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บทคัดยอ
ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF (Digital Signage System) เปMนระบบที่นํามาใชOเพื่อ
พัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFของสํานักหอสมุดสูQผูOใชOบริการ โดยเปMนการบูรณาการทํางานรQวมกันระหวQาง
ฝWายเทคโนโลยีการศึกษาที่มีหนOาที่ดูแลงานประชาสัมพันธFและฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนOาที่จัดหาและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนใหOการทํางานของฝWายตQางๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น มาชQวยกัน
พัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF ซึ่งทําใหOเกิดชQองทางการประชาสัมพันธFใหมQที่มีความนQาสนใจ ชัดเจน
สวยงาม รวดเร็ว และชQวยใหOผูOใชOบริการเขOาถึงขQาวสารของสํานักหอสมุดไดOงQายยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาชQองทางการ
ประชาสัมพันธFในครั้งนี้ไดOคํานึงถึงการลดตOนทุนในการดําเนินงาน ทั้งในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณF งบประมาณ และ
กระบวนการดําเนินงาน รวมทั้งยังไดOมีการถQายทอดองคFความรูOการใชOงานของระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF
ไปสูQผูOรับผิดชอบโดยตรง คือ จากนักวิชาการคอมพิวเตอรFที่เปMนผูOพัฒนาระบบไปสูQนักวิชาการโสตทัศนศึกษาที่เปMน
ผูOปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลOองกับนโยบายการจัดการความรูOของสํานักหอสมุด ที่มีเปbาหมายเพื่อใหOทุกฝWายงานของ
สํานักหอสมุดมีการใชOการจัดการความรูOมาเปMนเครื่องมือในการพัฒนางาน เกิดคQานิยมการจัดการความรูOแกQบุคลากร
สํานักหอสมุด จนมุQงสูQความสําเร็จอยQางยั่งยืน

คําสําคัญ: การจัดการความรูO, การแลกเปลี่ยนเรียนรูO, การประชาสัมพันธF, ชQองทางประชาสัมพันธF,
สื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF

ABSTRACT
Digital signage system is a system being employed to enhance communication
channels of the library to users. It is a collaboration between Educational Technology division, that
is responsible for public relations, and Information Technology division, that is responsible for
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providing and developing information technology systems to support the work of various divisions,
to order to drive the digital signage system to be the media channel that catches attention, clear,
appealing, right-on-time and help the users to access the library news more easily. This
enhancement of media channels takes the reduction of operating costs into consideration, in terms
of people, materials, budgets, and operational processes. At the same time, the knowledge transfer
of digital signage system management from computer specialist to the audio-visual technical
officer, who is responsible for distribute the media via digital signage channel, is in complied with
knowledge management policy of the library, which aims to employ the knowledge management
as a tool to jobs development and nurture the knowledge management value among library
personnel leading to organization sustainable success.

