
การประชาสัมพันธ์ ผ่าน 
Digital signage

ชาญณรงค์ เผือกพูลผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ
นางสาววาทินี เขมากโรทัย บรรณารักษ์ ช านาญการ

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=_mOK_k73n7c&feature=youtu.be


สถิติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทโปสเตอร์เมื่อปี 2561
จ านวน 400 แผ่นต่อเดือน หรือ 4800 แผ่นต่อปี โดยแบ่งตามขนาดของกระดาษได้ดังนี้ 

1. กระดาษขนาด A4 จ านวน 4 แผ่นต่อเรื่อง / 100 แผ่นต่อเดือน / 1200 แผ่นต่อปี
2. กระดาษขนาด A3 จ านวน 10 แผ่นต่อเรื่อง / 250 แผ่นต่อเดือน / 3000 แผ่นต่อปี
3. กระดาษขนาด A2 จ านวน 2 แผ่นต่อเรื่อง / 50 แผ่นต่อเดือน / 600 แผ่นต่อปี 



ปัญหาที่พบในการประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์

- มีการใช้บุคลากรเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน โดยเฉพาะการไปติดตั้ง
โปสเตอร์ตามป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มากกว่า 1 คน

- ใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ เป็นจ านวนมากในการผลิตโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์

ด้านทรัพยากร01

- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทันที หากต้องการแก้ไขข้อมูลต้อง
พิมพ์โปสเตอร์ใหม่เท่านั้น 

- ใช้เวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนค่อนข้างมาก

ด้านวิธีการด าเนินงาน02

- มีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ป้ายโปสเตอร์สแตนด์

ด้านงบประมาณ03



แนวทางการแก้ไข

ดิจิตอล (Digital) ไซเนจ (Signage)
(Digital Signage) สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมการ

ท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรูปแบบการ
แสดงผลในรูปแบบภาพและเสียงท าให้ สร้างความสนใจจาก
กลุ่มเป้าหมาย และมีความหลากหลายในการสร้างรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์



เป้าหมาย
1. ลดต้นทุนในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ทั้งในเรื่อง
ของคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และกระบวนการ
ด าเนินงาน
2. พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจและ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการปัจจุบัน



ข้อแตกต่างในการพัฒนาเอง
งบประมาณการจัดจ้างพัฒนาระบบ
รายการ ราคา (บาท)

พั ฒ น า ร ะ บ บ สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการใช้งาน
จอภาพได้ 22 เครื่อง

200,000

จอโทรทัศน์อัจฉริยะ ขนาด 32 นิ้ว 
จ านวน 22 เครื่อง

(เนื่องจากได้รับ
งบประมาณแผ่นดิน ปี 

2559)

งบประมาณการพัฒนาระบบขึ้นเอง

รายการ ราคา (บาท)

อุ ปกรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ร ะบบ เค รื อข่ า ย 
(Router) จ านวน   6 เครื่อง

3,600

จอโทรทัศน์อัจฉริยะ ขนาด 32 นิ้ว 
จ านวน 22 เครื่อง

(เนื่องจากได้รับ
งบประมาณแผ่นดิน ปี 

2559)



สรุปผลที่ได้

เลือกพัฒนาเอง
เนื่องจากค่าระบบที่ต้องซื้อ 
ราคาสูง

หาวิธีท างานร่วมกัน
อบรม หาแนวทางในการ
ปฎิบัติงาน

1. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ



ระบบที่พัฒนา
เราเลือกใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้ว และสามารถใช้ได้เพียงต่อ
การใช้งานประชาสัมพันธ์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงระบบ Windows OS 7 – 10
2. จอประชาสัมพันธ์
3. อุปกรณ์เชื่อมต่อ และกระจายสัญญาณ



Smart TV 
• เชื่อมต่อ WIFI ได้
• เชื่อมต่อ สายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตได้ RJ 45

Computer
• Windows OS
• เชื่อมต่อ สายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตได้ RJ 45

Router
• เชื่อมต่อ WIFI ได้
• เชื่อมต่อ สายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตได้ RJ 45

อุปกรณ์ที่ใช้



ระบบที่ใช้ควบคุม
Windows Media Player เป็น Server DLNA (Digital Living Network Alliance )

การตั้งค่า PC เพื่อรองรับ DLNA

https://helpguide.sony.net/has/mhc-v77dw/v1/th/contents/TP0001220848.html


•Digital media servers (DMS) 
เป็น Server สามารถแชร์ไฟล์ต่างๆให้เครื่องอื่นๆมาดึงไฟล์ไปใช้ได้

•Digital media players (DMP)
เป็น Player ดึงไฟล์เครื่องอื่นๆมาใช้อย่างเช่นตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้น

