื่อสิ่งพมิพ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษา-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เพื่อที่จะน ามาสร้างสื่อสิ่งพมิพ์ประชาสัมพันธ์ 

   1.2 ศึกษากระบวนการผลิตสื่อสิง่พิมพ์  

    1.2.1 ขั้นตอนการวางแผนออกแบบ 

    1.2.2 ขั้นตอนการเตรียมต้นฉบับเพือ่การพิมพ์ 

    1.2.3 ขั้นตอนการพมิพ ์
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    1.2.4 ขั้นตอนหลังการพิมพ ์

   1.3 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดจุดมุ่งหมาย และการ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความเหมาะสม 

   1.4 วิเคราะห์เนื้อหาของภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 

ตอน คอื 

    - แนะน ามหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

    -แนะน าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    - แนะน าหลักสูตร 

    - แนะน าแนวทางประกอบอาชีพ 

    - แนะน าการรับสมคัร 

   1.5 น าเนื้อหาไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาสารนพินธ์ และผู้เช่ียวชาญด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพจิารณาความถูกต้องและความชัดเจนของเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุง

แก้ไขกอ่นน าไปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ 

   1.6 น าเนื้อหาที่ได้ปรับปรุงมาจัดวางหน้า 

   1.7 เมื่อจัดวางหน้าได้แบบที่ต้องการจึงจดัท าเป็นต้นแบบร่าง  

   1.8 น าต้นแบบร่างไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 3 ท่าน (รายนาม

ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาตามภาคผนวก ง) ตรวจสอบความถูกตอ้งทางด้านรูปแบบและ

เนื้อหาภายใน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ และปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะดังนี ้

        - หน้าปก เพิ่มค าว่า คณะศึกษาศาสตร์  

    - หน้าที่ 1 เพิ่มค าว่า ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  

    -  หน้าที่ 2 แนะน าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่

สองจากล่างสุด ปรับให้จบที่ข้อความว่าปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

    -  ปรับรูปภาพในแต่ละหน้าให้สอดคล้องกับเนื้อหา 

    -  เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ที่หน้า 6 แล้วปรับสถานที่ติดต่อ ,Website 

, การเดินทางไปไว้บนปกหลัง 

   1.9 น าต้นแบบร่างที่ผ่านเกณฑ์ไปผลิตเป็นสือ่สิ่งพิมพ์พร้อมใช้งาน 

   1.10 น าสื่อสิ่งพิมพไ์ปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของสือ่

สิ่งพิมพ์  
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   2.การสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธภ์าควิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา ส าหรับผู้เช่ียวชาญ โดยแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ แบบประเมินคุณภาพดา้น

เนื้อหา และแบบประเมินด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

    2.1 ศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบประเมินด้านเนือ้หา และด้านเทคโนโลยี

การศึกษา 

    2.2 ศึกษาคุณสมบัติทีค่วรใช้ในการประเมนิทางด้านเนื้อหา ได้แก่ 

     -  ความสอดคลอ้งของเนื้อหากับจุดประสงค์ 

     -  ความถูกต้อง ความชัดเจน และความทันสมัยในการน าเสนอเนื้อหา 

    2.3 ศึกษาคุณสมบัติทีค่วรใช้ในการประเมนิทางด้านเทคโนโลยกีารศึกษา 

ได้แก่  

     -  รูปแบบ 

     -  การออกแบบและจัดวาง 

     -  การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ 

    2.4 สร้างแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาโดย

ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพือ่หาคณุภาพของสื่อพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ภาควิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับดังนี ้

    5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

    4 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพด ี

    3 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 

    2 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุงแก้ไข 

    1 คะแนน หมายถึง ใช้ไม่ได ้

    เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการประเมินใช้เกณฑ์ ดังนี ้

    4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

    3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพด ี

    2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 

    1.51 - 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุงแก้ไข 

    1.00 - 1.50 หมายถึง ใช้ไม่ได ้
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    ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพของสื่อพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาว่า ต้องมีค่าเฉลี่ยจากการประเมินตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงมีคุณภาพ
ดีขึ้นไป โดยผลจากการประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ       
3 ท่าน พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยด้านสัดส่วน (Proportion) ด้านสมดุล (Balance) ความมีเอกภาพ (Unity) และความ
กลมกลืน (Harmony) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านความแตกต่าง (Contrast) ลีลา (Rhytnm) 
และด้านเนื้อหา (Content) อยู่ในระดับดี 
   3.การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสื่อพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    3.1 ศึกษาเอกสารและสร้างแบบประเมินความคิดเหน็ 

