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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ืองทศันคติและความตอ้งการของบุคลากรท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ของศาลากลาง
จงัหวดัปทุมธานีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 105 ชุด ภายหลงัจาก
คดัแยกมีแบบสอบถามท่ีใชไ้ด ้จ านวน 98 ชุด คิด 93.33 และใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ผลการวิจยั
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอาย ุ26-30 ปี รองลงมา คือ 31-35 ปี และ35-40 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี และปวช./ปวส. และต ่ากวา่ปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการท างานท่ี
ศาลากลางจังหวดัปทุมธานี 6-10 ปี รองลงมา คือ 1-5 และ 11-15 ปี ตามล าดับ  ทัศนคติท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ของศาลากลาง จงัหวดัปทุมธานี ภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ในด้านรูปแบบ ด้านการ
เผยแพร่ และดา้นเน้ือหา  ตามล าดบัดงัน้ี คือ ดา้นรูปแบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ 
เห็นด้วยเร่ืองอกัษรท่ีใช้ในโปสเตอร์ข่าวเป็น Angsana New ทั้ งหมดสะดวกต่อการอ่าน และภาพแนวนอนมีความ
สะดวกต่อการอ่านและเตม็จอ รองลงมา คือ การใชสี้เหลืองในส่วนล่างของโปสเตอร์ข่าวโดยออกแบบใหต้ดักบัสีม่วง
เพ่ือเพ่ิมความโดดเด่น และสามารถแสดงฉบบัปี และการเผยแพร่ไดช้ดัเจนและการจดัวางต าแหน่งของตราสญัลกัษณ์
ของส านักงานประชาสัมพนัธ์และตราสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปทุมธานีมีความชดัเจน และท าให้โปสเตอร์ข่าวมีความ
น่าเช่ือถือ ตามล าดบั ส าหรับดา้นการเผยแพร่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ เห็นดว้ย
เร่ืองการเผยแพร่ข่าวเป็นประจ า ทุกวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์มีความต่อเน่ืองในการรับข่าวสาร และการเผยแพร่ข่าวสารท่ีมี
จ านวน 3-4 ข่าว/วนั เพียงพอต่อการติดตามข่าวสาร รองลงมา คือ การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์เป็นส่ือท่ีสะดวกต่อการใชง้าน และสมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มไลน์ “หัวหน้าส่วนราชการ” ครอบคลุมทุกส่วนราชการ
ของจงัหวดัปทุมธานี ตามล าดบั และดา้นเน้ือหาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ เห็นดว้ย 
ในเร่ืองข่าวสารเก่ียวกบัภารกิจของผูว้า่ราชการฯ มีความน่าสนใจต่อการติดตาม รองลงมา คือ ภาพถ่ายท่ีน ามาประกอบ
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มีความน่าสนใจและสามารถน าเสนอเร่ืองราวไดดี้กวา่ตวัหนงัสือไดอ้ยา่งชดัเจน และข่าวสารเก่ียวกบัภารกิจของผูว้า่
ราชการฯ ท าใหเ้ขา้ใจการท างานของผูว้า่ราชการมากข้ึน ตามล าดบั 
 ดา้นความตอ้งการ พบว่า ตอ้งการให้เพ่ิมเน้ือหาดา้นข่าวสารสาระความรู้ทาง ดา้นวนัส าคญั/เทศกาลต่างๆ 
แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัปทุมธานีท่ีจะจดักิจกรรมข้ึนให้บุคลากรไดรั้บทราบ รองลงมา คือ เกร็ดความรู้ทัว่ไป และ
ข่าวสารภารกิจของผูว้า่ราชการฯ และกฎระเบียบขอ้บงัคบั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการเพ่ิมรูปภาพประกอบ 4 - 6 รูป ให้มี
รูปแบบของภาพประกอบโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์แบบภาพถ่าย และวางภาพแนวนอน ให้วางกรอบสีโทนอ่อน         
สีเหลือง ใหมี้ลกัษณะภาพชุด พ้ืนหลงัสีม่วง ซ่ึงคือรูปแบบเดิมท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้ 
 

ค ำส ำคญั: ข่าวประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคช่ันไลน์ 

 
Abstract 
 The research aimed to investigate attitudes and needs of staff towards news poster of Pathumtani Town 
Hall, and the questionnaire were used to collect data from 105 samples. After sorting there were 98 questionnaires 
93.33%) which were usable and the descriptive statistics were used in theto data analysis.  

