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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและสื่อ พบว่า คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.79, S.D.=0.30) และคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี
มาก (�̅�=4.76, S.D.=0.35) ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.63, S.D.=0.57) 
สรุปได้ว่า ชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานใน
สถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่พัฒนาขึ้น 
สามารถน าไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้จริง 
 
ค าส าคัญ: ชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ฝึกอบรม-ฝึกงาน คนพิการ 
 

Abstract 
 This research and development aimed to develop and assess the quality of interactive public 
relations media kits Vocational training intern project for Persons with Disability (PWD) in office worker 
course, King Mongkut's University of Technology Thonburi, and to evaluate the satisfaction of the sampling 
group towards the developed media for Persons with Disability (PWD). Statistics used for data analysis 
were Mean (�̅�) and Standard Deviation (S.D.). The research results found that the quality of the contents 
was at a very good level (�̅�=4.79 , S.D.=0.30) , and the quality of media was at a very good level (�̅� 
=4.76, S.D.=0.35). The satisfaction of the sampling group was at the highest level (�̅�=4.63, S.D.=0.57). 
In conclusion, the Interactive public relations media kits for Persons with Disability (PWD) Vocational 
Training Project in Office Worker Course of King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 
was able to promote to the public.  
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1. บทน า  
 1.1 ที่มาและความส าคัญของปญัหา 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2554) กล่าวไว้ว่า คนพิการส่วนใหญ่ในสังคมไทยปัจจุบนันี้
ยังคงเผชิญกับความยากจน ขาดโอกาส และความไม่เท่าเทียมในสังคม จึงท าให้ประสบกับความล าบากในหลายๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขาดโอกาสทางการศึกษา การไม่มีงานท า ขาดอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ตลอดจนยังมี
ข้อจ ากัดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รัฐบาลจึงได้มีการออกกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อก าหนดมาตรการ
ส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท าของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้
ความสามารถ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็น
การส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังส าคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศต่อไป จึงก าหนด
วิธีการเพื่อให้คนพิการได้มีการประกอบอาชีพไว้ 3 กรณี ได้แก่ 1) รับคนพิการเข้าท างานตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 2) ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
และ 3) ให้สัมปทานจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 แต่ในปัจจุบันมีสถานประกอบการเป็นจ านวนมากที่ไม่สามารถจ้างคนพิการตามมาตรา 33 
ที่ก าหนดให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจะต้องรับคนพิการเข้าท างานในอัตรา 100 : 1  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2561) ตามวิสัยทัศน์ ได้กล่าวไว้ว่า ทางคณะกรรมการ
ส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาคเอกชนจ านวนมากได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของคนพิการ จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพิ่มเตมิ เพื่อท า
ให้การเข้ามาท างานของกลุ่มคนพิการมีจ านวนมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและนโยบายของ
ทางมหาวิทยาลัย จึงเปิดรับสมัครคนพิการทั่วประเทศ และคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน เพราะเป็นต าแหน่งที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทุกแห่งที่
จ าเป็นต้องมีบุคลากรในด้านนี้ และเป็นอาชีพที่คนพิการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่ต้อง
ได้รับการเรียนรู้และฝึกทักษะให้มีความสามารถครบถ้วนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้คนพิการมีทักษะ 
และความรู้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จึงได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพได้ โดยการ
จัดฝึกอบรม-ฝึกงานในอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการและคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 การด าเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ศศต.) ได้ด าเนินการจัดอบรมไปแล้วรวมทั้งหมด 5 รุ่น 
มีคนพิการสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 101 คน และมีคนพิการที่ผ่านการอบรมแล้วไปท างานในภาคอุตสาหกรรม
รวม 54 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 ของคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ การด าเนินการจัดฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มีระยะเวลารวม 6 เดือน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
ด้านพื้นฐานการปรับตัวในสังคมและการใช้ชีวิต ส่วนที่ 2 ด้านความรู้และทักษะในอาชีพ และส่วนที่ 3 การฝึกงาน
ในสถานประกอบการจริง เป็นเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานประกอบการตา่งๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามมาตรา 35 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิ
และพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน
งบประมาณการฝึกอบรมโครงการฯ ดังกล่าว มีจ านวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ 1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2) บริษัทดานิลี่ จ ากัด 3) บริษัทศรีไทยมิยากาวา จ ากัด 4) บริษัทมาราธอน (ประเทศไทย) จ ากัด 5) บริษัท
เสถียรอุตสาหกรรม จ ากัด และ 6) บริษัทไทยสมบูรณ์การทอ จ ากัด  
 จากการที่คณะผู้วิจัยเคยท างานร่วมกับโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อม 