    3.2 น าแบบประเมินความคิดเห็นที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา       

สารนิพนธ์  และผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและข้อแนะน าใน

การแก้ไขปรับปรุงแบบประเมินความคิดเห็น 

    3.3 น าแบบประเมินความคิดเห็นที่แก้ไขปรับปรุงไปให้ผู้ เชี่ยวชาญเพื่อ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

    3.4 น ำผลกำรตรวจสอบของผู้เชี่ยวชำญมำหำดัชนีที่สอดคล้อง ระหว่ำงข้อ

ค ำถำมกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index of Item – objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อค ำถำมที่มี

ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยข้อค ำถำมทั้ง 17 ข้อ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องมำกกว่ำ 

0.5 โดยข้อค ำถำมข้อ 2 ข้อ 5 ข้อ14 และข้อ 17 มีค่าค่ำดัชนีควำมสอดคล้องเท่ากับ 0.67 ส่วนข้อ

ค าถามอื่นๆ มีค่าค่ำดัชนีควำมสอดคล้องเท่ำกับ 1.00 ซึ่งข้อค ำถำมทั้งหมดถือว่ำมีควำมสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยในครั้งนี้ 

3.5 น าแบบประเมินความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนศึกษานารี จ านวน 30 คน  

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมิน โดยใช้สูตร ครอนบัค 

(Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.2539 : 200) พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน

ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.902 ซึ่งจัดว่าแบบประเมินฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นในระดับดีเหมาะสมที่จะ

น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
1. จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โรงเรียนละ 105 ฉบับส าหรับนักเรียน และนอกจากนี้ยังได้ส่งแบบประเมินความคิดเห็นให้กับครู
โรงเรียนละ 3 ฉบับ ทั้งนี้ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยได้เขียนค าอธิบายของการวิจัยและการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อตอบแบบประเมิน  

2. กลุ่มตัวอยา่งดูสือ่สิ่งพมิพ์ประชาสมัพันธท์ี่ผู้วิจยัสร้างขึน้ แล้วให้ตอบแบบประเมินความ
คิดเหน็ที่มีตอ่สื่อสิง่พิมพ์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด ทั้งนี้ใช้เวลาสองอาทิตย์ในการได้รับการตอบ
กลับของแบบประเมิน และอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 100 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลทีไ่ด้จากแบบประเมินความคดิเห็นที่มีตอ่รูปแบบสื่อสิ่งพมิพ์เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์ ผู้วิจยัน ามาหาค่า ( x ) และ S.D.  

 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดังนี้ 
 1. ค่าเฉลี่ย (Mean : x )  
 2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
  

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 
 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น       

ได้ผลการวิจัยที่น่าสนใจโดยรายละเอียดผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอ  ผลออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการ  

        ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง 

        การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รายละเอียดดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง

 การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ประเด็นการน าเสนอข้อมูลในส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 ผลจากการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเอกสารแนะน าในครั้งนี้ ท าให้ได้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ที่มีคุณภาพ สามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้แก่นักเรียน ครู และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในสื่อสิ่งพิมพ์แบ่งประเด็นการน าเสนอ ดังนี้ 
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1. แนะน าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.1  ปรัชญาภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.2  วิสัยทัศน์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.3  พันธกิจภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.4  ประวัติการก่อตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. แนะน าหลักสูตร 
2.1 แนะน าการรับสมัคร 
2.2 แนะน าแนวทางการประกอบอาชีพ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.2 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

4. สถานที่ติดต่อและการเดินทาง 

สื่อสิ่ งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเอกสารที่มีขนาด B5 ใช้กระดาษชนิดเนื้อมันวาวมีจ านวน        
8 หน้า การออกแบบโทนสีโดยเลือกใช้สีประจ ามหาวิทยาลัย คือ สีเทาและสีแดง ใช้ภาพ 
ประกอบการน าเสนอซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหา โดยเน้นภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง 
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 การประเมินคุณภาพส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ผู้วิจัยได้น าสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโดยตอบแบบประเมิน
คุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์ และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้ 

1. การประเมินคุณภาพส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

การพัฒนาและประเมินคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ      
3 ท่าน มีดังนี้ 
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ตาราง 1 ผลประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา   
       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับคณุภาพ 

1. สัดส่วน (Proportion) 4.83 0.19 ดีมาก 

1.1 การก าหนดขนาดของเอกสารแนะน ามีความ
เหมาะสม 

5.00 0 ดีมาก 

1.2 สัดส่วนกับพื้นที่ว่างมีความเหมาะสม 5.00 0 ดีมาก 
1.3 สัดส่วนกับโครงสีมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
1.4 สัดส่วนกับการจัดวางต าแหน่งภาพมีความ