Keyword: Knowledge Management, Knowledge Sharing, Public Relation, Public Relation channel,
Digital Signage
บทนํา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF ไดOกําหนดวิสัยทัศนFในการบริหารจัดการองคFกรชQวง
ระหวQ า งปo 2561-2565 ไวO วQ า “สํ า นั ก หอสมุ ด เปM น แหลQ ง ความรูO ที่ เ ปM น เลิ ศ สนั บ สนุ น การวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรFสูQสากล” โดยสํานักหอสมุดทําหนOาที่หลักในการใหOบริการทรัพยากรสารสนเทศ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาคOนควOาและเรียนรูOดOวยตนเอง ซึ่งจะเปMนการชQวยสนับสนุนการเรียน การสอน
และการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF ดังนั้นสํานักหอสมุดจึงไดOมีการพัฒนางานดOานการใหOบริการและการจัด
กิจกรรมสQงเสริมการใชOบริการอยQางตQอเนื่อง ทั้งนี้การดําเนินงานตQาง ๆ จะสัมฤทธิ์ผลตามเปbาหมายที่กําหนดไดOนั้น
ตOองมีการประชาสัมพันธFที่ดีเปMนสQวนสนับสนุนที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหOกลุQมเปbาหมายไดOรับทราบและรับรูOวิธีการเขOาถึง
บริการและกิจกรรมของสํานักหอสมุด โดยฝWายเทคโนโลยีการศึกษาไดOรับมอบหมายหนOาที่ในการประชาสัมพันธF
สูQผูOใชOบริการของสํานักหอสมุด
ในแตQล ะเดือนทางฝW ายเทคโนโลยีการศึ กษาจะไดO รับ ขOอมู ลในการจัดทํ าประชาสั มพั นธF จาก
ฝWายตQางๆโดยเฉลี่ยประมาณ 25 เรื่องตQอเดือน ซึ่งเมื่อนําขOอมูลมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธFในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ชQองทางประชาสัมพันธF จะแบQงสื่อประชาสัมพันธFออกเปMน 2 ประเภท ไดOแกQ
1. จัดทําสื่อประเภทไฟลFภาพ ไฟลFวีดิโอ เพื่อนําไปใชOเผยแพรQในชQองทางประชาสัมพันธFประเภท
ออนไลนF ไดOแกQ เว็บไซตF (Website) เฟซบุwก (Facebook) และแอปพลิเคชันไลนF (Line)
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธFประเภทโปสเตอรF เพื่อนําไปใชOเผยแพรQในชQองทางประชาสัมพันธF
ประเภทปbายประชาสัมพันธF ซึ่งอยูQในบริเวณจุดตQาง ๆ ของสํานักหอสมุด เชQน ปbายประชาสัมพันธFในลิฟตFโดยสาร
ปbายประชาสัมพันธFตั้งพื้น ซึ่งมีจํานวน 16 ปbาย และปbายประชาสัมพันธFขนาดใหญQจํานวน 2 ปbาย
ซึ่ ง สถิ ติ ก ารผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธF ป ระเภทโปสเตอรF เ มื่ อ ปo 2561 พบวQ า ในแตQ ล ะเดื อ น
ฝWายเทคโนโลยีการศึกษาจะตOองใชOกระดาษเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธFจํานวน 400 แผQนตQอเดือน หรือ 4,800 แผQน
ตQอปo โดยแบQงตามขนาดของกระดาษไดOดังนี้
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1. กระดาษขนาด A4 จํานวน 4 แผQนตQอเรื่อง / 100 แผQนตQอเดือน / 1200 แผQนตQอปo
2. กระดาษขนาด A3 จํานวน 10 แผQนตQอเรื่อง / 250 แผQนตQอเดือน / 3000 แผQนตQอปo
3. กระดาษขนาด A2 จํานวน 2 แผQนตQอเรื่อง / 50 แผQนตQอเดือน / 600 แผQนตQอปo
ทั้งนี้ยังไมQรวมถึงตOนทุนในเรื่องของคQาน้ําหมึกพิมพFสี เวลางานของเจOาหนOาที่ในการดําเนินการ
ติดตั้งและจัดเก็บโปสเตอรFประชาสัมพันธFตามจุดตQาง ๆ ซึ่งไมQสอดคลOองและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศ
ใ น เ รื่ อ ง ก า ร เ ลิ ก ใ ชO ก ร ะ ด า ษ ใ น ก า ร ติ ด ตQ อ ร า ช ก า ร ห รื อ Paperless แ ล ะ ก า ร ที่ สํ า นั ก ห อ ส มุ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรFเปMนตOนแบบของการดําเนินงานหOองสมุดสีเขียวแหQงแรกของประเทศไทยอีกดOวย จึงไดOมี
การหาวิธีการประชาสัมพันธFเพื่อลดการใชOกระดาษลง ซึ่งไดOรับความรQวมมือจากฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํา
ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF นํามาใชOเปMนชQองทางการประชาสัมพันธFสูQผูOใชOบริการทดแทนการใชOปbาย
ประชาสัมพันธFทําใหOลดการใชOกระดาษเพื่อมาผลิตโปสเตอรFประชาสัมพันธF ชQวยลดงบประมาณในการจัดซื้อคQาน้ํา
หมึกพิมพFสี และยังชQวยลดขั้นตอนการทํางานของเจOาหนOาที่อีกดOวย รวมทั้งระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF ไดO
ถูกพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรของสํานักหอสมุด ทําใหOชQวยประหยัดคQาใชOจQายในการพัฒนาระบบเปMนอยQางมาก เปMนการ
ใชOทรัพยากรบุคคลที่เกิดประโยชนFและยังเกิดสินทรัพยFประเภทองคFความรูOใหOแกQองคFกร ซึ่งชQองทางประชาสัมพันธF
รูปแบบนี้ยังสรOางความนQาสนใจและจูงใหOผูOใชOบริการของสํานักหอสมุดไดOแวะอQานขQาวประชาสัมพันธFมากยิ่งขึ้น เนื่อง
ดOวยสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFสามารถจัดทําไดOหลายรูปแบบ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถใสQ
เสียงประกอบขQาวประชาสัมพันธFไดO สQงผลใหOผูOใชOบริการไดOรับรูOขQาวสารของสํานักหอสมุดอยQางครบถOวน รวดเร็ว และ
ทั่วถึง โดยผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ (Smart TV) ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 22 เครื่อง ที่ติดตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใน
สํานักหอสมุด
วัตถุประสงค
1. เพื่อลดตOนทุนในการดําเนินงานประชาสัมพันธFทั้งในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณF งบประมาณ
และกระบวนการดําเนินงาน
2. เพื่อพัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFที่นQาสนใจและเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน
3. เพื่อสรOางสินทรัพยFประเภทองคFความรูOใหOแกQหนQวยงาน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน มีดังนี้
1. สรุปป}ญหาและหาแนวทางระหวQางฝWายเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งมีหนOาที่รับผิดชอบเรื่องการ
ประชาสัมพันธFและฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาแนวทางในการแกOไขป}ญหา ลดการผลิตสื่อดOวยกระดาษ และ
พัฒนาชQองทางประชาสัมพันธFที่ตอบสนองตQอผูOใชOบริการใหOมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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2. นักวิชาการคอมพิวเตอรFทําการศึกษาเรื่องวิธีการแกOไขป}ญหาดังกลQาว โดยเริ่มตOนจากการนํา
อุปกรณFที่ใชOในการเก็บขOอมูลมาใชO (Thumb Drive) เพื่อเชื่อมตQอกับจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ผQานการเชื่อมตQอแบบ
พอรFต ยูเอสบี (Universal Serial Bus) โดยผลิตสื่อเปMนสื่อแบบดิจิทัลไฟลFภาพเพื่อบันทึกลงใน Thumb Drive และ
นําไปเชื่อมตQอกับจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ซึ่งทําใหOสามารถประชาสัมพันธFโดยลดการผลิตสื่อแบบโปสเตอรFลงไดO รวมทั้ง
สามารถสรOางความนQาสนใจใหOแกQขQาวประชาสัมพันธFไดOเปMนอยQางดี (ดังภาพที่ 1-3)

