บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งกระบวนการผลิ ตและเผยแพร่ สื่ อออนไลน์ เพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์
กิจกรรมพิเศษของบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560 ผูศ้ ึกษาได้ทา
การเรี ย นรู้ ก ารท างานจริ ง และ ฝึ กฝนในเรื่ องของการผลิ ตและเผยแพร่ สื่ อออนไลน์เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษของบริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และเพื่อเป็ น
การศึกษากระบวนการผลิ ตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิ บตั ิ งานในครั้ งนี้ ทาให้ทราบถึ ง
กระบวนการทางานด้านการผลิตสื่ อ ดังนี้
4.1 ขั้นตอนก่อนการผลิตสื่ อประชาสั มพันธ์ (Pre-Production)
โดยมีแนวคิดในการผลิตและเผยแพร่ สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษใน
ขั้นตอนนี้ คือจุดเริ่ มต้นของการทางานควรมีการวางแผนเตรี ยมงานไว้โดยมี รายละเอี ยดขั้นตอน
วิธีการทางานอย่างชัดเจนเพราะจะทาให้การทางานในขั้นตอนอื่น ๆ สะดวกรวดเร็ วลดปั ญหาต่าง ๆ
ได้เป็ นอย่างดีโดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์
- เพื่อทาให้การเผยแพร่ สื่อข้อมูลขององค์กรเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น และ จะ
ทาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
2. กาหนดเป้ าหมาย
- ผูท้ ี่เป็ นสมาชิกใน Line LPN FanClub
3. ระยะเวลาการทางาน
- ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 23 มิถุนายน 2560
4. กาหนดวิธีการทางาน
- ขั้นตอนการวางแผน
- หาข้อมูลเตรี ยมเนื้อหา
- ร่ างรู ปแบบของงาน
- จัดรู ปแบบกระดาษ
- ออกแบบพื้นหลัง
- จัดรู ปแบบของข้อความ
- ใส่ ลูกเล่น (Effect)
- จัดวางให้เหมาะสม
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- การสร้าง Google form
- การตรวจสอบสื่ อกิจกรรมพิเศษ
- การเผยแพร่ สื่อกิจกรรมพิเศษ
- ประเมินผล
5. กาหนดผูร้ ับผิดชอบ
- นาย อิทธิพร ก่อวาณิ ชกุล เจ้าหน้าที่ฝึกงาน รับผิดชอบผลิตและเผยแพร่ สื่อ
ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ
6. กาหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย
- 8,000 บาท
4.1.1 ขั้นตอนการวางแผน (Planning)
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการวางแผนการทางานโดยมีการวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงซึ่ งเป็ น
ผูจ้ ดั ทาหน้าที่ในการผลิตและเผยแพร่ สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษขององค์กร
(ตามรู ป ที่ 4.1) ได้มอบหมายงานพร้ อมกาหนดวัตถุ ประสงค์ของกลุ่ ม เป้ าหมาย ในการสื่ อสาร
กิจกรรมพิเศษครั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์คือ ต้องการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารดังย่าน เกษตร-งาม
วงศ์วาน เนื่องจากบริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้มีการเปิ ดตัวคอนโด The
Selected เกษตร-งามวงศ์ว าน By LPN จึง ได้มีก ารผลิ ต สื ่ อ กิ จ กรรมพิเ ศษขึ้ น เพื ่อ เป็ นการ
ประชาสัม พันธ์ถึง ความน่ า อาศัย ของคอนโดย่าน เกษตร-งามวงศ์วาน ให้กลุ่มเป้ าหมายรับรู้และ
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และได้ทาการผลิตและเผยแพร่ สื่อออนไลน์
เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษขององค์กรทั้งหมด 3 สื่ อ ได้แก่ 1.กิ จกรรมจิ๊กซอว์ที่หายไป
2. กิ จกรรมแอลพีเอ็นอยู่ไหน 3. กิ จกรรมรู ้ หรื อไม่ว่าข้อใดบ้างพบได้ใน The Selected KasetNgamwongwan by LPN
4.1.2 หาข้อมูล / เตรี ยมเนื้ อหา
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึก ษาข้อ มูล ของร้ านอาหารดัง ย่าน เกษตร-งามวงศ์วาน และ
ติดต่อร้ านอาหารที่จะร่ วมกิ จกรรมในครั้ งนี้ ซ่ ึ งได้แก่ร้าน Fuel in the blank , Treat Cafe &
Hang Out และร้า น Sweet December โดยกล่า วถึ ง เนื้ อ หาในกิ จ กรรมคือ การร่ ว มโหวต
ร้า นอาหารดัง ย่า น เกษตร-งามวงศ์ว าน เพื ่อ เป็ นการโปรโมทร้า นอาหารและสามารถสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรกับร้ านอาหารรวมถึ งกลุ่มเป้ าหมายขององค์กร จึงได้รับการตอบรับ
เป็ นอย่างดี
นอกจากนั้ น ผู จ้ ดั ท าย งั ท าการศึก ษาข้อ มูล โดยการศึก ษาถึง สถานที ่แ ละ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของคอนโด The Selected เกษตร-งามวงศ์วาน By LPN (ตามรู ปที่ 4.2) เพื่อ
เป็ นการทาความรู ้ จกั และเข้าถึ งกิ จกรรมในครั้งนี้ หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้วเราจึงทา
การผลิตและเผยแพร่ สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษในขั้นตอนต่อไป
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รู ปที่ 4.1 ภาพการวางแผนผลิตสื่ อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ

