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บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ ฆ
Social Media 2) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media และ 3) ศึกษาผล
การทดลองใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนที่
สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาครูของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน พ.ศ. 2561 คัดเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 200 คน โดยเป็นครูที่รายงานตัวเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน จ านวน 3 
รุ่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู แบบรูปภาพ และสื่อวิ ดีโอ และสถิติที่ใช้ใน
งานวิจัยคือ สถิติพ้ืนฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ 
Social Media พบว่า แนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  TM-PLC”  ประกอบ 5 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักสูตรการอบรม จ านวน 2 หลักสูตร  ส่วนที่ 2 สื่อประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วยสื่อแ บบ
รูปภาพ และ สื่อวิดีโอแบบ ส่วนที่ 3 กระบวนการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ  การก าหนด
เป้าหมาย การออกแบบและพัฒนาสื่อ และวิธีการประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ 4 ช่องทางการสื่อสารบน Social Media  
ประกอบด้วย 2 ช่องทาง คือ face book และ line และส่วนที่ 5 ตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัว โดยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของแนวทาง โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด 2) ผลการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ3) ผลการทดลองใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์และ
การรับรู้การประชาสัมพันธ์จากสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media โดยรวม    
อยู่ในระดับมากที่สุด   
 

ค าส าคัญ:  โซเชียลมีเดีย, สื่อประชาสัมพันธ์, การรับรู้, หลักสูตรอบรมครู, ชุมชนวิชาชีพครู 
 

Abstract 
 

 The objectives of the research were 1) to investigate the guidelines for promoting 
teaching professional training courses by applying Social Media, 2) to develop media for public 
relations of the training courses, and 3) to assess the results of using the media for public 
relations of the training courses. The target population was two hundred teachers who attended 
the teaching professional training courses of the Community ICT Learning Center in 2018. The 
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instrument was media for public relations of the teaching professional training courses with 
photos and video. The statistics used were the percentage, mean and standard deviation. 
 1) The study showed that the guidelines for promoting the teaching professional training 
community consisted of 1) two training courses, 2) media for public relations with photos and 
video, 3) three steps of public relations process: target group, media design and development for 
public relations and method for promotion, 4 two communication channels: facebook and line, 
and 5 five indicators. The overall opinion of the experts toward the appropriateness of the 
guidelines was at the highest level. 2) The overall opinion of the expert toward the  
appropriateness of the media for public relations of the teaching training courses was at the 
highest level. 3) The overall satisfaction of the trainees with the media for public relation of the 
teaching training courses was at the highest level. 
 
Keywords: Social Media, Media for Public Relations, Teacher Training Course, Teaching 
Professional Community 
 