เหมาะสม 
4.67 0.58 ดีมาก 

2. สมดุล (Balance) 4.58 0.42 ดีมาก 

2.1 การจัดองค์ประกอบภาพโดยรวมท าให้เกิด
ความรู้สกึมีความเคลือ่นไหวของภาพ 

2.2 โครงสีสร้างความรู้สกึสมดุล 
2.3 การจัดวางต าแหน่งขององค์ประกอบต่างๆ มีการ

แบ่งน้ าหนักของภาพให้อยู่ในสมดุลกนั 
2.4 การจัดวางตัวอักษรของขอ้ความหลักและข้อความ

รองมีความสมดุล 

4.00 
 

4.67 
5.00 

 
4.67 

 

0 
 

0.58 
0 
 

0.58 

ดี 
 

ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
3. ความแตกต่าง (Contrast) 

3.1 ก าหนดให้แต่ละส่วนมีความเข้มแก่ – อ่อนของสี
ไม่เท่ากันช่วยเนน้ให้เห็นความลึกความชัดของ
ภาพ 

3.2 การเน้นว่าส่วนใดเป็นส่วนส าคัญหลักและส่วนใด
ส าคัญรอง 

3.3 ภาพประกอบมีทิศทางในการช้ีแนะให้ติดตาม
ข้อความไปตามล าดับ 

4. ลีลา (Rhythm) 
4.1 การก าหนดให้มอีงค์ประกอบที่มีรูปแบบเดียวกนั

เรียงซ้ ากนัและต่อเนือ่งกันเป็นล าดับ 

4.22 
4.33 

 
 

4.33 
 

4.00 
 

4.44 
4.67 

 

0.19 
0.58 

 
 

0.58 
 
0 
 

0.19 
0.58 

ดี 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

ดีมาก 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับคณุภาพ 
4.2 ลีลาของภาพมีจุดมุ่งหมายของการเคลือ่นทีข่อง

ความสนใจจากองค์ประกอบหนึ่งไปยังอีก
องค์ประกอบหนึ่งตามทิศทางทีก่ าหนด 

4.3 การจัดองค์ประกอบของภาพและข้อความสร้าง
ความเชื่อมโยงของเนือ้หาไปอย่างมีจังหวะที่
เหมาะสม 

4.33 
 
 

4.33 

0.58 
 
 

0.58 

ดี 
 
 
ดี 

5. ความมีเอกภาพ (Unity) 5.00 0 ดีมาก 
5.1 การก าหนดรูปแบบของอักษรข้อความเป็นรูปแบบ

เดียวกันหรือคลา้ยคลงึกัน 
5.00 

 
0 

 
ดีมาก 

 
5.2 การจัดให้รูปแบบ ขนาดของภาพ ตัวอักษร และ

โครงสีประกอบเขา้กันเป็นภาพรวมแล้วมีความ 
สัมพันธ์ต่อกนัและกัน มองดูเหมอืนอยู่รวมกนั 

5.00 0 ดีมาก 
 
 

5.3 การจัดวางองค์ประกอบเป็นรูปแบบเดียวกัน 5.00 0 ดีมาก 
6. ความกลมกลืน (Harmony) 4.78 0.38 ดีมาก 

6.1 รูปทรงขององค์ประกอบต่างๆ แบบตัวอักษร  และ
สีมีความผสม ผสมกลมกลืน 

6.2 ความกลมกลืนท าใหภ้าพประกอบมีลกัษณะ
สวยงาม มองดูสบายตา 

6.3 ภาพรวมทัง้หมดสื่อความหมายได้ชดัเจน 
7. ด้านเนื้อหา (Content) 

7.1 ความชัดเจนถูกต้องของเนื้อหา 

5.00 
 

5.00 
 

4.33 
4.33 
4.33 

0 
  
0 
 

1.15 
0.58 
0.58 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 
ดี 
ดี 
ดี 

        
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.64 0.35 ดีมาก 

 
จากตาราง 1 ผลประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
(  = 4.64 S.D. = 0.35) โดยด้านสัดส่วน (Proportion) (  = 4.83 S.D. = 0.19) ด้านสมดุล 
(Balance) (  = 4.58  S.D. = 0.42) ความมีเอกภาพ (Unity) (  = 5.00 S.D. = 0) และความ
กลมกลืน (Harmony) (  = 4.78  S.D. = 0.38)  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านความแตกต่าง 
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(Contrast) (  = 4.22 S.D. = 0.19) ลีลา (Rhythm) (  = 4.44 S.D. = 0.19) และด้านเนื้อหา 
(Content) (  = 4.33 S.D. = 0.58) อยู่ในระดับดี 

