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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องทัศนคติและความต้องการของบุคลากรที่ มีต่อสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ของศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 105 ชุด ภายหลังจาก
คัดแยกมีแบบสอบถามที่ใช้ได้ จานวน 98 ชุด คิด 93.33 และใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี รองลงมา คือ 31-35 ปี และ35-40 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี รองลงมา คือ สู งกว่าปริ ญญาตรี และปวช./ปวส. และต่ ากว่าปริ ญญาตรี และมีระยะเวลาในการทางานที่
ศาลากลางจังหวัด ปทุ ม ธานี 6-10 ปี รองลงมา คื อ 1-5 และ 11-15 ปี ตามล าดับ ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ สื่ อ โปสเตอร์ ข่ าว
ประชาสัมพัน ธ์ของศาลากลาง จังหวัดปทุ ม ธานี ภาพรวมเห็ นด้วยอยู่ในระดับมากที่ สุด ในด้านรู ป แบบ ด้านการ
เผยแพร่ และด้านเนื้อหา ตามลาดับดังนี้ คือ ด้านรู ปแบบโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า
เห็ นด้วยเรื่ องอักษรที่ ใช้ในโปสเตอร์ ข่าวเป็ น Angsana New ทั้งหมดสะดวกต่อการอ่าน และภาพแนวนอนมี ความ
สะดวกต่อการอ่านและเต็มจอ รองลงมา คือ การใช้สีเหลืองในส่วนล่างของโปสเตอร์ ข่าวโดยออกแบบให้ตดั กับสี ม่วง
เพื่อเพิม่ ความโดดเด่น และสามารถแสดงฉบับปี และการเผยแพร่ ได้ชดั เจนและการจัดวางตาแหน่งของตราสัญลักษณ์
ของสานักงานประชาสัมพันธ์และตราสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี มีความชัดเจน และทาให้โปสเตอร์ ข่าวมีความ
น่าเชื่อถือ ตามลาดับ สาหรับด้านการเผยแพร่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า เห็ นด้วย
เรื่ องการเผยแพร่ ข่าวเป็ นประจา ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ มีความต่อเนื่ องในการรับข่าวสาร และการเผยแพร่ ข่าวสารที่มี
จานวน 3-4 ข่าว/วัน เพียงพอต่อการติดตามข่าวสาร รองลงมา คือ การเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์เป็ นสื่ อที่ สะดวกต่อการใช้งาน และสมาชิกที่ อยู่ในกลุ่มไลน์ “หัวหน้าส่ วนราชการ” ครอบคลุมทุกส่ วนราชการ
ของจังหวัดปทุมธานี ตามลาดับ และด้านเนื้อหาโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า เห็นด้วย
ในเรื่ องข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของผูว้ า่ ราชการฯ มีความน่าสนใจต่อการติดตาม รองลงมา คือ ภาพถ่ายที่นามาประกอบ
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มีความน่าสนใจและสามารถนาเสนอเรื่ องราวได้ดีกว่าตัวหนังสื อได้อย่างชัดเจน และข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของผูว้ า่
ราชการฯ ทาให้เข้าใจการทางานของผูว้ า่ ราชการมากขึ้น ตามลาดับ
ด้านความต้องการ พบว่า ต้องการให้เพิ่มเนื้ อหาด้านข่าวสารสาระความรู ้ทาง ด้านวันสาคัญ/เทศกาลต่างๆ
แหล่งท่องเที่ ยวในจังหวัดปทุมธานี ที่จะจัดกิจกรรมขึ้นให้บุคลากรได้รับทราบ รองลงมา คือ เกร็ ดความรู ้ทวั่ ไป และ
ข่าวสารภารกิจของผูว้ า่ ราชการฯ และกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างต้องการเพิ่มรู ปภาพประกอบ 4 - 6 รู ป ให้มี
รู ป แบบของภาพประกอบโปสเตอร์ ประชาสัมพัน ธ์แบบภาพถ่าย และวางภาพแนวนอน ให้วางกรอบสี โทนอ่อน
สี เหลือง ให้มีลกั ษณะภาพชุด พื้นหลังสี ม่วง ซึ่งคือรู ปแบบเดิมที่ดาเนินการอยูแ่ ล้ว
คำสำคัญ: ข่ าวประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นไลน์

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 3135 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. บทนา
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ทางานร่ วมกัน
โดยมี ผูว้ ่าราชการฯ ทาหน้าที่ เป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริ ห าร และคอยดู แลประชาชนเข้ามาติ ดต่ อและร้ องทุ กข์ สาหรั บ
สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานี เป็ นหน่วยงานหนึ่งของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ทาหน้าที่ประสานเชื่ อม