The results showed there were more male respondents than female ones aged 26-30 years, followed by 31-
35 years, and 35-40 years, respectively. Most of them received a bachelor’s degree, followed by master’s degree, 
vocational, and lower degree, and had worked in the city hall of Pathumthani for 6-10 years, followed by 1-5 years 
and 11-15 years, respectively. Considering the attitudes towards the news poster of Pathumthani Town Hall, most 
samples agreed with the designs, publishing, and contents of the posters at the highest levels, In addition, it was 
found that most samples agreed with the use of “The highest mean score was displayed by the use of Angsana New” 
fonts in the poster since it was easy to read and the horizontal images were easy to read and their full screen 
backgrounds, followed by the contrast colors, yellow and purple, was allowing to the posters as well as their 
volumes to be more outstanding; and the well-positioned emblems of the Office of Public Relation as well as 
Pathumthani, were making the posters reliable respectively. The overall publishing was at the highest level. When 
considering the details, it was found that most respondents agreed with the way the news and information was 
published daily from Monday to Friday to maintain continuity in of information and news dissemination and the 
dissemination of 3-4 pieces of news per day was enough. The convenience of news dissemination through the 
application ‘Line’ displayed the second highest score followed by the Line group, “Heads of Government Offices” 
which included all heads of the government offices in Pathumthani. In terms of content, it was found that 
information and news about the missions of the provincial governor was most interesting followed by the use of 
attractive photos which could present the story better than words and news about the governor's mission which could 
enhance the understanding of the missions and responsibilities of the governor. 
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In terms of needs, it was found that major events/ festivals and tourist attractions in the province were in 
mostly needed the personnel, followed by general knowledge and information/news about rules and regulations,  
respectively. In addition, most respondents wished more 4-6 images on the posters displayed horizontally in light 
warm yellow frames on the purple background, the combination as originally applied by the office. 
 

