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บทคัดย�อ  
  ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF (Digital Signage System) เปMนระบบท่ีนํามาใชOเพ่ือ
พัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFของสํานักหอสมุดสูQผูOใชOบริการ โดยเปMนการบูรณาการทํางานรQวมกันระหวQาง           
ฝWายเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีหนOาท่ีดูแลงานประชาสัมพันธFและฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหนOาท่ีจัดหาและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนใหOการทํางานของฝWายตQางๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน มาชQวยกัน
พัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF ซ่ึงทําใหOเกิดชQองทางการประชาสัมพันธFใหมQท่ีมีความนQาสนใจ ชัดเจน 
สวยงาม รวดเร็ว และชQวยใหOผูOใชOบริการเขOาถึงขQาวสารของสํานักหอสมุดไดOงQายยิ่งข้ึน  ซ่ึงการพัฒนาชQองทางการ
ประชาสัมพันธFในครั้งน้ีไดOคํานึงถึงการลดตOนทุนในการดําเนินงาน ท้ังในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณF งบประมาณ และ
กระบวนการดําเนินงาน รวมท้ังยังไดOมีการถQายทอดองคFความรูOการใชOงานของระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF 
ไปสูQผูOรับผิดชอบโดยตรง คือ จากนักวิชาการคอมพิวเตอรFท่ีเปMนผูOพัฒนาระบบไปสูQนักวิชาการโสตทัศนศึกษาท่ีเปMน
ผูOปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลOองกับนโยบายการจัดการความรูOของสํานักหอสมุด ท่ีมีเปbาหมายเพ่ือใหOทุกฝWายงานของ
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 ไ วO วQ า  “สํ า นักหอสมุด เปMนแหลQ งความรูO ท่ี เปM น เลิ ศ  ส นับส นุนการ วิ จัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรFสูQสากล” โดยสํานักหอสมุดทําหนOาท่ีหลักในการใหOบริการทรัพยากรสารสนเทศ และ     
สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาคOนควOาและเรียนรูOดOวยตนเอง ซ่ึงจะเปMนการชQวยสนับสนุนการเรียน การสอน 
และการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF ดังน้ันสํานักหอสมุดจึงไดOมีการพัฒนางานดOานการใหOบริการและการจัด
กิจกรรมสQงเสริมการใชOบริการอยQางตQอเน่ือง ท้ังน้ีการดําเนินงานตQาง ๆ จะสัมฤทธ์ิผลตามเปbาหมายท่ีกําหนดไดOน้ัน
ตOองมีการประชาสัมพันธFท่ีดีเปMนสQวนสนับสนุนท่ีสําคัญ ซ่ึงจะทําใหOกลุQมเปbาหมายไดOรับทราบและรับรูOวิธีการเขOาถึง
บริการและกิจกรรมของสํานักหอสมุด โดยฝWายเทคโนโลยีการศึกษาไดOรับมอบหมายหนOาท่ีในการประชาสัมพันธF     
สูQผูOใชOบริการของสํานักหอสมุด 

