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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการออกแบบส่ือส่ิง พิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรัก 
ในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี และ 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง  
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิล าเนา ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมจากแหล่งข้อมูลใด บุคคลท่ีเข้าร่วมกิจกรรม พาหนะท่ีใ ช้
ในการเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายในการมาร่วมกิจกรรมคร้ังนี้  กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้คือ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 400 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยผ่านการทดสอบจากผู้เช่ียวชาญ ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.842 สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที โดย       
การทดสอบเอฟ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบนัยส าคัญทางสถิติ จะใ ช้การทดสอบเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีการของฟิชเชอร์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี 
สามารถน าไปใช้ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรีสามารถประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง 
จังหวัดสิงห์บุรี และน าเสนอข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรีใ ห้ผู้ท่ีสนใจเข้ามา 
มีส่วนร่วมได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และ 2) การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมเดินทาง มาร่วมกิจกรรม พาหนะท่ีใ ช้ใน      
การเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม และจ านวนคร้ังท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 และ
เมื่อจ าแนกตามภูมิล าเนา และตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมจากแหล่งข้อมูลใด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 
ส่วนจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการมาเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ ไม่แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ:  ส่ือส่ิงพิมพ์, ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี, การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ 
 

Abstract 
 

The purposes of the research were 1) to study the design of print media for Sing buri We 
Love the King Club public relations and 2) to compare the level of participants’ satisfaction in 
the activities organized by Sing buri We Love the King Club toward print media for the club public 
relations. Participants were classified by gender, age, occupation, monthly income, domicile, 
source of information on the event, companions, vehicles, number of times attended, and the 
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cost to attend the event. Samples used in this research were randomly selected from 400 
people who joined Sing buri We Love the King Club event. The research instrument was a 
questionnaire developed by researcher, and professional approved with reliability of 
0.842. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,  
T-test, F-test and one-way ANOVA. When statistical significance was found, Double test would be 
applied with Fisher's approach.  

The research found that  1)  Print Media Design for Sing buri We Love the King club’s 
public relation supported the promotion of the club and provided up-to-date information for 
those who were interested to join.  And 2)  Comparison of satisfaction level of participants in 
Singburi We Love the King Club Lovers Club event classified by companions, vehicles and 
number of times attended differed significantly at level 0.05 and when classified by domicile and 
source of information on the event, significant difference level is at 0.01. Gender, age, occupation, 
and monthly income did not make significantly differences. 
 

Keywords: Print Media, Sing buri We Love the King Club, information and understanding 
dissemination 
 

บทน า 
 

ส่ือประชาสัมพันธ์มีความส าคัญต่อการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก เป็นตัวกลางใน
การถ่ายทอดข่าวสาร เร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมความเคล่ือนไหวและการด าเนินงาน
ขององค์กร ตลอดจนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับองค์กร ใ ห้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าใจ เ พ่ือสร้าง     
ความนิยมศรัทธา และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้เนื่องจากส่ือประชาสัมพันธ์เ ก่ียวข้อง
กับการส่ือสารเพราะเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของกระบวนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นองค์กรต้องท า
ความเข้าใจแบบจ าลองการส่ือสาร ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับส่ือประชาสัมพันธ์ หน้าท่ีของส่ือ เพ่ือให้ทราบหลักการของ
ส่ือประชาสัมพันธ์ องค์กรจะได้เข้าใจและใช้ส่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด [1] ส่ือประชาสัมพันธ์มีหลายประเภท
โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือทางด้านส่ิงพิมพ์ ปัจจุบันในวงการธุรกิจนิยมใช้ส่ือประเภทนี้ กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือช่วย
ส่งเสริมการขาย ซ่ึงวิธีในการสร้างสรรค์ส่ิงพิมพ์หลายวิธี มีการพัฒนาตัวเองให้ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีใหม ่ๆ  ส่ือส่ิงพิมพ์
ท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ แผ่นพับ และแผ่นปลิว  