บทน า 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะเพ่ือให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศึกษา วิจัย สร้างเครือข่ายพัฒนานวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ( Information and Communication Technology : ICT) แก่
ชุมชนและท้องถ่ิน  ใช้ชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม [1] ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านไอซีทีแก่ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาครู สร้างสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge Base Society) ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Digital Divided) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างต่อเน่ือง 
 ในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนได้รับการรับรองหลักสูตรการพัฒนาครูในด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับเพ่ิมเติม) ลงวันที่ 23 
มีนาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 2 หลักสูตร คือ รหัสหลักสูตร 613012010 ชื่อหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา และรหัสหลักสูตร 613102005 ชื่อหลักสูตร การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน โดยในการด าเนินงาน ทาง สพฐ. จะก าหนดช่วงเวลาให้ครูได้พิจารณาหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่จ านวนมากใน
ระยะเวลาที่สั้น ๆ เพ่ือสมัครเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบสารสนเทศที่ สพฐ. พัฒนาข้ึน โดยที่รายละเอียดข้อมูล
ต่าง ๆ ของหลักสูตรน้ัน ทาง สพฐ. จะใช้ข้อมูลที่ทางหน่วยพัฒนาครู ส่งให้กับส านักงานคุรุพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียด
ต่าง ๆ จ านวนมาก  เอกสารชุดหน่ึงอาจจะมีถึง 50-100 หน้า  ดังน้ันการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ของ
ครู อาจจะพิจารณาได้ไม่ทั่วถึง เน่ืองจาก สพฐ. ก าหนดระยะเวลาในช่วงสั้น ๆ  ทั้งน้ีหน่วยงานพัฒนาครู ไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการรับสมัคร หรือประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับครู  
 จากสภาพปัญหาที่ส ารวจพบในการด าเนินงานปี พ.ศ. 2560  และกระบวนการในการด าเนินงานให้ครู
สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศที่ สพฐ. พัฒนาข้ึน ที่ส่งผลต่อการเลือกหลักสูตรอบรม
ของครู ดังน้ันหน่วยงานพัฒนาครู จึงควรมีส่วนร่วมในการรับสมัคร หรือประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับครู เพ่ือให้ครู
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ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยใช้เวลาในการอ่านที่รวดเร็ว  ดังน้ันการประยุกต์ใช้ Social Media  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น  
และมีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก  เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม [2] กล่าวว่า ปัจจุบัน 
Social Media เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากข้ึน  โดยที่ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อดิจิทัล
หรือซอฟแวร์ที่ท างานอยู่บนพ้ืนฐานของระบบเว็บหรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทาง
สังคมที่มีผู้สื่อสารจัดท าข้ึน โดยที่ ผู้เขียนจัดท าข้ึนเองหรือพบเจอสิ่งต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ 
บทความ ประสบการณ์ รูปภาพ วิดีโอและเพลง แล้วน ามาแบ่งปันเน้ือหาข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์และพูดคุยให้
ผู้ใช้ในโลกออนไลน์ในเครือข่ายของตนได้รับรู้ ทั้งข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง กับคนที่อยู่ในสังคม
เดียวกันได้อย่างรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  สอดคล้องกับ Williamson [3] กล่าวว่า 
เครือข่ายสังคม (Social Networking) เป็นเว็บไซต์ที่บุคคลหรือ หน่วยงานสามารถสร้างข้อมูล และเปลี่ยนข้อมูล 
(สถานะของตน) เผยแพร่รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โดยที่บุคคลอื่นสามารถเข้ามาแสดงความชอบ หรือส่งต่อ หรือ
เผยแพร่ หรือแสดงความเห็น โต้ตอบการ สนทนา หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้  
 จากการศึกษาเอกสาร ความส าคัญและความต้องการที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจประยุกต์ใช้ Social 
Media เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยศึกษาแนวทาง ช่องทางและชนิดของสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องเข้าถึงเพ่ือ
รับรู้สารสนเทศของครู เพ่ือให้ครูมีโอกาสรับรู้หลักสูตรอบรมและเงื่อนไขการอบรม น ามาประกอบการตัดสินใจก่อน
การเลือกหลักสูตรอบรม ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 2 หลักสูตร ในปี
การศึกษา 2561 โดยการวิจัยครั้งน้ีจะส่งผลให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประชาสัมพันธ์การอบรมที่สอดคล้อง
และตรงตามความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลใน               
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีข้อมูลครบถ้วน ผู้วิจัยคาดหวังว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Social Media  จะ
ส่งผลให้ครูได้รับข้อมูล สาระ และเน้ือหาหลักสูตรที่ครบถ้วน สามารถใช้เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลหลักสูตรอบรม 
และน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกเข้ารับการอบรมได้อย่างเหมาะสม 
 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media  
 1.2 เพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media  
 1.3 เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 2.1  หลักการประชาสัมพันธ์ 
  การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มบุคคล ทุกคน ทุกองค์กร สามารถ
ใช้การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ภารกิจหลักเป็นไปอย่างราบรื่น ลดทอนปัญหาอุปสรรคลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ 
มีทฤษฎีหรือต าราเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กล่าวไว้มากมายทั้งในและต่างประเทศ จึงขอสรุปเรียบเรียงไว้เพ่ือ
สะดวกส าหรับการน า ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริง ๆ [4] โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
  2.1.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปของการประชาสัมพันธ์ มีดังน้ี 
   1) เพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน  
   2) เพ่ือปกป้องและรักษาชื่อเสียงสถาบันมิให้เสื่อมเสีย  
   3) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ภายใน  
  2.1.2 วัตถุประสงค์เฉพาะของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สถาบัน องค์การต่าง ๆ  
   1) เพ่ืออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน และประเภทของการด าเนินธุรกิจของ 
หน่วยงานน้ัน ๆ ให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง  



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562                     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

   

32 
 

 
 