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ คือ เสนอให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของ  
ผู้ที่จะศึกษาในแต่ละหลักสูตร อาทิ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ควรระบุให้ชัดว่าต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาใด หรือมีประสบการณ์การท างานในสาขาการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี 
เป็นต้น 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพเ์พื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

การประเมินความคิดเห็นที่มีสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 420 คน และนอกจากนี้ยังได้เก็บข้อมูลจากครู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 12 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตาราง 2  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ตอบแบบประเมิน  
 

ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

1) ชาย 126 30.00 
2) หญิง 294 70.00 

2. ท่านเคยได้รับข้อมูลเก่ียวกับภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

  

1) เคย 198 47.14 
2) ไม่เคย 222 52.86 

3. หากเคย ท่านได้รับข้อมูลจากช่องทางใด  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

1) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2) เว็บไซต์ต่างๆ 

59 
48 

14.05 
11.43 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ร้อยละ 
3) เอกสารแนะน า 140 33.33 
4) บุคคลแนะน า 39 9.29 
5) อื่นๆ 1 0.24 

 

จากตาราง 2 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 
420 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.00 และไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คิดเป็นร้อยละ 52.86 
ส่วนผู้ที่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ร้อยละ 47.14 นั้น ส่วนใหญ่
ได้รับข้อมูลจากเอกสารแนะน า คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร้อยละ 14.05 และเว็บไซต์ต่างๆ ร้อยละ 11.43  

 
ตาราง 3 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
      ศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา มศว 
4.19 

 
0.69 

 
มาก 

 

2. ความนา่สนใจของเนื้อหา 4.17 0.70 มาก 

3. การจัดวางหน้าแต่ละหน้ามคีวามสัมพนัธ์กนั 4.23 0.73 มาก 

4. สามารถเริ่มอ่านตรงส่วนใดก่อนก็ได้ 4.13 0.76 มาก 

5. ข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วน 4.04 0.76 มาก 

6. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาขอ้ความ 4.12 0.77 มาก 

7. ความชัดเจนของภาพ 4.26 0.74 มาก 

8. จัดวางต าแหนง่ภาพน่าสนใจ สะดุดตา 4.11 0.78 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 

9. ภาพมีความชัดเจน 4.21 0.76 มาก 

10. สีของภาพกลมกลืนกับเนือ้หาข้อความ 4.14 0.79 มาก 

11. ขนาดตัวอกัษร อ่านได้ง่าย ชัดเจน 4.22 0.75 มาก 

12. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.28 0.75 มาก 

13. รูปแบบตัวอักษร  สวยงาม 4.13 0.75 มาก 

14. สีของอักษรเดน่สะดดุตา 4.07 0.79 มาก 

15. มีความเหมาะสมกับเนื้อหาขอ้ความ 4.16 0.71 มาก 

16. การจัดวางเนื้อหาขอ้ความเหมาะสม 4.24 0.66 มาก 

17. มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อ 3.97 0.81 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.16 0.08 มาก 

 

จากตาราง 3 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นักเรียนมีความความคิดเห็นต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ในระดับมาก (  = 4.16  S.D. = 0.08) โดยมีความคิดเห็นระดับมาก
ที่สุดเกี่ยวกับความชัดเจนของตัวอักษร (  = 4.28  S.D. = 0.75) ส่วนประเด็นการมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก (  = 3.97  S.D. = 0.81) แต่เมื่อ
เทียบกับประเด็นอื่นถือว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าสุด 
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ตาราง 4 ข้อมูลทั่วไปของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีผู้ตอบแบบประเมิน  
 

ข้อมูลทั่วไปของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

1) ชาย 
2) หญิง 

 
5 
7 

 
41.67 
58.83 

2. ระดับการศึกษา   
1) มัธยมศึกษา - - 
2) ปริญญาตรี 10 83.33 
3) ปริญญาโท 2 16.67 
4) สูงกว่าปริญญาโท - - 

3. ท่านเคยได้รับข้อมูลเก่ียวกับภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  

1) เคย 3 25.00 
2) ไม่เคย 9 75.00 

4. หากเคย ท่านได้รับข้อมูลจากช่องทางใด  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

1) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 33.33 
2) เว็บไซต์ต่างๆ - - 
3) เอกสารแนะน า 3 100.00 
4) บุคคลแนะน า 1 33.33 
5) อื่นๆ - - 
 
จากตาราง 4 ข้อมูลทั่วไปของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 

12 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.83 ส่วนมากมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือระดับปริญญาโท ร้อยละ 16.67 และไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คิดเป็นร้อยละ 
75 ส่วนผู้ที่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ร้อยละ 25 นั้น ส่วนใหญ่
ได้รับข้อมูลจากเอกสารแนะน า คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
ศรนีครินทรวิโรฒ และบุคคลแนะน า คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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ตาราง 5 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ 
     ประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 

รายการประเมิน 
 

S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา มศว 
4.17 

 
0.39 

 
มาก 

 

2. ความนา่สนใจของเนื้อหา 4.08 0.90 มาก 

3. การจัดวางหน้าแต่ละหน้ามคีวามสัมพนัธ์กนั 4.58 0.51 มากทีสุ่ด 

4. สามารถเริ่มอ่านตรงส่วนใดก่อนก็ได้ 4.25 0.87 มาก 

5. ข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วน 4.00 0.43 มาก 

6. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาขอ้ความ 4.50 0.80 มาก 

7. ความชัดเจนของภาพ 4.83 0.39 มากทีสุ่ด 

8. จัดวางต าแหนง่ภาพน่าสนใจ สะดุดตา 4.75 0.62 มากทีสุ่ด 

9. ภาพมีความชัดเจน 4.83 0.39 มากทีสุ่ด 

10. สีของภาพกลมกลืนกับเนือ้หาข้อความ 4.75 0.67 มากทีสุ่ด 

11. ขนาดตัวอกัษร อ่านได้ง่าย ชัดเจน 4.50 0.52 มาก 

12. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.75 0.45 มากทีสุ่ด 

13. รูปแบบตัวอักษร  สวยงาม 4.50 0.52 มาก 

14. สีของอักษรเดน่สะดดุตา 4.00 0.74 มาก 

15. มีความเหมาะสมกับเนื้อหาขอ้ความ 4.25 0.62 มาก 

16. การจัดวางเนื้อหาขอ้ความเหมาะสม 4.17 0.39 มาก 

17. มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อ 3.50 0.90 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.40 0.37 มาก 
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จากตาราง 5 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ครูมีความความคิดเห็นต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ในระดับมาก (  = 4.40 S.D. = 0.37) โดยมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด
เกี่ยวกับความชัดเจนของภาพ (  = 4.83 S.D. = 0.39) และความชัดเจนของตัวอักษร  (  = 4.75  
S.D. = 0.45) ส่วนประเด็นการมีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อนั้นมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง (  = 3.50  S.D. = 0.90)  

 



 

 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น   

ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาสิ่งพิมพ์ประเภทเอกสารแนะน า และในขั้นตอนของการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทเอกสารแนะน านั้นได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและ

ความชัดเจนของเนื้อหาก่อนการทดลองใช้ และในขั้นตอนของการทดลอง ใช้ผู้วิจัยได้พัฒนา

เครื่องมือเพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์ฯ จ านวน 2 ฉบับ คือ 1) แบบประเมินคุณภาพ

สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา และ 2) แบบ

ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 โดยสามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเอกสารแนะน า เพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ความส าคัญ 
 1.ได้สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อประสัมพันธ์ส าหรับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จากทั่วประเทศ
จ านวน 407,390 คน (ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา,2556)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 420 คน จากการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
และใชว้ิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling)   
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

  1. แนะน ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2. แนะน าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  3. แนะน าหลักสูตร 

   4. แนะน าแนวทางประกอบอาชีพ 

  5. แนะน าการรับสมคัร  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โรงเรียนละ 105 ฉบับส าหรับนักเรียน และนอกจากนี้ยังได้ส่งแบบประเมินความคิดเห็นให้กับครู
โรงเรียนละ 3 ฉบับ ทั้งนี้ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยได้เขียนค าอธิบายของการวิจัยและการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อตอบแบบประเมิน  

2. กลุ่มตัวอย่างดูสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วให้ตอบแบบประเมินความ
คิดเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด ทั้งนี้ใช้เวลาสองอาทิตย์ในการได้รับการตอบ
กลับของแบบประเมิน และอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 100 

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ผู้วิจัยน ามาหาค่า ( x ) และ S.D.  
 
