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PRODUCTION MEDIA FOR PUBLIC RELATION FOR PERSONNEL IN FACULTY OF 
MEDICINE, RAMATHIBODI HOSPITAL THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR EKNARIN 
BANGTHAMAI, Ph.D. 

The purpose of this study are to: 1) to create and develop web base training 
on the production media relation for health personnel 2) to study the efficiency of create 
and production media relation for health personnel 3)  to study supporting staff’ s 
satisfaction towards of the web base training.  The sampling group is the volunteer 
sampling of 26 people. 

The instruments contain: 1) structural interview forms 2) the web base training 
on the production media relation for health personnel 3) quality task assessment form for 
web base training 4)  performance task assessment form for media relation for health 
personnel 5)  questionnaires on the training’ s satisfaction towards the the web base 
training. The data ware analyzed by using mean and percentage (%). 

The result of this study found that: 

1.  The quality of the web base training of towards the media on the 
production media were at a high level (average = 4.38, S.D. = 0.20) 

2. The ability to design and create of media relation for health personnel were 
in highest level and were at 80.31% . 

3.The towards satisfaction towards the web base training on the production 
media were in high level and were at 4.15 . 
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แก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ คุณบงกช ทองวรินทร์ คุณราชันย์ เสริมศรี อาจารย์ไชยสิทธิ์ชาญวุธ 
ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง ดร.โสภิตา สุวุฒโท คุณณิชาพร สุรินทร์วงศ์ คุณศิริรัตน์ เรื่องสวัสดิ์ ที่กรุณา
สละเวลาตรวจเครื่องมือวิจัยและให้ข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในงานวิจัยครั้งนี้ ที่
คอยช่วยเหลือส่งเสริมแนะน้าให้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณพ่ีๆ และเพ่ือนๆ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกคน ที่คอยให้ก้าลังใจและ
ค้าปรึกษาที่ดี ขอขอบคุณพ่ีๆน้องๆ และเพ่ือนๆ หน่วยงานต่างๆ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกคน ที่คอย
ช่วยเหลือ ให้ก้าลังใจและค้าปรึกษาที่ดี กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นก้าลังใจ ตลอดจนห่วงใยและ
ปรารถนาดีแก่ผู้วิจัย จนส้าเร็จการศึกษาสมปรารถนา ที่ส้าคัญงานวิจัยครั้งนี้ จะส้าเร็จมิได้หากขาดบิดา 
มารดา ญาติพ่ีน้องทุกคน ที่ให้การสนับสนุนการศึกษา ประโยชน์และคุณค่าอันจะเกิดจากการค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ญาติมิตรและบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ทั้งหลายแก่ผู้วิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 4 ของประเทศ และ

เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 ปัจจุบัน            
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถานที่ให้การศึกษากับนักศึกษาแพทย์, นักศึกษาพยาบาล 
และนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตลอดจนเป็นสถานพยาบาลทีมีการให้บริการครบวงจรในทุกโรค 
อีกทั้ง ยังเป็นมีอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และสาขาย่อยเฉพาะทาง อีกด้วย ความครบครัน 
และความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ท้าให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
รามาธิบดี จึงเป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลที่มีผู้ให้ความยอมรับไปใช้บริการ มากเป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ และเมื่อมีผู้มารับบริการเพ่ิมขึ้น จ้าเป็นต้องมีการแจ้งขั้นตอนที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
รวมถึง ข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่เรื่องต่างๆ ให้ครบถ้วน เข้าใจง่าย  เพราะการประชาสัมพันธ์เป็น
งานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส้าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางมีระบบงานที่ซับซ้อนแต่งาน
ประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ หรือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
องค์กร ช่วยให้        เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือจากทุกๆ ส่วนได้ และที่ผ่านมาการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร           เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเดิม คือ การประกาศผ่านเสียงตามสาย 
การติดป้ายประกาศ         ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการสร้างการตระหนักรู้ เพียงเสียงประกาศ
หรือป้ายประกาศนั้น          อาจไม่มีความโดดเด่น ไม่น่าดึงดูด ไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร ดังนั้น ทางคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีความจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ สามารถสร้างสรรค์ และถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ออกมาในรูปแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ทั้งบุคลากรในโรงพยาบาล และผู้ที่มาใช้บริการรับทราบข้อมูล ข่าวสารเหล่านั้น
ด้วย ดังนั้น ในส่วนของงานโสตทัศนูปกรณ์ จึงเป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่มีบทบาทส้าหรับการน้าเสนอสื่อ
ประเภทต่างๆ ทั้งการถ่ายภาพ งานกราฟิก งานสิ่งพิมพ์ งานออกแบบ/เขียนแบบ สื่อการเรียนการสอน 
งานด้านเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ของห้องเรียนส้าหรับการเรียนการสอน งานวิจัย งานประชุม สัมมนา 
งานด้านการเผยแพร่ และ      การสอนที่เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน งานสร้างสไลด์ ผลิตสื่อ การ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท        งานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน งานเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ และแผ่น
ภาพในการจัดประชุม สัมมนา หรือแสดงนิทรรศการ ซึ่งงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยหลัก
ความคิดเชื่อมโยง เพ่ือถ่ายภาพเรื่องราว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้รับสารเข้าใจ แต่ทว่าบุคลากรในกลุ่ม
งานโสตฯ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ สร้างสรรค์งาน จึงท้าให้ต้องมีการฝึกอบรมทักษะในการ



  2 

สร้างสรรค์งานเบื้องต้นให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงาน เพ่ือรองรับความต้องการปริมาณ
งานที่ต้องการผลิตงาน   

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การน้าเสนอข้อมูล ขาวสาร เพ่ือใหผูคน
ไดรับรู้ เขาใจในเนื้อหาเรื่องราวของบุคคลคณะท้างาน หนวยงาน องคกรหรือสถาบันใดๆ ก็ตาม            
ตางมุงหวังใหผูคนไดรับรู้เขาใจตามที่วางแบบแผนองคกรหรือสถาบันนั้นๆ ได้วางไว้ การประชาสัมพันธ 
เปนการน้าเสนอสิ่งตางๆ ตั้งแตรูปแบบของการน้าเสนอระยะเวลา โอกาส นอกจากจะเสนอเรื่องราว
เปนขอมูลขาวสารแลว ยังคาดหวังถึงความเขาใจอันดีของผูรับขาวสารนั้นดวย สื่อส้าหรับการประชาสัมพันธ์ 
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และการประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการด้าเนินการที่จะสร้างความร่วมมือใน      
การท้ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือน้าไปสู่การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่อง โดยวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยการใช้สื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่
แน่นอนว่า ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับอะไร อย่างไร และจะต้องมีแผนการสื่อสารที่เป็นขั้นตอน 
และมีกลวิธีที่เหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธิผล โดยมีจุดมุ่งหมายส้าคัญ คือ การเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคลในสังคม การเลือกใช้กิจกรรมและสื่อต่างๆ ทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปลุกจิตส้านึก โน้มน้าวให้เห็นด้วย คล้อยตามเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ความท้าทายของงานนั้นอยู่ที่การคิดค้นกลวิธี โดยจะสร้างสื่ออย่างไรให้เกิด
ความดึงดูดและสะกดความสนใจแก่ผู้พบเห็น แต่อยู่ในวิสัยที่ กลุ่มเป้าหมายสามารถรับได้ และ         
ควรเลือกใช้สื่ออย่างไร ประเภทใด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งการเลือกวางแผนการกระจาย
หรือประชาสัมพันธ์สื่อเหล่านั้น  

การติดต่อสื่อสารนับเป็นพฤติกรรมที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง มีความเกี่ยวข้องและแทรกแซง          
อย่างกว้างขวางต่อพฤติกรรมของมนุษย์ อะไรก็ตามที่ชักน้าข่าวสารไปสู่ผู้รับได้นั่นคือการสื่อสาร 
ดังนั้น การติดต่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับองค์กร หากองค์กรขาดการสื่อสารองค์กรก็ไม่สามารถ            
จะคงอยู่ได้ อีกทั้ง วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ 
ภายในองค์กร สถาบันหรือหน่วยงานอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานให้ด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานกับประชาชน โดยการแจ้งนโยบายวัตถุประสงค์ 
ภารกิจและการด้าเนินการขององค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานให้ประชาชน หรือผู้ใช้บริการทราบ 
เพ่ือให้สามารถเลือกใช้บริการหรือให้ความร่วมมือได้อย่างถูกต้อง และให้ผู้บริหารขององค์กร สถาบัน 
หรือหน่วยงาน ได้รับทราบประชามติ หรือความคิดเห็น ของกลุ่มประชาชนหรือผู้ใช้บริการ เพ่ือจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือ
สร้างความชื่นชม นิยม ศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานนั้นให้คง
อยู่ตลอดไป ซึ่งต้องอ้านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร สถาบัน หรือ หน่วยงาน
กับประชาชนและผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ โดย (รุ่งรัตน์ ชัยส้าเร็จ 2549) 
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จ้าแนกการใช้ภาษาเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาษาพูด และ ภาษาเขียน 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับชนิดของสื่อ (Medium) หรือช่องทาง (Channel) ในการสื่อสารเป็น
ส้าคัญ การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์กับการเขียนอ่ืนๆ หรืองานทั่วไปก็มีความแตกต่างกัน เพราะ
เป็นการระบุเรื่องราวหรือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่หลากหลายย่อมมีความแตกต่างกัน และการเขียน
เป็นอีกหนึ่งองประกอบในการสร้างสรรค์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ หลายครั้งที่
พบว่า การเขียนหรือข้อความมีช่วยช่วยในการสื่อความหมาย เพ่ือให้ผู้รับสารมีความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกับผู้ส่งสาร ซึ่งพิจารณาได้จาก (อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2542) การพิจารณาจากวัตถุประสงค์
ของการเขียน เพราะการเขียนทั่วไปเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือความรู้สึก การเขียนโดยทั่วไป
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข่าวสาร ความรู้ หรือความบันเทิง แต่การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์                  
มีวัตถุประสงค์มากกว่านั้น คือการสร้างการยอมรับ ความศรัทธา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายผนวกกับการใช้ภาษา เพราะการใช้ภาษาส้าหรับงานเขียนทั่วไปค้านึงถึง
ความไพเราะสละสลวยเป็นส้าคัญ แต่การใช้ภาษา ในงานเขียนส้าหรับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์นั้น 
มุ่งเลือกสรรถ้อยค้าที่มีคุณภาพในการสื่อความหมาย ได้ชัดเจน รวมทั้ง มุ่งการโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเห็น
ภาพและคล้อยตาม และผู้เขียน ในงานเขียนทั่วไปนั้น เป็นการเขียนนามของผู้เขียนเอง แต่การเขียน
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เป็นการเขียนในนามหน่วยงาน องค์กรและสถาบันที่ผู้เขียนสังกัดอยู่ ตลอดจน
สื่อที่เผยแพร่ จะมีลักษณะการใช้ภาษาจะเป็นตัวก้าหนดว่า จะเลือกใช้สื่ออะไรในการเผยแพร่ แต่การเขียน
เพ่ือการประชาสัมพันธ์นั้น สื่อจะเป็นตัวก้าหนดลักษณะการใช้ภาษาในงานเขียน เนื่องจากนักประชาสัมพันธ์ 
จะต้องพิจารณาเลือกใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน รวมทั้ง ต้องพิจารณา
ถึงทรัพยากรสื่อและงบประมาณ ที่หน่วยงาน องค์กร และสถาบันมีประกอบด้วย และสุดท้ายคือแง่มุม
เนื้อหาที่น้าเสนอ เพราะงานออกแบบทั่วไป มักเสนอเนื้อหา ในแง่มุมทั้งที่เป็นเชิงบวกและลบ แต่การเขียน
หรือออกแบบสื่อ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ยังคงยึดที่จะน้าเสนอแง่มุมเนื้อหาในเชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์
ส้าหรับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันเป็นหลัก ทั้งนี้ การออกแบบอาจไม่จ้าเป็นต้องมีเทคนิคมากมาย 
และรูปแบบการออกแบบเพ่ือให้มีความน่าสนใจ และสะดุดตาต่อผู้พบเห็น เช่น การออกแบบโฆษณาให้
ดูเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความดูดี เป็นการท้าโฆษณาเพ่ือสร้างจินตนาการของผู้พบเห็น โดยบางครั้ง
เลือกใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลาง และรูปภาพเพียงรูปเดียวในการสื่อสาร เน้นการใช้ช่วงเวลาเพียง
เล็กน้อยในการมองเห็น ก็สามารถเข้าใจความหมายได้ หรือการกระตุ้นความรู้สึกเพ่ือผู้พบเห็นรู้สึก
สนใจเกิดการค้นหา หรืออยากจะท้าตามกับสิ่งที่พบเห็นเปรียบเสมือนกับการเชิญชวนเข้าชมสินค้า
ด้วย ป้ายลดราคา ที่เมื่อมีผู้พบเห็นก็อยาก จะเข้าไปชมในทันที แต่ทว่าการสร้างสื่อยังสามารถใช้
เทคนิคสร้างจินตนาการที่เหนือจริง เพื่อเป็น การพูดชวนเชื่อหรือค้าพูดที่เกินจริง ยังใช้เทคนิคการเล่น
กับขนาด เป็นการน้าเสนอเรื่องของสัดส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างสื่อโฆษณาที่แปลกตา  โดยน้า
สัดส่วนที่มีความแตกต่างกัน มาท้า เป็นผลงานที่ท้าให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกหลากหลาย และ            
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จากความแปลกความความไม่ปกติของสัดส่วนที่ไม่น่าจะเข้ามาร่วมกัน หรือมาเป็นส่วนหนึ่งของ กัน
และกันได้ จากที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าแม้เทคนิคการออกแบบที่เรียบง่ายก้อยังมีความหมายและ
ความส้าคัญต่อการผลิตสื่อ เพ่ือสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยไปกว่าสื่อที่ใช้เทคนิคในการ
ออกแบบที่หลากหลายเลย ทั้งนี้ สื่อยังเปรียบเสมือน กระบอกเสียงในการเชิญชวน ชักน้า ชี้แนะ และเล่า
เรื่องราวที่ผู้ออกแบบต้องการบอกสอดคล้องกับ (ลักษณา สตะเวทิน 2554) กล่าวว่า การ
ประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การที่
ท้าการสื่อสาร          เพ่ือการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นทั้งสมาชิกภายในองค์การและ
กลุ่มประชาชนภายนอกองค์การ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการขององค์การเพ่ือประโยชน์
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความเก่ียวข้องกับองค์การนั้นๆ ด้วย  

ทั้งนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีการจัดท้าสื่อมากมาย ทั้งส้าหรับบุคลากร 
วิชาชีพ ทั้งหมอ พยาบาล นักวิชาการสายงานต่างๆ และผู้มารับการรักษา รวมทั้ง ญาติผู้มารับการรักษา 
ท้าให้การท้าสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลมีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบ
และจัดท้าสื่อประเภทโปสเตอร์ เพ่ือใช้ในการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล เรื่องราวเป็นจ้านวนมาก 
จึงท้าให้บุคลากรที่ท้าหน้าที่ในการออกแบบและผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในองค์กร จึง
จ้าเป็น ต้องมีการจัดการอบรม โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการจัดท้าบทเรียนผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรม เรื่องสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการได้ โดยการ
น้าเอามัลติมีเดียเข้ามาน้าเสนอข้อมูล รูปแบบ และเทคนิคต่างๆ ในการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับ 
(พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ 2541) กล่าวว่า มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟท์แวร์ใน
การสื่อความหมาย             โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก (Graphic) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดีทัศน์ (Video) เปน็ต้น และถ้าผู้ใชส้ามารถที่จะ
ควบคุมสื่อให้น้าเสนอออกมาตามต้องการได้ จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Multimedia) เพ่ือให้ผู้เข้ารับ        การอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ และติดตาม เพราะในการ
น้าเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย  จะท้าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจินตนาการตามข้อมูล รูปแบบ 
ตัวอย่างที่ผู้อบรมต้องการถ่ายทอดได้ด้วยจุดเด่นทั้งการน้าเสนอในรูปแบบเสียง ข้อความ ภาพ ส่งผล
ให้เกิดความคงทนต่อการจดจ้าข้อมูล เนื้อหา ได้อีกด้วย ตลอดจนเกิดความเข้าใจถึงกระบวนการ
ออกแบบสื่อเพ่ือน้ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบและสร้างสื่อเบื้องต้น โดยน้าเสนอพ้ืนฐานเพื่อการปู
พ้ืนฐานและเสริมสร้างความรู้ของการออกแบบสื่อเบื้องต้น ให้บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องรับทราบ 
และเป็นแนวทางใน         การประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานสืบไป อีกทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการใช้สื่อใน         การน้าเสนอเรื่องราวต่างๆ อีกด้วย เพราะการใช้มัลติมีเดียทางการเรียน
การสอน ก็เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเรียน และตอบสนองรูปแบบของการเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
การจ้าลองสถานการณ์ของวิชาต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท้าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงก่อนการลง
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มือปฏิบัติจริง โดยสามารถ ที่จะทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนอาจจะเรียน
หรือฝึกซ้้าได้ ท้าให้การสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วัสดุการสอนธรรมดา และสามารถเสนอ
เนื้อหาได้ลึกซ้ึงกว่าการสอนที่สอนตามปกติ เพราะผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเปิดดูเนื้อหา บทเรียน
ได้มากครั้งตามที่ต้องการ เป็นผลให้เกิดความจดจ้า และซึมซับได้ดี อีกท้ัง การใช้สื่อประเภทภาพ
ประกอบการบรรยาย และ      ใช้ข้อความน้าเสนอในส่วนรายละเอียดพร้อมภาพเคลื่อนไหวหรือใช้วีดี
ทัศน์  ซึ่งล้วนแต่ท้าให้การสอน        มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้ง น้าเสนอตัวอย่างสื่อ ผลงาน 
เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องได้ รับทราบและรับรู้ถึงรูปแบบที่มีทั้งในรูปแบบพ้นฐานและรูปแบบที่มีการ
ใช้หลากหลายเทคนิคมาน้าเสนอ    

รวมถึง รูปแบบในการติดต่อ ติดตาม สื่อสารข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีความรวดเร็ว แม่นย้า 
ด้วยอุปกรณ์และช่องทางต่างๆ ท้าให้ผู้วิจัยได้น้าช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
มาเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลในการอบรม มีการโต้ตอบ 
สอบถามและติดตามงาน เพราะรายงานจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT) ได้ร่วมมือ
กับเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ดอทคอม (www.MarketingOops.com)  จัดท้าข้อมูลสถิติและพฤติกรรม 
การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคออนไลน์ในประเทศไทย ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ( info graphic)           
โดยในปี 2556 พบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ้านวน 26 ล้านคน คิดเป็น 38.8% ของจ้านวนประชากร
ทั้งหมด 67 ล้านคน ส้าหรับอุปกรณ์ที่ผู้บริโภคออนไลน์ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดยังคง 
เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) ตามมาด้วยสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีสัดส่วนเติบโตขึ้น
อย่างมากจากปี 2555 ที่มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าอินเทอร์เน็ตเพียง 12.2% ในขณะที่ปี 2556            
เพ่ิมสูงเป็น 69.5 % และอันดับสาม คือ แล็ปทอป (Laptop) 67.9% โดยกิจกรรมยอดนิยมทาง
อินเทอร์เน็ต 3 อันดับแรกได้แก่ การรับส่งอีเมล์ (email) 54.4% อันดับสองคือ เสิร์ช (Search) 
52.5% และอันดับสามคือ การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) 33.2%  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้
โซเชียลมีเดียสูงถึง 93.8% ในขณะที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มีจ้านวนสูงเช่นกัน และสมาคม
โฆษณาดิจิทัล เผยว่าในปี 2558 แบ่งออกเป็นช่วงครึ่งแรกของปี ประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่
ครองส่วนแบ่งเพ่ิมขึ้นสูงสุด ได้แก่ Facebook เพ่ิมขึ้นสูงสุดจาก 16% ในปี 2557 เดิมคาดการณ์ว่า
จะมีการใช้จ่ายมากขึ้นเป็น 16.5% แต่กลับเพิ่มข้ึนเป็น 21.4% ประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ครอง
ส่วนแบ่งลดลงเด่นชัดที่สุดคือ เครื่องมือค้นหา (Search) ลดลงตามความคาดหมายจาก 21% ในปี 
2557 เดิมคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 19.7% แต่กลับลงเหลือราว 13% และจากการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทแอพพลิเคชั่นไลน์ มาเป็นหนึ่งในช่องทางการติดต่อสื่อสาร ท้าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความใส่ใจและมีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารหรือซักถามข้อมูล ข้อค้าถามที่สงสัย และยังเป็น
ช่องทางในการติดตามงานและความเคลื่อนไหวในการเข้ารับการฝึกอบรมด้วย 
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ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีการเลือกรูปแบบการน้าเสนอความรู้ผ่านช่องการฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web 
Based Training : WBT) ด้วยลักษณะการสอนหรือการฝึกอบรมสื่อหลายมิติ มีการปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน และสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่ท้าให้ผู้เรียนสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน         
การปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้ ผู้เรียนยังเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระในเรื่องของ
สถานที่และเวลา โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจ้ากัดเรื่องช่วงเวลาในการฝึกอบรม ท้าให้ผู้เข้ารับการอบรม
ความมีเป็นอิสระ และเลือกช่วงเวลาที่ตนเองมีความพร้อมและเหมาะสมที่จะศึกษาได้ อีกทั้ง เนื้อหา 
บทเรียนในเว็บสามารถปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม และพัฒนาให้ทันยุคสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ 2547)และ (มนต์ชัย 
เทียนทอง 2545) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมแบบออนไลน์ที่  เรียกว่า          
การเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบการจัดการฝึกอบรมผ่านเว็บ มีการน้าเสนอข้อมูล
น้าเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต หรือบางทีเรียกว่า e-Training มีการจัดปฎิสัมพันธ์
ทั้งที่ เป็นแบบ Synchronous คือ ในเวลาเดียวแต่ต่างสถานที่กัน และแบบ Asynchronous คือ            
ในสถานที่แตกต่างกันและต่างเวลากัน ท้าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาเนื้อหาที่ไหนก็ได้ และ
เวลาใดก็ได้โดยเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกทั้ง         
มีการน้าเสนอเนื้อหาในรูปแบบสื่อผสม ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ และมัลติมีเดียแบบต่างๆ 
น้ามาสร้างสรรคเป็นบทเรียน นอกจากนี้ปัจจัยในการสร้างสรรค์เว็บฝึกอบรมให้มีคุณภาพยังมีปัจจัย
ต่างๆ อันได้แก่ ความทันสมัยของเนื้อหาข้อมูล ที่น้าเสนอต้องทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นเรื่องราว         
ที่เป็นปัจจุบัน โดยต้องมีการพิจารณามีเนื้อหาเพ่ือความเหมาะสม ถูกต้อง และครบถ้วน ข้อมูลและ
เนื้อหาที่น้าเสนอ ต้องมีความน่าเชื่อถือ มาจากเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่มีการอ้างอิงได้ ข้อมูลที่
น้าเสนอต้องมีการเข้าสู่เนื้อหาโดยการจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของเนื้อหา ความยากง่าย จัดเรียง
อย่างเหมาะสม เพ่ือไม่สร้างความซับซ้อนให้กับผู้อบรม เนื่องจากเนื้อหาบางอย่างมี ความส้าคัญ          
แต่จัดเรียงเล่าเรื่องแบบวนไปวนมา เรียงล้าดับการจัดเนื้อหาไม่ถูกต้อง อาจจะท้าให้ผู้รับการอบรม
เกิดความเบื่อหน่าย หรือไม่สนใจศึกษาต่อก็ เป็นได้  ดังนั้น การจัดการอบรมผ่านระบบเว็บ               
เพ่ือการฝึกอบรม มีผลดีเพราะสามารถเลือกเรียนในช่วงเวลาที่สะดวกได้ตามต้องการ ซึ่งตอบโจทย์
มากๆส้าหรับคนที่มีงานประจ้าหรือกิจกรรมที่มีการก้าหนดช่วงเวลา การเรียนออนไลน์จะไม่ส่งผล
กระทบต่องานหลัก เรียนได้ทุกที่ตามที่ต้องการ และอุปกรณ์ในการเข้าถึงสื่อการเรียน มีหลากหลาย 
เช่น โน๊คบุ๊ค คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็เรียนรู้ได้ และเวลาเรียนไปแล้วหาก        
ไม่เข้าใจคุณสามารถย้อนกลับ เพ่ือทบทวนเนื้อหาและท้าความเข้าใจใหม่ได้ สามารถหยุดและมาเรียนต่อ
ภายหลังได้ ทบทวนบทเรียนซ้้าๆได้ เพราะไม่ได้จ้ากัดจ้านวนครั้งที่เข้าดู และนั้นท้าให้สามารถเรียนใหม่
กี่รอบกี่ได้ และในเมื่อการเรียนออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ จึงตัดในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ 
การเรียนออนไลน์เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้คุณพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ในอนาคต การประสบความส้าเร็จ
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ในการเรียนออนไลน์ได้ก็ต่อเมื่อตนเองต้องมีความรับผิดชอบ และวินัยในการเรียน เพราะไม่มีการกระตุ้น 
หรือบังคับให้เราต้องเรียน 
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
สุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมท้าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยการศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองตามระยะเวลาที่ก้าหนด นอกจากนี้ หลักสูตร
ดังกล่าว เป็นเรื่องการผลิตสื่อเพ่ือการสอนและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการใช้ศิลปะและศาสตร์
ทางการใช้เส้น ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ ตลอดจนสัญลักษณ์ องค์ประกอบศิลป์และสีสันต่างๆ 
มาผสมผสานรวมกัน แล้วถ่ายทอดออกมาผ่านชิ้นงาน สามารถสื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจความหมายได้
ในทิศทางเดียวกัน ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอด ผู้วิจัยจึงสร้างขึ้นและหวังว่าเว็บพร้อมสื่อ
มัลติมีเดียที่สร้างขึ้นนี้ จะสามารถสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ

ของบุคลากร  
2. เพ่ือศึกษาผลงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการอบรม  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง         

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร 
 

ค าถามการวิจัย 
1. เว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพบุคลากร          

มีคุณภาพระดับดี 
2. ผลงานการผลิตสื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

เพ่ือสุขภาพของบุคลากร มีความพึงพอใจมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
กลุ่มประชากรในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายปฏิบัติงานใน  คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี จ้านวน 80 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
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กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี              
โดยเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection) จ้านวน 26 คน 

 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น (Independent Variables)  
การฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพบุคลากร  คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
1. ผลงาน (คะแนนชิ้นงาน) การผลิตสื่อ 
2. ความพึงพอใจของการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพ

บุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

เว็บฝึกอบรม 
เว็บฝึกอบรม คือ เป็นการสอนรายบุคคลที่ส่งข้อมูล
เป็นสาธารณะหรือเป็นการส่วนตัวด้วยคอมพิวเตอร์ 
และแสดงผลโดยการแสดงด้วยหน้าจอของเว ็บ         
การถ่ายทอดข้อม ูลเป ็นไปตามความต้องการใน          
การฝึกอบรม โดยการเก็บข้อมูล ในแหล่งจัดเก็บ 
และเข้าถึงข้อมูลได้โดยระบบเครือข่าย เว็บฝึกอบรม
สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยได้รวดเร็วและ
เข้าถึงข้อมูลการฝึกอบรมควบคุมได้โดยผู้ออกแบบ   
การฝึกอบรม (Clark G. 1996) 

สื่อประชาสมัพันธ ์
สื่อมาจากค้าว่า Medium หรือ Media เป็นภาษาละติน 
แปลว่า ตรงกลาง สามารถแบ่งความหมายออกเป็น 3 
ประการ คือ 
1. วิธีการเข้ารหสัและถอดรหสั ซึ่งได้แก่ การพูด การเขยีน 
2. ตัวน้าสารหรือช่องทางที่น้าเอาข่าวสารไปยังผู้รับสาร 
ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 
3. ตัวพาหนะหรือตัวกลางน้าเอาสัญญาณการส่งกระจาย
เสียงหรือภาพเพื่อส่งไปยังผู้รับ เช่น สายเคเบิลที่ใช้ส่ง
สัญญาณหรอืออกอากาศเป็นตัวน้าคลื่นเสยีงวิทยุ เป็นต้น 
(Berlo David K 1960)  

ผลงานการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมผ่านเว็บ เร่ืองการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสขุภาพ        
ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ความพึงพอใจ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิด 
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เนื้อหา / ระยะเวลา 

เนื้อหา 
เนื้อหาที่น้ามาทดลองเป็นเนื้อหาเรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพบุคลากร ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียน ดังนี้ 
หน่วยที่  1 หลักการประชาสัมพันธ์ 
หน่วยที่  2 หลักการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
หน่วยที่  3 เทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

ระยะเวลา 
ผู้วิจัยด้าเนินการวิจัยในช่วงเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2561 โดยใช้ระยะเวลา

และเก็บรวบรวมข้อมูล จ้านวน 5 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 1 เป็นการชี้แจง อธิบายวิธีการเข้าใช้งาน 
สัปดาห์ที่ 2 – 3 ผู้อบรมด้าเนินการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
ในสัปดาห์ที่ 4 – 5 ผู้อบรมท้าแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังอบรม และประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อการอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพบุคลากร 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การฝึกอบรมผ่านเว็บ หมายถึง ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเนื้อหาที่ผู้วิจัยจัดท้าขึ้น ผ่าน

ระบบอินทราเน็ตของหน่วยงาน ซึ่งภายในเว็บด้วยกล่าวประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ 
ภาพ วีดีโอ และข้อความ โดยมีการสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง มีการท้าแบบทดสอบท้ายบทเรียน  

2. สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ หมายถึง ตัวกลางในการน้าข่าวสารเรื่องราว ข้อมูลต่างๆ 
จากองค์กรหรือหน่วยงานน้าเสนอบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือให้เกิดการรับรู้ 
ตระหนัก และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี อันได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการรณรงค์โรคออฟฟิสซินโดรม 

3. คุณภาพของเว็บ หมายถึง การประเมินคุณลักษณะของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม ที่ตามตั้ง
วัตถุประสงค์ โดยผู้เชี่ยวชาญให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4. บุคลากรสายปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรสายปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ สังกัด  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ 

5. ผลงานการฝึกอบรมผ่านเว็บ หมายถึง เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้บทเรียนครบทั้ง 3 
หน่วยการเรียนรู้ แล้วน้าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมผ่านเว็บ มาออกแบบและสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร ภายใต้หัวข้อการรณรงค์โรคออฟฟิสซินโดรม โดยน้าเสนอในขนาด A4 แนวตั้ง 
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6. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมผ่านเว็บ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผู้เข้ารับการอบรม 
ที่มีต่อการอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร  
  

บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยเรื่อง ผลการฝึกอบรมผ่านเว็บ ร่วมกับ สื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การผลิตสื่อ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือท้าให้เข้าใจหลักการและทฤษฎี ตลอดจนผลการวิจัยต่างๆ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

1. เว็บเพื่อการฝึกอบรม (Web Base Training) 
1.1 ความหมายของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
1.2 ประเภทของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
1.3 การจัดการอบรมผ่านเว็บ 
1.4 การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ 
1.5 ประโยชน์การอบรมผ่านเว็บ 
1.6 การประเมินผลการอบรมผ่านเว็บ 

2. สื่อประชาสัมพันธ์ 
2.1 ความหมาย 
 3. 1.1  สื่อ 
 3. 1.2  การประชาสัมพันธ์ 
2.2 องค์ประกอบและหลักการประชาสัมพันธ์ 
2.3 หลักการผลิตสื่อ 
2.4 เทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
2.5 บทบาทและความส้าคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ 

3. สื่อที่เก่ียวกับสุขภาพ 
3.1 ความหมาย 
3.2 ความหมายของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
3.3 อิทธิพลและหลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
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3.4 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณา 
 
 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังจะกล่าวตามล้าดับต่อไปนี้ 
 

การฝึกอบรมผ่านเว็บ  

ความหมายของการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
ในการวิจัยเรื่อง ผลการฝึกอบรมผ่านเว็บ ร่วมกับ สื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท้าให้เข้าใจหลักการและทฤษฎี ตลอดจนผลการวิจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

5. เว็บเพื่อการฝึกอบรม (Web Base Training) 
5.1 ความหมายของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
5.2 ประเภทของเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 
5.3 การจัดการอบรมผ่านเว็บ 
5.4 การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ 
5.5 ประโยชน์การอบรมผ่านเว็บ 
5.6 การประเมินผลการอบรมผ่านเว็บ 

6. สื่อประชาสัมพันธ์ 
6.1 ความหมาย 
 3. 1.1  สื่อ 
 3. 1.2  การประชาสัมพันธ์ 
6.2 องค์ประกอบและหลักการประชาสัมพันธ์ 
6.3 หลักการผลิตสื่อ 
6.4 เทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
6.5 บทบาทและความส้าคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ 

7. สื่อที่เก่ียวกับสุขภาพ 
7.1 ความหมาย 
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7.2 ความหมายของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
7.3 อิทธิพลและหลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
7.4 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณา 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังจะกล่าวตามล้าดับต่อไปนี้ 
 

การฝึกอบรมผ่านเว็บ  

ความหมายของการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
การใช้เว็บเพ่ือการเรียนการสอนเป็นการน้าเอาคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ต มาออกแบบเพ่ือใช้