รู ปที่ 4.2 ภาพการศึกษาข้องมูลคอนโด The Selected เกษตร-งามวงศ์วาน
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4.2 ขั้นตอนระหว่างการผลิตสื่ อประชาสั มพันธ์
เมื่อถึ งขั้นตอนนี้ คือการนาแผนที่คิดไว้มาปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ เป็ นรู ปธรรม อาจจะไม่
ตรงตามแผนที่ คิ ด ไว้ท้ ัง หมดแต่ ก็ ต้อ งพยายามเดิ น ตามแผนให้ ชัด มากที่ เ พื่ อ ให้ ก ารท างานมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ในการผลิตนั้นควรเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับการผลิต
สื่ อประชาสัมพันธ์
4.2.1 ร่ างรู ปแบบของงาน
ก่อนจะเริ่ ม ทาการผลิตและเผยแพร่ สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
พิเศษ เราจะมีก ารร่ า งรู ป แบบของสื่ อที่เราต้องการจะผลิ ตลงในกระดาษก่อน โดยการกาหนด
ต าแหน่ ง ของเนื้ อ หา รู ป ภาพ ของรางวัล ต่า ง ๆ รวมถึ ง ชื ่ อ ขององค์ก รให้อ ยู ่ใ นต าแหน่ ง ที่
เหมาะสมจึงง่ายต่อการลงมือผลิ ตจริ ง เพราะจะทาให้เราทราบตาแหน่ งที่เราได้ต้ งั เอาไว้เพื่อให้
การทางานทาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

รู ปที่ 4.3 ทาการร่ างรู ปแบบของงานก่อนที่จะทาการผลิตสื่ อออนไลน์กิจกรรมพิเศษ
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4.2.2 จัดรู ปแบบกระดาษ
เปิ ดโปรแกรม Photoshop ขึ้ นมา ทาการตั้งค่าหน้ากระดาษสาหรับการผลิตสื่ อ
กิจกรรมพิเศษ โดยคลิกที่ File > New > Preset > Custom > Width และ Height ปรับเป็ น 1040
pixels > Resolution เปลี่ยนจาก 300 เป็ น 70 ( pixel/inch ) > คลิก OK (ตามรู ปที่ 4.4)
ผูจ้ ัดท ามี ค วามจาเป็ นที่ จ ะต้อ งตั้ง ค่ า กระดาษตามที่ ไ ด้ก าหนดเอาไว้เพราะสื่ อ
กิจกรรมพิเศษที่ผลิตขึ้นจะเผยแพร่ ผา่ นช่องทาง Line application ของทางองค์กรได้แก่ Line LPN
FanClub ซึ่ งเป็ นขนาดรู ปภาพที่เหมาะสมและสวยงามเหมาะกับสื่ อที่ใช้ในการเผยแพร่ เมื่อกด OK
เสร็ จแล้วจะได้เป็ นภาพสี่ เหลี่ยมสี ขาว (ตามรู ปที่ 4.5)