            ในแตQละเดือนทางฝWายเทคโนโลยีการศึกษาจะไดOรับขOอมูลในการจัดทําประชาสัมพันธFจาก                  
ฝWายตQางๆโดยเฉลี่ยประมาณ 25 เรื่องตQอเดือน ซ่ึงเมื่อนําขOอมูลมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธFในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
ชQองทางประชาสัมพันธF จะแบQงสื่อประชาสัมพันธFออกเปMน 2 ประเภท ไดOแกQ  
 1. จัดทําสื่อประเภทไฟลFภาพ ไฟลFวีดิโอ เพ่ือนําไปใชOเผยแพรQในชQองทางประชาสัมพันธFประเภท
ออนไลนF ไดOแกQ เว็บไซตF (Website) เฟซบุwก (Facebook) และแอปพลิเคชันไลนF (Line)  
 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธFประเภทโปสเตอรF เพ่ือนําไปใชOเผยแพรQในชQองทางประชาสัมพันธF
ประเภทปbายประชาสัมพันธF ซ่ึงอยูQในบริเวณจุดตQาง ๆ ของสํานักหอสมุด เชQน ปbายประชาสัมพันธFในลิฟตFโดยสาร 
ปbายประชาสัมพันธFตั้งพ้ืน ซ่ึงมีจํานวน 16 ปbาย และปbายประชาสัมพันธFขนาดใหญQจํานวน 2 ปbาย  
 ซ่ึงสถิติการผลิตสื่อประชาสัมพันธFประเภทโปสเตอรFเมื่อปo 2561 พบวQา ในแตQละเดือน                      
ฝWายเทคโนโลยีการศึกษาจะตOองใชOกระดาษเพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธFจํานวน 400 แผQนตQอเดือน หรือ 4,800 แผQน
ตQอปo โดยแบQงตามขนาดของกระดาษไดOดังน้ี  
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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  

            ท้ังน้ียังไมQรวมถึงตOนทุนในเรื่องของคQานํ้าหมึกพิมพFสี เวลางานของเจOาหนOาท่ีในการดําเนินการ
ติดตั้งและจัดเก็บโปสเตอรFประชาสัมพันธFตามจุดตQาง ๆ ซ่ึงไมQสอดคลOองและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศ
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 ท่ี สํ า นั ก ห อ ส มุ ด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรFเปMนตOนแบบของการดําเนินงานหOองสมุดสีเขียวแหQงแรกของประเทศไทยอีกดOวย จึงไดOมี
การหาวิธีการประชาสัมพันธFเพ่ือลดการใชOกระดาษลง ซ่ึงไดOรับความรQวมมือจากฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํา
ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF นํามาใชOเปMนชQองทางการประชาสัมพันธFสูQผูOใชOบริการทดแทนการใชOปbาย
ประชาสัมพันธFทําใหOลดการใชOกระดาษเพ่ือมาผลิตโปสเตอรFประชาสัมพันธF ชQวยลดงบประมาณในการจัดซ้ือคQานํ้า
หมึกพิมพFสี และยังชQวยลดข้ันตอนการทํางานของเจOาหนOาท่ีอีกดOวย รวมท้ังระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF ไดO
ถูกพัฒนาข้ึนโดยบุคลากรของสํานักหอสมุด ทําใหOชQวยประหยัดคQาใชOจQายในการพัฒนาระบบเปMนอยQางมาก  เปMนการ
ใชOทรัพยากรบุคคลท่ีเกิดประโยชนFและยังเกิดสินทรัพยFประเภทองคFความรูOใหOแกQองคFกร ซ่ึงชQองทางประชาสัมพันธF
รูปแบบน้ียังสรOางความนQาสนใจและจูงใหOผูOใชOบริการของสํานักหอสมุดไดOแวะอQานขQาวประชาสัมพันธFมากยิ่งข้ึน เน่ือง
ดOวยสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFสามารถจัดทําไดOหลายรูปแบบ ท้ังภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถใสQ
เสียงประกอบขQาวประชาสัมพันธFไดO สQงผลใหOผูOใชOบริการไดOรับรูOขQาวสารของสํานักหอสมุดอยQางครบถOวน รวดเร็ว และ
ท่ัวถึง โดยผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ (Smart TV) ขนาด 32 น้ิว จํานวน 22 เครื่อง ท่ีติดตั้งครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายใน
สํานักหอสมุด 
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือลดตOนทุนในการดําเนินงานประชาสัมพันธFท้ังในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณF งบประมาณ 
และกระบวนการดําเนินงาน 
 2. เพ่ือพัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFท่ีนQาสนใจและเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน 
 3. เพ่ือสรOางสินทรัพยFประเภทองคFความรูOใหOแกQหนQวยงาน 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน มีดังน้ี 
  1. สรุปป}ญหาและหาแนวทางระหวQางฝWายเทคโนโลยีการศึกษาซ่ึงมีหนOาท่ีรับผิดชอบเรื่องการ
ประชาสัมพันธFและฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาแนวทางในการแกOไขป}ญหา ลดการผลิตสื่อดOวยกระดาษ และ
พัฒนาชQองทางประชาสัมพันธFท่ีตอบสนองตQอผูOใชOบริการใหOมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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 2. นักวิชาการคอมพิวเตอรFทําการศึกษาเรื่องวิธีการแกOไขป}ญหาดังกลQาว โดยเริ่มตOนจากการนํา
อุปกรณFท่ีใชOในการเก็บขOอมูลมาใชO (Thumb Drive) เพ่ือเช่ือมตQอกับจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ผQานการเช่ือมตQอแบบ
พอรFต ยูเอสบี (Universal Serial Bus) โดยผลิตสื่อเปMนสื่อแบบดิจิทัลไฟลFภาพเพ่ือบันทึกลงใน Thumb Drive และ
นําไปเช่ือมตQอกับจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ซ่ึงทําใหOสามารถประชาสัมพันธFโดยลดการผลิตสื่อแบบโปสเตอรFลงไดO รวมท้ัง
สามารถสรOางความนQาสนใจใหOแกQขQาวประชาสัมพันธFไดOเปMนอยQางดี (ดังภาพท่ี 1-3) 