ในการศึกษาหรือการอบรม การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) มีชื่อเรียก
หลายลักษณะ อาทิเช่น (Khan 1997) เป็นการอบรมที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียที่ช่วยในการสอน 
โดยการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายโดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมากมาย และ (Clark G. 1996) ได้ให้ค้าจ้ากัด
ความของการฝึกอบรมผ่านเว็บว่า เป็นการอบรมรายบุคคลที่ส่งข้อมูลเป็นสาธารณะหรือเป็น            
การส่วนตัว ที่อาศัยเครือข่ายและสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกทาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (Driscoll M. 
1997, Parson 1997) และ (Hannum W. 19100) กล่าวว่า เป็นการเป็นการใช้ทักษะ ความรู้ต่างๆ
ส่งผ่านเชื่อมโยงข้อมูล โดยการใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ต บนพ้ืนฐานของหลักและวิธีการอย่างมีระบบ อินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางโปรแกรมเว็บ
บราวเซอร์สามารถเข้าถึงข้อมูล ที่ติดตั้งไว้ได้โดยผ่านเครือข่าย โดย (Camplese C. and Camplese 
K. 19100) ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมว่า เป็นกระบวนการหรือบางส่วน โดยใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นสื่อกลาง
ในการถ่ายทอด ความรู้แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน จึงเหมาะแก่การเป็นสื่อกลาง                
ในการถ่ายทอดเนื้อหาการเรียนการสอน   

การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Carlson R.D. and et al. 19100) กล่าวว่า เป็นภาพที่ชัดเจนของ 
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบ ซึ่งก่อให้เกิดโอกาส ที่ชัดเจนใน
การน้าการศึกษาไปสู่ที่ด้อยโอกาส เป็นการจัดหาเครื่องมือใหม่ๆ ส้าหรับส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิม
เครื่องมืออ้านวยความสะดวกท่ีช่วยขจัดปัญหา เรื่องสถานท่ีและเวลา 

ซึ่ง (Relan A. and Gillani B.B. 1997) ได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้ว่า เป็นการกระท้าของคณะหนึ่ง
ในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุ่ม คอนสตรัคติวิซึ่มและการอบรมในสถานการณ์ร่วมมือกัน 
โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวิลด์ไวด์เว็บ 
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การฝึกอบรมผ่านเว็บ (กิดานันท์ มลิทอง 2543) ให้ความหมายว่า เป็นการใช้เว็บในการฝึกอบรม 

เพ่ือน้าเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตร หรือใช้เพียงการเสนอข้อมูล
บางอย่าง เพ่ือประกอบการสอนก็ได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่างๆ ของการสื่อสารที่มีอยู่
ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโต้ตอบกันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการพูดคุยสดด้วย
ข้อความและเสียงมาใช้ประกอบด้วย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย (ใจทิพย์ ณ สงขลา 2542) 
และ (ถนอมพร เลาจรัสแสง 2544) ให้ความหมายซึ่งมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ เป็นการผสมผสาน
กันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ มาผนวก
กับคุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียน
ในมิติที่ไม่มีขอบเขตจ้ากัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของผู้เรียนและแก้ปัญหาในเรื่องข้อจ้ากัด
ทางด้านสถานที่ และเวลา โดยฝึกอบรมบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ 
ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนผ่านเว็บ อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการก็ได้ 
ทั้งนี้ ผู้ออกแบบและสร้างโปรแกรมการสอนผ่านเว็บจะต้องค้านึงถึงความสามารถ และบริการที่
หลากหลายของอินเทอร์เน็ต และน้าคุณสมบัติต่างๆ เหล่านั้นมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
ให้มากที่สุด (วิชุดา รัตนเพียร 2542)  

(Meorill M. David 1998) อ้างถึงใน (มนต์ชัย เทียนทอง 2545) ได้นิยามความหมายของ
บทเรียน WBI /WBT ไว้ว่า เป็นระบบการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมที่น้าเสนอผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตขององค์กร โดยใช้เบราว์เซอร์ 

สแตน (Stan Vangilder 1999) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมมีพัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่การเรียน
ในห้องเรียน การฝึกอบรมในการท้างาน การใช้เทปวีดีทัศน์เพ่ือการฝึกอบรมไปสู่การฝึกอบรมที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนมีคุณภาพ และ                 
ได้มาตรฐาน ซึ่งรูปแบบใหม่ดังกล่าว คือ Computer-based Training (CBT) เป็นการเรียนรู้จาก CD – 
ROM ที่ประกอบด้วย สื่อต่างๆ ทั้งแอนนิมิสชั่น กราฟิก รูปภาพ เสียง วีดีทัศน์ และข้อความ ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง Electronic Reference เป็นการอ้างอิง 
อิเล็กทรอนิกส์ Web – Based Training (WBT) ซึ่งปรับปรุงมาจาก Computer – Based Training 
(CBT) โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบอินทราเน็ต ( Internet) และ
ระบบอินเทอร์เน็ต (Intranet) ซึ่งการฝึกอบรมในรูปแบบใหม่ที่อาศัยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือสืบค้นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบสนอง
ความต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  
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Web – Based Training (WBT)  หมายถึง การฝึกอบรมซึ่งถูกส่งผ่านไปบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้เทคโนโลยีของเว็บเป็นสื่อกลางในการอบรมอาจเป็น Instructor – led หรือ Computer – Based 
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเรียนรู้ในระดับผู้ประกอบอาชีพแล้ว โดยกระบวนการอบรม จะด้าเนินการ
ทั้งในลักษณะของการปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใด (Synchronous) เช่น Netmeeting ICQ Irc หรือ         
การปฏิสัมพันธ์แบบไม่ทันทีทันใด (Asynchronous) เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว เว็บเพจ 
เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้ารับการ อบรมโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่อบรม 
สามารถอบรมได้จากที่ท้างาน และไม่จ้ากัดเวลา 

จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและนักการศึกษา ทั้งในต่างประเทศและภายใน
ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น สามารถสรุปได้ว่า การฝึกอบรมผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ในรูปแบบ
การอบรม โดยการคิด วางเคราะห์ และการออกแบบอย่างมีระบบ พร้อมอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากร
ของอินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดหรือส่งต่อข้อมูล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียน         
การสอนให้มีประสิทธิภาพ อาจเป็นการน้าเสนอบทเรียนต่างๆที่ทันสมัยขึ้นและรวดเร็ว เข้าถึง            
ต่อกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วย โดยอาจจัดเป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือน้ามาใช้เป็น
เพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและลดปัญหาอุปสรรคของการเข้ารับ              
การฝึกอบรมในด้านสถานที่และเวลา เพราะผู้เข้าการรับอบรมสามารถเลือกช่วงเวลาที่ตนเองมี              
ความพร้อมและสะดวกได้ 

ประเภทของการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
การเรียนการสอนผ่านเว็บสามารถท้าได้ในหลายลักษณะ แบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
(Parson 1997) ได้แบ่งประเภทออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
1. เว็บช่วยสอนแบบรายวิชาอย่างเดียว (Stand Alone Courses) เป็นรายวิชาที่มีเครื่องมือ

เข้าไปถึง โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมากที่สุด  
2. เว็บช่วยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เป็นรายวิชาที่มี

ลักษณะเป็นรูปธรรม ที่มีการพบปะระหว่างครูกับนักเรียนและมีแหล่งให้มาก  
3. เว็บช่วยสอนแบบศูนย์การศึกษา (Web Pedagogical Resources) เป็นชนิดของเว็บไซต์        

ที่มีวัตถุดิบเครื่องมือ ซึ่งสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญ่เข้าไว้ด้วยกันหรือเป็นแหล่งสนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษา  

(James 1997) แบ่งได้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 
1. โครงสร้างแบบค้นหา (Eclectic Structures) ลักษณะของโครงสร้างเว็บไซต์แบบนี้ เป็น

แหล่งของเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาไม่มีการก้าหนดขนาด รูปแบบ ไม่มีโครงสร้างที่ผู้เข้าอบรมต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับเว็บลักษณะของเว็บไซต์ 
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2. โครงสร้างแบบสารานุกรม (Encyclopaedic Structures) ถ้าเราควบคุมของสร้างของ
เว็บที่เราสร้างขึ้นได้ ก็จะใช้โครงสร้างข้อมูลในแบบต้นไม้ในการเข้าสู่ข้อมูล ซึ่งเหมือนกับ หนังสือที่มี
เนื้อหาและมีการจัดเป็นบทเป็นตอน ซึ่งจะก้าหนดให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้ได้ผ่านเข้าไปหาข้อมูลหรือ
เครื่องมือที่อยู่ในพ้ืนที่ของเว็บหรืออยู่ภายในและ นอกเว็บ เว็บไซต์จ้านวน แต่ในเว็บไซต์ทางการศึกษา
ต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กลวิธีด้านโครงสร้างจึงมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. โครงสร้างแบบการเรียนการสอน (Pedagogic Structures) มีรูปแบบโครงสร้างหลายอย่าง
ในการน้ามาสอนตามต้องการ ทั้งหมดเป็นที่รู้จักดีในบทบาทของการออกแบบส้าหรับคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนหรือเครื่องมือมัลติมีเดีย กล่าวคือ เป็นการจัดท้าในแบบไฮเปอร์เท็กซ์กับการเข้าถึงข้อมูลหน้าจอ 
โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับ (ถนอมพร เลาจรัสแสง 2544) ที่กล่าวว่า เป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ มาผนวกกับคุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับ
คุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ 

(Doherty 1988) แนะน้าว่า การฝึกอบรมผ่านเว็บ มีวิธีการใช้ใน 3 ลักษณะ คือ 
1. การน้าเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพกราฟิก

โดยมีวิธี การน้าเสนอ คือ  
1.1 การน้าเสนอแบบสื่อเดี่ยว เช่น ข้อความ หรือ รูปภาพ 
1.2 การน้าเสนอแบบสื่อคู่ เช่น ข้อความกับรูปภาพ  
1.3 การน้าเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะต้องใช้ทุกวัน ในชีวิต           
ซึ่งเป็นลักษณะส้าคัญของอินเทอร์เน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตหลายแบบ เช่น 

2.1 การสื่อสารทางเดียว เช่น การดูข้อมูลจากเว็บเพจ 
2.2 การสื่อสารสองทาง เช่น การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบกัน 
2.3 การสื่อสารแบบหนึ่งแหล่งไปหลายที่ เป็นการส่งข้อความจากแหล่งเดียวแพร่กระจาย

ไปหลายแหล่ง เช่น การอภิปรายจากคนเดียวให้คนอ่ืนๆ ได้รับฟังด้วยหรือการประชุมผ่าน คอมพิวเตอร์ 
(Computer conferencing)  

2.4 การสื่อสารหลายแหล่งไปสู่หลายแหล่ง เช่น การใช้กระบวนการกลุ่มในการสื่อสาร
บนเว็บ โดยมีคนใช้หลายคนและคนรับหลายคนเช่นกัน 

3. การท้าให้เกิดความสัมพันธ์ (Dynamic Interaction) เป็นคุณลักษณะที่ส้าคัญของ
อินเทอร์เน็ตและส้าคัญที่สุด ซึ่งมี 3 ลักษณะคือ 

3.1 การสืบค้นข้อมูล 
3.2 การหาวิธีการเข้าสู่เว็บ 
3.3 การตอบสนองของมนุษย์ต่อการใช้เว็บ 
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นอกจากนี้ (Hannum W. 19100) ได้แบ่งประเภทของการฝึกอบรมผ่านเว็บ ออกเป็น 4 
ลักษณะ ใหญ่ๆ คือ 

1. รูปแบบการเผยแพร่ รูปแบบนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็น รูปแบบห้องสมุด (Library 
Model) เป็นรูปแบบที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเข้าไปยังแหล่งทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์          
ที่มีอยู่หลากหลาย โดยวิธีการจัดหาเนื้อหาให้ผู้เรียนผ่านการเชื่อมโยงไปยังแหล่งต่างๆ รูปแบบบทเรียน 
(Textbook Model) การเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นการจัดเนื้อหาของหลักสูตรเหมือนกับการฝึกอบรม
ในชั้นเรียนปกติและสามารถท้าส้าเนาเอกสารให้กับผู้เรียนได้ รูปแบบการสอนที่มีปฎิสัมพันธ์ (Interactive 
Instruction Model) รูปแบบนี้จัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีปฎิสัมพันธ์กับ
เนื้อหาที่ได้รับ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ มีการให้ค้าแนะน้า การปฏิบัติ การให้ผลย้อนกลับ รวมทั้ง การให้
สถานการณ์จ้าลองรูปแบบการสื่อสาร  

2. การเรียนการสอนผ่านเว็บรูปแบบนี้  เป็นรูปแบบที่อาศัยคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อ           
เพ่ือการสื่อสาร (Computer – Mediated Communications Model) ผู้เรียนสามารถที่จะสื่อสาร
กับผู้เรียนคนอ่ืนๆ ผู้สอนหรือกับผู้เชี่ยวชาญได้ โดยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายในอินเทอร์เน็ต 
เหมาะส้าหรับการเรียนการสอนที่ต้องการส่งเสริมการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วม     
ในการเรียนการสอน 

3. รูปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บรูปแบบนี้เป็นการน้าเอา
รูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเผยแพร่กับรูปแบบการสื่อสารมารวมเข้าไว้ด้วยกัน  

4. รูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom model) รูปแบบห้องเรียนเสมือนเป็น
การน้าเอาลักษณะเด่นหลายๆ ประการของแต่ละรูปแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้ ฮิลทซ์ (Hiltz 
1993) ได้นิยามว่า ห้องเรียนเสมือนเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่น้าแหล่งทรัพยากรออนไลน์
มาใช้ในลักษณะการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดย (Khan 1997) และ (Turoff and  M. 1995) กล่าวว่า 
เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ตั้งขึ้นภายใต้ระบบ การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ในลักษณะของ
การเรียนแบบร่วมมือและท้ากิจกรรมร่วมกัน ลักษณะเด่นของการเรียนการสอนรูปแบบนี้ ก็คือ ความสามารถ 
ในการลอกเลียนลักษณะของห้องเรียนปกติมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนผ่าน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน โดยไม่มีข้อจ้ากัดในเรื่องของเวลา
และสถานที ่
 

การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
การจัดการเรียนผ่านเว็บ มีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม 

โดยมีการออกแบบระบบการสอนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเด่นของเว็บ กล่าวคือ การสื่อสารระหว่าง 
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สามารถสื่อสารกันโดยผ่านเว็บโดยตรงในรูปคุยกันในห้องสนทนา หรือมีการฝากข้อความ ข้อค้าถาม
บนบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดานข่าวสาร หรือจะสื่อสารกันผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         
ก็สามารถท้าได้ ดังนั้น ความเป็นเว็บช่วยสอน จึงไม่ใช่แค่การสร้างเว็บไซต์เนื้อหาวิชาหนึ่ง หรือรวบรวม
ข้อมูลซักเรื่องหนึ่งแล้วบอกว่าเป็นเว็บช่วยสอน ซึ่งมีความหมายกว้างขวางอันเกิดจากการรวมเอา
คุณลักษณะของเว็บ โปรแกรมและเครื่องมือสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ตและการออกแบบระบบ      
การเรียนการสอนเข้าด้วยกัน ท้าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอย่างมีความหมายไม่เป็นเพียงแค่แหล่งข้อมูล
เท่านั้น (ปรัชญนันท์ นิลสุข 2543) 

(ใจทิพย์ ณ สงขลา 2542)กล่าวว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บมีการด้าเนินการอย่างจริงจัง 
ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศทางซีกโลกตะวันตก ส้าหรับวงการการศึกษาในประเทศไทย
เริ่มมีความเปลี่ยนแปลง เริ่มใช้เครื่องมือบนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บเสริมในชั้นเรียนปกติ และ                 
บางมหาวิทยาลัยเริ่มการเรียนการสอนแบบทางไกล และเริ่มจะสร้างชั้นเรียนเสมือนให้เกิดขึ้นจริง 
การด้าเนินการเรียนการสอนผ่านเว็บมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ใจทิพย์ ณ สงขลา 2542) 

1. ความพร้อมของเครื่องมือและทักษะการใช้งานเบื้องต้น ความไม่พร้อมของเครื่องมือและ 
การขาดทักษะทางเทคนิคที่จ้าเป็นในการใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมเป็นสาเหตุส้าคัญ ที่ก่อให้เกิด
ความสับสนและผลทางลบต่อทัศนคติของผู้ใช้ จากการศึกษาการน้าเทคโนโลยีเครือข่ายมาใช้ พบว่า
ผู้ใช้ที่ไม่มีความพร้อมทางทักษะการใช้จะพยายามแก้ปัญหา และศึกษาเรื่องของเทคนิค มากกว่าจ้ากัด 
ความสนใจอยู่ที่เนื้อหา นอกจากนั้น จากงานวิจัยของ (ใจทิพย์ ณ สงขลา 2542) พบว่ายังไม่มีความพร้อม
ทางด้านทักษะการใช้ภาษาเขียนและภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นทักษะจ้าเป็นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น                  
อีกประการหนึ่งส้าหรับการสื่อสารผ่านเครือข่าย 

2. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและผู้ใช้ เช่นเดียวกับการน้าเทคโนโลยีอื่นเข้าสู่องค์กรต้อง
อาศัยการสนับสนุนอย่างจริงจังจากฝ่ายบริหาร ทั้งในการสนับสนุนด้านเครื่องมือและนโยบายส่งเสริม
การใช้เครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา การก้าหนดการใช้เครื่องมือดังกล่าว           
จึงไม่สามารถเป็นไปในลักษณะแนวดิ่ง (Top down) โดยการก้าหนดจากฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว 
แต่ต้องเป็นการประสานจากทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและผู้ใช้จะต้องมีการประสานจากแนวล่าง        
ขึ้นบน ผู้ใช้จะต้องมีทัศนะที่ยอมรับการใช้สื่อดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ฝ่ายบริหารสามารถ 
สร้างนโยบายที่กระตุ้นแรงจูงใจของผู้ใช้ เช่น สร้างแรงจูงใจจากภายในของผู้ใช้ให้รู้สึกถึงความท้าทาย
และประโยชน์ที่จะได้รับหรือสร้างแรงจูงใจจากภายนอก เช่น สร้างเงื่อนไขผลตอบแทนพิเศษ ทั้งใน
รูปนามธรรมและรูปธรรม 

3. การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนจากการเรียนรู้แบบตั้งรับ มาเป็นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ผู้สอนต้องเตรียมการให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ้าเป็นต่อการเลือกสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ในการเรียนผ่านเครือข่ายทักษะต่างๆ 
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4. บทบาทของผู้สอนในการเรียนการสอนบนเครือข่าย จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่บทบาท
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยในเบื้องต้นจะเป็นบทบาทผู้น้า เพ่ือสนับสนุนกลุ่ม
และวัฒนธรรมการเรียนรู้บนเครือข่าย ผู้สอนต้องใช้เวลามากไปกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ธรรมดา 

5. การสร้างความจ้าเป็นในการใช้ ผู้สอนที่จะน้าการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมาใช้ควร
ค้านึงถึงความจ้าเป็น และผลประโยชน์ที่ต้องการจากกิจกรรมบนเครือข่าย ซึ่งจะเป็นตัวก้าหนดรูปแบบ
การใช้ว่าผู้สอนเพียงต้องการใช้เครือข่าย เพ่ือเสริมการเรียนหรือเป็นการศึกษาทางไกล ผู้สอนต้อง
สร้างสภาวะให้ผู้ใช้มีความจ้าเป็นที่ต้องใช้ เช่น การส่งผ่านข้อมูลที่จ้าเป็นทางการเรียนให้กับผู้ใช้       
ผ่านทางเครือข่าย หรือสร้างแรงจูงใจที่เป็นผลประโยชน์ทางการเรียนให้กับผู้ใช้ 

6. ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนการสอน และใช้ประโยชน์ของความเป็นเครือข่ายอย่างสูงสุด 
และเหมาะสมวิธีออกแบบการเรียนการสอน ทั้งนี้ ผู้สอนสามารถสร้างการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลอ่ืน  
เพ่ือสนับสนุนเนื้อหาหลักที่ผู้สอนสร้างมาเป็นการแนะแนวให้ผู้เรียนได้ศึกษา อีกทั้ง เนื้อหาและ              
การเชื่อมโยงต่างๆ ควรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการจัดกิจกรรมการปฏิสัมพันธ์ให้ผู้เรียน
ได้ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาจเป็นเป็นการเชื่อม
โดยระยะใกล้หรือเชื่อมโยงระยะไกลผ่านทางระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต (ปทีป เมธาคุณวุฒิ 
2540) 

เองเจลโล (Angelo T. A. and Cross K. P. 1993) อ้างใน (วิชุดา รัตนเพียร 2542) ได้สรุป
หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ 5 ประการ กล่าวโดยสรุป
คือ ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปแล้ว ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อ สื่อสาร
กันได้ตลอดเวลา โดยผู้สอนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ตลอดเวลา รวมทั้ง ซักถามข้อข้องใจ
กับผู้สอนได้โดยทันทีทันใด พร้อมทั้ง ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้เรียนเพราะ
จะช่วยพัฒนาความคิดความเข้าใจได้ดีกว่าการท้างานคนเดียว ทั้งยัง สร้างความสัมพันธ์ เป็นทีม         
โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดเป็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ และการยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยค้าแนะน้าของผู้สอน เพ่ือให้ได้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนโดยทันทีทันใด       
ช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความสามารถตนเอง และยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับแนวทางวิธีการหรือ
พฤติกรรมให้ถูกต้องได้ และประการสุดท้าย ควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีขีดจ้ากัด         
มีการขยายโอกาสให้กับทุกๆ คนที่สนใจด้วย 
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การออกแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
ในการออกแบบ และพัฒนาเว็บการเรียนการสอนผ่านให้มีประสิทธิภาพนั้น มีนักการศึกษา

หลายท่านให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการที่จะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ การเรียนการสอน 
ดังนี้ 

(Dillon B. and Mezack 1991) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนในการสร้างบทเรียนที่มี
ลักษณะเป็นสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ซึ่งหลักการนี้สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและ
พัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวคิดดังกล่าวมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาเกี่ยวกับผู้ เรียนและเนื้อหาที่จะน้ามาพัฒนา เพ่ือก้าหนดวัตถุประสงค์และหา
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน 

2. วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสร้างของเนื้อหา ศึกษาคุณลักษณะของเนื้อหา           
ที่จะน้ามาใช้เป็นบทเรียนว่าควรจะน้าเสนอในลักษณะใด 

3. ออกแบบโครงสร้างเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ออกแบบควรศึกษา
ท้าความเข้าใจกับโครงสร้างของบทเรียนแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากลักษณะผู้เรียนและเนื้อหาว่า
โครงสร้างลักษณะใดจะเอ้ืออ้านวยต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนได้ดีที่สุด 

4. ทดสอบรูปแบบเพ่ือหาข้อผิดพลาด จากนั้นท้าการปรับปรุงแก้ไขและทดสอบซ้้าอีกครั้ง
จนแน่ใจว่าเป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพก่อนที่จะน้าไปใช้งาน 

(Arvaniti and Theodoros N 1997) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการสร้างเว็บไซต์นั้น ควรจะ
ด้าเนินการ ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ก้าหนดวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาว่าเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์นี้เพื่ออะไร 
2. ศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้ามาใช้ ว่ากลุ่มเป้าหมายใดที่ผู้สร้างต้องการสื่อสาร ข้อมูล 

อะไรที่พวกเขาต้องการ โดยขั้นตอนนี้ควรจะปฏิบัติควบคู่ไปกับขั้นตอนที่หนึ่ง 
3. วางลักษณะโครงสร้างของเว็บ  
4. ก้าหนดรายละเอียดให้กับโครงสร้าง ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยตั้งเกณฑ์

ในการใช้ เช่น ผู้ใช้ควรจะท้าอะไรบ้าง จ้านวนหน้าควรมีเท่าใด มีการเชื่อมโยงมากน้อยเพียงไร 
5. หลังจากนั้นจึงท้าการสร้างเว็บแล้วน้าไปทดลอง เพื่อหาข้อผิดพลาดและท้าการปรับปรุง 

แก้ไข แล้วจึงค่อยน้าเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
เพอร์นิสิ และ คาสาติ (Pernici B. and Casati F. 1997) ได้แยกย่อยกระบวนออกเป็น 4 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบที่จ้าเป็นต่อการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วย การตั้งวัตถุประสงค์ 

การก้าหนดผู้เรียน และสิ่งที่จ้าเป็นในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
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2. ผู้สอนต้องก้าหนดแนวทางในการสร้างเว็บไซต์ ได้แก่ เนื้อหาที่จะใช้ กิจกรรมต่างๆ 
ขั้นตอนการเรียนการสอน 

3. เป็นการออกแบบในแนวกว้าง (Design in the Large) โดยผู้สอนจะต้องวางแผน
ลักษณะการเข้าสู่เนื้อหา (Navigation) ซึ่งรวมถึงการก้าหนดรายการต่างๆ (Menus) และ การเรียง 
ล้าดับของข้อมูล 

4. เป็นการออกแบบในแนวแคบ (Design in the Small) คือ การก้าหนดรายละเอียดต่างๆ 
ที่มีในแต่ละหน้า 

(Quinlan L.A. 1997) เสนอวิธีด้าเนินการ 5 ขั้นตอน เพ่ือการออกแบบและพัฒนาการเรียน
การสอนผ่านเว็บที่มีประสิทธิภาพ คือ 

1. ท้าการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ของผู้เรียน 
2. การก้าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรม 
3. ควรเลือกเนื้อหาที่จะใช้น้าเสนอพร้อมกับหางานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุน

เนื้อหา 
4. การวางโครงสร้างและจัดเรียงล้าดับข้อมูลรวมทั้งก้าหนดสารบัญ เครื่องมือ การเข้าสู่

เนื้อหา (Navigational Aids) โครงร่างหน้าจอและกราฟิกประกอบ 
5. ด้าเนินการสร้างเว็บไซต์โดยอาศัยแผนโครงเรื่อง 
ไบเลย์และไบรท์ (Bailey G.D. and Blythe Marie 19100) ได้เสนอกระบวนการออกแบบ

เว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอน คือ เริ่มจากการเขียนร่างเค้าโครงตามแนวคิดเบื้องต้นในด้านการน้าเสนอ 
การเชื่อมโยงและจัดเรียงเนื้อหา แล้วการวางแผนผังแสดงโครงสร้างของเว็บไซต์ โดยเริ่มจากหน้าแรก
ไปสู่หน้าต่อๆ ไปแบบล้าดับขั้น (Hierarchical) ซึ่งจะแบ่งระดับความส้าคัญ ซึ่งเขียนแผนโครงเรื่อง  
ให้แสดงรายละเอียดที่จะมีอยู่ในแต่ละหน้าด้วย 

(Hirumi 1996) เสนอกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้  
5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบการเรียนการสอน พร้อมพัฒนา
เว็บเพจโดยใช้แผนโครงเรื่อง (Storyboard) ช่วยในการสร้างและก้าหนดโครงสร้างของข้อมูล น้าเว็บ
ไปใช้ในการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการใช้งาน 

(Khan 1997) ได้กล่าวไว้ว่า การออกแบบเว็บที่ดีควรท้าความเข้าใจถึงคุณลักษณะ 2 ประการ 
ของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

1. คุณลักษณะหลัก (Key Features) เป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของโปรแกรมการเรียน      
การสอนผ่านเว็บทุกโปรแกรม กล่าวคือ อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บเพจได้ ผู้เรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายได้ (Online Search) ผู้เรียนควรที่จะสามารถเข้าสู่โปรแกรม            
การสอนผ่านเว็บจากที่ใดก็ได้ทั่วโลก รวมทั้ง ผู้เรียนควรที่จะสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ 
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2. คุณลักษณะเพ่ิมเติม (Additional Features) เป็นคุณลักษณะเพ่ิมเติม เพ่ือน้ามาใช้งาน
และการน้ามาประกอบกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ  

โจนส์และฟาร์เควอร์ (Jones M.G. and Farquhar J. D. 1997) แนะน้าหลักการออกแบบ
เว็บเพ่ือการเรียนการสอน ซึ่งควรมีการจัดโครงสร้างหรือจัดระเบียบข้อมูลที่ชัดเจน เนื้อหามีความ
ต่อเนื่องไป ไม่สิ้นสุด จัดหมวดหมู่ในเรื่องที่สัมพันธ์กัน เพ่ือป้องกันความสับสนได้ ก้าหนดพ้ืนที่ส้าหรับ
การเลือกและลักษณะของไฮเปอร์เท็กซ์ให้ชัดเจน ก้าหนดให้แต่หน้าจอภาพสั้นๆ (Nielsen 1996) อ้างถึง
ใน (Jones M.G. and Farquhar J. D. 1997) ปุ่มมาตรฐานที่มีอยู่ในโปรแกรมค้นผ่าน (Web Browser) 
อาจท้าให้ผู้เรียนหลงทางได้ ฉะนั้น จึงต้องออกแบบให้มีความแตกต่างและชัดเจน จากที่กล่าวมาแล้วนั้น 
มีความสอดคล้องกับ (Hall B. 1998) ได้กล่าวถึงการใช้เว็บในด้านการเรียนการสอนว่า โดยสรุปได้ว่า 
เว็บเพ่ือการเรียนการสอนที่ดี จะต้องสะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการสืบค้นของผู้เรียน พร้อมทั้ง            
มีความสอดคล้องตรงกันในแต่ละเว็บรวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างเว็บต่างๆ เวลาในการแสดงผลรวดเร็ว 
มีการจัดระบบในการเข้าสู่เว็บ มีค้าอธิบาย มีการแสดงโครงสร้างภายในเว็บ มีความยืดหยุ่นในการสืบค้น 
มีการใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ มีการสร้างแบบวนเวียนให้ผู้เรียนสามารถกลับไปเรียนในจุดเริ่มต้นได้ด้วย           
โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว 

(ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2540) กล่าวว่า การออกแบบโครงสร้างของการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ควรจะประกอบด้วย  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดงวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา สังเขปรายวิชาค้าอธิบาย เกี่ยวกับหัวข้อการเรียน หรือหน่วยการเรียน 

2. การเตรียมตัวของผู้เรียนหรือการปรับพ้ืนฐานผู้เรียน เพ่ือที่จะเตรียมตัวเรียน  
3. เนื้อหาบทเรียน พร้อมทั้งการเชื่อมโยงไปยังสื่อสนับสนุนต่างๆ ในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ  
4. กิจกรรมที่มอบหมายให้ท้าพร้อมทั้งการประเมินผล การก้าหนดเวลาเรียนการส่งงาน  
5. แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนต้องการฝึกฝนตนเอง  
6. การเชื่อมโยงไปแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า  
7. ตัวอย่างแบบทดสอบ ตัวอย่างรายงาน  
8. ข้อมูลทั่วไป แสดงข้อความที่จะติดต่อผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง    
9. ส่วนแสดงประวัติของผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
10. ส่วนของการประกาศข่าว (Bulletin Board)  
11. ห้องสนทนา (Chat Room) ที่เป็นการสนทนาในกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน 
จากที่กล่าวมาการเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นการจัดการอย่างจงใจและน้าเสนอข้อมูลที่มี

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะ ดังนั้น การออกแบบเว็บช่วยสอนจึงต้องพิจารณาให้เป็นไป
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ตามวัตถุประสงค์และการจัดระเบียบของเนื้อหาในบทเรียนที่สร้างขึ้น เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นไปอย่างมีระบบ 
 

ประโยชน์การฝึกอบรมผ่านเว็บ 
ประโยชน์ของการฝึกอบรมผ่านเว็บมีมากมายหลายประการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ

การน้าไปใช้ในการจัดการฝึกอบรม ซึ่งเป็นมิติใหม่ของเครื่องมือและกระบวนการในการฝึกอบรม          
โดยมีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้ดังนี้ 

(ถนอมพร เลาจรัสแสง 2544) ได้กล่าวถึงการสอนบนเว็บมีข้อดีอยู่หลายประการ กล่าวคือ 
1. การสอนบนเว็บเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล หรือไม่มีเวลาในการมาเข้า       

ชั้นเรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ๆ ต้องการ กล่าวคือ ในปัจจุบันการใช้เว็บไซต์เป็นศูนย์กลาง           
การเรียนรู้นั้นมีความส้าคัญมาก อีกท้ังยังมีความเป็นอิสระไม่มีการจ้ากัดช่วงเวลาของการเข้าถึงข้อมูล 
จึงท้าให้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานในช่วงเวลาใดก็ได้ตามอัธยาศัย 

2. การสอนบนเว็บยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา กล่าวคือ            
ในปัจจุบันสังคมเมืองและชนบทนั้น มีความแตกต่างและหลากหลายของสังคมเป็นอย่างมากอันน้าไปสู่
การขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะผู้ที่อยู่ในสังคมเมืองมีโอกาสและได้รับการเรียนที่ดีกว่า แต่เมื่อมีเว็บ
เข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงแล้วนั้น ผู้ที่อยู่ในชนบทจึงสามารถเข้าถึงและได้รับโอกาส ในการเรียนรู้เช่นกัน  

3. การสอนบนเว็บนี้ ยังช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวคือ 
การศึกษาของมูลบนเว็บเป็นอันแหล่งการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ มีข้อมูลที่หลากหลายท้าให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา สามารถเลือกใช้งานในช่วงเวลาใด กับบุคคล
กลุ่มใดก็ได้ อีกทั้ง ยังสามารถเพ่ิมพูนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองจากแบบทดสอบบนเว็บ        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การสอนบนเว็บ ช่วยทลายก้าแพงของห้องเรียนและเปลี่ยนจากห้องเรียน 4 เหลี่ยม       
ไปสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ ในอดีตการได้รับการศึกษาจ้าเป็นต้องอาศัยความรู้อันเกิดขึ้น
ภายในห้องเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น แต่เมื่อมีการใช้เว็บเข้ามาเกี่ยวข้องการเรียนรู้จึงไม่ได้จ้ากัดอยู่แค่ใน
ห้องเรียน ผู้เรียนสามารถสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก 