สัมพันธภาพ และความใจระหว่างศาลากลางกับประชาชน และทางานร่ วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน
มีภารกิ จในการประชาสัมพันธ์บอกข้อมูลข่าวสาร กิ จกรรมร่ วมกันต่างๆ ของทางศาลากลางจังหวัดปทุ มธานี ไปยัง
ประชาชน และมีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอก โดยการประชาสัมพันธ์ภายในของศาลากลางจังหวัด
ปทุ มธานี น้ ัน จะอาศัยสื่ อต่างๆ เช่ น สื่ อโปสเตอร์ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ เมล์ (E-mail) สื่ อเฟซบุ๊ก (Facebook) วารสาร
ข่าวสารปทุมธานี และบอร์ ดประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ มีวตั ถุประสงค์ในการบอกกล่าวชี้ แจงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ให้กบั บุคลากรในศาลากลางจังหวัดได้รับทราบ ซึ่ งสื่ อประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่ สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด
ปทุมธานี ใช้ คือ สื่ อออนไลน์เพราะเป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
ต่างๆ ได้ ใช้งบประมาณในการดาเนิ นการต่ า สามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรง มี ความสะดวกรวดเร็ ว และ
สามารถตอบรับข้อคิดเห็นต่างๆจากกลุ่มเป้ าหมายได้ดว้ ย (เมธา สิ นประกอบ, ผูช้ านาญการประชาสัมพันธ์ สานักงาน
จังหวัดปทุมธานี, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2560)
สาหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานี
ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการแจ้งข่าวสาร โครงการต่างๆ ให้บุคลากรภายในศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานีทราบ เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าในการปฏิบตั ิงานภายในศาลากลางจังหวัดปทุมธานีได้ง่ายขึ้น และ
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ ที่ทางศาลากลางจังหวัดปทุมธานีตอ้ งการนาเสนอ มีกลุ่มเป้ าหมาย คือ หัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัดศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ด้านเนื้ อหาที่นาเสนอผ่านสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานี ได้มี
เนื้อหา ดังนี้ คือ 1) ข่าวเกี่ยวกับผูว้ า่ ราชการฯ ลงพื้นที่ทาภารกิจต่าง ๆ พบปะกับประชาชนในจังหวัดปทุมธานี รายการ
บันทึ กเทปผูว้ า่ พบประชาชน การประชุมในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บุคลากรทราบถึงการดาเนิ นงานของ
หน่ วยงานอื่น ๆ ในศาลากลางจังหวัดปทุ มธานี และ 2) กิ จกรรม/โครงการที่ เกี่ ยวข้องกับจังหวัดปทุมธานี เช่น งาน
เทศกาล วันสาคัญของทางศาสนา พิธีเปิ ดงาน เป็ นต้น เพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบถึงความเป็ นไปของหน่วยงานและฝ่ าย
อื่นๆ ในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ไปร่ วมจัดกิจกรรมนอกสถานที่ และมีลกั ษณะของเนื้ อหาข่าวที่เป็ นการเขียน
สรุ ปข่าวสั้นๆ เพื่อให้ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจในเนื้ อหาได้ในระยะเวลาสั้นๆ โดยรู ปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ เป็ นแบบ
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ออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คือ การพาดหัวข่าวและเนื้ อหาข่าว โดยสื่ อ
โปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งชิ้นจะเพียงหนึ่งข่าวท่านั้น
ด้านการออกแบบสื่ อ โปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพัน ธ์ สานักงานประชาสัม พัน ธ์จังหวัด ปทุ มธานี ทางฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ซ่ ึงเป็ นผูร้ ับผิดชอบได้มีการให้ความสาคัญในเรื่ องการออกแบบ เพราะ
เป็ นสื่ อกลางที่จะให้ขอ้ มูลข่าวสารได้ง่าย สะดวกรวดเร็ ว สามารถอ่านข่าวสารย้อนหลังได้ ลักษณะการออกแบบสื่ อ
โปสเตอร์ ใช้ชื่อว่า “สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานี ” มีโลโก้อยูส่ องด้าน ด้านซ้าย คือ ตราสัญลักษณ์ของ
สานักงานประชาสัมพันธ์ ด้านขวามือ คือ ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี จะใช้อกั ษรเป็ น Angsana New ขนาด 16