รู ปที่ 4.4 การตั้งค่าหน้ากระดาษสาหรับการผลิตสื่ อออนไลน์

รู ปที่ 4.5 กระดาษรู ปภาพที่ปรับขนาดไซต์ที่ต้ งั ไว้
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4.2.3 ออกแบบพื้นหลัง
หลัง จากที่ เราได้ต้ งั ค่ า กระดาษเรี ย บร้ อยแล้ว เราก็ จะมาทาการใส่ ภาพพื้ นหลัง
เพื่อให้สื่อออนไลน์ของเรานั้นมี ความสวยงามและน่ าสนใจ โดยพื้นหลังที่ ใช้คือภาพของไม้ที่มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับกิ จกรรมที่ จะร่ วมผลิ ตขึ้ นคื อ การร่ ว มโหวตร้ า นอาหารดัง ย่า น
เกษตร-งามวงศ์วาน ได้แก่ ร้าน Fuel in the blank , Treat Cafe & Hang Out และร้าน Sweet
December ภายในร้านมีการตกแต่งด้วยต้นไม้ที่สวยงาม ดังนั้นเราจึงใช้ภาพพื้นหลังเป็ นภาพไม้ที่มี
ความทันสมัยเพราะเป็ นภาพที่สอดคล้องกับสื่ อออนไลน์ของเรา (ตามรู ปที่ 4.6)

รู ปที่ 4.6 ภาพพื้นหลังสาหรับการผลิตสื่ อออนไลน์กิจกรรมพิเศษ
4.2.4 จัดรู ปแบบของรู ปภาพ (Images)
หลังจากที่เราได้ใส่ ภาพพื้นหลังให้กบั สื่ อออนไลน์ที่ได้ต้ งั ค่าไว้เรี ยบร้อยแล้ว เราก็
จึงเริ่ มวางภาพที่เราได้เตรี ยมเอาไว้คือ รู ปภาพร้านอาหารทั้งสามร้านที่ร่วมกิจกรรมวิธีการใส่ ภาพลง
ในสื่ อออนไลน์คือเราจะทาการเปิ ดภาพที่เราต้องการขึ้ นมา และ จากนั้นให้เราเลื อกที่ เครื่ องมื อ
Move tool ในการลากภาพที่เรานามาไปยังตาแหน่งที่เราได้วางแผนหรื อตั้งเอาไว้พร้ อมจัดขนาด
รู ปภาพให้มีความเหมาะสม สวยงาม โดยการปรับขนาดของรู ปภาพมีวิธีคือกด Ctrl+T เพื่อปรับ
ขนาดรู ปภาพให้มีความเหมาะสมกับตาแหน่งที่ต้ งั เอาไว้ (ตามรู ปที่ 4.7)
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รู ปที่ 4.7 ส่ วนของพื้นหลังหลังจากการใส่ ภาพ
4.2.5 จัดรู ปแบบของข้อความ
หลังจากที่เราได้วางรู ปภาพตามที่เราต้องการเรี ยบร้อยแล้วเราก็ทาการวางข้อความ
หรื อเนื้อหากิจกรรมที่เราได้วางแผนเอาไว้ในขั้นตอนการร่ างรู ปแบบของงาน โดยเราจะใช้เครื่ องมือ
Horizontal Type Tool ในการสร้างกล่องข้อความ โดยเราเลือกใช้ Font TH Sarabun PSK ซึ่ งเป็ น
ตัวอักษรภาษาไทยที่มีความเหมาะสมและเป็ นทางการอ่านง่ าย และ สบายตาเมื่อจัดวางข้อความ
เรี ยบร้อยแล้วจะได้ ตามรู ปที่ 4.8