1

2

3

รู

ภาพที่ 1 ชQองพอรFต ยูเอสบี
ภาพที่ 2 อุปกรณFที่ใชOในการเก็บขOอมูลมาใชO
ภาพที่ 3 ตัวอยQางขQาวประชาสัมพันธF
บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะ

3. สรุปผลการดําเนินงาน พบวQา การแกOป}ญหาดOวยวิธีการดังกลQาวยังมีจุดดOอยที่เกิดขึ้น ดังนี้
3.1 ระยะเวลาในการนําสื่อลง Thumb Drive ซึ่งตOองบันทึกตามจํานวนของจอโทรทัศนF
อัจฉริยะ ที่มีทั้งหมด 22 เครื่อง ทําใหOสูญเสียเวลาในการทํางานมาก
3.2 การนําอุปกรณFไปติดตั้งในจอโทรทัศนFอัจฉริยะในบางจุดคQอนขOางยุQงยากและไมQสะดวก
เชQน บริเวณหนOาลิฟตFโดยสารซึ่งอยูQสูงกวQาพื้นประมาณ 2 เมตร ซึ่งตOองใชOเกOาอี้ในการขึ้นไปติดตั้ง Thumb Drive
3.3 การเปลี่ยนขOอความหรือสื่อประชาสัมพันธFในแตQละครั้ง ตOองเสียเวลาอยQางมากในการ
บันทึกไฟลFสื่อประชาสัมพันธFใหมQเพื่อนําไปติดตั้งตามจํานวนจอโทรทัศนFอัจฉริยะที่มีใหOบริการอีกครั้ง เหมือนการใชO
สื่อประเภทโปสเตอรFประชาสัมพันธF ซึ่งเมื่อพบขOอผิดพลาดตOองทําการแกOไขสื่อและสั่งพิมพFโปสเตอรFใหมQเพื่อนําไป
ติดตั้งที่ปbายประชาสัมพันธF
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4. จากป}ญหาขOางตOนทําใหOตOองกลับมาทบทวนวิธีการแกOไขป}ญหาดังกลQาว และนําเทคโนโลยีใหมQ
เขOามาชQว ยแกO ไ ขจุ ดดOอ ยดัง กลQา ว จึงไดOเ ปลี่ย นจากการกระจายสื่อประชาสัม พันธF ผQาน Thumb Drive เปM นการ
กระจายสื่อประชาสัมพันธFผQานเครือขQายแทน โดยใชOเทคโนโลยี DLNA (Digital Living Network Alliance) ซึ่งเปMน
เทคโนโลยีมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตQออุปกรณFอิเล็กทรอนิกสFแบบไรOสาย สามารถสQงภาพหรือวีดีโอขึ้นไปแสดงบน
จอโทรทัศนFอัจฉริยะและสามารถแสดงผลไดOทันที ซึ่งการนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFจะมีอุปกรณFที่ใชO
ในการดําเนินงาน ไดOแกQ โทรทัศนFอัจฉริยะ อุปกรณFกระจายสัญญาณ และเครื่องคอมพิวเตอรFที่ลงระบบปฏิบัติการ
ตั้งแตQ Windows 7 ขึ้นไป (ดังภาพที่ 4-6)
4

5

6
ภาพที่ 4 จอโทรทัศนFอัจฉริยะทีส่ ามารถเชื่อมตQอ WIFI
ภาพที่ 5 อุปกรณFกระจายสัญญาณ ( Router )
ภาพที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอรFที่ลงระบบปฏิบัติการ
ตั้งแตQ Windows 7 ขึ้นไป
(ชาญณรงคF เผือกพูลผล, 2562, น. 4-6)

5. ติดตั้งจอโทรทัศนFอัจฉริยะจํานวน 22 เครื่อง โดยครอบคลุมทั้ง 2 อาคาร คือ อาคารชQวง
เกษตรศิลปการ และอาคารเทพรัตนFวิทยโชติ และนําอุปกรณFกระจายสัญญาณไปติดตั้งในแตQละชั้นของอาคารเพื่อทํา
หนO า ที่ สQ ง สั ญ ญาณแบบไรO ส ายไปยั ง จอโทรทั ศ นF อั จ ฉริ ย ะ ซึ่ ง แตQ ล ะอาคารมีก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ งแมQ ขQ า ยเปM น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรFลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 เพื่อทําตัวเปMนเครื่องที่คอยกระจายสื่อประชาสัมพันธF ผQานอุปกรณF
กระจายสัญญาณและไปยังจอประชาสัมพันธF ในสQวนของระบบปฏิบัติการอื่น เชQน Linux อาจตOองติดตั้งตัวเสริม
และตั้งคQาเพิ่มเติมมากกวQา Windows และในระบบปฏิบัติการ Windows ตOองเปMน Windows 7 ขึ้นไปถึงสามารถ
รองรับการทําหนOาที่กระจายไฟลFสื่อประชาสัมพันธF โดยทําการเชื่อมผQานอุปกรณFกระจายสัญญาณไปยังโทรทัศนF
อัจฉริยะ โดยมีวิธีการตั้งคQาดังนี้
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5.1 ตั้งคQา IP Address ของโทรทัศนFอัจฉริยะ รวมถึงเครื่อง
ที่เปMนตัวกระจายสัญญาณภาพใหOอยูQในเครือขQายเดียวกัน
บนเครื่องคอมพิวเตอรFที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10
5.2 เป•ด WIFI ในเครื่องคอมพิวเตอรF และคลิกเมนู Start
Icon โดยในเมนู In the Start ใหOคลิกเมนู Setting
5.3 เมื่ อ ขึ้ น หนO า ตQ า ง SETTINGS Windows ใหO ค ลิ ก ที่
Devices (ดังภาพที่ 7)
5.4 ใ น ห นO า ตQ า ง Devices ใ หO เ ลื อ ก Connected
Devices และทําการเลือกหัวขOอ Add Devices
(ดังภาพที่ 8)
5.5 ทําการเลือกโทรทัศนFอัจฉริยะที่อยูQในเครือขQายเดียวกัน และดําเนินการจัดสQงไฟลFภาพ
ไฟลFวีดิโอ ไปยังจอโทรทัศนFอัจฉริยะไดOทันที (ดังภาพที่ 9)
7