5. การสอนบนเว็บเป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ เนื่องจากที่เว็บได้กลายเป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ครอบคลุมสารสนเทศทั่วโลกโดยไม่จ้ากัดภาษา กล่าวคือ เมื่อมี
การประยุกต์ใช้เว็บเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มี
มากมายอยู่ทั่วโลก โดยไม่ต้องค้านึงถึงภาษาที่ในการสื่อสาร เพราะในเว็บมีโปรแกรมส้าหรับแปลภาษา 
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ดังนั้น การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือมาสนับสนุนการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องง่ายที่ไม่ถูกจ้ากัด       
แต่เฉพาะภาษาท่ีตนเองรู้จักและเข้าใจเท่านั้น 

6. การสอนบนเว็บจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น กล่าวคือ การเรียนการสอน
สามารถผสมผสานสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สามารถอธิบายจากเนื้อหาที่มี
ความซับซ้อน ให้สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายขึ้น อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ส่งผล
ต่อความคงทนในการเรียน และครูยังสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ บนเครือข่ายเพ่ือให้ผู้เรียน            
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ ได้อีกด้วย 

7. การสอนบนเว็บเอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งการเปิดปฏิสัมพันธ์นี้ กล่าวคือ ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุยกันผ่านช่องทางบนเว็บ ร่วมทั้งผู้เรียนทั้งห้องสามารถร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ได้ด้วย อีกทั้ง ผู้เรียนเมื่อเรียนจบมีท้าแบบทดสอบซึ่งสามารถรู้ผลคะแนนได้ทันที 

8. การสอนบนเว็บเป็นการเปิดโอกาสส้าหรับผู้เรียนในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 
กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถติดต่อ พูดคุย หรือสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก 
โดยผ่านเว็บไซต์ ซึ่งผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือไปข้อมูลมูล และเป็นการประหยัดเวลา
อีกด้วย  

9. การสอนบนเว็บเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของตน สู่สายตาผู้อ่ืนอย่าง
ง่ายดาย กล่าวขึ้น บนเว็บไซต์มีหลากหลายช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลหรือน้าเสนอผลงานที่ผู้เรียน
ท้าขึ้น ทั้งนี้ ในการน้าเสนอผลงานผู้เรียนยังสามารถรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าชมผลงานจากทั่วประเทศ
หรือทั่วโลกได้ เพราะการน้าเสนอบนเว็บนั้น ผู้คนทั่วไปสามารถสืบค้นได้จากทุกมุมโลก และผู้เรียน 
ยังมีโอกาสได้เห็นผลงานของผู้อื่น เพ่ือน้ามาพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

10. การสอนบนเว็บเปิดโอกาสให้ผู้สอนสามารถปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ให้ทันสมัยได้อย่าง 
สะดวกสบายเนื่องจากข้อมูลบนเว็บมีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamic) ดังนั้น ผู้สอนสามารถอัพเดต
เนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยแก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ การให้ผู้เรียนได้สื่อสารและแสดงความคิดเห็น 
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ท้าให้เนื้อหาการเรียนมีความยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิมและ
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้เรียนเป็นส้าคัญ การสอนบนเว็บสามารถน้าเสนอเนื้อหาในรูปของ 
มัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ ภาพ 3 มิติ โดยผู้สอนและผู้เรียน
สามารถเลือกรูปแบบของการน้าเสนอ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน 

จากข้อมูลที่น้าเสนอข้างต้น ได้สอดคล้องกับ (ปรัชญนันท์ นิลสุข 2543) ซึ่งกล่าวถึง 
คุณลักษณะส้าคัญของเว็บ กล่าวโดยสรุปคือ การที่เว็บเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับเนื้อหาบทเรียน โดยสามารถน้าเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) และอนุญาตให้ผู้ใช้มีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลได้         
ทั่วโลก อีกทั้ง ยังสามารถสืบค้นข้อมูลออนไลน์ โดยไม่มีข้อจ้ากัดเรื่องสถานที่และเวลา โดยผู้ฝึกอบรม
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สามารถเลือกศึกษาได้ตามความพร้อม ความถนัด และความสนใจของตน และการที่เว็บมีความสมบูรณ์
ในตนเอง ส่งผลให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนและสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเว็บ ได้เช่นกัน 
ทั้งหมดนี้ คือ ข้อดีของการน้าเว็บไซต์มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมหรือจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับเป็น
ช่องทางที่มีความแพร่หลายและมีการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รอให้สืบค้นจากทั่วโลก ท้าให้
เป็นการเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ เป็นการสร้างและเชื่อมโยงมิติให้เกิดการเรียนรู้และน้ามาปรับใช้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ และสมรรถนะของตนเองต่อไป 
 

การประเมินผลการอบรมผ่านเว็บ 
การประเมินผลการอบรมที่มีการเรียนการสอนผ่านเว็บนั้น มีลักษณะที่แตกต่างกันไป               

ซึ่งการประเมินผลแบบทั่วไปที่เป็นการประเมินระหว่างเรียน (Formative Evaluation) กับ การประเมิน
รวมหลังเรียน (Summative Evaluation) เป็นวิธีการประเมินผลส้าหรับการเรียนการสอน โดยการประเมิน
ระหว่างเรียนสามารถท้าได้ตลอดเวลา ระหว่างมีการเรียนการสอน เพ่ือดูผลสะท้อนของผู้เรียนและ   
ดูผลที่คาดหวังไว้ พร้อมน้าไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การประเมินหลังเรียนจะใช้การตัดสิน
ในตอนท้ายของการเรียนโดยการใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดผลตามจุดประสงค์ของรายวิชา (ปรัชญนันท์ 
นิลสุข 2543) สอดคล้องกับข้อเสนอของ (Potter 19100) ที่เสนอวิธีการประเมินการเรียนการสอน 
ผ่านเว็บ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ประเมินส้าหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านเว็บของมหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน 
ว่า ควรมีการประเมินท้ายภาคเรียน (Final Course Evaluation) เป็นการประเมินผลปกติของการสอน 
ที่ผู้เรียนซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียน อย่างไร
ก้อตาม ก็ยังมีการประเมินด้วยเกรดในรายวิชา (Course Grades) ซึ่งวิธีการนี้ก้าหนดองค์ประกอบของ
วิชาชัดเจน  และยังมีการประเมินรายคู่ (Peer Evaluation) เป็นการประเมินกันเองระหว่างคู่ของ
ผู้เรียนโดยไม่เคยพบกันหรือท้างานด้วยกัน และมีการประเมินต่อเนื่อง (Continuous Evaluation) 
เป็นการประเมินที่ผู้เรียนจากการส่งงาน โดยผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะ และตอบกลับในทันที ถ้ามีสิ่งที่
ผิดพลาดกับผู้เรียนก็จะแก้ไขและประเมินตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาของวิชา  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนับสนุนข้อเสนอแนะ และสรุปได้ว่า ในการประเมินผล จ้าเป็น        
ต้องมีการประเมินผลผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม และควรมีการประเมินพร้อมบันทึกผลอย่างสม่้าเสมอ
เป็นระยะ เพ่ือเป็นการติดตาม และตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน และหากผู้สอบพบข้อบกพร่อง
จากการเรียนผ่านเว็บ ควรมีการให้ค้าแนะน้าตอบกลับในทันที เพ่ือเป็นการเน้นย้้า พร้อมทั้ง เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ซักถาม และเมื่อจบการเรียนในทุกบทเรียนควรมีการประเมินรวบยอด เพ่ือเป็นการทวนสอบ
ความรู้ ความเข้าใจจากที่ผู้เรียนได้ศึกษามาว่าอยู่ในระดับใด ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้สอนได้น้าผลมาประเมิน
การสอนและรูปแบบการน้าเสนอผ่านเว็บด้วยเช่นกัน  
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สื่อสังคมออนไลน์ 
ในสังคมปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารล้วนเป็นสิ่งที่ท้าได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เวลา 

และลดภาระค่าใช้จ่าย แน่นอนนั่นเป็นผลมาจากการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมา โดยน้าเอาเทคโนโลยี
เข้ามาประยุกต์ใช้ในกิจการเหล่านั้น และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลนวัตกรรมหนึ่งที่ เรียกว่า เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ก็เริ่มก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน และผลการส้ารวจของ 
corp.wishpond.com พบว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 มีผู้ใช้ Facebook ถึง 1,150 ล้านคน ทั่วโลก 
ในจ้านวนผู้ใช้งานทั้งหมดนี้มีกลุ่มที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจ้า คิดเป็นครึ่งหนึ่งหรือกว่า 699 ล้านคน 
ส่วนรูปแบบในการใช้งาน Facebook ก็ไม่ได้จ้ากัดอยู่เพียงแค่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในแบบเดิมเท่านั้น 
แต่ยังขยายไปถึงการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่างๆ อย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
เพ่ิมมากขึ้น โดยแต่ละเดือนพบว่ามีการใช้งาน Facebook ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นจ้านวนถึงเดือนละ 
819 ล้านคน และยังแบ่งเป็นการใช้งานบนแอพลิเคชั่นของ Facebook ถึง 10 ล้านคน จากผล           
การส้ารวจท้าให้แนวคิดเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ มักปรากฎ ให้เห็นในลักษณะของการน้ามาใช้ 
เพ่ือด้าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยมีตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นเครือข่าย เพ่ือให้
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ และเป็นโครงสร้าง
สังคมท่ีเชื่อมต่อกัน โดยอาจมีระดับของความสัมพันธ์กัน มีความซับซ้อนมีเป้าหมาย 
 

ความหมายของ Social media 
สื่อสังคมออนไลน์ (เกษม นครเขตต์ 2548) ถูกน้ามาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในระบบองค์กร 

กลุ่มคน หรือรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กัน            
จึงเรียกว่า สังคมออนไลน์ และมีค้าเรียกที่หลากหลาย เช่น Social media, social software, 
Social Technology, Social Computing เป็นต้น ล้วนมีคามหมายเหมือนกัน คือ ลักษณะของเว็บ
เอ้ือต่อการรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ โดยสามารถมีส่วนร่วมในการก้าหนด
เนื้อหาได้  

ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อธิบายเครือข่ายหรือเครือข่ายชุมชนออนไลน์ว่า 
เป็นระบบการใช้งานบนพ้ืนฐานการบริการเว็บเซอร์วิสรูปแบบหนึ่ ง ออกแบบเพ่ือสนับสนุน            
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง 
ผ่านเครือข่ายหรือการสนับสนุนการใช้งานร่วมกันระหว่างข้อมูลที่พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ใช้ภาษา 
XML และ HTML เป็นพื้นฐาน 
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เว็บเซอร์วิสจ้าเป็นต้องมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่ใช้อธิบาย
รูปแบบข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้บริการดังกล่าวสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ ที่อ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในเรื่องเดียวกัน สามารถท้าความรู้จัก           
ซึ่งกันและกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้    

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้รับการพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในยุคที่สอง หรือเว็บสองจุดศูนย์ (We 2.0) หลังจากการให้บริการ
เว็บไซต์ยุคแรก (Web 1.0) เริ่มเสื่อมความนิยมไป เนื่องจากจ้ากัดสิทธิการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเฉพาะ      
ผู้เป็นเจ้าของเว็บเท่านั้น ขณะที่สาระส้าคัญของเว็บ 2.0 คือ การมีส่วนร่วมการผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตใน           
การสร้างสรรค์เนื้อหาบนเว็บไซต์ (เกษม นครเขตต์ 2548) และยังมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ
สื่อสังคมออนไลน์ มากมาย 

 

ความหมายของ Social network 
เมย์ฟิลด์ (Mayfield Antony 2008) ให้ความหมายว่า กลุ่มของสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่มี

ลักษณะก่อเกิดการมีส่วนร่วม (Participation), เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็น ค้าวิจารณ์ การแบ่งปัน
สารสนเทศ (Openness), การสนทนาแบบสองทาง (Conversation), ก่อเกิดชุมชนออนไลน์ (community) 
และก่อเกิดการเชื่อมโยงกัน ทั้งจากเว็บไซต์แหล่งข้อมูลและบุคคล (Connectedness) โดยได้เสนอ
รูปแบบพ้ืนฐานของสื่อสังคมออนไลน์ว่ามี 7 รูปแบบ ดังนี้ 

1. Social network (เครือข่ายสังคมออนไลน์) เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถสร้าง
เว็บเพจส่วนตัวแล้วเชื่อมกับเพ่ือน เพ่ือที่จะแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร และติดต่อสื่อสารกัน ตัวอย่างเช่น 
Facebook, MySpace เป็นต้น 

2. Blogs หรือ บล็อก นับว่าเป็นรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจรู้จักกันดีว่ามีลักษณะ           
เป็นเหมือนบันทึกส่วนตัวออนไลน์ 

3. Wikis เป็นเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ อ่ืนเพ่ือเนื้อหาลงไป และสามารถแก้ไขสารสนเทศ         
บนเว็บไซต์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย เสมือนท้าหน้าที่เป็นเอกสารหรือฐานข้อมูลของชุมชนที่ทุกคนสามารถ
เข้ามาเพ่ิม ลบ แก้ไขเนื้อหารได้ ซึ่ง Wikis เป็นที่รู้จักกันดี คือ Wikipedia ซึ่งเป็นเว็บไซต์สารานุกรม
ออนไลน์ที่บรรจุบทความภาษาอังกฤษมากกว่า 2  ล้านบทความ นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ที่เป็น
ปแบบของรู Wikis อีกมากมาย เช่น Wikispaces.com, pbwiki.com เป็นต้น 

4. Podcasts คือ รูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นไฟล์เสียงและ
วีดิโอที่ผู้คนสามารถใช้ได้ โดยการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการ เช่น ผ่านบริการของ Apple iTunes 
เป็นต้น 
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5. Forums เป็นพ้ืนที่ส้าหรับการอภิปรายหรือสนทนาออนไลน์กัน มักจะเป็นไปตามหัวข้อ 
ที่เฉพาะเจาะจงหรือตามความสนใจของผู้คน ซึ่งจริงๆ แล้ว Forums เกิดขึ้นก่อนค้าว่า Social 
media และเป็นองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมของชุมชนออนไลน์ 

6. Content Communities คือ รูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ที่ เป็นชุมชนออนไลน์             
ซึ่งเป็นแหล่งรวยรวมและแบ่งปันเนื้อหาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ เช่น Flickr เป็นชุมชนเนื้อหาประเภท
รูปภาพ, Del.icio.us เป็นชุมชนเนื้อหาประเภทการเก็บและเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่างๆ YouTube 
เป็นชุมชนเนื้อหาประเภทวิดีโอ เป็นต้น 

7. Micro blogging เป็ นรูปแบบของสื่ อสั งคมออนไลน์ที่ ผสมกัน ระหว่าง Social 
Networking (เครือข่ายสังคมออนไลน์) กับ Blogging (บล็อก) ขนาดเล็ก ซึ่งข้อความสั้นๆ ที่ผู้ใช้            
จะถูกส่งกระจายออนไลน์ออกไปยังสมาชิก และสามารถส่งผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ด้วย เช่น Twitter     
เป็นต้น  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบของสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม ใช้งานง่าย และ
เข้าถึงทุกกลุ่มช่วงวัย นั่นคือ การสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพราะไลน์มีคุณสมบัติที่สามารถโต้ตอบ
การสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง สามารถส่งข้อมูลทั้งที่เป็นตัวอักษรผ่านการพิมพ์ หรือไฟล์งานทั้งที่
เป็นเอกสาร รูปภาพ เสียง วีดีโอ และลิ้งค์ต่างๆ ได้ ซึ่งเปนแอพพลิเคชั่นที่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมา
และใชงานได้อย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่สิ้นเปลื้องหน่วยความจ้าในโทรศัพท์มือถืออีกด้วย  

 

การใช้งาน Line 
ในสังคมปัจจุบันนี้ ถ้าพูดถึงการติดต่อสื่อสาร LINE คือ แอพพลิเคชั่นหนึ่งส้าหรับช่องทาง           

การติดต่อ สื่อสาร ด้วยความสามารถในการสนาทนาผ่านห่องแชท การส่งข้อความ การแชร์ไฟล์              
การสร้างกลุ่มพูดคุย หรือการสนทนาผ่านเสียง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ได้ทั้งบนอุปกรณ์ 
ประเภท พกพา (Mobile Devices) เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และยังสามารถติดตั้งและใช้งานบน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ด้วย โดย Line มีต้นก้าเนิดหลังจากตลาดสมาร์ตโฟนเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในทั่วทุกมุมโลก จนท้าให้ NAVER Japan ซึ่งเป็นทีมพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการการหาข้อมูล 
search engine เกมแพลตฟอร์ม และ portal เว็บไซต์ของญี่ปุ่นต้องหันมาสนใจตลาดแอพฯ ของ
สมาร์ตโฟน จึงได้เริ่มท้าการวิจัยและหาข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2554 ท้าให้เข้าใจถึงสิ่งส้าคัญใน
การสื่อสารของผู้ใช้งานสมาร์ตโฟน และระหว่างที่ท้าการค้นหาข้อมูลอยู่ เกิดแผ่นดินไหว เมื่อมีนาคม 
2554 ท้าให้ความคิดทางสังคมที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึง  
การให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งเดิมเป็นการให้บริการแบบค่อนข้างเปิด ที่มีจุดประสงค์เพ่ือการหา
เพ่ือนใหม่ แต่หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ท้าให้ NAVER Japan ได้บทสรุปว่าจริงๆ แล้ว สังคม
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ต้องการการให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบปิด คือ ส้าหรับเพ่ือการสื่อสารกับคนใกล้ชิด คนที่เรารัก    
ซึ่งรวมถึงเพ่ือน ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ LINE ได้เริ่มขึ้นในเดือนเมษายน
2554 เพียงช่วงเวลาแค่ 1.5 เดือน NAVER Japan จึงเปิดตัวการให้บริการ LINE และมีการพัฒนา
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของสติกเกอร์ เกมส์ และรูปแบบการท้างานอีกมากมาย 

 
การติดตั้ง Line บนสมาร์ทโฟน  

1. Download LINE Application ผ่าน App Store หรือ Google Play โดยพิมพ์          
ค้าว่า line ที่ช่อง Search ดังภาพ   

 
 จากนั้นคลิกที่ไอคอน Free และเลือก Install หรือติดตั้ง 
2. รอระบบท้าการติดตั้ง และ เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏไอคอน LINE อยู่

บนหน้าจอของสมาร์ทโฟน ดังภาพ  

 
 

การติดตั้ง Line บน PC หรือเครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค  
1. Download ไฟล์ส้าหรับติดตั้งได้ที่ http://www.linepc.me ดังภาพ  

 
  

2. ไปที่ Download Line PC ทางเมนูด้านซ้ายของหน้าจอ จากนั้นคลิก Download 
Now ดังภาพ  
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3. คลิกท่ี Save File ดังภาพ  

  
  

4. ดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟล์เพ่ือท้าการติดต้ัง  

 
5. เลือกภาษาส้าหรับติดตั้ง  

  
 

6. จากนั้นคลิก Next เพ่ือเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้ง 

 
  

7.  คลิก I Agree ในส่วนของ Terms of LINE Software  
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8. เลือก Path ส้าหรับใช้ในการติดตั้งจากนั้นคลิก Install แลว้รอระบบติดตั้งโปรแกรม 

 
  

9. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น จากนั้นคลิก Close   
10.  
 การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในครั้งแรก   
1. ในการเข้าใช้งานครั้งแรกนั้นผู้ใช้ต้องท้าการลงทะเบียน เพ่ือเข้าใช้บริการก่อน         

โดยการระบุหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือท้าการยืนยันว่า หมายเลขโทรศัพท์เป็นของผู้ใช้งานจริง  

  
 

2. การเริ่มใช้งานแอพพลิเคชั่น Line จะท้าการดึง Contact Book ในโทรศัพท์มือถือ
ของผู้ลงทะเบียน ว่าเบอร์ใดมีการใช้งานแอพพลิเคชั่น Line แล้ว โดยสามารถพิมพ์เพ่ือท้าการ ค้นหา
เพ่ือนของเราได้เลย ดังภาพ  



  31 

 
 

3. การเพ่ิมเพ่ือนเข้าไปในแอพพลิเคชั่น Line สามารถท้าได้หลายรูปแบบ เช่น การ Shake it, 
Contacts, QR Code, Search by ID    

 
  

4. เมื่อเพ่ิมเพ่ือนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเริ่มท้าการคุยหรือแชทได้ โดยกดไปที่ชื่อ 
เพ่ือนใน Line จะมีให้เราเลือกว่าจะโทรหาหรือว่าจะแชท ดังภาพ  
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5. การตั้งค่าผ่านเมนู Setting เช่น การตั้งค่า Display Name เพ่ือบอกสถานะต่างๆ 
สามารถพิมพ์ได้ดังตัวอย่างในภาพ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเสียงเตือนต่างๆ ได้จากเมนูนี้ทั้งหมด  

 
  

จุดเด่นของ Line  
1. ใช้งานง่าย เชื่อมต่อและใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
2. สามารถโทรหาบุคคลที่อยู่ใน Friend List ในลักษณะเดียวกันกับการใช้งานโทรศัพท์ 

ทั่วไปผ่านเครือข่ายอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการโทรด้วยเสียงหรือการโทรด้วยวีดีโอโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เพ่ิมในส่วนของการโทรออก ซึ่งช่วยให้ประหยัดเงินเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศ 
สามารถโทรหากัน  

3. สามารถสร้างกลุ่มสนทนาเฉพาะกลุ่มได้  
4. สามารถส่งรูปภาพ ไฟล์เสียง วีดีโอ หรือไฟล์งานต่างๆ ได้ 
5. สามารถส่งข้อมูลสถานที่ได้  
6. สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในระหว่างการสนทนา ผ่าน Stickers แบบต่าง ๆ  
7. Line Keep ความสามารถใหม่ของ line ช่วยให้เราสามารถ เก็บไฟล์เอาไว้กับ line 

และสามารถแชร์ไปยัง application อ่ืนๆได้อีกด้วย นอกจากนี้ เรายังสามารถประยุกต์ใช้ Keep          
ในการส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ ไปสู่สมาร์ทโฟน หรือส่งไฟล์จากสมาร์ทโฟน ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งถือว่ามีความสะดวกเป็นอย่างมาก 

8. นอกจากความสามารถของ application line เองแลว้ยังมี application อ่ืนที่พัฒนาขึ้นมา 
และสามารถน้ามาใช้ร่วมกับรายได้อีกมากมายเช่น line tv, line tool, line brush ได ้
 

ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งาน Line   
1. การประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรต่าง ๆ  
2. การประยุกต์ใช้งานในธุรกิจต่าง ๆ  
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3. การประยุกต์ใช้งานในการติดต่อสื่อสารภายในครอบครัว หรือระหว่างกลุ่มเพ่ือน  
4. สร้างโซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณเอง  
5. รับข่าวสารล่าสุดกับบัญชีอย่างเป็นทางการของ LINE  
6. ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าส้าหรับบริษัท และ องค์กรต่างๆ   

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ ประโยชน์ของ line ที่คุณสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวนั 
โดยการน้ารูปแบบของสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน โดย (เอกนฤน บางท่า
ไม้ 2560) กล่าวสรุปผลการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ไว้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้สอนวางแผนการเรียนรู้และปฐมนิเทศการเรียน 
2. ผู้สอนสร้างแรงจูงใจในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
3. ผู้สอนสนับสนุนให้ผู้เรียนก้าหนดเป้าหมายการเรียนและการประเมินตนเอง 
4. ผู้เรียนน้าเสนอแนวทางของตนเอง 
5. ผู้เรียนน้าเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
6. ผู้สอนสนับสนุนการสืบเสาะหาความรู้ 
7. ผู้เรียนน้าเสนอผลงานจากตัวอย่างที่ก้าหนด 
8. ผู้สอนประเมินผลในลักษณะสังคมมิติ 
9. ผู้สอนสรุปคุณลักษณะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์  

 

ความหมาย 
ในสภาพสังคมยุคปัจจุบันที่อาจเรียกได้ว่า เป็นสังคมยุคสื่อสาร ชึ่งความเจริญก้าวหน้าหรือ

ความอยู่รอดของสังคมขึ้นอยู่กับคนในสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันเวลา และปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมสื่อประชาสัมพันธ์ จึงมีบทบาทส้าคัญในการเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจน 
ชี้น้าความคิดของคนในสังคมด้วย เช่นเดียวกันในองค์กรทุกๆ องค์กรณ์ที่หากต้องการชี้น้า ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลก็จะด้าเนินการโดยผ่านตัวสื่อดังกล่าวด้วย องค์กรแต่ละองค์การอาจจะมีการเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อในการน้าเสนอ ที่แตกต่างกันไป อาจด้วยเหตุผลที่ว่า สื่อ แต่ละชนิดมีลักษณะ และคุณสมบัติที่
แตกต่างกัน จึงมีความพร้อมหรือความสามารถที่จะแสดงบทบาทหน้าที่ ในขอบเขตที่แตกต่างกันด้วย  

 
 



  34 

ส่ือ 
ค้าว่า "สื่อ" ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของค้านี้ไว้

ดังนี้ "สื่อ (กริยา) หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย , ชักน้าให้รู้จักกัน สื่อ (นาม) หมายถึง    
ผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักน้าให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้จดหมายเป็นสื่อติดต่อกัน, เรียกผู้ที่ท้าหน้าที่
ชักน้าให้ชายหญิงได้แต่งงานกันว่า พ่อสื่อ หรือ แม่สื่อ; (ศิลปะ) วัสดุต่างๆ ที่น้ามาสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรม ให้มีความหมายตามแนวคิด ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนั้น เช่น สื่อผสม" และ         
มีนักเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการนิยามความหมายของค้าว่า "สื่อ" ไว้ดังต่อไปนี้  

(Heinich et al. 1996) กล่าวว่า Media is a channel of communication. กล่าวคือ สื่อ 
คือ ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โดย Heinich และคณะยังขยายความเพ่ิมเติมอีกว่า สื่อเป็นสิ่งที่อยู่
ระหว่างแหล่งก้าเนิดสารกับผู้รับสาร 

(A.J. Romiszowski 1992) ของมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ (Syracuse University) ให้ค้าจ้ากัด
ความว่า the carriers of messages, from some transmitting source (which may be a human 
being or an inanimate object) to the receiver of the message (which in our case is the 
learner) ซึ่งสรุปว่า สื่อ คือ ตัวน้าสารจากแหล่งก้าเนิดของการสื่อสาร (ซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ หรือวัตถุ
ที่ไม่มีชีวิต) ไปยังผู้รับสาร (ซึ่งในกรณีของการเรียนการสอนก็คือ ผู้เรียน) 

จากที่กล่าวมาแล้วนั้นพอสรุปได้ว่า สื่อ คือตัวกลางหรือช่องทางในการน้าส่งข้อมูลให้ผู้รับสาร
เกิดความเข้าใจตรงกัน  

 

การประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์ เป็นงานในระดับนโยบายที่องค์กร สถาบันทุกประเภท ต่างน้าเอา             

การประชาสัมพันธ์ไปใช้กับองค์กรหรือสถาบันของตนอย่างกว้างขวางแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของตนกับประชาชน ป้องกันการเข้าใจผิด 
ตลอดจนการลดสาเหตุแห่งความขัดแย้งต่างๆ รวมทั้ง การใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
และการด้าเนินงานขององค์กร สถาบัน เสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง ความนิยม ความเชื่อถือศรัทธา 
และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนที่พึงมีต่อหน่วยงานของตน ค้าว่า การประชาสัมพันธ์ มาจาก
ภาษาอังกฤษว่า Public Relations ซึ่งค้าว่า Pulic แปลว่า ประชา หมายถึง หมู่ชน สาธารณชน หรือ
ประชาชน ส่วน Relations แปลเป็นไทยว่า ความสัมพันธ์ หมายถึง การสัมพันธ์ หรือการผูกพัน            
การประชาสัมพันธ์ จึงแปลว่า การเกี่ยวข้องผูกพันกับหมู่คน หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
หรือ สถาบันกับกลุ่มประชาชนนั่นเอง 
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ค้าว่า การประชาสัมพันธ์ เป็นค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน ทั้งในหน่วยงาน 
องค์กร สถาบันต่างๆ และในหมู่สาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์ก้าลังได้รับ           
ความสนใจและยอมรับจากประชาชนทั่วไป ในฐานะที่การประชาสัมพันธ์เป็นงานเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีต่อกันระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวทั้ง การประชาสัมพันธ์ เป็นค้าที่พบเห็น
บ่อยมากในชีวิตประจ้าวัน จนเกิดความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริง เช่น            
ความเข้าใจสับสนระหว่างการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (Advertising) การโฆษณาสินค้าต่างๆ 
ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ จนบางคนสรุปเอาว่าการโฆษณา คือ การประชาสัมพันธ์          
ซึ่งความจริงแล้วการประชาสัมพันธ์มิใช่การโฆษณาสินค้า ถึงแม้บางครั้งอาจมีความเกี่ยวข้องกัน           
อย่างใกล้ชิดก็ตาม เป็นต้น 

ทั้งนี้ มีนักวิชาการหลายๆ ท่านให้ค้าจ้ากัดความหมายค้าว่า การประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามของสถาบันที่จะแสวงหาความสัมพันธ์                 

ความร่วมมือ และกรสนับสนุนจากประชาชน เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ ให้ความร่วมมือในการด้าเนินงาน
ตามกระบวนการ นโยบาย วัตถุประสงค์ และความเคลื่อนไหวของสถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ             
(อาวะกุล 2534) ซึ่งสอดคล้องกับ (สะอาด ตัณศุภผล 2527) ที่กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ คือ 
วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและกระท้าต่อเนื่องกันไป เพื่อที่จะสร้างหรือให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
กับกลุ่มประชาชน เพ่ือให้สถาบันและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสนับสนุน
ร่วมมือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สถาบันด้าเนินงานไปได้ดีตรงความมุ่งหมาย และเป็นเครื่องมือการติดต่อ 
สื่อสารที่ถูกน้ามาใช้เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ของกิจการโดยรวม (Pelsmacker 2000) 

การประชาสัมพันธ์ เป็นหน้าที่ทางด้านการจัดการอย่างหนึ่งในการพิจารณาถึงทัศนคติและ
ความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร ต้องมีก้าหนดออกมาในรูปของนโยบายที่อยู่ใน             
ความสนใจของกลุ่มชนต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดค่านิยมที่ดีต่อบุคคลกลุ่มต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง (Shrigley R.L. 1977) 

จากที่กล่าวมาแล้วนั้น ค้าจ้ากัดความต่างๆ สรุปคุณลักษณะของการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
1. เป็นการท้างานที่มีจุดหมายเพ่ือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มชน

ต่างๆ 
2. เป็นการท้างานที่มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และมีการติดตาม

ประเมินผล 
3. เป็นการท้างานในรูปของการติดต่อสื่อสาร เป็นการสื่อสารสองทางและเป็นการสื่อสาร

เพ่ือโน้มน้าวใจ 
4. เป็นการท้างานที่ต้องมีการให้อิทธิพลทางความคิดและทัศนคติต่อกลุ่มเป้าหมาย 
5. เป็นการท้างานที่ต่อเนื่อง และหวังผลระยะยาว 
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(Bernays and Edward L 1952) ผู้บุกเบิกงานประชาสัมพันธ์ ให้ความเห็นว่า การประชาสัมพันธ์
มีความหมาย 3 ประการ ด้วยกัน คือ 1) เผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ 2) ชักชวนให้ประชาชน         
มีส่วนร่วมด้วย ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีด้าเนินงานของสถาบัน 3) ประสานความคิดเห็น
ของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย และวิธีการด้าเนินงานของสถาบัน 

สะอาด อ้างโดย (วิรัช ลภิรัตนกุล 2535) ให้ค้าจ้ากัดความว่า การประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการ
ของสถาบัน อันมีแบบแผนและการกระท้าที่ต่อเนื่อง ในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับ           
กลุ่มประชาชน เพ่ือให้สถาบันและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสนับสนุน
ร่วมมือซ่ึงกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สถาบันนั้นๆ ด้าเนินงานไปได้ผลดีสมความมุ่งหมาย โดยมี
ประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานส้าคัญด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีสมาคม สถาบัน ตลอดจนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
อีกเป็นจ้านวนมาก ต่างก็ให้ความหมายและค้าจ้ากัดความของการประชาสัมพันธ์ไว้อย่างหลากหลาย 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันในถ้อยค้าและรายละเอียดปลีกย่อย แต่แนวความคิดและความหมาย
จะอยู่ในแนวเดียวกันทั้งสิ้น ดังนั้นกล่าวโดยสรุป “การประชาสัมพันธ์ คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดี ระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหวังผลในความร่วมมือ
และสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง” (วิรัช ลภิรัตนกุล 2535) ความหมายของ การประชาสัมพันธ์ 
ได้รับการแปลความหมายและตีความออกไปกันอย่างกว้างขวาง โดยสรุปนั้น “การประชาสัมพันธ์ หมายถึง 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับ กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหวังผล
ในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน” 

จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว พอสรุปได้ว่า สื่อประชาสัมพันธ์ คือ เป็นเครื่องมือ เพื่อชี้น้าหนทาง 
หรือวิถีทาง ในการน้าข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ถูกส่งต่อจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสาร เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจไปทิศทางเดียวกัน เพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติตามทางก้าหนดไว้ 
 

องค์ประกอบและหลักการประชาสัมพันธ์ 
ในการติดต่อประชาสัมพันธ์นั้น มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือบอกกล่าวให้ทราบ ชี้แจงท้า

ความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) 
สร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี สร้างเสริมและรักษา (To Build and Sustain) ความสัมพันธ์ที่ดี 
น้าไปสู่การสนับสนุน และความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์จะประสบความส้าเร็จ
ได้ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพต้องมีการวางแผน ก้าหนดวัตถุประสงค์ และด้าเนินการจริง
ตามแผนงานที่ได้วางไว้ อย่างเหมาะสม สามารถปรับแก้ไขได้ในบางกรณีซึ่งจะท้าให้ได้ผลงานที่ดีกว่า  
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ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์ จึงควรมีการวางกลยุทธ์ที่ช่วยท้าให้การประชาสัมพันธ์ 
สัมฤทธิ์ผล นั่นคือ กลยุทธ์ทางด้านเนื้อหา หรือ ข้อความข่าวสาร (Message Strategies) จัดสรร
ความแตกต่างให้จี้จุดโดนใจ และกลยุทธ์ทางด้านสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร (Media Strategies) 
ต้องเลือกสื่อในการเผยแพร่ให้เหมาะสมกับภารกิจและเป้าหมาย และเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่
ชัดเจนขึ้น เราอาจต้องท้าความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบพ้ืนฐานที่จ้าเป็นส้าหรับการประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่ 

1. การประชาสัมพันธ์เป็นพ้ืนฐานของการจัดการ องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส้าคัญอันดับแรก
ของการประชาสัมพันธ์ที่ดี คือ เป็นพ้ืนฐานของการจัดการ หรืออาจเรียกว่า ปรัชญาสังคมแห่งการจัดการ 
(Social philosophy of management) ซึ่งการจัดการนั้นหมายถึง กิจกรรมที่ก้าหนด แบ่งสรรการใช้
ทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร และโดยที่การประชาสัมพันธ์เป็นภาระ 
หน้าที่ของฝ่ายจัดการที่จะต้องประเมินถึงท่าทีและความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้ง  การก้าหนด
และด้าเนินนโยบายขององค์กรโดยค้านึงถึงประโยชน์ของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
และยอมรับในองค์กร ฉะนั้นการประชาสัมพันธ์จึงกระท้าขึ้นเพ่ือสร้างสรรความนิยมขององค์กร และ
ถือเป็นภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารร ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะประสบความส้าเร็จได้ 
ก็ต่อเมื่อผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจและซาบซึ้งถึงความส้าคัญของประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น ปรัชญาสังคมแห่งการจัดการนี้ จึงนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส้าคัญสิ่งแรกของ
การประชาสัมพันธ์ที่ดี องค์กรใดๆ พึงยึดถือปฏิบัติโดยค้านึงถึงประโยชน์ของประชาชน เป็นเบื้องต้น
ก่อนสิ่งอ่ืนใดทั้งหมด การด้าเนินการตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม เป็นสิ่งส้าคัญ
ยิ่งที่ไม่ควรจะละเลยหรือมองข้ามไปเสีย หากองค์กรกระท้าหรือด้าเนินการในสิ่งที่สวนทางกับความต้องการ
หรือผลประโยชน์ของประชาชนแล้ว องค์กรนั้นก็ไม่อาจด้ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวร อย่างไรก็ตาม        
การที่องค์กรจะได้บรรลุถึงหลักปรัชญาสังคมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ จะท้าให้ประชาชนเป็น
ฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างมากมายหลายด้าน ซึ่งเป็นธรรมดาที่ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายย่อมมี
ความต้องการ ความจ้าเป็น และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งกลุ่มประชาชนภายในองค์กร 
กลุ่มประชาชนเป้าหมาย และกลุ่มประชาชนทั่วไป 

2. การประชาสัมพันธ์เป็นการแสดงออกในด้านนโยบาย ตามที่กล่าวมาแล้ว การประชาสัมพันธ์ 
เป็นการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านการบริหาร ดังนั้น การจัดการด้านการประชาสัมพันธ์
ที่ดีจึงจะต้องเริ่มจากฝ่ายบริหารระดับสูงและเกี่ยวพันลงมาถึงองค์กรและคนในองค์กร องค์กรทุกแห่ง
ย่อมต้องมีนโยบายในการด้าเนินงานของตน ซึ่งจะถูกก้าหนดขึ้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นโยบายจะ
ครอบคลุมถึงหน้าที่ต่างๆ อย่าง กว้างขวาง และจะเป็นสิ่งก้าหนดความรับผิดชอบเบื้องต้นของฝ่ายบริหาร 
ซึ่งการพิจารณาก้าหนดนโยบายย่อมสะท้อนถึงผลประโยชน์ที่องค์กรพึงจะให้ต่อส่วนรวม การตัดสินใจ
นโยบาย จึงควรที่จะมุ่งที่ประชาชนและผู้บริโภคเป็นหลักมากกว่าที่จะพะวงแต่มุ่งต่อองค์กร การตัดสินใจ
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ในเรื่องนโยบายทางด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร นับเป็น เรื่องส้าคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะ
นโยบายการประชาสัมพันธ์ขององค์กร ย่อมจะมีวัตถุประสงค์ระบุไว้ด้วยข้อความรัดกุมและสะท้อนให้
เห็นถึงแนวปรัชญาที่องค์กรยึดถืออยู่และใช้ปฏิบัติต่อประชาชนทั่วไป โดยปกติบริษัทธุรกิจทั่วไป         
นอกจากจะมีนโยบายทั่วไปด้านการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นนโยบายเฉพาะอีกด้วย ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติ
เฉพาะต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน ตัวแทนจ้าหน่าย หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน 
เป็นต้น นโยบายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน นี้ จะได้ระบุถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนใน           
แต่ละกลุ่มพึงจะได้รับ ซึ่งบริษัทได้พยายามด้าเนินการอยู่เพ่ือให้บรรลุถึงปรัชญา สังคม และวัตถุประสงค์
ขององค์กรนั้นๆ เช่นเดียวกับ หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหน่วยงานด้านความม่ันคง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์และ มีนโยบายในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งแตกต่างไป
จากบริษัทธุรกิจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการด้ารงอยู่น้อยกว่ามาก แต่คงยังมีผลกระทบ
ในความเชื่อมั่นและความจงรักษ์ภักดีของประชาชนในระยะยาวเช่นเดียวกัน นอกจากนั้น การก้าหนด
นโยบายที่ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นหลักและชัดเจน ยังคงมีผลกระทบต่อการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานในด้านอ่ืนๆ อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของงบประมาณด้าเนินการในหน้าที่รับผิดชอบ 
ทั้งนี้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ อันเป็นการกระท้าที่มุ่งปฏิบัติไปสู่ประชาชน ย่อมมีผลกระทบต่อ
ความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนต่างๆ เสมอ 

3. การประชาสัมพันธ์เป็นการกระท้าที่มีผลต่อเนื่องจากนโยบายที่เหมาะสม องค์ประกอบ
พ้ืนฐานประการที่ 3 ของการประชาสัมพันธ์นั้น เกิดจากการกระท้าที่ส่งผลมาจากการด้าเนินนโยบาย
ที่เหมาะสมของฝ่ายบริหาร เพราะการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นจากนโยบายการบริหารงาน 
ที่เหมาะสม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของประชาชน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาสังคมของการบริหาร
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ คือปรัชญาแห่งการกระท้าในสิ่ง ที่ประชาชนชอบ และ
กระท้าไปในวิถีทางที่ประชาชนชื่นชอบ เช่น นโยบายก้าหนดให้สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ข้าราชการ
ชั้นผู้น้อยและลูกจ้าง ก็อาจแสดงออกด้วยการบริหารงานที่มีความยุติธรรม มีการให้รางวัลอย่างเหมาะสม
และเท่าเทียมกัน หรือการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท้างานที่ดีให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น การปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคน
ในองค์กร จึงนับเป็นสิ่งจ้าเป็นที่สมาชิกในองค์กรจะต้องท้าความเข้าใจกับนโยบายขององค์กร         
ให้กระจ่างชัด และสามารถแสดงออกด้วยการกระท้าตามวัตถุประสงค์ของนโยบายเหล่านั้น 

4. การประชาสัมพันธ์คือการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารนับเป็นพฤติกรรมที่ส้าคัญ
อย่างหนึ่ง มีความเกี่ยวข้องและแทรกแซงอย่างกว้างขวางต่อพฤติกรรมของมนุษย์ อะไรก็ตามที่ชักน้า
ข่าวสารไปสู่ผู้รับได้ นั่นคือ การสื่อสาร ดังนั้นการติดต่อสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับองค์กร              
หากองค์กรขาดการสื่อสารองค์กรก็ไม่สามารถจะคงอยู่ได้ ดังนั้นปัจจัยพ้ืนฐานประการที่ 4 จึงเป็น  
การสื่อสาร องค์กรท้าการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มประชาชน และคอยประเมินผลจากการสังเกต
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ปฏิกริยาตอบสนองของประชาชนที่มีต่อองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์จะต้องมี              
การติดต่อสื่อสารจากองค์กรไปยังกลุ่มประชาชน ฝ่ายบริหารขององค์กรย่อมจะต้องเปิดเผย อธิบาย 
ปกป้อง หรือสนับสนุนนโยบายขององค์กร เพ่ือธ้ารงไว้ซึ่งความเข้าใจและยอมรับนับถือจากประชาชน 
การประชาสัมพันธ์จึงมิใช่เพียงแต่เป็นปรัชญาสังคมที่แสดงออกถึงนโยบายและการกระท้าตาม
นโยบายเท่านั้น แต่ว่าการประชาสัมพันธ์ยังเป็นการสื่อสารปรัชญาดังกล่าวไปสู่กลุ่มประชาชนที่
เกี่ยวข้องด้วย องค์ประกอบและแนวปรัชญาพ้ืนฐานทางสังคมของการประชาสัมพันธ์ จะเป็นสิ่งที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาต่างๆ ในด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
หรือการมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักใหญ่ องค์กรจะต้องส้านึกและตระหนักดีถึงความส้าคัญ             
แห่งภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม จะต้องให้ประชาชนเห็นอย่างประจักษ์แจ้งว่าองค์กรได้ยึดถือ
ปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างเคร่งครัด มิได้เพิกเฉยต่อประชาชนหรือมุ่งไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์  
เข้าสู่องค์กรแต่เพียงอย่างเดียว โดยใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับประชาชน          
กลุ่มต่างๆ เพ่ือแจ้งเรื่องราวดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ และสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของ
ประชาชนที่มีต่อองค์กร 
 

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์ โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ท่ีส้าคัญพอสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ความนิยม (Good will) จากประชาชน
เป็นสิ่งส้าคัญที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงานและความอยู่รอดขององค์กร จึงมีความเป็นใน
การสร้างความนิยมให้เกิดในหมู่ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยการปลุก
กระตุ้นเพ่ือสร้างและด้ารงไว้ซึ่งความเชื่อถือและศรัทธา จากประชาชน ให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส
ในนโยบายและการด้าเนินกิจการต่างๆ ขององค์กร ท้าให้การด้าเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วย             
ความสะดวกราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

2. เพ่ือปกป้องและรักษาชื่อเสียงขององค์กร เพราะชื่อเสียงขององค์กรเกี่ยวพันกับ
ภาพลักษณ์ หากมีชื่อเสียงไปในทางลบภาพลักษณ์ องค์กรนั้นย่อมเป็นไปในทางลบ ดังนั้น องค์กรจึง
ต้องพยายามปกป้องและรักษาชื่อเสียงของตนไว้ จะต้องมีการด้าเนินงานที่ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
และมีความประพฤติที่ดี รวมทั้ง จะต้องมีการแสดงออกถึงความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ คือ การประชาสัมพันธ์ภายใน เพ่ือมุ่งเน้นและสร้างความสัมพันธ์ 
ความเข้าใจอันดีกับกลุ่มบุคคลภายในองค์กรให้เกิดมีความรักใคร่ กลมเกลียว สามัคคี การเสริมสร้าง
ขวัญและก้าลังใจและความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน ส่วนการประชาสัมพันธ์ภายนอก มุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประชาชน ชุมชน และกลุ่มต่างๆ ที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้
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ประชาชน ชุมชน และกลุ่มเหล่านั้นเกิดความรู้ ความเข้าใจในตัวองค์กรและให้ความร่วมมือกับองค์กร
ด้วยดี 

ปัจจุบันประชาชนจ้านวนมากยังขาดแคลนข่าวสารต่างๆ จากองค์กรท้าให้ไม่ทราบถึง
นโยบาย วัตถุประสงค์ และการด้าเนินงานขององค์กร ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวสถาบันได้ง่าย 
ช่องว่างระหว่างองค์กรและประชาชนยังคงมีอยู่เสมอ การประชาสัมพันธ์จะช่วยลดช่องว่างเหล่านี้ 
โดยการสร้างความเข้าใจร่วมกันบนพื้นฐานของความจริงและการได้รับข่าวสารอย่างสมบูรณ์ 

หลักการผลิตสื่อ 
ความหมาย สื่อ แปลมาจากค้าว่า medium หรือ media ซึ่งเป็นภาษาละติน แปลว่า กลาง 

อยู่ตรงกลาง สิ่งที่อยู่ตรงกลาง แต่เมื่อวิชาการด้านการสื่อสาร และการสื่อสาร มวลชนก้าวหน้ามากข้ึน 
ค้าว่า สื่อ (medium หรือ media) ก็ได้รับการวิเคราะห์ศึกษาและตกแต่งพัฒนาจนมีความหมายเป็น
ศัพท์เทคนิค (technical term) หรือศัพท์เฉพาะที่มีความส้าคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพราะสื่อกลายเป็นองค์ประกอบ
ที่จะขาดเสียมิได้ในการสื่อสารทุกรูปแบบ และทุกประเภท ความหมายเดิมที่จ้ากัดอยู่เฉพาะเรื่องของ
ภาษาที่ใช้ในการพูดหรือการสอน (อาทิ ภาษาไทยที่เป็นสื่อการสอนที่ใช้กันมากที่สุดในสถาบัน 
การศึกษาของไทย) ก็ได้ขยายออกมาครอบคลุมถึงสื่อวัตถุ (อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์) สื่อ
บุคคล (อาทิ สื่อภาษา สื่อท่าทาง พ่อสื่อแม่สื่อ สื่อประชาชน หรือ population media) สื่อผสม 
(อาทิ สื่อมวลชน สื่อการสอน สื่อข้อมูล สื่อโสตทัศน์) หรือแม้กระทั่งสาร (อาทิ สื่อวัจนะภาษา สื่อ 
อวัจนะภาษา)  

สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการน้าข่าวสาร เรื่องราว 
จากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน สื่ออาจจ้าแนกได้หลายประเภทหลายหลักเกณฑ์แต่การก้าหนด
ประเภทของสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จะต้องค้านึงถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรม ลักษณะที่พัฒนาได้
ประโยชน์ในปัจจุบันและศักยภาพเพ่ืออนาคต     

 

ประเภทของสื่อที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์   
โดยปกติทั่วไปมีการแบ่งประเภทของสื่อกันไว้หลายประเภท และหลายหลักเกณฑ์ (criteria) 

ได้ประมวลสรุปไว้ดังนี้  
1. แบ่งตามวิวัฒนาการ ได้แก่ สื่อประเพณี (traditional media) สื่อมวลชน (mass media) 

สื่อเฉพาะกิจ (specialized media) 
2. แบ่งตามบทบาทหน้าที่ทางสังคม ได้แก่ สื่อข่าวสาร (information media) สื่อการศึกษา 

(education media) สื่อบันเทิง (entertainment media)  
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3. แบ่งตามประสาทที่ใช้ในการรับสาร ได้แก่ สื่อโสต (audio media) สื่อทัศน์ (visual 
media) สื่อโสตทัศน์ (audio-visual media) 

4. แบ่งตามบทบาทหน้าที่ทางเทคนิค (technical functions) ได้แก่ สื่อถ่ายทอดสาร 
transmission media) สื่อบันทึกสาร (record media)  

5. แบ่งตามเครื่องน้ารหัสสาร ได้แก่  สื่อสิ่ งพิมพ์ (print media) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic media) สื่อบันเทิงเสียงหรือภาพ (film or tape) 

สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมได้ (Controllable Media) ได้แก่ 

- สื่อสิ่งพิมพ์ Print Media 
- สื่อบุคคล (Personal Media)  
- สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media)  
- สื่อกิจกรรมต่าง ๆ (Activity Media)  

2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Media)  
- สื่อมวลชน (Mass Media) 

 

ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท  
สื่อสิ่งพิมพ์   (Print Media)   
สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ (The Printed Words)  

1. สื่อเพ่ือการสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน (House or Home Journal) เป็นหนังสือ
วารสารสิ่งพิมพ์ที่ใช้สื่อสัมพันธ์ในหน่วยงานให้รู้หรือเข้าใจและแจกจ่ายกันเฉพาะภายในหน่วยงาน 

2. สื่อสัมพันธ์ภายนอกหน่วยงาน (External Publication)  เป็นวารสารสิ่งพิมพ์
ที่ใช้เพ่ือสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน จัดท้ารูปเล่ม ประณีต ใช้ถ้อยค้า 
ส้านวน ภาษา เป็นทางการ การระมัดระวังมากกว่าหนังสือสัมพันธ์ภายใน  

3. สื่อสัมพันธ์แบบผสม (Combination) เป็นการจัดท้าสิ่งพิมพ์ สื่อสัมพันธ์ใน
ลักษณะผสมใช้อ่านได้ ทั้งคนภายในและภายนอกหน่วยงานในเล่มเดียวกัน  

การเตรียมสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ (Preparation for Publication) ก่อนจะ
ท้าสิ่งพิมพ์ควรมีการวางแผนให้เรียบร้อย การวางแผนที่ดีต้องค้านึงถึงสิ่ง 3 ประการด้วยกัน คือ 
วัตถุประสงค์ (Purpose) ผู้อ่าน (Reader) และรูปแบบ (Format) ในขณะเดียวกันจะต้องพิจารณา
ปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้ร่วมกัน 
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1. วัตถุประสงค์ (Purpose) ก่อนที่จะท้าหนังสือควรจะวางวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบ 
เขียนวัตถุประสงค์และให้ผู้อ่านมีอ้านาจอนุมัติและท้างานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2. ผู้อ่าน (Reader) งานส้าคัญอันดับแรกคือ ท้างานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้และงานนั้นจะเป็นจริงได้ต้องค้านึงถึงผู้อ่านเป็นหลัก ผู้อ่านจะเป็นผู้ตัดสินผลงาน ถ้าเขารู้สึกซาบซึ้ง
กับหนังสือก็ประสบความส้าเร็จ แต่ถ้าเขาไม่อ่านหนังสือเขาก็จะไม่ซาบซึ้ง ดังนั้น เราต้องตอบให้ได้ว่า
นิสัยในการอ่านหนังสือของเขาเป็นอย่างไร ตัวอย่างประเภทไหนที่จะดึงดูดความสนใจของเขา จะวาง
เค้าโครงเรื่องอย่างไรจึงจะเอาชนะใจเขาได้ ควรจะเป็นส่วนไหน เป็นต้น  

3. รูปแบบ (Format) มีสิ่งพิมพ์ที่ไม่ค้านึงถึงผู้อ่าน แล้วก็ไม่อยากที่จะวางรูปแบบ 
ควรก้าหนดขนาดของหน้า จ้านวนหน้า รูปภาพ มีการ์ตูนหรือไม่ และอ่ืนๆ อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยใน   
การก้าหนดรูปแบบ คือ หาจุลสารที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน และกลุ่มผู้อ่านเดียวกัน ลองอ่านและ
วิเคราะห์และลองวางรูปแบบซึ่งในการวางรูปแบบนั้นควรค้านึงถึงงบประมาณและเนื้อหาที่จะให้ 

     สื่อสิ่งพิมพ์มีลักษณะต่าง ๆ คือ  
1. หนังสือพิมพ์  (Newspaper) เป็น เครื่องมือที่ ส้ าคัญ ในการเผยแพร่และ              

การประชาสัมพันธ์ เพราะหนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงประชาชนจ้านวนมาก และมี
ระยะเวลาก้าหนดออกที่แน่นอนเป็นประจ้าสม่้าเสมอ และขณะเดียวกันก็จะส่อประชามติของประชาชน
สะท้อนออกมาให้เห็นอีกด้วย เราจึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือ         
อันส้าคัญยิ่งในวงการประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ สามารถเสนอข่าวสารเรื่องราวต่างๆ หลายด้าน
ปะปนผสมผสานกันไปในฉบับเดียวกัน แล้วยังเป็นสื่อแสดงความรู้ สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อ
องค์กรด้วย เช่น การวิจารณ์การปฏิบัติงานหรือนโยบายของรัฐบาลเพ่ือองค์การที่ถูกวิจารณ์จะได้
ปรับปรุงนโยบายให้ดีขึ้น หรือรัฐบาลใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ เพ่ือขอความร่วมมือ
ในการปฏิบัติให้ส้าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ยังเป็นสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยใช้เป็นสื่อแถลงนโยบาย ข้อคิดเห็นทางการเมือง เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
ใช้ในการผยแพร่วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักของประเทศต่างๆ หรือแนะน้าสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

ข้อดีของหนังสือพิมพ์  
1. หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่เสนอข่าวที่น่าสนใจสม่้าเสมอและรวดเร็ว จึงเป็นสื่อที่

มวลชนยอมรับข่าวการเผยแพร่ 
2. มีความคงทนถาวรกว่าสื่อมวลชนประเภทอ่ืน เพราะเมื่อผู้อ่านไม่เข้าใจตอน

ใดก็ย้อนกลับมาอ่านทบทวน ใหม่ได้  
3. เสนอเรื่องราวข่าวสารหลายประเภท มีทั้งเรื่องราวข่าวสารที่ประชาชนเฉพาะ

กลุ่ม และประชาชนทั่วไป สนใจ จึงสามารถเข้าถึงประชาชนได้หลายกลุ่มหลายอาชีพ  
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4. เสนอข่าวหรือเรื่องราวต่างๆ ครั้งละมากๆ ได้ รวมทั้งเสนอข่าวประจ้าวัน    
ท้าให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ได้ อย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง  

5. มีภาพถ่ายประกอบช่วยดึงดูดความสนใจและเข้าใจข่าวสารได้ยิ่งขึ้น  
6. ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และมีหลายภาษา  

ข้อจ้ากัดของหนังสือพิมพ์  
1. ไม่สามารถเข้าถึงผู้อ่านที่อ่านหนังสือไม่ออก หรือผู้สูงอายุที่สายตาไม่ดี  
2. หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ไม่มีสีสันสวยงาม ไม่มีสิ่งใดสะดุดตาผู้อ่านนอกจากพาด

หัวข่าวซึ่งควรเป็นข้อความที่ กะทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย และสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องของข่าว  
3. มีอายุสั้น ผู้อ่านอ่านครั้งเดียวแล้วจะทิ้งไป ประชาชนไม่นิยมเก็บหนังสือพิมพ์

ไว้เป็นเวลานาน  
4. มีช่วงอายุที่สั้น เมื่อคนอ่านเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะผ่านไป เพราะข่าวต่างๆ         

มีผ่านเข้ามาทุกวัน  
5. ผู้อ่านหนังสือพิมพ์จะอ่านเพียงบางเรื่องหรือบางคอลัมน์ที่เขาเกี่ยวข้องหรือ

สนใจเท่านั้น  
6. ไม่มีสีสันหรือภาพสีที่สวยงามสะดุดตาชวนอ่าน  

 

2. วารสาร (Journal) จัดท้าเพ่ือผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม อาจเป็นภายในหรือภายนอก
องค์กรก็ได้ จัดท้าเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกท่ีแน่นอน และมีความต่อเนื่อง  

ข้อดีของวารสาร 
1. รูปเล่มแข็งแรงและสวยงาม  
2. สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายได้ตามความประสงค์เจาะจงหรือ

ต้องการ  
3. มีผลทางด้านช่วยย้้าเตือนความทรงจ้าและประทับใจ เพราะออกติดต่อกัน

เป็นประจ้าและต่อเนื่องโดย สม่้าเสมอ  
4. มีเนื้อที่เพียงพอที่จะสื่อสารหรือชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์  
5. มีความยืดหยุ่นสูง เพราะอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหา รูปเล่มให้เป็นไปตามความ

ต้องการและงบประมาณของ องค์กรสถาบันได้ง่าย  
ข้อจ้ากัดของวารสาร  

1. คุณภาพของวารสารมักไม่ค่อยดีและขาดคุณภาพ เพราะจัดท้ากันเองใน
องค์กรเป็นส่วนใหญ่ 

2. งบประมาณเป็นอุปสรรคส้าคัญในการจัดท้า  
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3. ยุบเลิกได้ง่าย หากผู้บริหารไม่เห็นด้วย หรือเมื่อไม่ได้รับงบประมาณ  
4. ผู้จัดท้าไม่มีเวลาเพียงพอ เพราต้องมีงานภาระอ่ืนๆ ภายในองค์การอีก

มากมาย  
5. หากวารสารที่ออกนั้นมีวัตถุประสงค์ท่ีไม่แน่ชัดหรือขาดความรู้ที่น่าสนใจและ

สาระประโยชน์ที่แท้จริงแล้ววารสารนั้นก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน  
3. นิตยสาร (Magazines) เป็นเครื่องมือหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์ประเภท

สิ่งพิมพ์ที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง นิตยสารมีรูปเล่มที่กะทัดรัดสวยงาม และมีระบบการพิมพ์ที่ประณีต มีสี
สวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  

ข้อดีของนิตยสาร  
1. การจัดท้านิตยสารมักท้าในรูปของธุรกิจโดยทีมงานขององค์กร 
2. มีการวางแผนงานจัดท้าอย่างเป็นระบบ ท้าให้มีรูปเล่มที่สวยงามและเนื้อหา

แปลกใหม่ ไม่ซ้้าหรือน่าเบื่อ  
3. สามารถน้าเสนอรายละเอียดเรื่องราวได้มาก และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ 
4. จ้านวนการผลิตไม่มาก มีการบอกเงื่อนไขการรับเป็นสมาชิก ท้าให้ไม่สูญเปล่า  
5. ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารนานกว่าหนังสือพิมพ์ 

ข้อจ้ากัดของนิตยสาร  
1. ราคาต่อหน่วยของนิตยสารแพงกว่าหนังสือพิมพ์  
2. การจัดจ้าหน่ายและเผยแพร่อยู่ในวงจ้ากัดเฉพาะกลุ่ม  
3. ขาดความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพราะอาจออกเป็นรายเดือนหรือรายปักษ์  
4. มีราคาแพง ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่สามารถซื้อหรือจับจ่ายได้  
5. มีจ้านวนจ้าหน่ายและเผยแพร่คอนข้างน้อย 

4. หนังสือรายงานประจ าปี มักจัดท้าเป็นรูปเล่ม และมีขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสม 
มีเรื่องราวส้าคัญและ น่าสนใจขององค์กร เรียกว่า Annual Report  

5. หนังสือรายงานประจ างวด (Imperium Report) ท้าเป็นรูปเล่มคล้ายกับหนังสือ
รายงานประจ้าปี โดยออกเป็นงวดๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือนต่อครั้ง เพ่ือรายงานผลการด้าเนินงาน
ขององค์กรประจ้างวด หรือรายงานผลโครงการที่ได้ด้าเนินการไปแล้ว  

6. จดหมาย (News Letter) เหมาะส้าหรับการส่งให้กับกลุ่มลูกค้าที่และใน
กระดาษจดหมายอาจมีหัวจดหมายเพ่ือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนหรือองค์กร  

7. ป้ายประกาศและโปสเตอร์  เป็นสื่อที่ใช้เพ่ือดึงดูดความสนใจ และสะดุดตา 
จัดท้าด้วยสีสันสวยงาม มีภาพและตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย แม้อยู่ไกล  
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8. แผ่นพับ (Folder) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดท้าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข่าว ข้อมูล  
9. เอกสารแจก มักท้าเป็นเอกสารที่รวมเป็นเล่ม เพ่ือเผยแพร่หรือแจกให้อ่าน  
10. จุลสาร (Booklet and Bulletin) เป็นเอกสารเชิงความรู้ทางวิชาการ มีลักษณะ

คล้ายแผ่นพับแต่เย็บเป็นเล่ม  
11. ใบปลิว (Leaflet) มีลักษณะเป็นกระดาษแผ่นเดียว บรรจุข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ 

ที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึงในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 
12. ภาพยนตร์ (Films) หรือวิดีโอ (Video) มีทั้งภาพและเสียงประกอบอื่นๆ เช่น 

ภาพนิ่ง ภาพเลื่อนเป็นชุด ภาพโปร่งแสง ทั้งนี้เป็นเทคนิคต่างๆ ที่จะให้นักประชาสัมพันธ์เลือกใช้ให้
เหมาะกับงานแต่ละแบบ ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ใช้ประสาทสัมผัสทางตา นับว่าเป็นสื่อที่ให้ความประทับใจ
และท้าให้ผู้คนจดจ้าเรื่องราวเนื้อหาได้นาน เพราะผู้ชมจะได้ดูและได้ฟังค้าบรรยายไปพร้อมๆ กัน 

ข้อดีของภาพยนตร์  
1. มีทั้งแสง สี เสียง และภาพเคลื่อนไหวประกอบดนตรี ท้าให้ประทับใจและ

จดจ้า  
2. สามารถเร่งเร้าความสนใจของผู้ชมได้ตลอดเวลาที่ภาพยนต์ฉายอยู่  
3. สามารถสอดแทรกความคิดเห็น และเป็นสื่อในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

พฤติกรรมได้ง่าย  
4. สามารถเสนอภาพในอดีตที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปชมได้อีก  
5. ใช้เทคนิคสร้างเหตุการณ์ประกอบฉากการถ่ายท้าได้อย่างสมจริงสมจังที่สุด  

ข้อจ้ากัดของภาพยนตร์  
1. ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการถ่ายท้าภาพยนต์สูงมาก 
2. ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มชนเป้าหมายจ้านวนมากๆ ได้ ชมได้ในจ้านวนจ้ากัด 

เพราะผู้ชมอยู่ในห้องฉายภาพยนตร์เท่านั้น  
3. มีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และห้องฉายภาพยนตร์  

13. วิทยุ (Radio) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งข่าวสารได้รวดเร็ว และเผยแพร่ข่าว
ไปได้ไกลมาก เป็นที่นิยมทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนมีใช้มากแม้ในชนบทที่อยู่ห่างไกลและ
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มีหลากหลายรายการ ทั้งข่าวสาร บันเทิง รายการเพลง รายการละคร  

ข้อดีของวิทยุ  
1. มีราคาถูก มีความรวดเร็ว แม้จะอยู่ห่างไกลจากสถานีก็ตาม  
2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถรับฟังได้ ครอบคลุม

บริเวณพ้ืนที่กว้างขวางมาก 
3. ให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ฟัง สร้างความใกล้ชิด ซ้้ายังพกติดตัวได้ตลอดเวลา 
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4. ให้ความรู้สึกเร้าอารมณ์ และเป็นสื่อที่จูงใจได้ง่าย เพราะเน้นจังหวะลีลาที่         
ใส่อารมณ์ท้าให้ผู้ฟังจินตนาการ และมีความรู้สึกร่วมด้วย  

5. สามารถฟังไปด้วยและท้างานอื่นไปด้วยได้  
ข้อจ้ากัดของวิทยุ  

1. ไม่สามารถเสนอรายละเอียดได้มาก เพราะต้องพูดสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และ
หากมีข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก  

2. ต้องฟังอย่างมีสมาธิจึงจะได้ใจความทั้งหมด และเป็นสื่อที่ไม่มีความคงทน
ถาวร  

3. เป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถไต่ถามเรื่องราวที่ไม่เข้าใจได้ 
14. โทรทัศน์ (Television) เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้ทั้งโดยค้าพูด 

ข้อความ รูปภาพ และ ภาพยนตร์ สามารถส่งภาพในระยะทางไกลได้  
ข้อดีของโทรทัศน์  

1. ดึงดูดความสนใจได้มาก เพราะสามารถทดแทนได้ทั้ง หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
ภาพยนต์ 

2. ผู้ชมเก็บข่าวสารได้มากเพราะมีทั้งภาพและเสียง  
3. ถ่ายทอดข่าวสารได้รวดเร็ว ท้าให้ข่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ  
4. สามารถเสนอรายการบางรายการได้ดีกว่าวิทยุและหนังสือพิมพ์ เช่น รายการ

สารคดี การสาธิตทางวิชาการต่าง ๆ  
ข้อจ้ากัดของโทรทัศน์  

1. ราคาแพงกว่าสื่อประเภทอ่ืน  
2. เมื่อพลาดรายการก็ไม่สามารถจะชมได้อีก นอกจากบันทึกเป็นวิดีโอเทป  
3. เป็นการสื่อสารทางเดียว  

15. เครื่องฉายแผ่นใส เป็นสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ยิ่งขึ้น  

16. เครื่องฉายสไลด์ เป็นสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
เป็นภาพนิ่ง เลื่อนภาพได้ทีละหนึ่งภาพ ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้มีการฉายแบบ Multi ท้าให้ฉายได้ที
ละ 3 เครื่อง  
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วิธีการและหลักการเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
แนววิธีการใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์   
1. การย้ าหรือซ้ าบ่อยๆ (Repeating) จะช่วยให้เกิดความน่าสนใจเพ่ิมขึ้น คงทนถาวร

มากขึ้น เหมือนการตอกย้้าหัวตะปู ยิ่งติดแน่นแม่นย้า แต่การใช้วิธีการนี้ควรระวังว่า ถ้าย้้าบ่อยๆ และ
กระท้าต่อเนื่องกันนานอาจถึงจุดอ่ิมตัวขึ้นได้ ถ้าเมื่อใดถึงจุดอ่ิมตัวผลจะลดลงทันที เพราะผู้รับจะเริ่ม
เบื่อหน่ายหรือชินชาเพราะฉะนั้นถ้าจะท้าอยู่เรื่อย ๆ ควรให้มีทั้งความต่อเนื่องและความหลากหลาย 

2. ให้โอกาสผู้รับมีส่วนร่วม (Participation) เช่น ในรายการโทรทัศน์ที่ให้ผู้ชมเข้าร่วม 
รายการด้วย จะมีอิทธิพลดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าที่ผู้จัดรายการจะให้อะไรอย่างเดียว  

หลักการพิจารณาเลือกใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์   
การตัดสินใจเลือกสื่ออะไรมาใช้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบควรจะค้านึงถึงลักษณะของ