   2) เพ่ืออธิบายให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ (Management) ได้ทราบถึง ทัศนคติ มติ หรือ 
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน  
   3) เพ่ือคาดการณ์ล่วงหน้าและค้นหาจุดบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือป้องกันปัญหายุ่งยากท่ีเกิดข้ึนภายใน 
หน่วยงาน  
   4) เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ ถ้าเป็นหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน เช่น บริษัทห้างร้าน เพ่ือให้ลูกค้า 
ยอมรับในบริษัทตน รวมทั้งยอมรับในผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทจ าหน่ายอยู่ ทั้งมีส่วนเพ่ิมปริมาณการขาย
ทางอ้อม  
   5) เพ่ือท าหน้าท่ีขจัดปัญหาต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  
   6) เพ่ือแนะน าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจั ดการให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  เพ่ือ          
ความเจริญก้าวหน้าและชื่อเสียงที่ดีของหน่วยงาน  
  2.1.3 วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ  
   1) เพ่ือดึงดูดความสนใจ  
   2) เพ่ือสร้างความเชื่อถือ  
   3) เพ่ือสร้างสรรค์ความเข้าใจ  
   ซึ่งทั้งสามประการน้ีจะท าให้องค์การ  สถาบันสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่วางไว้น้ันคือ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสนใจ เชื่อถือ และความเข้าใจให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งโน้มน้าวชักจูงให้ ประชาชน
เห็นด้วยกับการกระท าขององค์การสถาบัน 
 2.2 สื่อสังคม  
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีที่ เรียกว่า เว็บ 2.0 (Web 2.0)  คือ 
เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีท างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่อนุญาตให้แต่ละบุคคลเข้าถึง 
แลกเปลี่ยน สร้างเน้ือหา และสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ และการเข้าร่วมเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันบริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการน ามาใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หรือการสื่อสารของ
หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ [3] ปัจจัยที่มีผลส่งให้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมข้ึน คือ 
  1) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่าย การปรับปรุง พัฒนา
โปรแกรม รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือให้มีประสิทธิภาพและการใช้งาน
ได้หลากหลายข้ึน 
  2) ปัจจัยทางสังคม ท่ีเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นที่มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
  3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์เพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจาก
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในขณะที่ราคาถูกลง รวมทั้งการให้     
ความสนใจต่อการน าสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ในเชิงธุรกิจมากข้ึน  
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  วิยะดา ฐิติมัชฌิมา [5] ได้ศึกษาเรื่อง เครือข่ายสังคมออนไลน์: แนวโน้ม ปรากฏการณ์ และจริยธรรม  
ผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์คือ พ้ืนที่สาธารณะที่คนจากทั่วโลกสามารถมาติดต่อสื่อสาร และ
แบ่งปันข้อมูลให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์มีหลากหลาย
ประเภท เช่น เว็บบล็อก เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์เว็บไซต์ส าหรับแบ่งปันวิดีโอ ไมโครบล็อก วิกิ และโลก
เสมือน การเติบโตอย่างมหาศาลและรวดเร็วของเครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่ส าคัญในระดับโลกหลายอย่าง เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นกิจกรรมบนเว็บที่ได้รับความนิยม
อันดับหน่ึง เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ได้กลายเป็น
เครื่องมือส่งข้อความสั้นระหว่างสมาชิกและเครื่องมือรายงานข่าวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ยูทูบกลายเป็นแหล่ง
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เผยแพร่และแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอที่ใหญ่ที่สุด เกมออนไลน์กลายเป็นแหล่งบันเทิงที่สร้างทั้งความบันเทิงและรายได้
ทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล เครือข่ายสังคมออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษ ประเด็นที่สังคมให้ความส าคัญคือ เรื่อง
สิทธิความเป็นส่วนตัว มารยาท และจริยธรรมในการใช้งาน กล่าวคือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกต้อง มี
มารยาทและจริยธรรม คือใช้อย่างพอดี คิดก่อนเขียน ถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
  จักรกริช  ปิ ยะ [6]  ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช้สื่อสั งคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ือ           
การบริหารงานก่อสร้าง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทคโนบิวเดอร์ (2001) อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ผล
การศึกษา พบว่า หลังจากใช้สื่อสังคมออนไลน์ แล้วงานบริหารการก่อสร้าง ในด้านการรับ-ส่งข้อมูล และการจัดการ
ข้อมูลโครงการ ด้านการสื่อสารระหว่างทีมงาน แบบโต้ -ตอบ ด้านการสื่อสารแบบทางเดียว (การสั่งงาน ,           
การรายงานความคืบหน้า, การแจ้งข่าวสาร) และด้านการสืบค้นความรู้นอกองค์กร ใช้ระยะเวลาในการสื่อสาร
รวดเร็วข้ึนมาก ลดต้นทุนและเพ่ิมก าไร การแก้ไขงานผิดพลาดน้อยลง ส่งมอบงานทันเวลา และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน พนักงาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทคโนบิวเดอร์ (2001) อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการ
ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ืองานบริหารงานก่อสร้าง อยู่ในระดับมากที่สุด  
  สุรศักด์ิ ปาเฮ [7] ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคสังคมออนไลน์  ผลการศึกษา พบว่า 
สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในสังคมโลกออนไลน์ที่ทรงประสิทธิภาพในปัจจุบันน้ัน สื่อทางอินเทอร์เน็ตประเภท     
การจัดท าเว็บไซต์ ( Website ) นับได้ว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความนิยมของทุกวงการหรือหน่วยงาน รวมทั้ง
สื่อส่วนบุคคลที่ได้สร้างข้ึนมาเพ่ือสื่อสารเน้ือหาสาระไปสู่สังคมวงกว้างในยุคแห่งสังคมแบบเปิดหรือ Open Society  
ในปัจจุบัน ดังน้ันประสิทธิภาพของสื่อดังกล่าวเพ่ืองานประชาสัมพันธ์จึงเป็นบทบาทส าคัญ ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องสร้าง
และน าเสนอภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีของการผลิตสื่อและกระบวนการสื่อสารที่ต้องด า เนินไปอย่างคู่ขนาน
เป็นระบบ ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีพลังสร้างองค์กรให้ก้าวไปในกระแสสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมี
ศักด์ิศรี ภายใต้การน าเสนอเน้ือหาสาระหรือข้อมูลในรูปแบบสื่อยุคใหม่ที่เรียกว่า “สื่ออินเทอร์เน็ต” หรือการผลิตสื่อ
เว็บไซต์   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 เป็นครูผู้สอนที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาครูของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2561 โดยเป็นครูที่รายงานตัวเข้ารับการอบรม รหัสหลักสูตร : 
613102005 การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน จ านวน 198  คน 
 