 
                                                                             รู     ภาพท่ี 1 ชQองพอรFต ยูเอสบี 
       ภาพท่ี 2 อุปกรณFท่ีใชOในการเก็บขOอมูลมาใชO 
       ภาพท่ี 3 ตัวอยQางขQาวประชาสัมพันธF 
                   บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะ 
 
 
 
 

3. สรุปผลการดําเนินงาน พบวQา การแกOป}ญหาดOวยวิธีการดังกลQาวยังมีจุดดOอยท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 
3.1 ระยะเวลาในการนําสื่อลง Thumb Drive ซ่ึงตOองบันทึกตามจํานวนของจอโทรทัศนF 

อัจฉริยะ ท่ีมีท้ังหมด 22 เครื่อง ทําใหOสูญเสียเวลาในการทํางานมาก 
3.2 การนําอุปกรณFไปติดตั้งในจอโทรทัศนFอัจฉริยะในบางจุดคQอนขOางยุQงยากและไมQสะดวก 

เชQน บริเวณหนOาลิฟตFโดยสารซ่ึงอยูQสูงกวQาพ้ืนประมาณ 2 เมตร ซ่ึงตOองใชOเกOาอ้ีในการข้ึนไปติดตั้ง Thumb Drive 
3.3 การเปลี่ยนขOอความหรือสื่อประชาสัมพันธFในแตQละครั้ง ตOองเสียเวลาอยQางมากในการ

บันทึกไฟลFสื่อประชาสัมพันธFใหมQเพ่ือนําไปติดตั้งตามจํานวนจอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีมีใหOบริการอีกครั้ง เหมือนการใชO
สื่อประเภทโปสเตอรFประชาสัมพันธF ซ่ึงเมื่อพบขOอผิดพลาดตOองทําการแกOไขสื่อและสั่งพิมพFโปสเตอรFใหมQเพ่ือนําไป
ติดตั้งท่ีปbายประชาสัมพันธF  