ชมรมคนรักในหลวงก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2554 เพ่ือเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นธงน าในการด าเนินชีวิต ท่ีมาของชมรมคนรักในหลวง ก าเนิดข้ึนประมาณต้นปี 
พ.ศ. 2554 เมื่อ พ.อ.อ.วีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน กับครอบครัว เกิดความเบ่ือหน่ายจากการใช้ชีวิตท่ีต้อง ด้ินรนในการ
ท ามาหากินอยู่ในกรุงเทพฯ จึงตัดสินใจเดินทางกลับไปบ้านเกิดท่ี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยได้เปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตท่ีเคยเป็นท้ังลูกจ้างบริษัท และค้าขายอาหาร หันกลับมาใช้แนวทางการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่บนพ้ืนท่ีนาของตนเอง ซ่ึงแม้จะขาดรายได้จากเดิมเดือนละประมาณ 2-3 
หมื่นบาท แต่ก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขกับธรรมชาติในชนบทท่ีบ้านของตนเอง ท าใ ห้กลายเป็น
ต้นแบบการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง เป็นท่ีรับรู้ของญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง ชาวบ้านใกล้เคียง ไปจนถึง ส่วนราชการ  
เมื่อสามารถรวมกลุ่มประชาชนท่ีให้ความสนใจกับแนวทางการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง จึงได้มีการเสนอให้ต้ัง ช่ือ
กลุ่มไว้ใช้ส าหรับเรียกขานว่า “ชมรมคนรักในหลวง” ด้วยเหตุผลเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น   
ผู้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นศาสตร์ทีเป็นประโยชน์ต่อท้ังชาวไทย และชาวโลก
นั้นเอง ต่อมาได้มีผู้ร่วมอุดมการณ์ให้การสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายชมรมฯ ไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ  และเพ่ือ
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ความสะดวกในการบริหารงานจึงได้จัดต้ังองค์กรข้ึน ใช้ช่ือว่า “คณะบุคคลพอเพียง” ในเดือนพฤศจิกายน 2554 แต่
เนื่องจาก ครม. ได้มีมติเร่ืองอัตราภาษีของคณะบุคคล ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเสียภาษีเพ่ิมจ านวนมาก จึง ไ ด้มีการ
จัดต้ัง “บริษัท บุคคลพอเพียง จ ากัด” ในเดือนมกราคม 2556 ใ ห้ท าหน้าท่ีแทน สุดท้ายเห็นว่าเนื่องจากการ
ด าเนินงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มีเร่ืองธุรกิจใด ๆ  การใช้ช่ือบริษัทดูไม่เหมาะสม จึงเห็นควรท่ี
จัดต้ังเป็น “มูลนิธิบุคคลพอเพียง” แทนบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 [2] 

จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวงนั้นพบว่า ได้พบปัญหาเร่ืองการออกแบบส่ือ
ส่ิงพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี  ดังนี้ 1) ปัญหาเร่ืองของวัตถุประสงค์ของชมรมท่ียัง
ไม่ได้มีการเผยแพร่ในทางท่ีถูกต้อง 2)  ปัญหาเ ร่ืองหลักการของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี  3 ) ขาด         
การประชาสัมพันธ์ เร่ืองของกิจกรรมของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี และ 4) ขาดการประชาสัมพันธ์ในเร่ือง
ของศาสตร์ของพระราชาการด ารงชีวิตเพ่ือให้ประสบความส าเร็จและมีความสุขอย่างย่ังยืน  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิจัยเร่ืองการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับชมรมคน
รักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงาน และคนในชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ใน
การปรับปรุง และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพ่ือศึกษาการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี 
1.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี 

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

อรุณรัตน์  ชินวรณ์ [1] กล่าวว่าส่ือประชาสัมพันธ์มีหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือทางด้านส่ิงพิมพ์ 
ปัจจุบันในวงการธุรกิจนิยมใช้ส่ือประเภทนี้กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือช่วยส่งเสริมการขาย ซ่ึงวิธีในการสร้างสรรค์ส่ิงพิมพ์
หลายวิธีมีการพัฒนาตัวเองให้ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีใหม ่ๆ  ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ แผ่นพับ และ
แผ่นปลิว 