 
 
 



69 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ได้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ประกอบด้วยประเด็นการน าเสนอ 4 ประเด็น คือ   
1) แนะน าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 2) แนะน าหลักสูตร 3) กิจกรรมการเรียนการสอน และ
4) สถานที่ติดต่อและการเดินทาง 

2. สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 

3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระดับมาก  
 

อภิปรายผล 
1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ระดับดี      
(  มีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป) ดังนั้น จึงสามารถน าสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ มาใช้เป็นสื่อในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ามีความคิดเห็นในระดับมาก แต่ในส่วนของ
ประเด็นมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อนั้น พบว่าคะแนนเฉลี่ยของประเด็นดังกล่าวต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยของประเด็นอื่นๆ ซึ่งผลวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีสอดคล้องกัน ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ 
ยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจ หรือส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจได้เท่าที่ควร โดยเฉพาะในประเด็นการ
น าเสนอที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา หรืออาจต้องมีการน าเสนอ
ผลที่จะได้รับหลังจากการส าเร็จการศึกษาทั้งทางตรง และทางอ้อมประกอบเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เข้า
ศึกษาต่อ เพราะจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะต่างๆ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พิชัย สดภิบาล, 2554) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกศึกษามากที่สุดนั้น คือ การให้ความส าคัญต่ออาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วมีงานท า รายได้ดี
สามารถท าเงินได้  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรพัฒนาในส่วนของเนื้อหาที่สามารถสร้างแรงจูงใจ หรือส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ

เข้าศึกษาต่อในภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือแสดงให้เห็นถึงผลที่จะได้รับหลังจากการจบ
การศึกษา ทั้งผลทางตรงและทางอ้อม 

2. สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในแต่ละ
หลักสูตร 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบแอพพลิเคชั่น 

หรือการสื่อสารผ่านทาง Social Media อาทิ Line โดยพัฒนา Official Account เนื่องจากสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เพราะปัจจุบันสื่อดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมาก 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อว่ารูปแบบใดที่ความเหมาะสม
ต่อการประชาสัมพันธ์ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างสือ่สิ่งพมิพ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของผู้เชีย่วชาญ 
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ตาราง: ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

  ศรีนครินทรวิโรฒ  
 

ข้อที ่
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

∑R  
IOC =

N
∑R  ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
2.  1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้
3.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
4.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
5.  1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้
6.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
7.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
8.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
9.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
10.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
11.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
12.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
13.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
14.  1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้
15.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
16.  1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
17.  1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้

หมายเหตุ  ค่า  IOC  ที่รับได้ต้องมีคา่ตั้งแต่ 0.50  ขึ้นไป 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ ์
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

__________________________________________________________________________ 
 

ค าชี้แจง 
 แบบประเมินนี้ เป็นส่วนหนึง่ของการวิจยัเรื่องการพัฒนาสือ่สิ่งพมิพ์เพื่อการประชาสัมพนัธ ์
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแบ่งเป็น    
2 ตอน ประกอบด้วย 
 
 ตอนที่ 1 แบบประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ภาควิชาเทคโนโลยี 

         ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ  
 
ในการตอบแบบประเมินนี ้โปรดกรุณาตอบตามความคิดเห็นของท่าน ทั้งนี้  เพือ่น ามาเป็น 

แนวทางในการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
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ตอนที่ 1 แบบประเมินสื่อสิ่งพมิพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

ค าชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเหน็ของท่าน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดระดับ 
  ความคิดเห็นดังนี ้

 
 5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
 4 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพด ี
 3 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 1 คะแนน หมายถึง ใช้ไม่ได ้
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รายการประเมนิ ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

1.สัดส่วน (Proportion) 
   1.1 การก าหนดขนาดของเอกสารแนะน ามคีวามเหมาะสม 
   1.2 สัดส่วนกับพื้นที่ว่างมีความเหมาะสม 
   1.3 สัดส่วนกับโครงสีมคีวามเหมาะสม 
   1.4 สัดส่วนกับการจดัวางต าแหนง่ภาพมคีวามเหมาะสม 

 
...... 
...... 
...... 
...... 

 
......
......
......
...... 

 
......
......
......
...... 

 
......
......
......
...... 

 
......
......
......
...... 

2.สมดุล (Balance) 
   2.1 การจัดองค์ประกอบภาพโดยรวมท าให้เกิดความรู้สึกมีความ 
        เคลือ่นไหวของภาพ 
   2.2 โครงสีสร้างความรู้สกึสมดุล 
   2.3 การจัดวางต าแหน่งขององค์ประกอบต่างๆ มีการแบ่งน้ าหนัก 
        ของภาพใหอ้ยู่ในสมดุลกัน 
   2.4 การจัดวางตัวอักษรของข้อความหลกัและข้อความรองมีความ 
        สมดุล 

 
...... 
 