1 2 

3 
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4. จากป}ญหาขOางตOนทําใหOตOองกลับมาทบทวนวิธีการแกOไขป}ญหาดังกลQาว และนําเทคโนโลยีใหมQ
เขOามาชQวยแกOไขจุดดOอยดังกลQาว จึงไดOเปลี่ยนจากการกระจายสื่อประชาสัมพันธFผQาน Thumb Drive เปMนการ
กระจายสื่อประชาสัมพันธFผQานเครือขQายแทน โดยใชOเทคโนโลยี DLNA (Digital Living Network Alliance) ซ่ึงเปMน
เทคโนโลยีมาตรฐานสําหรับการเช่ือมตQออุปกรณFอิเล็กทรอนิกสFแบบไรOสาย สามารถสQงภาพหรือวีดีโอข้ึนไปแสดงบน
จอโทรทัศนFอัจฉริยะและสามารถแสดงผลไดOทันที ซ่ึงการนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFจะมีอุปกรณFท่ีใชO
ในการดําเนินงาน ไดOแกQ โทรทัศนFอัจฉริยะ อุปกรณFกระจายสัญญาณ และเครื่องคอมพิวเตอรFท่ีลงระบบปฏิบัติการ 
ตั้งแตQ Windows 7 ข้ึนไป (ดังภาพท่ี 4-6) 

 
 

 
       

 
 
 
 
 

         ภาพท่ี 4 จอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีสามารถเช่ือมตQอ WIFI  
      ภาพท่ี 5 อุปกรณFกระจายสญัญาณ ( Router ) 
      ภาพท่ี 6 เครื่องคอมพิวเตอรFท่ีลงระบบปฏิบัติการ              
                  ตั้งแตQ Windows 7 ข้ึนไป  
                                                                         (ชาญณรงคF เผือกพูลผล, 2562, น. 4-6) 
 

 
 5. ติดตั้งจอโทรทัศนFอัจฉริยะจํานวน 22 เครื่อง โดยครอบคลุมท้ัง 2 อาคาร คือ อาคารชQวง
เกษตรศิลปการ และอาคารเทพรัตนFวิทยโชติ และนําอุปกรณFกระจายสัญญาณไปติดตั้งในแตQละช้ันของอาคารเพ่ือทํา
หนOาท่ีสQงสัญญาณแบบไรOสายไปยังจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ซ่ึงแตQละอาคารมีการติดตั้งเครื่องแมQขQายเปMนเครื่อง
คอมพิวเตอรFลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 เพ่ือทําตัวเปMนเครื่องท่ีคอยกระจายสื่อประชาสัมพันธF ผQานอุปกรณF
กระจายสัญญาณและไปยังจอประชาสัมพันธF  ในสQวนของระบบปฏิบัติการอ่ืน เชQน Linux อาจตOองติดตั้งตัวเสริม
และตั้งคQาเพ่ิมเติมมากกวQา Windows และในระบบปฏิบัติการ Windows ตOองเปMน Windows 7 ข้ึนไปถึงสามารถ
รองรับการทําหนOาท่ีกระจายไฟลFสื่อประชาสัมพันธF โดยทําการเช่ือมผQานอุปกรณFกระจายสัญญาณไปยังโทรทัศนF
อัจฉริยะ โดยมีวิธีการตั้งคQาดังน้ี  

4 
5 

6 
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5.1 ตั้งคQา IP Address ของโทรทัศนFอัจฉริยะ รวมถึงเครื่อง
ท่ีเปMนตัวกระจายสัญญาณภาพใหOอยูQในเครือขQายเดียวกัน
บนเครื่องคอมพิวเตอรFท่ีลงระบบปฏิบัติการ Windows 10  
5.2 เป�ด WIFI ในเครื่องคอมพิวเตอรF และคลิกเมนู Start 
Icon โดยในเมนู In the Start ใหOคลิกเมนู Setting 
5.3 เมื่อข้ึนหนOาตQาง SETTINGS Windows ใหOคลิกท่ี 
Devices (ดังภาพท่ี 7) 
5.4 ใ น ห นO า ตQ า ง  Devices ใ หO เ ลื อ ก  Connected 
Devices และทําการเลือกหัวขOอ Add  Devices    

                                           (ดังภาพท่ี 8) 
5.5 ทําการเลือกโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีอยูQในเครือขQายเดียวกัน และดําเนินการจัดสQงไฟลFภาพ      

