บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “การผลิตการ์ ตูนสองมิติสาหรบการสอนความรู ้ทางการแพทย์
สาหรบนกศึกษา และบุคคลทว่ ไป” เป็ นสื่ อที่ใช้เพื่อการเผยแพร่ ความรู ้ให้ประชาชนได้มีความรู ้
ความเข้าใจ ในโครงงานดงกล่าว โดยหลกในการทาโครงงาน ได้อิงแนวคิด และ ทฤษฎีดงต่อไปนี้
• แนวคิดทว่ ไปเกี่ยวกบการทาสื่ อการ์ตูน
• แนวคิดทว่ ไปเกี่ยวกบการประชาสมพนธ์
• วิธีการเล่าเรื่ องของสื่ อวีดีทศน์
• ทฤษฎีการสื่ อสาร
•
2.1 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับการทาสื่ อการ์ ตูน
เกษมา จงสู งเนิ น1 ( 2533 : 17 ) ได้มอบความหมายเอาไว้ว่า “การ์ ตูน คือ ภาพวาดแทน
สญลกษณ์ที่แสดงออกมาซึ่งความตลกขบขน หรื อล้อเลียนสงคม ท้ งนี้ อาจเกินเลยไปจากความเป็ น
จริ ง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์หรื อแสดงแนวคิดต่างๆ”
โดยคณะผูจ้ ดทาเลื อกใช้สื่อนี้ เป็ นรู ปแบบในการจดทาและนาเสนอผลงานความรู ้ ทาง
การแพทย์ ให้ประชาชนและผูป้ ่ วย มีความรู ้ความเข้าใจและวิธีการดูแลรกษาโรคนี้ได้ อีกท้ งสื่ อนี้ยง
เป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงผูค้ นได้ทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย ทางคณะผูจ้ ดทาจึงได้เลือกใช้สื่อนี้ เพื่อ
เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ ความรู ้น้ ี

1

เกษมา จงสู งเนิน.ผูใ้ ห้แนวคิดเกี่ยวกบการ์ตูน
(สื บค้นออนไลน์) เข้าถึงจาก:http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pompitrk&month=1210-2007&group=6&gblog=1
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2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับการประชาสั มพันธ์ 2
2.2.1 การประชาสั มพันธ์ ท้งั ภายในและภายนอกองค์ กร
การประชาสั มพันธ์ ภายใน
การประชาสมพนธ์ภายใน เป็ นการสร้างความรู ้และ ความเข้าใจ รวมถึงการทางานร่ วมกน
ซึ่งกนและกน ระหว่างคณะผูจ้ ดทาและ กลุ่มบุคคลากรภายใน เพื่อให้เกิดความสามคคีในหน่วยงาน
ซึ่งสึ่ งผลเกื้อกูลซึ่งกนและกน ส่ งผลให้การดาเนินงาน ของสถาบน มีความกลมเกลียวเป็ นหนึ่งเดียว
ในการทางาน เป็ นอย่างดี ซึ่งจะเป็ นกาลงสาคญในการสร้างประสิ ทธิภาพแก่องค์กร
โดยคณะผูจ้ ดทาได้มีก ารศึ กษาหาความรู ้ จากบุคคลากร เพื่อนามาใช้ในงานการ์ ตูนสื่ อ
ความรู ้ทางการแพทย์ ท้ งยงมีการช่วยเหลือจากตวบุคคลากรเองในการช่วยเหลือในส่ วนของข้นตอน
การวางแผนการจดทาการ์ ตูนสื่ อความรู ้ทางการแพทย์ และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อให้ตวผลงานที่
ออกมาน้ นมีความสมบุรณ์ยงิ่ ขึ้น
การประชาสั มพันธ์ ภายนอก
การสร้ างความรู ้ และ ความเข้าใจ อนดี กบประชาชนภายนอก กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ บุคคล
ทว่ ไป และ ประชาชนองค์กรที่สถาบนมีเกี่ยวข้อง เช่น ผูป้ ่ วย ญาติผปู ้ ่ วย หรื อ แม้กระทง่ บุคคลใน
โรงพยาบาล อื่น ๆ ที่ตอ้ งการความรู ้ และ ความเข้าใจในส่ วนนี้ รวมท้ งชุมชน ละแวกใกล้เคียงกน
ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้ เกิดความรู ้ ความเข้าใจในตวสถาบน และ ตวโครงงาน การทา
ประชาสมพนธ์ภายนอก ต้องเกี่ยวกบประชาชนที่มีกลุ่มขนาดใหญ่ หรื อจานวนมาก จึงต้องใช้สื่อใน
การเผยแพร่ เข้ามาช่วยกระจายความรู ้ ความเข้าใจท้ งตวโครงงานและ องค์กร สู่ สาธารณะ ได้แก่
สื่ อออนไลน์ (Multi media) เป็ นต้น ซึ่งปจจุบน องค์การ และ สถาบนต่าง ๆ ก็นิยมใช้สื่อ ออนไลน์
เหล่านี้ช่วยในการประชาสมพนธ์
โดยคณะผูจ้ ดทาก็ได้เลือกช่องทาง สื่ อออนไลน์เป็ นเป้าหมายหลกในการเผยแพร่ คลิป
วีดีโอการ์ตูนสองมิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผปู ้ ่ วยและคนใกล้ชิดอย่างสู งสุ ด