8

9

ภาพที่ 7 เขOาเมนูในการเพิ่มอุปกรณFที่ตOองการเชื่อมตQอ
ภาพที่ 8 เลือกอุปกรณFที่ตOองการเชื่อมตQอ (Sony Corporation of America, 2018, p. 5-6)
ภาพที่ 9 ผังการเชื่อมตQอระบบที่ใชOในหนQวยงาน
6. ทดลองใชOระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFเพื่อหาจุดดOอยเพิ่มเติมกQอนการจัดทําคูQมือ
การใชOงานระบบ และทําการถQายทอดความรูOใหOแกQผูOปฏิบัติงานจริง
7. นักวิชาการคอมพิวเตอรFผูOพัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFดําเนินการถQายทอด
ความรูOในเรื่องการใชOงานระบบใหOแกQนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และสQงมอบระบบใหOแกQฝWายเทคโนโลยีการศึกษา
8. นักวิชาการคอมพิวเตอรFจัดเก็บองคFความรูOเรื่องระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFลงใน
คลังความรูOดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF
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9. รองผูOอํานวยการดOานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองคFกร ในฐานะที่ไดOรับมอบหมายใหOดูแล
การสื่อสารของสํานักหอสมุด ทําการศึกษาความพึงพอใจและการรับรูOขQาวสารผQานสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF
บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF และนําผลการศึกษาแจOงใหOผูOบริหาร
รับทราบตQอไป
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน
สรุปผล และอภิปรายผล
จากการนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF เขOามาใชOเปMนเครื่องมือในการประชาสัมพันธF
ผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ พบวQา สามารถลดตOนทุนในการดําเนินงานประชาสัมพันธF ไดOดังนี้
1. ผูปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนชQองทางประชาสัมพันธFจากปbายประชาสัมพันธFเปMนชQองทาง
ประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ทําใหOสามารถลดจํานวนของผูOปฏิบัติงานไดO รายละเอียดดังนี้
ชองทางประชาสัมพันธผานปbายประชาสัมพันธ

ชองทางประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสผานจอโทรทัศน
อัจฉริยะ
งาน
จํานวนผูปฏิบัติงาน
งาน
จํานวนผูปฏิบัติงาน
(คน)
(คน)
1. ออกแบบและผลิต
1
1. ออกแบบและผลิตโปสเตอรF
1
โปสเตอรF
ติดตั้งและจัดเก็บไฟลF
อิเล็กทรอนิกสF
2. ติดตั้งและจัดเก็บโปสเตอรF
1
รวม
2
รวม
1
2. วัสดุอุปกรณ ในการยกเลิกปbายประชาสัมพันธFสQงผลใหOสํานักหอสมุดลดการผลิตโปสเตอรF
ประชาสัมพันธFลง ทําใหOประหยัดการใชOกระดาษเพื่อมาผลิตโปสเตอรFไดOถึง 4,800 แผQน หรือ 9.6 รีม ซึ่งคํานวณจาก
จํานวนเรื่องประชาสัมพันธF ซึ่งเฉลี่ยเดือนละ 25 เรื่อง รายละเอียดดังนี้
ชองทางประชาสัมพันธผานปbายประชาสัมพันธ
ขนาดกระดาษ
จํานวน
จํานวนกระดาษ จํานวนกระดาษ
กระดาษตอ
ตอเดือน
ตอปg
เรื่อง
1. กระดาษ A2
2
50
600
2. กระดาษ A3
4
100
1,200
3. กระดาษ A4
10
250
3,000
รวม
16
400
4,800

ชองทางประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกสผาน
จอโทรทัศนอัจฉริยะ
-
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3. งบประมาณ การนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF เขOามาใชOในการประชาสัมพันธF
ทํา ใหO สํา นั ก หอสมุ ด ประหยั ด งบประมาณในการดํ า เนิ น การดO า นประชาสัม พั น ธF ไ ดO ทั้ ง สิ้ น 156,371 บาท ไดO แ กQ
ลดงบประมาณการจัดซื้อกระดาษ จํานวน 2,267 บาท ลดงบประมาณการซื้อหมึกพิมพFสีจํานวน 7,704 บาท และ
ลดงบประมาณการจัดจOางพัฒนาระบบ จํานวน 196,400 บาท รายละเอียดดังนี้
3.1 งบประมาณการซื้อกระดาษ ระหวQางเดือนกรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562
ชองทางประชาสัมพันธผานปbายประชาสัมพันธ
ขนาดกระดาษ
จํานวนกระดาษที่ใช ราคาตอแผน
งบประมาณที่
(แผน)
(บาท)
ใช
(บาท)
1. กระดาษ A2
600
1.24
744
2. กระดาษ A3
3. กระดาษ A4

1,200
2,500
รวม

0.79
0.23

ชองทางประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกสผาน
จอโทรทัศนอัจฉริยะ
-

948
575
2,267

-

3.2 งบประมาณการซื้อหมึกพิมพF ระหวQางเดือนกรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562
ชองทางประชาสัมพันธผานปbายประชาสัมพันธ
รุนหมึกพิมพ
จํานวน
ราคาตอตลับ
งบประมาณที่ใช
(ตลับ)
(บาท)
(บาท)
1. หมึกพิมพFรุQน Epson
18
428
7,704
L1800 (มีทั้งหมด 6 สี)
รวม
7,704

ชองทางประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกสผานจอโทรทัศน
อัจฉริยะ
-

3.3 งบประมาณการจัดจOางพัฒนาระบบสือ่ ประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF และจอโทรทัศนFอัจฉริยะ
งบประมาณการจัดจางพัฒนาระบบ
รายการ
ราคา (บาท)
1. พัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธF
200,000
อิเล็กทรอนิกสF ใหOรองรับการใชOงาน
จอภาพไดO 22 เครื่อง

งบประมาณการพัฒนาระบบขึ้นเอง
รายการ
ราคา (บาท)
1 . อุ ป ก ร ณF เ ชื่ อ ม ตQ อ ร ะ บ บ
3,600
เครื อขQ า ย (Router) จํ านวน 6
เครื่อง

2. จอโทรทัศนFอัจ ฉริย ะ ขนาด 32
นิ้ว จํานวน 22 เครื่อง

2. จอโทรทัศนFอัจฉริยะ ขนาด 32
นิ้ว จํานวน 22 เครื่อง

(เนื่องจากไดOรับ
งบประมาณแผQนดิน
ปo 2559)