รู ปที่ 4.8 ส่ วนของเนื้ อหาหลังจากวางข้อความ
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4.2.6 ใส่ ลูกเล่น (Effect)
หลังจากที่เราวางข้อความพร้ อมใส่ รูปภาพประกอบเรี ยบร้ อยแล้วเราจึงมาทาการ
ใส่ เอฟเฟคให้กบั รู ปภาพและตัวอักษรให้มีความสวยงามมีลูกเล่นที่แปลกตาเพิ่มมากขึ้น
วิธีการใส่ เงา (Drop Shadow) ให้ตวั อักษรและรู ปภาพ สามารถทาได้โดยคลิกไปที่
Layer ของภาพหรื อข้อความที่เราต้องการจะใส่ เอฟเฟค แล้วคลิกที่ปุ่ม fx ด้านล่ าง เลื อก Drop
Shadow (ตามรู ปที่ 4.9) เพื่อใส่ เงาให้กบั รู ปภาพหรื อตัวอักษร จะปรากฏกล่องข้อความ (ตามรู ปที่
4.10) ให้เราปรับค่าตามที่ตอ้ งการเพื่อใส่ เงาให้กบั ตัวอักษรตามต้องการ เมื่อปรับค่าเสร็ จให้คลิกปุ่ ม
OK จะเป็ นการใส่ เงาให้กบั รู ปภาพและตัวอักษร
วิธีการใส่ เส้นขอบรอบตัวอักษร (Stroke) จากกล่องข้อความที่ปรากฏในรู ปที่ 4.10
ให้สังเกตด้านซ้ายมือจะมีคาว่า Stroke ให้คลิกเข้าไปจะปรากฏกล่องข้อความ (ตามรู ปที่4.11) ให้
ปรับค่าตามที่ตอ้ งการ เช่น ความหนาของขอบ ขนาดความเบลอเป็ นต้นคลิกปุ่ ม OK จะได้เส้นขอบ
รอบรู ปภาพเมื่อใส่ เอฟเฟค Drop Shadow และ Stroke ให้กบั รู ปภาพตัวอักษรเสร็ จจะได้ชิ้นงาน
(ตามรู ปที่ 4.12)

รู ปที่ 4.9 คลิกที่รูปภาพที่เราจะทาการใส่ เอฟเฟคแล้วคลิกตามลูกศร
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รู ปที่ 4.10 หน้าต่างของฟังชัน่ การใส่ เงาให้ตวั อักษร

รู ปที่ 4.11 หน้าต่างของฟังชัน่ การใส่ เส้นขอบให้กบั รู ปภาพ

รู ปที่ 4.12 ชิ้นงานที่ผา่ นการใส่ รูปภาพตัวอักษรและเอฟเฟคเรี ยบร้อยแล้ว
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4.2.7 จัดวางให้เหมาะสม
หลังจากที่เราทาการทาการผลิตสื่ อออนไลน์กิจกรรมพิเศษเสร็ จสิ้ น ให้ราทาการจัด
วางรู ปภาพและข้อความที่ เราทาไว้ให้มีความเหมาะสม ไม่คลาดเคลื่ อนและปรั บแต่งขนาดของ
รู ปภาพให้มีขนาดที่เหมาสม จากนั้นกดบันทึกโดยการไปที่ File > Save as > ตั้งชื่ อชิ้ นงาน >
Format เลือกเปลี่ ยนเป็ น JPEG > คลิกที่ปุ่ม OK จะเป็ นการบันทึกเป็ นรู ปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการ
เผยแพร่ สื่อออนไลน์กิจกรรมพิเศษ