และใช้ตวั อักษรสี ดา ส่ วนที่ สอง คือ ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์เป็ นภาพสี ประมาณ 5–6 ภาพต่อ 1 ข่าว การ
ออกแบบสื่ อโปสเตอร์จะใช้พ้นื หลังเป็ นสี ม่วง ซึ่งเป็ นสี ของกรมประชาสัมพันธ์ และใช้สีเหลืองบริ เวณส่วนล่างของสื่ อ
โปสเตอร์ โดยออกแบบให้ตดั กับสี ม่วงเพื่อเพิ่มความโดดเด่น มีขอ้ ความแสดงลาดับฉบับของสื่ อโปสเตอร์ ข่าว และปี
พุทธศักราช ประจาฉบับที่ เผยแพร่ ขนาดของสื่ อโปสเตอร์ ข่าวมีขนาดความกว้าง 21.59 ซม. ความสู ง 6.63 ซม. และ
กาหนดให้มีรูปแบบเป็ นแนวนอน

รูปที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ ไลน์

ด้านการเผยแพร่ สื่อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ได้มีการเผยแพร่ ข่าวสารเป็ นประจาทุกวันทาการ (วันจันทร์
ถึงวันศุกร์ ) ซึ่งในแต่ละวันจะมีการเผยแพร่ ข่าวประมาณ 3-4 ข่าว โดยได้มีการส่ งสื่ อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์เป็ น
ไฟล์ภาพ (ไฟล์ .jpg) ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ไปยังกลุ่มสมาชิกชื่อว่า “หัวหน้าส่วนราชการ” ประกอบด้วยหัวหน้าส่ วน
ต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี จานวน 109 คน ซึ่งเป็ นบุคลากรระดับหัวหน้าที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
20 หน่วยงาน ได้แก่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด รวมถึงหัวหน้า
ส่วนราชการของกระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบงานในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี ซึ่งการส่งข้อมูลผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์
เป็ นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสารรวมถึงได้มีการแสดงความคิดได้ทนั ที เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่
ไม่ตอ้ งใช้ค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ คื อ ได้เผยแพร่ ข่าวสาร กิ จกรรมที่ สามารถท า
ร่ วมกันได้ตลอดเวลา เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารระหว่างศาลากลางจังหวัด
กับ หั วหน้าส่ ว นราชการ ให้ รั บ ทราบความเคลื่ อ นไหว เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้าใจร่ ว มกัน เกี่ ย วกับ นโยบายแนวทาง
ดาเนินงานของศาลากลางจังหวัดปทุมธานีอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่างๆ
จากที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั ได้ฝึกปฏิบตั ิงานในสานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานี ได้มีส่วนร่ วมในการผลิต
สื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์น้ ี และยังไม่มีการสารวจหรื อวิจยั เกี่ยวกับสื่ อดังกล่าวมาก่อน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
สนใจในการศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติและความต้องการของบุคลากรที่มีต่อสื่ อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ของศาลากลาง
จัง หวัด ปทุ ม ธานี ” เพื่ อ น าผลการจากการศึ ก ษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง สื่ อ โปสเตอร์ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรของศาลากลางจังหวัดดปทุมธานี มาก
ยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อสื่ อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ของศากลางจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้องการของของบุ ค ลากรที่ มี ต่อ สื่ อโปสเตอร์ ข่ าวประชาสัม พัน ธ์ข องศากลางจังหวัด
ปทุมธานี
3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรที่อยูใ่ นกลุ่มแอพพลิเคชัน่ ไลน์ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีชื่อ
กลุ่มว่า “หัวหน้าส่วนราชการ” ซึ่งมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 109 คน (ฝ่ ายสานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดปทุมธานี, 2560)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Sampling) คือ