ไฟลFวีดิโอ ไปยังจอโทรทัศนFอัจฉริยะไดOทันที (ดังภาพท่ี 9) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7 เขOาเมนูในการเพ่ิมอุปกรณFท่ีตOองการเช่ือมตQอ 
ภาพท่ี 8 เลือกอุปกรณFท่ีตOองการเช่ือมตQอ    (Sony Corporation of  America, 2018, p. 5-6) 
ภาพท่ี 9 ผังการเช่ือมตQอระบบท่ีใชOในหนQวยงาน   
 
 6. ทดลองใชOระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFเพ่ือหาจุดดOอยเพ่ิมเติมกQอนการจัดทําคูQมือ
การใชOงานระบบ และทําการถQายทอดความรูOใหOแกQผูOปฏิบัติงานจริง   
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอรFผูOพัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFดําเนินการถQายทอด
ความรูOในเรื่องการใชOงานระบบใหOแกQนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และสQงมอบระบบใหOแกQฝWายเทคโนโลยีการศึกษา
 8. นักวิชาการคอมพิวเตอรFจัดเก็บองคFความรูOเรื่องระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFลงใน
คลังความรูOดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF  

8 9 

7 
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 9. รองผูOอํานวยการดOานทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองคFกร ในฐานะท่ีไดOรับมอบหมายใหOดูแล
การสื่อสารของสํานักหอสมุด ทําการศึกษาความพึงพอใจและการรับรูOขQาวสารผQานสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF
บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF และนําผลการศึกษาแจOงใหOผูOบริหาร
รับทราบตQอไป 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข�อเสนอแนะ และการนําไปใช�ประโยชน� 

สรุปผล และอภิปรายผล 
  จากการนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF เขOามาใชOเปMนเครื่องมือในการประชาสัมพันธF
ผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ พบวQา สามารถลดตOนทุนในการดําเนินงานประชาสัมพันธF ไดOดังน้ี 
  1. ผู�ปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนชQองทางประชาสัมพันธFจากปbายประชาสัมพันธFเปMนชQองทาง
ประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ ทําใหOสามารถลดจํานวนของผูOปฏิบัติงานไดO รายละเอียดดังน้ี 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�อิเล็กทรอนิกส�ผ�านจอโทรทัศน�
อัจฉริยะ 

งาน จํานวนผู�ปฏิบัติงาน 
(คน) 

งาน จํานวนผู�ปฏิบัติงาน 
(คน) 

1. ออกแบบและผลติ
โปสเตอรF 

1 1. ออกแบบและผลติโปสเตอรF 
ติดตั้งและจัดเก็บไฟลF
อิเล็กทรอนิกสF 

1 

2. ติดตั้งและจัดเก็บโปสเตอรF 1 - - 

รวม 2 รวม 1 
 

   
  2. วัสดุอุปกรณ� ในการยกเลิกปbายประชาสัมพันธFสQงผลใหOสํานักหอสมุดลดการผลิตโปสเตอรF
ประชาสัมพันธFลง ทําใหOประหยัดการใชOกระดาษเพ่ือมาผลิตโปสเตอรFไดOถึง 4,800 แผQน หรือ 9.6 รีม ซ่ึงคํานวณจาก
จํานวนเรื่องประชาสัมพันธF ซ่ึงเฉลี่ยเดือนละ 25 เรื่อง รายละเอียดดังน้ี 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�
อิเล็กทรอนิกส�ผ�าน
จอโทรทัศน�อัจฉริยะ 