Keywords: Press release, Line application 

 
1. บทน า 
 ศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการดูแลประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีท างานร่วมกนั 
โดยมีผูว้่าราชการฯ ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และคอยดูแลประชาชนเขา้มาติดต่อและร้องทุกข์   ส าหรับ
ส านกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัปทุมธานี เป็นหน่วยงานหน่ึงของศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี ท าหนา้ท่ีประสานเช่ือม
สมัพนัธภาพ และความใจระหวา่งศาลากลางกบัประชาชน และท างานร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน 
มีภารกิจในการประชาสัมพนัธ์บอกขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมร่วมกนัต่างๆ ของทางศาลากลางจงัหวดัปทุมธานีไปยงั
ประชาชน และมีหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก โดยการประชาสัมพนัธ์ภายในของศาลากลางจงัหวดั
ปทุมธานีนั้น จะอาศัยส่ือต่างๆ เช่น ส่ือโปสเตอร์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)  ส่ือเฟซบุ๊ก (Facebook) วารสาร
ข่าวสารปทุมธานี  และบอร์ดประกาศข่าวประชาสัมพนัธ์ มีวตัถุประสงคใ์นการบอกกล่าวช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
ให้กบับุคลากรในศาลากลางจงัหวดัไดรั้บทราบ ซ่ึงส่ือประชาสัมพนัธ์ส่วนใหญ่ท่ีส านักงานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั
ปทุมธานีใช ้คือ ส่ือออนไลน์เพราะเป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์และการเผยแพร่ข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ได้ ใช้งบประมาณในการด าเนินการต ่า สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง มีความสะดวกรวดเร็ว และ
สามารถตอบรับขอ้คิดเห็นต่างๆจากกลุ่มเป้าหมายไดด้ว้ย (เมธา สินประกอบ, ผูช้  านาญการประชาสัมพนัธ์ ส านกังาน
จงัหวดัปทุมธานี, สมัภาษณ์,  9 สิงหาคม 2560)  
 ส าหรับการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัปทุมธานี 
ไดด้ าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการแจง้ข่าวสาร โครงการต่างๆ ใหบุ้คลากรภายในศาลากลาง
จงัหวดัปทุมธานีทราบ เพื่อใหท้ราบถึงความคืบหนา้ในการปฏิบติังานภายในศาลากลางจงัหวดัปทุมธานีไดง่้ายข้ึน และ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีทางศาลากลางจงัหวดัปทุมธานีตอ้งการน าเสนอ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหนา้
ส่วนราชการในสงักดัศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี 
 ดา้นเน้ือหาท่ีน าเสนอผ่านส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัปทุมธานี ไดมี้
เน้ือหา ดงัน้ี คือ 1) ข่าวเก่ียวกบัผูว้า่ราชการฯ ลงพ้ืนท่ีท าภารกิจต่าง ๆ พบปะกบัประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี รายการ
บนัทึกเทปผูว้า่พบประชาชน การประชุมในศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี เพื่อให้บุคลากรทราบถึงการด าเนินงานของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี และ 2) กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจงัหวดัปทุมธานี เช่น งาน
เทศกาล วนัส าคญัของทางศาสนา พิธีเปิดงาน เป็นตน้ เพื่อแจง้ใหบุ้คลากรทราบถึงความเป็นไปของหน่วยงานและฝ่าย
อ่ืนๆ ในศาลากลางจงัหวดัปทุมธานีท่ีไดไ้ปร่วมจดักิจกรรมนอกสถานท่ี และมีลกัษณะของเน้ือหาข่าวท่ีเป็นการเขียน
สรุปข่าวสั้ นๆ เพ่ือให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในเน้ือหาไดใ้นระยะเวลาสั้นๆ โดยรูปแบบข่าวประชาสัมพนัธ์เป็นแบบ
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ออนไลน์ท่ีมีการเผยแพร่ผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ การพาดหัวข่าวและเน้ือหาข่าว โดยส่ือ
โปสเตอร์ข่าวประชาสมัพนัธ์หน่ึงช้ินจะเพียงหน่ึงข่าวท่านั้น 
 ด้านการออกแบบส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ ส านักงานประชาสัมพนัธ์จังหวดัปทุมธานี ทางฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ของศาลากลางจงัหวดัปทุมธานีซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบไดมี้การให้ความส าคญัในเร่ืองการออกแบบ เพราะ
เป็นส่ือกลางท่ีจะให้ขอ้มูลข่าวสารไดง่้าย สะดวกรวดเร็ว สามารถอ่านข่าวสารยอ้นหลงัได ้ลกัษณะการออกแบบส่ือ
โปสเตอร์ ใชช่ื้อวา่ “ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัปทุมธานี”  มีโลโกอ้ยูส่องดา้น ดา้นซา้ย คือ ตราสัญลกัษณ์ของ
ส านกังานประชาสมัพนัธ์ ดา้นขวามือ คือ ตราสญัลกัษณ์ของจงัหวดัปทุมธานี จะใชอ้กัษรเป็น  Angsana New ขนาด 16 
และใชต้วัอกัษรสีด า ส่วนท่ีสอง คือ ภาพประกอบข่าวประชาสัมพนัธ์เป็นภาพสี ประมาณ 5–6 ภาพต่อ 1 ข่าว การ
ออกแบบส่ือโปสเตอร์จะใชพ้ื้นหลงัเป็นสีม่วง ซ่ึงเป็นสีของกรมประชาสมัพนัธ์ และใชสี้เหลืองบริเวณส่วนล่างของส่ือ
โปสเตอร์ โดยออกแบบให้ตดักบัสีม่วงเพ่ือเพ่ิมความโดดเด่น มีขอ้ความแสดงล าดบัฉบบัของส่ือโปสเตอร์ข่าว และปี
พุทธศกัราช ประจ าฉบบัท่ีเผยแพร่ ขนาดของส่ือโปสเตอร์ข่าวมีขนาดความกวา้ง 21.59 ซม. ความสูง 6.63 ซม. และ
ก าหนดใหมี้รูปแบบเป็นแนวนอน  

 

รูปที่ 1 ตวัอยา่งการออกแบบส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสมัพนัธ์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ 

 
 ดา้นการเผยแพร่ส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสมัพนัธ์ไดมี้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นประจ าทุกวนัท าการ (วนัจนัทร์
ถึงวนัศุกร์) ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีการเผยแพร่ข่าวประมาณ 3-4 ข่าว โดยไดมี้การส่งส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์เป็น
ไฟลภ์าพ (ไฟล ์.jpg) ผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ไปยงักลุ่มสมาชิกช่ือวา่ “หัวหนา้ส่วนราชการ” ประกอบดว้ยหัวหนา้ส่วน
ต่างๆ ของจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 109 คน ซ่ึงเป็นบุคลากรระดบัหวัหนา้ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี 
20 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั รองผูว้า่ราชการจงัหวดั นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั ปลดัจงัหวดั รวมถึงหัวหนา้
ส่วนราชการของกระทรวงต่างๆ ท่ีรับผิดชอบงานในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงการส่งขอ้มูลผ่านทางแอพพลิเคชัน่ไลน์
เป็นช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารรวมถึงไดมี้การแสดงความคิดไดท้นัที เป็นช่องทางการส่ือสารท่ี
ไม่ตอ้งใชค้่าใชจ่้าย แต่อยา่งใด 
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  ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ คือ ได้เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมท่ีสามารถท า
ร่วมกนัไดต้ลอดเวลา เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร และเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารระหวา่งศาลากลางจงัหวดั
กับหัวหน้าส่วนราชการ ให้รับทราบความเคล่ือนไหว เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับนโยบายแนวทาง
ด าเนินงานของศาลากลางจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ 
 จากท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัไดฝึ้กปฏิบติังานในส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัปทุมธานี ไดมี้ส่วนร่วมในการผลิต
ส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสมัพนัธ์ออนไลน์น้ี และยงัไม่มีการส ารวจหรือวจิยัเก่ียวกบัส่ือดงักล่าวมาก่อน ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
สนใจในการศึกษาเร่ือง “ทศันคติและความตอ้งการของบุคลากรท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ของศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี” เพื่อน าผลการจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงส่ือโปสเตอร์ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรของศาลากลางจงัหวดัดปทุมธานีมาก
ยิง่ข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 1. เพ่ือศึกษาทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสมัพนัธ์ของศากลางจงัหวดัปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความต้องการของของบุคลากรท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ของศากลางจังหวดั
ปทุมธานี  
  
3. ระเบียบวธีิวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บุคลากรท่ีอยูใ่นกลุ่มแอพพลิเคชัน่ไลน์ของศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี โดยมีช่ือ
กลุ่มวา่ “หวัหนา้ส่วนราชการ” ซ่ึงมีบุคลากรรวมทั้งส้ิน 109 คน (ฝ่ายส านกังานประชาสมัพนัธ์ จงัหวดัปทุมธานี, 2560)  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Sampling) คือ 
บุคลากรท่ีอยูใ่นกลุ่มแอพพลิเคชัน่ไลน์ของศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี โดยมีช่ือกลุ่มวา่ “หวัหนา้ส่วนราชการ” ยกเวน้
หัวหน้าส่วนประชาสัมพนัธ์ ส านักงานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัปทุมธานี และผูว้่าราชการจงัหวดัปทุมธานี รองผูว้่า
ราชการจงัหวดัปทุมธานี ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีจ านวน 105 คน 
 ส าหรับเคร่ืองมือในการท าแบบสอบถาม ไดแ้บ่งค าถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสมัพนัธ์ของศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี 
 ตอนท่ี 3 ความตอ้งการของบุคลากรท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสมัพนัธ์ของศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี 
 ทั้ งน้ีผู ้วิจัยได้ท าการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กับบุคลากรในฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงาน
ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจในแต่ละดา้นค าถามนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้น
น ามาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมแลว้จึงน ามาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มแอพพลิเคชัน่ไลน์ของศาลากลางจงัหวดั
ปทุมธานี โดยมีช่ือกลุ่มวา่ “หวัหนา้ส่วนราชการ” จากนั้นน ามาวเิคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1068 