เข้าท างานในสถานประกอบการมาแล้วหลายรุ่น พบว่า การด าเนินการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น 
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โครงการฯ ได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ภายในองค์กรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย แต่ก็ยัง
ประสบกับปัญหาในด้านสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสร้างความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายได้ดีเท่าที่ควร ซึ่ง
อาจท าให้คนพิการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปรับรู้หรือเข้าถึงข้อมูลได้ยาก ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ ส่งผลท าให้การด าเนินโครงการฯ ไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553) กล่าวไว้
ว่า การมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีก็จะมีส่วนช่วยในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว 
และการด าเนินการขององค์กร ตลอดจนความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวกับองค์กรให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้
เข้าใจ เพื่อสร้างความนิยมศรัทธา และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมาย  
 มาลี บุญศิริพันธ์ (2556, น.1) กล่าวไว้ว่า สื่อประชาสัมพันธ์ที่ยังคงเป็นที่นิยมในสังคมไทย อาทิ สื่อ
สิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่เก่าแก่ที่สุด และเกิดก่อนสื่อมวลชนอื่นๆ มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้
ติดต่อสื่อสารในสังคมมนุษย์เป็นไปอย่างกว้างไกล ช่วยให้มนุษย์สามารถติดต่อกับคนได้เป็นจ านวนมาก แม้ว่า
ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์จะถูกลดบทบาทลงไปบ้าง เนื่องมาจากวิวัฒนาการและความก้าวหน้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศน์ แต่สื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังมีบทบาทไม่น้อยในสังคมปัจจุบัน นอกจากนั้น 
นิคม ชัยขุนพล (2560) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะระบบการปฏิสัมพันธ์ที่ถูกออกแบบมาใช้ในสื่อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมทั้งในบทบาทของผู้บริโภคข้อมูลในการปฏิสัมพันธ์
ระดับผิวเผิน บทบาทในการแลกเปลี่ยนในการปฏิสัมพันธ์ระดับแลกเปลี่ยน และบทบาทในการสร้างสรรค์ในการ
ปฏิสัมพันธ์ระดับมีส่วนร่วมและตัดสินใจ จึงท าให้ผู้ใช้สื่อที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ต่างก็มีพื้นที่และจุดที่
ตนเองพึงพอใจในโลกเครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงเป็นเหตุให้สื่อดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างแพร่ในปัจจุบัน 
ดังนั้นหากผู้ผลิตสื่อน าแนวคิดเรื่องการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารนี้สามารถไปประยุกต์ใช้ในสื่ออื่นๆ ที่จะท าให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์หรือการเรียนรู้ ก็จะท าให้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้ อันจะส่งผลท าให้เกิดการ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ เพื่อจะน าพาให้สังคมโดยรวมพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น 
ทั้งนี้ ชัยณรงค์ นพศิริ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า การน าเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาช่วยในการประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีก
หนึ่งช่องทางที่ท าให้ผู้คนในสังคมเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวกขึ้นโดยผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว 
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้น าเทคโนโลยีนี้มาใช้ในองค์กรเพิ่มขึ้น ทั้งในองค์กรด้านธุรกรรมทางการเงิน การสื่อสาร 
และการศึกษา เนื่องจากเป็นรหัสที่มีการอ่านอย่างรวดเร็ว และสามารถเก็บความจุได้มากกว่า เมื่อเทียบกับ
บาร์โค้ดมาตรฐาน และในปัจจุบันคิวอาร์โค้ดได้กลายเป็นที่นิยมในทั่วโลก และในประเทศไทยก็มีให้เห็นอย่าง
แพร่หลาย สามารถพบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องส าอาง ขนมขบเคี้ยว หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ  
 จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคาดหวังว่าชุดสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ที่
จัดท าขึ้นนี้ จะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานใน
สถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากที่สุด ส่งผลให้โครงการฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และท าให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อคนพิการในสังคมไทยต่อไป  
 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ า
ส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรายละเอียด และขั้นตอนดังนี้ 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี รุ่นที่ 6 ประจ าปี 2562 ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร คนพิการ และแขกผู้มีเกียรติ 
จ านวน 100 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ที่อยู่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ และยินดีตอบแบบสอบถาม  
ที่ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน 
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1) ชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ประกอบด้วยสื่อ 4 ประเภท ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (Backdrop) ขนาด 344 ซม. x 
230 ซม. ป้ายประชาสัมพันธ์ม้วนเก็บได้ (Roll-up) ขนาด 85 ซม. x 200 ซม. แผ่นพับ (Brochure) ขนาด A4 
และคลิปวีดิทัศน์ (Video Clip) โดยน าเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร 
  2) แบบประเมินคุณภาพชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-
ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
3. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังนี้  
  3.1 ผลการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีได้ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยสื่อ 4 ประเภท ได้แก่ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธข์นาดใหญ่ (Backdrop) ขนาด 344 ซม. x 230 ซม. 
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ภาพที่ 2 ป้ายประชาสัมพันธม์้วนเก็บได้ (Roll-up) ขนาด 85 ซม. x 200 ซม. 
 