บุคลากรที่อยูใ่ นกลุ่มแอพพลิเคชัน่ ไลน์ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีชื่อกลุ่มว่า “หัวหน้าส่วนราชการ” ยกเว้น
หัวหน้าส่ วนประชาสัมพันธ์ สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานี และผูว้ ่าราชการจังหวัดปทุ มธานี รองผูว้ ่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มีจานวน 105 คน
สาหรับเครื่ องมือในการทาแบบสอบถาม ได้แบ่งคาถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อสื่ อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ 3 ความต้องการของบุคลากรที่มีต่อสื่ อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ทั้ง นี้ ผู ้วิ จัย ได้ท าการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กับ บุ ค ลากรในฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ส านั ก งาน
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานี เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในแต่ละด้านคาถามนั้นมีความเหมาะสมหรื อไม่ จากนั้น
นามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมแล้วจึงนามาใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นกลุ่มแอพพลิเคชัน่ ไลน์ของศาลากลางจังหวัด
ปทุมธานี โดยมีชื่อกลุ่มว่า “หัวหน้าส่ วนราชการ” จากนั้นนามาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4. ผลการวิจยั
ข้อ มู ล ทั่ว ไป พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิ ง มี อ ายุ 26-30 ปี มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 41.84
รองลงมา คือ 31-34 ปี ร้อยละ 27.55 และ 35- 40 ปี ร้อยละ 17.35 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 75.51
รองลงมา คือ สู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 18.37 และปวช./ปวส. และต่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 3.06 และมีระยะเวลาใน
การทางานที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 6- 10 ปี มากที่สุด ร้อยละ 42.86 รองลงมา คือ 1- 5 ร้อยละ 32.65 และ 11- 15 ปี
ร้อยละ 15.31 ตามลาดับ
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ด้านรู ปแบบโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด ด้วยค่าเฉลี่ ย 4.60 เมื่ อพิ จารณาในละเอี ยด พบว่า ในเรื่ องอักษรที่ ใช้ในโปสเตอร์ ข่าวเป็ น Angsana New
ทั้งหมดสะดวกต่อการอ่าน และภาพแนวนอนมีความสะดวกต่อการอ่านและเต็มจอ รองลงมา คือ การใช้สีเหลืองใน
ส่ วนล่างของโปสเตอร์ ข่าวโดยออกแบบให้ตดั กับสี ม่วงเพื่อเพิ่มความโดดเด่น ด้วยค่าเฉลี่ย 4.66 และสามารถแสดง
ฉบับปี และการเผยแพร่ ได้ชดั เจน เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.65
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ด้านเนื้ อหาโดยรวมเห็นด้วยอยูใ่ น
ระดับ มากที่ สุด ด้วยค่าเฉลี่ ย 4.58 เมื่ อพิจารณาในละเอี ยด พบว่า ข่าวสารเกี่ ยวกับภารกิ จของผูว้ ่าราชการฯ มี ค วาม
น่าสนใจต่อการติดตาม ด้วยค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมา คือ ภาพถ่ายที่นามาประกอบมีความน่าสนใจและสามารถนาเสนอ
เรื่ องราวได้ดีกว่าตัวหนังสื อได้อย่างชัดเจน เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.67 และข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ
ของผูว้ ่าราชการฯ ท าให้เข้าใจการท างานของผูว้ ่าราชการมากขึ้ น เห็ น ด้วยอยู่ในระดับ มากที่ สุด ด้วยค่าเฉลี่ ย 4.65
ตามลาดับ
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ด้านการเผยแพร่ โดยรวมเห็นด้วย
อยูใ่ นระดับมากที่ สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.60 เมื่อพิจารณาในละเอียด พบว่า การเผยแพร่ ข่าวเป็ นประจาทุกวันจันทร์ ถึงวัน
ศุ กร์ มีค วามต่อเนื่ องในการรั บข่าวสาร และ การเผยแพร่ ข่าวสารที่ มี จานวน 3-4 ข่าว / วัน เพียงพอต่อการติ ดตาม
ข่าวสาร ด้วยค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน คื อ 4.71 รองลงมา คื อ การเผยแพร่ ข่าวสารที่ มีจานวน 3-4 ข่าวต่อวัน เพี ยงพอต่อการ