4. ผลการวจิยั 
 ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 41.84 
รองลงมา คือ 31-34 ปี ร้อยละ 27.55 และ 35- 40 ปี ร้อยละ 17.35 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 75.51  
รองลงมา คือ สูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 18.37  และปวช./ปวส. และต ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 3.06  และมีระยะเวลาใน
การท างานท่ีศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี 6- 10 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 42.86 รองลงมา คือ 1- 5 ร้อยละ 32.65 และ 11- 15 ปี 
ร้อยละ 15.31  ตามล าดบั 
 ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ ดา้นรูปแบบโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ด้วยค่าเฉล่ีย 4.60  เม่ือพิจารณาในละเอียด พบว่า ในเร่ืองอกัษรท่ีใช้ในโปสเตอร์ข่าวเป็น Angsana New 
ทั้งหมดสะดวกต่อการอ่าน และภาพแนวนอนมีความสะดวกต่อการอ่านและเต็มจอ รองลงมา คือ การใชสี้เหลืองใน
ส่วนล่างของโปสเตอร์ข่าวโดยออกแบบให้ตดักบัสีม่วงเพ่ือเพ่ิมความโดดเด่น ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.66  และสามารถแสดง
ฉบบัปี และการเผยแพร่ไดช้ดัเจน เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 4.65  
 ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ ดา้นเน้ือหาโดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด ด้วยค่าเฉล่ีย 4.58 เม่ือพิจารณาในละเอียด พบว่า ข่าวสารเก่ียวกับภารกิจของผูว้่าราชการฯ มีความ
น่าสนใจต่อการติดตาม ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.70 รองลงมา คือ ภาพถ่ายท่ีน ามาประกอบมีความน่าสนใจและสามารถน าเสนอ
เร่ืองราวไดดี้กวา่ตวัหนงัสือไดอ้ยา่งชดัเจน เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.67 และข่าวสารเก่ียวกบัภารกิจ
ของผูว้่าราชการฯ ท าให้เขา้ใจการท างานของผูว้่าราชการมากข้ึน เห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้วยค่าเฉล่ีย 4.65 
ตามล าดบั 
 ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ ดา้นการเผยแพร่โดยรวมเห็นดว้ย
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 4.60  เม่ือพิจารณาในละเอียด พบว่า  การเผยแพร่ข่าวเป็นประจ าทุกวนัจนัทร์ถึงวนั
ศุกร์มีความต่อเน่ืองในการรับข่าวสาร และ  การเผยแพร่ข่าวสารท่ีมีจ านวน 3-4 ข่าว / วนั เพียงพอต่อการติดตาม
ข่าวสาร ด้วยค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.71 รองลงมา คือ การเผยแพร่ข่าวสารท่ีมีจ านวน 3-4 ข่าวต่อวนั เพียงพอต่อการ
ติดตามข่าวสารดว้ยค่าเฉล่ีย 4.62  และการเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์เป็นส่ือท่ีสะดวกต่อการใช้
งานเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.61 
 กลุ่มตวัอย่างตอ้งการให้เพ่ิมเน้ือหาด้านข่าวสารสาระความรู้ทางด้านวนัส าคญัและเทศกาลต่าง ๆ แหล่ง
ท่องเท่ียวในจงัหวดัปทุมธานีท่ีจะจดักิจกรรมมากท่ีสุด ร้อยละ 29.53  รองลงมา คือ  เกร็ดความรู้ทัว่ไป เช่น สุขภาพ 
การออกก าลงักาย อาหารเคร่ืองด่ืม โรคภยัใกลต้วั ประวติัและบุคคลส าคญั และสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ ร้อยละ 24.87  
ตอ้งการให้เพ่ิมรูปภาพประกอบในส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ 4-6 ภาพ ร้อยละ 78.57 เป็นลักษณะภาพชุด
ประกอบส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ออนไลน์เป็นแบบภาพถ่าย ร้อยละ 100 ให้มีการวางภาพแนวนอนในส่ือ
โปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ ร้อยละ 94.90 ให้วางกรอบสีโทนอ่อน คือ สีเหลือง หรือสีโทนอ่อน ร้อยละ 
85.72 พ้ืนหลงัสีม่วง และตอ้งการใหมี้การเผยแพร่ส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางการส่งเขา้ไลน์กลุ่มของ
บุคลากรท่ีท างานในศาลากลางเพ่ิมดว้ย เพ่ือไดรั้บทราบเหมือนกนัทุก ร้อยละ 58.16 และใหมี้การท าส าเนาเป็นลกัษณะ
ส่ิงพิมพแ์จกหน่วยงานต่างๆ เพื่อไดรั้บทราบและอ่านยอ้นหลงัดว้ย ร้อยละ 19.39 
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5. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ดา้นรูปแบบ กลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในเร่ืองอกัษรท่ีใชใ้นโปสเตอร์ข่าวเป็นตวัอกัษร Angsana New ทั้งหมด สะดวก
ต่อการอ่าน เป็นตวัอกัษรแบบหัวกลม อ่านง่าย เป็นสากล และภาพแนวนอนมีความสะดวกต่อการอ่านและเต็มจอ 
ภาพถ่ายมีความคมชดั สวยงาม เห็นภาพถ่ายไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่อกัษร Angsana New เป็นรูปแบบ
ตวัอกัษรมาตรฐานมีการใชโ้ดยทัว่ไป อ่านง่าย สบายตา กลุ่มตวัอยา่งมีความคุน้เคยของตวัอกัษรน้ีในโปสเตอร์ข่าวของ
ศาลากลางจังหวดั เพราะเป็นตัวอักษรท่ีอ่านง่าย ท าให้กับบุคลากรเกิดความเข้าใจง่ายเม่ืออ่านโปสเตอร์ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ และภาพแนวนอนท าให้อ่านง่ายดูภาพชดัเจนเต็มจอมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชญาภา    
จงจิตต์ และสุชาติ วิวฒัน์ตระกูล (2539) ท่ีกล่าวว่า ตัวอกัษรและแบบของตวัอักษรเป็นส่ิงส าคญัหลกัส าหรับส่ือ
ส่ิงพิมพ์ เพราะท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารความหมายให้ผูรั้บสามารถรับรู้เน้ือหาในส่ือท่ีน าเสนอได้ และ
รูปแบบของตวัอกัษรแบบหวักลมเป็นแบบอกัษรท่ีอ่านง่ายและเป็นสากล  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวษิณุ 
สุวรรณเพ่ิม (2540) ท่ีกล่าววา่ ลกัษณะของภาพท่ีดีตอ้งส่ือความหมาย และให้สาระแก่ผูอ่้าน โดยท่ีผูอ่้านแทบไม่ตอ้ง
อ่านรายละเอียดมาก ภาพถ่ายดีจะตอ้งมีคุณภาพดี และมีความคมชดั ชดัเจน สวยงามและดึงดูดไดดี้  
 ทศันคติท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ดา้นเน้ือหา กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ในเร่ืองข่าวสารเก่ียวกบัภารกิจของผูว้า่ราชการฯ มีความน่าสนใจต่อการติดตาม ทั้งน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
เห็นดว้ยเพราะข่าวสารท่ีน ามาเสนอนั้นเป็นข่าวสารของผูว้า่ราชการท่ีเกิดข้ึน และทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญั 
และเป็นท่ีรู้จกัของคนทั้งจงัหวดัปทุมธานี ท าให้เกิดการดึงดูดใจของผูอ่้าน อีกทั้งเป็นการตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเองท าให้เกิดการติดตามข่าวสารไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทราบความเคล่ือนไหวขององค์กร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของปรมะ สตะเทวิน (2538) ได้กล่าวว่า ข่าวสารเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อมนุษย ์มนุษยใ์ช้เคร่ืองมือในการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวนัและเป็นขอ้มูลข่าวสารในการวางแผนประกอบการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมปัจจุบนัเป็น