2. เคร่ืองมือการวิจัย  
 2.1 แบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมครู  โดยการประยุกต์ใช้ Social Media  
 2.2  สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media         
 2.3  แบบสอบถามความคิด เห็นของผู้ เชี่ ยวชาญที่มี ต่อ  สื่ อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู               
โดยการประยุกต์ใช้ Social Media 
 2.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูในด้านความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู     
โดยการประยุกต์ใช้ Social Media    
 2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูในด้านความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู     
โดยการประยุกต์ใช้ Social Media    
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 2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ 
Social Media    
 2.7 แบบวัดการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังน้ี 
   ระยะที่ 1 ศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media  
   ระยะที่ 2 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media  
   ระยะที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media  
 แสดงดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที ่1 แนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media 
 

  จากภาพที่ 1  แนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  TM-PLC  ประกอบ 5 
ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 หลักสูตรการอบรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  TM-PLC  ส่วนที่ 2 สื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ 3 
กระบวนการประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ 4 ช่องทางการสื่อสารบน Social Media  ส่วนที่ 5 ตัวชี้วัด   
  ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  
TM-PLC แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  TM-PLC 

รายการ X  SD. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านความเหมาะสมองค์ประกอบของแนวทาง   4.93 0.25 มากที่สุด 
2.  ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.  ด้านความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.  ด้านความเหมาะสมของกระบวนการประชาสัมพันธ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.  ด้านความเหมาะสมของช่องทางประชาสัมพันธ์ 4.90 0.32 มากที่สุด 
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รายการ X  SD. ระดับความคิดเห็น 
6.  ด้านความเหมาะสมของตัวชี้วัด 4.92 0.28 มากที่สุด 
7.  ด้านความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.95 0.21 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นชองผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของแนวทาง โดยรวมเฉลี่ยอยู่
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.95 และ SD. =  0.21)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า ด้านองค์ประกอบของแนวทางอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.93 และ SD. =  0.25)  ด้านหลักสูตร  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.00 และ SD. =  
0.00) ด้านสื่อประชาสัมพันธ์  อยู่ในระดับมาก ( X  = 5.00 และ SD. =  0.00) ด้านกระบวนการประชาสัมพันธ์อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.00 และ SD. =  0.00) ด้านช่องทางประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90 
และ SD. =  0.32) ด้านตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.92 และ SD. =  0.28)  และด้านความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.00 และ SD. =  0.00)  ตามล าดับ 
 
2. ผลการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media   
 2.1  สื่อรูปภาพโปสเตอร์  จัดแบ่งองค์ประกอบของภาพเป็น 6 ส่วน ดังน้ี 1) ส่วนแสดงชื่อหน่วยงาน
พัฒนาครู 2) ส่วนแสดงชื่อหลักสูตร 3) ส่วนแสดงความรู้/ผลลัพธ์ที่ครูจะได้รับ 4) ส่วนแสดงเอกสาร วุฒิบัตร และ   
สิ่งอื่น ๆ ที่จะครูได้รับ 5) ส่วนแสดงรายชื่อผู้ประสานงาน 6) ส่วนแสดงข้อมูลการติดต่อ แสดงดังภาพที่ 2 
 
 