ขนาดกระดาษ  จํานวน
กระดาษต�อ

เร่ือง 

จํานวนกระดาษ
ต�อเดือน 

จํานวนกระดาษ
ต�อปg 

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 - 
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  3. งบประมาณ การนําระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF เขOามาใชOในการประชาสัมพันธF 
ทําใหOสํานักหอสมุดประหยัดงบประมาณในการดําเนินการดOานประชาสัมพันธFไดOท้ังสิ้น 156,371 บาท ไดOแกQ           
ลดงบประมาณการจัดซ้ือกระดาษ จํานวน 2,267 บาท ลดงบประมาณการซ้ือหมึกพิมพFสีจํานวน 7,704 บาท และ
ลดงบประมาณการจัดจOางพัฒนาระบบ จํานวน 196,400 บาท รายละเอียดดังน้ี 
  3.1 งบประมาณการซ้ือกระดาษ ระหวQางเดือนกรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�
อิเล็กทรอนิกส�ผ�าน
จอโทรทัศน�อัจฉริยะ 

ขนาดกระดาษ  จํานวนกระดาษท่ีใช� 
(แผ�น) 

ราคาต�อแผ�น  
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใช� 

(บาท) 
1. กระดาษ A2 600 1.24 744 - 
2. กระดาษ A3 1,200 0.79 948 - 

3. กระดาษ A4 2,500 0.23 575 - 

รวม 2,267 - 
      

   
  3.2 งบประมาณการซ้ือหมึกพิมพF ระหวQางเดือนกรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562 
 

ช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านปbายประชาสัมพันธ� ช�องทางประชาสัมพันธ�
อิเล็กทรอนิกส�ผ�านจอโทรทัศน�

อัจฉริยะ 
รุ�นหมึกพิมพ�  จํานวน 

(ตลับ) 
ราคาต�อตลบั 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช� 

(บาท) 

1. หมึกพิมพFรุQน Epson 
L1800 (มีทั้งหมด 6 สี) 

18 428 7,704 - 

รวม 7,704 - 

   
  3.3 งบประมาณการจัดจOางพัฒนาระบบสือ่ประชาสมัพันธFอิเลก็ทรอนิกสF และจอโทรทัศนFอัจฉริยะ 

 

งบประมาณการจัดจ�างพัฒนาระบบ งบประมาณการพัฒนาระบบขึ้นเอง 

รายการ ราคา (บาท) รายการ ราคา (บาท) 

1. พัฒนาระบบส่ือประชาสัมพันธF
อิเล็กทรอนิกสF ใหOรองรับการใชOงาน
จอภาพไดO 22 เครื่อง 

200,000 
 

1 .  อุ ป ก ร ณF เ ช่ื อ ม ตQ อ ร ะ บ บ
เครือขQาย (Router) จํานวน   6 
เครื่อง 

3,600 

2. จอโทรทัศนFอัจฉริยะ ขนาด 32 
น้ิว จํานวน 22 เครื่อง 

-  
(เน่ืองจากไดOรับ

งบประมาณแผQนดิน 
ปo 2559) 

2. จอโทรทัศนFอัจฉริยะ ขนาด 32 
น้ิว จํานวน 22 เครื่อง 

-  
(เน่ืองจากไดOรับ

งบประมาณแผQนดิน 
ปo 2559) 
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 4. กระบวนการดําเนินงาน จากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขOามาชQวยในการดําเนินงาน สQงผล
ใหOฝWายเทคโนโลยีการศึกษาสามารถลดข้ันตอนกระบวนงานประชาสัมพันธF โดยเฉพาะการลดระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ซ่ึงจากเดิมใชOเวลาการดําเนินงานประชาสัมพันธFผQานปbายประชาสัมพันธFตQอ 1 เรื่อง จํานวน 507 นาที 
ป}จจุบันนําระบบ Digital Signage เขOามาใชOประชาสัมพันธFแบบอิเล็กทรอนิกสFผQานจอภาพ จํานวน 437 นาที ทําใหO
ลดเวลาการทํางานไดOถึง 70 นาที แตQคุณภาพของงานประชาสัมพันธFดียิ่งข้ึน รายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 เปรียบเทียบข้ันตอนการประชาสัมพันธFผQานปbายประชาสัมพันธF และ ผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะ 
 