ติดตามข่าวสารด้วยค่าเฉลี่ย 4.62 และการเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ ไลน์เป็ นสื่ อที่สะดวกต่อการใช้
งานเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.61
กลุ่มตัวอย่างต้องการให้เพิ่ มเนื้ อหาด้านข่าวสารสาระความรู ้ ทางด้านวัน สาคัญ และเทศกาลต่าง ๆ แหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ที่จะจัดกิจกรรมมากที่ สุด ร้อยละ 29.53 รองลงมา คือ เกร็ ดความรู ้ทวั่ ไป เช่น สุ ขภาพ
การออกกาลังกาย อาหารเครื่ องดื่ม โรคภัยใกล้ตวั ประวัติและบุคคลสาคัญ และสถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้น ร้อยละ 24.87
ต้อ งการให้ เพิ่ ม รู ป ภาพประกอบในสื่ อ โปสเตอร์ ข่ าวประชาสัม พัน ธ์ 4-6 ภาพ ร้ อ ยละ 78.57 เป็ นลักษณะภาพชุ ด
ประกอบสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์เป็ นแบบภาพถ่าย ร้อยละ 100 ให้มีการวางภาพแนวนอนในสื่ อ
โปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ร้อยละ 94.90 ให้วางกรอบสี โทนอ่อน คื อ สี เหลือง หรื อสี โทนอ่อน ร้อยละ
85.72 พื้นหลังสี ม่วง และต้องการให้มีการเผยแพร่ สื่อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางการส่งเข้าไลน์กลุ่มของ
บุคลากรที่ทางานในศาลากลางเพิ่มด้วย เพื่อได้รับทราบเหมือนกันทุก ร้อยละ 58.16 และให้มีการทาสาเนาเป็ นลักษณะ
สิ่ งพิมพ์แจกหน่วยงานต่างๆ เพื่อได้รับทราบและอ่านย้อนหลังด้วย ร้อยละ 19.39
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5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ดา้ นรู ปแบบ กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ในเรื่ องอักษรที่ใช้ในโปสเตอร์ข่าวเป็ นตัวอักษร Angsana New ทั้งหมด สะดวก
ต่อการอ่าน เป็ นตัวอักษรแบบหัวกลม อ่านง่าย เป็ นสากล และภาพแนวนอนมีความสะดวกต่อการอ่านและเต็มจอ
ภาพถ่ายมีความคมชัด สวยงาม เห็นภาพถ่ายได้อย่างชัดเจน ซึ่งผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าอักษร Angsana New เป็ นรู ปแบบ
ตัวอักษรมาตรฐานมีการใช้โดยทัว่ ไป อ่านง่าย สบายตา กลุ่มตัวอย่างมีความคุน้ เคยของตัวอักษรนี้ในโปสเตอร์ข่าวของ
ศาลากลางจัง หวัด เพราะเป็ นตัว อัก ษรที่ อ่ า นง่ า ย ท าให้ กับ บุ ค ลากรเกิ ด ความเข้า ใจง่ า ยเมื่ อ อ่ า นโปสเตอร์ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ และภาพแนวนอนทาให้อ่านง่ายดูภาพชัดเจนเต็มจอมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของชญาภา
จงจิ ต ต์ และสุ ชาติ วิวฒั น์ต ระกูล (2539) ที่ ก ล่าวว่า ตัวอัก ษรและแบบของตัวอักษรเป็ นสิ่ งสาคัญ หลัก สาหรั บ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ เพราะทาหน้าที่ เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารความหมายให้ผูร้ ับสามารถรับรู ้เนื้ อหาในสื่ อที่ นาเสนอได้ และ
รู ปแบบของตัวอักษรแบบหัวกลมเป็ นแบบอักษรที่อ่านง่ายและเป็ นสากล นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของวิษณุ
สุ วรรณเพิ่ม (2540) ที่กล่าวว่า ลักษณะของภาพที่ ดีตอ้ งสื่ อความหมาย และให้สาระแก่ผอู ้ ่าน โดยที่ผูอ้ ่านแทบไม่ตอ้ ง
อ่านรายละเอียดมาก ภาพถ่ายดีจะต้องมีคุณภาพดี และมีความคมชัด ชัดเจน สวยงามและดึงดูดได้ดี
ทัศนคติที่มีต่อสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ดา้ นเนื้ อหา กลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ในเรื่ องข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของผูว้ า่ ราชการฯ มีความน่าสนใจต่อการติดตาม ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เห็ นว่า กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยเพราะข่าวสารที่นามาเสนอนั้นเป็ นข่าวสารของผูว้ า่ ราชการที่เกิดขึ้น และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็ นบุคคลสาคัญ
และเป็ นที่รู้จกั ของคนทั้งจังหวัดปทุมธานี ทาให้เกิดการดึงดูดใจของผูอ้ ่าน อีกทั้งเป็ นการตอบสนองความต้องการของ