 
ภาพที ่2 สื่อรูปภาพโปสเตอร์  2 หลักสูตร 

 
 2.2 สื่อวีดิทัศน์ ผู้วิจัยได้ออกแบบบทด าเนินเรื่องของวีดิทัศน์ ตามล าดับการน าเสนอของสื่อดังน้ี 1) แสดง
ชื่อสถาบันคุรุพัฒนา 2) แสดงชื่อของหน่วยพัฒนาครู 3) แสดงชื่อของหลักสูตร 4) แสดงรายละเอียดหลักสูตร  
5) แสดงรายละเอียดหลักสูตร 6) ส่วนแสดงความรู้/ผลลัพธ์ที่ครูจะได้รับ 7) ส่วนแสดงเอกสาร วุฒบัตร และสิ่งอื่น ๆ
ที่จะครูได้รับ 8) แสดงข้อมูลการลงทะเบียนหลักสูตร 9) แสดงข้อมูลการประสานงาน/ติดต่อ  แสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที ่3 สื่อวีดิทัศน์ 2 หลักสูตร 
 

 4.3 การประเมินความเหมาะสมสื่อประชาสัมพันธ์  
  ด าเนินการประเมินความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์ โดยน าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

รายการ X  SD. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านความสอดคล้อง   4.80 0.41 มากที่สุด 
2.  ด้านความเหมาะสมของสื่อรูปภาพโปสเตอร์ของหลักสูตรการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

4.70 0.47 มากที่สุด 

3.  ด้านความเหมาะสมของสื่อรูปภาพโปสเตอร์ของหลักสูตร              
การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.67 0.48 มากที่สุด 

4.  ด้านความเหมาะสมของสื่อวีดิทัศน์ของหลักสูตรการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

4.63 0.49 มากที่สุด 

5.  ด้านความเหมาะสมของสื่อวีดิทัศน์ของหลักสูตรการประยุกต์ใช้ไอซีทีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4.73 0.45 มากที่สุด 

6.  ด้านความเหมาะสมของช่องทางประชาสัมพันธ์ 4.80 0.42 มากที่สุด 
โดยรวม 4.70 0.46 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมสื่อประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่
ระดับมากที่สุด  ( X  = 4.70 และ SD. = 0.46) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
3. ผลการศึกษาผลการทดลองใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media   
 ผู้วิจัยน าสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งรูปภาพโปสเตอร์  และสื่อวีดิทัศน์ น าเสนอสื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  หลังจากน้ัน
ได้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ตามกระบวนการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 3-5 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมสื่อประชาสัมพันธ์โดยครูผู้เข้ารับการอบรม 

รายการ X  SD. ระดับความคิดเห็น 
1. สื่อวีดิทัศน์   4.54 0.63 มากท่ีสุด 
   1.1 ความเหมาะสมของ สื่อวีดิทัศน์น าเสนอแบบ Infographic 4.53 0.57 มากที่สุด 
   1.2 ความเหมาะสมของการน าเสนอเน้ือหา/สาระ ในการประชาสัมพันธ์ 4.54 0.59 มากที่สุด 
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รายการ X  SD. ระดับความคิดเห็น 
   1.3 สื่อประชาสัมพันธ์ท าให้ผู้ชมเข้าใจการประชาสัมพันธ์ของผู้น าเสนอ 4.53 0.59 มากที่สุด 
   1.4 ครูได้รับเน้ือหา/ประโยชน์ การอบรมจากสื่อน าเสนอ 4.55 0.66 มากที่สุด 
   1.5 ครูสนใจเข้าอบรมหลักสูตรที่น าเสนอ 4.53 0.72 มากที่สุด 
2.  สื่อรูปภาพโปสเตอร์ 4.55 0.63 มากท่ีสุด 
    2.1 ความเหมาะสมของสื่อน าเสนอแบบโปสเตอร์ 4.54 0.60 มากที่สุด 
    2.2 ความเหมาะสมของการน าเสนอเน้ือหา/สาระ ในการประชาสัมพันธ์ 4.54 0.60 มากที่สุด 
    2.3 สื่อประชาสัมพันธ์ท าให้ผู้ชมเข้าใจการประชาสัมพันธ์ของผู้น าเสนอ 4.60 0.59 มากที่สุด 
    2.4 ครูได้รับเน้ือหา/ประโยชน์ การอบรมจากสื่อน าเสนอ 4.52 0.65 มากที่สุด 
    2.5 ครูสนใจเข้าอบรมหลักสูตรที่น าเสนอ 4.57 0.68 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.63 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่  3 พบว่า ความคิดเห็นของครูที่ เข้ารับการอบรมที่มี ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ โดยรวมมี        
ความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด ( X  = 4.55 และ SD. =  .063)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่าสื่อวีดิทัศน์มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.54 และ SD. =  0.63)  และสื่อรูปภาพโปสเตอร์มีคามเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = 4.55 และ SD. =  0.62) 
   