พรทิพย์ ทวีพงษ์ และปล้ืมใจ ไพจิตร [3] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาส่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัยใน
การรองรับสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือเปล่ียนแปลงทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า ส่ือส่ิง พิมพ์
เฉพาะกิจ เป็นส่ือประเภทหนึ่งท่ีองค์กรจัดท าข้ึน เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กร และให้ข่าวสารแก่ประชาชนหรือ
ผู้บริโภค ส่ือส่ิงพิมพ์เฉพาะกิจมีข้อดีคือ สามารถก าหนด ขนาด รูปเล่ม ควบคุม เนื้อหา ให้เป็นไปตามท่ีต้องการได้ 
นอกจากนี้จากการศึกษาของส่ือส่ิงพิมพ์บางชนิด เช่น แผ่นพับสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ได้ 

ภัสวลี นิติเกษการสุนทร [4] ท่ีได้กล่าวถึง หลักส าคัญของการส่ือสารเพ่ือประสิทธิภาพของการส่ือสารจะต้องมี
ความชัดเจน เนื้อหาท่ีส่งไปควรมีความชัดเจน มีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และประเด็นเนื้อหาเข้าใจง่าย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

1. เคร่ืองมือการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภทค าถามปลายปิด (closed form) 

และลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (numerical rating scale) เป็นการวัดเพ่ือแสดงระดับ มี 5 ระดับ 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง น ามาประกอบในการสร้างแบบสอบถาม
เก่ียวกับความพึงพอใจต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี  
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากรเป็นผู้ท่ีมาร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซ่ึงมีจ านวนไม่

แน่นอน (infinite population)  
2.2 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน คณะผู้วิจัยจึง ใ ช้สูตรการค านวณขนาด

ตัวอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดค่าคลาดเคล่ือน 0.05 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  
ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 คน [5] และใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (accidental sampling) 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

3.1 ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้ในออกแบบและพัฒนาส่ือส่ิง พิมพ์ส าหรับ
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี 

3.2 ออกแบบและส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี  โดยใช้โปรแกรม  Microsoft 
Publisher  

3.3 ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการใ ช้แบบสอบถาม เ ร่ือง การใ ช้ส่ือส่ิง พิมพ์ส าหรับชมรม 
คนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือเก็บรวบรวมระดับความพึงพอใจในการพัฒนาส่ือส่ิง พิมพ์ส าหรับชมรมคนรักใน
หลวงจังหวัดสิงห์บุรี 

3.4 ผู้วิจัยตรวจความสมบูรณ์และความถูกต้อง เมื่อรับแบบสอบถามกลับคืนมา 
3.5 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง 

จังหวัดสิงห์บุรี สรุปรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และอภิปรายต่อไป 
3.6 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ีย โดยใช้การทดสอบค่าท่ี ( t-test) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมี ลักษณะ  

2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยการทดสอบค่าเอฟ ( f-test) ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มข้ึนไป เมื่อมีนัยส าคัญทางสถิติใช้เปรียบเปรียบรายคู่ โดยใช้วิธีการของฟีชเชอร์ (Fisher’s Least 
Significant Difference: LSD) [6]  
 
4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
 ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถ่ี และเปรียบเทียบค่าสถิติ (dependent 
t-test) โดยน าผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ [7] 

 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด  
  

ผลการวิจัย 
 

จากการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี  เ พ่ือศึกษา
การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี โดยสร้างส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือ
น าไปประชาสัมพันธ์ให้กับชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญเป็นผลการวิจัย ดังนี้ 

 
 

1. ผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี 
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การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี สามารถน าไปใช้
ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรีสามารถประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี  
และน าเสนอข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์ บุรีใ ห้ผู้ท่ีสนใจเข้ามามีส่วนร่วม 
ได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ทันสมัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี 