•Digital media controllers (DMC)
เป็นตัวควบคุม ดึงไฟล์จากเครื่องนึง แล้วไปแสดงผลอีกเครื่องนึง

•Digital media renderers (DMR)
เป็นตัวแสดงผล เวลามีตัวอื่นโยนไฟล์มาให้







22 เครื่อง

SOCIAL MEDIA1. ชั้น 1 9 เครื่อง
2. ช้ัน 2 4 เครื่อง
3. ชั้น 3 3 เครื่อง
4. ช้ัน 4 3 เครื่อง
5. ชั้น 5 3 เครื่อง



สรุปผลที่ได้

เวลาการผลิตต่อ
เรื่องควบคุมสื่อได้แบบศูนย์กลาง

สื่อท่ีผลิตเป็นรูปแบบ 
Digital สามารถไปใช้
งานได้หลายท่ี

ดึงดูดความสนใจของ
ผู้เข้าใช้งาน

การท างานมีประสิทธิภาพ
507 นาที

437 นาที

2 คน

1 คน

จ านวนกระดาษต่อปีที่
ลดไป 4,800 แผ่น 

9,971 บาท

งบประมาณซื้อกระดาษและ
หมึกพิมพ์ที่ใช้ต่อปี

0 บาท

4,800 แผ่น

0 แผ่น



การน าไปใช้ประโยชน์
1. การน าระบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนในการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และ
กระบวนการด าเนินงานให้แก่ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการปัจจุบัน
3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาได้ร่วมกันเพิ่ม
สิ น ท รั พ ย์ ป ร ะ เ ภ ท อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ แ ก่ ส า นั ก ห อ ส มุ ด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



จากการศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของห้องสมุดผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์บนจอโทรทัศน์อัจฉริยะภายใน
ส านักหอสมุด จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 921 คน  พบว่า

1.  ผู้ใช้บริการเคยอ่านข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ 
จ านวน 657 คน (ร้อยละ 71.34) และไม่เคยอ่าน จ านวน 264 คน (ร้อยละ 
28.66)
2.  ผู้ใช้บริการที่เคยอ่านข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ มี
ความต้องการให้มีเสียงประกอบ จ านวน 380 คน (ร้อยละ 57.80) และไม่
ต้องการให้มีเสียงประกอบ จ านวน 277 คน (ร้อยละ 42.2) 
3. ผู้ใช้บริการที่เคยอ่านข่าวสารผ่านส่ือประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ และ
ต้องการให้มีเสียงประกอบ มีความต้องการให้มีเสียงบรรยายประกอบ
ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์มากที่สุด จ านวน 184 คน (ร้อยละ 48.42) 
รองลงมา คือ เสียงดนตรีบรรเลง  139 คน (ร้อยละ 36.58) และเสียงดนตรี
มีเนื้อร้องประกอบ จ านวน 57 คน (ร้อยละ 15.00) ตามล าดับ



จากการศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของห้องสมุดผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์บนจอโทรทัศน์อัจฉริยะภายใน
ส านักหอสมุด จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 921 คน  พบว่า

4. ผู้ใช้บริการเฉพาะที่เคยอ่านข่าวสารบนจอโทรทัศน์อัจฉริยะภายใน
ส านักหอสมุด จ านวน 657 คน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการส่ือสารผ่านส่ือประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์บนจอโทรทัศน์
อัจฉริยะภายในส านักหอสมุดในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.11) 
5. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในหัวข้อ “ข้อมูลเป็นปัจจุบันและทัน
ต่อเหตุการณ์” ซึ่งอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือหัวข้อ “ข้อมูล
มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ” อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.25) และหัวข้อ 
“ภาษาที่ใช้ส่ือเข้าใจง่าย” อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.14)



การจัดการความรู:้ ระบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

การก าหนด
องค์ความรู้

การสร้างองค์
ความรู้

การใช้ความรู้
การ

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

การจัดเก็บ
องค์ความรู้

ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ปัญหา
ในการท างานประชาสัมพันธ์

จากการศึกษาค้นคว้า หา
วิธีการท่ีเหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์

การน าไปปฏิบัติจริง เพื่อหา
จุดแข็ง จุดด้อย และพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีสุด

มีการถ่ายทอดความรู้ไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานจริงด้วยวิธีการ
สอนงานและมอบหมายให้
ปฏิบัติจริง

มีการจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ใน
คลังความรู้ดิจิทัล มก. เพ่ือเป็น
องค์ความรู้ท่ีสามารถสืบค้นและ
ศึกษาค้นคว้าได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา โดย
สามารถดูข้อมูลได้ที่ URL: 
http://kukr2.lib.ku.ac.th/kuk
r_es/kukr/search_detail/res
ult/20006747





Thank You 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