สังคมข่าวสาร ดงันั้นการเปิดรับข่าวสารถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการส่ือสาร กระบวนการถ่ายทอดสารจาก
บุคคลหน่ึงซ่ึงเรียกว่าผูส่้งสารไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ผูรั้บสารโดยผ่านส่ือ ทั้งน้ีส่ือนั้นอาจจะเป็นส่ือมวลชน
หรือส่ือบุคคลก็ได ้โดย Atkin (1973) ไดก้ล่าววา่ บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมากยิง่มีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเขา้ใจใน
สภาพแวดลอ้มและเป็นคนท่ีทันสมยัทันเหตุการณ์กว่าบุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารน้อย  นอกจากน้ี กาญจนา แก้วเทพ 
(2543) ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ ปัจจยัทางดา้นความตอ้งการข่าวสารของบุคคล ท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ข้ึน แต่เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั การเปิดรับ
ข่าวสารจึงเป็นการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารแปลกใหม่หรือข่าวสารท่ีตนเองสนใจ เพ่ือตอ้งการรู้เหตุการณ์ ในการพดูคุย
สนทนา หรือความตอ้งการมีส่วนร่วม ตลอดจนเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจของตนเอง 
 ทศันคติท่ีมีต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ดา้นการเผยแพร่ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด ในเร่ืองการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์เป็นส่ือท่ีสะดวกต่อการใชง้าน ทั้งน้ีผูว้ิจยัเห็นว่า 
การเผยแพร่ข่าวสารผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์เป็นช่องทางท่ีสะดวก รวดเร็ว ไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด สามารถยอ้นกบั
ไปอ่านข่าวเก่าได้ และแสดงความคิดเห็นตอบกลบัได้ทนัที ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวความคิดของ Kotler, Kartaja and 
Setiawan (2016) ไดก้ล่าววา่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือชุมชนออนไลน์เป็นช่องทางการส่ือสารใหม่ท่ีไดรั้บความ
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นิยมมากในปัจจุบัน นักประชาสัมพนัธ์ไดน้ าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาปรับใช้กบัการด าเนินงาน นอกเหนือจาก
วตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้มูล แนวการน ามาใช้ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ การสร้างความสัมพนัธ์และเพ่ิม
ปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึนและอยา่งต่อเน่ือง เครือข่ายสงัคมออนไลน์จึงจดัเป็นช่องทางในการส่ือสารกบั
กลุ่มเป้าหมาย ส าหรับแอพพลิเคชัน่ไลน์ท่ีใชใ้นการส่ือสารภายในองค์กรมกัใชใ้นการส่งขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะ
ขอ้ความสั้นๆ เพราะผูรั้บสารมกัเปิดรับผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชต้วัอกัษร ภาพและสีสนัของภาพเป็นหลกัในการ
สร้างความสนใจ รวมถึงการสร้างความเขา้ใจท่ีมีต่อขอ้มูลท่ีน าเสนอ 
 ความต้องการด้านเน้ือหา พบว่า ตอ้งการให้เพ่ิมเน้ือหาด้านข่าวสารสาระความรู้ทางด้านวนัส าคญัและ
เทศกาลต่าง ๆ แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัปทุมธานีท่ีจะจดักิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมา คือ  เกร็ดความรู้ทั่วไป เช่น 
สุขภาพ การออกก าลงักาย อาหารเคร่ืองด่ืม โรคภยัใกลต้วั ประวติัและบุคคลส าคญั และสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McCombs and Becker (1979) ให้ความเห็นว่าบุคคลเปิดรับข่าวสารเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการ คือ เพื่อตอ้งการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคล่ือนไหวและสังเกตการณ์ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั
จากส่ือมวลชน เพ่ือจะไดรู้้ทนัเหตุการณ์ ทนัสมยั และรู้วา่อะไรเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรรู้ และเพื่อความเพลิดเพลินและผอ่น
คลายอารมณ์ ความตอ้งการดา้นรูปแบบ พบวา่ ตอ้งการให้เพ่ิมรูปภาพประกอบในส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสมัพนัธ์ 4-6 
ภาพ เป็นลกัษณะภาพชุด มีการวางภาพแนวนอน ให้วางกรอบสีโทนอ่อน สีเหลือง หรือสีโทนอ่อน พ้ืนหลงัสีม่วง 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดลกัษณะเฉพาะของแอพพลิเคชัน่ไลน์ ของศุภศิลป์ กลุจิตตเ์จือวงศ์ (2556) กล่าววา่  ลกัษณะเฉพาะ
ของไลน์สามารถส่งรูปสารท่ีมีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกนั (Multi – media) โดยผูส่้งสารสารมารถเลือกสรรสารให้
เหมาะสมกบัรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารได้ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ โปสเตอร์ การส่งลิงค์เพ่ือเช่ือมต่อ
เวบ็ไซต์จากภายนอก คลิปวีดีโอ สต๊ิกเกอร์ ขอ้ความเสียง ฯลฯ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสีของสมเกียรติ ตั้งนโม 
(2552) ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีสีไวว้่า ลกัษณะของวตัถุท่ีกระทบต่อสายตามีผลท าให้เกิดความรู้สึกต่างๆ เช่น สีเยน็ (Cool 
Tone) สีเหลือง เขียวเหลือง เขียวน ้ าเงิน น ้ าเงิน ม่วง ท าให้เกิดความรู้สึกเยน็ สบายตา ส าหรับความตอ้งการดา้นการ
เผยแพร่ พบว่า ต้องการให้มีการส่งไปยงักลุ่มไลน์ของบุคลากรท่ีท างานในศาลากลางเพ่ิมด้วย เพื่อได้รับทราบ
เหมือนกนัทุกคน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554) ส่ือสังคมออนไลน์  เป็นส่ือท่ีผูส่้งสาร
แบ่งปันสารท่ีอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถตอบโตก้นัระหวา่งผูส่้งสารและ
ผูรั้บสารหรือผู ้รับสารด้วยตนเอง และเป็นไปตามท่ีณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2559) ได้กล่าวถึง ส่ือสังคมกับการ
ประชาสัมพนัธ์ว่า เครือข่ายสังคมทางโทรศพัท์มือถือท่ีได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากผูใ้ชท้ั่วโลก คือ ไลน์ โดย
สามารถน ามาใชใ้นการสร้างกลุ่มการส่ือสาร (Group Chat) เพ่ือติดต่อส่ือสารในเฉพาะกลุ่มเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน สาร
จากคนใดคนหน่ึงในกลุ่มจะส่งถึงสมาชิกในกลุ่มไดทุ้กคน ท าให้การติดต่อส่ือสารรวดเร็ว ส่งเสริมความสัมพนัธ์และ
ความใกลชิ้ดของสมาชิกในองคก์ร 
 