 หลังจากไดO นําระบบสื่อประชาสัมพันธF อิ เล็กทรอนิกสF เขOามาใชOในการประชาสัมพันธF  
สํานักหอสมุดไดO ทําการศึกษาความพึงพอใจและการรับรูOขQาวสารผQานสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFบน
จอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF เพ่ือนําขOอมูลมาพัฒนาชQองทางการ
ประชาสัมพันธFน้ีใหOเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน โดยไดOดําเนินการเก็บขOอมูลกลุQมตัวอยQางจากผูOเขOาใชOบริการ
สํานักหอสมุด ตั้งแตQวันท่ี 1–30 กันยายน 2562 ซ่ึงมีจํานวนผูOตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 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)  

เมื่อสอบถามกลุQมท่ีเคยอQานขQาวสารของหOองสมุดผQานประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFบน 
จอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุด จํานวน 657 คน ในเรื่อง “ความตOองการใหOสื่อประชาสัมพันธF
อิเล็กทรอนิกสFบนจอภาพมีเสียงประกอบ” พบวQา ผูOใชOบริการมีความตOองการใหOมีเสียงประกอบ จํานวน 380 คน 
(รOอยละ 57.80) และไมQตOองการใหOมีเสียงประกอบ จํานวน 277 คน (รOอยละ 42.2)  

            ในการสอบถามผูOใชOบริการท่ีตOองการใหOมีเสียงประกอบสื่อประชาสัมพันธF จํานวน 380 คน ใน
เรื่อง  “ประเภทของเสียงประกอบสื่อประชาสัมพันธF” พบวQา ผูOใชOบริการตOองการใหOมีเสียงบรรยายประกอบขQาวสาร
ท่ีประชาสัมพันธFมากท่ีสุด จํานวน 184 คน (รOอยละ 48.42) รองลงมา คือ เสียงดนตรีบรรเลง  139 คน (รOอยละ 
36.58) และเสียงดนตรีมีเน้ือรOองประกอบ จํานวน 57 คน (รOอยละ 15.00) ตามลําดับ 

จากการศึกษาในเรื่อง ความพึงพอใจตQอรูปแบบการสื่อสารผQานสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสF 
บนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุดของผูOใชOบริการเฉพาะท่ีเคยอQานขQาวสารบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายใน
สํานักหอสมุด จํานวน 657 คน พบวQา ผูOใชOบริการมีความพึงพอใจตQอรูปแบบการสื่อสารผQานสื่อประชาสัมพันธF
อิเล็กทรอนิกสFบนจอโทรทัศนFอัจฉริยะภายในสํานักหอสมุดในภาพรวมอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.11) เมื่อพิจารณา
เปMนรายขOอพบวQา ผูOใชOบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในหัวขOอ “ขOอมูลเปMนป}จจุบันและทันตQอเหตุการณF” ซ่ึงอยูQใน
ระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือหัวขOอ “ขOอมูลมีความถูกตOอง และนQาเช่ือถือ” อยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.25) 
และหัวขOอ “ภาษาท่ีใชOสื่อเขOาใจงQาย” อยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.14) ถัดมาเปMนหัวขOอท่ีมีคQาความพึงพอใจอยูQในระดับ
เดียวกันจํานวน 3 ขOอ โดยอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.06) ไดOแกQ ความเหมาะสมของตัวอักษร (สี / ขนาด /รูปแบบ
ตัวอักษร) ขนาดจอภาพท่ีใชOในการเผยแพรQสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFมีความเหมาะสม และการติดตั้งจอภาพ
ตามจุดตQาง ๆ ภายในหOองสมุดมีความเหมาะสม ในสQวน 2 ขOอท่ีไดOรับความพึงพอใจนOอยท่ีสุด  ไดOแกQ หัวขOอ “ความ
สวยงาม และการดึงดูดความสนใจใหOอQาน” ซ่ึงความพึงพอใจอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.02) และหัวขOอ “ความรวดเร็ว
ในการเขOาถึงขQาวสาร” คQาความพึงพอใจอยูQในระดับดี (คQาเฉลี่ย 4.01) ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลOองกับคําถามปลายเป�ด
ในเรื่องขOอเสนอแนะ ซ่ึงผูOใชOบริการตOองการใหOมีการจัดหาจอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีมีขนาดใหญQกวQาท่ีใชOในป}จจุบัน  