ตารางที่ 4 ผลการวัดการรับรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media 
 

รายการ X  SD. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านสื่อวีดิทัศน์  4.62 0.73 มากท่ีสุด 

1.1)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยพัฒนา
ครูที่น าเสนอหลักสูตร 

4.85 0.69 มากที่สุด 

1.2)  รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ ชื่อหลักสูตร  รหัสหลักสูตร จ านวนวันที่
จัดอบรม ค่าลงทะเบียน 

4.57 0.78 มากที่สุด 

1.3)  ผลที่ครูจะได้จากการอบรม 4.58 0.74 มากที่สุด 
1.4)  สิ่งที่ครูจะได้รับ เช่น เอกสารการอบรม พร้อมคู่มือ วุฒิบัตร  4.59 0.74 มากที่สุด 
1.5)  ข้อมูลการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เช่น เว็บไซต์  4.52 0.70 มากที่สุด 
1.6)  ข้อมูลการติดต่อประสานงานกับหน่วยพัฒนา 4.58 0.74 มากที่สุด 

2.  ด้านสื่อโปสเตอร์ 4.53 0.62 มากท่ีสุด 
2.1)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยพัฒนา

ครูที่น าเสนอหลักสูตร 
4.55 0.57 มากที่สุด 

2.2)  รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ ชื่อหลักสูตร  รหัสหลักสูตร จ านวนวันที่
จัดอบรม ค่าลงทะเบียน 

4.50 0.55 มากที่สุด 

2.3)  ผลที่ครูจะได้จากการอบรม 4.51 0.73 มากที่สุด 
2.4)  สิ่งที่ครูจะได้รับ เช่น เอกสารการอบรม พร้อมคู่มือ วุฒิบัตร  4.55 0.56 มากที่สุด 
2.5)  ข้อมูลการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เช่น เว็บไซต์  4.57 0.57 มากที่สุด 
2.6)  ข้อมูลการติดต่อประสานงานกับหน่วยพัฒนา 4.51 0.73 มากที่สุด 

โดยรวม 4.57 0.68 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ครูที่เข้ารับการอบรมรับรู้เน้ือหาสาระจากสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดย
การประยุกต์ใช้ Social Media  โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด  ( X  = 4.57 และ SD. =  0.68)  เมื่อพิจารณารายด้าน  
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พบว่า สื่อวีดิทัศน์ให้การรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62 และ SD. =  0.73)  และสื่อรูปภาพโปสเตอร์ให้    
การรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.53 และ SD. =  0.62)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media    

รายการ X  SD. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านสื่อวีดิทัศน์  4.52 0.62 มากท่ีสุด 

1.1)  ให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรที่ครบถ้วน เช่น ชื่อหลักสูตร  รหัสหลักสูตร 
จ านวนวันที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน ผลที่ครูจะได้จากการอบรม  

4.54 0.59 มากที่สุด 

1.2)  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานพัฒนาครูที่ครบถ้วน เช่น ข้อมูลการติดต่อ  4.54 0.59 มากที่สุด 
1.3)  ให้ข้อมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนการอบรม เช่น เอกสารการอบรม พร้อม

คู่มือ วุฒิบัตร  
4.57 0.60 มากที่สุด 

1.4)  เสียงบรรยายที่ชัดเจน  สอดคล้องกับภาพที่น าเสนอ  4.53 0.64 มากที่สุด 
1.5)  ระยะเวลาการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.58 0.69 มากที่สุด 

2.  ด้านสื่อโปสเตอร์ 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
2.1)  ให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรที่ครบถ้วน เช่น ชื่อหลักสูตร  รหัสหลักสูตร 
จ านวนวันที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน ผลที่ครูจะได้จากการอบรม  

4.53 0.59 มากที่สุด 

2.2)  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานพัฒนาครูที่ครบถ้วน เช่น ข้อมูลการติดต่อ  4.54 0.60 มากที่สุด 
2.3)  ให้ข้อมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนการอบรม เช่น เอกสารการอบรม พร้อม

คู่มือ วุฒิบัตร  
4.55 0.59 มากที่สุด 

2.4)  การจัดวางองค์ประกอบของภาพที่ชัดเจน  ตรงประเด็น 4.54 0.64 มากที่สุด 
2.5)  ข้อมูลที่น าเสนอ  ใช้สีตัวอักษร ภาพที่เหมาะสม 4.54 0.70 มากที่สุด 