 

2. ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวงท่ีมีต่อสื่อ
สิ่งพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี  

2.1 ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรัก  
ในหลวงท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและ
ความเข้าใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้อง 
ข้อมูลมีการจัดหมวดหมู่ และข้อมูลถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ รูปแบบ    
การน าเสนอข้อมูลมีความสวยงาม และเข้าใจง่าย               

2.2 ด้านการกระจายข่าวสาร พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง ท่ีมีต่อ     
ส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการกระจายข่าวสาร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอ่ืน ๆ ได้ และสามารถ
ส่ือสารให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้เก่ียวกับชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรีมากข้ึน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ 
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารกะทัดรัดได้ใจความ  

2.3 ด้านการสร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจ พบว่า ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรม     
คนรักในหลวงท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการสร้างความสนใจ
และดึงดูดความสนใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียสูง สุด 2 อันดับแรก ไ ด้แก่ ส่ือมีความ
สวยงาม สะดุดตา น่าหยิบอ่าน และส่ือมีภาพหรือกราฟิกสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีน่าสนใจ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
คือ ส่ือมีการจัดเรียงล าดับการเสนออย่างเหมาะสม  

2.4 ด้านการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวงท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัด
สิงห์บุรี ด้านการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรีใ ห้
เป็นท่ีรู้จัก และส่ือมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ช่วยให้ผู้ใช้ส่ือเกิดความ รู้สึกท่ีดีต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี  

2.5 ด้านภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวงท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการเผยแพร่ข้อมูล



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

62 
 

ข่าวสารและความเข้าใจ และด้านการกระจายข่าวสาร ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านการสร้างความสนใจและ
ดึงดูดความสนใจ  
 

3. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวงท่ีมีต่อสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี  

จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิล าเนา ตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง
จังหวัดสิงห์บุรีจากแหล่งข้อมูลใด บุคคลท่ีร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง จ านวนคร้ังท่ีมาร่วมกิจกรรมชมรมคนรัก
ในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี และความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวงในคร้ังนี้ 

3.1 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง ท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์
ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามเพศ จ าแนกตามอายุ และจ าแนกตามอาชีพ 
ในภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  

3.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวงท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง ท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์
ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามภูมิล าเนา ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ  
และด้านการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ส่วนด้านการสร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

3.4 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวงท่ีมีต่อส่ือส่ิ ง พิมพ์ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อจ าแนกตามตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง
จังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และด้าน        
การกระจายข่าวสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  

3.5 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง ท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์
ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อจ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมเดินทาง ในภาพรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกระจายข่าวสาร และด้าน
การสร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.6 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง ท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์
ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อจ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีมาร่วมกิจกรรม ในภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่ม ท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรม 1 – 2 คร้ัง  มี  
ความพึงพอใจต่อส่ือส่ิงพิมพ์ ด้านภาพรวมต่ ากว่ากลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรม 3 – 4 คร้ัง  และแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มไม่เคยมาเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อส่ือส่ิง พิมพ์  
ด้านภาพรวม สูงกว่ากลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรม 1 – 2 คร้ัง  

 
 

ตารางท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง
จังหวัดสิงห์บุรี ภาพรวม 
 
 

การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์การชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ระดับการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ 
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 ̅ S.D. ความหมาย 

1. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ 4.41 0.52 มาก 
2. ด้านการกระจายข่าวสาร   4.40 0.54 มาก 
3. ด้านการสร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจ 4.39 0.55 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี 4.49 0.50 มาก 

ภาพรวม 4.42 0.43 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.42, S.D. = 0.43) โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี (  ̅ = 4.49, S.D. = 
0.50) ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ  (  ̅  = 4.41, S.D. = 0.52) และด้านการกระจายข่าวสาร  
( ̅ = 4.40, S.D. = 0.54) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านการสร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจ  (  ̅ = 4.39, 
S.D. = 0.55) 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียวของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์
ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ภาพรวม 
 

การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

จ าแนกตามอายุ ระหว่างกลุ่ม 1.108 3 0.369 2.043 .107 
ภายในกลุ่ม 71.628 396 0.181   
รวม 72.736 399    

จ าแนกตามอาชีพ ระหว่างกลุ่ม 0.133 4 0.033 0.181 .948 
ภายในกลุ่ม 72.603 395 0.184   
รวม 72.736 399    

จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ระหว่างกลุ่ม 0.937 3 0.312 1.723 .162 
ภายในกลุ่ม 71.799 396 0.181   
รวม 72.736 399    

จ าแนกตามการตัดสินใจมาร่วมกิจกรรม
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุ รีจาก
แหล่งข้อมูลใด 

ระหว่างกลุ่ม 1.715 2 0.858 4.794 .009** 
ภายในกลุ่ม 71.021 397 0.179   
รวม 72.736 399    

จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมกิจกรรมชมรมคนรัก
ในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี 

ระหว่างกลุ่ม 1.738 3 0.579 3.232 .022* 
ภายในกลุ่ม 70.998 396 0.179   
รวม 72.736 399    

จ าแนกตามพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ระหว่างกลุ่ม 2.028 3 0.676 3.786 .011* 
ภายในกลุ่ม 70.708 396 0.179   
รวม 72.736 399    

จ าแนกตามจ านวนคร้ังที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างกลุ่ม 1.678 3 0.559 3.117 .026* 
ภายในกลุ่ม 71.058 396 0.179   
รวม 72.736 399    

จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการมาร่วมกิจกรรม
คร้ังนี้ 

ระหว่างกลุ่ม 0.306 3 0.102 0.558 .643 
ภายในกลุ่ม 72.430 396 0.183   
รวม 72.736 399    
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จากตารางท่ี 2 พบว่า การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง 
จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมเดินทาง พาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง และจ านวนคร้ัง ท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 และเมื่อจ าแนกตามภูมิล าเนา และตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แหล่งข้อมูลใดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 ส่วนจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
ค่าใช้จ่ายในการมาเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ ไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาเร่ือง การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัย
พบประเด็นส าคัญ ควรจะน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

1. การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี  สามารถ
น าไปใช้ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี สามารถประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัด
สิงห์บุรี และน าเสนอข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามามีส่วนร่วม 
ได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ทันสมัย สอดคล้องกับทฤษฎีท่ีได้ศึกษา คือ การชักจูงใจ การโน้มน้าวใจ   (Theory  
of  Persuasion) ท่ีกล่าวไว้ว่า เป็นทฤษฎีหนึ่งท่ีอยู่ในกลุ่มทฤษฎีโครงสร้างในสมอง ทฤษฎีนี้มีความเช่ือว่าการท่ีจะ
ชักจูงใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเหมือนกันการกระตุ้นบุคคลนั้น เพ่ือให้เกิดการตอบสนองในส่ิงท่ีเราต้องการให้เป็น 
และในกระบวนการส่ือสารจะมีช่องว่างหรือตัวกลางระหว่างการกระตุ้นและการตอบสนอง ซ่ึงถือว่าเป็นตัวกลาง ท่ี
ส าคัญมากในการส่ือสาร 

2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในแต่ละด้าน สามารถอภิปรายผล
ดังต่อไปนี ้

2.1 ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมี
ต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
พรทิพย์ ทวีพงษ์ และปล้ืมใจ ไพจิตร [3] พบว่า ส่ือส่ิงพิมพ์บางชนิด เช่น แผ่นพับสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ได้ 

2.2 ด้านการกระจายข่าวสาร พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ภัสวลี นิติเกษการ
สุนทร [4] ท่ีได้กล่าวถึง หลักส าคัญของการส่ือสารเพ่ือประสิทธิภาพของการส่ือสารจะต้องมีความชัดเจน เนื้อหาท่ี
ส่งไปควรมีความชัดเจน มีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และประเด็นเนื้อหาเข้าใจง่าย 