......
...... 
 
...... 

 
...... 
 
...... 
….. 
 
….. 

 
….. 
 
….. 
….. 
 
….. 

 
….. 
 
….. 
….. 
 
….. 

 
….. 
 
….. 
….. 
 
….. 

3.ความแตกต่าง (Contrast) 
   3.1 ก าหนดให้แต่ละส่วนมีความเขม้แก่ – อ่อนของสไีม่เท่ากนั  
        ช่วยเน้นให้เหน็ความลึกความชัดของภาพ 
   3.2 การเนน้ว่าส่วนใดเป็นส่วนส าคัญหลกัและส่วนใดส าคัญรอง 
   3.3 ภาพประกอบมีทิศทางในการช้ีแนะให้ตดิตามขอ้ความไปตาม 
        ล าดับ 

 
...... 
 
...... 
...... 

 
...... 
 
….. 
….. 

 
….. 
 
….. 
….. 

 
….. 
 
….. 
….. 

 
….. 
 
….. 
….. 

4.ลีลา (Rhytnm) 
   4.1 การก าหนดให้มอีงค์ประกอบที่มีรูปแบบเดียวกันเรยีงซ้ ากันและ 
        ต่อเนื่องกนัเป็นล าดับ 
   4.2 ลีลาของภาพมีจดุมุ่งหมายของการเคลื่อนที่ของความสนใจจาก 
        องค์ประกอบหนึ่งไปยงัอีกองค์ประกอบหนึ่งตามทิศทางที่ก าหนด 
   4.3 การจัดองค์ประกอบของภาพและข้อความสร้างความเชื่อมโยง 
        ของเนือ้หาไปอย่างมีจังหวะที่เหมาะสม 

 
….. 
 
….. 
 
….. 

 
….. 
 
….. 
 
….. 

 
….. 
 
….. 
 
….. 

 
….. 
 
….. 
 
….. 

 
….. 
 
….. 
 
….. 

5.ความมีเอกภาพ (Unity) 
   5.1 การก าหนดรูปแบบของอักษรข้อความเป็นรูปแบบเดียวกันหรือ 
        คลา้ยคลึงกัน 
 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 
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รายการประเมนิ ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

   5.2 การจัดให้รูปแบบ ขนาดของภาพ ตัวอักษร และโครงสีประกอบ 
        เขา้กันเป็นภาพรวมแล้วมีความสัมพันธต์่อกันและกัน มองดู 
        เหมือนอยู่รวมกัน 
   5.3 การจัดวางองค์ประกอบเป็นรูปแบบเดียวกัน 

….. 
 
 

….. 

….. 
 
 

….. 

….. 
 
 

….. 

….. 
 
 

….. 

….. 
 
 

….. 
6. ความกลมกลืน (Harmony) 
   6.1 รูปทรงขององค์ประกอบต่างๆ แบบตัวอกัษร  และสีมคีวามผสม 
        ผสมกลมกลนื 
   6.2 ความกลมกลนืท าให้ภาพประกอบมีลกัษณะสวยงามมองดู 
        สบายตา 
   6.3 ภาพรวมทั้งหมดสือ่ความหมายได้ชัดเจน 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 
…. 
 

….. 
7.ด้านเนื้อหา   
   7.1 ความชัดเจนถูกตอ้งของเนือ้หา 
  

 
….. 

 
….. 

 
….. 

 

 
….. 

 
….. 

 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................. ผู้ประเมิน 
      (..................................................) 
วันที่............../....................../.............. 



88 

 

แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น 

ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

__________________________________________________________________________ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  ความสอดคลอ้งและชัดเจนของแบบสอบถามความคดิเห็นที่ 
มีต่อสื่อสิ่งพมิพ์เพือ่การประชาสัมพนัธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.เพื่อน าแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ีต่อสือ่สิง่พิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่ได้ผ่านการตรวจสอบ 
คุณภาพ น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
       โดยแบ่งออกเป็นคา่ระดับความคิดเห็น 3 ระดับ ได้แก ่

      +1 = เหมาะสม  
     0 = ไม่แน่ใจ  

      -1 = ไม่เหมาะสม 
ค าชี้แจง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมนิ 
ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอ่สื่อสิง่พิมพ์เพือ่ 

การประชาสัมพนัธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน 
ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................................................... 
ต าแหน่งทางวิชาการ................................................................... 
วุฒิการศึกษา................................................................................................................................ 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคดิเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพือ่ 
การประชาสัมพนัธ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ข้อ รายการประเมนิ ความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญ 
เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 
1 ให้ความรู้เกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มศว 
   