3.  ด้านการประยุกต์ใช้  Social Media 4.55 0.59 มากท่ีสุด 
3.1)  Facebook และ Line ใช้งานง่าย สะดวก และผู้ใช้งานเข้าถึงได้ทุกคน 4.56 0.58 มากที่สุด 
3.2)  Facebook และ Line  ส่งเสริมให้เผยแพร่สื่อได้อย่างทั่วถึง 4.55 0.59 มากที่สุด 
3.3)  Facebook และ Line ส่งเสริมให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สะดวก 4.55 0.61 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.62 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ 
Social Media   โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด  ( X  = 4.55 และ SD. =  0.62)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า ทุกรายการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดตามล าดับ คือด้านการประยุกต์ใช้ Social Media  ( X = 4.55 และ SD. = 0.59)  
ด้านสื่อโปสเตอร์  ( X  = 4.54 และ SD. =  0.63)  และด้านสื่อวีดิทัศน์  ( X  = 4.52 และ SD. =  0.62)   
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1.  การศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media พบว่า แนวทางการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  TM-PLC” จากผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ที่มีต่อความเหมาะสมของแนวทาง โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่ สุด เหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและความต้องการ รวมทั้งช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริบทของครู จากครู
กลุ่มเป้าหมายและน ามาออกแบบหลักการประชาสัมพันธ์ที่ประกอบ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักสูตรการอบรม 
“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  TM-PLC”  จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา  และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ส่วนที่ 2 สื่อประชาสัมพันธ์  
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ประกอบด้วยสื่อแบบรูปภาพ และสื่อวีดิทัศน์แบบ Infographic ส่วนที่ 3 กระบวนการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
3 ข้ันตอน คือ  การก าหนดเป้าหมาย  การออกแบบและพัฒนาสื่อ และวิธีการประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ 4 ช่องทางการ
สื่อสารบน Social Media  ประกอบด้วย  2 ช่องทาง คือ Face Book และ Line และส่วนที่ 5 ตัวชี้วัด จ านวน 5 
ตัว คือ 1) ความเหมาะสมของแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู และความเหมาะสมของเทคโนโลยี  
2) ความเหมาะสมของช่องทางการประชาสัมพันธ์  3) ความเหมาะสมของสื่อการประชาสัมพันธ์ 4) ความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อการประชาสัมพันธ์ และ 5) การรับรู้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายจากสื่อการประชาสัมพันธ์ 
สอดคล้องกับ อภิชัจ พุกสวัสด์ิ, และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ [8]  ได้ศึกษาเรื่อง การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสสื่อ
สังคมออนไลน์  ผลการศึกษา พบว่า  สื่อสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ       
ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในงานประชาสัมพันธ์และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ง
ยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมสูงข้ึนในอนาคต องค์กรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้า
และการบริการ เพ่ือช่วยเสริมสื่อประชาสัมพันธ์แบบด้ังเดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน การประชาสัมพันธ์ภายใต้
กระแสสื่อสังคมออนไลน์ควรให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเพ่ือการ
ประชาสัม พันธ์ รวมทั้ งประเด็นเน้ือหาที่ น าเสนอ ตลอดจนรูปแบบของการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ เพ่ือ                   
การประชาสัมพันธ์เพ่ือน ามาซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ์และการสนับสนุนองค์กร 
 2.  การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ที่พัฒนาข้ึน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อตามแนวคิดที่ได้ออกแบบไว้ ประกอบด้วยสื่อ 2 รูปแบบ คือ สื่อแบบรูปภาพ และสื่อวีดิ
ทัศน์แบบ Infographic พร้อมกับน าสื่อที่ได้น าเสนอผ่านช่องทางที่ก าหนด และน าไปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี
ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมสื่ออยู่ระดับมากที่สุด  โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่
พัฒนาข้ึนได้น าหลักการที่ได้ออกแบบไว้ มาสู่การพัฒนาสื่อรูปภาพโปสเตอร์และสื่อวีดิทัศน์ของทั้ง 2 หลักสูตร ให้
เหมาะสมกับช่องทางการน าเสนอเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับ สุรศักด์ิ ปาเฮ [7] ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในยุคสังคมออนไลน์  ผลการศึกษา พบว่า สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในสังคมโลกออนไลน์ที่ทรง
ประสิทธิภาพในปัจจุบันน้ัน สื่อทางอินเทอร์เน็ตประเภทการจัดท าเว็บไซต์ นับได้ว่าเป็นสื่ อประชาสัมพันธ์ที่อยู่ใน
ความนิยมของทุกวงการหรือหน่วยงาน รวมทั้งสื่อส่วนบุคคลที่ได้สร้างข้ึนมาเพ่ือสื่อสารเน้ือหาสาระ  ไปสู่สังคม      
วงกว้างในยุคแห่งสังคมแบบเปิดหรือ Open Society ในปัจจุบัน ดังน้ันประสิทธิภาพของสื่อดังกล่าวเพ่ืองาน
ประชาสัมพันธ์จึงเป็นบทบาทส าคัญที่ผู้เก่ียวข้องต้องสร้างและน าเสนอภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีของการผลิต
สื่อและกระบวนการสื่อสารที่ต้องด าเนินไปอย่างคู่ขนานเป็นระบบ ท้ังน้ีเพ่ือก่อให้เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีพลังสร้าง
องค์กรให้ก้าวไปในกระแสสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีศักด์ิศรี ภายใต้การนาเสนอเน้ือหาสาระหรือข้อมูลในรูปแบบ
สื่อยุคใหม่ที่เรียกว่า “สื่ออินเทอร์เน็ต” หรือการผลิตสื่อเว็บไซต์ 
 3.  การศึกษาผลการทดลองใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media พบว่า 
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media โดยรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เหตุที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจาก  ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับความต้องการของครู 
จากการสอบถามความคิดเห็นของครูและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญปรับให้มีเน้ือหาประเด็นที่ครูต้องการทราบและลักษณะ
สื่อที่เหมาะสมกับช่องทางการน าเสนอที่ครูเข้าถึงได้สะดวก ง่าย และรวดเร็ว โดยเลือกช่องทางการน าเสนอสื่อผ่าน
ช่องทาง Facebook และ Line เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ ครูที่สนใจเข้ารับการอบรม ได้ศึกษาจากสื่อ หลังจากน้ัน
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง ช่องทางการน าเสนอ สื่อรูปภาพ โปสเตอร์ และสื่อ
วีดิทัศน์ รวมทั้งการรับรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครูโดยการประยุกต์ใช้ Social Media  สอดคล้องกับ 
วิยะดา ฐิติมัชฌิมา [5] ได้ศึกษาเรื่อง เครือข่ายสังคมออนไลน์ : แนวโน้ม ปรากฏการณ์ และจริยธรรม  ผลการศึกษา 
พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์คือ พ้ืนที่สาธารณะที่คนจากทั่วโลกสามารถมาติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันข้อมูลให้กับ
ผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์  และสอดคล้องกับ อภิชัจ พุกสวัสด์ิ และกุลทิพย์ 