รู ปที่ 4.13 ชิ้นงานที่ผา่ นการใส่ รูปภาพ ตัวอักษรและเอฟเฟคเรี ยบร้อยแล้ว

34

4.2.8 การสร้าง Google Form
หลังจากที่เราทาการผลิตสื่ อออนไลน์กิจกรรมพิเศษเสร็ จสิ้ นแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่
จะต้องทาคือ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์เราจะเลือกใช้แอพสร้างแบบฟอร์ ม Google Form ใน
การสร้ างแบบสอบถามของกิ จกรรมที่เราทาคือ กิ จกรรมร่ วมโหวตร้ านอาหารดังย่าน เกษตร-งาม
วงศ์วาน โดยขั้นตอนแรกในการเข้าเว็บไซต์ในการสร้างแบบสอบถามสามารถทาได้โดยลงชื่ อเข้า
ใช้ Google account เมื่อลงชื่อเข้าใช้เรี ยบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ช่องตัวเลือก และ คลิกที่ตวั เลือกไดรฟ์
(ตามรู ปที่4.14) เมื่อเราเข้าไดรฟ์ ของเราแล้วให้เลื อกที่ตวั เลื อกใหม่ และ คลิ กที่ตวั เลือก Google
Form (ตามรู ปที่ 4.15)
หลังจากที่เราคลิกที่ Google Form เรี ยบร้อยแล้วให้เราทาการใส่ ชื่อกิจกรรมและ
ข้อความเชิญชวนร่ วมกิจกรรรมลุน้ รับรางวัลต่าง ๆ ให้เรี ยบร้อยและทาการใส่ คาถามโดยการคลิกที่
ตัวเลือกเพิ่มคาถามและให้ใส่ คาถามที่เราได้ต้ งั เอาไว้ พร้อมกับคลิกที่ตวั เลือกเพิ่มคาตอบโดยคลิกที่
เพิ่ม ” อื่นๆ ” นอกจากนั้นเรายังสามารถใส่ รูปภาพประกอบคาตอบได้อีกด้วย (ตามรู ปที่ 4.16)
หลังจากที่เราใส่ คาถามและคาตอบเสร็ จแล้วให้เราคลิกไปที่ตวั เลือกในช่องสี่ เหลี่ยมด้านขวามือที่คา
ว่า “ เพิ่มส่ วน ” เพื่อไปยังส่ วนที่ 2 ของแบบสอบถามในส่ วนที่ 2 นี้ จะเป็ นการใส่ ชื่อ-ที่อยู่ สาหรับ
การจัดส่ งของรางวัลต่าง ๆ ที่ได้ต้ งั เอาไว้ในกิจกรรมรวมถึ งสอบถามช่ องทางการเข้าร่ วมกิ จกรรม
กับองค์กร เมื่อใส่ ขอ้ มูลในส่ วนที่ 2 เสร็ จ (ตามรู ปที่ 4.17) ให้เรากดเพิ่มส่ วนที่ 3 ซึ่ งเป็ นส่ วนสุ ดท้าย
จะเป็ นการกล่าวขอบคุณผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมกับองค์กร (ตามรู ปที่ 4.18)

รู ปที่ 4.14 ภาพการเลือกที่ตวั เลือกไดรฟ์
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รู ปที่ 4.15 ภาพการเลือกที่ตวั เลือก Google Form

รู ปที่ 4.16 ภาพ Google Form หลังจากใส่ ขอ้ ความและรู ปภาพ
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รู ปที่ 4.17 ภาพ Google Form ส่ วนที่ 2 หลังจากใส่ ขอ้ ความ