สื่อที่แตกต่างกัน ดังนี้  
1. ด้านเนื้อที่ – เวลา (Space – Time)  สิ่งพิมพ์ รูปภาพ เป็นสื่อที่ค้านึงถึงเฉพาะด้าน         

เนื้อที่ การพูดทางโทรศัพท์ วิทยุ ค้านึงเฉพาะด้านเวลา ส่วนการติดต่อธรรมดา โทรทัศน์และภาพยนต์นั้น 
ค้านึงถึงเนื้อที่ – เวลา 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป้าหมาย (Audience's participation) สื่อที่
ประชาชนเป้าหมายสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้นั้น ย่อมท้าให้เกิดการรับรู้ และความรู้สึกต่อสิ่งที่สื่อ
ส่งไป นั้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการจดจ้าของประชาชน และเมื่อเรียงล้าดับจากสื่อที่ประชาชน
มีส่วนร่วมมากที่สุดไปยังน้อยที่สุดเรียงได้ดังนี้ การโทรศัพท์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ จดหมาย
โต้ตอบ หนังสือพิมพ์ ใบประกาศ ภาพโฆษณา นิตยสาร และหนังสือ  

3. ด้านความเร็ว (Speed) สื่อที่มีความเร็วมากท่ีสุดในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นกระแสบน
โลกโซเชียล ทั้ง ไลน์ ทวิตเตอร์ รวมทั้ง วิทยุและโทรทัศน์ และสื่อที่ช้าที่สุ ด คือ สื่อสิ่งพิพ์ แต่หาก
ข่าวสารใดที่ต้องการให้ประชาชนเป้าหมายได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดก็ต้องใช้สื่อที่มีความเร็วต่้า  

4. ด้านความคงทน (Permanence) หนังสือจัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีความคงทนถาวร
มากกว่าสื่อใดๆ วิทยุ และโทรทัศน์จัดเป็นสื่อที่มีความคงทนน้อยที่สุด 

 

เทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
การรับรู้ถึงความสวยความงาม ความพอใจของสิ่งต่างๆ ได้แตกต่างกับ ระดับ ความพอใจของ

แต่ละบุคคลก็แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้  อาจขึ้นกับรสนิยม สภาพสังคม ศาสนา ความเชื่อและ
สิ่งแวดล้อมที่ผู้รับรู้นั้นด้ารงชีวิตอยู่ หากแต่ว่าผู้รับรู้นั้นได้เข้าใจถึงกระบวนการ องค์ประกอบและ
พ้ืนฐานที่ส้าคัญของสิ่งที่ได้สัมผัส ก็ย่อมท้าให้รับรู้ถึงความงามความพอใจนั้นๆ เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 
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ศิลปะนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากนัก เพราะอาศัยแต่ความสุนทรียะทางอารมณ์เพียง
ประการเดียว แต่หากว่าได้ศึกษาถึงความสุนทรียะอย่างลึกซึ้งแล้ว จะเห็นว่ามันมีกฎเกณฑ์ในตัวของ
มันเอง ซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นที่ประกอบกันขึ้นเป็นงานศิลปะ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือผู้เรียนจะต้องเข้าใจในหลัก องค์ประกอบของศิลปะ เป็นพ้ืนฐานเสียก่อน            
จึงจะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีมีคุณค่าและรับรู้ถึงความงามทางศิลปะได้อย่างถูกต้อง 

ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ องค์ประกอบของศิลปะหรือ (Composition) นั้นมาจาก
ภาษาละติน โดยค้าว่า Post นั้นหมายถึง การจัดวาง และค้าว่า Comp หมายถึง เข้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อ
น้ามารวมกันแล้วในทางศิลปะ Composition จึงหมายความถึง องค์ประกอบของศิลปะการจะเกิด
องค์ประกอบศิลป์ได้นั้น ต้องเกิดจากการเอาส่วน ประกอบของศิลปะ (Element of Art) มา
สร้างสรรค์งานศิลปะเข้าด้วยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Principle of Art) จึงจะเป็นผลงาน
องค์ประกอบศิลป์  ความหมายขององค์ประกอบศิลป์นั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
เอาไว้ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้                 

ค้าว่าองค์ประกอบ ตามความหมายพจนานุกรมราชบัณฑิยสถาน คือ ส่วนต่างๆ ที่ประกอบ
กันท้าให้เกิดรูปร่างใหม่ขึ้นโดยเฉพาะองค์ประกอบศิลป์ หมายถึง สิ่งที่ศิลปินและนักออกแบบใช้              
เป็นสื่อในการแสดงออกและสร้างความหมาย โดยน้ามาจัดเข้าด้วยกันและเกิดรูปร่างอันเด่นชัด           
(สวนศรี ศรีแพงพงษ์ 2534) องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง เครื่องหมายหรือรูปแบบที่น้ามาจัดรวมกันแล้ว
เกิดรูปร่างต่างๆ ที่แสดงออกในการสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์ (สิทธิศักดิ์ ธัญศรีสวัสดิ์กุล 
2529) องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิดหรือความงาม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผล
ที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ (ชลูด นิ่มเสมอ 2557) องค์ประกอบศิลป์หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆ
ของศิลปะ เช่น จุด เส้น รูปร่าง ขนาด สัดส่วน น้้าหนัก แสง เงา ลักษณะพ้ืนผิว ที่ว่างและสี  (มานิต 
กรินพงศ์และคณะ 2542) องค์ประกอบศิลป์คือความงาม ความพอดี ลงตัว อันเป็นรากฐานเนื้อหา
ของศิลปะ อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญทางศิลปะให้ผู้สร้างสรรค์ได้สื่อสารความคิดของตนเองไปสู่
บุคคลอื่น (ชาติ เถาทอง กับ สังคม ทองมี กับ ธ้ารงศักดิ์ ธ้ารงเลิศฤทธิ์ และ รอง ทองดาดาษ 2551) 
 จากความหมายต่างๆ ข้างต้นพอสรุปได้ว่า องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อ
ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยน้าส่วนประกอบของศิลปะมาจัดวางรวมกันอย่างสอดคล้อง
กลมกลืน และมีความหมายเกิดรูปร่างหรือรูปแบบต่างๆ อันเด่นชัด ซึ่งจากความหมายจะเห็นได้ว่า
การที่จะเกิดผลงานศิลปะดีๆ สักชิ้นนั้น ผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้กระบวนการที่หลากหลายมาประกอบกัน 
ได้แก่ องค์ประกอบพ้ืนฐานทางศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะ และการจัดองค์ประกอบ ของศิลปะ 
มาถ่ายทอดลงในชิ้นงานหรือผลงานนั้นๆ เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณค่าทั้งด้านความงามและมีคุณค่า         
ทางจิตใจ อันเป็นจุดหมายส้าคัญท่ีศิลปินทุกคนมุ่งหวังให้เกิดแก่ผู้ชมทั้งหลาย 
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ความส้าคัญขององค์ประกอบศิลป์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
สาขาวิจิตรศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องมีความรู้เบื้องต้นด้านศิลปะมาก่อน และศึกษา
ถึงหลักการองค์ประกอบพ้ืนฐาน องค์ประกอบที่ส้าคัญ การจัดวางองค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึง          
การก้าหนดสี ในลักษณะต่างๆเพ่ิมเติมให้เกิดความเข้าใจ เพ่ือเวลาที่สร้างผลงานศิลปะ จะได้ผลงาน 
ที่มีคุณค่า ความหมาย และความงามเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็น หากสร้างสรรค์ผลงาน โดยขาด
องค์ประกอบศิลป์ ผลงานนั้นอาจดูด้อยค่า หมดความหมายหรือไม่น่าสนใจไปเลย ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบศิลป์นั้น มีความส้าคัญอย่างมากในการสร้างงานศิลปะมีนักการศึกษาด้านศิลปะหลาย
ท่านได้ให้ทรรศนะในด้านความส้าคัญขององค์ประกอบศิลป์ที่มีต่อการสร้างงานศิลปะไว้ พอจะสรุปได้
ดังนี้ 
          การสร้างสรรค์งานศิลปะให้ได้ดีนั้น ผู้สร้างสรรค์จะต้องท้าความเข้าใจกับองค์ประกอบศิลป์
เป็นพ้ืนฐานเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วผลงานที่ออกมามักไม่สมบูรณ์เท่าไรนักซึ่งองค์ประกอบหลักของศิลปะ
ก็คือรูปทรงกับเนื้อหา (ชลูด นิ่มเสมอ 2557) องค์ประกอบศิลป์เป็นเสมือนหัวใจดวงหนึ่งของการท้างาน
ศิลปะ เพราะในงานหนึ่งชิ้น จะประกอบไปด้วย การร่างภาพ การจัดวางให้เกิดความงาม และการใช้สี 
ซึ่งแต่ละอย่างจะต้องเรียนรู้สู่รายละเอียด จึงต้องเรียนรู้ก่อนที่จะศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ สอดคล้องกับ 
(อนันต์ ประภาโส 2558) กล่าวว่า องค์ประกอบศิลป์เป็นการจัดองค์ประกอบและการใช้สี เป็นหลักการ
ที่ส้าคัญในการสร้างสรรค์ให้งานศิลปะเกิดความงาม และหากปราศจากความรู้ความเข้าใจใน
องค์ประกอบศิลป์แล้ว ผลงานนั้นๆ ก็จะไม่มีค่าหรือความหมายใดๆเลย  (สวนศรี ศรีแพงพงษ ์2534)  
          จากทรรศนะต่างๆ สรุปได้ว่า องค์ประกอบศิลป์เป็นหัวใจส้าคัญของงานศิลปะทุกสาขา  
เพราะงานศิลปะใดหากขาด การน้าองค์ประกอบศิลป์ไปใช้ ก็จะท้าให้งานนั้นดูไม่มีคุณค่า ทั้งด้านทาง
กายและทางจิตใจของผู้ดูหรือพบเห็นขณะเดียวกัน ก็จะบ่งบอกถึงภูมิความรู้ ความสามารถของ         
ผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วย การที่จะเข้าถึงศิลปะ (Appreciation) นั้น จะต้องผ่านการฝึกฝนและ
หาทางดูเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ทั้งจะต้องมี รสนิยมที่ดีพอสมควร การฝึกฝน การท้าซ้้าๆ อย่างสนใจ 
เมื่อนานเข้าก็จะเกิดความเข้าใจ ท้าด้วยความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้น จึ งจะเข้าใจ รู้เห็นในคุณค่าของ
ศิลปะนั้นๆ ได้ดี 
 

องค์ประกอบพื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะ 
องค์ประกอบพ้ืนฐานด้านนามธรรมของศิลปะ เป็นแนวคิดหรือจุดก้าเนิดแรกท่ีศิลปินใช้เป็น

สิ่งก้าหนดทิศทางในการสร้างสรรค์ ก่อนที่จะมีการสร้างผลงานศิลปะ ประกอบด้วย เนื้อหากับเรื่องราว 
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1. เนื้อหาในทางศิลปะ คือ ความคิดที่เป็นนามธรรมที่แสดงให้เห็นได้โดยผ่านกระบวนการ 
ทางศิลปะ เช่น ศิลปินต้องการเขียนภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนบท ก็จะแสดงออกโดยการเขียนภาพ
ทิวทัศน์ของชนบทหรือภาพวิถีชิวิตของคนในชนบทเป็นต้น 

2. เรื่องราวในทางศิลปะ คือ ส่วนที่แสดงความคิดทั้งหมดของศิลปินออกมาเป็นรูปธรรม
ด้วยกระบวนการทางศิลปะ เช่น ศิลปินเขียนภาพชื่อชาวเขา ก็มักแสดงรูปเกี่ยวกับวิถีชีวิต หรือ
กิจกรรมส่วนหนึ่งของชาวเขา นั่นคือ เรื่องราวที่ปรากฏออกมาให้เห็นประเภทของความสัมพันธ์ของ
เนื้อหากับเรื่องราวในงานทัศนศิลป์นั้น เนื้อหากับเรื่องราวจะมีความสัมพันธ์กันน้อยหรือมาก หรือ 
อาจไม่สัมพันธ์กันเลย หรืออาจไม่มีเรื่องเลยก็เป็นไปได้ทั้งนั้น โดยขึ้นกับลักษณะของงาน และเจตนา
ในการแสดงออกของศิลปิน ซึ่งเราสามารถแยกได้ดังต่อไปนี้คือ 

- การเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง ได้แก่ การใช้เรื่องที่ตรงกับเนื้อหา และเป็นตัวแสดง
เนื้อหาของงานโดยตรง เช่น เมื่อศิลปินต้องการให้ความงามทางด้านดอกไม้เป็นเนื้อหาของงาน เขาก็จะหา
ดอกไม้ที่สวยงามมาเป็นเรื่องสีสันและความอ่อนช้อยของกลีบดอกจะช่วยให้เกิดความงามข้ึนในภาพ  

- เนื้อหาที่เป็นผลจากการผสมผสานระหว่างศิลปินกับเรื่อง ในส่วนนี้ศิลปินจะเสนอ
ความเห็นส่วนตัว หรือผสม ความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปในเรื่อง เป็นการผสมกันระหว่างรูปลักษณะของ
เรื่องกับจินตนาการของศิลปิน เช่นเรื่องความงาม ของดอกไม้ โดยศิลปินผสมความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเองลงไปในเรื่องด้วย เขาจะดัดแปลง เพิ่มเติมรูปร่างของดอกไม้ ให้งามไปตามทัศนะของเขาและใช้
องค์ประกอบทางศิลปะเป็นองค์ประกอบทางรูปทรงให้สอดคล้องกับความงามของเรื่อง  

- เนื้อหาที่เป็นอิสระจากเรื่อง เมื่อศิลปินผสมจินตนาการของตนเองเข้าไปในงาน
มากขึ้น ความส้าคัญของเรื่องจะลดลง ดอกไม้ที่สวยที่เป็นแบบอาจถูกศิลปินตัดทอนขัดเกลา หรือ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด จนเรื่องดอกไม้นั้นหมดความส้าคัญไปอย่างสิ้นเชิง เหลือแต่เนื้อหาที่เป็นอิสระ 
การท้างานแบบนี้ศิลปินอาศัยเพียงเรื่อง เป็นจุดเริ่มต้นแล้ว เดินทางห่างออกจากเรื่องจนหายลับไป 
เหลือแต่รูปทรงและตัวศิลปินเองที่เป็นเนื้อหาของงาน กรณีนี้เนื้อหาภายในซึ่ง หมายถึงเนื้อหาที่ที่
เกิดขึ้นจากการประสานกันของรูปทรงจะมีบทบาทมากกว่าเนื้อหาภายนอก หรือบางครั้งจะไม่แสดง
เนื้อหา 

- เนื้อหาไม่มีเรื่อง ศิลปินบางประเภท ไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้เรื่องเป็นจุดเริ่มต้น 
งานของเขาไม่มีเรื่อง มีแต่รูปทรงกับเนื้อหา โดยรูปทรงเป็นเนื้อหาเสียเองโดยตรง เป็นเนื้อหาภายในล้วนๆ 
เป็นการแสดงความคิด อารมณ์ และบุคลิกภาพของศิลปินแท้ๆ ลงไปในรูปทรงที่บริสุทธิ์ งานประเภทนี้ 
จะเห็นได้ชัดในดนตรีและงานทัศนศิลป์ที่เป็นนามธรรม และแบบนอนออบเจคตีฟ  
 องค์ประกอบพ้ืนฐานด้านรูปธรรมของศิลปะองค์ประกอบพ้ืนฐานด้านรูปธรรมของศิลปะ คือ
สิ่งที่แสดงแนวดิดเกี่ยวกับเนื้อหาและเรื่องราวของศิลปินให้เห็นหรือรับรู้ผ่านผลงานศิลป ประกอบด้วย 
เอกภาพ ดุลยภาพ และจุดเด่น 
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1. เอกภาพ หมายถึง การน้าองค์ประกอบของศิลปะมาจัดเข้าด้วยกันให้แต่ละหน่วยมี
ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันประสานกลมกลืนเกิดเป็นผลรวมที่แบ่งแยกไม่ได้ โดยถ่ายทอด
เป็นผลงานศิลปะด้วยกระบวนการศิลปะ 

2. ดุลยภาพ คือการน้าองค์ประกอบของศิลปะมาจัดเข้าด้วยกันให้เกิดความเท่ากันหรือ
สมดุล โดยมีเส้นแกนสมมุติ 2 สมมุติจะท้าหน้าที่แบ่งภาพเส้น เป็นตัวก้าหนดดุลยภาพเส้นแกน
ออกเป็นด้านซ้านและด้านขวา หรือด้านบนและด้านล่างเพ่ือให้ผลงานศิลปะที่ปรากฏเกิดความสมดุล
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่นแบบซ้ายขวาเหมือนกันและแบบซ้าย ขวา ไม่เหมือนกัน 

3. จุดเด่น คือ ส่วนที่ส้าคัญในภาพ มีความชัดเจนสะดุดตาเป็นแห่งแรก รับรู้ได้ด้วย 
การมองผลงานที่ส้าเร็จแล้วจุดเด่นจะมีลักษณะการมีอ้านาจ ตระหง่าน ชัดเจนกว่าส่วนอ่ืนทั้งหมด 
โดยเกิดจากการเน้นให้เด่นในลักษณะใดลักษณะนึ่งเช่น จุดเด่นที่มีความเด่นชัด หรือจุดเด่นที่แยกตัว
ออกไปให้เด่น 
 

บทบาทและความส าคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส้าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง          

มีระบบงานที่ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น้าขององค์การและ
บุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและภายนอกด้วย นับว่างาน
ประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะการประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
และสร้างค่านิยมและความความรู้สึกประทับใจ โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มชนเหล่านี้ 
เผยแพร่ชี้แจงข่าวสารให้ประชาชนเห็นคุณความดีให้เกิดความเลื่อมใส และสร้างความผูกพันทางใจ 
ขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน เป็นเพ่ือนบ้านที่ดี มีนโยบายส่งเสริมพนักงาน
ให้มีต้าแหน่งและความรับผิดชอบสูง มีการฝึกอบรมและพัฒนาพักงาน  

การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ โดยค้าว่า ภาพลักษณ์ ( Image) หมายความว่า 
ภาพที่เกิดขึ้นในใจซึ่งเป็นความประทับใจ และความประทับใจนี้มีรากฐานมาจากความสัมพันธ์หรือ
ผลกระทบระหว่างบุคคลกับสิ่งนั้น ภาพลักษณ์มีความส้าคัญต่อ การประชาสัมพันธ์มาก เมื่อมีการ
กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ก็จะมีค้าว่าภาพลักษณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์
เป็นงานที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้พบเห็น 
เพ่ือผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อถือ และแรงศรัทธาของบุคคลในองค์กรและนอกองค์กร และหากองค์กร
ใดก็ตามมีภาพลักษณ์ไปในทางที่เสื่อมเสีย ย่อมไม่ได้รับความยอมรับนับถือหรือเสียความไว้วางใจ
เช่นกัน อาจมีความระแวงสงสัยหรือเกลียดชัง รวมทั้ง อาจไม่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงาน
นั้นๆ ในทางตรงกันข้าม หากหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อ
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หน่วยงานย่อมเป็นสิ่งที่ดี ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ย่อมเกิดจากความเพียรพยายามด้วยระยะเวลา
อันยาวนาน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไม่สามารถท้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อภาพลักษณ์นั้นตรา
ตรึงอยู่ในจิตใจของประชาชนแล้ว ก็จะประทับแน่นอยู่ในจิตใจของประชาชนตราบนานเท่านาน 
 หลักส้าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่หน่วยงาน  

1. ค้นหาจุดดีและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนแห่งภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว
ในปัจจุบัน อันเป็นการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือหาลู่ทางและการวางแผนการด้าเนินงานในขั้นต่อไป           
การค้นหานี้อาจท้าได้โดยการรวบรวมทัศนคติ และความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเป้าหมาย เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นจริง 

2. วางแผนและก้าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ ที่องค์กรต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้น
ในจิตใจของประชาชน หรือต้องการให้ประชาชนรู้สึกนึกคิดต่อองค์กรอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นน้ามาเป็น
ข้อมูลประกอบในการวางแผนและด้าเนินงานในขั้นต่อไป 

3. ก้าหนดหัวข้อต่างๆ ที่จะใช้ในการสร้างภาพลักษณ์แก่ประชาชน ซึ่งหัวข้อเหล่านี้
ก็คือ เนื้อหา ข่าวสาร ที่เราจะใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มประชาชน โดยหัวข้อต่างๆ ที่ได้ก้าหนด
ขึ้นจะต้องมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจของประชาชนในกลุ่มต่างๆ และมีอิทธิพลในการโน้มน้าว
ชักจูงใจประชาชนให้เกิดภาพลกัษณ์ตามที่เราต้องการ อย่างไรก็ตาม ประสิทธภิาพใน การดึงดูด ความสนใจ
มีความส้าคัญยิ่ง เพราะเราต้องมีการแข่งขันกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรอ่ืนด้วย หากสามารถ
ท้าให้ประชาชนสนใจได้แล้ว เราก็สามารถจะสื่อสารความเข้าใจในหัวข้อนั้นให้ประชาชนได้โดยไม่ยาก 
การใช้หัวข้อ ค้าขวัญ หรือข้อความสั้นๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรก็เป็นแนวทางหนึ่งที่นิยมกัน
อย่างกว้างขวาง เช่น “บริการทุกระดับ ประทับใจ” หรือ “กองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชน” เป็นต้น 
ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เข้าช่วยในการด้าเนินการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงประชาชนเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจใช้สื่อมวลชน การโฆษณา หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 

1. การประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน หมายถึง มีการพัฒนา
ปรับปรุงตัวเอง รวมทั้งสินค้าและบริการต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนแล้วโอกาสที่
ประชาชนจะได้รับความไม่สะดวก เกิดความเข้าใจผิด หรือมองในแง่ร้ายซึ่งจะเป็นผลในการน้าไป
วิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดเสียชื่อเสียงย่อมไม่มี หรือมีน้อยมากเพราะเรา ได้ตรวจสอบความคิดเห็นทัศนคติ
ของประชาชนและท้าการปรับปรุงอยู่เสมอ  

2. การประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ท้าให้เกิดความร่วมมือกัน
เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคคลที่เก่ียวข้อง  

3. การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นพ้ืนค่านิยม และทัศนคติที่ดี
ให้เกิดกับบุคคลและองค์กร หากบุคคลและองค์กรมีค่านิยม ความรู้สึกที่ดีแล้ว ก็มีใจพร้อมที่จะรับฟัง
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ข้อมูล ข่าวสาร หรือการบริการต่าง อีกทั้ง การประชาสัมพันธ์ยังสามารถตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็น 
ค่านิยม เพ่ือน้าข้อมูลมาช่วยให้ฝ่ายการตลาดวางแผนงาน ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วย 

 

สื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

ความหมายของสุขภาพ 
 ก่อน พ.ศ. 2500 เริ่ม” อนามัย“เราใช้ค้าว่าสุขภาพน้อยมาก เพราะขณะนั้นเราใช้ค้าว่า 

แทน” สุขภาพ“ใช้  ในสมัยต่อมาก็เนื่องจากค้าว่า อนามัย (อน + อามัย) ซึ่งตามรูปทรัพย์หมายถึง 
"ความไม่มีโรค" ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วเห็นว่าสุขภาพมีความหมายกว้างกว่าอนามัย เพราะสุขภาพ
เป็นความสุข เป็นความหมายเชิงบวก ตรงข้ามกับอนามัยเป็นความทุกข์ซึ่งมีความหมายเชิงลบ 
 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตอาจจะปรับเปลี่ยนไปจากนี้ได้ เนื่องจากในที่ประชุม
สมัชชาองค์การอนามัยโลกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ได้ตกลงว่าจะเติมค้าว่า Spiritual Well-
being เข้าไปใน ค้าจ้ากัดความของค้าว่าสุขภาพ และให้ค้านิยามค้าว่า สุขภาพ ในความหมายกว้าง
ขึ้นว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม 
 ตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2545 ให้ความหมายของค้าว่า สุขภาพ คือ 
ภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย คือ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีก้าลัง ไม่เป็นโรค 
ไม่พิการ ไม่มีอุบัติเหตุอันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ นิยามค้าว่าสุขภาพแบบไทย ควรเพ่ิม 
“Intellectual Well-being” เข้าไปอีกด้วย โดยมีแนวความคิดสุขภาพก็คือ สุขภาวะ หรือ Well-
being ความสุข คือ ความเป็นอิสระหรือการหลุดพ้นจากความบีบคั้น ดังนั้น สุขภาพ คือ สุขภาวะ
หรือความเป็นอิสระหลุดพ้นจากความบีบคั้นทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา  

- สุขภาพกาย หมายถึง สภาพของร่างกายที่มีความเจริญเติบโต แต่พัฒนาการสมกับวัย 
สะอาด แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และทุพพลภาพ พร้อมทั้งมีภูมิคุ้มกันโรคหรือ          
ความต้านทานโรคเป็นอย่างดี 

- สุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของคนเราให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบันรวมทั้งสถานการณ์ในอดีตและอนาคตด้วย 
 าวะของการด้ารงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจดังนั้น สุขภาพ หมายถึง ภ
รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา  
 จากค้าจ้ากัดความนี้ แสดงให้เห็นว่า ภาวะของความไม่มีโรคหรือไม่บกพร่องยังไม่ถือว่า 

เชิงบวกที่เน้นความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และมีสุขภาพ แต่สุขภาพมีความหมาย 
สังคม นั่นคือ ต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมครบทุกด้าน ดังนั้น สุขภาพ         
จึงหมายถึง การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในทุกส่วนของร่างกาย มีสุขภาพจิตดี และ
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สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้มีสุขภาพดี ถือว่าเป็นก้าไรของชีวิต เพราะ
ท้าให้ผู้เป็นเจ้าของชีวิตด้ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้ นั่นเอง 
 จะเห็นได้ว่า สุขภาพนั้น ไม่ได้มีเพียงทางกาย และทางจิตใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับตัว

ขด้วย เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราก็ควรจะรักษาสุขภาพของเราให้ดีอยู่เสมอ เข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุ
เพ่ือที่เราจะได้มีจิตใจที่มีความสุข รื่นเริง ไม่ติดขัด มีเมตตา มีสติ มีสมาธิ และการที่ครอบครัวจะมี
ความอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมมีความยุติธรรมได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นจากการจัดการทางสุขภาพ
ในระดับต่างๆทั้งสุขภาพในระดับของปัจเจกบุคคล (Individual Health) สุขภาพของครอบครัว (Family 
Health) อนามัยชุมชน (Community Health) และสุขภาพของสาธารณะ (Public Health) นั่นเอง  
 

ความหมายของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
       สื่อที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสินค้าหรือสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ หมายถึง 
บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ส  ื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร นิตยสาร             
แผ่นพับ รวมทั้งการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ และโทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมทั้ง สื่อในลักษณะอ่ืนๆ เช่น ป้ายโฆษณา บอร์ดนิทรรศการ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้บริโภครับรู้ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ เพ่ือกระตุ้นจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการนั้น 
และสื่อโฆษณานับว่า มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก กล่าวคือ ในการที่จะพิจารณาเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ 
ผู้บริโภคมักจะเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจากสื่อโฆษณา ข้อความเชิญชวน
ตามสื่อโฆษณารูปแบบที่หลากหลาย จึงมีส่วนส้าคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจ           
ซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และใช้บริการสุขภาพนั้นๆ ดังนั้น จึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาสื่อโฆษณา
ให้ละเอียดรอบคอบว่ามีการให้ข้อมูลที่เป็นจริงหรือมีโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงหรือไม่ เนื่องจากหาก
ขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ เชื่อถือข้อความบนสื่อโฆษณาโดยปราศจากการไตร่ตรอง ประกอบกับ 
ใช้ความต้องการ ความอยากได้ และความปรารถนาของจิตใจเป็นตัวน้าทางในการเลือกสินค้ามากกว่า
ความสมเหตุสมผลจะท้าให้ได้รับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพที่ไม่สมประโยชน์ และอาจเกิด 
ผลเสียหาย มีอันตรายต่อรางกายและจิตใจของผู้บริโภคได้  
 
 
 
 



  55 

อิทธิพลและหลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
 การเลือกรับสื่อโฆษณามีผลต่อสุขภาพดังนี้ 

1. ด้านสุขภาพร่างกาย 
 ผลของการเลือกรับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย จากการที่ผู้ผลิตได้ผลิตสินค้า
ชนิดเดียวกันจ้านวนมาก ท้าให้เกิดการแข่งขันโดยมีการท้าให้สินค้าของตนที่ผลิตออกมามีคุณภาพ
และราคาถูก ย่อมเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในการเลือกพิจารณาได้หลากหลาย และสามารถเปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อเสียก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ ซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ เมื่อมีการบริโภคแล้ว
โอกาสที่จะเกิดความพอใจมีสูง เนื่องจากได้สินค้าที่มีคุณภาพ แต่ถ้าสินค้าบางชนิดมีให้เลือกน้อย 
ในขณะที่ผู้บริโภคมีความจ้าเป็นต้องกินและใช้มาก จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถ                
เอารัดเอาเปรียบได้ง่าย โดยการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาขาย ท้าให้ส่งผลต่อสุขภาพทางการ เช่น 
ดื่มนมแล้วเกิดอาการท้องเสีย ผงซักฟอกบางยี่ห้อ ซักแล้วเกิดการแพ้อย่างรุนแรง ดังนั้นสื่อโฆษณา         
จึงมีอิทธิพลให้คนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภค
โดยตรง 

2. ด้านสุขภาพจิต 
             ผลของการเลือกรับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพจิต คือ ความรู้สึก พึงพอใจและ         
ความไม่พึงพอใจในการบริโภคสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ มีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิต         
ของผู้บริโภค เช่น มีการใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเป็นจริงตามค้าโฆษณาย่อมส่งผลให้เกิด     
ความพึงพอใจ ส่วนสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผู้บริโภคเลือกใช้มีคุณภาพไม่เป็นจริงตามท่ีผู้ผลิตโฆษณา 
ส่งผลเสียหายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ย่อมท้าให้เกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการต่างๆ 
นอกจากนี้ การซื้อสินค้าหรือบริการสุขภาพบางชนิดอาจมีราคาสูง เมื่อได้สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวลหรือเสียใจกับการตัดสินใจที่
ผ่านมาได้ ดังนั้นสื่อโฆษณาจึงส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้บริโภคโดยตรง 

3. ด้านสุขภาพสังคม 
 สื่อที่มีความสร้างสรรค์จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ 
พึงประสงค์ ในขณะที่สื่อที่น้าเสนอพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม แต่พยายามน้าเสนอว่าเป็นค่านิยม
ของสังคมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การโฆษณา
อาหารประเภทจานด่วน ซึ่งเป็นอาหารที่มีการแข่งขันในการโฆษณาที่สูงมากทั้งที่อาหารเหล่านี้มี
ปริมาณแคลอรีสูงและมีสารอาหารที่จ้าเป็นต่อร่างกายในปริมาณต่้า เด็กหรือเยาวชนที่รับประทาน
อาหารเหล่านี้มากๆ จึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคมะเร็งบางชนิดในช่วงชีวิต
ต่อไป ท้าให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของบุคคลในสังคมต่อไป 
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4. ด้านสุขภาพปัญญา 
 สื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อสุขภาพทางปัญญา เพราะมีสื่อโฆษณาจ้านวนมากที่ใช้กลวิธี
การโฆษณาประชาสัมพันธ์จูงใจผู้บริโภคให้มีความต้องการสินค้า ส่งเสริมค้านิยมหรือแบบแผน           
การด้าเนินชีวิตที่เป็นวัตถุนิยม แทนที่จะเป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เน้นการด้าเนินชีวิตตามทางสายกลาง ด้วยความมี
เหตุผล ความรู้จักพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เช่น การที่เราจะซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งเราจะต้อง
ตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลที่เหมะสมว่าสมควรซื้อหรือไม่ ดังบทกลอนของสุนทรภู่ที่ว่า “ไม่ควรซื้อก็อย่า
ไปพิไรซื้อ ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน” ความรู้จักพอประมาณ คือ ซื้อในจ้านวนเท่าที่จ้าเป็น         
ในราคาที่เหมาะสม การมีภูมิคุ้มกัน คือ การมีสติสัมปชัญญะก่อนการตัดสินใจซื้อ ไม่หลงใหลหรือ         
ตกเป็นเหยื่อของค้าโฆษณา หรือสิ่งจูงใจใดๆ ที่ผู้จ้าหน่ายน้ามาส่งเริมการขาย เช่น ของแถม การใช้
ชิ้นส่วนชิงรางวัล เป็นต้น เพราะจะท้าให้เราตัดสินใจซื้อสินค้านั้นด้วยความต้องการทางจิตวิทยา
มากกว่าเป็นการตัดสินใจซื้อโดยใช้เหตุผลและปัญญา 

 

หลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
 เนื่องจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพตามสื่อต่างๆ มีผลอย่างมากต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค จึงควรทราบหลักการพิจารณาเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพดังนี้ 

1. ฝึกแยกแยะสื่อทางบวกและทางลบ 
 สื่อทางบวก คือ สื่อที่มีการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
เช่น การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง การมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน การท้างานด้วนความสามัคคี 
เป็นต้น สื่อทางลบ คือ สื่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ กระตุ้นให้มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องใช้
ความคิดวิเคราะห์ และใช้เหตุผลว่าสื่อเหล่านั้นเป็นสื่อทางบวกหรือทางลบ และควรเชื่อถือข้อมูล
ข่าวสารที่น้าเสนอโดยสื่อนั้นหรือไม ่