ในเรื่องการจัดการความรูO หลังจากท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอรFไดOพัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธF 
อิเล็กทรอนิกสF และทดลองใชOเรียบรOอยแลOว จึงไดOมีการถQายทอดความรูOในการใชOระบบดังกลQาวใหOแกQนักวิชาการ             
โสตทัศนศึกษาท่ีเปMนผูOปฏิบัติงานโดยตรง โดยใชOวิธีการถQายทอดความรูOแบบการสอนงานโดยตรงและลงมือปฏิบัตจิรงิ 
จากน้ันไดOมีการจัดทําคูQมือการใชOงานระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFโดยจัดเก็บไวOในคลังความรูOดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF เพ่ือเปMนองคFความรูOท่ีสามารถสืบคOนและศึกษา คOนควOาไดOอยQางสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีทุก
เวลาโดยสามารถดขูOอมูลไดOท่ี URL: http://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/20006747 

ข�อเสนอแนะ  
 1. ระบบสื่อประชาสัมพันธFอิเล็กทรอนิกสFท่ีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF นํามาใชOยัง

เปMนรูปแบบการทํางานแบบเครือขQายไรOสาย (Wireless Network) ทําใหOในบางครั้งเกิดป}ญหาในเรื่องการสQงสัญญาณ
ภาพไปยังจอโทรทัศนFอัจฉริยะ อันเน่ืองจากเครือขQายไรOสายมีการใชOงานเปMนจํานวนมาก ทําใหOเกิดการดึงสัญญาณ
เพ่ือไปใชOงานข้ึน  ดังน้ันเพ่ือใหOเกิดความเสถียรในการประชาสัมพันธFผQานจอโทรทัศนFอัจฉริยะจึงควรมีติดตั้งอุปกรณF
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กระจายสัญญาณไวรFเลส (Access Point) ท่ีเพียงพอและรองรับการใชOงานระบบน้ี หรืออาจะเปลี่ยนไปใชOวิธีการใชO
งานระบบ Digital Signage ผQานสายนําสัญญาณท่ีใชOตQอกับคอมพิวเตอรFและอุปกรณFเช่ือมตQอเครือขQายแทน (Lan 
Cable)  

 2. ควรศึกษาและพัฒนาระบบใหOสามารถตั้งเวลาในการเป�ด-ป�ดขQาวประชาสัมพันธFไดOเอง ซ่ึงจะ
ชQวยลดข้ันตอนการทํางาน และเปMนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน 

 3. ควรเลือกจอโทรทัศนFอัจฉริยะท่ีมีขนาดเหมาะสมกับจุดท่ีติดตั้ง เพ่ือสรOางความนQาสนใจ                   
โดดเดQน และชQวยใหOผูOใชOบริการสามารถอQานขQาวสารประชาสัมพันธFไดOชัดเจน 

การนําไปใช�ประโยชน� 
 1. การนําระบบสื่อประชาสัมพันธF อิ เล็กทรอนิกสFสามารถลดตOนทุนในการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธFท้ังในเรื่องของคน วัสดุอุปกรณF งบประมาณ และกระบวนการดําเนินงานใหOแกQสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF 

 2. พัฒนาชQองทางการประชาสัมพันธFใหมQท่ีนQาสนใจและเหมาะสมกับกลุQมผูOใชOบริการป}จจุบัน 
 3. ฝWายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝWายเทคโนโลยีการศึกษาไดOรQวมกันเพ่ิมสินทรัพยFประเภทองคF

ความรูOใหOแกQสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF 
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