รู ปที่ 4.18 ภาพ Google Form ส่ วนที่ 3 หลังจากใส่ ขอ้ ความ
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4.2.9 ตรวจสอบสื่ อออนไลน์
หลังจากที่เราผลิตสื่ อออนไลน์กิจกรรมพิเศษและสร้างแบบสอบถามโดยใช้แอพสร้าง
แบบฟอร์ ม Google form เสร็ จสิ้ นแล้วเราจะต้องทาการตรวจสอบสื่ อออนไลน์กิจกรรมพิเศษ (ตาม
รู ปที่ 4.19) และจึงทาการส่ งให้พนักงานที่ปรึ กษาที่ทาหน้าที่จดั ทาการผลิตและเผยแพร่ สื่อออนไลน์
เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษเป็ นผูต้ รวจสอบและพนักงานพี่เลี้ ยงจะเป็ นผูท้ ี่ทาการใส่ ลิ้ง
การทาแบบสอบถาม Google form ที่เราได้สร้างขึ้นลงในภาพสื่ อออนไลน์กิจกรรมพิเศษที่เราได้
สร้าง โดยเข้าที่ Line Application ขององค์กรคือ Line LPN FanClub และทาการสร้างริ ช คอน
เทนต์และทาการสร้างบอร์ ดแคชโดยการเลือกภาพที่เราสร้างสื่ อออนไลน์กิจกรรมพิเศษขึ้นและทา
การใส่ ลิ้ ง Google form ในช่ อง URL แล้วกดบันทึ ก เราจึ ง ได้ภาพสื่ อออนไลน์กิจกรรมพิเศษที่
สมาชิกสามารถเข้าไปทากิจกรรมกิจกรรมพิเศษขององค์กรได้

รู ปที่ 4.19 ภาพตรวจสอบสื่ อออนไลน์
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4.2.10 สื่ อออนไลน์ที่ผลิตเสร็ จสิ้ นแล้ว
นอกจากกิ จกรรมมาโหวตกันเถอะแล้วภายในระยะเวลาที่ ทางานตั้งแต่วนั ที่ 15
พฤษภาคม 2560 ถึ ง 23 มิถุนายน 2560 ยังมี สื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ ผลิ ตอี ก 3 อย่าง ซึ่ งได้แก่ 1.กิ จ
กรรมจิ๊กซอว์ที่หายไป (ตามรู ปที่ 4.20) 2.กิ จกรรมแอลพีเอ็นอยู่ไหน (ตามรู ปที่ 4.21) 3.กิ จกรรม
รู ้ หรื อไม่ว่าข้อใดบ้างพบได้ใน The Selected Kaset-Ngamwongwan by LPN (ตามรู ปที่ 4.22)

รู ปที่ 4.20 ภาพการออกแบบกิจกรรม ”จิ๊กซอว์ที่หายไป”
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รู ปที่ 4.21 ภาพการออกแบบกิจกรรม ”แอลพีเอ็นอยู่ไหน”

รู ปที่ 4.22 ภาพการออกแบบกิจกรรม ”รู ้ หรื อไม่ว่าข้อใดบ้างพบได้ใน
The Selected Kaset-Ngamwongwan by LPN”
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4.3 ขั้นตอนหลังการผลิตสื่ อประชาสั มพันธ์ (Post-Production)
4.3.1 เผยแพร่ สื่อออนไลน์
หลังจากที่เราดาเนิ นการผลิ ตสื่ อออนไลน์และผ่านการตรวจสอบจากพนักงานพี่
เลี้ยงผูท้ ี่ทาหน้าที่จดั ทาการผลิตและเผยแพร่ สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษเสร็ จ
สิ้ น แล้ว พนัก งานที่ ป รึ ก ษาจะเป็ นผูเ้ ผยแพร่ สื่ อ ออนไลน์ กิ จ กรรมพิ เ ศษของเราผ่ า นทาง Line
Application ขององค์กรคือ Line LPN FanClub (ตามรู ปที่ 4.23) เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมสื่ อ
ออนไลน์กิจกรรมพิเศษเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์และยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อองค์กรได้อีกด้วย และ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่โชคดีจะได้รับรางวัลที่องค์ได้ต้ งั ไว้
หลังจากประกาศรายชื่อผูโ้ ชคดี (ตามรู ปที่ 4.24)