6. บทสรุป 
 จากผลการวิจยัสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงคือ หัวหนา้ส่วนราชการ ศาลากลางจงัหวดัปทุมธานีมีทศันคติท่ีมี
ต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ออนไลน์อยู่ระดบัมากท่ีสุดทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นรูปแบบ และดา้นการ
เผยแพร่ โดยกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการให้มีการปรับปรุงส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ดังกล่าวใน
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ประเด็นต่างๆ คือ การเพ่ิมเน้ือหามากข้ึน เช่น ข่าวสารสาระความรู้ทางวนัส าคญั/เทศกาลต่าง ๆ แหล่งท่องเท่ียวใน
จงัหวดัปทุมธานี เกร็ดความรู้ทัว่ไป ตอ้งการภาพข่าวในลกัษณะภาพชุด และให้เผยแพร่ไปยงักลุ่มไลน์ของบุคลากรท่ี
ท างานในศาลากลางดว้ย ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้นวทางในการพฒันารูปแบบข่าวประชาสัมพนัธ์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ของศาลา
กลางจงัหวดัปทุมธานีทั้งดา้นเน้ือหา ดา้นรูปแบบ และดา้นการเผยแพร่ ท าให้ไดแ้นวทางในการพฒันารูปแบบข่าว
ประชาสมัพนัธ์ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัปทุมธานีผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี โดยมี
ประเด็นการปรับปรุงท่ีส าคญั คือ  
 1. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ส่ือโปสเตอร์ข่าว
ประชาสัมพนัธ์โดยส่งเข้าไลน์กลุ่มของบุคลากรท่ีท างานในศาลากลาง นอกจากการส่งเขา้ไลน์กลุ่มหัวหน้าส่วน
ราชการแลว้ เพ่ือให้บุคลากรไดรั้บข่าวสารเหมือนกบัสมาชิกหัวหนา้ส่วนทุกคน ดงันั้น ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ควรโพสต์
ส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสมัพนัธ์ในไลน์กลุ่มบุคลากรทุกคร้ังท่ีมีการส่งในไลน์กลุ่มหวัหนา้ส่วนราชการ เพ่ือท่ีจะไดรั้บ
ข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
 2. จากผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสมัพนัธ์ในดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัการ
พาดหัวข่าวสามารถส่ือไดใ้จความและดึงดูดความน่าสนใจ ดงันั้น ควรพิจารณาในการพาดหัวข่าวมีความสั้น กระชบั
ไดใ้จความส าคญัซ่ึงจะท าใหข้่าวสารมีความน่าสนใจต่อการอ่าน และสร้างความพอใจท่ีมีต่อเน้ือหาข่าวสารนั้นได ้