ตนเองทาให้เกิ ดการติดตามข่าวสารได้อย่างต่อเนื่ องและทราบความเคลื่อนไหวขององค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของปรมะ สตะเทวิน (2538) ได้ก ล่ าวว่า ข่ าวสารเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ ต่ อ มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ใช้เครื่ อ งมื อ ในการสนทนาใน
ชีวิตประจาวันและเป็ นข้อมูลข่าวสารในการวางแผนประกอบการตัดสิ นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปั จจุบนั เป็ น
สังคมข่าวสาร ดังนั้นการเปิ ดรับข่าวสารถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการสื่ อสาร กระบวนการถ่ายทอดสารจาก
บุคคลหนึ่ งซึ่ งเรี ยกว่าผูส้ ่ งสารไปยังบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ งเรี ยกว่าผูร้ ับสารโดยผ่านสื่ อ ทั้งนี้ สื่อนั้นอาจจะเป็ นสื่ อมวลชน
หรื อสื่ อบุคคลก็ได้ โดย Atkin (1973) ได้กล่าวว่า บุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารมากยิง่ มีหูตากว้างไกล มีความรู ้ความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมและเป็ นคนที่ ทัน สมัยทันเหตุการณ์ กว่าบุ คคลที่ เปิ ดรับข่าวสารน้อย นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ
(2543) ยังได้กล่าวอีกว่า ปั จจัยทางด้านความต้องการข่าวสารของบุคคล ทาให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ขึ้น แต่เนื่ องจากบุคคลทุกคนมีความเป็ นปั จเจกบุคคล ทาให้เกิดความต้องการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน การเปิ ดรับ
ข่าวสารจึงเป็ นการแสวงหาข้อมูลข่าวสารแปลกใหม่หรื อข่าวสารที่ตนเองสนใจ เพื่อต้องการรู ้เหตุการณ์ ในการพูดคุย
สนทนา หรื อความต้องการมีส่วนร่ วม ตลอดจนเป็ นเครื่ องช่วยในการตัดสิ นใจของตนเอง
ทัศนคติที่มีต่อสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ดา้ นการเผยแพร่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยมาก
ที่สุด ในเรื่ องการเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์เป็ นสื่ อที่สะดวกต่อการใช้งาน ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั เห็นว่า
การเผยแพร่ ข่าวสารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์เป็ นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ ว ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถย้อนกับ
ไปอ่านข่าวเก่ าได้ และแสดงความคิดเห็ นตอบกลับได้ทนั ที ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิ ดของ Kotler, Kartaja and
Setiawan (2016) ได้กล่าวว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หรื อชุมชนออนไลน์เป็ นช่องทางการสื่ อสารใหม่ที่ได้รับความ
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นิ ยมมากในปั จจุบัน นักประชาสัมพันธ์ได้นาเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาปรับใช้กบั การดาเนิ นงาน นอกเหนื อจาก
วัต ถุป ระสงค์ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล แนวการนามาใช้ที่ สาคัญ อี ก ประการหนึ่ งคื อ การสร้ างความสัม พัน ธ์และเพิ่ ม
ปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายให้มากขึ้นและอย่างต่อเนื่ อง เครื อข่ายสังคมออนไลน์จึงจัดเป็ นช่องทางในการสื่ อสารกับ
กลุ่มเป้ าหมาย สาหรับแอพพลิเคชัน่ ไลน์ที่ใช้ในการสื่ อสารภายในองค์กรมักใช้ในการส่ งข้อมูลข่าวสารในลักษณะ
ข้อความสั้นๆ เพราะผูร้ ับสารมักเปิ ดรับผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้ตวั อักษร ภาพและสี สนั ของภาพเป็ นหลักในการ
สร้างความสนใจ รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่มีต่อข้อมูลที่นาเสนอ
ความต้องการด้านเนื้ อหา พบว่า ต้อ งการให้เพิ่ ม เนื้ อ หาด้านข่าวสารสาระความรู ้ ท างด้านวัน ส าคัญ และ
เทศกาลต่าง ๆ แหล่งท่ องเที่ ยวในจังหวัดปทุ มธานี ที่จะจัดกิ จกรรมมากที่ สุด รองลงมา คื อ เกร็ ดความรู ้ทั่วไป เช่ น
สุ ขภาพ การออกกาลังกาย อาหารเครื่ องดื่ม โรคภัยใกล้ตวั ประวัติและบุคคลสาคัญ และสถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ McCombs and Becker (1979) ให้ความเห็ นว่าบุคคลเปิ ดรับข่าวสารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ คือ เพื่อต้องการรู ้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและสังเกตการณ์สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