รู ปที่ 4.23 ภาพการเผยแพร่ สื่อออนไลน์ทาง Line ขององค์กร
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รู ปที่ 4.24 ภาพการประกาศรายชื่อผูโ้ ชคดีที่เข้าร่ วมกิจกรรมพิเศษทาง Line ขององค์กร
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4.3.2 การประเมินผล
ในการจัดทาโครงงานสหกิ จในครั้งนี้ จะมีการประเมินผล 2 รู ปแบบ ได้แก่ การ
ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามจากพนักงานในแผนกประชาสัมพันธ์ และ การประเมินผลจาก
จานวนผูท้ ี่เข้าร่ วมสื่ อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ
4.3.2.1 การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
การประเมิ น ผลใช้ วิ ธี การแจกแบบสอบถามให้ ก ั บ พนั ก งานในแผนก
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสารวจความพึงพอใจต่อการผลิตสื่ อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
พิเศษโดยจะประกอบไปด้วย
ระดับความพึงพอใจในการผลิตสื่ อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ
โดยมีการแบ่งระดับดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
สาหรับการวัดตัวแปรเกี่ยวกับความพึงพอใจในการการผลิตสื่ อออนไลน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ ซึ่ งแบ่งคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หัวข้อที่สอบถามมี ดังนี้
1. ความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดองค์กร
2. ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม
3. โครงสร้างการผลิตสื่ อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษมีความ
สมบูรณ์ แบบ
4. บรรลุวตั ถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้
5. การผลิตสื่ อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กร
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ประเด็นความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

1. ความถูกต้องครบถ้วนของของ 3.7
รายละเอียดองค์กร
(37)
2. ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม
3.5
(35)
3. โครงสร้างการผลิตสื่ อ
3.3
ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (33)
กิจกรรมพิเศษ มีความสมบูรณ์
4. บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
4
(40)
5. การผลิ ตสื่ อออนไลน์เพื่อการ 4
ประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรมพิ เ ศษ (40)
เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด

0.3
(3)
0.5
(5)
0.5
(5)

ค่าเฉลี่ย

แปลความ

0

0

0

4.92

มากที่สุด

0

0

0

4.87

มากที่สุด

0.2
(2)

0

0

4.77

มากที่สุด

0

0

0

0

5.00

มากที่สุด

0

0

0

0

5.00

มากที่สุด

4.91
5.00
4.77

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการผลิตสื่ อออนไลน์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษโดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 เท่ากับ เห็นด้วยอย่างยิง่
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 เท่ากับเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 เท่ากับเฉยๆ
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 เท่ากับไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 เท่ากับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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จากตารางที่ 4.1 ความพึงพอใจที่มีต่อการผลิตสื่ อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
พิเศษพบว่า ความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดองค์กร มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.92 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยูใ่ นระดับมากที่สุด โครงสร้างการผลิตสื่ อ
ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษมีความสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 อยูใ่ นระดับ
มากที่ สุ ด บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้มีค่ า เฉลี่ ยเท่ ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ที่ ม ากที่ สุ ด การผลิ ตสื่ อ
ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยูใ่ น
ระดับที่มากที่สุด และ ค่าฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.91 อยูใ่ นระดับมากที่สุด.
4.3.2.2 การประเมินจากจานวนผูท้ ี่เข้าร่ วมสื่ อออนไลน์
การประเมินผลจากจานวนผูท้ ี่เข้าร่ วมสื่ อออนไลน์ โดยจะมีการตรวจสอบจานวน
ผูท้ ี่เข้าร่ วมสื่ อออนไลน์ผ่านทางแบบสอบถามที่สร้ างขึ้น Google form สามารถบอกได้ถึงความ
น่าสนใจของสื่ อออนไลน์ที่ได้ผลิตขึ้น (ตามรู ปที่ 4.25)

รู ปที่ 4.25 ภาพจานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสื่ อออนไลน์ขององค์กร