(เนื่องจากไดOรับ
งบประมาณแผQนดิน
ปo 2559)
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4. กระบวนการดําเนินงาน จากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขOามาชQวยในการดําเนินงาน สQงผล
ใหOฝW ายเทคโนโลยีก ารศึก ษาสามารถลดขั้น ตอนกระบวนงานประชาสัมพั นธF โดยเฉพาะการลดระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ซึ่งจากเดิมใชOเวลาการดําเนินงานประชาสัมพันธFผQานปbายประชาสัมพันธFตQอ 1 เรื่อง จํานวน 507 นาที
ป}จจุบันนําระบบ Digital Signage เขOามาใชOประชาสัมพันธFแบบอิเล็กทรอนิกสFผQานจอภาพ จํานวน 437 นาที ทําใหO
ลดเวลาการทํางานไดOถึง 70 นาที แตQคุณภาพของงานประชาสัมพันธFดียิ่งขึ้น รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 10 เปรียบเทียบขั้นตอนการประชาสัมพันธFผQานปbายประชาสัมพันธF และ ผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ
หลั ง จากไดO นํ า ระบบสื่ อ ประชาสั ม พั น ธF อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สF เ ขO า มาใชO ใ นการประชาสั ม พั น ธF
สํ า นั ก หอสมุ ด ไดO ทํ า การศึ ก ษาความพึ ง พอใจและการรั บ รูO ขQ า วสารผQ า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธF อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สF บ น
จอโทรทั ศ นF อั จ ฉริ ย ะภายในสํ า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตรF เพื่ อ นํ า ขO อ มู ล มาพั ฒ นาชQ อ งทางการ
ประชาสัมพันธFนี้ใหOเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน โดยไดOดําเนินการเก็บขOอมูลกลุQมตัวอยQางจากผูOเขOาใชOบริการ
สํานักหอสมุด ตั้งแตQวันที่ 1–30 กันยายน 2562 ซึ่งมีจํานวนผูOตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 921 คน จัดแบQงเปMนนิสิต
ระดับปริญญาตรี จํานวน 771 คน (รOอยละ 83.70) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 50 คน (รOอยละ 5.40) บุคลากร
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 9 คน (รOอยละ 1.00) บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 12 คน (รOอยละ
1.30) และผูOใชOบริการภายนอก จํานวน 79 คน (รOอยละ 8.60)
จากการศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมการรับรูOขQาวสารของหOองสมุดผQานสื่อประชาสัมพันธF
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อิเล็กทรอนิกสFบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด ในเรื่อง “การอQานขQาวสารของหOองสมุดผQานประชา
สัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด” พบวQา ผูOใชOบริการเคยอQาน จํานวน 657 คน
(รOอยละ 71.34) และไมQเคยอQาน จํานวน 264 คน (รOอยละ 28.66)
เมื่อสอบถามกลุQมที่เคยอQานขQาวสารของหOองสมุดผQานประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFบน
จอโทรทั ศ นF อั จ ฉริ ย ะภายในสํ า นั ก หอสมุ ด จํ า นวน 657 คน ในเรื่ อ ง “ความตO อ งการใหO สื่ อ ประชาสั ม พั น ธF
อิเล็กทรอนิกสFบนจอภาพมีเสียงประกอบ” พบวQา ผูOใชOบริการมีความตOองการใหOมีเสียงประกอบ จํานวน 380 คน
(รOอยละ 57.80) และไมQตOองการใหOมีเสียงประกอบ จํานวน 277 คน (รOอยละ 42.2)
ในการสอบถามผูOใชOบริการที่ตOองการใหOมีเสียงประกอบสื่อประชาสัมพันธF จํานวน 380 คน ใน
เรื่อง “ประเภทของเสียงประกอบสื่อประชาสัมพันธF” พบวQา ผูOใชOบริการตOองการใหOมีเสียงบรรยายประกอบขQาวสาร
ที่ประชาสัมพันธFมากที่สุด จํานวน 184 คน (รOอยละ 48.42) รองลงมา คือ เสียงดนตรีบรรเลง 139 คน (รOอยละ
36.58) และเสียงดนตรีมีเนื้อรOองประกอบ จํานวน 57 คน (รOอยละ 15.00) ตามลําดับ
จากการศึกษาในเรื่อง ความพึงพอใจตQอรูปแบบการสื่อสารผQานสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF
บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุดของผูOใชOบริการเฉพาะที่เคยอQานขQาวสารบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายใน
สํานักหอสมุด จํานวน 657 คน พบวQา ผูOใชOบริการมีความพึงพอใจตQอรูปแบบการสื่อสารผQานสื่อประชาสัมพันธF
อิเล็กทรอนิกสFบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุดในภาพรวมอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.11) เมื่อพิจารณา