2. ค้านึงถึงความเป็นจริง 
 บริโภคสื่อ ควรมีทักษะในการเลือกสื่อโฆษณาโดยการพิจารณาด้วยความเป็นเหตุเป็นผล 
และความเป็นไปได้ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ไม่หลงเชื่อโฆษณา
ชวนเชื่อที่ใช้ข้อความเกินความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น โรลออนนี้ใช้แล้วสาวๆ กรี๊ดเพราะความหอมของ
กลิ่นกาย ใช้ครีบยี่ห้อนี้ผิวขาวสวยภายใน 7 วัน เป็นต้น เพราะข้อความดังกล่าวมีความเป็นไปได้ต่้า 
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3. มีความไวในการรับสื่อ 
 ผู้บริโภคควรมีพฤติกรรมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์ ทั้งในและนอกประเทศ 
และมีการวิเคราะห์ข้อมูลในการโฆษณา โดยไม่ไปเชื่อสื่อโฆษณา หลงใหลไปกับสื่อทางลบ ซึ่งเป็นสื่อ 
ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นการบั่นทอนสุขภาพ 

4. ไม่หลงเชื่อง่าย 
 ข่าวสารบางเรื่องมีผลต่อสุขภาพโดยตรง ควรมีการพิจารณาให้ดีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันจึงตัดสินใจเชื่อ 
ควรฝึกทักษะโดยการฝึกวิเคราะห์แยกแยะสื่อทางบวกและทางลบการค้านึงถึงความเป็นจริง มีความไว 
ในการรับสื่อและไม่หลงเชื่อง่ายๆ ทักษะต่างๆ นี้จะช่วยให้ปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงและเป็น
เหยื่อของสื่อโฆษณาที่ไม่สร้างสรรค์ได ้

 

บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณา 
การป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อของสื่อโฆษณาที่หลอกลวงเกินจริง โดยเฉพาะผู้บริโภค

ในวัยเด็กและเยาวชน ควรได้รับความร่วมมือจากบุคคลและสถาบันต่างๆ ดังนี้ 
1. เด็กและเยาวชน ควรแยกแยะและมีวิจารณญาณในการเลือกรับสื่อโฆษณา เรียนรู้ด้วย

ความสมเหตุและผล และการเลือกบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรมีการอบรมสั่งสอน ดูแลบุตรหลาน โดยการชวนพูดคุย ให้ค้าแนะน้า 

สร้างแนวคิดในการเลือกสื่อโฆษณาที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลาน 
3. โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ควรมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ 

เท่าทันสื่อ มีการจัดประสบการณ์ทักษะชีวิตในด้านการเลือกสื่อโฆษณาเพ่ือการบริโภคเกี่ยวกับสุขภาพ  
ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

4. ช่องทางสื่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกลั่นกรองและควบคุมโฆษณาที่ผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ให้เป็นจริงเพ่ือท้าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคถ้าสื่อ
เผยแพร่ออกมาไม่ดีจะท้าให้เกิดการหลงเชื่อและเลียนแบบได้ 

5. ผู้ผลิตสื่อโฆษณา ควรมีการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์และหยุดโฆษณาที่เกินความเป็นจริง มี
จรรยาบรรณในการเป็นผู้ผลิตที่ดี คือ การค้านึงถึงความปลอดภัย จริงใจ และการให้ข้อมูลที่เป็นจริง
แก่ผู้บริโภค 

6. หน่วยงานภาครัฐ  มีการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจาดสื่อโฆษณา มีการสนับสนุนให้
หน่วยงานมีส่วยช่วยในการเฝ้าระวังสื่อและให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแก่ผู้บริโภค 
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การควบคุมการโฆษณาโดยรัฐ 
 เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง โดยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง ปลอดภัย และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค รัฐจึงต้องเข้ามาวางมาตรการควบคุม          
การโฆษณาให้อยู่ในขอบเขตของความถูกต้อง ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพ ดังตัวอย่างการควบคุมการโฆษณาโดยรัฐ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค
ในการเลือกซ้ือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร จะต้องไม้โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือ
สรรพคุณของอาหารที่ไม่เป็นความจริง หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 

2. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติยา จะต้องไม่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุ       
อันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบ้าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้
อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยค้าอ่ืนใดที่มีความหมายท้านองเดียวกัน ไม่แสดงสรรพคุณยา
อันเป็นเท็จหรือเกินจริง ต้องไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณโดยบุคคลอ่ืนมิให้โฆษณาขายยา          
โดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล 

3. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ จะต้องไม่โฆษณาคุณประโยชน์ 
คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน หรือแหล่งก้าเนิดของเครื่องมือแพทย์อันเป็นจริง หรือเป็นการหลอกลวง 

4. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติ เครื่องมือส้าอาง จะต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณา                 
โดยไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก้าเนิด สภาพ ปริมาณ หรือ
สาระส้าคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับเครื่องส้าอาง ไม่ใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือ         
ควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

5. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย จะต้องไม่ใช้ ข้อความที่ไม่เป็นธรรม        
ต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น ผิดกฎหมาย ศีลธรรม       
ท้าให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน เป็นต้น 

6. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา         
เพ่ือการค้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยกเว้นเป็นการโฆษณาโดยตรงต่อแพทย์ ทันตแพทย์          
สัตว์แพทย์ หรือเป็นฉลาก หรือเอกสารก้ากับที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุนั้น 

7. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติสารเสพติด ห้ามท้าการโฆษณาเพ่ือขาย แต่ให้โฆษณาได้
เฉพาะการโฆษณาสารเสพติดให้โทษประเภท 3 โดยต้องโฆษณาโดยตรงต่อแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
หรือสัตว์แพทย์เท่านั้น หรือเป็นฉลาก หรือเอกสารก้ากับที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสารเสพติดให้โทษ
ประเภท 3 หรือ ประเภท 4 เท่านั้น 

 



  59 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศไทย 
ปัจจุบันนี้ งานสื่อประชาสัมันธ์มีมากมาย รวมถึงเป็นที่แพร่หลายภายในประเทศในรูปแบบ

และเนื้อหาสื่อที่หลากหลาย ตัวอย่างงานวิจัยดังนี้ 
 (สุวิสาข์ เหล่าเกิด 2551) ได้วิจัยเรื่อง การน้าเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส้าหรับ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความคิดเห็นของบุคลากรภายในต่อการด้าเนินงานประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยรวมอยู่ในระดับกลาง โดยมีความพึงพอใจด้านการติดต่อสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผล ด้านการรวบรวมข้อมูล 

2. ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญประชาสัมพันธ์ พบว่า มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มากที่สุด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความส้าคัญต่อการด้าเนินงานประชาสัมพันธ์ และรูปแบบที่
เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ รูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบ
สร้างเครือข่าย โดยให้งานประชาสัมพันธ์กองกลาง เป็นศูนย์กลางการท้างานพร้อมเชื่อมโยงกับองค์กร
ภายในทั้งหมด 

3. รูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส้าหรับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การศึกษาปัญหาและสภาพการด้าเนินงานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นที่ 2 การพัฒนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ มหาวทยาลัยศิลปากรเป็นการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวิจัยและการศึกษาดูงาน ขั้นที่ 4 การ
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และขั้นที่ 5 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลการประเมินรับรองรูปแบบการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 

(ปาริชาติ  จัดดี  2552) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพ่ือการตลาด และภาพลักษณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าแบรนด์ ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาดของโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่เฮ้าแบรนด์ มีการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด 5 กลยุทย์ คือ (1) กลยุทธ์การ
สร้างภาพลักษณ์ (2) กลยุทย์การสื่อ (3) กลยุทธ์การใช้ผู้มีชื่อเสียงและผู้น้าเสนอ (4) กลยุทธ์การสร้าง
ความน่าเชื่อถือ (5) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ (6) กลยุทธ์มอบสิทธิพิเศษส้าหรับ
สื่อมวลชน 

(ทวีชัย อภิญญาวรรธนะ 2553) วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการแนะน้า
ลูกค้าและการจัดการกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจบ้านจัดสรรละอสังหาริมทรัพย์ ผลการวิจัย พบว่า 
การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแนะน้าลูกค้าในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร  
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รวมไปถึงอ้านวยความสะดวกในการจัดการกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจดังกล่าว โดยระบบสารสนเทศ
ใช้งานได้จริง จัดเก็บข้อมูลได้จริง สามารถออกรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ช่วยลดต้นทุนในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งด้านเอกสาร เวลา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในระบบงานเดิม อีกทั้ง ยังสามารถให้ผู้ใช้งานจาก
ข้อมูลที่รวบรวมให้มาเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่มุกคนสามารถเข้าไปใช้งานร่วมกันได้ ผู้วิจัยได้สรุปผล 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบทั้งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง และผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้อง
มาเกี่ยวข้อง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ทั้งในด้านการใช้งานของระบบ และการท้างาน  
ของระบบสามารถสรุปได้คร่าวๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

(กนกวรรณ ใจรื่น 2556) วิจัยเรื่อง การน้าเสนอกระบวนการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ข่าวสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน มีความเหมาะสมทั้งในด้าน          
ขององค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1. นโยบายของมหาวิทยาลัย 2. ผู้บริหาร 3. บุคลากรด้าน          
การประชาสัมพันธ์ 4. วิธีการด้าเนินงาน 5. งบประมาณ 6. สื่อประชาสัมพันธ์และกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1) ศึกษาปัญหาและสภาพการด้าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ขั้นที่ 2) การพัฒนาบุคลากรของงานประชาสัมพันธ์ โดยการอบรมและการศึกษาดูงาน ขั้นที่ 3) 
วิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัญหาด้วยการวิจัย และขั้นตอนการพัฒนนาบุคลากร เพื่อจัดท้า
แผนงานและเขียนโครงการ เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ขั้นที่ 4) การจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ขั้นที่ 5) การประเมินผลการด้าเนินการ
งานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 
(Jane Elliot 2005) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ และพบว่า              

การควบคุมงาน หน่วยงานบริหารบุคลากรกลางเป็นผู้ควบคุม เช่น คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ในกรณีเป็นหน่วยงานทางราชการคณะกรรมการของบุคลากรหน่วยงานนั้นเป็นผู้ดูแล        
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการประชาสัมพันธ์ นอกจากจะต้องพิจารณาปัจจัยโครงสร้างและ
ปัจจัยพ้ืนฐานของหลักการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานประชาสัมพันธ์แล้ว ยังต้องพิจารณาถึงสังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วย  

(Pun K.F. & White A.S. 2005) ได้ศึกษารูปแบบการด้าเนินงานด้วยแบบจ้าลอง การวัดผล
ส้าหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือใช้ก้าหนดเป็นกรอบส้าหรับการบริหารงาน พบว่าผลการด้าเนินงาน
เป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลการด้าเนินงานขององค์กรมีความส้าคัญต่อ    
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การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การบริหารงาน โดยสามารถท้าการพิสูจน์ได้จากทฤษฎีของการวั ดผล       
การด้าเนินงานหลายๆ เล่ม เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การก้าหนดกลยุทธ์แบบบูรณาการขององค์กร  

Michelle (2006) ได้ท้าวิจัยในประเทศแถบอ่ืนๆ เช่น อินเดีย กรีซ และไต้หวัน ได้พบ
รูปแบบประชาสัมพันธ์ที่ใช้ปฏิบัติในประเทศเหล่านั้น อีก 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบที่มีอิทธิพลสาวน
บุคคล (The Personal Influence Model) นักประชาสัมพันธ์ที่ใช้รูปแบบนี้ จะสร้างความสัมพันธ์
ส่วนตัวกับบุคคลส้าคัญในส่วนของสื่อ รัฐบาล นักการเมือง และนักต่อต้าน เช่นผู้สื่อข่าวเขียนเรื่องที่ดี 
น่าชื่นชม เพ่ือองค์การที่นักประชาสัมพันธ์ท้างานให้ บางประเทศถือว่า รูปแบบนี้เป็นรูปแบบ         
การประชาสัมพันธ์ที่ผิดจริยธรรม 2. รูปแบบการเป็นผู้ตีความด้านวัฒนธรรม (The Culture 
Interpreter Model) รูปแบบการประชาสัมพันธ์รูปแบบนี้มักใช้ในบริษัทข้ามชาติ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในประเทศที่ตนไปด้าเนินการ องค์กรนี้ต้องการบุคลากรที่
เข้าใจเรื่องภาษา วัฒนธรรม ประเพณี สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจและการเมือง ผู้บริหารระดับสูงที่
ใช้รูปแบบนี้จะให้ความเชื่อถือแก่นักประชาสัมพันธ์มาก 

จากการศึกษา ค้นคว้างานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สรุปโดยภาพรวมว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการวิจัยที่ส้าคัญที่สุดคือ สภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นๆ รวมไปถึงนโยบาย  การ
บริหารงาน และให้ความส้าคัญกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อหากองค์กรให้ความส้าคัญแล้ว จะสนับสนุน
บุคลากรให้มีความรู้ วิสัยทัศน์ในการท้าการประชาสัมพันธ์ เปิดความกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
และผู้วิจัยพบว่า ในบางงานวิจัยได้มีการเสนอกลยุทธ์เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์นั้นบรรลุเป้าหมาย 
โดยเน้นที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านประชาสัมพันธ์เป็นหลักด้วย 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการท้าวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) การฝึกอบรม
ผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ซึ่งผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามล้าดับดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
5. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
6. วิธีด้าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ บุคลากรสายปฏิบัติงานใน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ้านวน 80 คน 
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเลือกแบบอาสาสมัคร 

(Voluntary Selection) จ้านวน 26 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ เว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิต

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพบุคลากร 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 

1. คะแนนผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

เพ่ือสุขภาพบุคลากร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด้าเนิน            
การทดลอง โดยใช้แผนการวิจัยแบบมีกลุ่มทดลองแต่ทดสอบหลังการทดลองอย่างเดียว (Post – test 
only control group design) ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงแบบกลุ่มทดลองแต่ทดสอบหลังการทดลองอย่างเดียว (Post - test only control 
group design) 
 X T2  
 

 เมื่อ X คือ การอบรมผ่านเว็บเพ่ือการฝึกอบรมการผลิตสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์         
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 

  T2 คือ การทดสอบหลังอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญ มี 2 ด้าน คือ ด้านสื่อ 
และเนื้อหาฝึกอบรม 

2. เว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ
ของบุคลากร   

3. แบบประเมินคุณภาพเว็บเพื่อการฝึกอบรม 
4. แบบประเมินผลงาน ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ค่า (Rating scale) 4 ระดับ (เป็นเกณฑ์

การวัดผลแบบ Rubric scoring) 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ   

เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มี มาตรวัด           
แบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด้าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้ 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จัดท้าขึ้นเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจาก

ผู้เชี่ยวชาญ มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
1. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากต้าราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง  เพื่อน้ามาสร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือสอบถาม 2 ด้าน คือ 
- ด้านเนื้อหา  
- ด้านสื่อ  

2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ โครงสร้าง รูปแบบ สาระส้าคัญของทั้ง 2 ด้าน แล้วน้าผล               
การวิเคราะห์มาสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยก้าหนดหัวข้อและ
ประเด็นสัมภาษณ์ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 ด้าน 

3. น้าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ไปเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
และความเหมาะสม พร้อมน้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

4. น้าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ         
เพ่ือความถูกต้อง ความเหมาะสม และตรงตามเนื้อหา รวมทั้งความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และ                
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 0.5 โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้  

ให้คะแนนเท่ากับ    -  1 เมื่อแน่ใจว่าไม่มีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 
ให้คะแนนเท่ากับ        0 เมื่อไม่แน่ใจว่ามีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 
ให้คะแนนเท่ากับ    + 1 เมื่อแน่ใจว่ามีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ค้านวณตามสูตร 

N

R
IOC


  

เมื่อ IOC  คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
 R  คือ ผลรวมคะแนนแทนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N  คือ จ้านวนผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

 
ทั้งนี้ ผลการประเมินแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ด้านเนื้อหา มีค่า IOC เท่ากับ 1.00  และด้านสื่อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
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5. น้าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ และน้าไปสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา จ้านวน 4 คน และด้านสื่อ จ้านวน 6 คน 
 
จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส้าหรับผู้เชี่ยวชาญสามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สร้างประเด็นสัมภาษณ์ด้านเนื้อหา 
การประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 

สร้างประเด็นสัมภาษณ์ 
ด้านสื่อการออกแบบเว็บเพ่ือการ

ฝึกอบรมออนไลน ์

ได้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส้าหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ผ่าน 

วิเคราะห์โครงสร้าง รูปแบบ สาระส้าคัญของด้านหลักสูตรและด้านการออกแบบ 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากต้าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ผ่าน 

 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ 

ความถูกต้องเหมาะสมของประเด็น
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) 

แผนภูมิที่ 2  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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6. น้าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบสื่อที่ได้จาก        
การสัมภาษณ์มาสรุป วิเคราะห์ และน้าข้อมูลทั้งหมดมาหาแนวทางในการสร้างเว็บเพ่ือการฝึกอบรม
ให้มีความเหมาะสมที่สุด โดยผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา โดยสรุปแต่ละด้าน 
ดังนี้ 
ตารางที่ 2  แสดงผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

1. เนื้อหาเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือสุขภาพ ที่ควรน้ามาพัฒนาเว็บ
ควรมีเนื้อหาอะไรบ้าง 

- ควรน้าเสนอโรคที่เกิดจากการท้างาน (Office Syndrome)  

- ความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพส้าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล  

- การสังเกตุอาการ และการรักษาเบื้องต้นขั้นตอน               
ตลอดจน การรักษาการดูแลหลังการรักษา  

- การป้องกันอันตรายจากขยะติดเชื้อด้วย 

- ความเชื่อผิดๆ ด้านสุขภาพ  

- มีเนื้อหาให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของคณะ 

2. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์        
เพ่ือสุขภาพ ควรมีความรู้เนื้อหา       
ด้านใดบ้าง 

- การใช้งานสื่อประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ แผ่นพับ  

- รูปแบบและลักษณะเด่นของสื่อแต่ละประเภท  

- ภาษาและวิธีการออกแบบสื่อ แต่ละประเภทให้เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

- เทคนิคในการออกแบบสื่อเพ่ือการน้าเสนอ 

3. บทน้า (Introduction) เรื่อง          
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์               
เพ่ือสุขภาพ เนื้อหาควรเป็นอย่างไร 
จึงจะท้าให้ผู้เข้ารับการอบรม         
เกิดการเรียนรู้และน้าไปสู่เนื้อหา          
เรื่องต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพ 

- กล่าวถึงใจความส้าคัญของการผลิตสื่อ และความส้าคัญของ
สื่อประชาสมพันธ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดการการสื่อสารง่าย 
แปลกใหม่ ทันสมัย เพ่ือเป็นการเข้าถึง ทุกเพศ ทุกวัย 

- ควรมีการปรับเรียงเนื้อหา ให้สอดคล้องกับผู้เข้าอบรม            
มีการใช้ภาพประกอบ หรือวีดีโอประกอบพร้อมค้าอธิบาย 
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ง่าย 

4. ขั้นตอนและวิธีการอบรมในเว็บ 
เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสุขภาพ
ควรมีลักษณะอย่างไร 

- ในบทเรียนควรมีสื่อประเภทคลิปวิดีโอ หรือภาพประกอบเป็น
ตัวอย่าง โดยมีการล้าดับขั้นตอนและวิธีการอบรมในเว็บไซต์ 

- เนื้อหาควรมีการกระตุ้นความรู้สึกและความน่าสนใจ             
ซึ่งอาจมีภาพหรือภาพยนตร์ประกอบ พร้อมดนตรี เพ่ือให้        
ผู้อบรมเกิดการคล้อยตาม  
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หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

5. การเข้าถึงเว็บ เรื่องสื่อ          
ประชาสัมพัน์เพ่ือสุขภาพของผู้เข้า
รับการอบรมควรมีลักษณะอย่างไร 

- เนื้อหาสอดคล้องกันกับการใช้งานจริงในชีวิตประจ้าวัน 

- สรุปเนื้อหา ให้กระชับ เข้าใจง่าย เนื้อหาไม่มากเกินไป 

- ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัว เพ่ือเป็นกรณีศึกษารูปแบบ อธิบาย
กระชับ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  

- ควรมีสื่อไว้ให้ Download ได้จากระบบอินเตอร์เน็ต 

- มีการศึกษาแบบ Two Way โดยให้ผู้อบรมสามารถติดต่อกับ
ผู้ท้าหลักสูตรได้ตลอดเวลา เพราะหากมีข้อสงสัยหรือข้อค้าถาม 
ผู้อบรมจะได้สอบถามได้ 

6. การวัดและประเมินผลบทเรียนใน
เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สุขภาพส้าหรับบุคลากร คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ควรมมีลักษณะอย่างไร 

- มีการทดสอบวัดระดับความรู้ก่อนเพ่ือรับทราบถึงพ้ืนฐาน
ของผู้เข้ารับการอบรม และปรับเนื้อหาบทเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรมมากที่สุด 

- มีการท้าแบบทดสอบแบบ Multiple Choice ในท้าย
บทเรียนเพื่อเป็นการทดสอบและทบความรู้ให้กับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

- มีการประเมินแบบ Formative (การประเมินระหว่าง        
การอบรม) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัด การเรียนรู้  

- มีการประเมินแบบ Summative คือ การประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการอบรม  

- ควรให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างชิ้นงาน เพ่ือเป็นการวัดผล
จากการอบรม 

- ควรมีการติดตามผลและความคืบหน้าในการอบรม               
มีการประเมินผลการใช้งานจริง 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 

หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1. การน้าเสนอเนื้อหาของการน้าเข้าสู่ 
เนื้อหาในเนื้อหาในเว็บ เรื่องการผลิตสื่อ 
การประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ ควรมี
ลักษณะอย่างไร 

- น้าเสนอพ้ืนฐานอย่างง่ายที่บุคลากรทุกคนจ้าเป็นต้องรู้  

- ควรมีการวางโครง รูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้เป็นระเบียบ
มีเมนูชัดเจน รียกใช้งานง่าย 

2. รูปแบบเว็บ เรื่องการผลิตสื่อ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ ควรมี
ลักษณะอย่างไร 
2.1  ด้านการด้าเนินเรื่องตามเนื้อหา 
 

- ปรับเนื้อหาให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย จัดรูปแบบ
ทันสมัย เรียบง่าย สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ 

- มีการวางแผนล้าดับเนื้อหาง่ายไปยาก เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้พ้ืนฐานก่อน 

2.2  ลักษะของภาพ  
 

- การออกแบบกราฟิกควรมีความ Unity ค้านึงถึง Mood 
& Tone ที่สอดคล้องกับเนื้อหา รูปแบบภาพไปในทิศทาง
เดียวกัน เรียบง่าย  

- เน้นการใช้ภาพตัวอย่างที่มีความหลากหลาย ให้มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาหรือเทคนิคที่น้าเสนอ เพ่ือเป็น   
การกระตุ้นและท้าให้ผู้รับการอบรมตระหนักและเห็นถึง
ความส้าคัญที่แท้จริง รวมทั้ง ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 

2.3  การออกแบบด้านกราฟิก 
 

- มีการใช้เทคนิคต่างๆ และมีการใช้ลักษณะของสื่อผสมที่
หลากหลาย เลือกใช้ Info Graphic ผสม 2D / 3D             
เพ่ือกระตุ้น สร้างความน่าสนใจ และดึงดูดความสนใจของ 

- ภาพควรมีการล้าดับเรื่องที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ลูกเล่น
มาก เน้นการซูม เพ่ือชี้จุดที่น่าสนใจ เพื่อให้เกิด            
ความเข้าใจที่ชัดเจน  

2.4  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
 

- มีการสื่อสารผ่าน Appication Line เพ่ือเปิดโอกาสให้มี
ปฏิสัมพันธ์ พูดคุย สอบถาม และติดตามงานได้ 
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หัวข้อสัมภาษณ์ สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

2.5  ลักษณะของเสียง 
         -  เสียงดนตรี 
 

- ควรเลือกดนตรีคลาสิคในการน้ามาสลับกับช่วง               
การบรรยาย  

- ควรเลือกใช้ Intro มีเสียงดนตรีคลอเบาๆ เพ่ือไม่ให้รบกวนการ
อ่านตัวอักษรบรรยายที่มีอยู่ในสื่อ 

- เปิดคลอเบาๆ เพ่ือไม่ให้รบกวนผู้เข้ารับการอบรม 
         -  เสียงบรรยาย - ส้าหรับเสียงบรรยาย สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

- เสียงผู้บรรยายต้องมีเร้าความสนใจ เสียงดัง ฟังชัด ถูกอักขระ 
และถูกวรรคตอน ที่น้าเสนอให้มีความน่าสนใจ 

3. ควรใช้ลักษณะเทคนิคใด          
ในการท้าเว็บเรื่องการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ  ควร
มีลักษณะอย่างไร เพราะอะไร 

- รูปแบบเว็บไซต์การฝึกอบรม ควรมีลักษณะที่ค้านึงถึงหลัก 3S 
คือ Short, Simple, Stimulate 

- ควรมีการน้าเสนอเนื้อหา ภาพ ควบคู่กับเสียงบรรยาย พร้อม
ภาพประกอบ เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

4. การเข้าฝึกอบรมด้วยเว็บ เรื่อง       
การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์         
เพ่ือสุขภาพ ควรมีกิจกรรมระหว่าง
การอบรมหรือไม่ อย่างไร 

- ควรมีการปฐมนิเทศ มีการสื่อสารแบบ Two ways 
communication 

- มีการท้าแบบทดสอบเพื่อวัดวามเข้าใจของบทเรียน 

5. ข้อเสนอแนะและบันทึก
เพ่ิมเติม 

- ควรออกแบบเว็บไซต์ ให้ใช้งานได้ทั้งจากเครื่อง PC, Note Book, 
Ipad, มือถือ 
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แบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพของบุคลากร 
ผู้วิจัยด้าเนินการสร้างเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์     

เพ่ือสุขภาพของบุคลากร มีวิธีด้าเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตรการผลิตสื่อส้าหรับการประชาสัมพันธ์ รวมถึง ศึกษารูปแบบการจัด 

การเรียนรู้ วิธีการและหลักการสร้างเว็บเพ่ือการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 

2. ก้าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับค้าอธิบายเนื้อหาหลักสูตรและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ โดยมีการด้าเนินการตาม Site 
Map ตามภาพด้านล่างนี้ 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 3  แสดงโครงสร้างแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
 
 

3. ด้าเนินการสร้างเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์             
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขตาม
ค้าแนะน้า 

4. น้าเว็บเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ
ของบุคลากร ที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไขตามค้าแนะน้าอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องและท้าการประเมินคุณภาพของเว็บ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพสื่อที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นต่อผลประเมิน ทั้งนี้ก้าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ (Likert 1967) ก้าหนดเกณฑ์  
การประเมิน ดังนี้ 
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ระดับความคิดเห็น        ความหมาย 
5   มีคุณภาพระดับดีมาก 
4   มีคุณภาพระดับดี 
3   มีคุณภาพระดับปานกลาง 
2   มีคุณภาพระดับพอใช้ 
1   ยังต้องปรับปรุง 
 

 โดยมีเกณฑ์แปลความหมายดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เว็บฝึกอบรมมีคุณภาพระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เว็บฝึกอบรมมีคุณภาพระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เว็บฝึกอบรมมีคุณภาพระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เว็บฝึกอบรมมีคุณภาพระดับพอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เว็บฝึกอบรมยังต้องมีการปรับปรุง 

 

ทั้งนี้ เว็บเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสุขภาพของ
บุคลากร จะต้องมีระดับคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการประเมินเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสุขภาพของบุคลากรด้านสื่อการออกแบบ โดยด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.48, 
S.D. = 0.51) และด้านสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( = 4.29, S.D. = 0.85) รายละเอียดตามตาราง
สรุปดังนี้ 
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ตารางที่ 4  แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝกึอบรมผ่านเว็บ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

รายการประเมิน  
 

S.D. แปลผล 

1.  การน้าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.33 0.58 ดี 

2.  เนื้อหามีความชัดเจน มีการออกแบบให้ใช้ง่ายไม่สับสน 4.67 0.58 ดีมาก 

3.  การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ 4.67 0.58 ดีมาก 
4.  เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.33 0.58 ดี 

5.  เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชา 4.33 0.58 ดี 

6.  เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 4.33 0.58 ดี 
7. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม 4.67 0.58 ดีมาก 

8.  ความเหมาะสมของจ้านวนข้อสอบหรือแบบทดสอบ 4.00 0.00 ดี 
9.  การใช้ภาษามีความถูกต้องเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

10.  การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.67 0.58 ดีมาก 

11.  การใช้ภาษามีความยากง่ายเหมาะสมกับ                        
ผู้เข้ารับการอบรม 

5.00 0.00 ดีมาก 

12.  มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การอบรม          4.33 0.58 ดี 
13.  ผู้อบรมสามารถประเมินความเข้าใจของตนเอง             
จากการศึกษาในเว็บเพื่อการฝึกอบรมได้ 

4.33 0.58 ดี 

14.  ส่งเสริมทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และการน้าไป
ประยุกต์ใช้ 

4.33 0.58 ดี 

สรุป 4.48 0.51 ดี 
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ตารางที่ 5  แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 

รายการประเมิน  
 

S.D. แปลผล 

1.  การน้าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.50 1.00 ดี 

2.  สื่อมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน 4.75 0.50 ดีมาก 

3.  การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมทราบ 4.50 0.58 ดี 
4.  การออกแบบหน้าจอมีความสวยงาม เหมาะสม 4.25 0.96 ดี 

5. ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหวสามารถสื่อความหมาย       
ได้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

4.75 0.50 ดีมาก 
 

6.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และภาพมี          
ความน่าสนใจ 

4.00 1.41 ดี 
 

7.  ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 4.00 0.82 ดี 

8.  ความยาวของข้อความมีความเหมาะสม 4.25 0.50 ดี 
9.  เสียงดนตรีประกอบและเสียงบรรยายมีความ
เหมาะสม 

4.25 0.96 ดี 

10.  ความเหมาะสมของเวลาในการน้าเสนอบทเรียน 4.25 0.96 ดี 

11.  มีรูปแบบในการน้าเสนอเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม 
และน่าสนใจสื่อมัลติมีเดียมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 

4.50 1.00 ดี 

12.  สื่อมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 4.50 1.00 ดี 

13.  สื่อมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้อบรม สม่้าเสมอ 3.75 0.50 ดี 
14.  การควบคุมเนื้อหา ง่าย สะดวก และสามารถ
ย้อนกลับไปยังจุดต่างๆ ได้ 

4.00 0.82 ดี 

15.  ความยากง่ายและความสะดวกในการเรียกใช้              
เว็บเพื่อการฝึกอบรม 

4.00 1.41 ดี 

16.  ผู้เรียนได้รับประโยชน์หลังจากการเรียนด้วย               
เว็บเพื่อการฝึกอบรม 

4.50 0.58 ดี 

17.  เอกสารการอบรมมีความเหมาะสม 4.25 0.96 ดี 
สรุป 4.29 0.85 ด ี
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5. น้าเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของ
บุคลากรที่ได้ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

จากขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
เพ่ือสุขภาพของบุคลากรดังกล่าว สามารถเขียนเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
รูปแบบการจัดอบรม วิธีการและหลักการสร้างเว็บเพ่ือการฝึกอบรม 

ก้าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ 

น้าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านสื่อการออกแบบ 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ 

ไดเ้ว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ น้าไปทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง 

ด้าเนินการสร้างเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
เรื่อง การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของบุคลากร 

น้าเว็บไปประเมินคุณภาพ  
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
2 ด้าน คือ ด้านสื่อและเนื้อหา  

จ้านวน 7 คน 

แผนภูมิที่ 4  แสดงขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
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แบบประเมินคุณภาพเว็บ   
การสร้างแบบประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ มีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ จาก
เอกสาร ต้ารา และงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง  

2. ก้าหนดรูปแบบของแบบประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
ออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบปลายปิดมีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)           
5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่างๆ โดยข้อค้าถามที่ใช้จะเกี่ยวข้อง
กับเรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากร และลักษณะของเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บต่อไป 

3. น้าแบบประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ  เรื่องการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของบุคลากรที่สร้างเสร็จแล้ว ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสม 
และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามท่ีได้รับค้าแนะน้า 

4. น้าแบบประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
ของบุคลากร ที่ผ่านการปรับปรุงไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 6 ท่าน ตรวจสอบ หาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบประเมินคุณภาพ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ให้คะแนนเท่ากับ    -  1 เมื่อแน่ใจว่าไม่มีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 
ให้คะแนนเท่ากับ        0 เมื่อไม่แน่ใจว่ามีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 
ให้คะแนนเท่ากับ    + 1 เมื่อแน่ใจว่ามีความความเหมาะสมและสอดคล้อง 
 

ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพเว็บเพ่ือการฝึกอบรม เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์        
มีค่าดัชนีความสอดคล้องด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย 1.00 และด้านสื่อมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.67 – 1.00  

5. ได้แบบประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของบุคลากร 
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จากข้ันตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของบุลากร สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

ปรับปรุง 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแบบประเมิน และหาค่าดัชนี          

ความสอดคล้อง (IOC) 

ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินจากเอกสาร ต้ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ก้าหนดรูปแบบของแบบประเมิน 

ได้แบบประเมินที่พร้อมใช้งาน 

แบบปลายปิด แบบปลายเปิด 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

น้าแบบประเมินเสนออาจารย์ทีป่รึกษา  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

แผนภูมิที่ 5  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ  
เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของบุลากร 
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แบบประเมินผลงาน  
แบบประเมินผลงาน ซึ่งเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 4 ระดับ เป็นเกณฑ์การวัดผล

แบบ Rubric score เพ่ือเป็นการวัดความพร้อมทักษะ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ
ของบุคลากร มีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้  

1. ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินแบบ Rubric score จากเอกสาร ต้ารา และ
งานวิจัย ที่เก่ียวข้อง  