2.3 ด้านการสร้างความสนใจ และดึงดูดความสนใจ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมี
ต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
สมศักด์ิ พัฒนพิฑูรย์ [8] ท่ีกล่าวว่าการออกแบบ ข้อความข่าวสารกระชับ ง่ายต่อการเข้าใจ ภาพกับข้อความมี   
ความสอดคล้องกัน  

2.4 ด้านการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง  จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ผู้เ ข้าร่วม
กิจกรรมท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพมานี บุบผาพัน ณรงค์ฤทธ์ิ โสภา และศศิธร เชาวรัตน์ [9] ศึกษาเ ร่ือง แนวทางการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ าตกคอนพระเพ็ง เมืองโขง แขวงจ้าปาสัก สปป. ลาว พบว่า ความคิดเห็นของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ต่อความต้องการในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ าตกคอนพะเพ็งโดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด พิจารณารายด้าน พบว่า 3 อันดับแรก ไ ด้แก่ 1) การพัฒนาการบริการของบุคลากร  
2) กิจกรรมการท่องเท่ียวน้ าตกคอนพะเพ็งท่ีมีคุณภาพ และ 3) กิจกรรม  ส่ง เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ าตก     
คอนพะเพ็ง 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
 จากผลการวิจัยเร่ือง การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 
1.1 ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ รูปแบบ          

การน าเสนอข้อมูลมีความสวยงาม และเข้าใจง่าย ดังนั้น ผู้วิจัยควรจัดรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลใหม่ โดยจัดใ ห้
รูปภาพและข้อความมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือท่ีผู้อ่านจะได้เกิดความเข้าใจในข้อมูลท่ีผู้วิจัยใ ส่ลงไปในเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี (แผ่นพับ)   

 1.2 ด้านการกระจายข่าวสาร พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารกะทัดรัดได้ใจ     
ความ ดังนั้นคณะผู้วิจัยควรใช้ภาษาท่ีไม่กะทัดรัดจนเกิดไป ภาษาต้องมีความหมายท่ีชัดเจน เมื่อผู้อ่านอ่านแล้ว
สามารถเข้าใจได้ทันที จากนั้นก็ท าการส่งให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษาตรวจสอบความถูกต้องของภาษา   

1.3 ด้านการสร้างความสนใจและดึงดูดความสนใจ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ส่ือมีการจัดเรียงล าดับ
การเสนออย่างเหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยควรเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลังให้สอดคล้องกัน ไม่เรียงสลับไปมา เพราะ
อาจท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสนได้ 

1.4 ด้านการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด คือ ช่วยให้ผู้ใช้ส่ือเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ดังนั้นผู้วิจัยควร
ต้องบอกถึง วัต ถุประ สงค์หรื อความส าคัญ ของเ อกสารประชาสัมพัน ธ์ชมรมคนรักในหลวง (แ ผ่นพับ )   
ว่ามีความส าคัญต่อผู้วิจัยหรือหน่วยงานอย่างไร ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่าส่ือนั้นมีประโยชน์จริง  

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 จากผลการวิจัยเร่ือง การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป ดังนี้ 

 2.1 ควรสร้างแรงจูงใจในการตอบแบบสอบถามของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ว่าการท าวิจัยในคร้ังนี้มีความส าคัญต่อการชมรมคนรักในหลวง 
จังหวัดสิงห์บุรีอย่างไร และมีความส าคัญต่อผู้วิจัยเป็นอย่างย่ิง 

 2.2 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์
ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุ รี เท่านั้น ส าหรับการวิจัยคร้ัง ต่อไป ควรศึกษาการออกแบบส่ือส่ิง พิมพ์
ประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เพ่ือท าการเปรียบเทียบ (Benchmark) กัน 

 2.3 ควรน าส่ือส่ิงพิมพ์ของชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรี อัพโหลดข้ึนเว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรีอีกช่องทางหนึ่ง ซ่ึงจะท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบข้อมูล
จ านวนมากข้ึน 
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