2

บ้านจอมยุทธ. แนวคิดทว่ ไปเกี่ยวกบการประชาสมพนธ์
(สื บค้นออนไลน์) เข้าถึงจาก:http://www.baanjomyut.com/library_3/extension1/public_relations/02.html
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2.3 วิธีการเล่าเรื่ องของสื่ อวีดที ัศน์
จากแนวคิ ด ของ KamolKhampibool3 กล่ า วถึ ง การ การเล่ า เรื่ อ งคื อ การล าด บภาพจาก
ภาพยนต์ที่ถ่ายทาไว้ โดยนาแต่ละฉากมาเรี ยงกนตามโครงเรื่ อง จากน้ นใช้เทคนิคการตดต่อให้ภาพ
และเสี ยงมีความสมพนธ์ต่อเนื่องกน
โดยการทาสื่ อการ์ ตูน คือการลาดบภาพจากการวางแผนการวาด เช่นการวางแผนการเล่า
เรื่ อง และวาดรู ปตามแผนที่ใช้ในการเล่า จากน้ นก็ใช้เทคนิ คในการตดต่อ ให้ภาพ และเสี ยงเพื่อ
การ์ ตูนมีความสมพนธ์ต่อเนื่ องกน สื่ อการ์ ตูน “การผลิตสื่ อการ์ ตูน สองมิติ สื่ อกิ จกรรมการสอน
ความรู ้ทางการแพทย์ สาหรบนกศึกษา และบุคคลทว่ ไป” เป็ นการตดต่อแบบลาดบภาพ คือ การตด
ต่อที่เรี ยงจากแผนภาพที่เรี ยงลาดบไว้ (Story Board) โดยตดตามแผนที่วางไว้นน่ เอง เพื่อให้ได้
เรื่ องราวตามที่ตอ้ งการได้ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสบสนในการรบชม โดยวิธีการดงกล่าวน้ นทาง
คณะผูจ้ ดทาได้นามาใช้ในการทาสื่ อเล่าเรื่ อง เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสบสนว่าคลิปวีดีโอ “การผลิต
สื่ อการ์ ตูนสองมิติ สื่ อกิจกรรมการสอนความรู ้ทางการแพทย์ สาหรบนกศึกษา และบุคคลทว่ ไป”
น้ นจดทาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
โดยที่คณะผูจ้ ดทาได้เลือกวิธีการดงกล่าวเป็ นตวที่คอยเล่าเรื่ อง เพื่อให้ผปู ้ ่ วยที่มีปญหาการ
ทรงตวหรื อคนใกล้ชิดที่ตอ้ งดูแลผูป้ ่ วยได้รู้ถึงวิธีการดูแลรกษาตนเองและคนรอบข้าง
2.4 ทฤษฎีการสื่ อสาร
ทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล (Berlo's)4
ทางคณะผูจ้ ดทาได้ใช้ทฤษฎีของเบอร์ โล(Berlo's) เพื่อให้ผรู ้ บสารเกิดความเข้าใจ และทา
ให้นกศึกษา ประชาชน และผูป้ ่ วย สามารถรบรู ้ถึงวิธีการดูแลรกษาและดูแลผูป้ ่ วย และคนใกล้ชิด
ได้ นอกจากนี้ยงทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และเผยแพร่ ต่อไปยงบุคคลใกล้ชิดอีกด้วย



เดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo's) กล่าวว่าทฤษฎีที่ผสู ้ ่ งจะส่ งสารอย่างไร และผูร้ บจะรบ แปลคว
วามหมาย และมีการโต้ตอบกบสารน้ นอย่างไร ทฤษฏี S M C R ประกอบด้วย
ผูส้ ่ ง (source) ต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกษะความชานาญในการสื่ อสารโดยมีความสามารถใน “การเข้ารหส”
(encode) เนื้ อหาข่าวสาร มีทศนคติที่ดีต่อผูร้ บเพื่อผลในการสื่ อสารมีความรู ้อย่างดีเกี่ยวกบข้อมูล
3

KamolKhampibool.วิธีการเล่าเรื่ องของสื่ อวีดีทศน์
(สื บค้นออนไลน์) เข้าถึงจาก :
https://itguest.blogspot.com/2011/04/01.html?m=1
4
ทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล (berlo's). ผูค้ ิด ทฤษฏี SMCR
(สื บค้นออนไลน์) เข้าถึงจาก : https://www.l3nr.org/posts/539375
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ข่าวสารที่จะส่ ง และควรจะมีความสามารถในการปรบระดบของข้อมูลน้ นให้เหมาะสมและง่ายต่อ
ระดบความรู ้ของผูร้ บ ตลอดจนพื้นฐานทางสงคมและวฒนธรรมที่สอดคล้องกบผูร้ บด้วย
ข้อมูลข่าวสาร (message) เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา สญลกษณ์ และวิธีการส่ งข่าวสาร
ช่องทางในการส่ ง (channel) หมายถึง การที่จะส่ งข่าวสารโดยการให้ผรู ้ บได้รบข่าวสาร ข้อมูลโดย
ผ่านประสานทสมผสท้ ง 5 หรื อเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง คือ การได้ยิน การดู การสมผส การลิ้มรส
หรื อการได้กลิ่น
ผูร้ บ (receiver) ต้องเป็ นผูม้ ีทกษะความชานาญในการสื่ อสารโดยมีความสามารถใน “การถอดรหส”
(decode) สาร เป็ นผูท้ ี่มีทศนคติ ระดบความ และพื้นฐานทางสงคมวฒนธรรม เช่นเดียวหรื อคล้าย
คลงกนกบผูส้ ่ งจึงจะทาให้การสื่ อสารความหมายหรื อการสื่ อสารน้ นได้ผล
ทฤษฏีการสื่ อสารของเบอร์โล (Berlo's) น้ นทางคณะผูจ้ ดทาได้นาทฤษฏีมาใช้ในการ
สื่ อสารเพื่อให้ขอ้ มูลถึงผูร้ บโดยผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์ซ่ ึงเป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึง
ทุกคนได้