เปMนรายขOอพบวQา ผูOใชOบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในหัวขOอ “ขOอมูลเปMนป}จจุบันและทันตQอเหตุการณF” ซึ่งอยูQใน
ระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือหัวขOอ “ขOอมูลมีความถูกตOอง และนQาเชื่อถือ” อยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.25)
และหัวขOอ “ภาษาที่ใชOสื่อเขOาใจงQาย” อยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.14) ถัดมาเปMนหัวขOอที่มีคQาความพึงพอใจอยูQในระดับ
เดียวกันจํานวน 3 ขOอ โดยอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.06) ไดOแกQ ความเหมาะสมของตัวอักษร (สี / ขนาด /รูปแบบ
ตัวอักษร) ขนาดจอภาพที่ใชOในการเผยแพรQสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFมีความเหมาะสม และการติดตั้งจอภาพ
ตามจุดตQาง ๆ ภายในหOองสมุดมีความเหมาะสม ในสQวน 2 ขOอที่ไดOรับความพึงพอใจนOอยที่สุด ไดOแกQ หัวขOอ “ความ
สวยงาม และการดึงดูดความสนใจใหOอQาน” ซึ่งความพึงพอใจอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.02) และหัวขOอ “ความรวดเร็ว
ในการเขOาถึงขQาวสาร” คQาความพึงพอใจอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.01) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลOองกับคําถามปลายเป•ด
ในเรื่องขOอเสนอแนะ ซึ่งผูOใชOบริการตOองการใหOมีการจัดหาจอโทรทัศนFอัจฉริยะที่มีขนาดใหญQกวQาที่ใชOในป}จจุบัน
ในเรื่องการจัดการความรูO หลังจากที่นักวิชาการคอมพิวเตอรFไดOพัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธF
อิเล็กทรอนิกสF และทดลองใชOเรียบรOอยแลOว จึงไดOมีการถQายทอดความรูOในการใชOระบบดังกลQาวใหOแกQนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษาที่เปMนผูOปฏิบัติงานโดยตรง โดยใชOวิธีการถQายทอดความรูOแบบการสอนงานโดยตรงและลงมือปฏิบัตจิ ริง
จากนั้นไดOมีการจัดทําคูQมื อการใชOงานระบบสื่อประชาสั มพันธFอิ เล็กทรอนิกสFโดยจัดเก็ บไวOในคลังความรูOดิจิทั ล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF เพื่อเปMนองคFความรูOที่สามารถสืบคOนและศึกษา คOนควOาไดOอยQางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุก
เวลาโดยสามารถดูขOอมูลไดOที่ URL: http://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/20006747
ขอเสนอแนะ
1. ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF นํามาใชOยัง
เปMนรูปแบบการทํางานแบบเครือขQายไรOสาย (Wireless Network) ทําใหOในบางครั้งเกิดป}ญหาในเรื่องการสQงสัญญาณ
ภาพไปยังจอโทรทัศนFอัจฉริยะ อันเนื่องจากเครือขQายไรOสายมีการใชOงานเปMนจํานวนมาก ทําใหOเกิดการดึงสัญญาณ
เพื่อไปใชOงานขึ้น ดังนั้นเพื่อใหOเกิดความเสถียรในการประชาสัมพันธFผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะจึงควรมีติดตั้งอุปกรณF
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กระจายสัญญาณไวรFเลส (Access Point) ที่เพียงพอและรองรับการใชOงานระบบนี้ หรืออาจะเปลี่ยนไปใชOวิธีการใชO
งานระบบ Digital Signage ผQานสายนําสัญญาณที่ใชOตQอกับคอมพิวเตอรFและอุปกรณFเชื่อมตQอเครือขQายแทน (Lan
Cable)
2. ควรศึกษาและพัฒนาระบบใหOสามารถตั้งเวลาในการเป•ด-ป•ดขQาวประชาสัมพันธFไดOเอง ซึ่งจะ
ชQวยลดขั้นตอนการทํางาน และเปMนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
3. ควรเลือกจอโทรทัศนF อัจฉริยะที่ มีขนาดเหมาะสมกับ จุดที่ ติดตั้ง เพื่ อสรOา งความนQา สนใจ
โดดเดQน และชQวยใหOผูOใชOบริการสามารถอQานขQาวสารประชาสัมพันธFไดOชัดเจน
การนําไปใชประโยชน
1. การนํ า ระบบสื่ อ ประชาสั ม พั น ธF อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สF ส ามารถลดตO น ทุ น ในการดํ า เนิ น งาน
ประชาสั มพั น ธF ทั้งในเรื่ องของคน วั ส ดุอุ ป กรณF งบประมาณ และกระบวนการดํ า เนิน งานใหOแ กQ สํ านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF
2. พัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFใหมQที่นQาสนใจและเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน
3. ฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝWายเทคโนโลยีการศึกษาไดOรQวมกันเพิ่มสินทรัพยFประเภทองคF
ความรูOใหOแกQสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF
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