2. ก้าหนดรูปแบบของแบบประเมินผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 
ของบุคลากร เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับ เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มาเป็น
แนวทางในสร้างแบบประเมิน โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 
2546) 
 

 สูตรอันตรภาคชั้น =   
   
 ค่าเฉลี่ย 78.00 – 100.00  หมายถึง ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดีเยี่ยม 
 ค่าเฉลี่ย 55.00 – 77.00 หมายถึง ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดี 
 ค่าเฉลี่ย 32.00 – 54.00 หมายถึง ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดีพอใช้ 
 ค่าเฉลี่ย   8.00 – 31.00 หมายถึง ควรปรับปรุงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
  

3. น้าแบบประเมินผลงาน การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร ที่
สร้างเสร็จแล้ว ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามท่ีได้รับค้าแนะน้า 

4. ได้แบบประเมินผลงาน การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
น้าไปใช้งานจริง 
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ตารางที่ 6  แสดงแบบประเมินผลการออกแบบโปสเตอร์โฆษณา ภายใต้หัวข้อการรณรงค์โรคออฟฟิส
ซินโดรม 

องค์ประกอบ ระดับคุณภาพ คะแนน 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง เต็ม ที่ได้ 

ด้านการออกแบบ 

1. ตั้งชื่อ (Header) 
และความคิดสร้างสรรค์ 

มีความคิดสร้างสรรค์
มากที่สุด 

มีความคิด
สร้างสรรค์มาก 

มีความคิดสร้างสรรค์
ปานกลาง 

มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

20  

2. การใช้องค์ประกอบ
ศิลป์ 
   2.1 รูปแบบการจัด 
วางภาพ 

รูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบที่เหมาะสม
มากที่สุด 

รูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบที่
เหมาะสมมาก 

รูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบที่
เหมาะสมปานกลาง 

รูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบที่
เหมาะสมน้อย 

20  

   2.2 การเลือกใช้สีและ
เทคนิคศิลป 

ใช้สีอย่างเหมาะสมและ
เทคนิค มากกวา่ 3 
เทคนิคขึ้น 

ใช้สีอย่างเหมาะสม
และเทคนิคทางศิลป 
3 เทคนิค 

ใช้สีอย่างเหมาะสม
และเทคนิคทางศิลป 
2 เทคนิค 

ใช้สีอย่างและเทคนิค
ทางศิลป 

10  

   2.3 แบบและ             
การจัดวางตัวอักษร 

รูปแบบของตัวอกัษรมี
ความเหมาะสมมากที่สุด 

รูปแบบของตัว 
อักษรมีความ
เหมาะสมมาก 

รูปแบบของตัวอกัษร 
มีความเหมาะ          
ปานกลาง 

รูปแบบของตัวอกัษร 
มีความน้อย 

10  

ด้านเนื้อหา 

3. สื่อมีความน่าสนใจ 
มีจุดเด่น และดูดดึง 

ความน่าสนใจ มจีุดเด่น 
และดูดดึงมากที่สุด 

ความน่าสนใจ             
มีจุดเด่น และ           
ดูดดึงมาก 

ความน่าสนใจ             
มีจุดเด่น และ            
ดูดดึงปานกลาง 

ความน่าสนใจ             
มีจุดเด่น และ              
ดูดดึง น้อย 

10  

4. สื่อสามารถบอกเล่า 
เนื้อหา และน้าเสนอได้
ตรงประเด็น เหมาะสม 

น้าเสนอได้ตรงประเด็น 
เหมาะสมทุกจุด 

น้าเสนอเนื้อหา
ผิดพลาด 1 จุด 

น้าเสนอเนื้อหา
ผิดพลาด 2 จุด 

น้าเสนอเนื้อหา
ผิดพลาด 3 จุด 

10  

5. มีประโยชน์ต่อ
ตนเองและหน่วยงาน 

มีประโยชน์ต่อตนเอง
และหน่วยงานมากที่สุด 

มีประโยชน์ต่อ
ตนเองและ
หน่วยงานมาก 

มีประโยชน์ต่อตนเอง
และหน่วยงานปาน
กลาง 

มีประโยชน์ต่อตนเอง
และหน่วยงานน้อย 

10  

ด้านความรบัผิดชอบ 

6. ส่งงานตรงตาม
ระยะเวลาทีก่้าหนด 

ส่งงานตรงตาม
ระยะเวลาทีก่้าหนด 

ส่งงานระยะเลย
เวลาที่ก้าหนด 1วัน 

ส่งงานระยะเลย             
เวลาที่ก้าหนด 2 วัน 

ส่งงานระยะเลย             
เวลาที่ก้าหนด 3 วัน 

10  

คะแนนรวม 100  
 

คะแนน ความหมาย  

78 – 100  ดีเยี่ยม  

55 – 77   ดี  ผ่าน 

32 – 54  พอใช้  ไม่ผ่าน (ต้องปรับปรุง) 

8 – 31  ต้องปรับปรุง  

*หมายเหตุ ก้าหนดสัดส่วนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  
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จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลงานการออกแบบสื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถเขียน
เป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมิน Rubric score จากตาราและงานวิจัย 

ก้าหนดรูปแบบของแบบประเมินผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ  
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับ 

 ปรับปรุง 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

น้าแบบประเมินเสนออาจารย์ทีป่รึกษา  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

ได้ประเมินผลงานการออกแบบสื่อการประชาสัมพันธ์ที่พร้อมใช้งาน 

แผนภูมิที่ 6  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลงานการออกแบบสื่อการประชาสัมพันธ์ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิต 

สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มีมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 1 ฉบับ ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างดังนี้  

1. ศึกษาเอกสารและการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากต้าราและงานวิจัย            
ที่เก่ียวข้อง 

2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ของ (Likert 1967) อ้างถึงใน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540) โดยแบ่งเป็น 2 ตอน กล่าวคือ ตอนที่ 1 
เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ้านวน 3 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีข้อค้าถามจ้านวน 10 ข้อ เป็นการสอบถามด้านความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา ด้านกราฟิก และการออกแบบ โดยก้าหนดค่าระดับความพึงพอใจและคะแนนดังนี้ 
 

 ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับคะแนน  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ส้าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้ศึกษาได้ก้าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้
ความหมายโดยใช้แนวคิดของ (Best and John W 1986) การให้ความหมายโดยการให้คะแนนเฉลี่ย
เป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
   

 โดยมีเกณฑ์แปลความหมายดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

3. น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้อง
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ด้วยดัชนีความสอดคล้อง  (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยก้าหนดเกณฑ์       
การพิจารณา ดังนี้ 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

 

ทั้งนี้ ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง         
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.96 และท้า                
การปรับปรุงแบบประเมินตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ 

4. น้าแบบสอบถามความความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ้านวน 26 คน ที่น้าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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จากขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ สามารถเขียนเป็นแผนภูมิ
ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  

ไม่ผ่าน 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ส้าหรับเว็บเพื่อการฝึกอบรม  
ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท จ้านวน 10 ข้อ 

ผ่าน 

ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

น้าแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

น้าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้จริง 

 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

แล้วน้ามาหา IOC 

แก้ไขปรับปรุง 

แผนภูมิที่ 7  แสดงขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการทดลองเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

บุคลากรสายปฏิบัติงานใน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จ้านวน 80 คน และคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection) จ้านวน 26 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. ขั้นเตรียมการ 

- ท้าหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชา (ตนเอง) หน่วยงานโสตทัศศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิดี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพของบุคลากร 
พร้อมขออนุญาตด้าเนินงาน 

- ประสานงานหน่วยงานสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือน้าเว็บส้าหรับการฝึกอบรม 
ติดตั้งบนระบบของ intranet โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- ประสานงานกับหน่วยการเรียนรู้และการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี เพื่อติดต่อขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในวันปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม  

- ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากร มารับการปฐมนิเทศในวัน เวลา สถานที่ ตามที่
ก้าหนด เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดการอบรม พร้อมทั้งวิธีการเข้าใช้งาน ตลอดจนการอบรมและ 
ท้าแบบทดสอบ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการอบรม  
 

2. ขั้นด าเนินการ 
การทดลองนี้ใช้เวลาและเก็บรวบรวมข้อมูล จ้านวน 5 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 1 เป็น 

การชี้แจง อธิบายวิธีการเข้าใช้งาน สัปดาห์ที่ 2 – 3 ด้าเนินการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร ในสัปดาห์ที่ 4 – 5 ผู้อบรมสร้างชิ้นงานและท้าแบบประเมินแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

- บุคลากรลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 
ของบุคลากร 

- เมื่อศึกษาบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จบจึงแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
จ้านวน 10 ข้อ (เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก)  

- จากนั้นจึงท้าการอบรมต่อในหน่วยการเรียนที่รู้ 2 แล้วท้าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 2 
จ้านวน 10 ข้อ (เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก)  

- ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเนื้อหาต่อในหน่วยงานเรียนรู้ที่ 3 เมื่อศึกษาจบค่อยท้าชิ้นงาน 
ซึ่งเป็นการออกแบบละสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่องออกแบบโปสเตอร์โฆษณาภายใต้หัวข้อการรณรงค์           



  84 

โรคออฟฟิสซินโดรม โดยมีระยะเวลา 2 สัปดาห์ในการส่งชิ้นงาน โดยสามารถส่งผ่านช่องทาง Line 
กลุ่ม หรือ E-mail ก็ได้ 

- แล้วท้าการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง    
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร 

- เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ้านวน 3 คน และ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของบุคลากร โดยวิเคราะห์คะแนนที่ได้ด้วยวิธีทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย             
เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
 
ตารางที่ 7  แสดงระยะเวลาการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ ของบุคลากร 
สัปดาห ์

ที ่
วัน เดือน ป ี หน่วยการเรียนรู้ เคร่ืองมือ เวลา 

(สัปดาห์) 
1 27 มี.ค. – 2 เม.ย.  2561 ปฐมนิเทศ - เอกสารประกอบการอบรม 

- เว็บเพื่อการฝึกอบรม เรื่อง         
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ
ของบุคลากร 

1 

1 – 2 27 มี.ค. – 9 เม.ย.  2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ 
 

- เว็บเพื่อการฝึกอบรม เรื่อง         
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ
ของบุคลากร 

- แบบทดสอบท้ายหน่วย 

1 

3 9 – 16 เม.ย. 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง สื่อท่ีเกี่ยวกับสภุาพ 

- เว็บเพื่อการฝึกอบรม เรื่อง สื่อ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อสุขภาพของ
บุคลากร 

- แบบทดสอบท้ายหน่วย 

1 

4 – 5 17 – 30 เม.ย. 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

เรื่อง เทคนิคการผลติสื่อ
ประชาสมัพันธ์  

พร้อมท้าแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

- เว็บเพื่อการฝึกอบรม เรื่อง           
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ
ของบุคลากร 

- แบบทดสอบ (สรา้งช้ินงาน) 

- แบบประเมินผลการออกแบบ
โปสเตอร์โฆษณา (รูบคิ สกอร์) 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2 
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จากขั้นตอนวิธีด้าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เตรียมสถานที่ และเครื่องมือในการทดลอง / เตรียมระบบ / เตรียมบุคลากร 

ชี้แจงวิธีการใช้งาน บุคลกากรผ่านระบบ INTRA รพ. รามาธิบดี 

เข้าสู่เว็บเพื่อการฝึกอบรม  
เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสุขภาพของบุคลากร  

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ออกแบบชิ้นงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ที่มีต่อผ่านเพ่ือการฝึกอบรม 

แผนภูมิที่ 8  แสดงขั้นตอนวิธีด้าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่องการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้วิจัยน้าเสนอข้อมูลตามล้าดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 คุณภาพของเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ
ของบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ตอนที่ 2  ผลงานการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 
ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ตอนที่ 1 คุณภาพของเว็บส าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ ของ
บุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 คุณภาพของเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี น้าเสนอรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

ตารางที่ 8  แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝกึอบรมผ่านเว็บ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

รายการประเมิน  
 

 

S.D. แปลผล 

1. การน้าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.33 0.58 ดี 

2. เนื้อหามีความชัดเจน มีการออกแบบให้ใช้ง่ายไม่สับสน 4.67 0.58 ดีมาก 
3. การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ 4.67 0.58 ดีมาก 

4. เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.33 0.58 ดี 
5. เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชา 4.33 0.58 ดี 

6. เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 4.33 0.58 ดี 

7. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม 4.67 0.58 ดีมาก 
8. ความเหมาะสมของจ้านวนข้อสอบหรือแบบทดสอบ 4.00 0.00 ดี 

9. การใช้ภาษามีความถูกต้องเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

10. การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.67 0.58 ดีมาก 
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รายการประเมิน  
 

 

S.D. แปลผล 

11. การใช้ภาษามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
อบรม 

5.00 0.00 ดีมาก 

12. มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การอบรม          4.33 0.58 ดี 

13. ผู้อบรมสามารถประเมินความเข้าใจของตนเองจาก
การศึกษาในเว็บเพ่ือการฝึกอบรมได้ 

4.33 0.58 ดี 

14. ส่งเสริมทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และการน้าไป
ประยุกต์ใช้ 

4.33 0.58 ดี 

 
จากตารางที่ 8 ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ้านวน 3 คน ประเมินคุณภาพ พบว่า คุณภาพ 

ของเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากร อยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.48 โดยหัวข้อการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ การใช้
ภาษามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 5.00) และหัวข้อ       
การประเมิน ที่มีระดับดีมากเท่ากัน คือ เนื้อหามีความชัดเจน มีการออกแบบให้ใช้ง่ายไม่สับสน ,         
การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ, เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม, 
การใช้ภาษามีความถูกต้องเหมาะสม, การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน มีค่าประเมินเฉลี่ย 
( ) เท่ากับ 4.67 และหัวข้อการประเมินที่ได้คะแนนน้อยเป็นล้าดับสุดท้าย คือ ความเหมาะสมของ
จ้านวนข้อสอบหรือแบบทดสอบ มีค่าประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.00 รองมาเป็นหัวข้อการน้าเข้าสู่
เนื้อหามีความน่าสนใจ, เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์, เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชา, 
เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง, มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การอบรม, ผู้อบรมสามารถ
ประเมินความเข้าใจของตนเองจากการศึกษาในเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บได้ และส่งเสริมทักษะ
ด้านการคิด วิเคราะห์และการน้าไปประยุกต์ใช้ ซึ่งมีค่าประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.33 
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ตารางที่ 9  แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อ 

รายการประเมิน  
 

 

S.D. แปลผล 

1. การน้าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.50 1.00 ระดับดี 

2. สื่อมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน 4.75 0.50 ระดับดีมาก 
3.  การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมทราบ 4.50 0.58 ระดับดี 

4.  การออกแบบหน้าจอมีความสวยงาม เหมาะสม 4.25 0.96 ระดับดี 
5. ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหวสามารถสื่อความหมาย         
ได้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

4.75 0.50 ระดับดีมาก 
 

6.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และภาพมี              
ความน่าสนใจ 

4.00 1.41 ระดับดี 
 

7.  ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 4.00 0.82 ระดับดี 
8.  ความยาวของข้อความมีความเหมาะสม 4.25 0.50 ระดับดี 

9.  เสียงดนตรีประกอบและเสียงบรรยายมีความเหมาะสม 4.25 0.96 ระดับดี 

10.  ความเหมาะสมของเวลาในการน้าเสนอบทเรียน 4.25 0.96 ระดับดี 
11.  มีรูปแบบในการน้าเสนอเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม และ
น่าสนใจสื่อมัลติมีเดียมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 

4.50 1.00 ระดับดี 
 

12.  สื่อมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 4.50 1.00 ระดับดี 

13.  สื่อมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้อบรม สม่้าเสมอ 3.75 0.50 ระดับดี 

14.  การควบคุมเนื้อหา ง่าย สะดวก และสามารถย้อนกลับ
ไปยังจุดต่างๆ ได้ 

4.00 0.82 ระดับดี 
 

15.  ความยากง่ายและความสะดวกในการเรียกใช้เว็บ                
เพ่ือการฝึกอบรม 

4.00 1.41 ระดับดี 
 

16.  ผู้เรียนได้รับประโยชน์หลังจากการเรียนด้วย เว็บเพื่อ
การฝึกอบรม 

4.50 0.58 ระดับดี 
 

17.  เอกสารการอบรมมีความเหมาะสม 4.25 0.96 ระดับดี 
 
 

จากตารางที่ 9 ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ้านวน 4 คน ประเมินคุณภาพ พบว่า คุณภาพ 
ของเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากร อยู่ในระดับดี  
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โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.29 โดยหัวข้อการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ หัวข้อประเมิน
สื่อมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน , ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหวสามารถสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.75 รองลงมาคือ การน้าเข้าสู่
เนื้อหามีความน่าสนใจ, การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมทราบ, มีรูปแบบในการน้าเสนอเนื้อหาได้
อย่างเหมาะสม และน่าสนใจสื่อมัลติมีเดียมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี, สื่อมีการออกแบบทางเทคนิค
ที่ดี, ผู้เรียนได้รับประโยชน์หลังจากการเรียนด้วย เว็บเพ่ือการฝึกอบรม, ผู้เรียนได้รับประโยชน์หลังจาก 
การเรียนด้วยเว็บเพ่ือการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.50 ส่วนหัวข้อประเมินการออกแบบ
หน้าจอมีความสวยงาม เหมาะสม, ความยาวของข้อความมีความเหมาะสม, เสียงดนตรีประกอบและเสียง
บรรยายมีความเหมาะสม, ความเหมาะสมของเวลาในการน้าเสนอบทเรียน , เอกสารการอบรมมี       
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.25 ทั้งนี้ หัวข้อประเมินสื่อมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้อบรม
สม่้าเสมอ มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.75 ซึ่งอยู่ในล้าดับสุดท้าย รองลงมาคือ หัวข้อมีความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบและภาพมีความน่าสนใจ , ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม, การควบคุมเนื้อหาง่าย 
สะดวก และสามารถย้อนกลับไปยังจุดต่างๆ ได้, การควบคุมเนื้อหา ง่าย สะดวก และสามารถย้อนกลับ
ไปยังจุดต่างๆ ได้  มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.00  
 จากตารางสรุปการประเมินคุณภาพเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของบุคลากร แสดงว่า เว็บส้าหรับการฝึกอบรมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี การประเมินเฉลี่ย 
( ) เท่ากับ 4.38 กล่าวคือ การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาผลการประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.48 และ
การประเมินคุณภาพด้านสื่อผลการประเมิน เฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.29 โดยเป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ทั้ง 2 
ด้าน และสามารถน้าไปใช้ทดลองได้ 
 

ตอนที่ 2 ผลงานการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากร ที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ผลงานการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์โรคออฟฟิสซินโดรม โดยมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี จ้านวน 26 คน และผลงานดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมิน จ้านวน 3 ท่าน   
ซึ่งน้าเสนอรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 10  แสดงผลการประเมินผลงานการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากร ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ล าดับที่ 

ผลการประเมินชิ้นงาน  
คิดเป็นร้อยละ 

แปลผล 

1 98.33 ดีเยี่ยม 
2 86.67 ดีเยี่ยม 
3 95.00 ดีเยี่ยม 
4 61.67 ดี 
5 75.83 ดี 
6 95.00 ดีเยี่ยม 
7 71.67 ดี 
8 85.00 ดีเยี่ยม 
9 81.67 ดีเยี่ยม 
10 91.67 ดีเยี่ยม 
11 61.67 ดี 
12 80.83 ดีเยี่ยม 
13 88.33 ดีเยี่ยม 
14 64.83 ดี 
15 84.17 ดีเยี่ยม 
16 62.50 ดี 
17 61.67 ดี 
18 82.50 ดีเยี่ยม 
19 85.00 ดีเยี่ยม 
20 88.33 ดีเยี่ยม 
21 83.33 ดีเยี่ยม 
22 82.50 ดีเยี่ยม 
23 95.83 ดีเยี่ยม 
24 82.50 ดีเยี่ยม 
25 80.00 ดีเยี่ยม 
26 61.67 ดี 

เฉลี่ย 80.31 ดีเยี่ยม 
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 จากตารางที่ 10 ผลการประเมินผลงานการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากร ที่เข้ารับ                 
การฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี จ้านวน 26 คน อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยค่าประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 80.31  
 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ 
ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ ของ
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี น้าเสนอรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

ตารางที่ 11  แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือสุขภาพ ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

รายการประเมิน 
 

 S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 
ที ่

1. สื่อมีความน่าสนใจ และกระตุ้นการเรียนรู้ 4.23 0.76 มาก 4 
2. การแบ่งเนื้อหาและความยากง่ายมีความเหมาะสม 3.96 0.87 มาก 8 
3. เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย 3.65 1.16 มาก 9 
4. ความถูกต้องของเนื้อหา สอดคล้องกับหลักสูตร 4.19 0.75 มาก 5 
5. การจัดรูปแบบและการน้าเสนอของสื่อมีความ
หลากหลาย 

4.31 0.68 มาก 2 
6. การออกแบบและภาพประกอบมีความสวยงาม 
เหมาะสม 

4.19 0.90 มาก 5 

7. ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.04 0.87 มาก 7 
8. เสียงดนตรี และเสียงบรรยายมีความเหมาะสมและ
ชัดเจน 

4.31 0.93 มาก 2 

9. รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ สนทนา สื่อสารมีความเหมาะสม 4.46 0.58 มาก 1 
 

จากตารางที่ 11 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ ของบุคลากร 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมีความพึงพอใจโดยภาพรวม      
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.15 และข้อที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
อยู่ใน 3 ล้าดับแรก คือ 1. รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ สนทนา สื่อสารมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ( ) 
เท่ากับ 4.46 ล้าดับที่ 2. การจัดรูปแบบและการน้าเสนอสื่อมีความหลากหลาย ซึ่งมีความพึงพอใจ
เท่ากันกับ เสียงดนตรีและเสียงบรรยายมีความเหมาะสม ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.31 
และล้าดับที่ 3. สื่อมีความน่าสนใจ และกระตุ้นการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.23 ทั้งนี้ การ
น้าเสนอเนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย มีความพึงพอใจอยู่ในล้าดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) 
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เท่ากับ 3.65 รองลงมา คือ การแบ่งเนื้อหาและความยากง่ายมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) 
เท่ากับ 3.95 และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะอ่ืนๆ คือ ควรมีการเพ่ิมรายวิชาการเรียนรู้ 
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บทที่  5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) การฝึกอบรม
ผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แบบแผนการวิจัย
และพัฒนามีดังนี้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ

ของบุคลากร  
2. เพ่ือศึกษาผลงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการอบรม  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิต

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ การฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ

บุคลากร  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
2. ตัวแปรตาม คือ 

2.1 คะแนนผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ 
2.2 ความพึงพอใจของการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสุขภาพ 

บุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าที่ใช้ในการวิจัย 
1. กลุ่มประชากรในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายปฏิบัติงานใน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล 

รามาธิบดี จ้านวน 80 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้มาจากการเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection)  

เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จ้านวน 26 คน  
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ระยะเวลาในการทดลอง 
 ผู้วิจัยด้าเนินการวิจัยในช่วงเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2561 โดยระยะเวลาที่ใช้
ในการฝึกอบรมผ่านเว็บ รวมทั้งสิ้นจ้านวน 5 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 1 เป็นการชี้แจง อธิบายวิธีการเข้า 
ใช้งาน สัปดาห์ที่ 2 – 3 ด้าเนินการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ ของบุคลากร 
ในสัปดาห์ที่ 4 – 5 ผู้อบรมท้าสร้างชิ้นงานและประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรม
ผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญ มี 2 ด้าน คือ ด้านสื่อ และ

เนื้อหาฝึกอบรม 

2. เว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของ
บุคลากร   

3. แบบประเมินคุณภาพเว็บเพื่อการฝึกอบรม  
4. แบบประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ซึ่งเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale)        

4 ระดับ เป็นเกณฑ์การวัดผลแบบ Rubric score เพ่ือเป็นการวัดความพร้อมทักษะ การออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร มีข้ันตอนในการสร้าง 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อ         
การประชาสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มีมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ  
 

สรุปผลการวิจัย  
 ผลการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. คุณภาพของเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สุขภาพของบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ คุณภาพ
ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.48 และด้านสื่อผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.29 

2. ผลการประเมินผลงานการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ จากผู้เข้ารับการอบรมผ่านเว็บ        
เพ่ือการฝึกอบรม เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี จ้านวน 26 คน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยค่าประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 80.31 ซึ่งเป็นไปตาม
ที่ตั้งไว้ 
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3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง 
การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
พบว่า เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี จากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.15  
 

อภิปรายผล 
 การพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถน้าไปสู่ผลการอภิปรายได้ดังต่อไปนี้  

1. คุณภาพของเว็บส้าหรับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 
ของบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ คุณภาพด้านเนื้อหา 
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.48 และด้านสื่อผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.29 อันเนื่องมาจากรูปแบบการน้าเสนอเนื้อหาโดย วางโครงสร้าง
รูปแบบ หน้าเว็บไซต์ให้เป็นระเบียบ มีเมนูหลัก เมนูย่อยให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งแบ่งเนื้อหาการอบรม
หมวดหมู่อย่างชัดเจน มีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ปรับเนื้อหาให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย 
จัดรูปแบบทันสมัย เรียบง่าย สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และเกิด         
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง (วรญา สมวงศ์ 2548) ได้ท้าการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกล้อง 
โทรทัศน์และการถ่ายท้า ส้าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา จ้านวน 3 คน ได้ค่าเฉลี่ยของการประเมินเท่ากับ 4.17 ซึ่งอยู่ในระดับดี และผลจากผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านสื่อ จ้านวน 3 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับดีมาก และเมื่อรวมกันแล้วได้ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับดี ซึ่งวรวุฒิ มั่นสุขผล (2557) ท้าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมออนไลน์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมกันเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิง             
เพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา พบว่า การประเมินคุณภาพร่างรูปแบบการฝึกอบรม
ออนไลน์ โดยการเรียนรู้ร่วมกัน จากผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 คน โดยภาพรวมองค์ประกอบรูปแบบอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80 โดยในขั้นก่อนฝึกอบรมมีภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.90 และเมื่อพิจารณาจะพบว่า การปฐมนิเทศ การชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการฝึก 
อบรม, การให้ความรู้และแนะน้า การใช้งานเครื่องมือ , ทดสอบก่อนเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
5.00 ซึ่งมีผลการประเมินเท่ากับในขั้นหลังฝึกอบรม และเมื่อพิจารณาแล้ว การประเมินความรู้, การประเมิน 
ทักษะ, การประเมิน การเรียนรู้ร่วมกัน , การประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ส่วนใน 
ขั้นฝึกอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า การสร้าง
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แรงจูงใจในการฝึกอบรม, ขั้นศึกษาบทเรียนและขั้นประเมินผลการท้ากิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน       
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80     

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมผ่านเว็บนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมศึกษาตามอัธยาศัย ในช่วงเวลาที่สะดวก อีกทั้ง ยังเป็นสื่อที่ช่วยสนับสนุน สร้างเสริม 
และเป็นแหล่งความรู้ในการทบทวนข้อมูลให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย 

2. ผลการประเมินผลงานการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ จากผู้เข้ารับการอบรมผ่านเว็บ        
เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
จ้านวน 26 คน มีผู้เชี่ยชาญประเมินผลงาน จ้านวน 3 คน โดยภาพรวมแล้วผลงานของผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ ค่าประเมินเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ร้อยละ 80.31 ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งไว้             
โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 26 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน และเมื่อศึกษารายบุคคล พบว่า ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่มีคะแนนล้าดับสูงสุด คือมีคะแนนเฉลี่ยที่ 98.33 และผู้ที่มีคะแนนน้อยที่สุด มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 61.67 ผู้เรียนทั้ง ซึ่งผลการประเมินยังมีความสอดคล้องกับ อารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย 
(2554) ที่ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรีนอีเลิร์นนิงแบบชี้แนะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการสร้างและพัฒนาเว็บบล็อก โดยผู้ประเมิน 3 คน พบว่า ผลการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนจ้านวน 22 คน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.99 และพบอีกว่า นักเรียน               
ที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบชี้แนะมีพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.44              
โดยการประเมินจากรูบริค (Rubric score) อีกด้วย และยังสอดคล้องกับ (วรวุฒิ มั่นสุขผล 2557) ได้  
ท้าการประเมินผลการออกแบบอีเลิร์นนิงรายบุคคล โดยตั้งเกณฑ์คะแนน 45 คะแนน และผู้เข้าอบรม
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จึงถือว่าผ่าน โดยมีกรรมการพิจารณาจ้านวน 3 คน               
กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 7 กลุ่ม 24 คน พบว่า ผลคะแนนอีเลิร์นนิงรายบุคคล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
35.81 และมื่อพิจารณาคะแนนรายบุคคลแล้ว พบว่าคะแนนล้าดับแรก มีค่าเฉลี่ย 40.33 คะแนน 
และล้าดับสุดท้ายมีคะแนนเฉลี่ย 34.67 คะแนน โดยทั้ง 24 คนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด และ
(ทิพวรรณ พลอยงาม 2554) ศึกษาผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสร้าง
ชิ้นงานภาพเคลื่อนไหวรายคู่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนแผนการเรียนวิทย์ – คณิต, 
แผนการเรียนภาษา – สังคม และแผนการเรียนอาชีพ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยแผนการเรียนวิทย์ – คณิต มีคะแนนความสามารถในการสร้างชิ้นงานสูงที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 78.51 รองลงมาคือ แผนการเรียนอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 78.23 และแผนการเรียนภาษา – สังคม 
มีค่าเฉลี่ย 75.46 

3. ผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีค่าเฉลี่ย ( ) 
เท่ากับ 4.41 ท้าให้เห็นว่าผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจต่อ การใช้สื่อประเภทเว็บเข้ามาร่วมในการจัด 
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การอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม มีความเห็นด้วยต่อหัวข้อรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ สนทนา สื่อสารมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเว็บมีการน้าเสนอเนื้อหา ได้อย่างน่าสนใจ และ
กระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ในขณะที่ความพึงพอใจต่อเสียงดนตรี และเสียงบรรยาย          
มีความเหมาะสม ชัดเจน ซึ่งมีคะแนนเท่ากับการจัดรูปแบบและการน้าเสนอสื่อมีความหลากหลาย       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ซึ่งอยู่ค่าความพึงพอใจในระดีบมาก รวมทั้ง มีภาพประกอบได้อย่าง ชัดเจน จึงท้า
ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษา เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ มนทกานติ รุธิรบริสุทธิ์ ( 2551 (ซึ่งได้
ท้าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การคูณ เนื่องจากในบทเรียนมีความสนุกสนานไม่เครียด และมีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และ
ค้าบรรยายประกอบ ท้าให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และ สมหมาย มณีโชติ  ( 2554 (ได้กล่าวว่า ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัติมีเดีย เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดีย ของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ รูปภาพประกอบชัดเจน ช่วย
ให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37  ควรมีบทเรียนมัลติมีเดียในรายวิชาอ่ืนๆ ด้วย มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.33 และสามารถเลือกบทเรียนได้ตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 แสดงว่า การ
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียมีความเหมาะสมสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนและช่วยกระตุ้ น
นักศึกษาให้มี    ความสนใจในการเรียนมากขึ้นได้ ทั้งนี้ส้าหรับการน้าสื่อมาจัดกิจกรรมการเรียนการ
อบรมในผู้ท้างานก้อมีส่วนช่วยให้เกิดความรู้เข้าใจ โดยพิมพ์นารา รเมธิตานนท์ ( 2557 (ได้วิเคราะห์ความ
คิดเห็นผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ พบว่า ความคิดเห็นรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก คือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

4.63 ซึ่งสอดคล้อง กับสมมติฐานการวิจัยข้อที่สาม และเมื่อพาจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล้าดับได้
ดังนี้ ผู้เข้าอบรม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ในระดับดีมาก เป็นล้าดับที่
หนึ่ง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 รองลงมา  คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

4.54 รองลงมาคือ ด้านการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง อยู่ในระดับดีมาก  เป็นล้าดับที่สาม มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.52 และด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดี เป็นล้าดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 นอกจากนี้ กิ
ดานันท์ มลิทอง (2543 : 275) ยังได้กล่าวไว้ว่า การใช้สื่อประสมในการศึกษา จะมีประโยชน์มากมาย
หลายด้าน อาทิเช่น  

1. ดึงดูดความสนใจ บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นสื่อประสมที่ประกอบด้วย ภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง นอกเหนือไปจากเนื้อหาตัวอักษร จะดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วย  

2. การสืบค้นข้อมูลฉับไว ด้วยสมรรถนะของการเชื่อมโยงหลายมิติ ท้าให้ผู้เรียนสามารถ 
เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ได้กว้างขวางและหลากหลายอย่างรวดเร็วโดยไม่จ้าเป็นต้องเรียนไปตามล้าดับเนื้อหา  
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3. การโต้ตอบระหว่างสื่อและผู้เรียน บทเรียนสื่อประสมจะมีจุดเชื่อมโยงหลายมิติ
เพ่ือให้ผู้เรียนและสื่อมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในลักษณะสื่อประสมเชิงโต้ตอบ  

4. ให้สารสนเทศหลากหลายด้วยการใช้ซีดี และดีวีดีในการให้ข้อมูลและสารสนเทศใน
ปริมาณที่มากมายและหลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนที่สอน  

5. ทดสอบความเข้าใจผู้เรียนบางคนอาจไม่กล้าถามข้อสงสัย หรือตอบค้าถามในห้องเรียน 
การใช้สื่อประสมจะช่วยแก้ปัญหาในสิ่งนี้ได้ โดยการใช้ในลักษณะการศึกษารายบุคคล  