  
 

ภาพที่ 3 แผน่พับ (Brochure) ขนาด A4 
 

      
 

ภาพที่ 4 คลิปวีดิทัศน์ ความยาว 2.54 นาที   ภาพที่ 5 เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดซึ่งมีในทุกสือ่ 
 

3.2  ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการน าเสนอ ของชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการน าเสนอ 
ผลการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านเนื้อหา 4.79 0.30 ระดับดีมาก 

2. ด้านสื่อการน าเสนอ 4.76 0.35 ระดับดีมาก 
 

จากตารางที่ 1 ผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการ
น าเสนอ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนนแล้วอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.79, S.D.=0.30 

และ �̅�=4.76, S.D.=0.35) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 3.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่
ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการน าเสนอ 

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

�̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 4.63 0.57 ระดับมากที่สุด 

2. ด้านการใช้ภาษา 4.68 0.54 ระดับมากที่สุด 

3. ด้านภาพประกอบเนื้อหา 4.68 0.54 ระดับมากที่สุด 

4. ด้านตัวอักษรและการใช้สี 4.49 0.65 ระดับมาก 

5. เสียง 4.60 0.63 ระดับมากที่สุด 

6. ด้านการน าเสนอ 4.67 0.54 ระดับมากที่สุด 

ผลการประเมินเฉลี่ยรวม 4.63 0.57 ระดับมากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนนแล้วอยู่ในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด (�̅�=4.63, 
S.D.=0.57) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 
4. สรุปผลและอภิปรายผล  
 4.1 สรุป และอภิปรายผล จากการศึกษาขอสรุปและอภิปรายผลในประเด็น ดังนี้ 
 1)  ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม-
ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
(�̅�=4.79, S.D.=0.30) ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เช่น ความส าคัญ วัตถุประสงค์ 
และประเภทของการประชาสัมพันธ์ มาใช้ในการออกแบบสื่อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตตฤทัย  
บุญยะประสพ, ปรียานันท์ โชคชัยม้าเรืองเดช และวิภาคย์ พูนพันธ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างชุดสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ถูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวจุฬาไทย โดยปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 
ชุดสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวจุฬาไทย โดยปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.84, S.D.=0.31)  
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 2)  ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการน าเสนอของชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ า
ส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน าเสนอ พบว่า มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก (�̅�=4.76, S.D.=0.35) ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลักการเลือกใช้สื่อในประชาสัมพันธ์ หลักการจัดองค์ประกอบภาพ และทฤษฎีสี มาประกอบขึ้นเป็นความ
สวยงามที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ และตรงวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของธนกฤต ใจ
เพ็ชร์, ธนะชาติ เฟื่องเกตุ และสิริภัค เมรานนท์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างชุดสื่อประชาสัมพันธ์และ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการครูช่างน้ าใจงามใช้ “พ” ก าลังสาม สร้างแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิ
ปัญญากะลามะพร้าวไทย ณ ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อการน าเสนออยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.87, S.D.=0.14) เช่นเดียวกัน 
 3)  ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ า
ส านักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.63, 
S.D.=0.57) โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ กลุ่มประชาชนภายนอก ได้แก่ คนพิการ และหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม จนท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการตลอดจน
โครงการได้รับการสนับสนุนในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐพล ลิ้มตรีวรศักดิ์ (2560) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการน าเสนอแบบอินโฟกราฟิก ร่วมกับเทคโนโลยีเหมือนจริง 
(AR) ส าหรับชุมชนกระบวนกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
โดยกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.61, S.D.=0.31) เช่นเดียวกัน  
 4.2  ข้อเสนอแนะ 
 1)  ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้ออกแบบนั้นสามารถน าไปใช้ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคน
พิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และท าให้โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการน ามาใช้ก่อนด าเนินโครงการประมาณ 4-8สัปดาห์ 
 2)  ควรน าชุดสื่อประชาสัมพันธ์ น าเสนอบนสื่อออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงอาจน าไปเผยแพร่ผ่าน
ดิจิทัลไซเนจของทางมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 
 4.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1)  ควรพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในรูปแบบสามมิติ เพื่อเสริมสร้างความน่าสนใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 2)  ควรพัฒนาคลิปวีดิทัศน์สัมภาษณ์คนพิการที่ผ่านการอบรมจากโครงการฯ และประสบความส าเร็จ 
สามารถประกอบอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือแสดงภาพรวมของโครงการฯ ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ ต่อไป   
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