จากสื่ อมวลชน เพื่อจะได้รู้ทนั เหตุการณ์ ทันสมัย และรู ้วา่ อะไรเป็ นสิ่ งสาคัญที่ควรรู ้ และเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อน
คลายอารมณ์ ความต้องการด้านรู ปแบบ พบว่า ต้องการให้เพิ่มรู ปภาพประกอบในสื่ อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ 4-6
ภาพ เป็ นลักษณะภาพชุด มีการวางภาพแนวนอน ให้วางกรอบสี โทนอ่อน สี เหลือง หรื อสี โทนอ่อน พื้นหลังสี ม่วง
สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะเฉพาะของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ของศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะ
ของไลน์สามารถส่งรู ปสารที่มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน (Multi – media) โดยผูส้ ่งสารสารมารถเลือกสรรสารให้
เหมาะสมกับรู ปแบบและกลุ่มเป้ าหมายในการสื่ อสารได้ เช่น ข้อความ รู ปภาพ โปสเตอร์ การส่ งลิงค์เพื่อเชื่ อมต่อ
เว็บไซต์จากภายนอก คลิปวีดีโอ สติ๊กเกอร์ ข้อความเสี ยง ฯลฯ อีกทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎี สีของสมเกี ยรติ ตั้งนโม
(2552) ที่ กล่าวถึงทฤษฎี สีไว้ว่า ลักษณะของวัตถุที่กระทบต่อสายตามีผลทาให้เกิ ดความรู ้สึกต่างๆ เช่น สี เย็น (Cool
Tone) สี เหลือง เขียวเหลือง เขียวน้ าเงิน น้ าเงิน ม่วง ทาให้เกิ ดความรู ้สึกเย็น สบายตา สาหรับความต้องการด้านการ
เผยแพร่ พบว่า ต้อ งการให้มี ก ารส่ ง ไปยังกลุ่ ม ไลน์ ข องบุ ค ลากรที่ ท างานในศาลากลางเพิ่ ม ด้วย เพื่ อ ได้รั บ ทราบ
เหมือนกันทุกคน และสอดคล้องกับแนวคิดของพิชิต วิจิตรบุ ญยรักษ์ (2554) สื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นสื่ อที่ ผูส้ ่ งสาร
แบ่งปั นสารที่ อยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ ไปยังผูร้ ับสารผ่านเครื อข่ายออนไลน์ โดยสามารถตอบโต้กนั ระหว่างผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ั บ สารหรื อ ผู ้รั บ สารด้วยตนเอง และเป็ นไปตามที่ ณั ฏ ฐ์ ชุ ด า วิ จิ ต รจามรี (2559) ได้ก ล่ า วถึ ง สื่ อ สั ง คมกับ การ
ประชาสัมพันธ์ว่า เครื อข่ายสังคมทางโทรศัพท์มือถือที่ ได้รับความนิ ยมอย่างรวดเร็ วจากผูใ้ ช้ทั่วโลก คือ ไลน์ โดย
สามารถนามาใช้ในการสร้างกลุ่มการสื่ อสาร (Group Chat) เพื่อติดต่อสื่ อสารในเฉพาะกลุ่มเพื่อน เพื่อนร่ วมงาน สาร
จากคนใดคนหนึ่ งในกลุ่มจะส่งถึงสมาชิกในกลุ่มได้ทุกคน ทาให้การติดต่อสื่ อสารรวดเร็ ว ส่ งเสริ มความสัมพันธ์และ
ความใกล้ชิดของสมาชิกในองค์กร
6. บทสรุป
จากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งคือ หัวหน้าส่ วนราชการ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี มีทศั นคติที่มี
ต่อสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์อยู่ระดับมากที่ สุดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเนื้ อหา ด้านรู ปแบบ และด้านการ
เผยแพร่ โดยกลุ่ม ตัวอย่างมี ค วามต้องการให้มีการปรั บ ปรุ งสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพัน ธ์ออนไลน์ ดังกล่าวใน
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ประเด็นต่างๆ คือ การเพิ่มเนื้ อหามากขึ้น เช่น ข่าวสารสาระความรู ้ทางวันสาคัญ/เทศกาลต่าง ๆ แหล่งท่ องเที่ ยวใน
จังหวัดปทุมธานี เกร็ ดความรู ้ทวั่ ไป ต้องการภาพข่าวในลักษณะภาพชุด และให้เผยแพร่ ไปยังกลุ่มไลน์ของบุคลากรที่
ทางานในศาลากลางด้วย ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้แนวทางในการพัฒนารู ปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ของศาลา
กลางจังหวัดปทุมธานี ท้ งั ด้านเนื้ อหา ด้านรู ปแบบ และด้านการเผยแพร่ ทาให้ได้แนวทางในการพัฒนารู ปแบบข่าว
ประชาสัมพันธ์สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานีผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมี
ประเด็นการปรับปรุ งที่สาคัญ คือ