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
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ศาสตระรุจิ  [8] ผลการศึกษา พบว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับใน
ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในงานประชาสัมพันธ์และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยัง
มีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมสูงข้ึนในอนาคต องค์กรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้าและ
การบริการเพ่ือช่วยเสริมสื่อประชาสัมพันธ์แบบด้ังเดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี จากการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่ต้องการสื่อการประชาสัมพันธ์
เพ่ือบอกต่อ หรือส่งต่อไปยังเพ่ือนครูในกลุ่มของตนเอง แต่ครูบางคนยังไม่มีความเข้าใจการส่งต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 
ดังน้ันการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพ่ิมแนวทางหรือวิธีการส่งต่อสื่อแนบไปพร้อมสื่อน าเสนอ เพ่ือสะดวกในการส่งต่อของ
ครูที่สนใจต่อไป 
 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
   2.1 ครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ส่วนใหญ่เป็นครูที่ผ่านการอบรมคูปองครูของหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศในปีที่ผ่านมา และเป็นกลุ่มครูที่เป็นสมาชิกอยู่ในช่องทางการสื่อสารอยู่ก่อนแล้ว จึงมี
หลักสูตรอบรมเข้าใจ และเลือกแนวทางการอบรมผ่านหน่วยงานพัฒนาครูที่เคยผ่านการอบรมอยู่ก่อนแล้ว ดังน้ัน
การวิจัยในครั้งต่อไป หากท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครูที่ไม่เคยเป็นสมาชิกหรือไม่เคยผ่านการอบรมของ
หน่วยพัฒนาครู กับครูที่เคยอบรมเพ่ือศึกษาประเด็นความเข้าใจ ความสนใจ หรือการรับรู้สื่อต่อไป 
   2.2 ผู้วิจัยยังไม่ได้ท าในการวัดผลการสมัครเข้าอบรมในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามว่าครูเข้ามาจากผลการเผยแพร่การเข้าถึงการน าส่งสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย
หรือไม่ ดังน้ันในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาผลการประชาสัมพันธ์อบรมที่ส่งผลต่อการสมัครเข้ารับการอบรม
ต่อไป   
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