6. สนับสนุนความคิดรวบยอด สื่อประสมสามารถแสดงสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
ความคิดรวบยอดของผู้เรียน โดยการเสนอสิ่งที่ให้ตรวจสอบย้อนหลังและแก้ไขจุดอ่อนในการเรียน 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการรวบรวมการวิจัยผลจากการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถไปใช้ในกรณีต่างๆ ได้ 
กล่าวคือ เป็นสื่อกลางในการแก้ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 
อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา นอกเหนือจากการเข้าไปร่วมการอบรม ซึ่งจ้าเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลาในการอบรม จากรูปแบบหน้าที่การปฏิบัติงานแล้ว จึงไม่ค่อยมีความสะดวก สื่อดังกล่าว
จึงช่วยเอื้ออ้านวยและตอบสนองบุคลากรให้เกิดความรู้และประโยชน์แก่ตนเองเช่นกัน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยสื่อประเภทเว็บเพ่ือการฝึกอบรม หรือสื่อประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาการท้าสื่อประชาสัมพันธ์ หรือหัวข้ออ่ืนๆ เช่น การป้องกันโรคระบาด การปฏิบัติงานกับผู้ป่วย
วิกฤต เป็นต้น 

2. ควรมีการศึกษา รูปแบบการพัฒนาสื่อบนเว็บ เช่น การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต โดยเผยแพร่นอกเหนือจากระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร ทั้งนี้ เพราะบุคลากรในสาขา
หรือบุคคลที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้  
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินดัชนีความสอดคล้องของ 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 
1. ดร. โสภิตา  สุวุฒโฑ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 

 

2. คุณศิริรัตน์  เรืองสวัสดิ์   หัวหน้างานการศึกษาหลังปริญญา   
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

3. คุณไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์    
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  

 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญที่ให้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร 
 

ด้านเนื้อหา   
1. คุณณัฐกานต์  สินปรุ   พยาบาลวิชาชีพ  

 งานบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

2. คุณณิชาพร  สุรินทร์วงศ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 
 

3. คุณสมเกียรติ  ฟ้ามี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 
 

4. คุณอนุสรณ์  โสอุดม   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ   
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

ด้านการออกแบบ   
1. คุณบงกช  ทองวรินทร์   ที่ปรึกษาหน่วยงานโสตทัศนศึกษา   

คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

2. คุณราชันย์  เสริมศรี   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร   
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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3. คุณอนุสรณ์  โสอุดม   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ   
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

4. ผศ. ดร. ทองเจือ  เขียดทอง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ และ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนอาจารย์ 

 

5. คุณไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์    
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  

 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพสื่อ 

เรื่อง การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร 
 
1. ดร. โสภิตา  สุวุฒโฑ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 

 

2. คุณศิริรัตน์  เรืองสวัสดิ์   หัวหน้างานการศึกษาหลังปริญญา   
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

3. คุณไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์    
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินของแบบประเมินคุณภาพส่ือ 
เรื่อง การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร 

ด้านเนื้อหา 
1. คุณณัฐกานต์  สินปรุ   พยาบาลวิชาชีพ  

 งานบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

2. คุณราชันย์  เสริมศรี   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร   
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

3. คุณณิชาพร  สุรินทร์วงศ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 
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ด้านการออกแบบ 
1. คุณบงกช  ทองวรินทร์   ที่ปรึกษาหน่วยงานโสตทัศนศึกษา   

คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

2. คุณอนุสรณ์  โสอุดม   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ   
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

3. ผศ. ดร. ทองเจือ  เขียดทอง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ และ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนอาจารย์ 

 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินผลงาน  

แบบประเมินที่ค่า (Rating scale) 4 ระดับ เกณฑ์การวัดผลแบบ Rubric scoring 
เรื่อง การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร 

 
1. ดร. โสภิตา  สุวุฒโฑ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 

 

2. คุณศิริรัตน์  เรืองสวัสดิ์   หัวหน้างานการศึกษาหลังปริญญา   
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

3. คุณบงกช  ทองวรินทร์   ที่ปรึกษาหน่วยงานโสตทัศนศึกษา   
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของผลงาน  

เรื่อง การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร 
 
1. คุณบงกช  ทองวรินทร์   ที่ปรึกษาหน่วยงานโสตทัศนศึกษา   
  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

2. ผศ. ดร. ทองเจือ  เขียดทอง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ และ  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนอาจารย์ 
 

3. คุณไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์    
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 

 

1. ดร. โสภิตา  สุวุฒโฑ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ 
อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 

 
 

2. คุณไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์    
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  

 
3. คุณบงกช  ทองวรินทร์   ที่ปรึกษาหน่วยงานโสตทัศนศึกษา   

คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ภาคผนวก  ข 

การตรวจเครื่องมือ 
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ตารางที่ 12  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญ           
ด้านเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 IOC แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1.  ท่านคิดว่าเนื้อหาเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือสุขภาพที่ควรจะน ามาพัฒนาเป็นเว็บไซต์ 
ควรมีเนื้อหาอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

2.  ท่านคิดว่าการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์       
เพ่ือสุขภาพควรมีความรู้เนื้อหาเรื่องใดบ้าง 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

3.  ท่านคิดว่าบทน า (Introduction)            
เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 
เนื้อหา ควรเป็นอย่างไร จึงจะท าให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถน าไปสู่
เนื้อหาเรื่องต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพ 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

4. ท่านคิดว่าขั้นตอนและวิธีการอบรมใน
เว็บไซต์ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 
ควรมีลักษณะอย่างไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

5. ท่านคิดว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ ร่วมกับ                  
สื่อสังคมออนไลน์ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์                 
เพ่ือสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมควรมี
ลักษณะอย่างไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

6. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลบทเรียน 
ในเรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 
ส าหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด ีควรมีลักษณะอย่างไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 13  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญ          
ด้านสื่อ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 IOC แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1.  ท่านคิดว่าการน าเสนอเนื้อหาของการน าเข้า 
สู่เนื้อหาในเว็บไซต์ ร่วมกับ สือ่สังคมออนไลน์ 
เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 
ควรมีลักษณะอย่างไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

2. ท่านคิดว่ารูปแบบเว็บไซต์ ร่วมกับ สื่อสังคม
ออนไลน์ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์        
เพ่ือสุขภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร 
    2.1 ด้านการด าเนินเรื่องตามเนื้อหา 
    2.2 ลักษณะของภาพ 
    2.3 การออกแบบด้านกราฟิก 
    2.4 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับการอบรม 
    2.5 ลักษณะของเสียง 
         - เสียงดนตร ี
         - เสียงบรรยาย 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

3.  ท่านคิดว่าควรใช้ลักษณะเทคนิคใด           
ในการท าเว็บไซต์ ร่วมกับ สื่อสังคมออนไลน์ 
เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 
ควรมีลักษณะอย่างไร เพราะอะไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 

4.  การอบรมผ่านเว็บไซต์ ร่วมกับ สื่อสังคม
ออนไลน์ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์      
เพ่ือสุขภาพ ควรมีกิจกรรมระหว่างการอบรม
หรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +3 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 14  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง          
การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 IOC 
ความ
คิดเห็น 1 2 3 

ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 
เหมาะสม 

2.  เนื้อหามีความชัดเจน มีการออกแบบให้       
ใช้ง่ายไม่สับสน 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

3.  การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ทราบ 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

ด้านเนื้อหา 
4.  เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

เหมาะสม 

5.  เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชา +1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 
6.  เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง +1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 
7.  เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับ               
ผู้เข้ารับการอบรม 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

8.  ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบหรือ
แบบทดสอบ 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

ด้านการใช้ภาษา 
9.  การใช้ภาษามีความถูกต้องเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

เหมาะสม 

10.  การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมาย             
ได้ชัดเจน 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

11.  การใช้ภาษามีความยากง่ายเหมาะสม             
กับผู้เข้ารับการอบรม 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

ด้านการวัดผลประเมินผล 
12.  มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์
การอบรม          

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

เหมาะสม 

13.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมิน           
ความเข้าใจของตนเองจากการศึกษาในสื่อเองได้ 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

14.  ส่งเสริมทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และ
การน าไปประยุกต์ใช้หน่วยงานหรือหน้าที่      
ความรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 
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ตารางที่ 15  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพสื่อเว็บ เรื่อง การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสุขภาพของบุคลากร โดยผู้เชี่ยวชาญ ดา้นสื่อ 3 ท่าน 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 

IOC 

 

ความ
คิดเห็น คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

เหมาะสม 

2.  สื่อมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน +1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 
3.  มีเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมทราบ +1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 
ด้านกราฟิกและการออกแบบ 
4.  การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

เหมาะสม 

5.  ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหวสามารถสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

6.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และ        
ภาพมีความน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

7.  ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 0 +1 +1 +2 0.67 เหมาะสม 
8.  ความยาวของข้อความมีความเหมาะสม +1 +1 0 +2 0.67 เหมาะสม 
9.  เสียงดนตรีประกอบ และเสียงบรรยายมี       

ความเหมาะสม 
0 +1 +1 +2 0.67 เหมาะสม 

10.  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอเนื้อหา +1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 
11.  มีรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาได้อย่าง
เหมาะสมและน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

ด้านเทคนิคการน าเสนอ 
12.  สื่อมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

เหมาะสม 

13.  สื่อมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้อบรม
สม่ าเสมอ 

+1 +1 0 +2 0.67 เหมาะสม 
14.  การควบคุมเนื้อหา ง่าย สะดวก และสามารถ
ย้อนกลับไปยังจุดต่างๆ ได้ 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

ด้านองค์ประกอบท่ัวไป 
15.  ความยากง่าย และความสะดวกในการเรียกใช้
สื่อ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

เหมาะสม 

16.  ผู้เรียนได้รับประโยชน์หลังจากการอบรม 0 +1 +1 +2 0.67 เหมาะสม 
17.  เอกสารการอบรมที่ใช้ประกอบกับสื่อมีความ

เหมาะสม 
+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

 



  117 

ตารางที่ 16  ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบประเมินผลงาน ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ค่า 
(Rating scale) 4 ระดับ (เป็นเกณฑ์การวัดผลแบบ Rubric scoring) จากผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน 
 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 IOC 

 
ความ
คิดเห็น 

คนที่  
1 

คนที่  
2 

คนที่  
3 

เพ่ือการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
องค์ประกอบศิลป์ 
และมีความ
สอดคล้องกับ 
หัวข้อที่ก าหนด 

ค าสั่งกรุณาออกแบบโปสเตอร์
โฆษณาภายใต้หัวข้อการรณรงค์
โรคออฟฟิสซินโดรม 

+1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

เกณฑ์ 
1. ตั้งชื่อ (Header) ให้สอดคล้อง
กับหัวข้อท่ีก าหนดและ           
ความคิดสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

2. สื่อมีการใช้องค์ประกอบศิลป์
 2.1 รูปแบบการจัดวางภาพ 

+1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

   2.2 การเลือกใช้สี +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
   2.3 การเลือกแบบและจัดวาง
ตัวอักษร 

+1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

3. สื่อมีความน่าสนใจ มีจุดเด่น +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
4. สื่อสามารถเล่า บอกเรื่องราว 
น าเสนอ ได้ตรงประเด็น และ
ถูกต้อง 

+1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

5. มีประโยชน์ต่อตนเองและ
หน่วยงาน 

+1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

6. ส่งงานตรงตามระยะเวลา           
ที่ก าหนด 

+1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ 17  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 IOC 
ความ
คิดเห็น 1 2  3 

1. สื่อมีความน่าสนใจ และกระตุ้น           
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

2. การแบ่งเนื้อหาและความยากง่ายมี          
ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

3. เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย +1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 
4. ความถูกต้องของเนื้อหา สอดคล้อง         

ตามหลักสูตร 
0 +1 +1 +2 0.66 เหมาะสม 

5. การจัดรูปแบบและการน าเสนอของ
สื่อ         มีความหลากหลาย 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

6. การออกแบบและภาพประกอบมี             
ความสวยงาม เหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

7. ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมี              
ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

8. เสียงดนตรี และเสียงบรรยายมี               
ความเหมาะสมและชัดเจน 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 

9. รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ สนทนา            
สื่อสารมีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +3 1 เหมาะสม 
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ภาคผนวก  ค 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตารางที่ 18  แสดงผลการประเมินผลการออกแบบโปสเตอร์โฆษณา ภายใต้หัวข้อการรณรงค์        
โรคออฟฟิสซินโดรม 

ผู้อบรม 
คนที่ 

ผู้ประเมิน 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 100.00 97.50 97.50 98.33 ดีเยี่ยม 
2 87.50 87.50 85.00 86.67 ดีเยี่ยม 
3 95.00 95.00 95.00 95.00 ดีเยี่ยม 
4 60.00 60.00 65.00 61.67 ดี 
5 82.50 80.00 65.00 75.83 ดี 
6 97.50 95.00 92.50 95.00 ดีเยี่ยม 
7 75.00 75.00 65.00 71.67 ดี 
8 90.00 90.00 75.00 85.00 ดีเยี่ยม 
9 80.00 80.00 85.00 81.67 ดีเยี่ยม 
10 85.00 95.00 95.00 91.67 ดีเยี่ยม 
11 60.00 60.00 65.00 61.67 ดี 
12 77.50 80.00 85.00 80.83 ดีเยี่ยม 
13 85.00 90.00 90.00 88.33 ดีเยี่ยม 
14 62.50 65.00 67.00 64.83 ดี 
15 70.00 90.00 92.50 84.17 ดีเยี่ยม 
16 60.00 65.00 62.50 62.50 ดี 
17 60.00 60.00 65.00 61.67 ดี 
18 72.50 85.00 90.00 82.50 ดีเยี่ยม 
19 87.50 87.50 80.00 85.00 ดีเยี่ยม 
20 95.00 95.00 75.00 88.33 ดีเยี่ยม 
21 75.00 87.50 87.50 83.33 ดีเยี่ยม 
22 82.50 82.50 82.50 82.50 ดีเยี่ยม 
23 97.50 95.00 95.00 95.83 ดีเยี่ยม 
24 72.50 87.50 87.50 82.50 ดีเยี่ยม 
25 80.00 80.00 80.00 80.00 ดีเยี่ยม 
26 60.00 60.00 65.00 61.67 ดี 

รวม 98.33 ดีเยี่ยม 
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ตารางที่ 19  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ               
การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือบุคลากร 

ข้อ รายการประเมิน 

ความถี่ (คน) 

�̅� S.D. 
ระดับ
ความ         

พึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 สื่อมีความน่าสนใจ และกระตุ้น          

การเรียนรู้ 
10 13 2 1 0 

4.23 0.76 
มาก 

2 การแบ่งเนื้อหาและความยากง่าย              
มีความเหมาะสม 

8 10 7 1 0 3.96 
 

0.87 
 

มาก 

3 เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย 8 7 5 6 0 3.65 1.16 มาก 

4 ความถูกต้องของเนื้อหา สอดคล้อง           
ตามหลักสูตร 

10 11 5 0 0 4.19 
 

0.75 
 

มาก 

5 การจัดรูปแบบและการน าเสนอของ      
สื่อมีความหลากหลาย 

11 12 3 0 0 4.31 
 

0.68 
 

มาก 

6 การออกแบบและภาพประกอบมี            
ความสวยงาม เหมาะสม 

11 11 2 2 0 4.19 
 

0.90 
 

มาก 

7 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมี        
ความเหมาะสม 

9 10 6 1 0 4.04 
 

0.87 
 

มาก 

8 เสียงดนตรี และเสียงบรรยายมี           
ความเหมาะสมและชัดเจน 

14 8 2 2 0 4.31 
 

0.93 
 

มาก 

9 รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ สนทนา สื่อสาร         
มีความเหมาะสม 

13 12 1 0 0 4.46 
 

0.58 
 

มาก 

รวม 94 94 33 13 0 4.15 0.86  
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ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสื่อการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ 

เรื่อง  การฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี   

ค าชี้แจง   แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาเว็บ เรื่อง          
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดช่วยตอบตามความเป็นจริง 
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1   สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์          

อายุ  ปี เพศ  (  ) ชาย  (  )  หญิง 

วุฒิการศึกษา         . 

ต าแหน่ง         . 

สถานที่ท างาน        . 

ประสบการณ์ในการท างานวงการประกันภัย  ปี 

ตอนที่  2   ความคิดเห็นและแนวทางในพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 
ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

1. ท่านคิดว่าเนื้อหาเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ ที่ควรน ามาพัฒนาเว็บไซต์ควรมี
เนื้อหาอะไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

2. ท่านคิดว่าการผลืตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ ควรมีความรู้เนื้อหาด้านใดบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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3. ท่านคิดว่าบทน า (Introduction) เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ เนื้อหาควร
เป็นอย่างไร จึงจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และน าไปสู่เนื้อหาเรื่องต่อไปได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

4. ท่านคิดว่าขั้นตอนและวิธีการอบรมในเว็บไซต์ เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพควรมี
ลักษณะอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

5. ท่านคิดว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ ร่วมกับ สื่อสังคมออนไลน์ เรื่องสื่อประชาสัมพัน์เพ่ือสุขภาพ
ของผู้เข้ารับการอบรมควรมีลักษณะอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

6. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลบทเรียนในเรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ
ส าหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีควรมมีลักษณะอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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5.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 

     

ลงชื่อ.........................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 

(...................................................) 

ต าแหน่ง 
........................................................ ............. 

............./................................/......... ........ 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ 

เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ 

เรื่อง  การฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี   

ค าชี้แจง   แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนา เรื่องการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาเว็บไซต์  ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน  โปรดช่วยตอบตามความเป็นจริง 
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1   สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์          

อายุ  ปี เพศ  (  ) ชาย  (  )  หญิง 

วุฒิการศึกษา         . 

ต าแหน่ง         . 

สถานที่ท างาน        . 

ประสบการณ์ในการท างานวงการประกันภัย  ปี 

ตอนที่  2   ความคิดเห็นและแนวทางในพัฒนาเว็บ เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ            
ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 1. ท่านคิดว่าการน าเสนอเนื้อหาของการน าเข้าสู่เนื้อหาในเวบ็ เรื่องการผลติสื่อการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสุขภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 2.  ท่านคิดว่ารูปแบบเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ ควรมีลักษณะ
อย่างไร 

2.1  ด้านการด าเนินเรื่องตามเนื้อหา  

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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 2.2  ลักษณะของภาพ 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 2.3  การออกแบบด้านกราฟิก 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 2.4  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับการอบรม 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

2.5  ลักษณะของเสียง 

-  เสียงดนตรี 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

-  เสียงบรรยาย 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

-  อ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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3.  ท่านคิดว่าควรใช้ลักษณะเทคนิคใดในการท าเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์         
เพ่ือสุขภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร เพราะอะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

4.  การอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์  เพ่ือสุขภาพ ควรมีกิจกรรม
ระหว่างการอบรมหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 
5.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

     

ลงชื่อ.........................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 

(...................................................) 

     ต าแหน่ง ......................................................... ............ 

       ............./................................/................. 
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แบบประเมินคุณภาพส่ือ “การฝึกอบรมผ่านเว็บ  
เรื่อง การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร” (ด้านเนื้อหา) 

 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ( ) ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
  5     หมายถึง    ดีมาก   

4     หมายถึง    ดี 
  3     หมายถึง    พอใช้   

2     หมายถึง    น้อย 
  1     หมายถึง    น้อยมาก 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

      

2.  เนื้อหามีความชัดเจน มีการออกแบบให้ใช้ง่ายไม่สับสน       
3.  การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ       
ด้านเนื้อหา 
4.  เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

      

5.  เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชา       
6.  เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง       
7.  เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม       
8.  ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบหรือแบบทดสอบ       
ด้านการใช้ภาษา 
9.  การใช้ภาษามีความถูกต้องเหมาะสม 

      

10.  การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน       
11.  การใช้ภาษามีความยากง่ายเหมาะสมกับ ผู้เข้ารับการ
อบรม 

      

ด้านการวัดผลประเมินผล 
12.  มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การอบรม          

      

13.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความเข้าใจของ
ตนเองจากการศึกษาในสื่อเองได้ 

      

14.  ส่งเสริมทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

ลงชื่อ............................................................. 
 

      (...........................................................) 

ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินคุณภาพส่ือ “การฝึกอบรมผ่านเว็บ  
เรื่อง การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร” (ด้านสื่อ) 

 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ( ) ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
  5     หมายถึง    ดีมาก   

4     หมายถึง    ดี 
  3     หมายถึง    พอใช้   

2     หมายถึง    น้อย 
  1     หมายถึง    น้อยมาก 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
ด้านการเกริ่นน า (Intro) 
1.  การน าเข้าสู่เนื้อหามีความน่าสนใจ 

      

2.  สื่อมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน       
3.  มีเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมทราบ       
ด้านกราฟิกและการออกแบบ 
4.  การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม 

      

5.  ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหวสามารถสื่อความหมาย
ได้ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

      

6.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และภาพมีความ
น่าสนใจ 

      

7.  ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม       
8.  ความยาวของข้อความมีความเหมาะสม       
9.  เสียงดนตรีประกอบ และเสียงบรรยายมีความเหมาะสม       
10.  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอเนื้อหา       
11.  มีรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมและ
น่าสนใจ 

      

ด้านเทคนิคการน าเสนอ 
12.  สื่อมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 

      

13.  สื่อมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้อบรมสม่ าเสมอ       
14.  การควบคุมเนื้อหา ง่าย สะดวก และสามารถย้อนกลับ
ไปยัง จุดต่างๆ ได้ 

      

ด้านองค์ประกอบท่ัวไป 
15.  ความยากง่าย และความสะดวกในการเรียกใช้สื่อ 

      

16.  ผู้เรียนได้รับประโยชน์หลังจากการอบรม       
17.  เอกสารการอบรมที่ใช้ประกอบกับสื่อมีความเหมาะสม       
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ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

ลงชื่อ............................................................. 
 

      (...........................................................) 

ผู้ประเมิน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ  
เรื่อง การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพของบุคลากร  

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   ชาย     หญิง 
 

2. อายุ   น้อยกว่า 21 ปี   21 – 30 ปี    
  31 – 40 ปี    ตั้งแต่ 41 ปี 
 

3. หน่วยงาน (ระบุ) 
.................................................................................................................... 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือ ตามความพึงพอใจของท่าน  
 โดยมีน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจ 

 ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับคะแนน  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. สื่อมีความน่าสนใจ ดึงดูด และกระตุ้นการเรียนรู้      

2. การแบ่งเนื้อหาและความยากง่ายมีความเหมาะสม      

3. เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย      

4. ความถูกต้องของเนื้อหา      

5. การจัดรูปแบบและการน าเสนอของสื่อมีความหลากหลาย      

6. การออกแบบและภาพประกอบมีความสวยงาม เหมาะสม      

7. ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม      

8. เสียงดนตรี และเสียงบรรยายมีความเหมาะสมและชัดเจน      

9. รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ สนทนา สื่อสารมีความเหมาะสม      

10. อ่ืนๆ (ระบุ) .........................................................................      
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................. ..............................................................

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

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

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

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

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

.................................................................................................. .............................................................. 
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รายละเอียดการอบรม (Course Outline)  

  
ชื่อวิชา เรื่อง การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
 

เนื้อหารายวิชา ความหมายของสื่อและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนบทบาท วัตถุประสงค์ อิทธิพล และ 
ความรับผิดชอบ ของการประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพที่มีต่อสังคม กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการ ใน
การด าเนินการและจรรยาบรรณ ของนักประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเลือกใช้เทคนิคในการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพของบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ 
จุดประสงค์รายวิชา  

4. เข้าใจและให้ค าจ ากัดความหมายของสื่อ การประชาสัมพันธ์ และหลักการประชาสัมพันธ์
เบื้องต้น  

5. อธิบายบทบาทของสื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
6. หาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบอิทธิพลของสื่อที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคได้ 
7. เข้าใจองค์ประกอบของการออกแบบ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
8. รับรู้และวิเคราะห์เทรนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันได้ 
9. พิจารณาเลือกใช้สื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายได้ 

 

หัวข้อของเนื้อหา / ระยะเวลาอบรม 
1. สื่อประชาสัมพันธ์ 

1. สื่อ 
2. การประชาสัมพันธ์ 
3. องค์ประกอบและหลักการประชาสัมพันธ์ 
4. วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
5. ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท 
6. หลักการประชาสัมพันธ์ 

2.  สื่อที่เก่ียวกับสุภาพ 
7. ความหมายของสุขภาพ 
8. สุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
9. สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
10. อิทธิพลและหลักการพิจารณาสื่อ 

3. เทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
11. องค์ประกอบพ้ืนฐาน 
12. บทบาทและความส าคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ 
13. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณา 



  136 

14. ข้อดีและข้อเสียของการประชาสัมพันธ์ 
15. เทรนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
16. การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยี 

ระยะเวลาอบรม 
 จ านวน 5 สัปดาห์  รายละเอียดดังนี้ 
 

สัปดาห์ 
ที ่

วัน เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ เครื่องมือ เวลา 
(สัปดาห์) 

1 27 มี.ค. –  
2 เม.ย.  2561  

ปฐมนิเทศ - เอกสารประกอบการอบรม 
- เว็บเพื่อการฝึกอบรม         
เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์        
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 

1 

1 – 2  27 มี.ค. –  
9 เม.ย.  2561  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ 
 

- เว็บเพื่อการฝึกอบรม        
เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์         
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
- แบบทดสอบท้ายหน่วย 

1 

3 9 – 16 เม.ย. 
2561 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง สื่อท่ีเกี่ยวกับสุภาพ 

- เว็บเพื่อการฝึกอบรม        
เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์       
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
- แบบทดสอบท้ายหน่วย 

1 

4 – 5  17 – 30 เม.ย. 
2561 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง เทคนิคการผลิต           
สื่อประชาสัมพันธ์ 
พร้อมท าแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

- เว็บเพื่อการฝึกอบรม        
เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์        
เพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
- แบบทดสอบ                    
(สร้างชิ้นงาน) 
- แบบประเมินผล                
การออกแบบโปสเตอร์
โฆษณา (รูบิค สกอร์) 
- แบบประเมิน                       
ความพึงพอใจ 

2 
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เอกสารอธิบายการลงทะเบียนการฝึกอบรมผ่านเว็บ  
เรื่อง “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ” 

 
1. เปิดเข้าใช้งานที่ URL :  10.6.22.114/Eonline 

แล้วจะพบหน้าต่างการเข้าใช้งานดังกล่าว   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. กดปุ่ม  Register  เพ่ือสมัครใช้งานครั้งแรก  

โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  
จากนั้นกดปุ่ม  บันทึกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

3. จะปรากฎหน้าต่างดังกล่าว  แสดงว่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครบถ้วน  จากนั้นให้กลับสู่
เมนูหลัก 
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4. แล้วจะพบหน้าต่างการเข้าใช้งาน ให้กรอก ID และ Password แล้วกดปุ่ม  เข้าสู่ระบบ 
 

 
  

  
5. จะเข้าสู่การอบรมผ่านเว็บจะปรากฎ 

หน่วยเรียนจ านวน 3 หน่วย  
ให้เริ่มอบรมจากหน่วยที่ 1, 2 และ 3  
ตามล าดับ 

 
 

6. เมื่อกดเข้าไปอบรมในหน่วยที่ 1 จะปรากฎเนื้อหาการอบรม  
ซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์  ,เนื้อหาในรูปแบบ  
สื่อมัลติมีเดีย และเมื่อศึกษาจบแล้ว ให้ท าแบบทดสอบ 
หน่วยที่ 1  (สามารถท าแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียว)  
 
 

 
 
 
  
  
 

7. ให้ผู้ฝึกอบรมศึกษาและท าแบบทดสอบทุกครั้งที่อบรมในแต่ละหน่วยจบ ให้เริ่มอบรมจากหน่วยที่ 1, 2 
ตามล าดับ  
  

8. หน่วยที่ 3 เมื่อผู้อบรมศึกษาเนื้อหา ให้ด าเนินการออกแบบชิ้นงานตามค าสั่ง พร้อมส่งชิ้นงานตามก าหนด 
  

ชือ่ผู้ใช้ : ประจักษ์วุฒิ พลาชัย 
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ค าสั่ง: กรุณาออกแบบโปสเตอร์โฆษณาภายใต้หัวข้อการรณรงค์โรคออฟฟิสซินโดรม  
เงื่อนไข:  

1. ขนาด A4 (21.59 x 27.54 cm.) แนวตั้ง 
2. ออกแบบจากโปรแกรมใดก็ได้ 
3. ช่องทางการส่ง ทาง 

- E-mail : prajakwut96@gmail.com 
- ID Line : prajakwut 

4. ก าหนดส่ง วันที่ 30 เมษายน 2561  ภายในเวลา 23.59 น. 
เกณฑ์การวัดผล: 

1. ตั้งชื่อ (Header) ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนด 
และความคิดสร้างสรรค์     20 คะแนน 

2. สื่อมีการใช้องค์ประกอบศิลป์      
- รูปแบบการจัดวางภาพ     20 คะแนน 
- การเลือกใช้สี      10 คะแนน 
- การเลือกแบบและจัดวางตัวอักษร    10 คะแนน 

3. สื่อมีความหน้าสนใจ มีจุดเด่น และดูดดึง   10 คะแนน 
4. สื่อสามารถเล่า บอกเรื่องราว และน าเสนอได้ตรงประเด็น  10       คะแนน 
5. มีประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน    10 คะแนน 
6. ส่งงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด    10 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินผลการออกแบบโปสเตอร์โฆษณาภายใต้หัวข้อการรณรงค์โรคออฟฟิสซินโดรม 
ผู้อบรม ....................................................................................... ส่งชิ้นงานเมื่ อวันที่ 
................................................... 
 

องค์ประกอบ ระดับคุณภาพ คะแนน 

ดีเย่ียม ด ี พอใช ้ ต้องปรับปรุง เต็ม ท่ีได้ 

ด้านการออกแบบ 

7. ตั้งชื่อ (Header) และ
ความคิดสร้างสรรค ์

มีความคิดสร้างสรรค์
มากที่สุด 

มีความคิดสร้างสรรค์
มาก 

มีความคิดสร้างสรรค์
ปานกลาง 

มีความคิดสร้างสรรค์
น้อย 

20  

8. การใชอ้งค์ประกอบ
ศิลป์ 
   2.1 รูปแบบการจัด วาง
ภาพ 

รูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบที่เหมาะสม
มากที่สุด 

รูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบที่
เหมาะสมมาก 

รูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบที่
เหมาะสมปานกลาง 

รูปแบบการจัดวาง
องค์ประกอบที่
เหมาะสมน้อย 

20  

   2.2 การเลอืกใช้สีและ
เทคนิคศิลป 

ใช้สีอย่างเหมาะสมและ
เทคนิค มากกวา่ 3 
เทคนิคขึ้น 

ใช้สีอย่างเหมาะสม
และเทคนิคทางศิลป 
3 เทคนิค 

ใช้สีอย่างเหมาะสม
และเทคนิคทางศิลป 
2 เทคนิค 

ใช้สีอย่างและเทคนิค
ทางศิลป 

10  

   2.3 แบบและ             
การจดัวางตัวอกัษร 

รูปแบบของตวัอกัษรมี
ความเหมาะสมมากทีสุ่ด 

รูปแบบของตวัอกัษร
มีความเหมาะสมมาก 

รูปแบบของตวัอกัษร
มีความเหมาะปาน
กลาง 

รูปแบบของตวัอกัษรมี
ความนอ้ย 

10  

ด้านเนื้อหา 

9. สื่อมีความน่าสนใจ มี
จุดเดน่ และดูดดึง 

ความน่าสนใจ มจีุดเดน่ 
และดูดดึงมากที่สุด 

ความน่าสนใจ มี
จุดเดน่ และดูดดึง
มาก 

ความน่าสนใจ มี
จุดเดน่ และดูดดึง
ปานกลาง 

ความน่าสนใจ มี
จุดเดน่ และดูดดึงน้อย 

10  

10. สื่อสามารถบอกเล่า 
เนื้อหา และน าเสนอได้ตรง
ประเดน็ เหมาะสม 

น าเสนอได้ตรงประเด็น 
เหมาะสมทุกจุด 

น าเสนอเนื้อหา
ผิดพลาด 1 จุด 

น าเสนอเนื้อหา
ผิดพลาด 2 จุด 

น าเสนอเนื้อหา
ผิดพลาด 3 จุด 

10  

11. มีประโยชนต์่อตนเอง
และหน่วยงาน 

มีประโยชนต์่อตนเอง
และหน่วยงานมากที่สุด 

มีประโยชนต์่อตนเอง
และหน่วยงานมาก 

มีประโยชนต์่อ
ตนเองและ
หน่วยงานปานกลาง 

มีประโยชนต์่อตนเอง
และหน่วยงานนอ้ย 

10  

ด้านความรับผิดชอบ 

12. ส่งงานตรงตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ส่งงานตรงตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ส่งงานระยะเลยเวลา
ที่ก าหนด 1 วนั 

ส่งงานระยะเลยเวลา
ที่ก าหนด 2 วนั 

ส่งงานระยะเลยเวลาที่
ก าหนด 3 วัน 

10  

คะแนนรวม 100  

 
คะแนน ความหมาย  

78-100 ดีเยี่ยม  

55-77 ดี  ผ่าน 

32-54 พอใช้  ไม่ผ่าน (ต้องปรับปรุง) 

8-31 ต้องปรับปรุง  
 



  141 

หน้าจอการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ 
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ผลงานการออกแบบโปสเตอร์โฆษณาภายใต้หัวข้อการรณรงค์โรคออฟฟิสซินโดรม 
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ช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร นัดหมาย และสอบถามเรื่องต่างๆ ผ่าน Application Line 

      

      



 

ประวัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ประจักษ์วุฒิ พลาชัย 
วัน เดือน ปี เกิด 30 สิงหาคม 2522 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ศึกษาต่อปริญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์   

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
ที่อยู่ปัจจุบัน 16/57 บ้านสวยริมธาร5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา   
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