2 ความนา่สนใจของเนื้อหา    
3 การจัดวางหน้าแต่ละหน้ามคีวามสัมพนัธ์กนั    
4 สามารถเริ่มอ่านตรงส่วนใดก่อนก็ได ้    
5 ข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วน    
6 ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาขอ้ความ    
7 ความชัดเจนของภาพ    
8 จัดวางต าแหนง่ภาพน่าสนใจ สะดุดตา    
9 ภาพมีความชัดเจน    
10 สีของภาพกลมกลืนกับเนือ้หาข้อความ    
11 ขนาดตัวอกัษร อ่านได้ง่าย ชัดเจน    
12 ความชัดเจนของตัวอักษร    
13 รูปแบบตัวอักษร  สวยงาม    
14 สีของอักษรเดน่สะดดุตา    
15 มีความเหมาะสมกับเนื้อหาขอ้ความ    
16 การจัดวางเนื้อหาขอ้ความเหมาะสม    
17 มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อ    
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
 
 

         ลงชื่อ................................................... .ผู้ประเมิน          
               (....................................................) 
            วันที่............../....................../................ 
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แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสมัพันธ์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
__________________________________________________________________________ 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินนี้จัดท าขึน้เพื่อสอบถามความคดิเห็นของบุคคลทั่วไปที่สนใจเขา้ศึกษาตอ่ใน 
   ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. โปรดตอบแบบประเมินทุกข้อตามความเป็นจริงด้วยตัวของท่านเอง 
3. แบบประเมินนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
 
   ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเอกสารแนะน าเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
               ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
               ศรีนครินทรวิโรฒ    
   ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 
1.เพศ 
 (  ) ชาย  (  ) หญิง 
 
2.ระดับการศึกษา 
 (  ) มัธยมศึกษา 
 (  ) ปริญญาตรี 
 (  ) ปริญญาโท 
 (  ) สูงกว่าปริญญาโท 
 
3.สถานภาพ 
 (  ) ครู อาจารย ์

(  ) นักเรียน 
(  ) อื่นๆ (โปรดระบุ.........................................................................................................) 

 
4.ท่านเคยได้รับข้อมูลเกีย่วกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒหรือไม ่
         (  ) เคย 
         (  ) ไม่เคย 
5.หากเคย ท่านได้รับขอ้มูลจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
         (  ) เว็บไซตข์องมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         (  ) เว็บไซต์ตา่งๆ 
         (  ) เอกสารแนะน า 
         (  ) บุคคลแนะน า 
         (  ) อืน่ๆ (โปรดระบุ...........................................................................................................) 
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ตอนที่ 2 ความคิดเหน็เกีย่วกับสื่อสิง่พิมพ์ประเภทเอกสารแนะน าเพื่อการประชาสัมพันธ ์
  ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ    

ค าชี้แจง  โปรดพจิารณาเอกสารแนะน า แล้วกรณุาท าเครื่องหมาย  ลงในหมายเลขในช่องทีต่รง 
            กับความคดิเห็นของท่านมากที่สุด 
 
 5 หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับมากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับนอ้ย 
 1 หมายถึง มีความเห็นด้วยในระดับนอ้ยทีสุ่ด  
 
ข้อ รายการประเมนิ ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

1 ให้ความรู้เกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา มศว 

     

2 ความนา่สนใจของเนื้อหา      
3 การจัดวางหน้าแต่ละหน้ามคีวามสัมพนัธ์กนั      
4 สามารถเริ่มอ่านตรงส่วนใดก่อนก็ได้      
5 ข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วน      
6 ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาขอ้ความ      
7 ความชัดเจนของภาพ      
8 จัดวางต าแหนง่ภาพน่าสนใจ สะดุดตา      
9 ภาพมีความชัดเจน      
10 สีของภาพกลมกลืนกับเนือ้หาข้อความ      
11 ขนาดตัวอกัษร อ่านได้ง่าย ชัดเจน      
12 ความชัดเจนของตัวอักษร      
13 รูปแบบตัวอักษร  สวยงาม      
14 สีของอักษรเดน่สะดดุตา      
15 มีความเหมาะสมกับเนื้อหาขอ้ความ      
16 การจัดวางเนื้อหาขอ้ความเหมาะสม      
17 มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อ      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายนามผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยกีารศึกษา 
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รายนามผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 

1.  อาจารย ์ดร.รัฐพล ประดับเวทย ์
 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

2. อาจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ 
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