1. จากผลการวิ จัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามต้อ งการเพิ่ ม ช่ อ งทางในการเผยแพร่ สื่ อ โปสเตอร์ ข่ า ว
ประชาสัม พัน ธ์โดยส่ งเข้าไลน์กลุ่ม ของบุ คลากรที่ ทางานในศาลากลาง นอกจากการส่ งเข้าไลน์ กลุ่มหัวหน้าส่ วน
ราชการแล้ว เพื่อให้บุคลากรได้รับข่าวสารเหมือนกับสมาชิกหัวหน้าส่ วนทุกคน ดังนั้น ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ควรโพสต์
สื่ อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ่มบุคลากรทุกครั้งที่มีการส่ งในไลน์กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อที่จะได้รับ
ข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึงและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติต่อสื่ อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ในด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการ
พาดหัวข่าวสามารถสื่ อได้ใจความและดึงดูดความน่าสนใจ ดังนั้น ควรพิจารณาในการพาดหัวข่าวมีความสั้น กระชับ
ได้ใจความสาคัญซึ่งจะทาให้ข่าวสารมีความน่าสนใจต่อการอ่าน และสร้างความพอใจที่มีต่อเนื้อหาข่าวสารนั้นได้
3. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความต้องการเพิ่มเนื้ อหาสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ในเรื่ อง
ข่าวสารสาระความรู ้ทางวันสาคัญ/เทศกาลต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ที่จะจัดกิ จกรรมขึ้นให้บุคลากร
ได้รับทราบ ดังนั้น นอกจากจะมีข่าวสารเกี่ยวกับผูว้ า่ ราชการแล้ว ควรมีการเพิม่ ข่าวสารอื่นๆ เกร็ ดความรู ้ ให้บุคลากร
ได้รับทราบมากยิง่ ขึ้น
4. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้วางกรอบสี โทนอ่อน สี เหลือง (แบบเดิม) ในสื่ อโปสเตอร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ และต้องการให้มีรูปแบบพื้นหลัง สี ม่วง (แบบเดิ ม) เพราะเนื่ องจากสี ม่วงเป็ นสี เอกลักษณ์ ของ
สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานี ซึ่ งทางสานักงานจึ งได้คงไว้ เนื่ องจากเป็ นสี โทนเย็น (Cool Tone) เช่น สี
เหลือง เขียวเหลือง เขียวน้ าเงิน น้ าเงิน ม่วง ทาให้เกิดความรู ้สึกเย็นและสบายตา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาในเรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ” ดังนั้นในการศึ กษาวิจยั ครั้งต่อไปจึงควรศึกษาในประเด็น การวิเคราะห์เนื้ อหาข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่อยูใ่ นสื่ อโปสเตอร์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ เพื่อนาผลจากการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งเนื้อหา
ของข่าวประชาสัมพันธ์ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้ประโยชน์ในการ
ทางานของหัวหน้าส่วนราชการต่อไป
2. ในกรณี สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานีมีการพัฒนาการเผยแพร่ สื่อโปสเตอร์ขา่ วประชาสัมพันธ์
ผ่านไลน์กบั บุ คลากรกลุ่มอื่นๆ เช่น บุคลากรประจาศาลากลางจังหวัด ดังนั้นการศึ กษาวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึ กษากับ
บุคลากรเพิ่ม เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ผลของสื่ อโปสเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ของศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี
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7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครั้งนี้ เสร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุ ณา จากผูศ้ าสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ อาจารย์คมศร
สนองคุณ อาจารย์ประจาหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต และคุ ณ วีระพงษ์
ไวทยวงศ์สกุล หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปทุมธานี ที่ได้เสี ยสละเวลาให้คาปรึ กษา
คาแนะนา พร้อมกับแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดียิ่ง จึงทาให้งานวิจยั
เสร็ จสมบูรณ์
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