 3. จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการเพ่ิมเน้ือหาส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ ในเร่ือง
ข่าวสารสาระความรู้ทางวนัส าคญั/เทศกาลต่างๆ แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัปทุมธานีท่ีจะจดักิจกรรมข้ึนให้บุคลากร
ไดรั้บทราบ ดงันั้น นอกจากจะมีข่าวสารเก่ียวกบัผูว้า่ราชการแลว้ ควรมีการเพ่ิมข่าวสารอ่ืนๆ เกร็ดความรู้ ให้บุคลากร
ไดรั้บทราบมากยิง่ข้ึน 

 4. จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการให้วางกรอบสีโทนอ่อน สีเหลือง (แบบเดิม) ในส่ือโปสเตอร์
ข่าวประชาสัมพนัธ์ และตอ้งการให้มีรูปแบบพ้ืนหลงั สีม่วง (แบบเดิม) เพราะเน่ืองจากสีม่วงเป็นสีเอกลกัษณ์ของ
ส านักงานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงทางส านักงานจึงไดค้งไว้ เน่ืองจากเป็นสีโทนเยน็ (Cool Tone) เช่น สี
เหลือง เขียวเหลือง เขียวน ้ าเงิน น ้ าเงิน ม่วง ท าใหเ้กิดความรู้สึกเยน็และสบายตา 

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ือง “การพฒันารูปแบบข่าวประชาสัมพนัธ์ผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์
ของศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี” ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาในประเด็น การวิเคราะห์เน้ือหาข่าว
ประชาสมัพนัธ์ท่ีอยูใ่นส่ือโปสเตอร์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ เพ่ือน าผลจากการวจิยัมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเน้ือหา
ของข่าวประชาสัมพนัธ์ของศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการใชป้ระโยชน์ในการ
ท างานของหวัหนา้ส่วนราชการต่อไป 

 2. ในกรณีส านกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัปทุมธานีมีการพฒันาการเผยแพร่ส่ือโปสเตอร์ขา่วประชาสมัพนัธ์
ผ่านไลน์กบับุคลากรกลุ่มอ่ืนๆ เช่น บุคลากรประจ าศาลากลางจงัหวดั ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษากบั
บุคลากรเพ่ิม เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของส่ือโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพนัธ์ผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของศาลากลาง
จงัหวดัปทุมธานี 
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7. กติตกิรรมประกาศ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณา จากผูศ้าสตราจารย ์ดร.สรพงษ์  วงศ์ธีระธรณ์  อาจารยค์มศร 
สนองคุณ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต และคุณวีระพงษ ์
ไวทยวงศ์สกุล หัวหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัปทุมธานี ท่ีไดเ้สียสละเวลาให้ค  าปรึกษา
ค าแนะน า พร้อมกบัแนวทางในการพฒันาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง จึงท าให้งานวิจยั
เสร็จสมบูรณ์  
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